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Eucaminhando à votação a Emenda .. li ao PLC
.. I09195 (n" 18005, na origem), que estabelcce normas
para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. Sen. Em!lia Fernandes .......................- - -
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INAUGURAÇÃO (Vide AEROPORTO)
(INCRA)
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Repudiando a campanha que se tem feito contra o
Ministro Adib latene, por conta de sua luta pela criação
de wna contribuição financeira sobre os cheques para a
área da saúde. Sen. Romero Jucá.............. ................ ........
Interpelando o Ministro Adib Jatene. acerca da
nec:essidade de se criar a Contribuição Provisória Sobre
Movimentação Financeira. SCn. Eduardo Suplicy............
Interpelando o Ministro Adib Jatene. acerca da
necessidade de se criar a Contribuição Provisória sobrC
Movimentação Financeira. Sen. Coutinho Jorge..............

Interpelando o Ministro Adib latene. acerca da
necessidade de se criar a Conttibuição Provisória sobre
Movimentação Fmanceira. Sen. Antônío Carlos Valadares ..... -----~·-..· - - -..----·--···--:;.lnterp:Iand9 o Ministro Adib Jatene. acerca da
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MEDIDA PROVISÓRIA
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-90
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Abordando a questão do menor carente. Sen.
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MENSAGEM
Mensagem n'- 304fl5 (n" 971195, na origem), do
606 - Senhor Presidente da R~ública em Exercício,- Maroo
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~sidente

da Repúblic_a em Exercício, --Mãrcõ-Maciel, submetendo à apreciação do Senado Federal a
indicação do Sr. José Jerônimo Moscardo de Souza,
para exercer o cargo de Embaixador do Bmsil junto à
Romênia. Sen. Teotonio Vilela Filbo..........................._.
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do Egito. Sen. Ney Suassuna. ................................: ........_
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mais recursos para o Ministério da Saúde. Min. Saúde.
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Referind<He ao fato de a Comissão Especial.
para avaliar as obras inacabadas do Governo Fedelai.
não ter visitado as eclusas da Hidrelébica de Tucmuí.
Sen. Ademir Andrade .................................................---~
Cobrando da Mesa que o seu disClliso sobre a
não--visita da Comissão áe Obras lnacabadã:S às obra-; dã
Hidre1étrica de Tucuruí, seja publicado no Jornal do
S<Dado. Sen. Ademir Andrade........................................ .
Explicações acerca dos motivos da não-visita da _
Comissão de Obras lxiaeabadas àS ol>ras di Hidreféirica
de Tucuruí. Sen. Carlos Wilson........................ - ....~-Reconbecendo o ttabalho realizado pela Comissão de Obras Inacabadas. Sen. Romero Jucá ................... .

Inacabadas às obras da Hidrelétrica de Tocuru[. Sen.
Ad~r Andrade......... ~............... - ...,.......•.•. ~-----ORÇAMENTO (Vide DNER, LEGISLATIVO)
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para 1996. Sen. Eduardo Suplicy................................... ..
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Parecer n2 568195. Comissão de- Assuntos Econômicos sobre o Ofklo "S" o!- 60194 (n2 2.518194. na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasi~ encaminhando ao Senado Federal. solicitação do Governador do Estado de Pernambuco, relativa à operação de
crc~iHI) atemo jtm.to ao Kleditansta1tfür WiederaufbauKfw, no valor de R$9.396.495,00, cqulvalentes ·a
DMIS.ooo.ooo.oo. em l.!lf/-94, cujos ro::urso;, l>'.ti~o destinados ao Programa de Melhoramento do Saneamento
Básico do Estado de Pernambuco. Sen. Joel de Hollanda. ........................................................- - - - - · - ·
Parecer rf!- 569195~ Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Oficio "S" W! 15195 (~ 880195. nã origem).. do Banco Central do Brasil, que comunica aditamentos irregulmes reatizados pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte oo contrato de empréstimo~ 1/92. de
30/6/92. celebrado com o Banco de Crtdito Real de Mi-nas Gerais. Sen. Jeff=on Peres. ____..................... .
Parecec n!! 570195. Comissão de Assuntos Econômicos. sobre o Oficio~ 46.195 (n2 2.068195. na origem),
do Presidente do Banco Central do Brasil. encaminhando ao Senado Foderal solicitação do Instituto Agmnômico do Paraná- IAPAR, para contratar operação de crédito junto_à l'inanciadora de Estudos .o.Projetos -.FINEP. no valor de R$10.630.911.30. para aquisiçãO e instalação de equipamentos e material permanente. destinado ao Sistema Meteorológíco do Paraná - SíM:EPAR.
Sen. Luiz Alberto Oliveira. ..:.............. ...............~ .. - - ·~
Parecec n!. 571195. Comissão de Assuntos Econômicos, So6iC- a Merlsagem rf!. ~:i5195__ _(~_661195, na órígem). do Presidente da República. solicitando seja editada Resolução Complementar à de n!. 87194, que autoriza
a União a exea~tar programa de operações de crédito extemo. mediante a emissão e a colocação de títulos, de
responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, no
valoc equivalente a até US$2,000,000,000.00, destinando-se os -~ à subslituição da dívida mobiliária interna por dívidas externas a menores custos e maiores
prazos. com as alterações que sugere. Sen. Esperidião
Amin........................................._______.._____ _
P~er _n!. 572195. COmissãO de Relãções-Exteriores e Defesa Nacional, sobn: o PDL n" 4195 (o'! 210B/92, na origem). que aprova o texto do Conv&lio de
Seguridade Social entre o_ Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. assinãdo em Madri, em 16 de maio de 1991, bem comO das NotaS Diplomálicas troCãda em maio e junho dC f99~ com -a nova
versão para o art ·42 desse ã.to intemacionãL Sell. Romeu
Tuma. ...:...... -~"'"-"'"---..·-. -~--------·
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Parecer n2 573/95, Comissão de AssUntos Sociais.
sobre o PDL n"4195 (n" 210-B/92, na origem), que aprova o texto do Convênio de Seguridade Social entre o
Governo da República Federativa do BraSil e~ ReiOO da
Espanha, assinado em Madri, em 16 de maio-de 1991.
bem como das Notas Diplomáticas trocada em maio e
junho de 1992. com a nova versão para o art. 4! desse
ato internacional. Sen. Pedro Simon................................
Parecer n" 574195, Conússão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal sobre o PDL n" 4195 (n" 210B/92, na origem), que aprova o texro do Convênio de
Seguridade Social_ entre _o Governo da República Federativa do BraSil c o Reino da Espanha. assinado em Madri, em 16 de maio de 1991, bem como das Notas Diplomáticas trocada em maio e junho de 1992, cõm a nova
versão para õ 3rt: 4! desse ato intemacionã.l. Sen. Romeu
Tuma. ............................................................... _ __
Parecer n" 575/95, ComiSsão-de Relações EXterio-res e Defesa Nacional. sobre o PDL n" 69195 (n" 62195,
na origem), que aprova os textos dos acordos, por troca
denotas, de l!e2dejunhode 1994,cntrcoGovcmoda

República Federativa do Brasil e o Governo da Rep<lblica 00 Paraguai, que modificam e complementam o acordo celebrado entre os dois governos, em 26-9-92, para a
construção de uma segunda ponte sobre o rio Paraná.
Sen. Geraldo Melo.···········································-····---Parecer n" 576/95, Conússão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre o PDL n" 70195 (n" 59195,
na origem), que apióva o texto do ac_oidõ sobre transporte aéreo entre OGoverno da República Federativa_do
Brasil e o Governo de Macau, celebrado em Macau, em
15-7-94. SeD. FlãViaito Melo....................................... :.. .
Parecer n" 577/95, Conússão de Relações Exterio' -res e Defesa Nacional. sobre o PDL n! 85/95 (o!- 123195,
na origem), que apri>va o texto do acordo; pOr troca de
notas, sobre o exercício de aàvidades remuneradas por
parte de dependentes do pessoal diplomático, consular,
administrativO e -téatico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália. em Camberra. em 2218/94. Sen. José Agripino...: ...•.
Parecer n" 578/95, Conússão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao PLS #37195,de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a celebração de
tratados internacionais para a supressão do sigilo bancário nos casos de lesão do patrimônio público. Sen. José
Agripino. ·················································-······- ·
Parecer oral ao PLC o!! 100195 (~ 373/95, na origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de
contribuições previdenciárias devídas põiOs- empregadores em geral. na forma que especifica. Sen. LúciO Alcântara. •••••••••••• ••••oo••••••••••••oo •••• •••• ...:;.••••••••••••~••••••~ ...-.:~:~ •.:-.uoo••~••
Parecer n" 579/95, Comissão Direrora. apresentando a redação fmal do PDL n" 58/93 (n" 316/93, na
origem), que aprova O ato que ourorga penrtissãO ao SiS-=
tema RB de CoriiUnicação Ltdã., -para CXpiOfar sO:Viçode radiodifuSãO sonora eni freqüência modulada, na cidade de ltumbiara-00. Sen. Emandes Amorim.............. .

Parecer ~ 580195, Coinissâo Dtretora. apresentando a redação fmal do PDL n" 34/94 (n" 338193, na
origem). que aprova ato que renova a pcmússão outorgada à Rádio Pampeana Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Uruguaiana-RS. Sen. Emaodes Amorim......................
Parecer n" 581/95, Comissão Direrora. apresen54 tando a redação fmal do PDL n" 41/94 (n" 361/93, na
origem). que aprova ato que outorga permissão à Mattos
Andery e Santos Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüencia modulada. na cidade de Itarantim-BA. Sen. Ernandes Amorim............................... ;.._
Parecer ~ 581195, Comissão Dirctor:a., apresen::
lando a redação fmal do PDL n" 42194 (n" 357/93, na
origem). que aprova o ato que renova a_ outorga deferida
à Rádio Recoai SA. para explorar serviço_ de radiodifu54 são de sons e imagens (televisão), na cidade de São Paulo-SP. Sen:Teoronio Vilela Filho.··············-··············-····
Parecer o! 583195, Comissão Diretora, apresentando a redação fmal do PDL n" 49/94 (n" 360193, na
origem), que aprova ato que outorga permissão à FM
Cinderela Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em Jieqüencia modulada. na cidade de ColoradoPR. Sen. Emandes Amorim...............................................
Parecer o! 584195, Comissão Diretora. apresen55 · tando a redação fmal do PDL n" 78/94 (n" 384/94, na
origem), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sucesso Ltda., para elg!lorar serviço de radiodifusão
sonora em fieqü!ncia modulada. na cidade de Campo
Bom-RS. Sen. Eman<les Amorim.......................•....."......
Parecer ~ 585195, Comissão Diretoia. apiesen55 tando a redação fmal do PDL n" 80194 (n" 392194, na
origem). que aProva ato qUe renova a permissão da Colinhalfm - Empresa de Radiodifusão Lida., pam explorar
serviço de radiodifusão sooora em f~ncia modulada.
na cidade de Joinville-5C. Sen. Emandes Amorim. .........
Parecer o! 586195, COmissãO Dirê"toril," ãpiesentando a redação fmal do PDL n" 24/95 (n" 351/93, na
_origem). que aprova o ato que renova a concessão outor56 gada à empn::sa Rádio TV do Amawnas_ S.A~. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Porto Velho-RO. Seo. Emandes
Alnorim ............................................ :.................................
Parecer n!! 587195. Comissão Diretora, apresentando a rcdação final do PR n2 98/95, que autorizã- a
56 União a prestar garantia em operaçãO de crédito externo
a ser contrafda pelo Município de Curitiba-PR., com o
Banco Interamericano de Descnvolvim~to - BID, -~ _
-valO.. de US$120,000,000.00 equivalentes a R$
108.000.000.00. em valores de 1417195. bem como auto69 riza o MunicípiO de Curitiba-PR, a contratar a referida
operações de aédito, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Projero de Transporte Urbano de
Curitiba. sen:Ney Suas5una. ....: ......::: ............................ ~
pareCer rf! 588195, Comissão Diretora. apret.critando a redação final do PDL n" 60195 (n" 68195, na ori132 gem). que aprova o texto do Convênio Internacional do
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Café de 1994. adorado em 3113194. rui sede da Organização das Nações Unidas. Sen. Ney Suassuna. .•...•- ........... .
Parecer n2 589195, Comissão Dirc:tora, apresc:ntando a redação final do PLS n" 174180 (n" 6.502185. na
origem), que dispõe sobre o funcionamento das cUnicas

que menciona. Sen. Renan Ca.lheiros.•...... -..................•...
Parecer n2 590~5. Comissão Diretora. apreSentando a redação final do PLS n" 72184 (n" 8583186. na
origem), que acrescenta dispositivo- à Lei n2 5.19'7/67,
que dispõe sobre a proteção à fatma. Sen. Renan Calhei-

····u···---

ros ••••- ••••••- •••••••••••••••• - · - · - - - - · · - - - - - ·..

Parecer n2 S91J95, Comissão Dirétora, apresen-tando a redação fmal do PDL n" 46195 (n" 443194. na
origem), que aprova o texto-do Acordo pam a criação da
Comissão Mista de Cooperação. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Namlbia. em Windhoek, em 29110192.
Sen. Renan Calheiros. ···-·······························-·--·----·
Parecer n" 592195, Comissão Direlora. apresentando a redação final do PDL n" 67195 (n" 72/95, na origem), que aprova o texto da Resolução n" 47 (Q da Assembléia Geral do Instituto lntemaciona.l para a Unificaçilo do Díreíto Privado - UNIDROIT, adotada em sua
47' Sessão. em 2/12193. pelo qual se introduzem emendas ao artigo XX de seu Estatuto Orgânico. Sen. Rerum

Calheiros. ········-································································
Parecer d! 593~5. Comissão Diretora. aprCsentando a redaçilo fmal do PDL n" 80195 (n" 370193, na

origem), que aprova os textos do Quarto _Protocolo Adicional ModificatiVo da Constintiçio da União Postal
Universal- UPU c do Regulamento Geral da UPU, írrmados pelo Brasil durante o XX Congresso da UPU,
realizado em Washington. em dezembro de 1989. Seo.
Renan Calheiros ...•............................................................
Parecer o!! 594195, ComissãO de Assuntos Econômicos, sobre o PLS o!! 5/95 complementar, que acrescenta par.lgrafo ao art. 38 da Lei n" 4595/64, para
cluir do beneficio do sigilo bancário as pessoaS -que-

ex-

menciona Sen. Beni Veras.···········································~·

Parecer n! 595i95, Comissio- de Constituição,
Justiça e- Cidãdariiã. soore o-pr:s-D!-s79s-romplemenfai,
que acrescenta parágrafo ao 3rt. 38 da Lei n" 4595164,
para excluir do beneficio do sigilo bancário as pessoas
que menciona. Sen. Roberto Requião.......•.......................
Parecer n!: 596.95, CcimissOO de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre as emendas de plenário apresentadas aos PLC n" 101193 (n" 1.258188. na origem).
que faxa Diietrizes e Bases da Educação Nacional, e n!!
45191 (n" 2.405189. na origem), qoe dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e pesquisa aos pós-gradua-
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Ata da 14? Sessão Especial, em 18 de Setembro de 1995
I a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarne)>, Levy Dias e Antônio Carlos Valadares
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) vendo número regimental, declaro aberta a sCSsãO. -- -

Ha-

Sob a proteção de Deus, iniciamoS-nOSSOstrabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador Valmir Campclo.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.205, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, combinado com o art. 199 e 154, §
6°, inciso IL do Regimento Interno, requeremos seja transformada
a sessão ordioárii-de hoje em sessão especial, destin ... da a homena-

pública. Se, de regra, não lia o discurso, proferia-<> com a segur.tn-

ça de quem bem conhecia os assuntos tratados, quer na revelação
dos elementos que trazia ao debate, quer na lucidez do pensamento.
Era o homem apto ao bom desempenho do mandato parlamentar. Mas não o era apenas ao bom desempenho. Tendo colhido
nos estudos na Fxança. ou ali desenvolvido~ o sentimento de liberdade e igualdade, manteve o espírito arualizado~ volvido para as
transformações -de seu tempo~ Bastava que se o provocasse, para
vê-lo com as idéias renovadas e em evolução.
Era um homem de pensamento progressista. no mellior sentido. Se não se inscreveu em neDhuma legenda socialista. em qualquer uma, entretanto, poderia atnar com ampla pexspoctiva de justiça para a sociedade de nosso tempo.

Mas, por igual, comedido e preparado, a exaltação não o levava à prática de injustiça. Vimo-lo, aqui, Relator do ·grave processo que conduziu ao impeacbment de um Presidente da República. Em nenhum momento a fnmeza de sua atitude confundiu-se
cOm o gestO mesquinhO da ofensa indevida aOPresidente acuSã:do----:-Nas suas manifestações na Comissão Cm assim. e foi assim, sobreEduardo Suplicy - Ronaldo Cunha Lima - Jader Barbalho - tudo, no admirâvel parecer fmal que ofereCeu à ComisSão~ para O
Epitácio Cafeteira - Élcio Alvares - Carlos wilson - Luádio
julgamentoda.ma.!-é_riL
-· _ .
-·
. __ _
Portella - José Agripino - V almir Campelo - Nabo r Júnior AnalisoU tOdas as provas~ a ulnas, critiCOu, outrãs, aceitoU-~
Antonio Carlos Valadares- Benedita da Silva.- Bernardo Caa
corrigiu distorções e, afmal, afll'DiOu a verdade com a dureza que
bral- L6cio Alcântara.
resultava dos fatos, mas sem esquecer que não era, naquela nobre
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) · Aprofunção, um representante de Partido~ mas o j.líz. Nem sequer a sua
vado o requerimento, a palavra está facultada aos Sn. Senadores.
aruaçãó de Promotor Público influiu no desdobramento da acusaConcedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Lima.
ção naquele momento.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) pronunRevelou-se capaz, competente e nobre pela segurnnça com
cia discurso que, entregue à revisão do orador, será JXtblicado pos~
que opinou, ma~ ao mesmo tempo, pela seriedade coxnque tratou
teriormente.
o Presidente ·oo m.fatúnio. Sabia, oomo bom homem plblico. que.
num documento daquela natureza, a paixio de quem emitia o parecer
Durante o discurso do Si. Ronaldo Cunha Lima,
precisava =dominada pela seriedade do homem píblico, que julgava.
o Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplente de Secretário;
deixa a cadeira da pfe:Sidência, que é ocupada pelo Sr.
E assim ~ manteve até- o ftm dos debates neste plenário.--

gear a memória do ex-Senador e Governador do Estado da Paraíba, Antônio Mariz, e airida: apresentação de condolências à família, ao Estado da Paraiba e ao-:Municipio de Sousa.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1995.- José Saruey Roberto RequiãO - Bello Parga - Levy Dias - Romeu Tuma -

José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Estã inscrito como
segundo orador o Senador Josaphat Marinho, que disporá de 20
-"-::-minutos.

0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a representação do Partido da Frente Liberal associa-se_ ao sen_tiolento de dor
experimeDlado pela Paraíba e IXX sua representação nesta Casa.
Podia tê-lo feito em aparte ao discurso sentido que acaba de
ser proferido pelo nobre Senador Ronaldo Cunha Lima, que conseguiu, apesar da emoção, juntar ao brilho de sua palavra a grandeza de sua dor. Não seria justo, porém. que _o Partido" lraduzisse
sua dor apenas num aparte.
Antonio Mariz não era apenas o Governador da Paraíba.
Quantos lhe acompanhamos o trabalho de parlamentar, tivemos
oportunidade de obsetVar o caráter, o espírito e a fllllleza de um
grande bomem público. Sóbrio e recatado, sentava-se bem ali, na
terceira ou quarta fila. ao centro. Ouvia com atenção, não era fre~
qüente na tribuna, nem no aparte. Quando, porém, ~pava a tribuna, revelava-se perfeitamente preparado para o exercíCio da vida

Ninguém dele ouviu uma palavra de mesquinhez ou de desrespeito
a quem, acusado por motivos diferentes, poderia ser atacado. mas
devia ser tratado com o respeito, a bem da Nação, de quem ainda
era Presidente, embora sujeito a processo.
_
Vimo-lo depois. com a doença se agravando, iniemado em
São Paulo, e retomando a esta Casa, candidato a governador do
seu Estado. Aí o outto sentimento reveloo nitidamente a vocação
do homem público para bem servir ao seu povo. Era visível que a
doença o perseguia tenam~.ente. Via·se, viamos na sua fisionomía
como a moléstia o- tragava atrozmente. Mas ele aqui chegava, ia ã
Pani.l"ba, partícipava de comícios. retOmava a esta Casa, -de novo
volvia ao se estado com a fumeza de quem vencia a doença para
servir à coletividade.
Já Governador, eu o vi, nós o vímos aqui com a fisionomia
lr:ansfonnada, porém o mesmo homem de trato sóbrio e de firmeza
inquebrantável. que dirigiu o seu Estado, por alguns meses, com·
ânimo de servi-lo honradamente.
Agora, temos notícia de sua morte

O Sr. Lauro Campos- Permite V. fu•uráapaite?
O SR. JOSAPHAT MARINHO· Com muito prazer, nobre Senador.

2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Sr. Lauro Campos - Sinto. Senador Josaphat Marinho,
intetromper o seu magnífico discurso. para associar-me a ele rapidameDte. Lembro-me ag011, ao ouvi-lo discouer com tanta sensibilidade sobre o passamento do Senador e Governador Antíloio
Mariz, de que a frase de Anatole France se associa, na minha cabeça. ils suas palavns: • n n'y a rim pios triste que l'écoulemeat universel des chosa", cu seja. nada existe de mais triste do
que o passamento total das coisas." E esSe pftssamento. essa tlim.Sfonnaçio. esSe esvaecimento se toma puticulauncnt.e triste quan-do ele nos leva o DOSSO admi:ndo Senador e Governador AD1onio
Mariz. Nio o conheci nesta Casa, mas o conheci em casa de amigos comms, ele e a Dona MabeL Sua filha Adriana. cooheci-a cm.
minha casa, onde ela, para felicidade nossa, vai fieqüentcmente. e
wnl>!m na Comis!io de Assuntos Econômicos. onde ela atende a
todos DÓS- Em uma dessas coincideocias que acooteoem e~ BrasíliA. 00100 para aqui afluem imigrantos de todos os quadraDies do
Brasil. no fim de semana.. na casa de miDba filha menos nova. conheci um livro que faiava aobte Joio Agripino. Li casa biogxafaa, e
foi li que
•~ na admii>çio por toda a famflia. que,
posteriormmte, se partiaJ!arimu na admiração que passei a ter
pelo nosso Senador ontem desaparecido. De modo que aprovcilo a'
oporttmidade para dirigir A famllia do Senador, a sua cspcaa. Dona
Mabcl e principalmente a suaa duas fllbu, cm cspeciala Adrlana,
as minhas condol.encias. o sentimento profundo de pesar que me
habita, quando, como parte do "lécoulemeot univeroel des choses" de que fala Anatole Fmnce, este esgotamentO, esta petda taJn..
b&n nos leva agora o eftciente Governador, aquele que havia se
transfonnado à custa de sua sabedoria, transf0l1ll&do o conhecimento, o estudo em saber. E esse saber foi. como nós -todos pudemos perceber, joeira.do no silêncio, no reoolbimcnto, Daquela calma. naquela tranqililidade que s6 a profundidade do aabcr, alinne-
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~ O SR. PRESIDENTE (Jos~ Sarney) - Concedo a palavra
ao Senador Carlos Wilson.

O SR. CARLOS Wll.SON (PSDB-PE. Prommcia o ,.,,~
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. President"!, sr-s e
Srs. Senadore.s, falo também em nome da Liderança do PS' )8.
Ficamos sem Antonio Mariz. Mais do que o polllk , capaz
e de espírito profundamente democrálico, mais do que exez .~Jlo de
probidade e dignidade, naail do que administrador comptente.
perdemos um grande amigo. Nio mais poderemos contar ~.om o
ca:npanheiro de todas as horas, que, com simplicidade. a su.o:. marca registrada. nio faltava nunca aos que a ele recozriaJ:tl.
.
Tive o privil6gio de conviver com ele por alguns anos,
cano deputado fcdcral, na Câmara dos Depntados. Desse tempo,
guardo na memória as inúmeras qualidades de Antonio MaJiz,
can quem cada um de nós aprendeu um pouco.
Sua constante preocupaçio com os problemas do Nortkste
e da sua querida Paraíba. em particular. a seriedade e a honestidade com que tratava a coisa pública, aliadas à sua grande capacidade intelectual, conduziram-no a unaa brilbanle carreira pública.
Esses m&itos. vale registrar, eram recoohecidos nio apenas
pelos amigos e COITCligionários. mas também por seus adVersáT;os
políticos, que sempre o respeitaram. Prova disso foi a homenagem
que. em peso. t~_prestaram a ele no domingo.
A sua dedicaçi.o aos assuntos regionais acabaram fa.zendc
· ca:il que ganhasse destaque na vida pública brasileira. Na Assembléia Nacional Constituinte de 1988 recebeu as maion:s homenagens do Departamento Imcrsindical de Assessoria Parlamentar por
sua atuaçio destacada. notadamentc: em defesa do direito de grt.ve
e ll refama agrúia, tendo sido. ãinda, autor da emenda pam ~ taxação das grandes fortunas.

za das posições con.segue esculpir no ser bumano. Então, apresenO Sr. Lúdo Alcântara- Permite-me V. &•um aparte, Se-to à famllia, atmvú de V. Ex", neste t'lOClesto aparte, a minha adnador Carloa Wilsoo.
miração pelo seu pronunciamento e. ao mesmo tempo. as minhas
condolências, o meu sentimento profundo de pc$Af pela petda que
nós experimentamos, outem, na Panu'ba e que atingiU a todos os
brnsileiros, principalmente aqueles que tiveram o privil~gio de conbccê-lo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" diz bem, Sena·
dor Lauro Campos, ao recordar que nada é ~ triste do que o

passamento das coisas. Sim. Nada é mais triste do que o passamente das coisas como o possamento dos homens. M:as bá coisas e
homens que passam, e passam defmitivameu.te, e bá coisas e homens que sobrevivem por sua vida prestaDte. Na existência dos
bomena, sobretudo, b& que considerar a daquelca que, mortos, desapare<;em e a daqueles que, mcctos, sobrevivem. Há os que, não
tendo C(l(JCspondido na vida aos deveres, aos anseios de sua geração e de seu país. efetivamente desapuecem com a perda da vida,
e bá. os que, tendo cumprido bem a sua tarefa. tendo servido à verdade e aos seus conterrâneos ou a quantos mereciam Seu respeito,
sobre~ivem por atitudes e gestos praticados. Antonio Mariz morre,
mas, megavelmentc, dele há lições que flC8ID.
Hã pouco, o Senador Rooaldo Omba Linaa disse que, com
Anlooio Mariz. moniam também esperanças. Sem dúvida. toda mo11e
sep1lta esperanças. Há espenmças, entmamo que os mortos sustc:maram no curso de sua existência. que, com eles. não cfesa~.
Pelo conhecimento que tive de Antonio ~z. pelo que
com ele convivi, pelo que percebi de seu sentimento de liberdadC e
igualdàde., é justõ aSsinalar que, não obstante morto, muitas de
suas esperanças sobreviverão, porque coneSpondem a anseios do
povo brasileiro.

O SR. CARLOS Wll.SON - Cem muito prazer, Senad01·
Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcintara - V. Ex•. em nome da nossa bancada. a do PSOB, presta uma j.lsta homenagem à memória do ex .Senador e Govemado:r Antonio Mariz. Mas tendo sido, como fui, seUcolega na Assembléia Nacional Constituinte,- Dão poderia deixar
de dar aqui meU testemunho pessoal do seu valor. da sua corrôçio,
do seu desempenho como homem público, verdadeiramente vOCilcionado para este mister. Era um homem discreto, de poucas palavras. reservado, ponderado, mas que tinha idéias e opiniões que
emm respeitadas e muitas vezes acatadas. pela maneira serena
como as defendia. embora com grande empenho e por estar justamente convencido daquilo que dizia. Tinha sua palavra respeitada
justamente poRtue não abusava dela e. como disse muito bem o
Senador Josapbat Marinho, a sua candidatura. ao Govemo do Estado, em condições preclrias de saúde, em condições dificeis, é um
sinal talvez extremo, máximo dessa vocação que tinha para a v H.~:.
pública. Foi Urtameilfe uma imposição do povo da Paraiba, a cr1r.
ele não queria e Dia devia se furtar. Dai ter enfrentado a campao!1<.
e posteriormente o Governo, em meio a esse calvário que foi to;.'.
a doença que o acometia, com tcxlo seu desdobramento Mas e;
colheu ainda nessa campanha eleitoral um resultado que. cerU>
mente, deve-lhe ter sido muito gratificante: a pequenina Sousa. cidade que o viu nascer. di qual foi prefeito, e que fica na frooteitaccm o- nosso EStado do Ceará. erâ uma cidade dividida praticamente entre dois homens públicos da maior importância e ambos
com assento no Congresso Nacional, ambos j6 ocupe.ntes de cadeira neste plenário • o SenadDr Mait:ondes Gadelha e o Senador An.
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tonio Mariz. Pois bem, nesse seu úhimo embato eleitomf foi apoiado por Marcondes Gadelha. hoje Ilepltado Fcderol lioeDCiado
para ser seu Secrcürio de Agricultura. Isso certamente deve ter Dle
valido como uma demonstraçlo de apoio, de compreensio às suas
idéias e deve ter constituído mctivo de gnmde confcrto pesscel
para ele. Por isso, Senador Carlos Wi.lsoo, quero me solidarizar
com as palavras que v.
profere em nome da Lidennça."da :nossa Bancada, na certeza de que o que estamos famndo aqui é apenas um preito de justiça i memória desse gronde homem públioo
que em muito enalteceu o Estado do Puafba.
O SR. CARLOS WILSON - Agmdeço, Senador Ulcio AIcintam, o seu aparte. Ninguém melhor do que V. EJr.• pua :retratar
com muita fidelidade a personalidade de Antonio Mariz, porque
com ele conviveu como Deputado Fedcnl. como Coostituime, e
sabe que & lllll'CI. principal de Antonio Mariz era a sinceridade c a
toledncia. V. llx' n:memora o falo de ADtooio Mariz ter disputado
a vida toda. em Soou, na Parúba. a poUtica mu:nicipal com o exSenador Marcondes GadeJha. Quando Alllooio Mariz UIUDIO O
Govemo da PamO., quem ele convida pua assumir a Scadaria
da Agrirultura? Bxatamente O<plele <pie tinba sido, Ioosoo
anos, " " advmmo polltioo e que havia C>CJDiibufdo pua que AriJ>.
nio Mariz, agaa. se elegoose Govemodo< da ParalbL Isso 6 uma d&moostnçio do pcrl'll, da ""'*"""stn do Senador Alllooio Mariz.
Tudo isso, ao lado de sua irreprecnslvel CODduta &ica e moral, acabaram levando Antonio M.uiz, já agon - · a ser eacolhido, em 1993, pora a diflcil - r a de relatar o processo de lm·
pea<bmmt doentio Presidellle Fernando Collor de Mello. A lisura com que se desincumbiu de5sa tamfa é de coobecimento público e dis:peiua quaisquer comcni.Ú'ios.
Durante 32 anos foi político e exerccll os mais variados cargos públicos, numa camim que começw como JX"Cfeito de IRJ&
Sousa e tenninoo no Governo da Para!ba. A ~oo da vida
pública da qual saiu, como entrou, de mioo' ~ oonstituindo-

ex·

se num exemplo que enobrece seus familiares - Mabel e suas Was
fllbas, seu irmão José Mariz, que honrou meu Govemo em Pernambuco como Socmtário de Minas e Energia - c todos os homens
públioos de bem deste Pais.
Certamente, li onde Deols os guuda a todos, Antonio Mariz
já se encontrou com UlyMes Guimarloa. Tanoredo Nevea, Djolma
Marinho e Joaquim Coutinho, amigos doo mais chegados e companheiros de lutas e ideais. Estoo =to do que li já oonspinom e
entabulam a fundaçio de um partido imba~veL que, num outro
Congresso, lhes pemUta elimillar todas as iujllliças que aqui nio
cooseguiram reparar.

-- -

-

--

Muito ol>rigado.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - CoDcedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SIJPLICY (Pf-SP. Pronuncia
guiute discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores,

o se-

"A venlade é filha legitima da justiça. pooque a
justiça d6. a cada um o que 6 seu. E isto 6 o que faz e o
que diz a verdade. 10 cmtririo da memira. A menlim,
ou vos tira o que tendes, ou vos di o ~e nio tc:Ddes; w.
VOS rouba, OU VOS caJ.deua."

e

Sempre foram os nortes perseguidos pelo saudoso Governado~ex-Senador pelo Estado da Paralba.
·
·
O Governador·Mariz teve um papel fundamental no processo de lmpea<bmeot de Fernando Collor. Como promotor de formaçlo, examinou com propriedade e isençio toda a OOcumentaçio
encaminhada à ComissAo para evitar que qualquer in}lstiça fosse
cometida. Em 30 de setembro de 1992. o primeiro parecer do ex·
Senador como Relat<r, apús a apreciaçio da demlncia. do relal6rio
circunstanciado e demais dorumentos encaminhados pela Ciman,
cmcluiu que deveria ser instaurado processo por crime de responsabilidade contra o ex-Presidente de acordo com as provas contidas na deu.1ocia e oo relatório. Nesse mauenlo, já estava convencido do que havia fortes indicios da respoosabilidade de Fernando
Collor nos crimes que lhe et'IDl imputados.
Qu..., dois meses depois, Alllooio Mariz pôde domonstnr,
em seu parecer fiuaL a malerialidade dos delitos descritos na demlnoia. dizendo:
.

..

''Existem sufx:ientes incHcios de autoria, incriminande o Presidellle da República".
O parecer do Relator' foi. aprovado na Cfmisslo por 16 votos contia um. O processo de lmpeachmmt do Presidente da República, exemplo dnioo na história politica ·do Ocidente, serviu

para consolidar a democracia no País.
Isso ficoo claro nas palavns fmais do Relator.
''Destes acoJiccimentos e deste tempo. renasc:e a
lição is gerações fRSC"'teS e i posteridade, do impemtivo da honra e da dignidade da vida pública brasileira.
pedra angular da construção democnltica". Paz<ndo
uma alusio a Schiller. ccocluiu:
''Indigna é a oaçio que nJo aoeita com alegria
bJdo sacrifu:at Asua homa".

Sua ]ROCUpf.çio com a justiça social esti traduzida em toda

sua atividade pública. Na Assembl6ia Nacional Constituinte, por
exemplo, ·foi Preside!àe da SUbccmiuio dos Direitos e Garantias
IDdividuais. Durante seu mandato no Senado, foi membro titular
da Cemissio de Constiblição, Justiça e Cidadania. Nessa ttajetória, lutru por melhorias das condiçõos de vida dos trabalhadores
rurais. quando empenhou-se em estudo para uma aposentadoria
decente pan1 esseo ttabalhadores. A falia de uma poütn pora as
minoriu também era objeto de sua preocupaçio. Defendia uma
poHtica brasileinl de protcçio 11011 direitos da mulber. Em seu Eslado, den especial atenção a um grupo de tiabalhadores ciganos,
chegando a nodigir uma emenda 1 Constibliçio em que JrOPlnba
poHtica naciooal de proteçio aos ttabalhadores n<'mades.
É lamelllável pora a Naçio a perda premablra de uma exemplar f~gum poHtica oomo Mariz, que deixa viúva a senbom Mabel
Damas Mariz e as fllhaa Adriana e Luciana. al6m de sua mie,
dooaNoemi.
O Bmsil e a Paruba petderun oom o clesapuocimento de
Antonio Mariz, que exett:eU apmas qua1ro meses de mandato
como Governador de seu Estado. Apesar da frustraçio com a sua
morte. Dio se deve ter o sentimento de mJ.goa como o demonstrado per uma senbom de 50 anoa que disse, na Panlba, "quando vamos ter um homem. honesto no governo. ele~··.
Temos certeza que seu exemplo frutifiC&li.

Com eotas palavras do Padre Ant.loio V10inl, no SeuDIO da
Quinta Domingl de Qwm:sma. em 16S4, o enfio Relato< da eo.
missão Especial criada para opinar sobre a denúncia por crime de
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, Senador Rooaldo CUresponsabilidade contra o ex-PresideDle Fema.iJ.do Collor de Mel·
lo. o- Senador Antonio Mariz., abriu seu p8recer fmal sobre o im· nha Lima, que aqui colocou tio bem o sentimento do povo da Papeachmcut do exMPresidente da República. A verdade e a justiça raíba, gostaria de dar meu testemunho pessoal.
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Desde que aqui chegue~ em 1991, pude ver no Senador AD~
tonio Mariz exemplo de retidão~ busca da justiça ·e preocupação
com. os tntbalb.adores. Tive por ele especial ad.mimçio. Sempre
prestava atenção em suas palavras, nas lições como jurista. eri:J: todas as ocasiões em que resolvia usar da palavra, taiJ1as vezes aqui
no plenário ou nó âmbito das comissões.
Certo dia. a emisscn. de rádio de Sousas pediu-me quedes·se uma entrevistã.. Resolvi falar- e muito bem - daquele que cu sabia que havia sido prefeito de Sousa. sobremdo relativo a seus passos aqui no Senado. Alguns companheiros do Partido dos Trabo.·
Ibadores me ligaram e disseram: "Como é que voeS fala bem do

nosso advenário?" E eu, obvia.ment.e,· re~r·io&:- meus· COIJiPa-

nheiros que, por tudo ·o que eu conhecia do Senador Antonio Mariz, s6 tinha que falar bem a seu -mspeilo. E oi.o me arrependi di,j-

so. Falei inclusive com meus componbeiros que vieiam l nidio, no
diálogo ocoaido no programa ao vivo.
Quando o Senador Antonio Mariz foi operado DO Hospltal
Oswaldo Cruz. em São Paulo, por duas vezes fui visitá-lo. Conversei cem ele, aprendendo mais uma vez-inúmeras lições. Rerordei, entio, palavras que ele pzóprio me havia dito, no dia seguinte
AaJZOvaçio do Programa do Garantia do Renda Mlnima, aqui no
Senado Federal. quando fiz um prommciamento do agndocimento
aos Senadores pela •JZOV•çio daquela matma.
Hoje, estava lendo o aparte que ele me fez naquela oportu~
nidade e passo alt-lo psra -recordar um pouco snas palavms, o seu
jeito. Disse-me ele:

''O Sr.Antonlo Mariz- Permite-me V. Ex• um'
aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Com muito pra·
zer,SenadorAntoni.o Mariz. V.Ex.•foi um dos que também contribuíram com proposições ao projeto (ele do
fato havia feitD diversas sugestões).
O Sr. Antonio Mariz· Muito obrigado, Senador
Eduardo Suplicy. Quero. antes do tudo, congratular-me
com V. Ex• pelo êxito, pela vitória -que O~eve com a
aprovaçio do Prograina de Ganmtia do Renda Mlnima,
projetD endossado pelo Seoado, como V. Ex• assinala
agora. e que esperamos seja igualmente endossado pela
Câmara dos Deputados e, poateriormente, sancionado,
de tal modo que o Pafs possa ter uma lei como essa, que
começa a abordar do forma objetiva a questlo da polm>za. especialmente da pobtezs absoluta no BIUil O projeto de V.. Ex• 6 tanto mais importante quanto se observam os dados do documento que foi lido na ocasião em
que V. Ex• encaminbava a sua proposla. esse documento
do IBGE que ~ a pesquisa uaoional, por amo-gem a domicilio".

S. Ex•, no caso, descreve o nómero de pessoas que acabariam sendo justificados.
_ __ _ _
NaquelA opcstunidade da visita no hospital, falou-me 101J8ll·

meD1e de seu projeto e da história relativa a sua preoc:upaçio oom
os trabalhadores nôma.des. com os ciganos, pa:que havia tido um
contato especial com eles no Estado da Panúba. É sempre muito
importante psra um Pafs, psra um Estado, ter uma pessoa que psra
nós 6--um exemplo, uma pessoa que ilumina. que faz pensarmos
como ~ importante seguir suas ~me:ndações de buscar a justiça,
a integridade, a verdade.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jos.! Sarney) • Concedo a palavra
ao Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-BS. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem tevisio do orador.) -Sr. Presi&nte, CJIÚ..J:Ienles colegas, a iniciativa do Senador Ronaldo Cunha Lima encontrou grande receptividade entre todos nós porque, envolto pela clor, S. Ex•,
fotografou com muita felicidade, na expressio de seu discurso!__a
grandeza de uma pcrson.alidade como a de Antonio Mariz.
Falar depuis do Ronaldo CUnha Lima talvez seja um ato do
repetiçio porque a oraçio que pronunciou, fOilllOSB. na sua. es~n·
cia e no seu conteúdo, da homenagem póstuma. que se prestou, é
uma cnçio que deve ser- refletida por inteiro.
Evidente que outros oradores, com o mesmo brilhantismo,
livoram opcstunidade do colocar a personalidade de Antonio Mariz m1ma moldura de escoL Antonio Mariz represeolou para a vida
polblica brasileira a pteaença de uma personalidade forte, de canller ilibado e de verticalidade de comportamenlo que, em detetm.inados momentos, fazia com que todos nós JlOS uníssemos dentro
do sna orientação.
Sr. Ptesidente e eminentes colegas. neste" momento, já que
esta sessão se reveste de muita importincia oo levantamento bio-gráfico da vida de A.Dlooio Mariz, quero - sem o brilhantismo dos
oradores que me prccedera.m- prestar, como julgo do meu dever,
um depOimentO que amanhl poderá servir, quem nbe, para fazer
com que Antonio Mariz m:eba. por intenn6dio da posteridade. a
lição pennanentc de adtniraçio.
· Conheci Antonio Mariz em 1970; Eramos deputados praticamente jovens. Eu, representando o EspíritO Santo e ele, a Parai>
ba. alEm do outros deputados que possaram. hoje, ater um lugar de
JZOOmin8ncia no cenário naciOnal, ao lado do Femando Lyra, ·
Maroos Fteire, Marro Macio~ Rubem Medina, Henrique Alves,
enfJID, uma geração que prosseguiu uma longa caminhada.
Antonio Mariz. logo do salda, nos idos de 1970, foi uma fi.
gum brilhante nio s6 no plenário da Câmara dos Depotados, mas
sobmudo na sua Comissilo de Constituição, Justiça e de Redaçio.
Ali, ele demonstrou. de salda. que era um homem dotmninado, vivendo um momento difícil da vida política bta.sileira.
Os pareoeres .de Anlonio Mariz foram lapida=. Recordome muito bem que o saudoso Deputado José Broifácio tinha uma
estima especial pela figura de Antonio Mariz. Ele =sceu denlro
de uma prática parlamentar.lnfelibnente, em 1974. tive interrompida a minha conviv&cia com Antonio Mariz, quando fui ocupar
a govemadoria dO Estado, mas acompanhei pari passu a sua vida
luminosa.
Confonne tivemos oportunidade de ouvir de colegas que
mo antecederam aqui, Antonio Mariz, em nenhum momento, deslustrou a sua vida pública; pelo CODlrário, -a -cada pronunciamento,
a cada intetvençio, ele fazia com que nós creso!sscmos na admira·
çio em rela.çio a sua pessoa.
Sr. Ptesidente, busco, de uma maneira muito especial, no
meu discu:rso, colocar um episódio -que já foi referido mas que vivi
com muita fritensidade.
Esta Casa. para mim • que era um senador praticamente no
infcio do man.Çalo ·~ v~veu um episódio que a marcou de forma de-fmitiva; um epis&lio impor na hist6ria da vida poKtica brasileim. em
razão de demíucia apmsentada fmnabn""c CODtra o Pmsidcnte da
Repiblica l 6poca. o Sr. Femando CoDor de Mello. Este Congresso
teve a tramitação de um processo dentro de nonnas profinYia1'1"!Mte
singula=, acabondo por vir ao Senado da Repiblica, onde foi conslituida a Ownissão que processw o impeachment.
Fui esCOlhido. ao lado de Antonio Mariz, para presidir essa
Comissão. Antonio Mariz era o Relator e, desde o primeiro mo-mento. investido da responsabilidade de fazer o relat6rio. deixoo.
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claro o acerto da unanimidade deste Plenário, que enteodeu que
ele deveria ser o Relator de um dos processos mais importantes e
mais sériOS da vida pública brasileira.
Sr. Presidente e eminentes colegas. foram 70 dias de trabalhos que alcançaram praticamente 24 horas em determ.inados instantes~ Houve muita tensão. todo o Bnsil acompanbando, :mimto
a minuto, o uabalho da Comissão que processou o impeac:bment.
Nas suas declarações à imprensa. na televisão, Antonio Mariz em.
exatamente conforme falou o Senador Josapbat Marinho, o espelho vivo da tranqllilidadc no exercício do- elevado múms, mas
consciente da responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros.
Em nenhum momento, Antonio Mariz pronuDCióu uma declaração oo disse qualquer coisa que reprosentuse o desvestimento da sua condição de juiz para ser iJm poHtico tomando posiçio
em um processo que, íncgavelmeo.te. Sr. Presidente e eminentes
Colegas. teve, em vários mcmentos. uma coloraçio acentuadamente politica.
Antonio Mariz abrilhantou com a sua expemncia, o seu conhecimento jurídico e abrindo caminhos. Diga-se de passagem.
esse processo, de uma founa profundamente diferente de bldo, tinha a presidi-lo, acima de nós, o Pmsidenk> do SuJrODIO Tribunal
Federal, o Ministro Sidney Sancbea, e Dio houve ncnhmn episódio, decisões tomadas pela Comissio, onde a flgUl'O de ADmio
Mariz era expooeocial no eDC•minharrw::nto do penumento jwfdico, uma decisão noosa que fosse tefulada pelo Supremo Tribunal

Fedem!.
Penso mesmo, Sr. Pmsidente, e al me alongo no trabalho
que foi feito de um mandado de segurança. em que reivindicamos
o oosso direito de participar do julgamento, que talvez a palavra
mais inipa:taiitCparil a Dianutençio do Dllllldamus foi a de Antonio Mariz..
Busquei, neste depoimento que presto a respeito de Amooio
Mariz, feitO com muita admiraçio, alguna fatos que precisam ser
-regisliados, porque sio palaVIU que defmem a penooalidade, o
cariter, o espírito público do nosso homenageado. Anlooio Mariz,
sobre o episódio do impeac::hment, teve oportunidade de se referir
da seguinte tnaDCira::
..Trata-se de acontccimentõin&lif'o. Pela primeira
vez na história dos povos civilizados. um Pmsidente da
República foi condenado por crime de nolpollS&bilidade, impedido de exeroer quaisquer funções públicas por
prazo determinado.
O Congn:sso Nacional cmnprin aua missio COIIS·
titucional em perfeita sintonia cOm- as aspiraçõeS do
povo brasileiro, traduzidas, de fOIDlA eloqüente, nos atoa
públicos que m.miram a cidadania e tivenmi nos "cams
pintadas'', na juvenrude mobilizada, a sua mais legítima
rcptescntaçlo.
Jnatiça foi feila com a celeridade teelamada pela
Naçio. O Senado da República, tribunal poHtico, cano
é de sua natureza. comandando um processo poJftico,
agiu. en~tamo., em absoluta coosmlncia cem a lei,. assegumodo, critcrioumente. os prazos da defesa e sua
maior amplitude.
O Coogresso Nacional. ao assumir esse ju1pmento histórico, contrib.liu significativamente, sem dóvida,
para a consolidaçio daa instibJ~s ~ do
Pais e pant dar ao Movimento da Cidadania pela Etica
na Polftica a sua mais expressiva vit6ria.."

mente à discusSão da tese que estava sendo colocada em JUlgameDlo. foram feitos debates que engradeceram muito esta Casa.
Na v~spem do julgamento, ainda sob o comando do Senador Antonio Mariz, no gabinete do Senador Pedro Simon. esta
Casa viveu um momemo de grande importância, quando, na presunçio da poss(vel renúncia do Presidente, examinávamos tcx:fa.s
as hipóteses possíveis; inclusive, Antooio Mariz foi o que detemiinou o mmo a ser tomado, caso a renúncia fosse materializada na
sessão de julgamento, o que veio a acontecer.
Antonio Mariz tinba algumas visl:es muito i.mp:ntantes daquilo que é justiça. Permi!am-me aqui ler, de Antonio Vieim. uiria
transcrição que ele buscou, o que diz bem do seu caráter e do seu
Na peça. que foi uma Poça lapidar, em
ele teve oportunidade de demonstrar claramenle que o acerto da sua escolhA utava determinado pelo magnifico tJabalho, Antooici Mariz fez
questio de abrir, DO frontispício da sua peça. com a frase que eu
gostaria de ler. porque em a sua preferida. buscada exatamente no
Senllio da Qui.ula Dominga~ de Quaresma, do Padre Antonio Viei-

-mteJ:ia.

que

ra. 1654:
"A verdade é filha legítima da Justiça, porque a
Justiça dá a cada um o que 6 seu. E isto 6 o que faz e o
que diz a verdade. ao contráriO -da mentira. A mentira,
ou vos tira o que tendes. ou vos rouba, ou vos'condena."

E..oe é Antooio Mariz, buscando em Padre Antonio Vieira
aquilo que. DO sentir dele, era exatam.eDte a nossa responsabilidade
do julgamento da venlade.
Dumntc esse processo, em sessões tuJDJ.ltuadas e que tiveram a ampla cobertura nacionaL não houve um momento sequer
em que Anlaoio Mariz vacilasse. Dcterm..inado na sua tarefa., cons·
ciente das suas responsabilidades. prosseguiu até o relatório fmal.
que se constibliu numa peça digna de registro.
PortaniO, faço questlo de assinalar, ínclusive eocemmdo
com uma outra frase. que se ttansformou em uma f:mse importa.Dt.e
no momento em que a proferiu e foi tr.m.saita praticamente por ta:
dos os órgilos de imp:reosa e divulgada atrav6s dos 'Veículos de cottU'nicaçio.
''Este ~ sem dúvida, um momento hisrórico.
construído com a dehberação que tomaremos. Em mais de um skulo de vivência republicana. pela primeira vez
compatece o Presidente da República ante o Senado,
instihlído esse em ÓJEiO jldiciário. Permancceti na memória do povo brasileiro o desfecho do processo de impaodunen~ qualquer que seja ele.
Que não se assinalem. podm, no dramático episódio, apenas seus aspeclOs negativos - o descrédito da
autoridade. o vilipêndio -das instituiçõeS, o com.prometi~
meoto do Estado. Mas. ao contrário, que se constitua nO
marco iniciãl de tempos em.eq:;entes, onde sejam sinônímos a homadez e o exercício dos cargos públicos, onde
- âemocracia e responsabilidade política assumam sua indissociabilidade, fll'IDO e petenemente.
Destes acontecimentos e deste tempo, :remanesce
a lição, às ~ções presentes e ii. posteridade, do imperativo da honra e da dignidade na vida pública brasileira.
pedra angular da construção demOCittica."

Fn a visio de Mariz, do homem que ,. aiteou JXlt' inteUii.
Em a visio de Mariz fotografando cxatameDte o que aconteceU
~ neste Pais, pc<que, a partir do prooesso de lmpeachment, real_
mente os tempos polfticOO sóftmun uma transfonnação total.
Essa"" a visAo dobomrm"'"tima toda a......-pdnjlddica.
Lembro-me de um debate feito aqui madrugada adeDro,
Agom. gostaria de transcrever a ftue derradeinl de Mariz.
que. inclusive, pontificoo o Senado< Josapbat Marillbo; lat<nl- dita com muita emoção. E os- que estavam presentes na s8la oncJe
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foi lido o relatório ficaram, até certo ponto, si1enlec5 _ante a veemência do Relator Antonio Mariz ao dizer a frase de Schiller:

"Indigna é a nação que não aceita com alegria
tudo sacrificar ã sua bonra."

Assim sendo, Sr. Presidente, eminentes colegas, quero destacar esse lado do Mariz que nós tivemos oportunidade de aprender a admirar durante 70 dias; do Mariz que saiu aqui do Senado
aureolado pelo respeito de todos e, há pouco, nós tivemos oportunidade de verificar. Não ~ o elogio da legenda partidária. é o elogio da unanimidade que o tem na conta de uma das figuras mais

brilhantes que já passaram pelo Parlamento naciOnal.
Assim seudo, oeste instante, como Lider do Governo, quero
levar ao povo da Paraíba, na pessoa do Senador Ronaldo Cunha
Lima, extensivo esse gesto de solidariedade a-os Srs. Senadores
Ney Suassuna e Humberto Lpcena, a nossa palavra de profunda
adm:iraçiO. Lamentavelmente, Mariz não pôde completar a sua

obra. de Governo.
A Sr" Marina Silva- Pemlite-me V. Exaum aparte?
O SRa ELCIO ALVARES - Pois não, ouço com muito
prazer, Senadora Marina Silva.
A sr- Marina SOva : Penso que este _é um momeoto de
tristeza c, ao mesmo tempo, um momento cm que se revela a solidariedade e o reconhecimento das coisas boas feitas pelos homens
de bem. Por tudo o que sei da tmjet6ria do Governador Antonio
Mariz e pelos relatos que V. Ex:-s fazem nesta Casa. no momento,
tenho o retm.to de alguém que seguiu corretamente o seu caminho
e que., fazendo esse caminho, com certeza o deix.ou com mais
brandura para que pud~ssemos seguir atrás. Tenho aqui uma poesia muitO bonita que, talvez, ilustre essa trajetória tãO bonita que
os senhores estio revelando e que está marcada na história. o- poeta anônimo diz o seguinte:
''Quando o sábio superior ouvi:: falar do Caminho,
ele O percorre com muita sinceridade,
Quando o sábio mediano ouve falar do Cam..inho,
às vezes O segui::, às vezes O esquece.
Quando o sábio inferior ouve falar do Caminho,
ele dá sonoras gargalhadas.
E se ele não der sonoras gargalhadas,
esse não seria o Caminho.

(Logo, se buscas o Caminho,
segue o som das gargalhadas!)

Tenho certeza de que, por tudo o que V. Ex-s aqui estão
proferindo, o Governador seguiu o som das gargalhadas. Muito
obrigada.
O SR. ELCIO ALVARES . Agradeço a oobre Senadora
Marina Silva. Hoje. temos a certeza absoluta de que, em uníssono,
o Plenário desta Casa deu um gesto de solidariedade humana.
Mas reporto-me ao Senador Ronaldo CUnha Lima que produziu uma oração_ fOl'lllOSil, disse bá pouco. FOilllOS8. no momento da
exaltação da dor. fODDosa no respeito àquele que foi, na reiilidade, um
vetdadeiro exemplo de probidade e de inteireZa de caráter.
A Panúba. cbora. no âmbito regiooal, a sua dor. O Senador
Ronaldo CUnha Lima teve a OjX)I1Uoidade de expressar o sentimento de milhares de pessoas. Não tenho dúvida nenhuma, e digo
isso com certeza absoluta de que esta homenagem não é a do elogio feito ou da frnse a~mente preparada, também, conforme
falou o nobre Senador. Mariz cão era um homem comum para ter
frases conmns; foi uma figura ex:cepcion.al. Em nome da Liderança
do Governo~ lamento, conforme dizia bá-p<XICÕ, que Maiiz-lenha
tido uma cam::ira interrompida. S. Ex• daria uma contribuição muito grande A vida pública brasileira, não só erii favor de seu povo,
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xnas taJ:nbém COQJ.O_f!1C;em.plo de administrador. de dirigente ornado
por todas as qualidades necessárias à probidade do exercício de
um mandato na plenitude da vootade popular.
Portanto. neste instante, como Lider do Govem__o, traduzo
perante o JX'YO da Paraíba e perante o Congresso a nossa palavra,
uma palavra, se de solidariedade, sobretudo, uma palavra de admiração.
_
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Elcio Alvares. V.
Ex• permite Um a!Xute?
O SR. ELCIO ALVARES · Ouço V. Ex'. nobre Senador
Ronaldo Cunha Lima.
O Sr. Rooaldo Cunha Lima- Senador Elcio Alvares. após
o pronunciamenlo que fiz. outros se sucedemm em homenagem ao
ex-Senador, Governador Antonio Mariz:: o Senador Josapbat Marinho. Senador Eduardo Suplicy, V. Ex• e os apartes que foram
proferidos. Em meu nome pessoal. em nome do Senador Humberto Lucena, do Senador Ney Suassuoa., ..mas principalmeD.te em
nome da Par.u'ba consternada, que se sente reconfortada pelas palavras, pelos proDUnciamentos aqui feitos. traduzo de forma muito
especial, muito escolhida a manifestação interior do meu profundo
agradecimento a V. Ex•. ao Senador Josapbat Marinho, .ao Senador
Eduardo Suplicy. a quantos se manifestaram em apartes. falando
em nome de seus Partidos, das Lideranças, dizendo que a Paraíba
se sentiu menor com a perda de seu grande líder. O meu EstaOO se
sente reconfortado e sensibílizado com as manifesta,ções de carinho e reconhecimento à vida p.íblica daquele ilustre homem público.

O Sr. José Fogaça- Senador Elcio Alvares. peço a V. Ex•
que me ckS o espaço de um aparte para que eu possa tamb6m registrar aqui uma homenagem a este grande Senador, Governador, que
foi Anfonio Mariz.
O SR. ELCIO ALVARES - Ouço com muita atenção o
Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Apenas quero, com a brevidade de
uma síntese,lembrar um episódio da vida do nosso Partido. o-qual
ele integrava, para caracterizar a impórtância que t.mha. Os homens recebem homenagens após a sua morte, pela simOOlogia que
adquirem. Mas· a simbologia de Antonio Mariz já era muito expressiva e muito forte em vida. Lembro-me de uma homenagem
que a ele frzemos há alguns poucos anos atrás. Eu era Presidente
Nacional do PMDB, estava deix.mdo o cargo para a assunção de
um novo Presidente. A 11 Vice-Presidt!ncia nacional caberia, pela
proporção repn:sen.tativa, aos Estados maiores; evidentemente.
não à Paraíba., fKll' ser um Estado de menor dimensão f'ISica e populacional Foi então que. como Presidente que saía; fiz um apelo
à chapa que se formava, para que os demais Estados maiores. que
tinham até o diieito" hieritrquía por -tamanho e por representação
proporcionaL abrissem mão para que o cargo fosse ocupado por
Antonio Mariz. E a 1• Vice-PresidêncUl CJ,_beria ao maior_ Eslado
brasileiro, São Paulo, que tem o maior núrilero de DeJX!tados de~~
tro do nosso partido. Não havia nenhuma dúvida de que, pelas regras e normas estan.ltárias do PMDB, a Primeira Vice seria de São
Paulo. Na reunião em que isso foi decidido, quando fiz esse apelo
e essa indicação, o Governador Fleury imediatamente acatoo e disse que Sio Paulo abriria mão do direito que tinha para homenagear a figura, o símbolo da dignidade política nacional. AntoniO
Mariz. De modo que S. Ex• assumiu aquele cãrgo e o exerceu, aié
o momento em que ocupou o Governo da Paratôa. plenamente.
Isso demonstra o quanto ele era importante. o quanto era significitivo e simbológico do ponto de vista daquilo que expressava: integridade. fumeza. Por isso quero dizer ao Senador Ronaldo Cunha
Lima que quem precisava do exemplo de ADI.oo.io Mariz não era a
Paraíba. era a Naçfo,. o Brasil. Na verdade, como símbolo, pará-
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metro, norte, baluarte moral, naquele momenlO ele tinha uma fim- cil de se coostruir uma coovivelcia mais pléxima. JX)is o IJÍmero de
çio a mmprir na direçio nacional de um partido. Foi uma unani- - repmilCillaDtcs é tneJlOI'". Na Câmara nem Sempre isso é possíveL
Quero Bqul, ComO tatitos oUtroS. di7.er também da admira·
mida.de, c isso atesta bem, dá uma eloqüentc prova do que signifiçio que sempre live pelo meu viiinho de gabinete, pela figura discava Antonio Mariz para o nosso partido. Agradeço a V. Ex• o
aparte e faço o registro de que, acima de tudo, naquele momento, cretíssima que era Antonio Mariz. Sr. Presidente, quero fazê-lo.
lalvez momemos rma.is da sua vida, em que os anos já Ibe pesa- acima-~ tudo pela CXICI'ência política de Antonio Mariz. Cheguei à
vam e a doença já começava a transpazecer, ele recebia do D.0650 Câmara em 1975 e Antonio Mariz já estava lá~ eu fazia parte da
partido a homenagem que merecia: ocupava o cargo mais alto, bancada do MDB, e Mariz da bancada da ARENA. Havia a canripela indicaçio consensual do partido, exalameDie pela sua digni- sa-de-força. que era o bipe.rtidarislno e que divida homens p6blidade, pela sua história pessOOl e pelO (Juarito representava para to- cos neste Pais entre os que integravam a ARENA e os que integrados. A morte do Governador Antonio Mariz consterna a todos, vam o MDB. E eu, ao longo do tempo, passei a compreender pormas a sua obra politica ficará para a bi.st6ria do Brasil. Todos te- que Antonio Mariz nio pertencia ao meu partido. Era a lula municipal de Sousa, onde divictil com uma outra grande figun. da Câmos orgulho de ler sido seus cont.emporineos Obrigado a V. Ex•.
O SR. ELCIO ALVARES - Senador José Fogaça, tive inara dos Deputados. qtie era Marcondes Gadelba. que, posleri.oropa:tunidade de dizer, no inícío destas palavta.S, que esta ~ uma meat.e. veio para o Senado da República. Não conseguia entei:ider
sessio hi.st6ria. Amanhã, quando se levantar pa inteiro a vida de pa que me pan:cia que IJinto Man:ondes Gadelha QlijiDIO ADiooio
Antonio Mariz. esta sessão será um referencial porque. na verda- Mariz- eram contra o arbítrio, porque ambos lutavam para que o
de, lemos hoje a excepcional oportunidade de colher depoimentos Pais fosse redemocrnti.zado.
Quero, portanto, fa= este "'gi.stro da minha admiração ao
verdadeiros. legUimos., daqueles que ronviveram de perto com ele.
E, cm c:ada gesto de A1ll.ollio Mariz, 6 preciso que se dip: Dio bomem. que seguramente. por implicações da política municipal.
s6 o ..prilo plblico; acima de bJdo, um J')'SW de lllllizode vadadeiro. não foi nosso companheiro desde o inicio da joowda politica. mas
Anlooio Mariz jamais foi capoz de =mder as suas opiniões.'Nos mo- que, procunndo manter ooet'&lcia, procunndo man1er a postura
, _ , . <m que di...P, fazia.o can veem&cia; noo ~ cm
do democrata inte=sado na abertura poHtica do Pais, Antooio
que ooocxxdava. em um hábil up;ti!J'lC'11Í8cbr, levando, muUs vezes, Mariz se constitufa num dissidente. Fazia parte de um grupo dissicano acoueceu 00 processo doimpaw::lunalt. a ronçlnsões <pe eram dente deolro da Arena, que lutava, naquela 6paa lio dificil da
vida brasileira, pua que o País pudesse recuperar a dem.ocru:cia.
decisões definitivas e que teriam P'f'CD"''ssio na vida piblica bmsile:ira.
Portanto- reitero -, em nome da liderança do Governo, queQuero. pcrta.nto, neste momento, meu caro Senador- Ronalro deixar, neste momento, meu (Rito de admimçio, que tamb&n 6 do Omha Lima -e na sua pessc. me dirijo aos dois outros canpaum pmto pessool e reitenr, conforme dis,., aos Senadores Renal- nheiros cplC .ÍDleg'raiD a repi'esent.açio da Paraíba nesta Casa. o
do CUnba Lima, Ney Suassuna e Humberto Luoena, a nossa pala- companheiro Ney Suassuna e o companheiro Humberto Lucena -,
vm de profunda solidariedade à dor da Paralbo. neote instante que, levar as bomenagens de toda a bancada do PMDB e a nossa soliinegavelmente, 6 uma dor nacional. Muito obrigado.
dariedade il Paraíba. E quetomos declarar. neste momento, a solidariedade ao PMDB. que perde um dos seus melhores quadros da
DuranJe o dircuTsõ do Sr. E leio Almres, o Sr. vida plblica nacional, a solidariedade i. classe politica no Brasil e,
José Samey, Presiden1e, deixa a cadeira da presidência, oofnn, a solidariedade ao povo brasileiro pa esta pe!dL
Mariz morre, mas ficam os seus exemplos. A homenagem
que é ocupada ~/Q Sr. b:vy Dias 3° Secretário.
da lidetllDÇil do PMDB a esse grande companheiro e a homenagem
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Coooedo a palavra ao deste admirador a distJincia, que, nio tendo tido a opottunidade de
-gozar da sua intimidade, da conviv&tcia mais próxima, mas que
nobre Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o se- aqui quero declarar e deixar inserido nos Anais do Senado minha
admimção por este homem plblico que, mesmo tangido pelas difiguinte discurso. Sem "'visio do orador.) - Sr. Presideote, Sr's. e
Srs. Senadores, poderia a lidennça do PMDB simplesmente subs- culdades e pelas circunstâncias da poHtica DlllnicipaL deu, DUm
""'ver o proaunciamento do Senador Ronaldo CUnha Lima, mas, momento dif'ICil da vida nacional ainda que pertencendo ao partino momeo.lo em que desejamos expressar, em nome de toda a ban- do do Govemo de entio, a contribuição pam que tivéssemos a
cada do PMDB, ao povo da Paralbo., à sua rep<eSODtaçio no Con- abertura democritic& no Brasil.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima- V. Ex.. me permite um apargn:sso Nacional os 0011100 -"'-""pela dor pa que possa o povo
pal'llibono, a 6derança do PMDB nesta Casa quer registar tamb6m a te, nobre Senador Jader Barbalb.o?
O SR. JADER BARBALHO - Pois não, ooi>Io Senador
perda do OOIIlpllllheiro a perda do ""' Vx:e-Presidente, a perda de
Rooaldo CUnha Lima.
uma das figuJ:as maia ~as do PMDB oaciooaL
O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Senado< Jader Barbo.lho, V.
Aqui, b6 pcuco. o Senado!: Jos6 Fogaça, com muita p:oprie-dade. se referia em &(*te ao Senador Elcio Alvares. Nio foi so- Ex... na qualidade de lider. fala em nome do PMDB. Mas fala,acimente a Parafba quem perdeu, foi o BEUi.l, pelo que tqreSentou o ma de mdo, por si próprio, pelo coobecimeoto pessoal que tem de
Anlonio Mariz, da sua história, dos seus exemplos. Seu depoimenSenador, o Dep!tado, o Governador Alltonio Mariz.
Sr. Presidente, em nome de todos os companheiros do to. a exemplo dos demais aqui oferecidos, conforta. sensibiliza, é
PMDB, quero levar à-~ da Pmlbo no Senadó. i . - - daqueles que sio capazes de reduzir a intensidade da dor que inva-.çio da l'lral'bo. no Coogresso Naciooal, a todos oo canpanheiros de a Paraíba. inteira.. Levuei. nob!e Senador, i Pa."'Úba. ao seu Govemo, hoje comandado pelo nosso componheiro de portido, Jos6
do PMDB e ao povo daquele Estado as nossas condol~ias.
Maranhio, e aos familimu de Mariz. a sua esposa MabeL a suas
Sr. Presidente, ouvimos aqui iriú:me1oS depoimentos a respeito da figura de Antonio Mariz. Não tive segurameute o privil6- filhas A.driana. e Luciana, a sua mie Noemia e ao seu innio JO!é
gio da intimidade com Antonio Mariz; não tive--o priviMgio para Mariz, mas acima de tudo 4 Panúba inleira, o depoimento de V.
dar depoimentos como foram dados aqui a re~to da conviv&.cia Ex.. e o de quantos, aqui no Senado, transfa:ma.ram, como diJse o
com S. Ex'no Senado. Mas tive a oportUnidade de admiiá-lo i. distân- Senado~- Elcio Alvares, em histórica esta sessio. Em nome da Pacia oomo oeu colega na Cimam dor Depltados. No Senado 6 mais fá- rafbo., muito obrigado.
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O SR. JADER BARBALHO - Senador Ronaldo Cunha
Lima, seguramente todos os Senadores que integram nossa banca~
da nesta Casa gostariam de pt:t:star esta homcn8:gein a eSsa ligum. que,
repito, passoo pelo Senado da Repíblica., hOill'OU o mandato de Senador da República como hooroo todos os cargos que exerceu.
Quero reif.eJ;_3t__a _II!Ü:Iba sOlidariedade ao -povo da Paraíba, e,
mais uma vez, referir-me ao exemplo que fiCa da trajCtória política
desse grande homem público que foi AnlOriio Mariz.

Durante o discurso do Sr. Jader Barbalho, o Sr.
Levy Dias, 3° &cretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presith'*.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palaVIa o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Prommcia o aeguinte
clilicuno. Sem revisão do ondor.) - Sr. P=idenle, SI':s e SIS. Senadores. esse é um dos temas cm que encoo1ro mais di.ficuklade em me expressar, al6 porque sei que, depois da motte, todo homem IDmsfomJase um pooco num simbolo. Gooto de Calar não da simbologia. mas daquilo que repn:seota talvez emoçio pr6p<ia. daquilo que reJRSCDia
uma vivência. Doi a dificuldade de prostar essas homenagens. Ma.>,
em m!açio a Alllooio Mariz, Diotcnbo essas dificuldades.
Conheci An!ooio Mariz pdmeiro pelo nome, pelo que ele representava cm Sousa quando poefeilo. Ati fez uma adminísuação revolucionária aDieS do Golpe Militar de 1964, quando, depois de uma
memorável camponba, colocou à fmlle daquela p<efeilum forças poNticas bistoricari1enl espoliadas, não apenas no sertio palllibono. mas
em todo& oo sertões brasileiros. Foi um govemo tio marcanlc, que,

com o golpe, imaginava-se. inclusive, que haveria a sua cassação.
Uma das ironias da Hisl6ria, aqui lembrada pelo Senador
Jader Barbalbo, Antonio Mariz teve que se abrigar na Arena JXli'
conta do artificialismo do biparticlarismo implantado pela diladura,
por problemas DJllnicipais, por problemas localizados na Paraíba..
Inclusive, essa não erâ apenas uma perplexidade do então l}q)ula-

do Jader Barbalbo, mas era também uma perplexidade da Paraiba
e de todos nós.
Talvez. o nosso partido não tenha ficado perplexo com isso,
até porque o conheceu como militante na Faculdade Naciooal de
Direito e sabia da SUa formação, da sua coocepçio filosófica e da.s
injlnções que o colocar:o.m num campo que não em propriamente
o seu. Mas, mesmo nio sendo o seu campo, ele sabia aluar como
um democrata; por isso, granjeou o respeito na C4mara dos Deputados, mesmo daqueles que entendiam que. naquele momento, não
poderia haver tergiversação na luta pela liberdade.
Depois, convivi com AntoniO Mariz na Câmara dos Deputados. Nos Anais da Casa. num dos momentos mais signiftcativos vividos por este País, que foi a Assembléia Nacional Constituinte,
quando da superação da ditac!ura. pode-se verificar o papel decisivo
que teve Antonio Mariz na discussão do capitulo que trata dos Direitos e das Gar.mtias Individuais.
Talvez a sua presença ali fosse mãior-qUC -.de qualquer oulro, maior até do que os relatores. porque não há um dispositivo
que não tenha um pronunciamento ou um posicionamento seu. E o
que é importante, um posicionamento, mintas vezes, ou na maioria

das vezes, acatado pelo Plenário.
Foi realmente marcante a sua presença. Os Senadores aqui
bem reafnmaram. a sua preocuptÇão com o Direito, a sUa Caracterização como um dos juristas desta Casa, a sua preocupação, fundamentalmente, com a democracia e com a liberdade.
E é isso que o nosso partido quer aqui salientar, dizer da
nossa admiraçio, que não 6 apenas a partir da morte, era uma admiraçio quando em vida, mesmc nos momentos dificeis vividos
por ele. E essa solidariedade é emprestada como um nOI.'destino,
também. dizendo: que pena que perdemos um grande homem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PfL-MG. Pronuncia o
seguinte diSCUISO. Sem revisão do onda-.) -Sr. Prosidenle, SI':s e SIS.
Senadomi, não senl peeeiso dizer que a mate é aempoe um exagero.
E. em se 111Wuldodoex-Pn:feito, do ex-Deputado; doex-Seoadoredo
Governador Anlooio Mariz,- esse exagero ukrapusa a nossa coocepção de que ele poderia estar ameia enlre n6s, COOiribuiDdo, pelo ...,
exemplo e pelo seu caráler, pom a digniíocaÇão da vida púbtioa.
Cunvivemoo muitos anos no pleniiio da Clmam dos Deputados, llliS Comissões e noo <n~e!vtimmtos politioos, ol!j<tivando Asoklção de poblemas naciooais e também can relação I!D ""' &udo da
Panu.'bl. Um bçmem de visão~ e cu o co:oheci bem. De vez em
quando. ele retanava oas nossas c:Onvenas. noo ncissos -coléquios, à
sua pequena. dooe e grande Sousa, no Sertão da Paralba, pom lllOt!lmr a
sua inconfODDidade com a existência de uma sociedade dilaa:rula pelas desi~aldades sociais, que o a~<Jm~e~Uva de fama dramilica.
Ele em um demoaata, e mais que um democrata. um homem
de caráter - e caráter é uma palavra muito rara. Ele fazia quCstio.
dentro da espontaneidade da sua vida parlamentar, de conduzir a
sua vida com dignidade, com equilíbrio e com serenidade. Na con~
Un,génc_ia em que toda> nos eJ:).COO.tramos, ele teoninou inlcgnmdo
as fúeiras de uma agremiação pol!tica que oferocia sustenlaçio
parlamentar e política ao Govemo de entio. Jamais abdioou. nas
suas conftdências e nos seus pronunciamentos, das suas convicções e da sua certeza de que um dia esta Nação retomaria, pelo cami~
nho do entendimemo. à democracia plena e pura..
Ora. já se disse que pior do que a m011e é a dor. E fico a
pensar por que um homem sereno e trauqüilo, mas atormentado
pelas inconformidades da vida, teria que sofrer tanto por uma
doença insidiosa. uma operação em Sio Paulo. uma assistência
permanente no seu Estado e. ao mesmo tempo, a convicçio de que
o seu povo o assistia no camiDbo derradeiro da vida?
Não 6 hora de recordar, porque o exemplo de Antonio Mariz servirá. sempre para a formação de uma visio mais comtrutiVI.
da democracia e da sociedade em que vivemos. Era um homem
tão digno e, ao mesmo tempo, tio bravo que. em certo momento,
em certa noite, fora indicado pata Governador. No dia seguinte. as
forças conlrária.s às suas convicções, formação e independ&cia
impediram que isso acoDt=sse.
Coov~os lDlito solxe esse fato. Dei-lbe ciência, pela madrogada. do que acootean. Ele não D>lllifestoo rebeldia alguma porque esperava, pela gi1IÇil de Deus, chegar ao govemo~da Paraib& pelo
voto dimo e secreto do seu p:wo., inchlsive o de sua cidade· Soo.sa.
Por isso estoo aqui pom maDifesiar a niinba incooCamidade
diante do exagero da sua morte, pela da- que ele não mencia, também,
pela dOr dos palllibanos, pela da- dos cidadãos de todo o BOISil que
seriteni saUdade de quem. efetivamentc, não podia se afastar de n6s.
Encareço a Deus que faça da sua alma e da sua vida um
exemplo para o Congresso Nacional, pela honradez, credibilidade,
crença na democracia e pelo seu perfil de homem brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDEN'Ill (José Samey) - Nilo há mais ora<1ct!:s insaitos. Aru. de """"""" a sessão, <pero, cm D<llllC da Mesa Din:taa do
Secado Fedetal e cm ID<ll fl1Sirio llOOlC, associar-mo às l>omimgms <p>
prestadas pela Casa à memáia do Senador Anlooio Mari7.
Cunbeci AniDnio Mariz aiDda bem jovem, ao tempo do Governo João Agripinoy quandO ele coJqborava com -este Governador
da Paraíba e eu governava o MaraJ:Jhão.
Desde essa época, bem moço, já mostrava os traços que iria
seguir ao longo da vida. Uma. serenidade que não colidia com a

estio......,

fnmeza de suas convicções, com o seu caráter, com os seus j:rincf~
pios. com aquilo que ele achava a razio da sua vida políticl..
--
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Arompanbei-o depois, axno Ilq>rtado Fedenl. nnme o mw
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada mais havendo
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a
Govemo. Ern um das ~do Banco Naciooal de Habitação. Acanpwhei-o DO Senado Fodcrnl; na cunponha parn. govemad:r, como (b. - sessão ordinária de amanhã a seguinte
vema.dct' da Parniba. e nessa fasC assisti aO- seu m.ãrtírio.. o cainioho inexoORDEM DO DIA
rável pua onde se dirigia. q;e era-o--=de abandcrJar seus companbeiros.
seus ideais e wdo o que ele tiOOa a dar em beneficio da Par.nêa..
-.ITmgo o meu sen<iuritri de pesar. Desejo t:nmrmiti-lo ao povo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" I00, DE 1995
da Pmuôa, aliligido na suaoooilidado poc essa grande perda. e à ban(Em regime de- urgência, nOS termos do art. 336, "b",
cada da Paraíba, em que ele tinha tantos admiradores e tantos amigos.
do RegimenlO Interno)
Çtxlstanrerrwt!e, oas nossas bancadas. 5ell1JXe temos, pelas displDiscussão, em turno ónico, do ProjelO de Lei da Câmara n°
w po~ticas, áreas de coollà= Ao <XlUlÓIÍo disso, "" Panu'ba, Attooio 100, de 1995 (n° 373/95, na Casã-de origem), que autoriza o parMariz IÍDba, por porte da sua
que uma devoção. um""" celamento do recolhimenlo de conJrihuições previdenciárias devi~
peilo e uma admiraçiopela sua vida e pelo""' talcDode ba:oom pu'blioo.
das pelos empregadores em geral, na forma qUI! especifica, e de·
Expresso os se!llimemos à familia de Anlooio Mariz, à sua IW·
termina outras providincios, tendo
llier, ãs suas filhas, à sua mie, em norile da M= e do Senado l'edenol.
Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Lllcio AlA Paraíba. para mim. é muito cara, uma vez que ta~ tec.lntaJ:a, em substítuiçl!o à Comissão de Assuntos Sodals, favomnho o meu lado paraibano. Os meus avós saíram a ~ para o Mamvel ao Projeto com emenda n° 3, de redação, que oferece. e contránhão, na seca de 1921, do Ingá do Bacamarte e de Alagoa Grande
rio às emendas n~ 1 e 2. apresentadas perante a Comissão.
buscando os vales Wn.idos da minha terra, oode eles f1Xaram famí(Dependendo de pai<Cer da Comissi!o ·de Aasuntoo Sodals
lia e tiveram-a veriiurit. de nunca esquecer a Paraibã.dos seus gransobre as emendas n%4 a 14, de Pleoário)
des dias e das 51.! as devoções.
-'-lPortanto, hoje é um dia de grande pesar nesta Casa, porque ~
PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TIUIÇÃO
lembramos a figura de um grande morto, de um gnmde homem p.íbliN"39,DE 1995
co, de um homem que prestoo grandes serviços a esta Casa. talvez
DiscusSãO,
em
prim.Ciri>
tumo, da Proposta de Emenda .i
muito mais do que pelas suas palavras. mas pelo seu exemplo, pelo
exemplo de suas convicções que deu nos fnnmentos mais di.ficeis em Constiruiçl!o o• 39, de 1995 (n• 6.'95, na amara dos DepuWlos),
que teve que se afimW", já lulalldo pela vida, já lulaDdo cootra aquele de inicililiva do Presidente da República, que alrera o § JO do ani-sentimento trágico que Unamuno dizia ser o sentimento tdgico da go 177 da Constimiçiio FeduaZ. tendo
Parecer , sob n• 507, de 1995, da Comissão
vida, a OOsca da imonalidade que, sem dúvida, ia bater na mede.
- de Comtltuição, Justiça e CldadaDla, favomvel oom
Malherbe. num poema em que fala a Du.p&ier Sobre a morte de sua filha - "La doulcur EterneDe" -, teve oporblnidade de correções fonnais, em obediência à técnica legislativa.
(Quinto e ~kítuo dia de discussão)
dizer que, pam a morte, ninguém era guardado, ningum, podia fugir a ela. Dizia: "Et la garde qui veille les barriêres du Louvre
O SR. PRESIDEN1E (José Samey) _Está co::ettada a..-_
ne défeod pas le Roi".
(Levanta-se a sessão às 17h.)
PortanlO, era o Governador de um Estado. mas, sem dúvida,
ATADA 13S"SESSÃO DELWERATIVAORDINÁRIA
era a expressão de uma luta politica, de uma linha de coerencia poREALIZADA EM 1• DE SETEMBRO DE 1995.
litica. Deixa ele o exemplo de amor Asua gente e à sua tena. Basta
(Publicada no DCN, Seção ll, de 2 de setembro de 1995)
verificar os seus esCritos polítiCos. São sobre o Nordeste, devoção
permanente de sua vida. Ele escreve sobre os problemas do NorIIEtiFICAÇÃO
deste, os problemas da Paraiba e, também, sobre os problemas soNa página 15067, I' coluna, ítuediatamente após a legislaciais. Sua preocupaçãO com os direitos humanos está colocada
çl!o citada, no despacho do Projeto de Lei da Câmara n• 108, de
num opúsculo que deixa como marca da sua açlo parlamentar.
1995,
Outra preocupação de Arltonio Mariz era com os tmba.D:Jadores run.is. Aí vemos a defmiçio extraordinária -da sua vida nesse Onde se lê:
tripé: o tripé do homem que se pmocupa com os direitoS iri.divi(Às Olmissões de Ccostimiçl!o, Justiça e Cidadania, de Reduais. com os direitos humanos, com as coisas mais sagradas da lações Exteriores e Defesa Naciooale de Educação.)
pessoa humana. O homem que se preocupa com sua leJm,. suas
origens e o homem que se preocupa tamb6m com a situaçlo social Leia"""'
(Às Comissões de Constituição. Justiça e C"uiadania e de
da sua gente, que ele repesentava ao mesmo tempo em que lutava
Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
pela aposentadoria doi trabalhadores rurais.
A morte dos grandes homens nlo deve ser lamentada; poATA DA 145" SESSÃO DELWERATIVA ORDINÁRIA,
rém, os grandes homens devem. sim,'
homenageados pelas suas REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 1995.
vidas. Antonio Mariz, sem dávida, perante seu Estado. perante nós
(Publicada no DCN, Seçio ll,de IS de setembro de 1995)
que o conhocemos, liber1o de todas as =triçõeo do seu tempo, das
lutas polítiCas-, cómeçi a- ser defmido, em face da história do seu
RE11FICAÇÃO
Estado, da história política da sua term, como homem que defmitiNa página 15853, I' coluna, nos Requerimentos n"s 1.197 e
vamente será guardado para todos os tempos com aqueles cootornos que nenhuma palavm. nenhum elogio, nada poderi. modificar 1.198, de 1995:
nem agregar. As suas ações seria a imagem etema de sua vida.
Ondeoelê:
Nesta sessão, pela palavra de todos os andores que aqui faSaladasSessões,14deagosiOde 1995.
laram, todos nós já podemos ter uma sintese do que fica de Antonio Mariz: o seu exemplo. a sua dignidade, a sua perseverança. a LeiaSala das Sessões, 14 de setembro de 1995.
sua fidelidade à sua terra e ao povo brasileiro.

bancada."'""'

ser
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Ata .da 1488 Sessão, em 19 de setembro de 1995
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotónio Vilela Filho e Levy Dias
EXPEDIENTE

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, A.CHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:

OFÍCIO

Ademir Alldrade Anlôoio Carlos Magalhães Alllônio Car·
DE MINISTRO DE ESTADO
los V alladares Arlindo Porto Artur da Táv ola Bello Parga Benedi·
ta da Silva Beoi V eras Benwdo Cabral Carlos Bezell'l. Carlos Pa~
trocínio Carlos Wilson Casildo Maklaner Couti.oho Jorge Darcy
N" 65&19S, de 6 do <Xllrellle, do Minisbo do Meio - ·
Ribeiro Edison Lob.ilo Eduardo Suplicy Élcio Álvan:s Emília Fer- dos Rcausos H!dricoo e da Amazcloia Legal. 'tefemlle ao Requerinandes Epilácio Cafeteira Emandes Amorim Esperidiio Amin mento n• 868. de 1!195, de infODliiÇÕell. do Seoadci Júlio

Fernando Bezena Flaviano Melo Fnmcelino Peteim F~ilas Neto
Gersldo Melo Gerson Camsta Gilberto Miranda Gilvam Borges
Guilherme Pa!Dieim Hugo Napoleio HumbertO Lucena Íris Reunde Jader Barbalho Jefferson Peres Joio Fmnça João RochaJoel

de Hoüanda Jonas Pinheiro Josapllat Marinho José Bianco José
Agripiuo José Alves Jos6-Edumlo Outra José Fogsça José lgnácio
Ferreim José ROberto ll:xruda José Samey Jóni& Mar!se Lauro
Campos Lcom:ll' Quintanilha Levy Diu Luc:ldio P-Ila Lúcio
AlcAutara Lúdib Coelho Luiz Alberto de Oliveira Marina Silva
Marluce Pinto Mauro Miranda Nabo< Júnior Ney Suauuna Odacir
Soares Onofre Quinan Osmar Dias Pedro Piva Pedro Simon Ramez Tebet Renan Calheiros RobertO Freire Roberto Requiio Romero Jucá Romeu Ttima Ronaldo Cunha Lima SérgiO Machado
Teotônio Vilela Filho ValmirCampelo WaldeckOmelas.
O SR. PRESIDENTE (feotonío V'dela Filho)- A lista de
presença acusa o compareCunento de 78 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteçio de Deus, iniciamos DOssOs trabalhes.
O Sr. 1° Secretário em exerc(cio., Senador Ren8n CalhCiroc,

procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinle:

c._..

AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO
N" 183195, de 11 do coae.n1e, do Ministro da FIUI>da. ..,r..
renle ao Roquerimemo n• I.Q28, de 1995, de infcwm•IÍ""' do Senador Coutinho J01g0.
'
N" 811/95, de 14 do COD'ellle, do Ministro da FIUI>da. ..r...
enle ao Requerimento n• 1.043, de 1995, de infO<tti&Çiles. do Senador Ademir Andrade.
N" 812195. de 14 do cormt~e, do Ministro da Fazenda, ..r..
renle ao Requerimenlo n• l.<l44. de 1995, de infoanaç&s. do Senador Epiácio Cafeteira.
N" 813/95, de 14 do cormt~e, do Ministro da FIUI>da. ...
n:nle ao RequerimeDIO.,n" 792, de 1995, de infonnaç&s, do Sa>a·
do<JOOI!EWmlo Outra.
As infcwm•ções f~ encaminh•d•s, em cópia.

r.:.

aosRequCIOnlel.

Os RiquerimCntbs vlo ao Arquivo.

OFÍCIOS DO 1" SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Fnca!J1inhaniJo à revido do Sa1ado Fed«alaut6grafos dOo seguinleÔ projetÔo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995
(N" 1110195, . .

c- do oripa)

!.s:.ace:.-a·=~

::ot":'tiAS

:'lt.ll-.:...:a.::.lo

: i Si ii. e.
O CONGRESSO :-IACICNJU.
An.
l"

Vice-Pre!eit:os

:=-.o:.ra
• ·"- •
• ~:e:.c~es

::.al!l

3 -~6- :::.:.t:.:b:-o
;!e .
::::ã- ~:..::ru pt'oVt:jini:ias.

:r...:.:-.=.-=:.~a.:..s

::e

de-::ret:a:·

•
?re!el.~s.

•

nalu.&'dis',

1996.

Par•qra!o ;lnl.co - Na mesma d•t.a serlo real.u.aoas
para P.reteito3, Vtce-Pre!eitoS • vereAdores ncs
auni~lpios que venh.aa ... ser cru.clca at• · 31 de d•z'emb'rO' de
ele1~e••

1995.

Art. 2• - ser• considerado ele1eo Prefeito ~
c:and1ciato que obtiver • LU.l.Ona d• votos-. nlo comput•do• os
. . branco • o• nulo•·

I 1• - A •l•iclo do
V1ce-Prefe1"to c:oa •1• :req1straclc.

Prefeito

~rtar•

•

de
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-

Noa lWnic:ipJ..oa ccta zuis de duzentoa

serlo

elei~ces,

considerados

coa ele

Vice-Preteito

ll

eleic~s

nq:l.stn.dO. que

o

Pr•t•tto

mil

•

~

cbt.i.ver . . . & ·~10c1..

abaoluta do• votos, nlo coaput&dos os . . branco • oa nulo•.

S

3•

Se

nenhua

abaOlut.a na priMira votaclo.

15 de

a.o..-.=

YOtadaa

e

eandidaco

de 199,, concorrendo

coaa1darando-se

&lcancar

aaioci&

!&r-se-• nova eleic&o no dia

os doU candidatos •is
que obtiver a

eleito

aquele

wotoã v•lidOa.
4• - Se r . . .nescer . . sequndo luqar aais de ua
caad1daeo CCil a . . . . votac::l.o. quaU.t'ic:ar-••-• o aa11 i.doao.l,
.aioria do•

s

Art.

3• - A posse do Pee!eico, Vice .... Preteito •
nos termos desta lei, d&r-s•-• no dia 1•

ve~rêe •leitoa

de jaeizo de 1117.
~.

4•

N&l

~leJ..cóes

reterid&a

nos

&rtiqos

aatwioru, aer6 aplicada • leo;ul&c&o eleitoral vtqente.
raaaal~ . . reqraa eapeciaJ..s estabelecidas nesta lei.
DO REGISTRO DE C ANDrDATOS

Are. _:~ - _?odera par"t:.=-:-.;:a.c :ias e:.ai=~es prevl.S'.::as:J.esta !e.L. ·:; Pllt"":."-:!O =!:·..:e, a-:s J: :ie :!-.J='=!!t:C::.=- :ie .:.39~, t-e:--.ha
rii!IQLS~t"ailO

seus

-=s:::at-.:~::;s

:-.c

'!::.t.u.:~i

3..:i;:-ec.:....:-r-

~:.e;.::o.::ab

confcrme o ~l.spcsto em :a~, e gue :anha. seu 6r~~o de dlre~!o
C:onst.itt.:.l.do em fc:raa permanente cu p~:.::v1.s6r1.a ~o Munt-:::qno,
not. forma do re.spectl."Jo est:.atut_.::..
~"' - Scment-= serà,:)
con)u.r..t:4mente para as

a·:!.rnl.tidas- :::Jl.:.;a:coes 3~
el.el.cOes :naJor"-tár:.a
p.roporciona.l, e inteqrada.s pelos mesmos part.:.dos_, ou se
celebradas apenas para as el~l.cõe.s ma4orl.tár1as.
A.rt.

celebradas

0

A coliqac.lo terá denom1.nac!o pr6prla, que
poeleri .ser • junc~o de t.odas as Sl.qlas dos pa::-t:.do.s que a
1nteq.ram.
S"t!indo a ela at:t"Lbuldos os dlt"el.tos e ob~: 1 qac6es
dos partidos polit:ico.s no que se retere ao processo
el.tt.cral.
S
2•
Na
propaqand.a,
a
c.Oliqac;lo
usarâ,
Qbriqatcriam.ente, sob sua denominac.!o~ as leqenda.s de todos
os partidos que • inteqram.

S

l

Art. 7• -. Na tormac!o de coliqacões,
obaervadas, ainda, as sequ.1.ntes normas:

devem set"

na c!"!.apa da coligacio podem ser inscritos
candidates
filiados
a
qualquer
pan.ido politico
dela
int•qrant.•;
II - __o pedido de ~:eqistt"o dos candidato.s deve ser
subscr.itc p•los president:es dos partJ.dos coligados o_u po~:,t
s•ús d•leqados, ou pela maior!a dos membros dos t"espectivos
6rqio• ex~Qtiv03 de direclo;
. III- ~ os parl:!dos J.nteqrantes da coliqac.ao -de:vl!m
desiqnar um representante, que te~~ atrJ.buJ.c~es equJ.valentes
is de presidente de partJ.do polltLCO no t:raeo- dos 1nt:eres~es
e n& representaca.o
processo eleitoral;

da

coli.;ac.lo,

no

que

se

refere

ão
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coliqac4o sera represencada, perante a
pela pessoa desiQnada na forma do ~nc~so

Eleitoral~

III ou por at• trls deleqadoa indicados pelos partidos que a
c~-

.Art. a• - As normas para escolha dos cartdidatos e
para tormaclo de coliqacoes ser4o estabelec~das no estatuto
da pa•t1do.

Par•qrat:o único - Em caso de omis.s4o do e.statuto,
caber• ao 6rq&o de direc.t.o estadual do partido estabelecer

aa ncraaa. coaunicando-as ao Tribunal Eleitoral .competente.
Art. g• - A escolha dos candidatos pelos partidos
pol1t1coa • a deliberaç&o sobre coliqacoes dever.t.o ser
feita• no periodo compreendido entre t• e 30 de Junho de
lavrando-se
ata
em
1996,
utilizados os já existentes.

Art.
nesta lei,
no

10 -

livro

e

estar

podendo

ser

prevl.stas

co.ncorrer âs eleicOe!l

fiara

o candidato deverá

Munic1pio

próprio,

possuir domicilio eleitoral

com

sua

filiac!o

deferida

pelo

respectivo partido até 15 de dezembro de 1995.
§ 1 o;o - No caso dos munic1.pios criados até 31 de
dezembro de 1995, o domicilio eleitoral será comprovado pela
inscrição

nas

SeçOes

Eleitorais

que

funcionem

dentro

dos

limites territoriais do novo Municlpio.
S 2° - Havendo fusAo ou incorporacAo de partidos
após 15 de dezembro de 1995.,

partido oriqinário.
Art.

será considerada,

para efeito

a data de filiacão do candidato ao

de filiac.io partidária,

l,

ll

partido

Cada

ou

coligacAo

poderá

reqistrar· candidatos para a Colmara Municipal até o nUmero de
luqares a preencher.
§

1° - Os partidos Ou coligacOes poderão acrescer,

ao total estabelecido no eaput, candidatos em proporcao que
corresponda ao número de seus Deputados Federais,
sequinte:
I

----de zero a

vinte

Deputados,

cento dos luqares a preencher;
II :.. de vinte e um a

na

forma

vinte

por

Deputados,

mais

mais

quarenta

quarenta Por cento;
I I I - de
quarenta e um a sessenta
sessenta por cento;

IV -

de- sessenta e

Deputados~

mais

um. a oitenta Deputados,

mais

oitenta. por cento;
acima

V

-

s

2°

de

oitenta

Deputadoa,

mais

cem

por

cento.
tratando-se
Federais

dos

de

Para

os

coliqaçlo,

partidos

que

efeitos

do

paráqrat'o

anterior,

.ser&o
somados
os
Deputados
a inteqram; se desta soma nlo
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resultar mudanc:a. de faixa, serA qarantido à coliqa.ca.o o
acr6scimo de dez por cento dos luqãres a preencher.

o

S 3° -

partido ou coliqaç4o poderá acrescer até

vinte por cento do número de candidatos que resultar da soma
obtida de acordo com as reqra.s do capu.t e do § 1° para

preenchimento com candidaturas de mulheres~ exclusivamente.
será sempre
Em
todos os cálculos,
s 4°
desprezada a frac:ao, se inferior a meio, e igualada a um, se
superior.
Art. 12 - Os partidos politicas e as coliqacOes
solici ta.rlo à Justiça Eleitoral
o reqistro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho de 1996.
S t• - O pedido de reqistro deve ser instruido com
os sequintes documentos:

..1:r

I ,... cópfa., autenticada pela Justica Eleitoral,

da

ata a que"' se refere o art. 9°;
autorização do candidato$ -em documento com a

II -

assinatura reconhecida por Tabelião;
I I I - prova de filiacAo part1dár1a;

IV
fornecida

cópia

pelo

do

Cartório

titulo

elel toral

Eleitoral

de

que

ou
o

certidão

candidato

eleitor no Municipio_ desde 15 de dezembro de 1995,
requereu sua
aquela data;

inscrição

V -

ou

transferência

declaracào de bens,

de

é

ou que

domicilio

até

assinada pelo candidato,

com os respectivos. valores atualizados.
§

requerer
fazê-lo

2° -

o

Na hipótese de o partldo ou coligacAo nao

registro

perante a

de

Justica

seus

candidatos~

Eleitoral

nas

estes

quarenta e

poderão
oito

horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no eaput
deste artigo.
Art.

indicará,

1-3

---O candidato às

eleições proporci_onais

no pedido_ de r·eqistro, além de seu nome completo,

as variaçOes nominais com que deseja ser ·registrado;

até o

máximo de duas opções, que poderão ser o prenome, sobrenome,
cognome, nome abreviado, ape.lido ou nome pelo qual é mais
conhecido, desde que na.o se estabeleca dúv~da quanto à sua
identidade, nao atente contra o pudor e nao seja ridiculo ou
irreverente, mencionando em que ordem de pr-eferência desses
nomes

des~ja

~egistrar-se~-

§

1"

I

--havendo

Verificada a ocor.rência de homonimia,
Justiça El.ei toral procederá atendendo ao -se<J.Uin.te:
dúvida,

poderá

exigir

a

do --cand.idato

prova de que é conhecit.:;o por dada opcào de nome indica·da no
pedido de registro;
II
ao candidato- que est_e_Ja exercendo mandato
eletivo ou o tenha exercido nos Ultimes quatro anos, ou que,
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nesse mesmo- prazo, tenha concorrido em eleic!o com um dos
nomes por ele indi-:::ados 1 será defe:-~da a sua utilizacão no~
're9istro, ficando outros cand~datos lrnpedidos de fazer
propaganctà com es.se mesmo nome;
III
ao cand~dato que, pela sua vida politica,
social ou profissional, se)a identJ.ficado por um dado nome
que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso apterlor;
IV - Tratando-se de candidatos cuja homonimia. n!o
se resolva pelas regras dos dois incisos ant~riores,_ a
Justica Eleitoral os notificara para que4 em dois dias,
chequem a acordo sobre os respect1vos nome~ a serem
utilizados;
v
no caso do inciso anterior, nào havendo
acordo, a Justica Eleitoral reg~strará cada candidato com o
nome por ele

indicado

no pedido

de

reqistro,

ordem de preferência ali definlda.
§ ~o
-A Justica Eleitoral

observada a

poderá

ex1g1r

do

candidat...o prova de que e conhecido por -:ietermlnada opcAo de
nome que tenha

indicado,

quando seu uso puder

confundir o

eleitor.
§

3° - Ao decidir sobre os pedidos de

Justiça Eleitoral publicará,

obrigatoriamente,

reqist~o.

a

as variacões

de nome deferidas aos candidatos.
§ 4° - A Justica Eleitoral indeferirá todo pedido
de

variação

eleição

de

nome

majoritária,

exercendo mandato

coincidente
salvo

eletivo ou o

quatro anos, ou que,

com

para

nome

de

candidato

candidato
que

a

e_steja

tenha exercido _nos últimos

nesse mesmo prazo,

tenha -concorrido em

eleiçAo com o nome coincidente.

--A Justica Eleitoral organizará e publicará,
e~eicAo, as seguintes relacOes para
serem util.izad.as na votacão_ e na apuracAo:
a prlmeira, ordenada por partidos, terá a
lista dos respectivos candidatos em___ordem numér1ca, com as
duas variações de nome correspondentes a cada um, na ordem
§ 5°

até trinta dias antes da

escolhida pelo candidato;
II

a

}r

segunda,

com

indice

onomastico

em ordem

al:fabét~cà, .nela constando o nome completo de cada. _candidato

e

cada

variação

de

nome,

também

em

ordem

seQuidos da respectiva leQenda e nUmero.
É facultado ao partido
Art.
14

alf.ibética,
ou

coligacAo

substituir candidato que venha a ser considerado inelegivel,
que

renunciar

registro

ou,

cancelado.

ou

:falecer

ainda,

que

após
tlver

o

termo

seu

final

registro

do

prazo do

indeferido ou
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§ 1° - A escolha do substituto_ far-se-á na forma
estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o
substi tu ido,
devendo
necessariamente
o
registro
ser
requerido em afé dez dias contados do fatO que deu origem à
substituiç:.to.
§
2° - Tratando-se de eleicOes majoritárias, se o
canciidato for de coligaci.o, a substituic4o deverá ser feita
por decis&o da maioria absoluta dos membros dos 6rq4os
municipais de direcAo dos partidos coligados, podendo o
substituto ser filiado a qualquer partido dela inteqrante,
desde que o partido ao qual pertencia o substituido renuncie

ao direito de preferência.
§ 3° - Nas eleicOes proporcionais, a substituic4o
s6 se efetivará se o novo pedido, com a observância de todas
a.s

formalidades

exigidas

para o

reqistro,

for

apresentado

at6 sessenta dias antes do pleito.
Art.

Se

15

o

órq.lo

municipal

se

opuser,

na

escolha de candidatos ou na deliberacAo sobre coligacões, às
legitimamente
diretrize:s
estabelecidas
pelos
órgaos
superiores
do partido,
estes
poderão,
nos
termos
do
respectivo estatuto,

anular

tais

e os

dec~sões

atas delas

decorrentes.
§
L" - O.- partido pode requerer, até a data da
e.l_eicào, o cancelamento do registro do candidato que:

I

-

for expulso do part_i_do,

estatutárias; _ou

1

obedec1das a..s normas

rr -_--apóie õu _faca propaganda de candidato a cargo
eletivo 1.nscrito por outro partido ou, de qualcruer
r<?comende seu nome ao_ sufrágio do eleitor.

zo -

§

forma,

A apreci~cAo do pedido de cancelament~_do

registro obedecerá ao previsto no art.
prazos ali fixados para 72 horas.

6'3,

alterando-se os

Art. 16
A Justica Ele1toral d~sciplinarâ a
identlficaç!.o dos __part:J.-dos e de seus candidatos no processo
ele i tora!.
os

números

anter1or,

p~re~dos

1° - Ao8

§

manter

e

ao

atribuidos

candidato,

manter o nUme-ro que lhe
para o mesmo cargo.
§

foi

fica assegurado o direito de

sua

à

nessa

legenda

hipótese,

o

na

eleicAo

d2rei~c

_de

atribuido na eleicào anterior

Os candidatos de coligacóes, nas eleicões
ser.io registrados com o nUmero da leqenda de

2o -

majoritárias,
seu partido,

e,

nas eleicões proporcionais,

ser-Ao inscritos

com o nUmero da série do- respectivo partido.

DAS CEDULAS ELEITORAIS
Art.

regulamentadas

17
por

-

As
esta

cédulas
lei

oficia.Ls

serão

para

a:s

confeccionadas

eleicóes
_segundo
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modelo ãpi-oVaào pel.i Justica Eleitoral, que as imprimirá,
com-exclusividade, para distr~buicão ãs Mesas Receptoras. A
impressão

será

feita

em

papel

branco

e

opaco,

com

tipos

uniformes de letras.
1°
correspono~

p~rte

A
;~~o

.. --

esquerda

da

cédula

deverá

para Prefeito, e a direita, à eleicAo

para Vereadores.
2° - Os candidatos à eleicA.o majoritária serAo

§

identificados pelo nome indicado, fotografia, número e
legenda do respectivo partido e deverAo figurar na cédula na
ordem determinada por sorteio.~
3°

§

-

A indicacAo

do

nome

a

que

se

refere

o

paráqrato"' anterior devera ser feita no pedido de registro,
observado o disposto na parte final do caput do art. 13.
Pa.ra as eleicóes r:eal_i:adas _pelo sistema
cedula terã espace para que o eleitor

a

proporcional~

escreva o nome ou o_ nü.mero do candidato escolhido,
leqe:1da do partido de s_ua preferêncla~
§

disposto no

5°
§

As elelcóe,s

-

segundo turno,

e[t'l

ou da

apl1ca-se o

2• des_te. a-rtlgo.

DO SISTEMA ELETRÓN!CQ DE VOT AÇ ÀO E APURAÇ ÀO
Art. 18
O Tribunal Superior Eleitoral

poderá

autorizar os Tribunais Regionais a utilizar, em uma ou ma1s
Zonas
Eleitorais,
o
sistema
eletrõnico de
votacAo
e
apuracào.
§

1°

A aU.torizacAo poderá se

-

referir apenas à

apuracào.

Ao autorizar a votacáo eletrõn1ca, o
Tribunal Superior Eleitoral- disporá sobre a dispensa do uso
de cé"dula.

O
autorizar,
de

Tribunal

excepcioÓalmente,

votac4o

e

apuracào,

SuperiOr'

Eleitoral

poderá

mais de um sistem& eletrônico

observadas

as

cond_i.cões

.e - a.:!l

peculiaridades locais.
§ 4• - A votacào eletrõnica será feita no númerp
do

candidato ou da leqenda partidária,

candidato e do partido,

devendo

o nome do

ou da leqenda partidâria,

conforme

:for o caso, aparecer no painel da máquina utilizada pa.ra a
votac.!o.
§

s•

deverá

aparer::er.
candidato.

Na

votacão

também,

no

para

a

eleicáo

PaineL

a

majoritári~;

fotoqrafia

do

§ 6° - Na votação para Vereador, serão computados
para a legenda partidária os votos em que nào seja passive!~

a ~ id~nti:ficac&o

"do

candidato,

desde

que

o

nÚltlero

identificàdor do partido seja diqitado de tOrma c:oireta:.
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S 7° - ·A máquina de votar imprimirá cada voto,
o si_gil.o e a possibilidade de conferência
posterior para efeito de recontagem.
Art. 19 - O sistema eletrõnico a dotado assequrará
o siqi~o do voto e a sua inviolabilidade, garantida aos
partidos pol!ticos~e aos candidatos ampla fiscalizaclo.
Parágrafe· único·
Os partidos conCorrentes ao
pleito poder.lo conStituir sistema próprio de fiscalizacao,
apuraçao
e
totalizacao
dos
resultados,
contratando,
inclusive,
sistema.e,
que,
empresas
de
auditoria
de
credenciadas
junto
Eleitoral,
à
Justica
previamente, os p~ogram.as de cotaputador e, simultaneamente•
as:~equrado

os meamos dados alimentadores do sistema oficial de apuracio
e totalizacio.
Art. 20 - No minimo 120 dias antes das eleicOes, o
Tribunal Superior Eleitoral _expedirá, ouvidos os partidos
politicos, as instrucoes necessárias à utilizac4o do sistema
eletrOnico de votacao e apurac!o, garantindó aos partidos o
acesso aos proqramas de computador a serem utilizados.
Parágrafo único - Nas SecOes em que for adotado o
sistema eletr6nico de votacAo,
somente poder.J.o votar
eleitores cujos nomes estiverem nelas incluidos, não se
aplicando a ressalva do art. 148, § 1°, da Lei n° 4.737, de
15 de julho de 1965.
DA FISCALIZAÇÁO DAS ELEIÇÕES

Art. 21 - Da nomeac.!o da Mesa Receptora, poderá
qualquer partido reclamar, ao Juiz Eleitoral, no prazo de
cinco dias, devendo a decisao ser proferida em 48 horas.
S 1° - Da decisAo do JuiZ Eleitoral caberá recurso
para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias,
devendo ser resolvido em igual prazo. ~
§
ze
NAo podem ser nomeados presidentes e
mesários os menore.e de dezoit~ anos.
Art. 22 - t vêdada a participacAo, na me~ma Mesa,
Turma ou Junta Apuradora, de parentes, em qualquer qrau, ou
de servidores de uma mesma repa.rticâo pública ou empresa
privada.
Art. 2.3 ---A escolha _de fiscais -e delegados, pelos
·partidos ou coliqaçOes, nAo poderá recair em menor de
dezoito anos ou em quem, por nomeacAo do Juiz Eleitoral, ji
faça parte d• M•sa Receptora.
S 1° - O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar
mais ·cte uma SecAo Eleitoral, no mesmo local de votaci.o,
mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, por6m seu voto
será admitido somente na secAo de sua inscriçAo.
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S 2° - ~ credenciais de fiscais e deleqados serAo
exPedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligacOes e
nao necessitam de visto do Juiz Eleitoral.
S 3°
-Para efeito do disposto no parAgrafo
anterior, o presidente do partido -ou o representante da
coliqac;&o dever• reqistrar na· Justiça Eleitoral o nome das

pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e
ãelegados.
Art. 24 - Aos juizes que sejam ou tenham sido
parta em. ac;Oes judiciais que envolvam candidatos de

determinado

m.unicipio

às

participar de qualquer das

eleicOes

de

1996

é

vedado

fases do processo eleitoral nos

pleitos realizados no mesmo municipio.
Art.
25
os partidos e co!igacoes poderio
fiscalizar todas as fases do processo de vota.cao e apuraclo
das eleições, inclusive o preenchimento do Boletim de Urna e
o processamento- eletr6nico da totalizacâo dos resultados, '

sendo-lhes garantido o

acesso antecipa-do- aos

programas de

computador a serem utilizados na apuracão.
§ 1°
Os fiSCais e delegados dos partidos e
coliqacões serão posicionados a uma distAncia nào superior a

um .. metro

Mesa Apuradora,

da

de

modo ·que

possam observar

diretamente a abertura de urna, a abertura e
cédulas e o preenchimento do boletim.

contaqem daa

Os trabalhOs de apuracao nAo poderio ser
seja dado cumprimento ao disposto no
paráqrafo anterior~_
s_ujeitos os responsáveis
As penas
previstas no art. 347 do Código El~itoral.
§

realizados

2° -

sem

que

§
3°
O_ não atendimento
a impugnacAo do resultado
apresentada antes de sua abertura.

enseja

ao
da

disposto no S 1•
urna,
desde que

§
4•
No prazo de 72 ·horas, a contar do
conhecimento dos proqramas de computador a que se retere o

parágrafo único_ do art.

19,

o partido ou coliqaclo P.Oderi

apresentar impugnacAo fundamentada à Justica Eleitoral.
Art. 26

~

os

6rqAos encarregados do processamento

eletrOnico de dados são obrigados a fornecer aos

partid~s

ou

coliqaç:Oes, no mesmo momento da entrega ao Juiz encarreqado,
cópias

dos

d_ados

do

processamento

parcial

de

cada

<;ia,

modelo

ser6

contidos em meio magnético.
Art.

21

O Boletim de

Urna,

cujo

aproyado pelo Tribuna! superior Eleitoral, conterá

izpresao~

os nomes e os números dos _cancüdatos con,_correntes.
§

,.

o Juiz Presidente da Junta Eleitoral é
obrigado a entre-gar cópia dO Boletim de Urna aos partidos •
coli;acões concorrentes ao pleito; nao o fazendo,· incorrera.
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na pena prevista no art. 310 da Lei-n° 4.737, de 15 de julho
de 1965, aplicada cumulativamente.
§ 2 o - A transcr ic!.o dos resulta dos apurados no

boletim deverá

se~

feita na presénca de fiscais, de!eqados e

advogados dos partidos e coligações,
preenchimento do boletim,

receberão,

os quais,

ao final do

imediatamente,

exe~lar

idêntico, expedido pela Junta Eleitoral.

S 3° - & rascunho, denominado borrao, ou qualquer
outro tipo de anotac;Ao fora dos formul6rios aciotados ;pela
Justica Eleitoral, utilizados pelo Juiz ou qualquer membro
da ... Junta- Apuradora, não poder!o servir de _consulta ou provà.
posterior'" à apuracAo perante a _Junta totalizadora dos votos.

Art.

28

Aplicam-se

as

seguintes

disposioOes

sobre reconta;em de votos às eleicoes em que nao seja
utilizado o si$tema eletrOnico de votacão e apuracAo:
I - nas 46 horas seguintes à divulgacâo dos dados
da totalizaçAo dos votos do Municipio, poderão os partidos
politicas, independentemente de prévia impuqnacao, requerer,
t'~damentada..mente:,
a recontaqem de votos de uma determinada
seçao ou Zona Eleitoral;
II maioria

dos

senao o pedido formulado conjuntame.pte pela
partidos

participantes

do

e

pleito

com

represeritaça.o
na
Câmara
dos
Deputados,
considerados
individualmente, quer sejam coligados ou n!o, o deferimento
ser.&.

automático

e

a

recontagem

pela

Junt-a

Apuradora

efetivar-se-á no prazo máximo de 46 horas;
III - será, também, as.segurada a recontagem dos
votos, na forma do inciso anterior, quando, na fundamentaçao
do recurso, ficar evidenciada a atribuiçAo de votos a
candidatos inexistentes, o nela fechamento da contabilidade
da urna,

bem como a apresentaç.lo de totais de votos nulos,

brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas
d~is SecOes do mesmo municipio ou Zona Eleitora~;
IV
nos casos não enquadrados nos

anteriores, caberá à Junta Apuradora, por maioria
decidir sobre o recurso.

~~s

incisos
votos,

cumpre aos partidos e col:fgacões, por
delegados devidamente credencl.ado:s, e aos
candida~os,
proceder à instrução dos recursos interpostos
contra a apuração, juntando,- para tanto, -cópia do b:oletim
Art~

seus ":"iscais

2-_9 . . .,_

e

relativo à urna impugnada.
surqirem
Parágrafo
hipótese
de
único
Na
obStáculos â Obtenção do boletim, caberá ao recorrente
requerer, mediante a indicacAo dos nUmeras da Zona e da
Seç:!o Eleitoral, e o nome
da unidade da federac.a.o, que o
6rq.io. da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o
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recurso i"nstrua-o :mediante a anexacAo do respectivo Boletim
de Urna:

rra.o recebida pela Junta
apresentada
ao
Tribunal
Regional
Eleitoral,
em quarenta e o i to horas, acompanhada de
decfaracAo de duas testemunhas.
Parágrafo único
O ~Tribunal deCidirá sobre o
recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria
30

Art.

Apuradora

pode

A impugnaca.o

-

ser

sessâo da julgamento e

tram1mitindo imediatamente à

Junta,

via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da impugnacào.
Art. 31
-o Presidente de Junta Eleitoral que
deixar de receber ou mencion~r, nas atas de apuracao,
protestos, ou ainda, que impedir o exercicio de fiscalizacào
pelos

partidos ou coliqacOes/ deverà ser imediatamente
afastado, além de responder pelos crimes previstos no Código
Eleitoral.
Nos munic1.pios com mais de uma Zona
Art. 32
Eleitoral, a apuraç:ão das urnas correspondentes a cada uma
será realizada em locais distintos.

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
NAS CAMP!'-NIJAS ELEITORAIS
Art. 33 - As despesas da campanha eleitoral serão
r'alizadas sob a

responsabilidade dos partidos,

ou de seus

candidatos, e por eles pagas.
Art.

34

-

Juntamente com o pedido de .. registro de

seus candidatos, os partidos e coligacões comunicarao à
Justica
Eleitoral
os
valores
máximos
de
gastos
que
despender ao
por
eleicão_
candidatura
em
cada
que
concorrerem.
Parágrafo
valores

máximo<s

de

único
gastos

7ratando-se de coligac4o,
devera.o ser ig..uais para

os
os

candidatos de cada partido que as inteQra.~
Art. 35 - Até cinco di.,_s úteis após a escolha de
seus candioatos em convenc.lo,

o partido constituirá comitês
financeiros,
com a finalidade de arrecadar recursos e
aplicá-los nas campanhas eleitorais.
§ 1° ~A cada municipio.em que o partido concorrer
com candidato próprio, corresponderá um comitê financeiro,
independentemente do
comitê
financeiro estadual,
cuja
consti.tuicl.o é facultada ao partido.
S 2° - Os comitês :financeiros serao _reqistrados
nos 6rql.os da Justiça Elei_tora.l aos quai.s compete fazer o
registro dos candidatos.
S 3"' - A abertura de contas bancárias especifi_cas
para reqistrar todo o movimento financeiro da campanha é
facultada a qualquer candidato e obriqat6ria para o partido
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e para os candidatos a Prefeito e,

nos municlpios com mais

de 50 mil eleitores, para os candidatos a vereador.
S
4•
O candidato a
cargo eletivo fará,
diretamente ou por. intermédio de pessoa por ele designada, a
adainistraçlo financeira de sua própria campanha, utilizando
recursos que lhe sejam repassados pelos comit6s, inclusive

os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios
ou doaçoes de pessoas tisicas ou juridica:s.
S 5°
O candidato t o único responsável pela
contábeis
veracidade
financeiras
das
informa.cOes
referentes A sua campanha, devendo assinar a respectiva
prestaca.o de contas sozinho ou, se ror o caso, em conjunto

•

com a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
§ 6° - A prestaclo de contas dos candidatos e
comitês financeiros deve ser feita de acordo com , plano de
contas
simplificado
pelo
elaborado
Tribunal
Superior
Eleitoral.
§ 7° - A prestacAo de contas à Justica Eléitoral
será sempre feita por intermédio do comitê financeiro
e
assinada pelo presidente do partido.~
·

§

·ao - Nos municipios de até dez mil eleitores, o

partido Poderá. acordar com os seus candidatoS a a.doca.o de
sistema único de prestacAo de contas.
§
go
Os bancos acatarão,
obriqatoriamente, o
pedido para abertura de conta de qualquer partido ou
candidato escolhido em convenca.o,

destinada à movimentaca.o

financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicionA-la a
depósito minimo.
Art. 36 - A partir da constitui~o dos comitês
financeiros,. as pessoas fisicas e juridicas podorlo fazer
doac;Oes em dinheiro, ou estimáveis em dinheir~, a partido ou
a candidato, para as campanhas eleiforais.
§ 1° -- As doacOes
este a:r::tigo ficam Íimitadas.:

e

contribuicOes de que trata

I - no -~caso de pessoa flsi.ca, a de.z por cento dos
brutos auferidos no ano anterior à eleicao;
II ""'"·.-.no- caso em que o· candidato utiliZe recursos
próprios, ao valor máximo de qa:stos estabelecido pelo seu
partido ou coliqac!o;
rend~mentos

II:r-- no .caso de pessoa juridica, a um por cento
da receita operacional bruta do ano anterior â eleic4o.
§. 2° - Os percentuai·s de que tratam os incisos r e
III do parágrafo anterior p:odera.o ser excedidos, desde que
as contribuicões e doações não sejam supe-riores a .setenta
mil UFIR e trezentas mil UFIR, respectivamente.

§

J•

convertidas
ocorrerem.

em

As doacOes e
UFIR, pelo valor

contribuicOes
desta no mês

em

serão
que
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§

contribuic!o

4 ° - Em qualquer das hipóteses deste artiqo, a
de pessoa juridica a todos_ as candidatos de

determinada circunscricão eleitoral não poderâ exceder de
por c·ento .da receita de impostos arrecadados pelo
Municipio no ano anterior ao da eleicão.
dois

partido

§ 5° - Toda doacAo a candidato especifico ou a
deverA ser feita mediante recibo, em formulAria

l.mPresso em série própria para cada part:.ido, segundo modelo
aprovado Pela Justica Eleitoral.
Art. 37 - E vedado, a partido e candidatO, receber

direta ou indiretamente doaca.o em dinheiro ou estimável

eJtl

inclusive através de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiro;
II
órgão da
administrac!.o pUblica direta.,
indireta ou fundação instituida em v1rtude de lei ou mantida
com _recursos provenientes do Pod.er Público, ressalvado o
Fundo Partidário;
III - concessionário ou permissionário de servico
público;
dinheiro~

IV condição

entidade de direito privado que

de

beneficiária,

recursos

receba,

provenientes

na
de

contribuiç~o

compulsória em virtude de disposic4o leqal;
v - entidade declarada de utilidade pública;

VI - ·entidade de classe ou sindical;
VII

pessoa

juridica

sem

fins

lucrativos

que

receba recursos do exterior.
Art. -38

-

Slo considerados

como tais, sujeitos a
lei, os referentes a:
I

9astos eleitorais. e,

registro e aos limites fixados nesta

confecção

de

material

impresso

de

qualquer

natureza e tamanho;
II----_ --p·ropagapda e publicidade di reta ou indireta,

por qual_quer
votos;

meio

de

divulgacl.o,

destinada

a

conquistar

•

III - -aluguel de locais para a promocao de ates de
campanha eleitoral;
IV -

despesas

com

transporte

ou deslocamento de

pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondênci.a e despesas postais;
VI- -

instalacAo

e

funcionamento

de

comitês

e

serv1cos necessários As eleicOes; ~
vrr--~

montagem e

operacào de

carros de som,

de

propaganda e assemelhados;
VIII

ou video;

-

producâo de programas de rádio,

televisão

de 1225
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IX
confeccào,
aquisicAo
e dist.ribuicAo
camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;
X
pré-eleitorais;

realizacAo

de

pesquisas

ou

de

testes

XI - aluguel de bens particulares para veiculacâo,
por qualquer meio, de propaganda elei~ora1.
Art. 39 - Qualquer cidadAo pode realizar, em apoio
a candidato de sua preferência,
gastos até 200 UFIR, não
sujei tos a co~t_al::lilizac.lo, desde que nao sejam reembolsados.
eletivo

Art. 40
não poder~o

Os candidatos detentores de mandato
utilizar servicos gráficos custeados

pelas Casas Legislativas

para a confeccâo de

propaqanda

sendo-lhes,

eleitoral,

impressos de

também,

a

vedada

utilização
de
materiais
e
serv1cos
que
excedam
as
prerrogativas consignadas nos regimêntos_ e normas das Casas
que integram.

41

Art.

O

candidato

financeiro de seu partido,

apresentará

ao

comitê

até o vigêslmo dia posterior

a

realizacão das eleicões no Municipio, a prestacâo_ de _contas
dos

recursos

próprios

e

arrecadados

os

transferidos

pelos

dos

e

oriundos

do

comitês

aplicados,

Fundo

financeiros

incluidos

Partidãrio,
estaduais,

6s

e

os

quando

houver.
Parágrafo
incorporadas

As

único

As

contas do

contas

do

candidato

comitê financeiro,

para os

ser.!o
fins

previstos no artiqo seguinte.
Art.

42

Até

o

triqés~mo

dia

poster.tor

à

realizacAo das eleições no Municiplo, os comitês financeiros
enviar ao à
Justica Eleitoral as prestacões _de contas
referentes às campanhas de cada uma das eleicões e de cada

um dos candidatos.

J(

Art. 43 - Acompanharão a prestacão de contas:
I_- os extra tos das contas bancárias referentes _á
movimentação, pelos comitês e pelos candidatos, dos recursos
financeiros utilizados na campanha, ou os dados contá.beis
das doacOes e das ___gastos em dinheiro ou estimáveis em

dinheiro;
relac!o _dos
cheques .recebidos,
II
com·
indicacAo dos respectivos nümeros, valores e emitentes;
III

relação

dos

doadores,

pessoas

tisicas

a
e

juridicas.
Parágrafo único -- Até cinco --anos após o trânsito
em julgado da decisão sobre suas contas, os
partidos cnnservarâo
Art..

44

-

cand~datos

e os

a documentaçAo a elas concernente.
Ao

receber as

prestacOes de contas

demais informações dos candidatos, deverá o_ comitê:

e
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yerificar

I

se

os

valores

candidato como tendo sido recebidos do

Setembro de 1995
declarados

pelo

comitê conferem com

seus próprios reqistros financeiros e contábeis;
II_
resumir
as
informacOes
contidas
nas
presta.;óes de contas, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas de todos os candidatos;
III
encaminhar à Justlca Eleitoral o conjunto
das prestações de contas dos candidatos e do próprio. comitê,

de forma ordenada e que permita fácil compreensão das
informaçOes, assim como identificac4o de documentos e
transaçOes efetuadas.
45

Art.

Justi"c.:i.

Examinando

Eleitoral,

a

prestacao

conhecendo-as,

de

decidirá

contas,

sobre

a

a
sua

reçular~dade.

1°

§

A

decisAo

que

julgar

as

contas

serã

publicada, em sessão, até três dias antes da diplomacào.
§ 2a - Meros erros fortnais e rnatê-riais que venham
a

ser corrigidos

nAo

autorlzam a

reJeicào

conr.as e

da~

a

cominacào de sanção a candidato ou partido.*'
Art.

46

posteriormente
dlretament.e,

às

instituicOes

comprovantes

de

mov~mentacão

comités e
énnda.,

dos _candidatos,

ordenar diligências

informações ou

Ele.i,toral

Just.~ca

A

rea.lizacAo

à

do

ple~to;

finance~ras,

flnancelra

referentes

à

necessár~as

~~neamento-~~s

poderá,

requ~s~tar,

os

extratos

ctas

contas

campanha,

e
dos

podendo,

à complementacao das

~rregularidades

encontradas.

Art. 41 - Se, ao flnal da campanha, ocorrer sobra
de

recursos

financeiros,

esta

deve

ser

declarada

prestacão de contas e permanecerá depositada n.!ll

na

respectiva

conta bancária até o fim do prazo de impugnacào.
Parágrafo único -= _Após julgados todos os recursos ..
as sobras referida_s _no caput -serão entregues ao partido ou
coliqac.lo,

neste caso para divisão entre os partidos que a

compõem.
DAS PESQUISAS ELEITORAIS

Art.

48

'A

partir

2

de

de

abríl

de_ 1996,

as

entidades ou empresas que realizarem pesqulsas de opini!o
pUblica relativas às-- elelcões_ -ou aos_ candldatos, para serem
levadas ao conhecimento público,- são obrlgadas a _r_egl.strar,
junto

à

J"ustica

divulgacâo

de

E~eitoral,

cada

pesquisa,

até
as

Clnco_-

cti~t'5

l.nfc_r_rnacões

antes
a

da

.segu1.r

relac~onadas:

1 - quem contratou a realizac!o da pesquisa;
II
trabalho;

- -valor

e o r i gero dos

recu:::-sos- despendldOs no
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II-I--- a metodologia e o per iodo de realü:-acàõ da

pesquisa;
IV

plano

o

refere a sexo,

idade,

amostral

grau de

e

pondera_cào

~nstrucão,

nivel

n_o

que

se

econ6rn~co

e
área fisica de realizacàc do trabalhe;
v
-o intervalo de confianca e a margem de erro_;
VI
o nome .:ie q:..:em 1=-agou pela realizacào do
trabalho;~

vn--- o SiStema -ü1teino de ccntrole e verifi-Catào,
confer~nc1a

e hscall.zacão da coleta :ie dados e do trabalho

de campo;
VII-I--- o c:.uestro.-.ár-io -ccmpie<:.o
§

l"

informacões

a

ap~i::aào-~---

PI. juntoda de documentos e o registro das
que se refere este artigo, relativas às
capl.tais, devem ser feitos, a cada pesquisa,
ele.l.cOes nas
Tribunaü~--Regionais
Eleitoral.s,
e,
nos
nos
dema.1.s
municipi,:,s, nos juizos eleitorais respectivos-.
§ 2g - A Justica Eleitoral afixará, imedLatamente,
no local_ de costume, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este arti_go, colocando-as a
di~p~siç~o
dos partLdos ou coligacões com candidatos ao
pleito, que a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta
dias.
§

eaput,

as

-

3° -

Imediatamente após o

empresas

ou

entldades

reqlstr·o referido no

referldas

colocarão

á

disposição dos partidos ou coligacões que possuam candidatos
registrados para as eleicõe.s a que se refere a pesquisa, :1.a
sede do Municipio onde se situa o órgão da Justica Eleitoral
perante

o

qual

foi

registrada,·

as

infopnacões

e

demais

elementos atinentes a cada um dos resultados a publicar,
meio magnético ou
§

pesqulsa,

em

a· critério do interessado.

4° - Os responsáVeis pela empresa ou entidade de
pelo

candidat_o- que
p~na

suJeitos à

imp~esso,

órg.io

veiculador,

divulg-arem

pesquisa

partido,
nele

ccminada no art. 323 do

coliqacA.o-

reg-istrada
~ódig-o

ou

estar!o

E~eitoral

e a

multa de 20.000 UFIR ou de valor iy:ual ao contratado pela
da pesquisa, se este for superior.

realizac~o

§

5°

~

Na diVulqac.!o de pesqulsas eleLtoraLs,

horário gratuito e na imprensa,

no

OS partidos e oCOlig-acões e

os veicules de comunicacão em geral ficarão limLtados aos
elementos levantados diretamente junto aos entrevLstados,
vedada a divulgacão de simulacões,

conje_cturas,

projecões e

previsões de resultados futuros, alnda que real~zad.os com;
baSe naqueles dados e em padrões tecn~cos norntat:.izados e
aceLtos.
Art.
Justica

'"

Eleitoral,

partLdos, medi-ante requerimento
que
determLnará
LmedLatamente

Os

à

a
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realizacào de

controle,

diligénc~a,

verificac.!o

e

terão acesso ao

fiscalizacAo

s~stema

da

coleta

Lr.terno de
de aados,

inclusive á ~dentifi~cão dos entrev1stactores, das entidades
que derem ao conhec.lmento público pesquisas de opLniAo
relativas às eleicóes, e poderão confrontar e conferir os
preservando-se
dos
dado o:
publicadoo:,
identidade
respondentes.
§ 1° - A
recusa ao cumprimento do disposto neste
qualquer.
ato que vise a retardar, impedir ou
artigo ou
dificultar a acAo fiscalizadora dos partidos, to_rnará os
responsáveis pela entidade ou empresa de pesquisa sujeitos à
pena de detencAo de se.ls meses a um ano e multa de 20.COO

•

UFIR

ou

de

valor

igual

ao

recebLdo

pesquisa, se este foJ;. .s!Uperior.
A
comprovacão
§
2"

pela

àe

realLzacAo

irregularldade

da

ou

dessemelhanca entr-e os_ dados veiculados e aqueles a.ferldos
pela diligência do partido politico t_ornarã. os respbhsáVel.-s
pela

entl.dad.e

ou

-u~st-.tuto

de

pesqulsa

e

os

responsàvel.s_

pelo orgão dlvulgador s·uJeltos às penalidades lndl.cadas no
sem prejuizo da obrlgatoriedade de
parágrafo anterior,
local,
veiculacào dos dados corretos no rr.esmo espace-~
horário,

página,. caracteres e outros elementos de destaque,

de acordo ·com_ o veiculo utilizado.
DA PROPAGANDA ELEITORAL

propaganda

Art.
permitlda

após

escolha

do

somente

eleitoral

candidato

pelo

partido

é

ou

coligacao em convencão.~
§

1° - ~o postulante a c~ndidatura a cªrgo eletivo

é pernutida a

realizacão,

na semana ~nterior à escolha pelo

partldo, de propaganda visando à indic:_acão _de se_u nome.
A violacAo do disposto neste artigo
§
2"
sujeit""-rá _o _re_!=iPO~sáve1 pela _cil\}'UlgacAo_ da propaganda, bem
como o benefid,ár;.o, a multa de_)o.oo_o a 2·0.000 UFIR.
Art..
51 - Nos bens cUJO uso d~pe!).da _de cessao.
permiss.ao

ou

concessão

do_ Poder

Público,

ou

q~re

a

ele

pertencam.. bem como nos. d~ uso comum, é .vedada a pichac.lo e
"inscrio;J.o a tinta e a Veicula cão de propaganda.
§ 1 a - A violacAo do di-sposto no ~put sujeita os
responsáveis às penas do art. _ 334 da Lei no 4. 737, ele 15 de
julho de 1965, e a ~ul_ta de_).OOO_a 10.000~UFIR.
§ 2" - Em bens particulares é livre, independendo
da obtencão de licença munLcipal e de autorizacâo da Justica
Eleitoral, a veiculacAo de propaganda eleitoral por meio de
fixac.ao de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscricõe5.,
desde que haja permissAo do detentor de sua. poss_e.
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Art.
municipal e de

52

Independe

autorizac~

da

obtencão

de

licenca

da Justica Eleitoral a veiculacâo

de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos!
volantes e outros impressos, devendo ser editados sob a
responsabilidade de partidor coliqaç4o ou candidato.
A realização de qualquer ato de
Art.
53
propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, nAo depende de licença da policia.
S 1° - O candidato ou partido promotor do ato fará
a

devida comunicação à

autoridade policial,

pelo menos

24

horas antes de sua realizacão, a fim de que esta lhe
qaranta, sequndo a prioridade do- avi•o, o direito contra
qualquer que, no mesmo dia,

hora e lugar, pretenda celebrar

outro ato.
realizac~o do

garan-tia da

à

tomará

polic.J.al

autoridade

A
2"
necessárias

§

providências

••

ato,~

bem c~mo da normalidade passive! do funcionamento do tráfego
e de ser;iços públicos que possam ser afetados pelo evento.
§ 3"' - o direi to à propaganda exercido nos termos
da 1egJ.s1acào eleitoral n.!o pode ser cerceado sob alegacAo
do exercicio de poder de policia.
§

4°

único do art.

-

A distància miníma

244 da Lei n"'

4.737,

referida

no parágrafo

de 15 de julho de 1965,

será de duzentos metros.
§

horário

5"' - A. realizac.a.o de comicios será permitida no

compreandido

entre

as

oito

e

vinte

as

quatro

e

horas.
Art.

54

imprensa escrita,

Será

-

permitida

a

paqa,

divulgacAo

de propaganda eleitoral,

na

no espace máximo

por edic.ao, para cada candidato, partido ou coligação, .de um.
oitavo de página de jornal padr!o, e de um quart_o de página
de revista ou tablóide.
Parágrafo

único

A violacão

do

disposto

neste

artigo sujeita os responsáveis pelos-veicules de divulgacao,
bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados,

a multa de 1.000 a 10.000 UfiR.
Art.
painéis
ap63

de

a

A

55

propaganda

publicidade ou outdoor•

realizacâo

do

sorteio

de

através

de

quadros

ou

somente
que

será permitida
trata este artigo,

aplicando-se ao infrator multa de 1.000 a 10.000 UFIR.
§
1"
empresas de publicidade deverão
As
relacionar

0$

pontos

disponivei.s

para

a

veiculacAo

propac;anda eleitoral\< em quantidade não -inferior à

de

metade

do total do3 espaços existentes no território m.unic_ipal.
2"'

Os

deverao

ser

§

anterior
pontos

com

maior

e

locais

a

divididos
menor

que
em

impacto

se

refere

grupos
visual,

o

parágrafo

eqUitativos
tantos

de

quantos
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forem os partidos e _coligacões concorrentes, para serem
Sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.
§ 3° - A relacao dos locais, com a indicacAo do3
grupos, deverá ser entregue, pelas empresas de publicidade,~
ao!

Juizes

Eleitorais,

nos

municipios,

4a

§

ap6s

o

-

e

ao

Tribunal

5 de ju~ho de 1996.

Regional Êleitoral, nas capitais, até
O sorteio

recebimento

será realizado em CiUinze dias
relacâo, para o que a Justica

da

Eleitoral fará publicar, até 10 de julho de 1996, a relacao

de

partidos

e

coligacOes

que

requereram

registro

de

candidatos às eleicOes.
5°

§

equiparaoa

a

Para
um

efeito

part1.d0,

do

sorteio,

_qualquer

:;:;_;e

a

coliqaca.o

é

seja

partidos que a integram.

6° - Após__ a rea_ll::acào ctc sorte lo~ ..:.s par::..jos e

§

coligacOes deveráo -.:omun1;:ar,

pc•

~s

escr::.::c,

~c:

.;=npresas,

períodos
e
a
quantldaáe
de
quaár::.s
cu
palné.i.s -'-:!:.:e
util.:.zarAo, dos grupos a que se refere cr §" 2". ;}s q'.le :-:ão
forem utl.lizados deverão ser redl.strl.bul.dos entre os o.e~a:..s
concorrentes

interessados,

fa:tendo-.s-e -- novo

.sorte1o,

necessário, a cada renovacão de pa1né1s.
70

§

Os partldos distr~bulrAo.
candidatos, Os espaces que lhes couberem,

Art.
telev~s.lo,

56 -: A propaganda elel.toral,

restrl.ta

é

lei, vedada a
§

antevéspera

horán.o

no rad1o e

gratul.to

defl:J.l.do

na

nesta

de propaganda paga.

do

plelto,
em

exceto

rede,
aos

as

em.Lssoras

a

de

propaganda

dom.Lngos,

radio

trinta minutos

das

re:servaráo,

ele.Lt.oral

trinta

doze. horas

gratUlta,

m1nutos

programacao, das sete horas as sete horas e
outros

sews

1" - Durante QS sessenta d1as _que antecederem a

para divulgar,
diariamente,

ao

veiculaç~o

entre

sua

m1nuto5;

t~lnta

às

de

doze

horas

e

trinta minutos; e outros tr1nta mlnutos, das dezessete horas
às dezessete horas e trlnta mlnutos.
§ 2°- .: -No Caso de pleitO em- que concot-t-e!'ero aper.as
dois candidatos, a propaganda nO rádio será de v1nte
minutos, das sete horas As sete horas e v1nte m1nuLos; je

vinte minutos, das doze horas ás doze horas e Vlnte ml.nutos;J
e ae outros vinte minutos, das deze:ssete horas ás dezessete
horas e vinte minutos.
S 3° - Durante os sessenta dias que antecederem a
antevéspera do plelto, as emissoras de televisão reservarão,

para

divulgar,

diariamente,

em

rede,

exceto _aos

a

propaganda

domlngos,

eleltoral

trinta

gratu!ta,

mlnutos

de

sua

programac.lo, entre as treze horas e treze horas e t.r:inta
minutos; e outros trinta m1nutos, entre as v1n·te horas e
trinta minutos e as vinte e uma horas.
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S 4° - No mesmo periodo, as em1ssoras de telev~sAo
trinta minutos diário~ para a propaganda

re3ervar4o, ainda,

eleitoral gratuita, a serem utilizados em insercões de
trinta ou sessenta segundos, assin'adas -obriqatorJ:amente pelo
partido ou coliqaçao, e distribuidas proporcionalmente ao
ve~culada

lonqo da proqramacào
quatro horas,

entre as ai to e as vinte e

inclusive aos sábados e domingos,

obedecido o

sequinte:
I

des-tinaca.o

candidatos a

Prefeito e

exclusiva
a

para

a

Vice-Prefeito e

partidária ou das que componham sua

campanha

de

coliqac~o,

sua

dos

legenda

quando

fo~

o

caso;
rI

audiência

a dist:r ibuicAo

-

entre

as

oi_to

-levará em conta os blocos de

e_ as

doze

horas,

as

doze

e

as

dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, e as vinte
e uma e as vLnte e quatro horas;
I II-~ bennum.-·-candLdato, partido_ ou coligac.!o terá
direito a ma2s de dez insercóes por dia;

IV

cada

em

~ntervalo

:~se~c

haverá apenas uma

da

programacao

normal,

de propaganda eleitoral;

V
se, da combinacào dos incisos III e IV,
resultar
tempo
.:.nier l.or
a
t:r:;.nta :ninutos,
será este
reservado para os f:ns do disposto neste para-grafo.
§ 5° - A part-: r do di".ã !:í de julho de 199_6; --a
Eleitoral

Justica

convocará

os

candidatos

que

requereram

inscric.!o e a_ r·epresent-acAó das ernLssoras de televisA-o para~
elãborarem o plano de rrudLa prevLsto ·no -§ 4 <~,

tempo

de;,ido

proporcional
também para

a

n.o_s

cada

horários

de

compatibill.~ar
ar~.

partidos n_os termos do
60

§
anterior~

deles,

um

garantlda

ma1or

menor

com base no

participacão
audl.ência,

e

os 1nteresses manifestados pelos
58.

!:legocLacAo

Da

e

a

referl.da

no

~rágrafo

resultara termo de acordo entre as emissoras e os

canct~datv.5,

::;:-:;.o

se:-virá para t0dos

os fins

de_ garantia de

direito.
7° - Havendo segundo turno, o _tempo destinado ao

§

horário_ grattnt_o

prev~sto

metade e será divl.dido
quinze dias anter:..ores
aos domingos.
·go ---As

§

acordarão,

neste artigo ficará
reduzido à
igualmente entre os candi_datos, nos

à

antevêspera da eleicão,

fimisso-ra_s_ e os partidos Ou coligacOes

em cada caso,

sobre a sistemática da entrega das

gravac;:Oes

em

minima de

tré:s horas do horár1o previsto para o

transmissAo,
doze

horas,

meios

inclusive

magné_ticos,

obedecLda

a

antecedência
inicio da

no caso dos

horários de trinta minutos,

no

mensagens

cas_o

das

de

trinta

e

de

ou sessenta

___
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segundos,

sempre

no

local

geracão

da

dos

proqramas

e

mensagens.
go -

§

Vêicular insercões em quantidade diferente

daquelas a que os partidos e candidatos tenham direito, bem
como

transgredir

o

que

estabelece

o

art.

60,

sujeita

a

emissora às sanções previstas nos §§ 1° e 2° do_ art. 611.
lO

§

As

segundas,

quartas

e

sextas-feiras

o

horário definido nos §§ 1° a 3° s~rá destinado à divulgacão
das propostas partidárias ou de candidatos às Câmaras de
Vereadores; às terças, quintas e sábados, aos candidatos a
Prefeito e a Vice-Prefeito.
§
11
É facultado aos partidos e coligações
utilizar,

no

quartas e

sextas-felras para a propag.!.nda dos candidatos_ a

todo

ou

em

parte,

o

horário

das

segundas_,

Prefeito e a Vlce-P~efeJ..to. ~~
5.2_- A ..;ustlca Eleir.o:_al distr1.buirá cada um

.I\rt-~

elos periodos refe_r:;.dcs no artlgc ar.ter1cr entre c.s pa.rt.Ldcs
e coligacOes q~e _~e_n_ba_m ::and1datcs :-egl.stradcs, conforme se
tratar de eleicAo maJorltarla ou çroporc1.onaL

observado o

seguinte:
I

-

um qu:.nto do

tempo,

iguall.tarl.amente entre os

partidos e coliqacóes;
II - quatro qui'ntos do tempo,

entre os partidos e

ao__

coligações,

proporcionalmente_

r~presentantes

na CArnara dos Deputados;

número

d_e

seus

quando concorrerem apenas dol.s candJ..datos à

III -

eleição para Prefeito e Vice-Prefeit-o, o t_empo .. sérá dividido
iqualmente entre __eles.
1° - Aos part1dos CUJO tempo devido em

§

distribuição

for

•

inferl.or:

um

rn1nut.o

q~al,quer

diário,

será

a:ssequrado o direito de acumulá-lo para utilizacão _em tempo
equivalente.
Deixando

o

_candidato

a

·P-refeito

..Çie_

concorrer, por -qualquer motivo~ em qualquer :eta'pa do pleit:o,
far-se-ã

nova

distribuicAo

do

tempo

entre

os

candidatos

remanescentes.
Nclo

Art. -5.8

Municipio,

os ót'qAos

havendo

reqlonal.s

emiss-ora
de

de

direcão

televisão no

da

maioria

dos

partidos participantes do 'pleito podera.o requerer à Justica
a~

Eleieoral que reserve, dentre

geradoras de imaqens que o

alcancem, aquela que deixarâ de formar rede para transmitir
o proqrama gratuito dos candidatos do Municipio.
1 o - A Justica

§

designará

a

emissora

geradoras,

para

de

transm1tir

Municipio-sede, e as dema1s,

Ele~toral,

maior
o

recebendo os pedidos,
audiência,

programa

dos

dehti'e

candidatos

as
do

na ordem do eleitorado de c'ada

municipio por elas alcancado, até o limite das disponiveis.
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§

2"

-Nesse

eleitoral,

cada

muiiicipios

CUJOS

uma

das

programas

na

caso,

em~ssoras

ser ao

abertura do programa
informará quais os

transmitl.dos

e

qual.~

as

emissoraS que os transmitlr!o.
§ 3° - O órgão de direcao municipal de part~do de
municipio contemplado com a gerac!o do programa de seus
candidatos poderá ceder' parte do tempo de que dispuser a
candidatos do mesmo partido, de outros municipJ.os.
§

4°

O disposto

neste

artigo

aplica-se

às

de. cumprir

as

emissoras de rádio, nas mesmas condicões.
Art..

SSI · --- A emJ.ssora

que

deixar

diaposiçO•s.desta 'leJ. sobre propaqanda tera a transmiasio de
sua. programacão nC)rmal suspensa por vinte e quatro horas,
por detemina.cao da Justica. Eleitoral, à vi_sta de reclamacao

de partido ou candidato, dobrando-se o periodo a cada
reincid6ncia, sendo obrigada a transmitir a cada quinze
minutos mensagem informando que ~e encontra fora do ar por
ter de~obedecido à lei _eleitoral.
Art. 60
Em nenhuma -hipótese e sob nenhum
pretexto ser4o admitidos cortes instantãneos ou qualquer
tipo de censura prévia aos proqramas eleitorais.
Art. 6l - Dos programas de rádio "" ;je__ televis!.o
destinados à propag:anda eleitoral gratuita de cada partido,
podarA participar, em apoio aos candidatos deste, qualquer
cidadAo nlo filiado a outra aqremiacAo partidária. sendo
vedadas
a
participaçAo
de
qualquer
pessoa
mediante
ruuneraclo e a veiculac;io de propaganda que possa degradar
ou riQicularizar candidatos, ainda que de forma dissimulada.
Partqrafo único - No segundo turno da. eleição para
Prefeito e Viee-Prefeito, serâ permitida_, nos programas de
que trata este artiqo, a participacAo de fi li-ades a outros
partidos,
desde que formalizado o _apoio destes ___aos
canclidatos.
Art. 62
Independentemente da veiculacAo de
propaqanda eleitoral gratuita no horário definido neste
arti;o, é taaultada a tran~missão~ por emiss_ora
de
ra.diodifusl.o sonora e de sons e imaqens_, de- :!<.:bates entre
qarí.didatos a eleic.!o majQritá.ria e propor=:..::-.al. assegurada
parti~ipa.çAo
de
to-dos
part~dos..
e
cõl.l.gações
os
participantes do pleito~ e observado o sequ~nte:
I - nas elei_cOes majoritárias, a apresentacâo dos
debates pode ser feita:

•

O)

em

conjunto,

estando

presentes

candidatos a um mesmo carqo eletivo;
bl
em
qrupos,
como
parte

de

-todos

programação

previaDente estabelecida e divulgada pela emissora,
•

••colha do dia

•

da ordem de

fala

ser

os

dev-endo

feita mediante
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sorteio, salvo se for cele.bt·ado acordo di verso entre os
partidos interessados;
II - nas eleicOes proporcionais. os deb~tes serAo
orqanizados de modo a assegurar a presenca de, pelo menos,
trts particlos concorrentes ao pleito,

r:n.~:io

salvo

este for

diSputado por dois partidos.
Art.

iqualmente,

63

-

Os dispositivos

As emissoras de

desta

lei

aplicam-se,

televis&o que operam em VHF e

UHF.
Art.

64

A partir

-

de

1°

de

julho

de

1996,

é

vedado às emissoras, em sua proqramacao normal e noticiário:
I ... transmitir, ainda que em forma de entrevista
jorl'!-al1stic:a, imaqens de realizacào de pesquisa ou qualquer
outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral,
9ue seja passive! a ~dentlf~cacAo do entrevistado,

em
ou

manipulaclo de dados;
II - utilizar trucagem, mon~agem ou outro-recurso
da video ou áud10, ou produzir ou veicular programa que
part1do ou
possa deqradar ou r1dicular1zar candidato,
coliqaca.o;
III
opinião

ve1cular

favorável

ou

pr-opaganda

contraria

a

politlca

ou

candidato,

coligacAo, ou seus Orgãos ou representantes;
IV
dar tratamento pr1vileg1ado

difundir

part1do-

a

ou

candidatos,

partidos ou coligacOes;Jr
novelas~
divulgar
filmes~
veicular
ou
mini.s::sórte.s ou qualquer outro programa que faca alusão ou
critica que prejudique candidato,
partido politico o_u

v

coliqaçAo, mesmo que de forma dissimulada.
§ 1° - A não observãnc1a do dispoStO neste artigo
penalidades
sujeitará_
o
r_'ªsponsâvel
pela
empresa
à.s
prevhtas no art. 323 do Côdigo E.lei tora! e a multa de
10.000 a 20.000 UFIF.,
emissora~

além da suspensão das transmissões da

conforme o disposto no art. 59.A reincidl!ncia implica
s 2°

a

duplicac.\o

da

pfmalidade.
S 3° - Incorre nas sancô~::s deste artigo a emissora
que, nos sessenta dias que antecederem a realiz_acao do
pleito, transmiti r programa apresentado ou comentado por

ou

candidato

preexis~ente,

nome

de

se coincidente

com

divulgar

programa,

variac.!o

ainda
nominal

quando
adotada

por candidato.
Azt. 65 --As reclamacOes ou representações contra

o

nlo

cumprimento

propaqanda
Eleitoral.

eleitoral

das

disposicOes

deverão

ser

legais
relativas ·à
ao
Juiz.
diriqicias

1~5
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abranger mais de uma

Zona Eleitoral, o Tribunal Reqional desiçrnará o Juiz que
devert apreciar as reclamações ou representacOes relativas à
propaqanda~

Recebida a reclamaca.o ou representac;:a.o,

S 2° . -

Juiz

notificar~

imediatamente

apresentar defesa

em 24

o

horas,

reclamado
devendo,

para,

após

o

querendo,

transcorrido

este prazo, ap:r;asentada ou n4o a defesa, decidir e publicar

a decisao no

pr~zo de 24 horas.
S :3° - Sendo a ofensa praticada por candidato, a
notificaçlo poc:lert ser feita ao partido ou coliqacl.o a que
pertença. ~
•
S 4° - Da decis&o proferida cabe recurso, no prazo
de 24 ho~as, a~.sec;urando-se ao recorrido o oferecimento de
centra-razões, em igual prazo.
r~curso

5° - Os Trlbunais julgarão o

§

no prazo de

24 horas.

o- feito·_ julgado n-os pra::os
fixados, o- pedido· pode ser dirig1do· ao ôrgilo superl.or,
juntando-se _cópias
autêntl.cas
onde
se
comprove
o
descumprimento dos prazos, devendo o julgamento ocorrer de
acordo com o rito aqui definido.
Art. 6-6--.;:::-----'-A partir da escolha de candidatos em
Nilo

convenção,
partido

assegurado o direito de resposta a candidato,

é

ou

indireta,

sendo

coliga.c.!o,

atl.ngidos,

ainda
que de
forma
imagem ou afirmacao- caluniosa,
injuriosa ou sabidamente inveridica, difundidos

por

difamatória,
por qualquer

conceito,

veiculo de comunicação
Sendo

a

ofens_a

social.
ve~culada

pela

imprensa

escrita, observar-se-á o se9uinte:
I - o -ofendido_, ou seu repre~entante lega!_, podera
o exercicio do direi to de resposta ao Juiz

requerer

Eleitoral, instrUindo o pedido com um exemplar _da publicac.lo
e o texto para resposta;
II - a Justica. Eleitora! not~fica.rá imediatamente
o ofensor para defender-se em 48 . horas, dev"endo-:_ a- decisãO
ser

prolatada

no

prazo

máximo

de

três

dias

da

data

da

formulação do pedido;
III-- -áeferido o pedido, a divulqac.!o da resposta
dar-se:-á no

me~mo

veiculo,

espaço,

local,

pâgina,

tamanho,.

caracteres e outros elementos de de.staque usados na ofensa,
em até

48

ofendido,

horas

após

no mesmo

a

decisão,

dia da

semana

ou,

por

em que

ofensa, ainda que fora desse prazo, ou,

solicitac.lo
foi

do

divulqada. ·a

tendo sido a ofensa

publicada em veiculo com periodicidade de circ]Jlaç.!o
que 48 horas, na primeira vez em que circular; }(

ma~or
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IV

o

ofensor

cllmprimen"'t.o da decisão,

deverá

Setembro de 1925

comprovar

nos

autos

o

bem como a reqular distribuic.lo dos

exemplares, quantidade impressa, raio
distribuição e publicidade realizada.

de

abrangência

na

2° - No caso de ofensa veiculada na proçramaç:Ao

§

normal das emissoras de rádio ou de

televisAo,

deferida. a

resposta, o ofendido utilizará, p•r• lUA det~ te.po 1~
ao usado pelo ofensor, nunca inferior a Ull aitun:o, obec:M!c.fi:io
o sequinte:
I - o ofendido, ou seu representante leqal, poderá

formular o pedido ao Juiz competente, davendo a decisAo ser
prolatada improrroqavelmente em setenta e duas horas;
II - para os efeitos- deste paráqrafo, a Justica
Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamsri_te

o responsável pela emissora que realizou o · proqrama, para
que entregue em vinte e quatro horas, sob ás penas do art.
347 da Lei na 4.737, de 15 de JUlho de 1965, cóPl.a da fít.a
da transmissão, que
III

-

se~ª

defer~do

devolv1.da apQ~_a dec~são;
o pedido, a resposta será dada em

até 48 horas após a decisão;

rv
o
responsável
pela
em~sscra,
ao ser
notificado pela Ju.st~ca Ele~tc:::al ou ir.formado por Cópia
protocolada que reçeber de reclamante, preservará a gravacão
até a dec1.sào f_inal do processo.
§ 3.o - Tratando-s_e_ O.e ofensa veiculada no horário
eleitoral qratuito,_será _ob~decido o segu~nte:
I - o ofendido, ou seu representante

leg~l,

poderá

formular pedido para o exercício do direito_ de r:espçsta a;o
horas
do _término da
juizo
competente,
dentro de 24
transmissão;
em

II

prazo

super1or- a

nao

horas,

24

será

notificado o ofensor para que -~J.Çe_rca seu di_r_eitp de_ d_et:~l?a,
também em 24 horas, após o que, no :nesmo prazo, deverá ser
proferida a decisão; ~
III
o tempo da resposta,
um

:;ninuto,

se_rá_ dedu_zido do

c_oligaçã.o _em.
§

_CUJO

,.

reportar-se-a,

tempo

também não inferior a

re_ser:vado

ao

pa_;-_tl.do ou

horárlo foi cometida a ofensa ..

A

resposta

e~cl_u_sj.vament~.

qarant1da

_.:)o ato

por

este

art~go

of~n§ilVO.

5'
Se o tempo r_eservado ao partido ou
a que pertencer o ofensor for 1nfer1.qr a um
minuto, -a resposta será levada ao ar tantas vezes _quantas
sejam necessárias para a su<:~ _so_mplementacào. _
§ 6° - Deferido o pedido para resposta no programa
eleitoral
gratuito,
a
em~ssora
geradora
deverá
:ser,
imediatamente, notificada da decis_Ao,
com 1ndicacão do
horário para veLculacAo da resposta.
§

coligacAo
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o

7° -

§

meio magnético _contendo a resposta deverá

ser entregue, pelo ofendido, --â" emissora geradora, até trinta
e

seis -horas

após

a

ciência

da

decisão,

devendo

ser

transmitida a resposta no programa subseqUente do partido ou
coliqaçAo em cujo horârio se praticou a ofensa.
§ 8° - Se a ofensa for produzid_a e_m dia e hora
inviabilizem sua
nos

parágrafos

~orma

qu~

reparaçao dentro dos prazos estabelecidos
anteriores,

a

resposta

será

divulgada

na

que a Justiça Eleitoral definir, em termos previamente

aprovados,

de modo a não ensejar treplica,

mesmo sendo nas

48 horas anteriores ao pleito.
§ 9~ - Da decis!o sobre o exercicio do direito de
resposta cabe recurso às instâncias superiores, em 48 horas
da data de sua publicação,

as_sequrado ao recorrido oterecer

contra-razOes em igual prazo.
§ 10 - Os tribunais devem proferir suas decisões
no prazo máximo de

24

inciso I

nos §§

do §

3° e

horas,

observando-se o

6° e

7o

tempo em caso de provimento do recurso.
§ 11 - Sem prejuizo do crime
347

da

Lei

n°

4.737,

de

15

de

disposto

no

para a restituic.!o do
t_ipificado _no art.

julho

de

1965,

o

não

cwnprirnento integral ou em parte da decisão_ que conceder a;
reSposta suJeit:.ara o l_nfrator -ao pagament-o de multa de 5.000
a 15.000

·unR, duplicado em caso de_ reincidência.
§

12-- Aplica-se aos

o disposto no

§

6° do

~rt.

casos_prev~stos

neste artigo

65.

DOS CRIMES ELEITORAIS

Art. 6i - Constitui crime eleitoral:
coligação

ou

doar, dire~a ou ind~retam~nte,
candidato,
recurso de
valor

a

partido,
ao

super~or

definido no art. 36, para aplicacào em campanha eleitoral:
Pena: detenção de um a trés meses e multa de 4.000
UFIR

a

12.000

U~R

ou

àe

valor

igual

ao

do

excesso

verificado,- caso seja superior ao máximo aqui previsto;
'rr_- receber,

direta ou indiretamente,

valor superior ao definido pelo art.

recurso de

3-6, para aPlicaçAo em

campanha eleitoral:
Pena: a mesma do inciso r:
pelo

III - gastar recursos acima do valor estabelecido
partido nu ooligacAo para aplicacAo em campanha

eleitoral:
Pena: a mesma do in~iso I;
IV - divulgar fato que sabe inveridico, distorcer
manipular informações relativas a partido, coligacAo,
candidato ou sobre a opinLlo pública, com o objetivo de
ou

influir na vontade do eleitor:
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meses

a

um

ano

ou

pagamento -de multa de 4.000 UFIR a 12.000 u·nR, a-gravada, se

o crLme é cumetido pela imprensa, râdio ou televisAo;
V - deixar o juiz de declarar-se impedido-- nos
termos do § 3° do art. 14 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de
1965:

Pena - detencào de até um ano e multa;
VI
reter- titulo eleitoral ou comprovante
alistamento eleitoral contra a vontade do eleitor

de
ou

alistando:
Pena - detencão de dois a sels meses ou multa;
~ndevid.amente,

VII - obter ou tentar obter,

acesso

a sistema de tratament-o automático _de dados utilizado pelo

serviço eleitoral,
de votos:

a

fim de alterar a apuração ou contagem

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa;
VIII - tentar desenvolver ou J.ntr-oduzir _comando-;·instrucão ou proqrama de computador~ copaz de destruir,
apag"ar,
eliminar,
alterar,
gravar ou transmitir dado,
instrucio ou programa ou provocar qualquer

outro

diverso do _esperado em sistema de tratamento
dados ut~lizado pelo serv~co ele~toral:

resultado

autort~ático

de

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa;

IX

distrlbuir,

no

espécie de propagànda política,
impressos,

dia

da

~nclusive

ou f_azer func1.onar postos de

eleicAoi

qualquer

volantes e outros
distribu~cào

ot.t

de

entreqa de material de pr-opaganda:
Pena - multa;

exercer, no dia da eleicão, qualquer forma de

X -

aliciamento

ou

coacào

a

tendente

influir

na

vontade

do

eleitor:
Pena - detencAo de 1 a 3 me-ses;

s

Consideram-se

1°

recursos

para os

fins

dos

incisos I a III:.I estrangeira;

quant~a

em dinheiro,

seja_ em moeda_ nacional ou

II - titulo representativo de valor mobiliário;

qualquer

III·

mercadorl.a

que

tenha

valor

econOmico;
por
pree-o
IV
a
prestac4o,
gratuita
ou
siqnificativamente inferior ao do mercado~
de qualquer
servico, ressalvada a oferta de mao-de-obra por pessoa
tisica;
v
ma.ter:i.al;

a

uti-lizacao.- ::de

qualquer

equipamento

ou

1--

VI - a difusão de propaganda, por qualquer mei~ de
comunica.cAo, ou o pagamento das despesas necessãrias A sua
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oc veiculacao;

produ~ão

VII

cessao

a

__

imóvel,

de

temporária

ou

definitiva;
VIII

o- pagamento de salário ou qualquer outra

-

forma de remuneraca.o a &mpreqado ou prestador de servico a

partido ou a candldato;
IX
o pagamento, a terceiros, de quaisquer
despesas relativas às hipóteses previstas neste artigo.
§ 2~ - As penas indicadas nos incisos II e III do
caput serAo aplicadas ao::s dirigentes partidários ou membros
de comitês de partidos ou coligações,

se responsávei-s pelo

ato delituoso.
§ 3° _'- _Q candidato, se responsável pelo crime,
estâ sujeito às'penas indicadas neste artiqo e à cassação do
registro de sua candidatura.
4., -

§

Aplicam-se as penas previstas no inciso I
gerente,

presidente,

ao

~esponsável

equivalente

diretor,

por

pessoa

adainistra.dor
juridica

da

ou

••

qual

originem recursos nao autorizados por esta lei, destinados a
partLdo~.

colig~cOes

Art.
forma

ou candidato.
A pessOa Jtiridica

68

ilicita

com

recursos

para

que

campanha

contribuir_

eleitoral.,

de

será

aplicada multa de 10.000 a 20.000 UFIR ou de valor igual ao
doado, se superior ao máximo previsto.
Parágrafo
virtude

valor

se o

vezes,

situacão

da

O

ünico

aumentado em até. dez

económica

da

multa

pode

aer

juiz. considerar que,

d.o

infrator,

é

em

ineficaz

a

cominada nesta lei.
Art. 69 - O descumprimento das regras relativas ao
t'inanci

~!!'.ento

de

campanha

caracteriza

abuso

do

poder

económico.
Art.
disposto

liéit~cões
pUblico

A

70

nest_a

_lei_

públi_cas

Pelo

pessoa

ficará.

e

Justiça ~leito~al,

celebr~r

de

periodQ__d_e

cinco

que

juridica

impedida

de

contratos

anos,

por

infringir

participar

com o

o
de

poder

determinac4o

da

em processo em que seja assegurada ampla

defesa.
Art.
de

71 -

rel.nci.dê:ncia~

as

Salvo di.sposicao em contrário,
penas

pecuniárias

pt:'evl.stas

no caso

nesta

lei

partido

na

serão aplLcadas em dobro.

DISPOSIÇ0ES FINAIS
Art.
Câ:ar~

dos

72

Deputados,

A

:t:epreséntac.!o
para

os

de

efeitos

cada

desta

lei,

:!lerA

a

existente em 15 de dezembro de 1995. _
Paráqrafo ünico fusAo

ou

incorporação

Para o

ocorrida

partido que resultar de

após

a

data mencion.&d&

no
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caput, o número de representantes corresponderá ao somat6rio
dos representantes
naq'.Jela data.
Art.

que

7.3

os

partidos

Nenhum

oriqinários

requerimento·

de

possui&m
inscric;Ao

eleitoral ou de transferência será recebido· dentro dos 150
dias anteriores à data da eleicAO.
§
1°
No ano de 19~6 nAo seri permitida a
transferência de eleitores de um municlpio para outro do
mesmo Estado nem entre municipios limltrofes pertencentt!s a
estados diferentes.
2° -

§

Prefeito,

A tramsferéncia do domicilio eleitoral de

Vice-Prefei to e Vereador para outro municipio s6

pode ser deferida no curso de seu mandato se houver a
renúncia até um. ano antes do pleito que deva. realizar-s·
para eleger os seus sucessores.
Art. -7 4 de

plano

o

pedido

O Tribunal Reqional Eleitoral deferirA
de

correic;âo . nas

;onas

Eleitorais,

se

sqlicitado _até 5 de. abr1.l de 1996 e atendidas as se9uintes

cond1cóes:. \.
que

:r;.J.ndo instruido de prova da qual se ver1.fique

a ::".c::.:-;;.

-..:.-.>

seJa dez f

t:ransferên_c1.as_ ocorrJ..das

a.

.:1t.o superior

no

ano

em curso

média do ano anterior;

se a populac!o entre dez e quinze anos do

II

terru:ór1.o 4crªng1.d,o pela Zona Eleitoral para a qual se
requer a ccrreicão1 somada à de idade superior a setenta
anos, for 1nferior a cinqUenta por cento do eleitorado;
I! I - se o pedido for subscrito pela maioria dos
p~rtidos

cem 6rgAo;:; 9~ <;iirecã.o na circunsç::cic~o para a qual

se requer a

correi~ão.

Art.

75 -

Ao servidor público civil ou militar da

administração direta ou indireta da Unilo,
Distnto Federal

e dos Municipios é

<.:empreendido entre
perman':cer

na

1" de

junho e

circunscricolo

do

dos Estados,

qara.ntido,

31 de dezembro de

pleito

e

do

no periodo
1996,

em seu cart;o ou

empreqol não podendo ser ex ot~~cio removido, .transferido ou
,j~:.

exonerado,
disp~n~ado,

::~r

.ainda,

ser

demitido

sem

justa

causa

suprimidas ou readaptadas vantaqens,

ou

ou por

meios ter dific;:_t,l.ltado ou impedido seu exercicio
funcional ou permanência na circunscric4o do pleito.
§ 1" - sa.o considerados nulos de pleno direito,

outros

nAo

gerando

interessada

qua1squer
e

nenhum

obriqac;Oes
direito

para

para

a

pessoa . juridica

o

servidor, os atoa
praticados sem observância do disposto neste artiqo, bem
,
A
como ~queles que importarem noinear, contratar ou admitir
servidores.
§

2" - Excetua-se do disposto neste artigo:

- a nomeação dos aprovados em concurso pOblico:
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II
comissão e a
confiança;

a - nomeacaõ Ou exonera.cao
desiqna.Caõ ou a dispensa

III - a nomeac.ao para
do Ministério Público e dos
superior vinculad~s- à Presidência
·
IV - ' ~ transfertncia

39
de
de

carqos
funçlo

em
dé ·

carqo do Poder Judic1Ario,
6rql.os de a.ssessoramento
da República; j;
ou remoc.&o .x ot't10io de

policiaiS civ~s e militares e de aqentes penitenciirios.
§

3°

-

os atos

indicados

no paráqrafO. anteriOr

devem ser fundamentados, e serlo publicados
Oficial dentro de' 48 horas após a sua. assinatura.

no

Diário

§ 4° - o atraso na publica.cAo do Di.rio Oficial,
relativo aos qúÍ.nze dias que antecedes os prazo• iniciais
previstos neste "artiqo, implica a nuliC..de- autozú.tica dos
atos relativos á pessoal nele inseridos, salvo •• o atraso
for provocado por caso fortuito ou força aaior.
Art.
76
Aos
crimes
previstos nesta
lei,
aplica-se o _disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei n°
4.737, de 15 de julho de 1965.

Art.
77
s-alVO disposicões especificas
em
lei,
mencionadas
nesta.
reclamacões
ou
contrário,
as
representações rela.'tiva.s ao seu descumprimento _devem ser
dirigidas aos Tribunais Reqiona~s Eleitorais, nas capitais,
e aos juiz_e_s_eleitorais, nos demais municipios.
Art. 78 - o Tribunal Superior Eleitoral, por meio
de .instruc;ao, reduzirá os prazos previstos nesta lei para o
exercicio do· direito de resposta na imprensa, no .rádio e na
televisao, a fim de garantir·sua eficácia nos cinco dias que
ante'cedem O· pleito.
Art. 79 - Os feitos eleitorais, no periodo entre o
reqistro
das _carÍdidatUras até cinco dias depois da
realização 'do sequndo turno das eleicOes, terão prioridade
para· a 'paiticipac;:Ao ·do: Ministério Público e dos juizes de
todàs as 'jus'tlCa.S e iÕ.StÃii.cias-, reSsalvados os processoS de

hahea. corpu.. e ma.Octado ·de seguranca, sendo defeso deixar
cumprir

(ruâ.lclúer

prà:Zõ ~ ·pre·v·iSto

nesta

lei

em

raz.&o

de

do

~xerciéio_~s· f~n6oeS regUlareS.
~ 1° ·- ·O descuni.primento' do disposto neste artigo
impOrta 'eni ciúne de. I-eSpon.Sabilictade e anotacAo funcúmal

para efeito .~~·.PrO~oc;:ã~· ~~- cal:-rei~~:j,-__
§
2a - Para a apura_C~? .. ~os delitos eleitorais,
auxiliarÃo
a
Justiça
Eleitoral,
além
das
policias
judiCiárias, os órqàos da receita federal~
estadual e
municip~l, bem c~mo os tribunais e órgãos de contas, tetido
o~ f~~tos eleitorais prior~dade sobre os demais.
Art •. 80 - Fica proibido' a.os Estados e à Uni.lo
proced~~~

,a

transferências

voluntárias

de

recursos

aos
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prefixado,
emergênfia

e

celebrado anteriormente para
serviço em. andament·o e com cronograma

OU

execu<:l.o de obra

destinados

do~

~.calami~ade

atender

a

situações

de

pUblicas.

§ 1° I -A
Justica
EleitOral,
mediante representação
.
.
. .
.
de ca.ndida~'?• ' part~c:J.o ou CollQaCAo~ qeterm.inará a sustacl.o
das transferências e a. ~aralisaçâo da obra ou servico
correspondente.
§
2°
A infrac4o do disposto neste artigo
caracteriza malversação de recursos públicos e sujeita os
responsáveis àS pen.as da lei.
Art. 81 - o"Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar
a r'eÇ,Ul.imentaci.o desta lei, procederA à atualizaç.lo dos

valores das multas,· bem. como publicará o código orçamentário

para

o

recolhimento

Part1dário,

dos

através

respectivos

valores

ao

Fundo

A:recadacão

00

correspondente.
Art.

82

será veiculada a

-

No_ se-;-.:.::::.o

~ropaga:-tc.a

--~-"='=~"·'=-S:~~

1996 n.ao

ie-_ :ono de

::;arc:::ta=.-:-a ;rat:'.:.l:a prev1sta em

lei.
Art.

No

83

~eriodo

entre

~~mpre~ndtdo

6

ae

aqosto e 3 de outubr_o de l99Q, a ,Just:.:a _E:_eltoral, na fot:rna
de

instrucões

do_ Tribucal

St..:per:cr

r_equís~ta!'ã

E:e:toral,

t.elevl.s~o,

das conce_ssionárias de radio e

-para a di•Julgac.1o

de seus comunicados e bolet:.ns e !.r.st.ru:::::e_s _ao eleitorado,

até três m1nuto_s diários,

q:..:e ç.oderà.o ser .somados e usados

em d.:.as espacados -~
Art. 84 - P.té o d1a = ..::.e :r.al.o_ ::±e 1996, o Tribunal
Superior ~Eleieorãl exped1rá
necessárias

execuc.!o

à

audiência pUblica,

os

t<::::l.as

aesta

j.e1,

delegados

inst=.-uCões que- julgar

as

OI..:V.!..dos

previamente,

dos _partidos

em

partlcipantes

do pleito.
Parágrafo
Tribunal

sup-e:tiõr

Un~co

Elei-tbral

ccmpetenc~a

Ê-

da

a

ex:9edição

exclusiva

-:las -lnstruçOes

do __ _
de

que trata este artigo.

Art. 85 -Não se aplicara a mult.ã prevfsta no art.
8°

da

Lei

n<>

4._73_7,

de

!.5_ __ de

JUlho

de

a

1965,

quem

se

inscrever até a data do encerramento do prazo -de alistament·o
previsto no art. 73 desta lei.
--Poderá
86
Art.
represen::.ar

ao

Tribunal

-o

Reglonal

partldo
Eleitoral

ou

colig.ãcá_o

contra

r:f

Juiz

EleitoJ:al que descumpr1r ou der causa ao descumprimento- das
disppsições

depta

lei,

prOÇfF~Suais;

neste

o

ordenará

'!ribunal

caso~

a

lnqkus~ve

quanto

aos

prazos

ouVJ.do o representado em 24 fiõras,
ob~ervãncia

do

procedimento

expltcitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.

que
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Art.
poli tico.s

e

eleitoral,

de

.semelhantes

vedada,
a

simbolos,

aos

candidatos,

ut~lização.--

frase_s

âs· empregadas
socie~ade

pública ou

É

coligações,

por

ou

-na

lii'!agens,

órgão

de

partidos
propaganda

associadas

governo,

ou

empresa

de economia mista.

Art. 'all ·- Esta lei entra em vigor na data de sua
pul:)l icaçAo.

~

·

Art. a~ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1995 .

.JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO NA CASA DE ORIGEM
O proje't.O visa
requl . . .a.tar o
p.a:oce.eo
ele11:Geal ele lltC. aao •• trata de int.rodud.r dJ.spot~J.U.,..
....,. pu:a altezoar a19ftif1cativ...nte o proceaao das ~

ele.lç6ea, ala faaer adaptaç&ea neceaaUJ.u, ~acb•adD,
uaia, a lacuDa boje eúaotente, pela falta ele ,... levuleçlo
1
nente, de 1111 DO"f'' C6di90 lleitorá·l. o C6d.LfJO •1....,te foi
apcoyado liCS, o qae torna .,ident.e qae -ttoa de . _
d.i.8pol1t1woe eac.lo u.ltrapeaaadoa, pr.cJ.a. . atiZ' EWY1aco., •
u:vwa
te alwadoa. Po~, enqa.&Dto n1o boaYu' uia
d1acaalo ..U &pE<>f- que noa 1..,., a , _ z:ef- - l a
dll li~Çialeçlo eleLtoza1 • part1d.tda, fu-H aec:MIIkia

-...ao

po-.

z:evW,--

a
ele leu . .pec1f1cu que
oe - elaitoc&ia, a~
ele1ll&&' ele . _ & - l u , aipULca
~ia&: .,. ~otoz:ea do ftillwla1 Supedor llei.tol<&1 .aitae
.,._. . obd,- a llaLa&r 1nauaç- pua u •1•~•
...,__, ~~ta. o ••peço - i a . _ do
~u1-.

Maie, colllelldo u

ciJ..-nu -1bc111!1 -

uu- ~-

e1e1tocaia . . ~ - - -~-~
• •~ aa fal.Ua ..U~w,_ dallllo
ataoov~o
a. f1JW~Çu part1d.ldu , . , . , , , . _
eleLtocel e A -t&!;io ele COfttu doa 9 U - dll .,...,.,.,; • .

-

pz

"ert~H~

-ial

.... 1
.-•~te~
- - - ela1to.-a1a. A eada e1af.t;lo, u qautiu
dias
pelo.
c&Ddidatoa
u.
e=
a~iaati._ta., cbot·.,., a cJ.fr- elW'ecllaaJau. I 9l:tO
• po:opp"• ela1tocal e&Lf.I.AID a 11tiliaeçlo ele
.. ,.
11 taaLcoe -a.... pua o • - t o - , . . _ ele
c • ' " . 110
penouec..- o ciJ.aplle a 1evlaJ.açlo
a~ •. -•f.b111t&Ddo partidoe - - 1 - -

"d•a

•-to, •

~ 1LII1tae

ele - - · coat.lnva

a -

o -

•=teez:••t··do ele &ala cifZ:u,. u.a .... q.- a Mfiaticra;Ao dM:

c~

•b••, t&>ara ca.o coueqdncia u-. COIIIpR1tiY1d.AM cada
-.101:' •tre oa c:aadic:t.~a. IYiden~t.e, cs,.·ebee
_,J.aJ.cadu: eaJ..- -1azwa recurao., oa . .,., abn•H a1 a
poea.U.1licl8de ele a..-to da iDUIE"fednc1a 110 pzoc•.a
ftll
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de

-.zwau

que

~- oloJ.toru•.

J.D.tena...

aa.

A r.e1 1.113 doo u que . _ t - t o a o ~oJ.co
c • o f1Daftci-nto d&a ceapenM• • t . . - alpaa
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-
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~ a

"" -

dM fl.llaaçu.
.~.:ACMfezea.:J.a

*'

n<J1'•• -1• .,..,._.._ ele coauolo

..,..tao

enua.co,. falhou - ellf:J:'WIItar a
ckN:
iacen••••
ec:ona.s.coe"
no.

da

ple.&.toe

oleJ.too:aJ.a. - . . po:opoet.a • - po" objetJ...., ceoual l.t.al.&u a
.,.._ dD podU etO"' •co, d.t.al.ma~ a - J . . , . a l - """
pzooroca a &!ilo do din!MJ.o:o n•• condit;Oo• do - t i t ; l o
oloito.,al.
••r• t.al objetivo, a pri8e1ra -.ileSa • o
eatabeleciMnto de tetoe Mat.oa para oa 9aatoe eleitoraia.
CC. ela, eatare.oe contribuindo para ua aperfeiço-nto do

proceeao

eleitoral,

qarantindo

ua

equ111brlo

a1nt.o

na

diapu.u.
Por outro lado,

pena..oa que a lef'aliaaçlo

dali dae;O'« de -.re.. a para oa part.idoa nao foi poa1t1••·
...olnu-ae prapaticaMnte o probl.... de onde tirar oa
~a,

• - perpntar-•• •• couequ•nciae para o proceaao

c:l..ocr&tico.

ln.tend..,e

que

a

part.ieipaçlo

politica

na

prooeaao ele1coral • eaerc1c1o de cidadania, cabendo po~anto
aoe c1~. Ali ~reaaa nlo t • ideologia - ·~ intereaae
IIUI coau1ba1ç8ea • e.1neflt-nte econe.ico, •i•anclo H ftlo o
~ cUreto do i~~Weat~nto eleitoral, pelo •no• \18 caaal
.S. ace•ao aqa.l•• que dec1dea. De•t& tozwa, ftaa c...,.nhaa

la1c1a-ae
a..
Ylnculaçlo
ob8cura
entre
- u J . a l l l o a -niatrat;lo pOblica nnlt.adoa d&noao• pao:a a 61tJ.oa.

intereaae•
pode
to"

de••••
'"&n'i• ,...,.

roi
no
proceaao
de
dlacuaalo
coaa_.,..J.u pao:a oa nog6cio• pOblJ.co• qao a
ao
final do ano
a proibiçlo da• doaç&e• do o.po:o•a· pao:a
c~•b••. •zos :a
que aqui
adota aata pro!blçao.
o...-.. la.br&r que ~~ f1nanei ...nto p6bl1co conaider&.el j&
foi ~ por eau
pelo senado, no prOjetO· da lei

pa•••do
=•

t..,._ ••

Ca•• •

hrtl.dDa d o - lft3 •.,..rela · - · • c...,..
-.J.• u
-J.Ucat;llo• J.nto:odUsJ.da• peloa lonadD>:M -

---toa

dD po:ojoto •.

QUàt.o
a
propeqanda
eleitoral,
. .~
.U..C1p' •••.., t.odoa o. aeaa ·aap.ct.oa.· ... relaç&o , . hor&rl•
lfttUCO, oatabaloceodo cluu hon• di.lrJ.u ele po:ovroloit<>ralll,. o:uort'ada • oloiçl.o oajoritlria • a oaua
·pua· u'· iyl; &C10ftll!l1•· a DO intuitO de tonu ..1• .atrat.iYO
MM· tictzo&rio .o. · talupec:t.a6orea,
eat.abelecenclo,
dllrtn ciD IM:ar&rio IIJZ'&t.aito, debate• entre oa candidatoe
•:tor1t1Z'ioer . . .~ nau..... ~ ,.. poZ' . _ . .. 4u

••t..o•

2Do3o·a.·22oJO

horao.
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coa ..ta propoeta,
o

çút'~to da

..
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••per- contrUioaU

-racl.a .ao peJ.a.

~ai. o~ae ...~.... - ~6 .s. . O 3

pere

·

.s. ltn.

LEGISI....AÇIV CITADA

LEI N. 4.73õ - DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Códi~to Eleitoral

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

--

--

-~
--

--

-~--

------ ---

An. 341. Recusar alguém çumpnrnento ou obcdienCia a clillJénl:las. orclcna ou
illsuuç6es da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua n:cçuçio:
Pna- detençio de trts meses a um ano e pasamento ele 10 a 20 dias·mulll.
Alto 311. PI I roa permidr o membro da Mesa R c ptora que seja praticada
qualquer irnjulariUde cp claenaiDe a uulaçio cla YOC&Çio, Ilho 110 cuo do an.

311:
, _ _ c1a
e:apa

; '~_.Mil- ou papmaUicla 9Õ a12Ó cH.mulla.·
$eçio Elátoral CID que aio ati iDicrilo, Ilho - prawiltol. 1 pamifir o Pre "M•te da Maa Reclptora que o YOto saja

Alto 3U. VCICir -

m

1111

a+ "tido:

, _ _ •• I ; h ... - 111M 011 pap-10 cla 5 I 15 diaHDalta ~ G eJàlar
r cla 20 a 30 cliiHnba para o Prcr'drara da r.t.a.

------ -- - - - -- - -- ---- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - ":"'"

""""':

Art. 334. Utllizar or~mnizac;ão comercial de vendas. distri'buic;ão de mercado·
rias, pr6mioa e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores:
Pena - ·detenr;Ao de seis meses a um ano e cassação do .registro se o respon·
sável fOr candicl&to.
. . . .
.

------""""' ----- ---------.-"
.
'

-=---~-

---

- --,--- - -·--- -- --

Art. 244. lt aasegurado aos partidos politicas registrados o. direito de. indepef!·
dententente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contr1·
buic;Ao:
·· ·
· ,

-------- ·- ---------Arl.

Pcul.

m.

---~·-

----------- - --- ------- ..:.._

Ap 'I m te ãos f1101 inenminlldos ncstaLci a repas pra is do OlcHao
.
.

----------------------------------------
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Art. 355.
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AI infraçóes pcnaas definadas neste-Código sã·o de 3ção l'liblíca.

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

Art. 364. No J110CU10 c julpmento aos crimes eleitorais e dos comuns que
fonm
IIIÍIII como nos recursos e na CliCCIIc;io que lhe~ dipm reapei1o.
aplicaMe·'- camo lei aubsidiúia ou supleaiva, o C6diao de Proeeuo Pcaal •

lhe~

=--·

................•....................................•................................. ~ .....
·····················································~····································

'.

..

LEI N! 1.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993•
Esllbelec:e nolmas para u

eleiç6es de 3 de outubro
de 1~•

........................................... ...... ·······························:·········
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• eu••••••••••-••••••••••••••••••••••••

~ Comiaalo de eonatituiçlo, Justiça e Cidadani~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l25, DE 1995
(N° 81195, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorga·
da à Empresa Paulista de Televisão Ltda., para apiorar serviço de radiodifusão de soos e imagens (televisão) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Deaeto s/n°,
de 26 de julho de 1994, que renova. por 15 (quüize) anos •• partif
de 12 de fevereiro de 1991, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisio) na cidade
de CampinãS, Estado de São Paulo.
Art.
Este decreto legislativo enlr.a em vigor na data de
sua publicação.

zo

MENSAGEM N" 593, DE 1994
Senhores Membros do Coo.gresso Nacional,.
No termos do artigo 49, inciso Xll,combinado como o§ 1°
do artigo 223, da Coostibliçio Federal. sub-.. l aptociaçlo de
Vossas Excelências, acompanhado dç Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das ComuniCações, o aio coostanle do
Decreto de 26 de julho de 1994, que "renova por quinze anos a
concessão outorgada i Empresa Paulista de Televislo Ltda .. pua
explorar serviço de radiodifusio de sons e imagens (televisio), na
cidade de Campinas, Estado de Sio Paulo".
Brasilia, 29 de }Jiho de 1994. -llamor Franco.

2. O pedido de reoovaçW encoolm-se devidamonle in!lruldo
de acordo com a legislação cm vigor e a estaçio está funcionando
dentro das C3Illdeds!ÍCIS t&nica> a ela atrihJldas per -lllinilllrio3. Nos termos do § 3"
art. 223 da Coostibliçio, o ato de
renovação, somente produzirá efeitos legais após libera.çio do
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o~~
nistrativo pertinente, que esta ac:ompmb.a.
_
Respeitosamenle, Djalma Bastoo de Monlo, ~ de
Estado das Comunicações.

do

DEC1UITO DE 26 DE JULHO DE 1994

Renova por quioa lliiOS a coacasão outo_rpda
i Empresa Paulsta de Televisão Lida, para esplonor
serviço de radiodifusão de sons e tmaaeus (telerilio),
na cidade de Ca!!lp!Dao, Estado de Sio Paulo.
O Presidente da Repilblica. no uso das atnruições que lhe
cooferem os arts. 84. inciso IV, e 223 de Cousli!uiçio, o nos termos do art. 6°, inciso I, do Decreto D0 88.066, de 26 de janeiro de
1983. e tendo em vista o que consta do Processo n°
:2-9100.001233190-12. decreta;
Art. 1° Fica renovada. de acordo com o ~ 33y § JO, da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais quinze anos, a portir
de 12 de fevereiro de 1991, a concessio ootorgada 1EmpreuPaulista de Telovisio Ltda., mediante Docleto n• 76.777, de 11 de de-

zembro de 1975. sendo o prazo residual da outa:ga mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem ~ito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e irõagens (televisão),
na cidade de Campinas, Es!Jido de São Paulo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 48!94-MC. DE 21 DE JULHO
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusio,
DE 1994. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS cuja outorga 6 ·renovada por este_Decreto. re_gcl'-so-.i pelo Código BraCOMUNICAÇÕES
-sileiro de T eJooommi<:ações leis suwqilmi<S o S<US regollamell<o&.
Art.. zo Este ato somente produzirá efeitos legais após deliExcelentíssimo Senhor Presidente da Replblica.
Submeto à apreciação de Vossa Ex.cel&.cia o incluso Pro- beração do C<>ngrosso Naciooa~ nos lermOS do § 3" do art. 223 da
0
cesso Administrativo D 29100.001233/90-12. em que a Empresa COilstihlição.
·
Paulista de Televisão Ltda., concessionúia-do serviço de radiodiArt. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publifusão de sons e imagens, na cidade de Campinas, Estado de Sio cação.
Brasilia, 26 de }Jiho de 1994; 173" da Independência e I06•
Paulo, solicita -renovaçio do prazo de vig&.cia de sua ooncessio
por mais 15 (quinze) anos.
-- --da Repilblica.- !!amar Franco
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lEGISLAÇÃO CiTADA
CONSTmJIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATivA DO

BRÁSIL

rtruLoiV
Da Organizaçio dos lloden:s

CAPÍnJLOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃOlf~

------..Art
--.--49.............
_........................---··-·-··-··-··-··----..........
É da competéncia exclusiva do Congresso Nacio-Das Atribuições do Congresso Nacioual

ual:

:xn- apreciar os atos de coocessio e renovação de concessão de emissoras de nidio e televisão;
·
TÍIULOVIU
Da Ordem Social

CAPÍnJLOV
Da Comuulcaçio Soda]
Art. 223. Compete ao Poder Exerutivo oolorgar e renovar
ooncessio, pemüssio e autorizaçio para o serviço de radiodifusio
SODOta e de som e imagem:. observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estola).
§ ! 0 0 Cougresso Nacioual aprociará o ato uo prazo do art.
64, §§ 2• e 4°, a contar do recebimeu_ro da mCDSagem.

(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 126, DE 1995
(N" 1161!15, ua Cimara dos ))<pulados)

Aprova o ato que renova a permiMio outorga·
da à St&lo Rlicllo FM de Ituverava Lida. para "'Piorar serviço de radloditosio sonora em frcqiiênda
modulada ua cidade de Itneran, l!stodo de São

sem direitO de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora--em
fm:p:iêocia modulada. na c~ de Ituvemva. Estado de São Paulo.
Brasília, 22 de novembro de 1994. - Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOilVOS N" 189/MC, DE 16 DE NOVEM·
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelendssimo Senhor Presidente da Replblica.
Submeto 1 apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria n°--824. de 7 de novembro de 1994, pela qual renovei a pemrissão outorgada à Stéreo Rádio FM de ltuverava Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Ituverava. Estado de São Paulo.
2. Os órgãos coo:ipelenteS deste Ministério manifestaram-se
sobre o pedido. CJODSidenmdo-o instruído de acarlo com a :t:gislação
-aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
· 3. Esclareço que. nos termos do § 3° do art. 223 da ConS:iítuiçio, o ato de renovaçlo somente produzirá efeítos legais após
deliberaçio do Congresso Nacioo.al, para onde solicito seja encaminhado o referido ato. 8.GOillpaDhado do Processo AdministratiVo
n•29IOO.OOI517/91 que lhe deu origem.
.
Respeitosamente,- Djalma Bastos de Morais. MinísÍto de
Estado das Coonmicações
PORTARIA N" 824, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado -das Ccmunicações, no uso de suas
atril:u.ições. conforme o disposto no art. 3°, inciso II, do Decreto n°
33.066. de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vistá o que consta do
Processo n• 29100.001517/91, resolve:
I. Renovar. de acordo com o art. 33. § 3°, da Lei D0 4.117.
de 27 de agosto de 1962, por mais de dez auos, a partir de 26 de
jaueiro de 1992, a pemüssão ou!Drgada à Sléreo Rádio FM de Ituverava Lida., pela PortJnian• 8, de 21 de janeiro de 1982, para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sono-ra em freqúência modulada. na cidade de Ituverava. Estado de São
Paulo.
nA execução do serviço, cuja oUtorga-é renovada por esta
Portaria. reger-se-á pelo C&:ligo Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
In. Este ato somente produzirá efeitos legais ap5s deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do_ art. 223 _da
Constituição.
IV. Esta Portaria entra em v1gor na data de sua publicação.
Djalma Bastos de Morais

Paulo.
O Congresso Naciousldecrela:
. . •
Art. 1o Fica aprovado ó ato a que se refere a Portana n 82~.
de 7 de uavembro de 1994, que reuova, por 10 (dez) anos, a part1r
de 26 de janeiro de 1992, a penníssio outmgada à Sléreo Rádio
FM de JtuvOI1lva Lula. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fi'e.qiiência niodul8da na cidade
de Ituverava. Estado de São Paulo.
Art.
Este decreto legislaJ.ivo entra em vigor na data de
sua publicação.

zo

MENSAGEM N" 1.048. DE 1994

. LEGISLAÇÃO CiTADA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASD..

rtriJLoiV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo
·-:··-··········-····~-··-··-··-··-··-··

..··-·-----· ..··----·--·-.

SEÇÃOU
Das AtribuiçõeS do Congresso Nacional

Senhores Membros do Congn:sso Nacional.
Nos tennos do artigo 49, inciso XII. combinado com o§ 1° ·····································-······-·-··-··-··-·········-----·-··~·---Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naciodo artigo 223. da Constituição Federal, submeto à apreciação de nal:
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante da
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concesPortaria Q 0 824, de 7 de novembro de 1994. que renova a permis- são de emissoras de rádio e televisão.
são outorgada 1 Stéreo Rádio FM de ltuverava Ltda, para explorar,

..

·············-··-······················-··-"-······-··-~· ···---·-··~··········--
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deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja- enci.~
minhado o referidO ato, acompanhado do Processo Admiriistrativo

TÍTULO VIU
Da Ordem Social
·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·~-····-·----~-·-··~---···---

CAPÍI1JLO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo oo.t.orgar e- ienovar
concessão, permissão e aulOrização para o serviço -de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.. observado o princípio da complemenlaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no pr.tzo do art.
64, §§ 21) e 4°, a con~ ~ recebimento da mensagem.
·

(~ Çomissão_ de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'127,DE 1995
(N° SVJS, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão oUtorgada à Rádio ltabera( Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em- onde média local na cidade
de ltaberaí,. E~ado de Goiás.
O COng!esso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovãdo o ato a que se refere a Portaria n°6S5,
de 5 de setembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir
de 26 de outnbro de 1991, a pennissão outorgada à Rádio ltabera!
Ltda., para explorar, sem diieito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média local na cidade de ltaberaf. Estado de Goiás.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

n°29109.())()323/91 que deu origem.
RespeitosamentC,-Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N" 655, DE 5 DE SETEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas
atrib.Iíções, conforme o dispos-to no ãri. 6°:inciso n. do Decreto zio
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta-do
Processo n" 29109.000323/91, resolve:
I. Renovar, de acordo com art.. 33, § 3°, da Lei 0°,4.117, de
27 de agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 26 de ootnbro
de 1991, a permissio ootorgada à Rádio ltaberai Ltda, pela Portaria n° 201, de 22 de outtlbro de 1981, paia explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda m.ódia local, na cidade de ltaberai. Estaoode Goiás.
IL A execução do serviço, cuja outorga é renovada per esta
Portaria. reger-se-i pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüenles e seus regulamentos.
Ill. Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos letmos do § 3" do art. 223 da
Constituiçio.
IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua IXJblicação.
Djalmo Bastos de Morais, Ministro de Estado das Conmoicações.

lEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

TÍI'ULOIV
Do Organização dos Poderes

CAPITuLo!

Do Poder Legislativo

MENSAGEM N' 764, DE 1994
SEÇÂOIT
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Das Atribuições do Cougresso Nacioual
Nos termos do artigo 49, incisO Xll., combinado com o § 1o
do artigo 223, da Constituição Federal, submeto l apreciação de
;._
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Art. · 49. É da Competência exclusiva do Congresso NaciO-Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da nal:
Portaria n° 655, de 5 de setembro de 1994, que renova a permissão
outorgada à Rádio ltaberal Ltda., para explorar, sem diieito de exxn - apreciar os atos de _c:Onc,essão e renovaçio de concesclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média local. são de emissoras de rádio e televisão:
na cidade de llaberaí, Estado de Goiás.
Brasília, 20 de setembro de 1994.- Itamar Franco.

..........·-··-··-··-··-·-··---..

___

..___..._..

________

TÍllJLOVIn

Da Ordem Social

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" !l9/MC, DE- 13 DE SETEM;
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES

CAPÍI'ULOV
Da Comunicação Social

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repjblica..
Submeto à apreciação de Vossa EXcelência a ihc-lusa Portaria n° 655, de 5 de setembro de 1994. peta qual renovei a pernússão outorgada à Rádio Itaberaf Ltda., para explorar setviço de ra-

diodifusào sonora ein orida média local, na cidade de ltaberaí. Estado de Goiás.
Os 6rgãos cOmpetentes deste MinistériO manifestaram-se
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo
com a legislação apliCável. o que Ine levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após

Art. 223. Compete ao Poder Executivo oo10rgar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagCns, observ:i.do o principio clã complementaridade dos sistemas Priva"do. público e estadual.
§ 1° O Congresso Nací6nal apreciará O ato no prazo do aiL64. §§zoe 4°, a contar do recebimento da mensagem.

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

- - ~·----------··-·-·---·------

(À Comissão de Educação.)

-

~
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PARECERES
PARECER N" 568, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o
Oficio "S" D0 060, de 1994 D 0 2.518, de 13-07-94, na
origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação do
Governador do Estado de Pernambuco, relativa à
operação de crédito a:temo junto ao Kreditanstalt
für Wlcderaulbau-KfW, oo valor de RS 9.396.495,00,
equivaleotes a DM 15.000.000,00, em 01·07-114, cujos
recursos serão dcstiilados ao Programa de Melhoramento do Saneamento Básico do Estado de Peruambuoo.
Relator: Senador Jo<l de Holaoda:
Vem a esta Comissão de Assuntos Eoooômicos o Oficio
"S" n• 060, de 1994, no qual o Presiden"' do Banco Central eneaminha solicitação do Governador do Estado de Pernambuco tendo
em vista a autorização deste Senado Federal para contratar opemção de crédito ex temo, no valor de R$ 9.396.495,00 (nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco
reais) equivalen"' a DM 15.000.000.00 (quinze milhões de man:os
alemães), juniD ao Kreditanstalt filr Wiederaufbau-KfW.
A opemção destina-se ao financiamento parcial do Progmma de melhoramento do Saneam.emo Básico daquele Estado, a ser
executado pela Companhia Pernambucana de Saneamento-COMPESA. e contará com o aval da União, de acordo com a Mensagem Presidencial n• 286, de 1995 (Mensagem o• 877, de 16-8-95,
na origem).
-~
A operação em tela acba·se perfcilamcn"' enquadrado oo
dispositivo constitticioilal (mciso V, do art. 52), regulamentado
pelas resoluções 96/89 c ll/94, do Senado FederaL segundo o qual
cabe a esta Casa, privativamente, auiOrizar operações de crédito de
Estados e Municípios e concessão de aval da Uniio.
A operação de crédito ex temo apresenta as seguintes caracteristicas:
~
- ~ ~
~
a) valor pretendido: RS 9.396.495,00 (nove milhões, tre·
zentos e noventa e seis mil. quatrocentos e noventa e cinco reais),
equivalentes a DM lS.()(X).OOO,OO (quinzC milhões de marcos ale~
mães). em l-7-94, sendo:
·
I - R$ 8.143.629,00 (oito milhões. cento e quarenta e tnls
mil, seiscentos e vinte e oove reais). equivalentes a DM
13.000.000,00 (treze milhões de marcos alemães), a titulo de cm-

préstim~~·R$ 1.252.866,00 (bum milhão.~ dnzeotos c cinquenta c
dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais). equivalentes a DM
· 2.000.000,00 (dois milhões de JIWWS alemães), a titulo de contti·
buiçio fmanCeira, não amortizável. a nio ser nos casos previstos
no item 53. da minuta do contmto;
b)juros: 2,0% a.a., fiXos;
c) commltment fee: 0,25% a.a, contados a partir de 3 meses da data da assinatura do contratcr.

~
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- do principal: em 40 (quarenta) poroelas semestiais. íguili e
consecutivas. no valor de DM 32S.OCO.OO cada uma. vencendo-se a
primeirn.lOanos após a assinatura do contrato;
- dos juros: semestialmente vencidos, em 30-6 e 30-12 de
cada ano;
-da "oommitment fee": semestrahneate vencidas, em 3():6e
30-12 de cada ano, veD.Celldo-se a primciiia- j)m:ela juntamente cxxn os
juros.
No que tange às coodições estabelecidas pela Resolução n°
ll/94, do Senado Federal, para autorizar a coottataçio de operações
de Ciédito dos Estados, rumpre informar.
1. o Banco Central. per intetmódio do P8ft1Cel' DEDIPIDIA~
RE-9411.027. de 7-7-94, consideroo: que 08 encargos deconentes da
opernção estão cóetentes com os limites de eOOiviclll..-o do Estado
de Pernambuco, coofonne os psrâmetros estabelecidos na Resoluçlo
doSenadoFedemlacimareferida.
2. A operação foi autorizada pela Lei Estadnal n• 10.831, de
3-12-92. inclusive quanto à concessão de contragarantias à União.
3. O GJVemo do Estado de Pemamhlco fez prever os clisPêndios com a operação em seu Plano Plurianual de Jnvestimmtos, assim
como na Lei Orçamentária para o presente exetácio, MauJrDtos es-tes que foram anexados ao processo.
4. Igualmente integram o Jl"X"S'S sob exame, o pedido do
Chefe do Poder Executivo Estadual dirigido ao Exmo. Senhoc Presidente do_ Senado Federal. bem como as declarações :mfmmtes a da>itos vencidos e não pagos e quanto ao pleno exerdcio das compet&lciasedis}x>sitivosconstib.Jcionaispertincntcs.
-5. Em virtude de terem sido remetidas ao Banco Central oo
ano de 1994, as Certidões Negativas de Débito jmto ao INSS, à Caixa
Eoouômica Federal (FGIS) e à Secretaria da Receita Fedellll estão
com seus prazos de validade vencidos. sendo de todo recomeod!vel a
sua atualização !""'Íalllen~J> à assinatura do CXliJiralo.
6. A operação foi credenciada junto ao FIRCE. de acordo
com o Oficio FIRCEJDIAUT/SUCRE - C-941109, de 16-ó-94,
com validade para 120 dias. Em 9-5-95, mediante o expediente
BACENlFJRCE/CREDE-95/1 08. o Govemador do Estado de Pernambuco foi informado da prorrogação. por mais 120 diAs, a oontar daquela data. do prazo de validade do credenciamcnto referido.
Quanto aos procedimeD1.os rcfermtes à autori.zaçio para COilcessão de garantia da Uniio à opernção, 0 Jl"X"S'S foi perfeitamente
instruído, dele constando os Pareceres da Secretaria do Te<curo Nacional- STN (Parecer STN'COREF/DIREF n• 165, de 26-5-94) e da
Proeuradoria~Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFNICOF n•
79&'95), nos quais foram atestadas a legalidede doa inslrumentos cootiatuais e sua adequação à legislação brasileira aplicl.vel à espécie.
Não havendo, portanto, quaisquer óbices à operação de Ciédito
externo pretendida, e considerando os evidemes m&if:os do pleito, somos de parecer favori.vel à autorização do pedido, objeto do Oficio

"S" 0°60'94, nos temlos do-seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 100, DE 1995

--

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar

operação de crédito externo junto ao KreditanstaJt
d) juros de mora: (sobre o pn::jJdicial e juros): 3% a.a. acima da taxa de desconto do Deutsche Bundesbanl<;
lür Wiedenudbau-Ktw, com o aval da União, oo valor
de R$9.396.495,00, <qulvaleote a DMlS.OOO.OOO,OO cm
e) conlnlgaraoda: as definidas no art. 2". da Lei Estadnal n•
1°·7-94, e a conc:eder contragarantia.
10.831, de 3-12-92, que autorizru a operaçiO;
I) garantidor: RepllblicaFedemtiva do Brasil;
O Senado Federal resolve:
g) destinação di>S rerursos: Programa de Mclbommento do
Art. 1° FICa o Estado de PemamWco autorizado, nos tcrtll05 da
Saneamento do Estado de Pemambuco;
·
~
Resoluçio n• ll/114, do Senado Fedml. a oontratar op<ração de cr6dito
b) condições de pagamento:
extem:i jmto ao KreditanstBlf filr Wiedcmufbau-Kfw, no valor de
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R$9396.495,00 (nove milhões, tre"'li<ls e oovetta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais), equivaleote a DMJS.OOO.OOO,OO
(quinze milh~ de lJllii"OOS alemães) em 1"-7-94.
§ 1° E a Ulliio autorizada, nos termos da Resolução D0
96/89, do Senado Federal. a conceder garantia ii operaçio de crédito extemo.referida no caput dqte artigo.
§ 2° E o Estado de Pernambuco autorizado a conceder contragara.ntia à Uniio, nos termos do art. r. da Lei Estadual n°
10.831, de 3-12-92.
§ 3° A operaçlo de crMit.o externo ora autoiiza.da destina-se
ao fmanciamento paicia1 do Programa de Melhoramento do Saneamento Básico do Estado de Pernambuco, a ser executado pela
Companhia Pemambucana de Sanea.mento-Compesa.
Art. Z' A operaçio de crédito tulizar-se-á sob as seguintes
coodições:
,
a) valor pretendido: R$9396.495,00 (nove milhões, trezentos e noventa e seis mil. quatrocentos e noventa e cinco reais),
equivalente.s a DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 1-7-94. sendo:
I - R$8.143-629.00 (oito milhões, cento e quarenla e ~·

mil,

seiscentos

e

vinte - e

nove

reais),

equivalentes

a

DM13.000.000,00 (tre"' milhões de !JIJliCO$ alell!itls), a titulo de
empréstimo; c,
;
--- -n- R$1.252.866,00 (bum m.ilhio, duzentos c cinqUenta e

dois mil. oitocentos e sessenta e seis n::ais), equivalentes a DM
2.000.000,00 (dois milhões de marcos alemães), a titulo de oontribuiçlo fmanccira, não amortizável. a não ser noS casos previstOs
no item 53. da minuta do collln.to;
b)Juros: 2,0% a.a, fiXos;
,
c) commitmentfee: 0,25% La. contados partir de 3 meses
da dala da assinatura do contrato;

d) juros de mora: (solne pcincipO.l e juros): 3% a.a, acima
da taxa de descooto do Deutsche Bundesbank;
e) ClODir~~prantia: as defmidas no art- 2", da Lei Esladual
n• 10.831, de 3-12-92, que autorizou a operaçio;
!) garantidor: Rep!blica Federativa do Brasi~
g) destiDação dos roa~roos: Programa de Melhoramento
do Saneamento do Estado de Pemambuoo;
h) ClOndlções de pagamento:
-do principal: em 40 (quamnta) parcelas semeslrais. iguais
e consecutivas. no valor de DM 325.000,00 cada uma. vencendose a primeira 10 anos: após a assinatura. do contrato:
- dos juros: semestralmente vencidos, em 30-6 e 30-12 de
cada ano;

-da commitmcnt fee: semestralmenr:e vencidas. em 30-6 e
30-12- de cada ano, vencendo-se a primeira parcela juntamente

com os juros.
Art. 3° A presente autorizaçio deve ser exercida no prazo
de 540 (quinhentos e quarenla) dias oonlados da dala de publicaçio da presente Resoluçio.
Art. 4° A presente Resolução entra em vigor Iiã data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995-.- GUberto
Miranda, ~sidente - Joel de Holauda, Relator- Pedro Plva-

Onofre Qulnau -Jonas Pinheiro - João França - José Eduardo Outra- Bello Parga- Beni V eras- Valmir Campelo- Jef.
ferson Peres - Luiz Alberto Oliveira- Eduardo Sup1icy- Os.
mar Dias - Vilson Kleinübing.
PARECER N" 569, DE 1995
Da COmissão de Asssuntos Econômicos sobre o Oficio n°
"S~-

Setembro de 1995

que comuniCil' aditamentos irregulares reaUzados pela Prefei...
tora Municipal de Belo Horizonte ao contrato de empréstimo
n"' 1192, de 30-6-92,. celebrado com o Banco de Crálito Real de
-Minas Gerais.
Relator: Senador JefTer"SOn Péres

I -Relatório
O Senhor Presidente do Banco central do Brasil comunicou ao Senado Federal, mediante a correspondência em epigrafe, a realização de aditamento~ irregulares ao contrato de emnpréstimo n"' 1/92, de 30-6-92, no valor de Cr$.5 1.000.000.000,00
(cinqüenta e um billiões de cruzeiros), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de
Minas Gerais.
Tais aditamentos ocorreram sem que fossem pteviamente
submetidos ao Banco Central e autorizados pelo Senado Federal,
contrariando, portanto, disposto no art. 6° da Resolução n° 36~ de
1992. -e no art. 2° da Resolução n° 11, de 1994, ambas do Senado
Federal.
O primeiro aditamento foi realizado em 5-11-92 para consolidação do débitO e alicração das datas de vencimento das cinco
primeiras parcelas de jlros. mantendo-se o vencimento original de

outras patt:elas, cujas datas coincidissem com essas, ratificando as
demais cláusulas originais.
O segundo e o terceiro aditamento realizados em I S-5-93 e
18-1-94. respectivamente, consolidaram os débitos e alteraram os
pni:iOS, o "índice de atualização monetária. a taxa de juros e a forma
de pagamento da dívida, ratificando todas as demais cláusulas do
contrato original.
O quarto aditamento, realizado em 18-5-94, consolidou Q
débito, alterou os prazos, o índice de atualizaçio mooethia, a taxa
de juros. a fonna de pagamento da dívida e a cláusula vigbima segunda do CQDtrato original. obrigando as partes a rever os encargos previstos visando a manutenção do equilíbrio ecooômico-fi-:
nanceiro do contrato, oa hipótese de oc:orrências de fatos como;
incidência de novas taxas. impostos ou dep6sitos compulsórios sObre a captação de rerursoS através de Certificado de Depósito Bancário ou vigência de legislação que implique alten.ção ou restriçio
das condições do CredOl' vir a efetuar colocaçio de tais tca~rsos
certifiCados.
Finalmente, ainda com relação ao quarto aditamento,
as partes deliberaram pela adiçio de uma nova cláusula, a
vigésima terCeira, elegendo o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas daquele contrato de seus aditamentos. Vale lembrar que a cliusula
original facultava ao Credor a opção por outro foro de sua
livre escolha.
T ódos os aditamentos foram realizados sob a argumentaçãOdo não pagameolo de parcelas vencidas, o que implicw nccessariamenr.. alteração de prazos e fonna de pagamento- A atualizaçio
do saldo devedor, prevista na cláusula quarta. do contrato origiDa.I
foi alterada da TRD para TR, IGPM e taxa ANBID (Associação
Nacional dos Bancos de investiinento) e a-taXa de jJroS prevista ria cláusula quinta do mesmo contrato caiu d~ 5% para 2,95%, 2,50%
e fmalmente 2,33%.
É o relatório. -

U - Voto do Relator:
O Contrato n"' 1192, celebrado entre a Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S.A., destinado à consiitu ição de recursos fmanceiros para obraS
de saneamento, drenagem. canalizações e abertura de vias públicas--

i.5t'9S (n!! ssorJ5, na õrigem), dõ Banco Central do Bn&Sil, · na cidade de Belo Horizonte. foi -devidau.ente analisado. e aütori-
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zado pelo Senado Federal e pelo Banco Central do Brasil, à luz da
Resolução n° 36, de 1992.
·

As alterações estão em conformidade com as disposições
contratuais. Até-Iitesmo a alteração do índice de atualização mone-

tária do saldo devedor do empréstimo, nele incluídos o principal,
juros, despesas, comissões e demais encargos, já era prevista na
cláusula quarta do contrato original. De fato, dispõe a referida

cláusula. em seu parágrafo únicO:
''Cláusula Quarta ...... :............... , ....:..................... ..
Parágrafo iíriicO~ Caso óS íridices de variação atribuídos às TRD sejam substituídOs, ou extintos, ou venham a deixar de representar, ainda que parciahnente, a
realidade de ab.lalização dos valores utilizados, a Devedora se obriga a aceitar a ãplicação de novos índices.
que passará a ser efetuada preferencialmente' pela seguinte ordem:
I) medianlc a utilizo.çio do novo critério que vier
a ser estabelecido, previsto oo permitido por disposição
legal, sem prejuízo dos determinados pelas autoridades

monetárias;
II) pelo Índice Geral de Preços de Mert:ado IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas:
lll) índice siniila.r indicado pelo Credor que preserve o valor real 'da moeda."
O mesmo ocOrre -com a alteração da ta"\ de jlúos prevista
na cláusula quinta. que em seu parágrafo primeiro dispõe:
''Cláusula Quinta .................................................. ..
Parágrafo primeiro. ApSs: o vencimentO de cada parcela, o
Credor dará ciência à Devedora da nova taxa de juros repactuada
para o periodo subseqtleme, e que será reajustada de acordo com
as taxas praticadas na época e de imediata aplicação pelo Credor."
Entretanto, os aditamentos deveriam, em tese, ter sido submetidos à deliberação do Senado Federal, mesmo com as alterações. em conformidade com as disposições contratUais.
• Os tr& primeiros aditamentos foram feitos quando ainda vigia a Resolução n° 36, de 1992, que em seu art. 6° estabelecia:
"Art. 6° As operações de crédito inieniõ -e externo
de natureza fmanceira de interesse dos Estados, do Distrito Federal. dos Municípios e das respectivas autarquias, bem como, a concessão de garantias por parte daquelas entidades dependem de prévia e expressa autori.:
zaçiO dó Senado Federal, excetuadas as previstas no art.
9" desta =oluçào". (O art. 9" tnta elas operações de cn!·
dito por anlcc:i.pação da w::eita. orçamêntária, -o que não é
ocaso.)

Ainda C<lll1 relação 1 Resolução n• 36, de 1992, o § 1• do
art. I o estabelecia que:
"Art. 1o •••

§ 1° Para os efeitos desta resolução, compreendese como operação de crédito toda e qualquer obrigação
dccolrente de fmanciamento ou empréstimos, mediante
a emissão e aceite-de títulos, a celebração de contratos,
inclusive,--adiklttU'ntos que preVejam a t:?~ão dos va·
/ores mutuados ou financiados ou a reduçãg dos prazos
de amortização, e a conceSsão de quaisquer garantias,
que represente compromissos assumidos em um exercício para pagamento no próprio ·ou
exercício subSeqüente, c-õi:n credores situados no País oo no exterior."

-em

(Grifo nosso.)
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Considerando que a Celebração do contrato original atendeu o disposto no art. 6° da Resolução n° 36, de 1992, já revogada,
resta. avaliar se os trés primeiros aditamentos se enquadravam ou
não no caso então previsto riO § 1o do art. 1° daquela resolução.
Analisando os três primeiros aditamentos, considerando-se ainda o

Ofício DEDIP/GABJN.95/213,

do DePiutamento da Dívida Públi·

ca do SancO O~ntra.J do BraSil. de 30 de maío do conente~ concluise o seguinte:
a) Não houve novação da dívida com os aditamentos realizados, ou seja, os valores mubJ:ados ou fmanciados não foram elevados. para efeitos do disposto no § 1° do art. 1° da Resolução D0

36, de 1992:
b) desconsiderando-se os prazos anteriores aos aditiVos.
houve redução dos prazos de amortização; de- fato, a amortização
original dever-se-ia OCOITer entre 3-8-93 a 3-7-98, tendo sido alterada para: 19-12-93 a 18-7-98 no segundo aditamento: e para 191-94 a 18-1-99 no" terceiro;-vale lembrar que a razão maior para os
aditamentos foi o não pagamerito de parcelas- vencidas;
-c) com a celebração do primeiro :aditamento, a operação não
se enquadrou no limite estabelecido no art. zo da Resolução no 36.

de 1992, do Senado FederaL
Na- pci.tícã. ao se renegociar ã. dívida com nOvos prazos,
apenas o periodo referencial para o enquadramento de que trata o
art. 2• da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, foi altera·
do. resultado daí a extrap:>lação do mesmo critério·preVisto naquela Resolução.
Por outro lado. do ponto de vista das flnanças do Município, o aditamento se fez necessáriO pois, uma veZ-ünpossibilitado
de realizar os prfrneiros pagamentOs previstos, todo o conrnto poderia ser considerado antecipadamente vencido pelo Credor. De
fato, a Cláusula Vigésima do contrato original estabelece .o seguinte:

"Cláusula Vigésinla - Este _ccmtrato poderá. ser
c_onsiderado antecipadamente vencido pelo credor, tonando-se imediatamente exigível o montante da dívida,
independentemente de interpelação, aviSo ou notificação
judicial ou extrajudicial, se a devedora:
• ~~A ........... ;~ ...... - .........'-.....;c;..... _ .................~.. 8 - descumprir e/ou violar as exigências e limites
fiXados nas Resoluções do Senado Federal da República
e do Banco Central do Brasil;

C - deixar de cumprir qualquer clánsula oo
dição deste contrato~

COO·

·

D ----·----·---·----·-·---..---"
Assim sendo, Constata-se que houve. de fato, desrumprimento do disposto no § 1° do art. 1° e no art. ZO da Resolução n°
36, de 1992, do Senado Federal, no que se refere à remessa dos
três primCiros aditamentos à deliberação destA Casa.
O quarto aditamento foi feito quando já vigia a Resolução
no 11, de 1994. do Senado Federal. que- em seu art. zo estabelece:
"Art. 2° A celebmçio de ~ração de crédito iii-temo ou externo, inclusive a concessão de qualquer garantia. pelos Estados. Distrito Federal, Municípios- suas
autarquias. somente será efetuada;

e

I .............. - .........................................- ............._
II ........................................................- .................
III - após parecer tk:nicO do Banco Central do
Brasil, i-elativamente ao-CUmprimento do diSpOSto no art.
3o e 4° desta Resolução, no prazo de até dez dias úteis,
coritados da data de enttad.il (la. solicitação;
--
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- b) todas as alterações contidas nos aditivOs eni questio fõram realizadas em conformidade com as disposições contratuais;
c) não houve novação da dívida. ou seja. com os aditamensão de títulos da divida plblica. prevista-no aiL IS desta tos realizados, os valores mutuados ou fmanciados nio fcnm ele~
vades, para efeilas do disp.Jsto no§ }0 do art. }0 da Resolução n°
Resolução. (Grifo nosso.)
36,
de 1992, e no § 2' do art. 1• da Resolução n• 11, de 1994, amDispõe ainda o art. 1'daResoluçáo n' 11, do Senado Federal:
bas do Senado Federal;
d) a alternção dos prazos de amo11izaçáo objetivou reescalonar
''Art. 1° .......... - •• - .............--·--··-··---·-··-·
§ zo Considera-se fmanciameOlo oo empréstimo, a divida em função do Dão pagamento de pon:eias vencidas, aumena emissão ou aceite de tíwlos da dÍvida pública e a cele- tando. inclusiVe, o prazo fuia.l previsto para a 8mortizaçio tcUl;
bração de contratos que fiXem valores mutuados ou fi~) o desenquadramento do primeiro aditamento DO limite
nanciados, ou prazos ou val.on:s de desembolso ou estabelecido no art. 2° da Resolução n° 36, de 1992, do Senado Feamortização, bem como seus aditamentos que elevem deral, na prática, de= apenas da alleraçáo do perlodo I<fertais valores ou modifiquem tais prazos.
encial para efeitos da aplicação daquele critério, o que resultou na
Analogamente, considerando que a celebração do contrato extrapolação do referido limite;
f) trata-se, apenas, -da regularização de uma pen~cia., reoriginal atendeu o disposto no art. 6° da Resolução 0° 36. de 1992,
resta avaliar so o quarto aditameut.o sç enquadra ou não nos ~os sultado de um equívoco administrativo das partes contratantes,
previstos no§ 2° do art. 1°, da Resolução 0° 11, de 1994. Anali- que, pot- sua vez, tem gerado um gnmde esforço de regularizaçio
sando o quarto aditamento, considerando-se ainda o mesmo ofício por parte daquela Prefeitura.
Manifesto-me, portanto, favorável ao acolhimento do pedido Bacen anteriormente descrito, conclui-se o seguinte:
do
do
Senhor Prefeito de Belo Horizonte, coutido no Oftcio "S"
a) não hoove nevação da dívida com os aditamentos :realizados, ou seja, os valores muttlados ru financiados não foram~ele 15195, no sentido da bomologaçio extem.porinca de aditivos oonvados, para efeitos do disp;>sto no § 2° do art. 1° da Resoluçio D0 tratuais à operação de crédito realizada entre a Plefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Cr6dito Real de Minaa: Geraia:
11. de 1994, do Senado Fedem!;
S.A .• nos termos do seguinte:
b) desconsiderando-se os prazos anteriores aOs aditivos,
houve redução dos prazos de amortização; de fato, a amortização
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 101, DE 1995
original dever-se-ia ocorrer entre 3-8-93 a 3-7-98, tendo sido alterada, no quarto aditamento, para 19-5-94 a 18-1-99;
Homologa os aditivos contratuais 110 Contrato
c) fmalmente, com o desenquadramenro do primeiro aditade Empréstimo D 0 00J.II)2, de 30-6-92, celebrado eatn
mento no limite estabelecido no art. 2° da Resolução n° 36, de
a Prefeitura Munkipal de Belo Horizonte e o Baaco
19-92. do Senado Federal, os aditamentos JX>Sterloies ficaram. -de
de Cridlto Real de MIDas Gerais S.A.
qualquer forma. prepdicados.
O Senado Federal resolve:
Portanto, oonstata-se que houve, de fato, descumprimento de
Art. 1° Homologar o 1°, 2°,3° e 4° aditivos contratuais-ao
resoluções do Senado FederaL não só pelo deseDquadramento nos limites estabelecidos no art. 7: da Resolução n° 36. de 1992, como tam- Contrato de Empréstimo n° 001, de 1992, celebrado enllc a Prefeibém, pela a1teraçáo dos prnzos de amortí:zação estabelecidos nesta e tunl Municipal de Belo Horizonte e o Banco de ~to Real de
na Resolnçáo n' 11, de 1994. Conclui-se dai que os referidos adila- Minas Gerais S.A_, datado de 5-11-92, 11>-5-93, 18-1-94 e 18-5-94
respectivamente.
menlOS deveriam ter sido submetidoo à delibetaçáo desta CasaArt. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua p.~bli~
Ao remeter o assun!D para a deliberação do Senado Federal,
atmvés do Oficio PRESI-95/880, de 25 de abril de 1995, aditado pelo cação.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. - GUberto
Oficio DEDIF/GABIN-951213, tmmitando nesta Casa como OFS n'
15/95, o Banco Ctn!ral do Brasil, não dispondo de competência para Minmda, Presidente - JelfCI'SOD Peres, Relator - Onofre Qui..
imputar qualquer penalidade em questões dessa matéria. apenas enca- alUI - Jonas Pinheiro - Joio França - Jmé Eduardo Dutra Valmlr C.mpelo- Pedro Plftminhou o assunto para delibetaçáo dessa Casa, cumprindo o dispos!D Bebo Parga- Beni
Jod de Holanda - Lulz Alberto OUvelra -Eduardo SupDcy no art. 21 da Resolução n' 11, de 1995, que assim reza:
Osmar Dias- VDoon KleiDüblng.
"Art. 21. Compete ao Banco Cenlral do Brasil
exercer, no âmbito dos men::ados fmanceiros e de capiPARECER N' 570, DE 1995
tais, a fiscalização da observância das disposições desta
Resolução.''
Da Comlasão de AD~utos E<ouômlcoo, oob"' o
Oficio ·s· D 0 46, de 1995 (D0 2.068 de u..g.95, aa oriAdicionalmente, o BACEN encaminhou ao Senado Federal,

IV - após a auiOriuçáo préVia do Senado Federal. nos casos de operações de crédito externo, de elevação temporária de limites, prevista nó art. 10, e de emis-

v....,-

atmvés do Oficio PRES1-95/1789, de 17 de julho de 1995, solicitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte visando a homologação extempOrânea de tais aditivos, de forma a adequar a operação à legislação em vigor, acrescentando que a realização dos
quatro aditamentos sem a prévia análise do BACEN e a necessária
autorização do Senado Federal ocorreu por lamentável equívoco
administrativo das partes contratantes.
Finalmente, considerando que:
a) a celebração do contrato ori8;inal atendeu o disposto no
art. 6• da Resolnção n' 36, de 1992;

gem), do Senhor Presklentc do BaiiCD Ccutral do
Brasil, eucamiuhando 110 Senado Federaloolcltaçio
do Instituto Agrouomico do Paraaá - IAPAR, para
contratar operação de crédito junto à Flnanciadora
de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de
R$10.630.911,30, para aqulslçio elustalaçio de equipamentos e material permaneatc, destinado ao Siotcma Meteorulógko do Paraaá- SIMEPAR.

Relator: Senador Lulz Alberto Oliveira
O Senhor Pt.sidente do Banco Central do Brasil encaminha
a esta Casa. mediante a correspondência
q)igrãfe, pedido de

em-

, ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

.autorização do Instituto Agronômico do__ Paraná- IAPAR, pãia
cootratar operação de crédito junto à Financiadora_ de Estudos e
Projeto:;- ANEP, no valor de R$10.630.911,30, para aquisição e
instalação de equipamentos e material permanente, destinado ao
Sistema Mc~!ógioo do Paraná- SI ME!'AR.
A operação de crédito pretendida obedecerá ãs seguintes
coodições:
a) valor pretendido: R$10.630.911,30 (dez milhões. seiscentos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta centavos)~
b) encargos:
- TJLP acrescida do "spread11 de 6% (seis por cento) ao ano

(trimestralmente na cad.ncia e mensalmente na amortização);
c) garantia: fl&llÇ4 ds Companhia Paranaense de EnergiaCOPEL;
d) destinação dos recursos: aquisição e instalação de equipamentos e material permanente, destinado ao Sistema Metearol6gico do Paraná- SIMEPAR. a ser implementado pelo IAPAR e
pelaCOPEL;
e) desembolso: em oito parcelas trimestrais;
I) prazos:
-carência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da assinab.Jra do contrato;
- amortização: 36 (lrinta e seis) parcelas mensais devidas a
contar do término do prazo de carôncia. Se boover antecipação de
desembolso, a primeira parcela de amortizaçio sert devida no terceiro m~ subseqUente ao dltimo desembolso.
_
_
A solicitação encontra-se, adequadamente instnúda, conforme preooniza a Resolução D0 1 U94, do Senado FederaL qu~ dispõe sobre as operações de crédito interno e externO dos Estados,
do Disbito Federal, dos Municípios e de sUas autarquias, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providBncias.
.
O Parecer DEDIP/DIARE-95/0731, do Banoo Central do
Brasil, de 4-8-95, infonna que a opernçio pre!endids exlrapola os
limites previstos pelos incisos I e II, do art. 4°; da Resolução n° 11,
de 1994.
AcreScenta o ~ferido parece~- que o IAPAR despendeu
noVe ceritésimos por
cento) de suas receitas correntes em gastos CODl pessoal com
inobservância do estabelecido no art. 38 do Ato dss Disposições
Constitucionais Transitórias.
-0 parecer ressalta, fma.Jmente, que, na doalmenlaçio apresentada, foi cooslalada a caducidsde ds Certidão Negativa de o.~.
bitos do JNSS, sendo necessária sua atualização junt•> ao Senado

66,89% (sessenta- e seis inteiros e õitCnii

e

FederaL
É o Relatório.
Compele • esta Comimo, nos termos do_ art. 52, vn. ds
Constituição Federal, a iniciativa de projeto de resolução que implique no exercício da competência privativa do Senado Federal
de estabelecer condições para a n:alizaçio de operações de oatun:·
z:a fmanceira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
•
Preliminarmente, 6 importante ressaltar a ~levAncia da de.stinaçio dos """"""' a """" obtidos oom a operação de mdito em
questão, qual seja a insúürnent•lizoção do Sist=a Mdcorol6gico do
Paian! - SIMEPAR, rujo popel na atividade eoonômica do Estado
sido dos mais ~levanles, pela adequada previsão dss coodiç&s
c:limatmcas .......arias ao bem andamento dss atividsdes agdcolas e
pecuárias, bWartes que sio ds ecoocmia pomnaense.
A operaçJo ora analisada, cuja iniciativa rCmonta ao governo estadual anterior, onde meus nobres pares paranaenses, Senadores Roberto Requiio e Osmar Dias, respondiam pela Governadaria e pela Secretai1a. de Agricultura, vem ao encontro de objeti-
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vÕs maiores do Paraná. cujo modelO de _dCsenvolvi.meoto é e continuará se~~ sustenta~9 por uma agropecuária forte, eficiente e
com modernos instrunlentos de planejamento e gestão, c:omo o
que ora se pretende implementar c:om os recursos advindos da FINEP.

••

Considero, ainda, que a extrapolação dos limites previstos
pelOO iÍlcísos I e II. do __art. 4~~-da Resolução ~o 11, d~-1~94, não se
constitui em óbcie à autõrú:ação da operação de crédito em queslão. principalmente por se tratar de operação a ser honrada c:om recursos de Tesouro EstadUal. do IAPAR e da COPEL, cuja avaliação corljunta conduziria ao pleno enquadramento da operação nos
limites globais das entidades envOlvidas.
Entendo, fmalmente, que o não cumprimento do disposto
no art._38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias DãO
constitui reql!isito impeditivo à realização de operações de crédito
pela entidade pública, à luz do que dispõem o referido texto constitucional e a Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal.
Manifesto-me, assini, favoravelmente a que se autorize o
Instituto Agronómico do Panmá- IAPAR a realizar a operação de
crédito pretendida, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" Ül2, DE 1995

Autorim o Instituto Agronômico dO Paraná IAPAR a contratar operação de crédito junto à Fi·
uanciadora de Estudos c Projetos- FINEP, no valor
de R$10.630.911,30, paca aquisição e instalaçio de,
equipamentos e material permanente, destinado ao
Sistema Meteorológico do Paraná- SIMEPAR.
-

--

-----

-----

O Senado Federal resolve;
Art. I o É autorizado o Instituto Agronômico do Paraná iAPAR a contratar operação de crédito junto à Financiadora âe
Estudos e Projetes - FINEP, no valor de R$10.630.911,30 (dez
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta
centavos), paz:a aquisição· e instalação de equipamentos e material
permanente, destinado ao Sistema Meteorológico do Paraná- SI-

MEPAR.

_

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada: obedecerá_às
_
seguintes caractcristicas:
a) valor pretendido: R$!0.630.911,30 (dez milhões. seiS·
centos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta centavos)~
b) encargos:
- TlLP acrescids do spread de 6% (seis por cento) ao
(trimestralmente na caRncia e mensalmente na amortização);
c) garantia: f1a0ça da Companhia Paranaense de EnergiaCOPEL;
d) destinação dos recursos: aquisição e instalação de equi~
pamentos e material permanente, destinado ao Sistema Meteorol6gko do Paraná - SIMEPAR - f a ser implementado pelo Iapar e
pelaCopel;
e) desembolso: em oito parcelas trimestrais;
f) prazo5:
.
.
.
.
-carência: 24 (vinte_ e quatro) meses a contar da data da assinatura do contrato;
-amortização: 36 (trinta e seis) parcelas mensaiS devidas a
contar do término do prazo de carência. Se houver antecipação de
desembolso. a primeira parcela de amortização será devida no terceiro mês subseqllente ao úJti.mo desembolso.
Art. 3° O prazo máximo para o exercidO da presente autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua publicaçlio.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua vublicação.

ano
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Sala das Coniíssões, 14 de setembro de 1995.- Gilb~rto ser brevemente alcançado, propõe a elevação desse montante para
Miranda, Presidente - Luiz Alberto Oliveira, ReiS.tOr- Jod de US$5 bilhões.
A ftm de agilizar a operacionalidade dos procedimentos de coHolanda - Pedro Piva - Onofre Quinan - Jonas Pinhdro Joio Frauça -José Eduardo Dutra - BeBo Parga - Benl Veras locação dos tínllos nq mercado internacional e permitir qu~ tais proce- Valmir Campclo - Jeft'enou Peres - Osmar Dias - VDson dimentbs possam adaptar-se prontamente às diferentes práticas em
uso nos países onde eventuahnente os títulos venham a ser colocados,
Kleinübing- Eduardo SupHcy.
o que contribuirá decisivamente para aumentar as possibilidades de
PARECER N' 571, DE 1995
êxito de cada lançamenr.o. a ExpoSição de Motivos propõe. ainda. que
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a se retire do texto da Resolução n° 87, de 1994, a obrigatoriedade do
0
0
Mensagem D 235, de 1995, D 667, de 21 de junho de cumprimento dos requisitos especifiCas de listagem dos títulos em
1995, na origem), do Presldcnteda RcpúbUca, solid· bolsas de valores (art. z·. b,~ prazo limite de5 (cinco) anos (art. 2", d)
tando S4tia editada Resolução complementar à de n° e periodicidade semestr.ll do pagamento de jnos (art. 2", ·~ pennitin·
87, de 1994, que "autoriza a União a executar pro.. do-se que taiS requisitos veribãrifã ser definidos apenas por ocasião
grama de operações de .crédito externo, mediante a das negociações a serem empmendidas com cada agente líder da opeemissão e a colocação de títulos, de respoosabilidade ração de colocação dos tlwlos.
do Tesouro Nacional no exterior, no valor equivalenVerifica-se.. assim, que as solicitações do Podê:r Executivo
te a até US$2,000,00,000.00 destinando-se os rcarrsos objetivam, apenas, o aperfeiçOamento das rotinas de colocação dos
à substituição da divida mobiHária interna por dívi· títtdos brasileiros no mercado internacional. sem afetar a essência
da atemas a menores wstos e maiores prazos", com do Programa. Por ootro lado. a edição de Resolução complementar
a alterações que sugere.
à de n° 87, de 1994. possibilita que se proceda a melhor especificação do conteúdo e da periodicidade do relatório a ser encaminhado
Relator: Senador Esperidiio Amin
pelo Ministto de Esl.ado da Fazenda ao Senado Federal dando conI -Relatório
ta da execução do Programa de Eniissão e Colocação de Títulos de
O Senbor Presidente da Repdblica solicila, por intermédio Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, bem como se
da mensagem n° 235, de 1995, (Mensagem n°667, de 21 de j.Joho fixe penalidade para o desvio da destinação dos recursos do Prode 1995, na origem), seja editada Resolução do Senado Federal grama e para a emissão ou--o-irijUStifiCaOO- atraso 00 envio do relacomplemenlar à de n• 87, de 19 de dezembro de 1994, que "autori· t6rio de sua execução ao Senado Federal.
Em razio do exposto, manifesto-me favoravelmente a que
za a União a execurar programa de operações de crédito externo,
mediante a emissão e a Colocação de títulos de responsabilidade se procedam às alterações solicitadas pelo Poder Executivo, nos
do Tesouro Nacional no exterior, no valor equivalente a até tennos do seguinte
US$2,000,000,000.00, destinando-se os recunos à substiiUiçáo da
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'l03. DEI995
divida mobiliária inlema por divida externa a menores custos e
Autoriza a União -a ·executar Programa de
maiores prazos", có:rii. as seguintes alterações:
Emissão e Çolocação de Titulos de RcsponsabWdade
a) ampliar o valor autorizado no art.. 2~ alínea "a", de USS2
do TesOUrO Nacional no Exterior, no valor equivaleu ..
bilhões para US$5 bilhões;
te a até US$ 5,000,000,000.00 (cin<O bRhõcs de d6ia·
b) retinir a obrigatoriedade de lislagem dos tltulos em boi·
res norte..americanos), destinando-se os recursos à
sas de valotes, constante do art. 2°, alinea b;
substituição da dívida mobWária interna por divida
e) eliminar- o prazo limite de 5 (cinco) anos, constante do
externa a menores custos e maiores prazos.
art.. 2°, alínea d;
d) eliminar as restrições à periodicidade do pagamento de
O Senado Federal resolve:
juros, coostanJ.e do art. 2°, all~~ e.
Art. 1o Autorizar a União, nos termos da Resolução do Senado Federal, n° 96? de 1989, a executar Programa de Emissão e
ll- Voto do Relator
Colocaçáo de TIIU!os de Responsabilidade do Tesruro Nacional
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, inciso V, no Exterior, oo valor equivalente a até US$5,000,000,000.00 (cinda ConstituiÇão Federal. combinado com o art.-393, parágrã.fo úni- co bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos
co, do Regimento Interno desta Casa., a iniciativa de projeto de re- à substituição da dívida mobi.liárúi interna por-dívida externa a
solução que implique no exercício da competência privativa do- menores custos emai~s prazos.
Senado Federal de autorizar opentçôes extemas de natureza fmanArt. 2° O Programa a que se refere o artigo tem as seguintes
características:
..
ceira. de interesse da União.
As alterações solicitadas na Mensagem D 0 667, de 21 de jua) mootante da emissão e colocação dos titulas: até
nho de 1995, têm px base a argumentação constante da Exposição US$5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares norte-americnaos)
de Motivos n' 221-A, de 12 de junho de 1995, do Ministro de Es- ou seu equivalente em outras moedas. colocados de uma só vez
lado da Fazenda aó Presidente da Repdblica, que encaminha infor· ou, parceladamente, em trancba diversas;
mações relacionadas com o Prognuna de Emissão e Colocação de
b) modaHdade dos tfnalos: os litu los serão emitidos na forTítulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, au- ma nominativa e/oo ao portador, podendo ou não ser li.sta.dos em
torizado pela Resolução n' 87, de 1994.
bolsas de valores, conforme seja cOnveniente pe.ra sua ComercialiAo enaltecer o sucesso obtido com a colocação da primeira zação;
trancbe de tib.llos do Programa. conduzida pela Nomura Securic) forma de colocação: mediante oferta internacionaL lideties Intcmational Inc.~ a Exposição de Motivos sugere que oão se rada por agente a ser contratado pelo Brasil, podendo os títulos ser
deva perder a oportunidade do lançamem.o de novos títulos no colocados ao par, com ágio ou deságio, conforme ~ condições do
mercado intemilcional. e, tendo em vista a possibilidade de que o mercado no momento da colocação;
d) prazo: a ser definido por ocasiio das negociações a se
monlante de emissão e oolocaçáo dos diUios, de US$2 bilhões, autorizado no art. 2°, alínea a, da Resolução n° 87, de 1994, venha a realizarem cóm O agente líder da operação;
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e)juros a serem definidos, tanlO em termos de taxas quanto
de periodicidade de pagamento, JXlr ocasião das negociações a se
realizarem com o agente líder da operação. observado o disposto
na alínea ''r', abaixo;
.
O destinação dos recursos: substiWição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos.
Art. 3° O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará. ao
Senado Federal, trimestralmente, a partir de 31 de agosto de 1995,
relatório da execução do Programa de EmissãO e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacion3.1 nO Exterior contendo:
~1. demonsttativo estatístico dos valOres efetivamente emitidos e colocados, discrimiDãn:do, por denominação e números de
série dos tíl.ulos, seus valores unitários e totais, quantidades e
'montantes de emissio e colocação ao par, com ágio" Ou deságio, taxas de juros, prazos e datas de vencimento;
IL demonstrativo contábil da substituição da dívida mobiliária interna por- divida externa comparando o montante tota1 dos
reCursos caplados por intermédio da execução do Programa de
Emissão e Colocação de Tim los de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior -com triontante resgatado da dívida mobiliária
interna mediante a utilização exclusiva de rea~rsos do Programa. e
discriminari.do, pot denontinação e números de série dos tímlos
resgatados, seus valores unitários e tOtais. qllaD.tidades, taxas de
juros, prazos e datas de vencimenlO.
Art. 4° Constitui crime de resposnsabilidade da autoridade
competente o emprego dos recursos do Programa de EmiSSão e
Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesooro Nacional
no Exterior em destinação difeft:nte da prevista na alínea "f' do
art. ZO desta Resolução. assim como a omissão ou o inj.Jstificado
atraso do encaminhamento ao Senado Federal do relatól: .> de que
]rata o artigo anterior.
Art. 5° A exocução do Programa de Emissão e Colocação
de Titulos de Responsabilidade do Tesooro Nacional no Exterior
tení iidcio nO prazO máXimo de 540 (quinhentos e quarenta) dias
contados da data da publicação desta Resolução.
Art. 6° Esta Resolução entrn em vig()[" oa. data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se a Resolução do Senado Federal D0 87,
de 19 de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de setembm de 1995.- Gilberto
Miranda, Presidente - "Esperidião Amin, Relator- Joc:l de Ho·
landa - Pedro Piva - Onofre Quinan - Jonas Pinheiro - João
França - José Eduardo Outra - BeiJo Parga - Beni V eras Valmk Campelo - Jelferson Peres - Lulz Alberto OHvelra -

Osmar Dias- VOson Kleinübing - FranceHno Pereira.
PARECERES N's. 572,573 E 574, DE 1995
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo o 0 4, de
1995 (D0 2.10-B, de 1992, oa Câmara dos Deputados),
que "Aprova o texto do Convênio de Seguridade So.
ela! entn: o Governo da Rep6~Uca Federativa do
Bras.. e o Reino da Espanha, assinado em Madri, em
16 de maio de 1991, bem como du Nótas Diplomáticas trocadas em maio e junho de 1992, com a nova
-versãO para o artigo 4 desse ato internacional".

PARECER N' 572, DE 1995.
(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

Relator. Senador Romeu Tuma
1-Rdatório
Com base no art. 49, inciso I, da Carta Fundamental, o então Presidente da República, Senh()[" Fernando Collor de MeDo.

submeteu l consideração do Congresso Naciooal, acom~
da- coinpete.Dte ExposiÇão-de Motivos n° 283/MR.E, de 30 ~ JU!_IJO
de 1992, assinada pelo ex-chanceler Celso Lafer. o_ texto integ;mi
do "Convênio de Seguridade Social entre a República Federat1~a
dO Brasil e o Reino da Espanha.
2. Quando da sua tramitação na Câmara dos Depurados, a
matéria obteve aprovação unânime das Comissõe_s de Relações
Extmiores, Seguridade Social e Família e de Constib.lição e Justiça
e de R~_o. Ainda na Câmara Baixa, a_ matéria foi discutida em
Tumo Único (tls. 31), com parocer pela sua adequação fiiiliDceira
e orçamentária aprovado em Plenário. Votado e aprovado o projeto, inclusive para a Sua redação fmal, veio o mesmo ter a este Senado Fedetal (tls. 31), para exame e lançamento do competente

parocer.
É o Relatório.
II - Voto do Relator
3. O Convênio ora em exa.Jl)C. trat.a: como vimos, do te_~
seguridade social. Mais do que um simples sC:guro social. a seguridade social procura alcançar um modelo mais abrangente para a
outorga de beneficios sociais? cujo custeio deve ser garantido por
todos os con_tribuinles de impostos. O sistema ii caracterizado pela
sua uniformidade e constitui o instrumento protetor da sociedade
em seu sentido geral. A matéria está devidamente abrigada DO texto constitucional pátrio, no titulo "Da OJ:dem Social".
4. O Brasil e o Reino da Espanha, através do presente ato
intemacional, procuram dar i espécie tratada formas atnalizadas
de amplo entendimento sobre a matéria. Dentro des~- e~! ambos os países procuram revitaliZU" as

DOI'1D3S

conveDC10D81S VIgen-

tes, principalmente o Acordo de Seguridade Social de 1969, acompanhado do seu Protocolo Adicional de 1980. AdemaiS, observase no texto do Convênio a preocUpação com a bannoniZJlção dos
textos legais vigenteS em ambOs os países, de tal forma que os
seus benefiCiários, de um lado e de outro, possam estar seguros da
sua plena apli~abilidade. Re&!!~-s_~. _~·que o Çonv~o de~e
rá viger poi um ãno, a contar dã data da sua entrada em VIgCX, permitida a prorrogação autollllitica por períodos igua~ a menos que
sobrevenha denúncia de qualquer das Partes Contratantes.
5. Por fml e não obstante o acima comentado, julgamos descaber regimentalmente à Comissio de Relações Exteriores e Oefc- ,.
sa Nacional emitir parecer técnico ci:rcimstanCiado sobre as pm:tes
substantivas da Convençio em pauta. Tal compet&cia 6. regimentalmente (art. 100). da Comissão de Assuntos Sociais deste Senado
Fedei>~ órgão técnico abalizado para tal mister, particulannente
no que concerne às relaçêSes de trabalho, ao exercício profissional
e à seguridade e previdência sociais, à luz dos _mandamentos constitucionais e da legislação ordinária vigente Do paiS.

6. No que respeita, todavia, à competência regimental desta
Comissão sobre o assunto, observamos que o alO internacional em
tela está exarado dentro dos principies cóniqueiros admitidos üitemacionalmente pan. sua feitura. Tais princípioS são os ditados
pela teoria e pela prática na elaboração dos atos deste .ia<:z. compreendendo: ratificações, entrada em VIgor. denúnCla e revtSio.
7. Em face do exposto, especialmente no item 5, somas
pelo encaminhamento do presente à Cõmíssio
Assuntos SociaiS,- a flDl de que se digne opinar sobre as proposições de cari.ter
eminentemente social contidas na Convenção ora sob exame, em

m:

face dos postulados constitucionais e de legislação ordinâria_ em
vigor, com posterior retOrno" do processado a esta Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, para_ prosseguimento do
feito.
É Q parecer, s.m:j.

54

ANAIS DO SENADO FEDERAL

S_etembro de 1925

c...-.

Sala das Comissões, 30 de mruço de 1995.- Antonio
Ressalte-se ainda que o convênio terá a duração de um 3JLO_,
los Magalhães, Presidente - Romeu Tu-ma, Relator - Bernardo contado a partir da data de sua entrada em vig01', pOOendo ser
Cabral- Lúdlo Coelho - Joel de HoDanda - Pedro Plva - Fia~ prorrogado aulomaticamente, por iguais periodos, salvo denúncia
viaoo Melo - Sebastião Rocha - Casildo Maldaner - Marluce das partes.
Pinto -José Agriplno.
A exemplo de outras iniciativas de cooperação com oo.tros
países, no campo da Seguridade Social, o presente convênio é de
PARECER N" 573, DE 1995
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

grande valia e representa um passo importante na melhoria e alargamento da proteção dos segurados de ambos os países.
Como se vê. a matéria de que trata o projeto é meritóriif e
de grande alcance social, razio pela qual este deve ser acolhido
pelo Senado Federal.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de 1995.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1995. - Beoi V eras,
Presidente- Pedro Simon. Relator- DeDo Parga- Waldeck Or~

Relator: Senador Pedro Simon
Nos termos do art. 49, inciso I. da Constitui_ção Fedeml, o
Senhor Presidente da República submete à consideração do Con·
gresso Nacional o texto do Conv8nio de Seguridade Social entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha,
assinado em Madri, em 16 de maio de 1991, bem como das Notas
Diplomáticas trocadas em maio e junho de
com a nova vernelas - Edison Lobão - Marina Silva - Lucidio Portdla - Joel
são para o artigo 4 desse ato,intem.aciooal.
.
Na exposição de motivos que acompUJba a Mensagem Pre- de Holanda - Casildo Maldaner - Ludo Alcantara - José AI·
sidencial 0° 465, o Senhor Ministro de Estado da Relações Exte- ves - Antonio Carlos Valadares - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra- Emília Fernandes.
riores Celso Lafer alega:

1m.

PARECER N" 574, DE 1995

(Dá Comissão de Relações &ieri<lres e Defesa Nacional)"
O presente Convênio tem por escopo principal a
melhoria da situação dos nacionais de ambos os países
Relator: Senador Romeu Tuma
no campo previdenciário e social, bem como aperfeiçoa
e atualiza os termos do Acordo de Seguridade Social, de
I - Rdatório
1969, e do Protocolo Adioional• tal Acoroo, de 1980,
por intermédio de dispositivos que harmonizam as legisO presente processado, anterior e parcialmente relatado (fls.
""- bra ·1 ·
anh
31 a 33) por esta Couiis-são de Relações Exteriores e Defesa Nala..-•
st erra e esp ola no campo da seguridade .
ped"d
écni
·
'iado
social.

ct~ 1• retoma.

a ~u

1

o, com parece~~ _ co CIICUilS~

_ ,

·· - ·------ ---- · -- - -,, ·enutldo pela Cormssão de Assuntos Socta1S, para prossegutmento
Em sua ~·t:~;;;·;.,-~-&;"5 ne;~;:·~ ~~-;---do feito. O citado parecer,~ laYn; do nobre Senador P~ Siprojeto de docnrto legislativo mereceu aprovação unânime das Co- mon. após destacar no ato mternactonal em comento um mstrumissões de Relações Exteriores, Seguridade Social e Família e de mento que
Constituição de Justiça e de Redaçio. Discutido o projeto em Pie·
"·- tem por escopo principal a melhoria dã situanário, em turno úniCo~ ãli foi aproVado pprccer que coo.clui pela
ção dos nacionais de ambos os países no campo prev.isua adequação fma.nceim e orçamCid.ária. Votada e aprovada ·a madenciário e social, bem como apetfeiçoa e ablaliza os
téria,. fOi- ela encaminhada ao Senado Federal, para sua análise.
termos do Acordo de Seguridade Social. de 1969, e elo
Nesta Casa, submeti~ ao exame da douta Comissão de Relações
ProiOColo Adiciorial a tal Acordo, de 1980, por intemié·
Exteriores e Defesa Nacional, esta se manifestou pelo ericaminhadio de dispositivos que harmonizam as legislações brasimento da matéria a este Colegiada? a fim de que opine sobre ela
leira e espanhola no campo da seguridade social",
por conter proposições de caráter eminentemente Social.
acrescenta:
Através do convênio objeto do presente projeto de decreto
legislativo, sio criados instrumontos para que aos cidadlos brasi"Como se vê, a matéria de que trata o projeto é
leiro& e espanhóis seja assegurado o direito ls -prestações constanmeritória e de grande _alcance sôcial. razio pela qual este
tes na legislação de ambos os paises no âmbito da Seguridade Sodeve ser acolhido pelo Senado Federal."
cial. Desse modo, os .segurados que estejam ou tenham estado sub2. Finalmente. o digno Senador pelo Rio Grande do Sul
metido à legislação de uma ou de ambas as partes contratantes. assim como seus familiares e dependentes legais. farão jus As presta- op!Jla pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de
ções atribuídas por tal legislação sob as me_$014S condições_ em_ que _1995.
são caocedidas aos cidadãos do país detentor dessa normativa.
ll- VOTO DO RELATOR
Com efeito, o presente instrumento legal. ao dermir as -le3. O longo e subslaDCioso ''Conv8nio_ de Seguridade Social
gislações nacionais aplicáveis, asseguni os seguintes benefícios:
1. por parte da Espanha: assistência médica nos casos de entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha", ao
maternidade, doença comum ou profissioiial e acidente. seja ou abJalizar as. oormas convencionais que regulamentam as relações.
nio de trabalho; prestações pecuniárias nos casos de incapacidade sobre seguridade social entre os dois países, procura. com efeitO, ãtempot:ária de trabalho derivadas da maternidade, doença canum hannonização possível e desejada para aJ:Illx>s. Assim, entendemos
ou profissional e acidente, seja oo nio do trabalho; invalidez; ve-- que. não obstante a complexidade e a especificidade da matéria
lhice; morte e sobrevivência: proteção familiar. acidente do traba- tratada, as .duas Partes puderam. enflDl, àleFJU' a um CDCODtro de
vontades e interesses DUma área particulannentc tio sensível quan~
lho e doença profissional;
2. por parte_ do BrasU: assistência médica. farmacêutica e lo complexa. Não é por outra razio que o nobre Senador Pedro Siodontológica. ambulatorial e hospitalar. incapacidade de trabalho mon. ainda como relator da matéia na Comissio de Assuntos Sotemporário; invalide~ tempo de serviço; velhice; morte; ilatalida- ciais desta Casa. enfatiza ã. particularidade, no Convênio, da cria~
ç.i~' Je
de; acidente de trabalho e doença profissiOnal; salário- família.
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"•.. instrumenl.os para que a05 cidadãos brasileiros
e espanhóis seja assegurado o direiio às {lreSt3Ções coos·
lantes na legislação de ambos os pais.es no âmbito da Se.

guridade Social" em igualdade de condições, para res.
saltar, mais adiante que,
"u. o convênio é de grande valia e repsenta um
passo importante na melhoria e alargameniO da proteção

dos segurados de ambos os países.
Coino sC -vê, a matéria de que trata o projeiO é
meritória de grande alcance social, razio pela qual este
deve ser acolhido pelo Senado Federal."

·e
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res~bilidade.s sobre _a__ ~ustrução dos acessos rodoviários em
cada território.
A mensagem iniciOu sUa tramitação nã CimArã. dos Deputados. onde recebeu aprovaçio, consubstância no projeto de decreto
legislativo que ora vem ao Senado, após ser acolbioda,. previamente nas Comissões de Constituição Justiça e Redação; de Vla.Çio e
Transportes; e de Trabalho, Administração e Serviço Pllblico.
Encaminhada a mensagem à Câmara dos Deputados, em 18
de janeiro de 1995, o projeiD de decreiD legislativo dela resullanle
foi aprovado no plenário daquela Casa, em redação fmal, no dia
21 de junho de 1995, tendo sido encaminhado ao Senado attavés
do Oficio PS-GSF/182195, om 27 de junho de 1995. No Senado
l'oderal, presente projeto foi distn'buido à Comissio de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. em 29 de junbo de 1995, e a este
Relatoc, em lO de agosiD de 1995.
E o Ielatório.

4. Ressalte~se, ainda, no processado, o documento de fls.
21/22. onde, através de resposta à Nota-verbal do Governo Espanhol, o Governo brasileiro propôs (tis. 21 e 22), com rospaldo da ootla parte, nova redação para o texto do artigo 4 do Conv~nio em tela.
com a conseqüente eliminação da expressão "dessas tais legislações"
por "das referidas legislações", pam o bem do vemáculo.
fi-Voto
5. Finalmente, obseiVamos que a parte adjetiVa do Convênio- entmda em vigor. dumçio, prorrogação, denúncia, cessação
O acmdo em 8Jnclaçlo consiSte em um-tclmo aditivo ao teide vigência edata de extinção de atas internacionais- está de con- ID fiilllldo pelos dois Governos, em 26 de setembro de 1992, defminformidade com as normas e principios ditados pela teoria e pela do a intenção de se coostruir uma segunda poo1e ..00..0 o rio Paraná e
prática na elaOOração de atos da espécie.
instituindo o quadro jurldico pam disciplinar essa atividade.
6. Em_ face do exposto, somos pela aprovação, oa íntegra,
Por iniCiatiVa do Governo brasileiro. propôo-se agora, por
do Projeto de DecrelO Legislativo em exame, que "Aprova o texto meio de rroca de notas diplomáticas, a ampliaçio do referido acordo Convênio de Seguridade Social entre o Governo da República do, de modo a contemplar Dilo apenas a construçio da nova poote,
Federativa do Brasil e o Reino da E&po.nha., assinado em Madri, -ma.s também obras de recuperaçio e modemizaç.io, além de serviem 16 de maio de 1991. bem como das Ncus Diplomáticas troca- ços de manutenção, operaçio e explornçio da Ponte da Amizade,
das em maio e junho de 1992, com a nova versão pam o artigo 4 já existente.
desse ato internacional''.
Revela-se bastante oportuno o novo texto acordado, que
Sala da Com.is:Sio, 14 de setembro de 1995. - Antonio instrumenta juridicamenr.e as obras e seiViÇos indispensáveis para
Carlos Magalhães, Presidente - Romeu TÔmaJ Relarrr- Pedro preSCIVar a ligação rodoviária enlre os dois países que ~m supor~
Simon - Epitádo Cafeteira - Jõef de HoU-anda - Flaviano tado intenso tráfego diário de veíados e pedestres, comprovando,
Melo - Nabor Junior- Artur da Távola - GuDherme Palmeira justamente a necessidad6 da construção de uma nova ponte.
-José Agripino- Humberto Lucena.
Em face do exposto, opino favoravelmente à aprovaç.lo do
ProjeiD de IlectoiD Legislativo n• 69, de 1995.
PARECERN• 575 DE 1995
Sala da Ccmissão, 14 de setembro de 1995. - Àntoolo
Carlos Magalhães, Presidente - Geraldo Mdo, RelatO< - Gul·
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa lherme Palmeira - Arthur da Távola- Pedro Simon - Romcu.
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° Tuma - José Agrlplno - Jod de HoDanda - F!avillllo Mdo 69, de 1995 (n° 62, de 1995, na Câmara dos Deputa- Nabor Juuior- Humberto Luoeoa -José Alv<S.
dos), que "Aprova os textos dos Acordos, por Troca
de Notas, de 1° e
de junho de 1994, entre o Gover·
PARECER N" 576, DE 1995
no da República Federativa do BrasD e O Governo
da Rq~úbUca do Paraguai, que modificam e compleDa Comissão de Rdações: Exteriores e Dere:Sa.
mentam o Acordo, celebrado entre os dois Goveruos
Nadona~ sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°

zo

em 26 de setembro de 199'2-, para a amstruçio de
uma segunda ponte sobre o Rio Paraná".

Relator: Senador Geraldo Melo

I - Relatório
Em atenção ao dispooto no inciso de- art. 49 da Cllostiniçio, o
Poder Exorutivo envioo ao Coogiosso Naciaoal por meio da Mensagemn077, de 1995, o texiD do acadoem epigrafe, que estebeleceas
tmnos pam os procedimentoo de coostruçio de nova poo1e entte as
beneficias entte os <=ifliiii; do Bmsil e do Pamguai
Compõe-se o referido acordo? Ce1ebriido por troca de dois
termos, sendo o primeiro para incluir a Ponte da Amizade. já existente. nos procedimentos de licitaÇão para a obra da nova ponte de-modo que a empresa venccdon. possa ser incumbida tanJo da edificação desta como dos trabalhos de recuperação e modemizaçio
da Ponte da Amizade, e o segundo para defmir os pontos de chegada cada um dos 1ados da frooteira, determinando-se também as

70, de 1995 (n° 59, de 1995, na Casa de origem), Que
"aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo de Macau, celebrado em Macau, em 15 de
julho de 1994". ,
Relator: Senador Flaviano Mdo
Nos termos da Constibiição Fedem~ art. 49, I, e das disposiÇões regimentais pertinentes à lralnitação da proposição em apreço; encaminha-se a est.. Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional o presente ProjeiD de Decn:to Legislativo n• 70195, que
"aprova o texto do Acordo sotn Transporte Aéreõ entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Macau, celebrndoemMacatl,em 15dejulhode 1994".
Acompanha o texto original do acordo ora examinado exposição de motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exterio:.
res, na qUal são arroiadas _as _razões que levaram à_ sua negociação e firma. Desta ii::tanifestação, cabe deStacar 0 seguinte:
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"O Acordo, que viabilizará -o eStabelecimento

de serviços aé~os regulares- de passageiros. cargã e
correio- entre o Brasil e Macau, é, do ponto de vista
comercial, de particular interesse estratégico, por .issegurar mais uma via de acesso para ligação aérea
com a Ásia Orierital, mercado em ritmo acelerado de
crescimento.
Ressalta-se que é o primeiro ato internaciOnal
celebrado por Macau, que já finalizou entendimentos

para a

assinatu~

de outros ínstrumentos sobre trans-

porte a&eo com os principais fornecedores de servi-

ços de aviaçi.o comercíal do mundo.- Foi aprovado
pelo Grupo de Transição SinO-Português, o que assegura sua sobrevivência apóS-1999, quando Macau
passará l Administmçio da República Popular da
China."
O Acordo sob exame visa a estabelecer sexviços regulares de passageiros cargas e coneio entre os países signatáriOs,
nos padrões dos acordos-quadro compatíveis com as disposições da Convençio sobre Aviaçio Civil, Convenção de Chicago
de 1944. Disposto em 22 artigos, o Acordo defme as regras que
regerlo a implementaçio de serviços a&eos entre o Brasil e

Macau.
.
O Acordo, por todo o exposto, é conveniente e op~rtuno
aos interesses nacionais, visando, em dltima análise, a aproXimaçio entre o Brasil e Macau, pelo viés da valiosa implementação dos t:ransportes aéreos. Vale ressaltar que a adoção do presente Aconlo permitirá. maior fluxo COJ!lercial. abrindo ao Brasil novos e importantes espaços, em uma região do mundo que
ainda resta pouco explorada e que proporciona grandes oportunidades potenciais. De resto, trata-se de região de colonização
lusitana, o que desde logo a condiciona favoravelmente às relações com o Brasil, Dio obstante as distâncias geográficas que

.

nosse~

E ainda a presente proposição constitUciOnal e

leg8i., vazada em boa técnica legislativa, pelo que somos pela sua aprovaçio, nos termos do preseole projeto de decreto legislativo.
Sala das Con:rlssõos, 14 de setembro de 1995.- Antônio
Carlos Magalhães, Presidente - Flaviano Melo, Relator Humberto Lucena- Nabor Júnior- Artur da Távola- Gui-

lherme Palmeira- Joel de Holanda- José Agriplno- Epitá·
do Cafeteira - Romeu Tuma - Pedro Simon - Bernardo
Cabral.

PARECER N" 577, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 85, de 1995 (n° 123, de 1995, na Câmara dos Deputados), que • Aprova o texto do· Acorao, por troca de Notas, sobl'C o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal
DlplomiÍtico, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado entre o Governo da República Federati·
va do Brasil e o Governo da Austrália, em Camberra, cm :Z2 agosto de 1994".
Relator: Senador José Agripino
Em confoanidade com o disposto no art. 49. inciso L da
ConstituiÇão Federal. o Senhor Presidente da República submete à
aprovação· dO Congresso Nacional, mediante a Mensagem D0
1.202, de 1994. devidamente acompanhada de exposição~ de motivos do Ministro de Estado das Relações.Exteriores, o texto do
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Acordo. por troca de notas, sobre o Exerdcio de Ativid.ades Remuneradas p:>r Pãrte de Dependentes do PessOal Diplomático.
Consultar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
·da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, em
Camberra, em 22 de agosto de 1994.
A .exposição de motivos do Itamaraty demonstra que acordos semelhantes ao analisado já .fora.m. fmnados pelo Brasil com
os Estados Unidos da América, o Canadá, a Grã-Bretanha. a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Uruguai, a Dinamarca e a Venezuela.
Tais fatos comprovam, segundo aquele documento, que "no
seiViço diplomático brasileiro, as novas gerações reivindicam espaço profissional autônomo. no exterior, para seus dependentes
em geral- cônjuges em especial- que relutam, cada vez mais _em
abdicar de seu direito ao trabalho para desempenhar apenas funções de acompanhamento do .funcionário transferido a outro país."
No deta.l.bamento de seus ariigos, o texto bilateral explicita
que a autorização para o exercício de atividade remunerada. por
parte dos dependentes em questão, dependerá de reciprocidade e
das disposiÇões legais do Estado acreditado e poderá ser negada
nos casos em que este for o empregador ou quando afete a segurança nacional.
Para os dependentes que exercerem atividade remunerada
fica suspensa a imunidade de jurisdição civil e administrativa relativa a todas as questões decorrentes da referida atividade.
Em tais casos, o ~stado acreditante também suspenderá a
imunidade de execução de qualquer sentença contra o membro da
família.
O fato de um dependente. acobertado pela imunidade de )1·
risdição penal, ser acusado de infração penal relacionada com sua
atividade remunerada, poderá determinar que o Estado acreditanle
considere seiiamente qualquer solicitação escrita de renúnCia
àquela imunidade.
Os membros da família estari.o sujeitos à legislação fiScal e
previdenciâria".do estado acreditado em lodos os assuntos ligados a
sua atividade retmJnerada nesse Estado.
Pel'!_ exposto. vê-se que os perigos de ofensa à soberania e
aos ínteresses nacioo.ais sio minimizados, enquanlo parece justificável conceder a cada membro das famílias diplomáticas o direito
ao trabalho e a.o desenvolvimento de uma atividade profissional.
Eis porque som..os favorável à aprovação da m.atéria, ·nos
termos do Decreto Legislativo n° 85, de 1995. em anexo.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995.- Antonio
Cal"os Magalhães, Presidente - José Agripino, Relator Pedro
Simon - Epitasio Cafeteira - Romeu Tuma - Joel de Holanda
- Flavlano Melo - Nabor Junior- Artur da Távola - Guilhel--

me Palmeira- Humberto Lucena.

PARECER N" 578, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
NadonaJ ao Projeto de Lei do Senado n° 37, de 1995,
de autoria do Senador Pedro Simon, que •nispõe sobre a ~ebração de tratados internacionais para a
supressão do sigüo bancário nos casos de lesão do patrimônio público, •
Relator: Senador José Agripino
O ilusm: Semdoc Pedro Simon, legitimamente preocupadc
CODJ. cada vez mais fm:{üente evasão de divisas do País. vem de
subs=ver o Projeto de Lei do Senadc n• 37, de 1995. que ''))is.
põe sobJ:e a celebração de tratados intemacioilais pani suspensiõ
do sigilo bancário nos casos de lesão do patrimônio público."

a-
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2. O art. 1o do projeto de lei em causa dá ao Poder Executivo poderes para firmar os citados atos internacionais com países
relacionados diplomaticamente com o Brasil, objetivando "a
suspensão do sigilo bancário, DOS- casOs·- Cin que oS detentores
das contas, pessoa físiCa oU jurídica, sejam indiciadas por atos
lesivos ao patrimônio público." Em seguida, o art. 2° obriga a
inclusão, no mesmo ato;- de "cláustlla que permita o seqüestro
dos numerários e outros bens havidos de forma ilícita." Os demais artigos da proposição legislativa tratam de matéria adjetiva: prazo de regulamentação da lei, sua entrada em vigor e o
tradicional fecbo de revogação das "disposições em contrário".
3. Na justifiCação ao citado projeto de lei, o autor, com
total pertinência, atribui à evasão criririilOSa-de diviSas- oS-males
sociais e econômicos que afligem o País. Tal evasão materializa-se nas práticas da contravenção, do cootraOanâo, do tráfico
de drogas e no desvio de dinheiro público, ali lembrados pelo
autor do projeto. Portanto, o objetivo primaz da proposição ainda segundo o Senador Pedro Simon-, é dar ao Governo poderes para fazer restituir ao Estado, através de medidas legais,
o que dele foi tomado criminosamente. Para tanto, confia na
f6rmula proposta. como meio eficaz coritra. o que chama de
"expatriação de recursos" e evasão de preciosas divisas do_ País.

Voto do Relator
4. Em rápido bosquejo histórico, temos que o sigilo bancário nasceu da necessidade de instalar·se confia.Dça entre -as
partes envolvidas, dentro de uma escala, sempre crescente, de
valores sociais. Trata-se da conseqüência de um lento prQcesso
que culminou com a necessidade de dar proteçãO efetiva a uma
determinada classe de direitos, especialmente no que respeita
ao direito à intimidade, A vida particular, e à discreção. No entanto, não há que -permitir-se, sob o manto legal protetor do sigilo bancário, a prática de atos lesivos ao interesse nacional,
mormente quando voltados contra o património público, preocupação maior do autor do projeto de lei em causa. O "seqüestro de numenirios e outros bens havidos de forma ilfcita" é,
pois, a punição material do crime pr~tic&do, além, é ev-idente,
da punição restritiva de liberdade.
5. No que concerne i matéria em exame, a sua inserçio
em ato internacional vir& comprovar que as normas jurldicas,
boje, não possuein ex-clusividaâe nacional. Muito ao contririo,
as relações internacionaiS estão a exigir-ã uriifOrmiiação das legislações internas de vários países, como forma de promover
estrita colaboração na repressão à criminalidade em geral.
6. Qu"anto aos aspectos formais do projeto entendemos
necessúias -irês alterações que visam ao aperleiçOainentO de
sua redação. A primeira consiste na substituiçio do verbo dispõe pelo verbo autoriza a fim de dar maior clareza e objetividade ao texto da ementa. As outras duas alterações consistem pre~
cipuamente em substituir, nos arts. 1o e r do projeto, as expressões tratados internacionais e tratado respectivamente pelas
expressões atos inteJ:IL9.ciona.is e &to intCmi.cíorial. Tal substituição se justifica pelo fato de o tratado internacional ser apenas
uma das espécies do gênero atos internacionais, os quais m.:-cluem, também, as convenções, os convênios, os protocolos, as
recomendações e congêneres. A precaução se explica por nio
sabem:tos de antemão qual desses atos internacionais sCrá escolhido para a feitura do fub.lro trabalho, caso este venha a ser
considerado.
7. Em face do éxposto, somos pela aprovaçio do Projeto
de Lei n• 37, de 1995, de autoria do nobre Senador Pedro Simon, com as emenda's modificativas a seguir indicadas, que nos
parecem necessárias à melhor compreensão do texto.

EMENDA N" I - CRE
Dê-se à ementa do projeto a· seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a-Celebrar atos internacionais- para a supressão do sigilo bancário nos cisos
de lesão do património público." -

EMENDA N" 2- CRE
Dê-se ao art. 1o do Projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica aulorizado o Poder Executivo a -cefe-

bru atos intemacioiiais com os países que mantêm relações com o Brasil, visando à suspensão do sigilo bancário, nos casos em que os detentores das contas, pessoa
rlSica ou juridica. sejam- coodenadas por atos lesivos ao
patrúnônio público."

EMENDA N" 3- CRE
Dê-se ao art. '?do projeto a seguinte redaçio:
- "Art. 2° O ato internacional devení incluir cláusula que permita o seqUestro dos numerários e wtros bens
havidos de forma illcita." - -- -Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. - Antônio
Carlos Magalhães, Presidente - José Agriploo, Relator - Pedro
Simon (sem voto) - Romeu Tum a- Joel_dc Hollauda -Flaviano Melo - Nabor Júnior- Humberto Lucena -Artur da Távola - Guilherme Palmeira - Epitácio Cafeteira (voto contrário) -.
Bernardo Cabral (voto cootrário).

VOTO EM SEPARADO
Proferido pdo Senador Bernardo Cabra~ na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

O projeto ora encaminhado que ''Dispõe sobre a celebração
de tratados intemacioniús pari a si.Jpressio do ~igilo bllncário nOs
casos de lesão do património pí~lico" ~ cueced.Or de algumas observações quanto à constituciooalidade,legalidade e, por derradeiro, eficácia juídica.
No que tange à constiblcionalidade, traz em seu bojo i.Dlp'Opriedades formais e materiais dificilmente contomáveis. A Consiítuição brasileira, seguindo o critério adotado pelas modernas democracias, estabelece a partir do principio da sepuaçio de poderes que a condução da política externa ~ monopólio dO Poder Executivo. Atua subsidiariamentC o Poder Ltgislativo ftSCalizando
e/ou eventualmente _censurando as iniciativas do Poder ExewtiVO.
Tal princfpío, Viceja- aindã-Coril inaior iritenSidade nas repúblicas
federativas e presidencialistas, como é crassamente o caso em tela.
Neste passo, estipula a Lei :Maior em seu art. 84:
"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
.
( )
VII - manter relações com EÃ&dos estrangeiros e
- acreditar seus representantes diplomáticos;
Vlll- celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitOs ã referendo do Congresso Nacional;"

...

A adoçaõ de leis que preiAlndam direciooar o Poder Exea~ti
vo para tal ou qual compromisso no 11direito das gentes" são, perIanto, eivadas de vício de origem e fadadas a encontrarem insuperáveis obstáculos jurídico-iliSLinu:iõnais:0 caso específico do Projeto de Lei do Senado n• 37/95,
que aqui se analisa é. ainda, quanto à eficácia., questíonáveL pois
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pressupõe um exen::ício volitivo de OUtros Estados soberanos, sem
que haja para isto nenhuma base razoável de pressuposição.
Na convicção de que as obs_ervações aqui exaradas (lR!j:ldi.

cam as demais questões formuladas no pedido, manifestamo-nos,
através do presente voto em separado, pela rejeição do Projeto de
LeidoSenadon°37,de 1995.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1995. -Senador

Bernardo Cabral.
TEXTO FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EX1ERIORES
E DEFESA NACIONAL AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 37, DE 1995

Autoriza o Poder Exeaativo a celebrar atos internacionais para a supressão do sigilo bancário nos
casos de lesão do patrimônlo púbU<O.

Art. 1° Fica autOrizado o Poder Executivo a celebrar atos in·
temacionaís com os países que inantém relações com o Brasil. visando .l suspensio do sigilo ba.ncúio, nos casos em que os detentores das contas, pessoa flsica ou jurídica, sejam condenadas por
atos lesivos ao po.ttimônio p:íblico.
Art. 2° O Ato--internacional deverá incluir cláusula que peroutros bens havidos de forma

mita o seqüestro dos numerários
ilícita.

e

-Art. 3° O Poder Executivo ptoVIdenciará. no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, a regulamentação ·da presente

lei.
Art. 4° Esta Lei entra em viB;ofüa data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1995. -

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Reoan Calbeiros.
s~ lido os seguin~

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 261, DE 1995
Autoriza o 'Poder Executivo a alterar o valor
da Pensão Especial a que se refere a Lei n° 8.077, de
4 de setembro de 1990.
O ConSI!'sso Nacionaldecr<ta:
Art. 1o E o poder Executivo autoiizido a alterar para RS
1.000,00 (Hum mil reais) a concessio especial autoriuda pela Lei
8.(}17, de 4 de Setembro de 1990; devida à Maria Reginalda Vieira
RacbJan, progenitora do ex-presidente do INCRA, falecido em dec~ncia de acidente, no desempenho de; suas funções.
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em éOO:ttário.

Justlllcação
A pensão especial concedida através de autorização ao Poder Executivo pela Lei n° 8.077, de 4 de setembro de 1990, decorreu da iniciativa do entio ilustre Senada- da República, Fernando

Hemique Cardoso.
Tratou-se de }Isto deferimento à progenitora do ex-presidente
do !nem. José Eduardo Vieira Radian, trngicamellle falecido cm 9-987, em decottEncia de acidente aéreo, quando se enoootillVa cumprindo missio ;n..m!ciónal.
A allemção do valor da meocioóada pensão especial. resulta do
seu atual e itris6rio Valor, RS 89,n (oitenta oove reais e ~e dois

cemavm). absoluramenr.e insuficiente para qUe a beneficiária possa resolver os seus encaigOS com um mínimo de dignidade.
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995. - El'IUllldcs Santos
Amorim, Seoadoc.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N"8.077,DE4 DESElEMBRO DE 1990

Autoriza o Poder Executivo a conceder peosão
especial à Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan.
(À Comi3ão d~ Assuntos Sociais- decirão terminativa_)
O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho) O projeto
será peblicado e n:metido à Comissão competente.
-Sobre a mesa. tequerimento que s~ lido pelo Sr. 1° Secretário em Exerclcio, Senador ~enan Calbeiros.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 1.206, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeíro a Vossa &celência, com base no art. 50, § 2°. da
Constituição Fedeml, e do art. 216, inci;p I, do Regimento lntemo, que seja solicitado a S. Ex• o Ministro da Fazenda que
preste as informações abaixo explicitadas. concernentes i denúncia do Sr. Secretário Federal de Controle de que vúios Ministérios burlaram a exigência de concurso e licitaçlo pjblicos
na contrataçio de 2.932 pessoas dissimuladas em consultores
de organismos internacionais pata ptestarem setviços comuns da
adminislração, ao custo de oitenta milhões de dólares. denllncia
objeto da inclusa nodcia publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, de 18 de setembro de 1995:
a) distribuição ~ m Ministérios da quantidade de pessoal
OOillmtado, por oo:ganismo inlemaciooal, esp6cie de alividade, nacionalidade e remuneração, com a respociiVa despesa trul;
b) quantos cios OOill1'aladoo são !\mcíooários da aliva e quantos
ap?Sm'ados em cada Ministério;
· ·
c) quais os controles praticados sobre a efctividade da prestação do tmb!lho por aludidos "coosukcRs'~
d) quais fOilliD as autoridades que delenninaram as i=gula=
coolrBiações;
e) quais os dispositivos legais iofringidoo;
' f) que pro:edíment.os administratiVos e pr.caiS foram adotados
para punir os responsáveis e oo: bclleflciários;
g) outros esdarecimenlos úteis para o juigamcnrD.
Sala de Sessões, 19 de setembro de 1995.- Senador Romeu

Tuma.
Segunda-Feira, 18 de setembro de 1995
O Estlldo de S. Paulo

ADMINISTRAÇÃO
- CONSULTORIA DISFARÇA
CONTRATAÇÕES IRREGULARES
Ministérios usam
contraio de consultor
para burlar n:strições A
admissão de pessoal

Môolca IDigulrre
Brasília - Levantamento concluido pela Sccrrtaria Federã.l
de Controle detectou a exidncia de 113 conlnttos na administtação ·cfu:eta do governo com organismos intemacionais enVolvendO
a conliDIBçio de 2.932 "coosultores". O sccreürio Fedenl de Controle, Domingos: Poubel de Castro, amsou os minist&ios de usilos indevidamente como ''forma disf.,.ada de COII!mt>çio de pessoal". Castro afnmou óntein ao Estado que iSso é umli irregulari-
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dade e esli propondo aos ministérios uma revisão geral de todos
os contJ:atos desse tipo.
'"Trata~se de uma fonn.a. de burlar os concursos públicos e
os processos de licitação", afumou Castro. Ele explicou que a irregularidade está no fato de cerca de metade (Precisamente 1.442)
desses consultores'' desempenharem. na pcl.tica, atividades típicas
de funciollário público. Muitos trabalharam em serviços de apoio
ou seja. executam flagrantemente setviços rotineiros da administraçio pública, e não estudos especiais. Em resumo, ao contrário
do que deveria, ''não se está contratando serviços internacionais
mas serviços nacionais", criticou Castro. "Só os organísmos são
intemacionais''.
Castro acusou os minist6:ios de usar uma brecha da lei para
burlar as restrições impostas ao setor público --para conttatar pessoa.! de forma direta (concurso) ou por iritermédio de empresas
prestadoras de serviços no País (licitação). A Lei 8.666, segundo
ele. permite dispensa de processo licitatório na contratação de organismos internaciollais cOmo Organização Internacional do Trabalho (OIT), Otganizaçlio Mundial de Saúde (OMS) e Banco
Mundial (BffiD).
Castro explicou que muitoS desses "consultores" contratados sio ex~servidores públicos que se aposentam e voltam na
mesma atividade que exerciam antes. Algumas sitUações são
mais :i:rregU.larcs. Segundo o secretário, 53 dos 2.932 "consultores" são funcionários da ativa, que recebem de duas fontes- do
govemo e do organismo - para exercer a mesma funçiõ. Nesses casos, ele disse que recomendará. aos miriistéii(iS-qUc exijam ressarcimento dos servidores. Eles teriam, teoricamente, de
devolver o valor recebido do organismo internacional. No total~
os contratos em andamento envolvem gastos de USS 80 mílhõ~
es. Mas 6 difícil, de .acordo com Castro, precisar o custo por
m& ou ano porque os contratos t€m duração diferente c podem
, ser renovados. A maioria dos contratados recebe pouco mais de
US$ 1 mil mensais porque atua em funções de apoio. Outros
ganham até US$ 5 mil dos organismos.
O fato de alguns "consultótes" estarem bá mais de dez anos
no governo, por meio de sucessivos contratos com organismoS in~
temacionais. deixa ainda mais evidente o uso ixregular. O levanta~
metllo da Secretaria mostra que, no Ministério da Agria.~ltura. IS
desses "consultorN" estio até acionando judicialmenie o governo
para ter reconhecido o vínculo como servidor.

realmente forem internacionais e necessários" Castro Cntendc que,
"além de uma burla ao concurso público, o mau uso do instrumento da consultaria significa também uma burla à transparência dos
gastos públicos e ao Orçamento". Afinal, o gasto é de pessoal,
e não uma transferência a organismos internacionais, como
aparece no OrçameDló.
=- =
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos ter~
mos do inciso m do art. 216 do Regim:ento Intemo.
Sobre a mesa, ~querimento que será lido pelo Sr. 1° Se~
cretário em exercido, Senador Renan Calheiros.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N' 1.207, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento
Interno,. urgt!ncia para o. Projeto de Resolução D0 98, de 1995,
que autoriza a União a prestar garantia em operação de crE:dito
externo a ser contratada pelo Municipio de Curitiba - PR com
Banco lnteTamericano de Desenvolvimento- BID, no valor de
US$120.000,000.00, equivalente a R$108.000.000.00, em valo~
res de 14 de julho de 1995, bem como autoriza o Município -de
Curitiba - PR a contratar a referida operação de crédito, destinando·se os recursos ao fmancianiento parcial do Projeto de
Transporte Urbano de Curitiba.
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1995.- Lulz Alberto de OJlveira - Osmar Dias - Jader Barbalbo - EJclo
Alvares - Francelino Pereira- Bernardo Cabral - Epitádo
Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Esse
querimento será votado após a Ordem do Dia, nos termos do
disposto n_o art. 340, II, do Regimento btemo.
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)- Sobre a
mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício,
Senador Renan Calhciros.

re-

É lido o seguin_te:
OF. 23/95- CRE

BrasUia. 15 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
MINIS1ÉRIO DA SAÚDE LIDERA LISTA
Na qualidade de Presidente da Comissão de Relações ExMônica Izaguirre teriors:s c Defesa Nacional, comunico a Vossa Excelência que
BraSília - Os Ministêiios- da Saúde, da Educação, do este Orgão, na forma do art. 91 § 2°, do Regimento Interno,
Planejamento e das Relações Exteriores sãO-oS que mais se aprovou o Projeto de Lei do Senado n° 37, de 1995, de autoria
utilizam de organismos internacíoiia:iS -pa:ra contratai pes~ do Senador Pedro SiinoD.; -que "autoriza o Poder Executivo a
soal. Pelo levantamento da Secretária Federal de Contrõle, celebrar atos intcrnacionaJS-para 8 suspensão do sigilo bancáriO
do total de 2.932 "consultores". que prestam serviço -para o nos casos de lesão do patrimônio público", na reunião do dia 8
_
governo, por intermédio desses organismos, 626 estão no de junho corrente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência pi'otesto;
Ministério da Saúde, 426 no da Educaçio, 406 no do Planede estima c apreço. - Senador Antônio Carlos Magalhães,
jamento e 303 no ltama.raty.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores c Defesa Na~
Entre os "campeões" da lista estão airida os Ministérios da cional.
Agricultura, com 290. e do Meio Ambiente, com 156 contrataçõO SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Com rees. Essa prática. ficou tio comum na a.d.mini.sfiaÇão federal que, no ferência ao expedíente que acaba de ser lido, a Presidência coMini!drio oo_ Meio Ambiette, os "consultores" de organismos in· munica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3° e 5° do
temacionais ~presentam dois terços do quadro total de pessoal. Regimento Interno, combinados com o art. 4° da Resolução n°
que e de 234 pessoas.
37, de 1995, do Senador Federal, abrir~sc~á Prazo de cinco dias
O titular da Secte!Bria de Controle, Domingos Poubel de úteis para a intfttpOSição de recursos por um décimo da compo~
Castro, pretende fazer com que. a partir de uma revisão de todos sição da Ca~a. para_que o Projet~ de Lei D0 37, de 1995, seja
-- - --- ~os conlratos, os ministérioS ''fiquem apenas com os serviçOs que apreciado pelo Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Os Pro·
jetos de Decreto. Legislativo n°s 125, 126 e 127, de 1995, lidos
anteriormente, tramitarão com prazo determinado de 4S dias
nos termos do art. 223, § 1°, da ConstituiÇão, combinado com o
art. 375 do RegimentO Interno.

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n°37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de
cinco dias úteis, perante a Comissão de Educaçio.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Ptesi·
dBncia recebeu do Banco Central do Brasil os Oficias n°s S/51,
52 e 53, de 1995 (n°s 2.467, 2471 e 2.472195 na origem), encaminhando, nos termos da Resoluçlo D0 11, de 1994, do Senado
Federal, solicitação da Prefeitura Municipal de Guarulhos e do
Govemo do Estado do Ceará, para que possam etp.itir Letras Financeiras e·conltàtar operações de crédito nos valores que especificam.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Os Pro·
jetos de Resolução D0 S 1.00 a 103, de 1995, cujos pareceres fÕram lidos anteriormente, ficaria sobre a Mesa durante 5 dias
útCis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, f,
do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução
n° 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - S<>bre a
mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício,
Sena-dor Renan Calheiros.

É lido o seguinte

GABINETE DA LIDERANÇA DO PFL
OFÍCIO N" 909·L·PFU95 Brasf!ia, 18 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a: V. Ex' que os Senhores Deputados AIbérico
Cordeiro e Hilário Coimbra, passam a ocupar, a partir desta
data, vagas de titular destinadas ao Bloco PFl.JPTB na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
substituiÇão, respectivaniente, aos Deputados João Mendes e
Nelson Marquezelli.
Ao ensejo renovo a V. Ex.• expressão do meu apreço. ;...
Deputado Inocéncio Oliveira, Uder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Serão
feitas as- Substituições solicitadas.
Há oradores inscritOs.

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

O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho) Como Líder, concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
·
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder.
Pronuncia o seguinte- discurso. Sem revis_ão -do-_oracfOr.)Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, a imprensa noticiou exaustivamente a questio do contra,tQ de prestaçã"ó
de serviços do ex-MinistrO Henrique Hargreaves com o
SEBRAE.
Essa questio deve ser tratada como pontual; deve
ser investigRda e averiguada, ma.~ deve ser dado a ela um
tratamento compatível com o assunto cm tela. Porém, de
repente essa matéria se transfõnD.a e vCm-sc il'anSfoi"man~
do, na imprensa e em alguns setóres ôesta Casa, numa
onda maior, onde se propõe, inclusive, através de informações veiCUladas hoje, uma possível CPI para invesiigãr
a atuação do_ SEBRAE.
_-o

---

--
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Em primeiro lugar, quero registrar a importâncfa :do
trabalho do SEBRAE e dos resultados nele alcançados.
quer cm rClaçio ao apoio efetivo à atuação das pequenas e
microempresas do País, quer em relação a conscientização
de toda a sociedade brasileira para a importância do pe~
queno produtor, do pequeno empresário e para a importância
da geração de empregos.
Faço esse alerta a fim de que, efetivamente, não se uti~
lizem desse fato isolado, o caso do contrato do Sr. Henrique
Hargreaves com o SEBRAE. para atirar pedras num trabalho
proflC'l!o e importante para a economia do nosso País.
E preciso definir bem o que deve ser realmente investigado, para que o SEBRAE não caia num pi:ocesso de desmonte sem retomo, trazendo prejuízos para essa faixa -de
empresas que representa a maior parcela da mão.de-obra
empregada no País.
Vale questionar a quem interessa essa avalanche de ataques sobre a instituição, e peço a todos os membros do Coo·
gresso que avaliem com cuidado o momento em que vivemos,
porque. quando se discute a di.minuiçio do processo de arreca.
daçio das contribuições sobre os salários, é importante que,
dentro desse contexto, não se prejudiquem as remunerações e
o trabalho que o SEBRAE realiza.
O Sr. Levy Dias- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - Pois não, nobre Senador
Levy Dias.
O Sr. Levy Dias- Senador Romero Jucá, entendo que é
muito oportuna a sua intervenção; Creio que ninguém discute
o valor do trabalho do SEBRAE; ninguém coloca em pauta nenhuma das suas atividades. Sou um defensor intransigente do
SEBRAE. do mi~o e pequeno empresário: O que nio aceito é
o que o SEBRAE fez em relação a esse contrato; não aceito
que o SEBRAE gaste com publicidade; não aceito que o SEBRAE gaste com sedes suntuosissimas, porque penso que todo
esse dinheiro deveria ser direcionado para o pequeno e mi·
cro empresáx:iO. O volume desse dinheiro na mão do pequeno e micro empresário, Senador Romero Jucá- tenho certeza de que V. Ex• pensa da mesma forma -, se for direciária~
do a_ essas pessoas que trabalham com tanta dificuldade neste Pais terá o resultado atingido. Mas o SEBRAE precisa
mudar o norte dos seus recursos, que eu não. conhecia. Ningul§m me convence de que o SEBRAE deve dar um relógio
para ninguém. muito menos para lider de partido político,
como foi mostrado na televisão; menos ainda o contrato de
assessoria •. de consultoria. o que também não aceito. De
forma_ que, se junta_rmos todo esse volume de recursos do_
S-EBRÃE e se-'ele fOr dú-eCfonadO aõ pe(JUCno e- iiilCio em~
presário do seu Estado. dQ nosso Estado, do Brasil inteiro,
o resultado será altamente positivo e altamente benéfico:
Essa é a intervençlo que eu -queria fazer. Muito obrigado- a

V. EX'.
O SR. ROMERO JUCÁ · Nobre Senador Levy Dias,
V. E~· _l!l~n~~esta um pensamento com o q_ual con~~rdo pes~
soalmente e acredito que. da m_esma fOrma: Concordem todas
as- ~cadas destaCas~.
Acredito e entendo que qualquer denúncia que haja,
qualquer questão ou fato relacionado l má adminiStraÇãO
deve ser- investigada e os participantes punidos de forma
correta. O nosso alerta é para que. efetivamCnte: nio se v.m:
cule qualquer questio administrativa do SEBRAE a um desmonte clã referida empresa, já que, nO mOinerifo atual, se
prega. por exemplo, o fechamento não só do SEBRAE. mãs
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ve ConStituinte Estadual; Vice-Governadore Governadordo &tado, quando o entio Govenuidor Virgílio Távora se afastou e renunciou ao mandato para disputar o cargo de Senador da República pelo Ceará.
~
~
~~
te?
Manoel Casaro foi uma das lideranças politicãs maiS antiin·
O SR. ROMERO JUCÁ . Pois nã~. Ouço, Com muita
satisfação, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Bernardo-Ca- ticas no Ceará: Poõtificot.i durante muitos anos como uma das
principais -chCfias políticas da região do Vale- dó Jaguaribe,
bral.
O Sr. BernardO Cabral - Emineri.te Senador Romero centrado na cidade de Morada Nova, tetTa que lhe serviu de
Jucá, V. Ex•Jembra o embrião do SEBRAE, que começou na berço e à qual serviu com grande dedicaçio e espírito p6blico.
.. Foi um homem autêntico. bacharel em Direito, tabeAssembléia Nacional Constituiõte. E a sli.a presença,-0 seu
registro, é aquele com o qual todos estamos de acordo. Não lião em Fortaleza. Primou pela sua participação na política;
podemos imaginar o t6rmino do SEBRAE, o que Seria uma expunha. com grande sinceridade. com grande franqueza, de
forma de penalizar as micro e pequena empresas- e V. Ex• maneira até rude. suas opiniões e seus conceitos.
Foi sempre unla pesSoa ·acatada e de grande aceitaçio
defende um Estado, como eu, onde é fundamental a presença
desses 6rgios - apenas porque há uma campanhá dirigida na sociedade cearense e no meio político. onde militou até
evidentemente contra o SEBRAE. Há erros? Vamos corrigi- concluir seu mandato como Governador do Estado do Ceará.
É, portanto. imperiõsO pranteai seu desaparecimento
los; há defeitos? Vamos superá-los; há arestas a serem aparadas? Vamos providenciá-las. O que não 6 passiVei é que se neste momento, o que faço em meu nome e dos dois outros
faça um combate a uma instituiçio dessa natureza sem que a' Senadores cearenses com assento nesta Casa. Peço que a
Mesa faça chegar a sua família e a.o Govemo do Estado do
ela se dê solução. Quero. me solidarizar com V. Ex•.
Ceará votos de pesar pelo desaparecimento do ilustre hoO SR. ROMERO JUCÁ - Senador Bernardo Ca- mem público cearense.
bral, quero registrar, com muita satisfaçio, a colocaçio de
V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A
Sr. Presidente, para finalizar, quero dizer, primeiro, Presid~ncia aguarda o requeriineJ;J.to para enviar os votos de
que o SEBRAE, em Roraima, realiza um grande e· importi.n- pesar. nobre Senador Lúcio Alcântara-. - te trabalho de c_onsolidaçio do nosso desenvolvimento e,
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
portanto, merece _o nosso registro.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o
Em segundo lugar, quero registrar, com satisfaçio, o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores,
encerramento da IV Conferência das Nações Unidas sobre a o Conçre~so Nacional já se encontra dedicado àquela que é a
Mulher, - o ·senado brasileiro esteve muito bem repre- Sua pnnc1pal taref~ em cada Sessão Legislativa: a elaborasentado-, e dizer dos resultados importantes desse trabalho, ção do Orçamento da União para o exercício Seguinte, que
primeiro por ter ocorrido na China, um pais onde a democra- se faz em paralelo ao processo legislativo ordinmo, mesmo
cia ainda não respira livremente; e, segundo •. que as conclu- quando se reveste da importância das atuais reformas do Essões a que chegou esse encontro, sem dúvida nenhuma, slo tado patrocinadas pelo Presidente da República,
Na própria origem da instituiçio parlamentar est.6. a
de fundamental importância para resgatar õ espaço e a con·
responsabilidade de estabelecer quanto, quando, como e
dição da mulher no mundo.
em que circunstâncias os tributos serão cobrados 1 sociedaMuito obrigado, Sr. Presidente.
de e aplicados pelo Poder Póblico. Nas democracias moderO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Con· nas os representantes do povo se dedicam à tarefa de transcedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
formar os números frios e a matemática excessiva dos tecnoO SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, nos burocratas em indicativos saudáveis, voltados para as reais
termos do art.l4, peço a palavz:a a V. Ex•.
necessidades dos cidadãos, na luta para educar os filhos e
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a V. cuidar de toda a família. Vivemos. até tempos bem recentes,
Ex• que depois me inscreva conio Líder- pua (ãfar, porque, o cerceamento das prerrogativas do Congresso na elaboraçio
inscreveildo-me no livro. como fiz. com bastante a.ntecedBn- orçamentária. que se limitava a carimbar o essencial e dilapidar pequenas verbas. nem sempre contempladas com o devicia, dificilmente poderei falar.
do sentido socioculblral.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Nobno
Ainda encontramos, hoje, setores que sonham com uma
Senador Nabor Júnior, o Senador Lúcio Alcântara pediu a
palavra para uma comunicaçãO -·inadiável. com base no simples atitude homologatória de Senadores e Deputados na
apreciação da Lei de Meios. Os argumentos slo os mesmos
art.l4, e não como Lider.
usados pela ditadura: "evitar a pulverização c:las verbas" e "imConcedo a palavra ao Senador Lúcio Alcintara, por
cinco mínutoS e, em seguida, ao Senador Nabor Jdnior. . l pedir que os políticos estraguem os programas estruturais defi~
nidos". ou seja, estaria em jogo a preservação da pureza doutriA SRA. JÚNIA MARISE • Sr. Presidente. peço a V. nária dos cientistas econômicos do Governo, anieaçada pela
Ex• que, em seguida, me inscreva como Líder.
sempre nefasta ingerência dos representantes do povo. O papel .
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - (PSDB· CE. Para que eles gostariam de resexvar aos parlamentares, portanto. voluma comunicação inadiável. Sem· revisio do orador.) - Sr. taria a ser dos carimbadores complacentes, transformando o poPresidente, pedi a ·palavra, com base no art. 14. para fazer der Legislativ<? em m~ro_cartório para registro de námeros c
um registro fúnebre. O Regimento "íne asicigura esSe dir"CitO~ conferência das assinaturas dos responsáveis pelo OrçamenFaleceu, na noite de ontem, no Ceará., o br. MaDoet to no Poder Executivo.
Nada mais falso!
Castro Filho, Deputado Estadual em várias legislaturas, inclusido SESI. doSE NA I. do SENA C, enfiai, de organismos itnportantesparaodesenvolvimentodonossoPais.
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex• um apar-
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A participação de cada Congressista consciente no dc?.er 1sde emendas, se iienhuma delas tivess_e chance de ser aproprocesso de elaboraçlo do orçamento 6 mais do que um dí- vada: de nada adiantaria contemplar todos os Municípios de
reito- é obrigação Inerente à própria representatividade tüdos os Estados com emendas iiTealistas, se esse pecado origique o conduziu a Brasilla! As cifras e as- iubricas da pro- nal as invalida no presente e para o futuro; de nada valeria.
posta original espelham prioridades e projetes dos_ técnicos enfim. pensar pequeno face a esse magno propósito de trabalho
que a elaboraram, não as prioridades e projetes do povo, cu- legi')lativo.
jos legítimos delegados se encontram neste Plenário e na Casa
O mais importante, todavia, é que o Poder Executivo se
vizinha. Confwnos no patriotismo e na competência- da equipe conscientize da seriedade e do espírito público que ora cobragovernamental que elaborou a proposta, mas não podemos mos de nós mesmos- porque. afinal. de nada adianta essa deabrir mio de sua análise mais minuciosa, responsável, volta- terminação construtiva se. depois de aprimorado o projeto pelo
da para as reais necessidades do desenvolvimento econômico Congresso Nacional, as emendas aqui efetuadas forem invariae do progresso social que o Brasil e os brasileiros exigem.
velmente ve_tadas ou postergadas quando da execução prática.
É por isso que o Congresso Nacionãl está criando se- ó respeito ao trabalho do Poder Legislãfhlo é que estará ·em
veras normas internas para apresentação e . apreciação de jogo. mais uma vez, quando o Governo executar o roteiro de reemendas ao projeto de Orçamento enviado pelo Governo. ceitas e ile despesas que esta Casa se propõe a elaborar, no cumCom a liderança equilibrada e competente do Senador Renan primento de suas obrigações constitucioD:ais, porque a ninCalheiros, a Comissio Mista obedecerá, doravante, aos parâ- guém interessa o__clima de desalent.p que atinge_até mesmo
metros estabelecidos na Resoluçlo n° 04/95-CN, voltados os mais operosos Parlamentares, ao verem todo o exaustivO
para o binómio participação-responsabilidade; por ele, os trabalho. de- vários meses, fulminado por vetos nem sempre
Congressistas são incentivados a participar dos trabalhos, - bem justificados pelo Governo.
mas, ao mesmo tempo, v~em-se chamados à consciência de
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, é preciso que
que a Casa nlo se pode sujeitar a novos descaminbos acordemos para a realidade de que o atual semestre será um
como aqueles que a levaram até insuportáveis níveis de dos periodos mais árduos da História do Parlamento no_ B'@~
descr6dito junto à opiniio pública.
si!. Precisamos estar conscientes de nossa capacidade de enfrentar O$ desafiOS implícitos na tarefa de refonnar o Estado
O Sr. Romero Jucá- Permite V. Ex a um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazei, con- -e~ simultaneamente, dar cumprimento às obrigações legíslativas rotineiras, onde se avulta a elaboração do Orçamento
cedo o aparte a V.Exa.
de 1996 - e essa capacidade se p-atenteou na primeira metade
O Sr. Romero Jucá ---v. Ex a trata de uma questão do ano. quando Senado, Câmara e as atividades conjuntas
imediata: o Orçamento e a Lei de Díretrizes Orçan:ientá- bateram todas as expectativas mais otimistas no tocante a
rias deste ano. Aplaudo as palavras de V. Ex a e reafirmo volume, qualidade e eficácia nos trabalhos legislativos. ·
que esta Casa, especialmente a ComissãO de Orçamento,
A Nação nos cobra a contrapartida à conquista do ditem a grande tarefa de, primeiro, elaborar um orçamento
transparente, que mostre à Naçio que os procedimentos -reito de emendar o Orçamento, direito que era negado ao
mudaram, que o Orçamento está direciori:ado para a execu- Congresso pela ditadura e que, hoje. aprendemos a exercitar
ção do bem da sociedade. Em segundo lugar, na Comissão com dignidade e espírito público.
Direito. dignidade e espírito público são característide Orçamento e depois no plenário do Congresso, esta
Casa deve emendar o Orçamento, faz:ndo com que se cas marcantes do CongressO Nacional. E o OrçamentO de
possam cumprir programas que enfrentem as desigualda- 1996 será a melhor prova disso.
des regionais. V. Ex• é do Estado do Acre, sou do Estado Muito obrigado.
de Roraima; somos. portanto, de Estados· póbres. que não
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Conforam aquinhoados da forma como o deveriam. razão pela cedo a palavra ao S_enador Valmir Campelo.
qual. por ocasião da. apresentação de emendas na Comissão
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, eu já hade Orçamento, teremos que atuar. Reafirmo :...., e o _faço de
forma transparente, de forma séria - qiie o Congresso tem o via pedido a palavra a V. Exa como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Tem
compromisso de diminuir esse in:ieD.SO fosso que existe entre
os Estado mais ricos e os Estados mais pobres da Federação. razão V. Ex a, Senadora Júnia Marise.
Meus parab6ns pela fala de V. Ex• .
A Presidência concede a pala;ra a V. Ex a, por cinco
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o oportuno minutos. como Líder.
aparte de V. Ex a. Com muito prazer incorpõro~o -ao meu proA SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lider.
nunciamento.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. SRA.s e Srs. SeContinuando. Sr. Presidente, SRA.s e Sn. Senadores, nadores, na sexta-feira ocupou a tribuna deste Senado o Senuma anilise comparativa às regras do ano passado, a Reso- nador Pedro Simon. Na sua eloqúência. sobretudo com a hisluçio n° 04195-CN reduziu de 50 para 20 o número de men- tória Qa convivência qUe pautou a sua carTeira política no
eias individuais de cada parlamentar, prevendo, ainda, a Rio Grande do Sul, o Senador Pedro Simon veio a esta tribuapresentaçlo de emendas por Bancadas, desde que tragam o na para prestar a sua solidariedade a outro homem público, o
respaldo de tres quartos dos respectivos membros, estabele- ex-Governador Leonel Brizola.
cida uma quota de 10 emendas coletivas por Estado.
Quero dizer, Sr. Pres_idente. SRA.s e Srs. Sen~dore_s,
O importante, todavia, não é o número de emendas que que, na convivência -que tenho tido com o Governador
cada Parlamentar poderá apresentar, mas a seriedade com que Leonel Brizola desde que vim para o PDT. sempre tive a
as mesmas sedo elaboradas e posteriormente apreciadas pela oportunidade de constatar a sua lisura, a sua ética .e; a sua
probidade.
Comissão Mista. De nada adiantaria a ficção de apresefl' ·
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desaprovação de suas contas e a cassação dos d:Lreitos políticos de
um homem de bem, de um político, que merece a consideração e a
solidariedade de todos os brasileiros neste momento difícil que
está eDJrentando, somente por motivos políticos, significaria um
ato de violência perpetrado_contraademocracia.
A SRA. JÚNIA MARISE - Agrad!'Ço a manifestação
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
Concluindo, Sr. Presidente. A opinião pública e a
"A aprovação de suas contas foi politizada e, o clasSe politica acompanham, com grande interesse, a
que é pior, partidarizada. São detalhes técnicos, de res- decisão _que será tomada pela Assembléia Legislativa do Rio
ponsabilidade subalterna, que não comprometem o ex- de Janeiro.
Governador. Seria o mesmo que cassar FHC pelo di_Todos os homens públicos têm aqueles que lhes dedinheiro que Hargreaves está recebendo ilicitamente.
cam profundo respeito, admiração, amizade e permanente solise bá um brasileiro que não p:xie ser -acusado de improbi- dariedade. O Governador Brizola, como tantos outros políticos
dade é Brizola. Ao lado de Jango e JK, foi dos politicos mais in- brasileiros, teve seu mandato cassado, deixou o Brasil. exilan~
vestigados da história republicana."
do-se durante alguns a.g.os. Será este o -momento de discutir,
O jornalista Janio de Freitas, em artigo na Folha 4e S. Pau· partidariamente, as contas do ex-Governador, onde o próprio
lo, retrata o seguinte:
Tribunal de Contas e jornalistas, comprovadamente. tiveram as
"O exame das contas de Brizola- e de Nilo Batista, informações que consubstanciaram seus artigos para manifestapelo TCE, nada constatou que" os comprometesse com rem a integridade pessoal, a probidade e a lisura do ex-Goveriiaimprobidade, ainda que involuntária (isto não é dedução _dor no trato da coisa pública?
Esperamos que essa decisão seja de grandeza, em nome da
minha, é infamação obtida do próprio TCE). O proble.
ma com verbas da Saúde, bá pouco divulgado, ocorreu democracia e, sobretudo. para que o País não possa vitimar aqUele
no âmbito do SUS. cujos recursos não_ pã.Ssam pelo Te- que hoje. quase aos 74 anos de ·idade, deu gnmdes exemplos de
souro estadual e. por isso, integram .as contas federais e dignidade política e de amor à Pátria.
são examinados pelo Tribunal de Contas da União."
Durante o discur.ro da Sra. Júnia Marise, o Sr.
Certamente, neste momento, o ex-Governador tem recebido a
Teotonio Vilela Filho, r Viu-Presidenu, deixa. a cadei·
solidariedade e as manifestações de ex-governadores e até mesmo de
ra da presidência, que éOCupada ~lo Sr. José Samey.
governadores em exCICicio. como é O casO d_o_ Governador do DisPresidenU.
trito Federal, Cristovam Buarque. que obteve ampla divulgação
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a pala·
na imprensa. Na Câmara dos Deputados recollieu-se mais de cem
assinaW.ras de Parlamentares, às quais foram encaminhadas ao vra ao nobre Senador Antônio Carlos Valadares; por delegaçãO
da Liderança.
ex-Governador, manifestando solidariedade e apoio político nesO SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE.
se momento em que se debate, na Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, a aprovação das contas do ex-Governador Leonel Bri- Por -delegação da Liderança. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, estou encaminhando ao
zola.
Senado
Federal projeto de lei que proibe aos ocupantes deO Sr. Antonio Cãrlos Valadarcs -Permita-me V. Ex•
cargos em comissão ou de assessoramento da administração
um aparte, Senadora Júriia Marise?
direta. indireta ou fundacional da União, de celebrarem conA SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer. Senador tratos com entidades privadas que recebam favores. recursos
Antonio Carlos Valadares.
ou que tenham qualquer vínculo com o Poder Público FedeO Sr. Antonio Carlos Valadares- Senadora Júnia Ma- ral. ·
rise, quero assinâlar que esse epis6dio da aprovação-das contas
Esse projeto. Sr. Presidente, originou::se-da necessida.
do Governador Brizola tem que ser visto, não do ponto de vista de de termos regras claras sobre as atividades dos servidores
político. ideológico, como querem alguns, ou mesmo do ponto -da Administração Pública Federal que ocupem cargos elevade vista partidário, como querem outros, mas deve ser visto de dos, porque, como é sabido, recentemente dois funcionários
acordo com o parecer emanado pelo Tribunal de Contas do Es· graduados do Governo Federal foram obrigados a pedir detado, que é o órgão técnico ·que-iristrui-õs Srs. Parlamentares do missão dos se_us cargos face à incompatibilidade ética e moRio de Janeiro a exercitarem os seus direitos de voto, no que ral entre as atividades que exerciam no Governo e as que esdiz respeito à regularidade ou irn::"gularidades das contas dos tavam exercendo na atividade privada.
administradores e demais gestores da Administração Pública.
Em decorrência disso, Sr. Presidente. quem sofreu as
O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- A Mesa conseqüências desse com}X)rtamento dos servidores públicos
cOmunica que o tempo da Senadora Júnia Marise está esgotado.
demitidos foi, sobretudo, a Administração Pública; quem foi
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, após a con· ferido no seu âmago com a ocorrência desses episódios foi O
clusão do aparte do nobre Senador Antonio Carlos Valadares, Poder Público Federal.
também condu irei.
- -- -A sociedade cobra do Congresso Nacional, que é um
O Sr. Antonio Carlos Valadarcs- Quero também re- órgão essencialmente fisCalízador das atividades do Executi~
gistrar que, conhecendo como conheço, não só o passado politi- vo e da Administração Pública, um posicionamento sobre
co de honradez e dignidade do ex-Governador Brizola, estamos isso. O própríO Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
ao seu lado nesta luta pelo reconhecimento do seu trabalho está em viagem ao exterior, fez uma declaração de que é preconstrutivo e honesto à frente do Estado do Rio de Janeiro. A ciso que sejam fixadas regras claras e objetivas so~re a ocu~
Setembro de 1995

A respeito _da quest.ão que será decidida pela Assem.
bléia Legislativa do Rio de Janeiro. no tocante à discussão
da aprovação <!as contas do seu Governo, menciono aqui as
manifestaçõe; dos jornalistas que, em seus artigos. expuse.
ram, com propriedade, toda essa questão que envolve as contas do ex-Governador Leonel Brizola. O Jornalista Carlos Heitor CoD.y, brilhante, sempre isento e sincero! em seu _artigO _!ta
Folha de S. Paulo, diz:
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paçio, por parte de servidores gtaduados da Administração Pública Federal, de cargos ou atividades, ou venham a

assinar contratos de prestação de serviços com entidades
ou empresas que recebam favores do Governo.
Por essa razão. Sr. Presidente, achando que nem tudo
que é legal é honesto, nem tudo que está nas sombras e na
obscuridade das leis pode ser exercido sem a observância da
legitimidade dos atas, da ética e da moral, apresentamos este
Projeto de Lei, que tem apenas dois artigos, que passo a ler pata
conhecimento da Casa:

"Art. 1" - É proibido aos ocupantes de cãrgõs
em comissão ou de assessOram.ento dos órgãos da
administração dircta, indireta ou fundacional da
Uniio, celebrarem contratos de prestação de servi-

ços ou de qualquer natureza com pessoas jurídicas
de direito póblicoy e com as de direito privado que
para a sua manutenção recebam contribuição do poder público.
Parágrafo Único'-- É vedado ao servidor comissionado, referido neste artigo, participar como proprietário ou como -sóciO, ãirlda que minoritãrio, de
empresa que goze de favor decormnte de contrato
com pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado para cuja manutenção tenha contn"buído o poder público.
Art. 2°- A não observ!ocia do disposto'no artigo anterior implicará na nulidade dos atos e o ressarcimento ao eri.rio da remuneração percebida, sem prejuizo da ação penal cabível."
Sr. Presidente, nós que fazemos as leis. os Senadores e
os Deputados, somos impedidos de fazer transações como as
que fizerem o Ministro Hargreaves e" o Sr. Dallari. O Presidente da República tem razão quando afirina que é preciso
que existam regras claras para a definição desse problema. E, assim fazendo, temos certeza absoluta que entidades como o SEBRAE jamais proCurarão atrair 'servidores
prestigiados pela Administraçio Pública; da mesma forma, jamais procurarão, os detentores dos cargos públicos,
se utilizar do seu prestigio~político para conseguirem vantagens pessoais. Somente os homens que têm compromisso com a coletividade, somente os homens imbuídos do
ideal de bem servir é que são capazes de não se inclinar a
usar do poder que têm para o beneficio e para as vantagens pessoais, Sr. Presidente.
É por essa razio que o Poder Legislativo, na Constituinte de 88, contemplou dispositivOs que- proíbem, para Senadores e Deputados Federais. a utilização da máquina administratiVa em benefício pessoal ou para qualquer vantagem. E o qUe estamos estabelecendo nesse projeto de lei é
para que escândalos como esses recentes, que deslustraram a
democracia brasileira, não venham a acontecer novamente
em nosso Brasil.
Eram essãs as palavras, Sr. Presidente, que acompanham a apresentação desse projeto de lei, que, tenho certeza,
merecerá o apoiamento de todos os Senadores com assento
nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, como Líder.
O SR. BERNARDO ÇABRAL (PP-AM. Como Lider.
pronuncia o seguinte discurso. Sem teVisio do orador.)- Sr.
Pres-idente, Sr-s e Srs. Senadores, volto à tribuna, ainda esta
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vez.,paratratardoassuntoZonaFrancadeManaus.Quandosetra·
ta dessa matéria, temos que nos referir aoconti.D.genc iamento qtie
ela sofreu. de forma absolutamente inconstitucional. através da
imposição, pordecretodatadode 27 deabrilde 1995~
Apesar de sabê-lo inconstitucional e contrário aos fu.
teresses do Estado, o Governador do Amazonas, o Advogado
Amazonino Mendes. defendeu o contingenciamento conlo
medida de interesse nacional e transitório. Assumiu, pois, de
forma patriótica, o desgaste político; e, com ele, alguns
companheiros representantes da Bancada Federal, dentre os
quaiS me incluo. É que, naquela altura, os Ministros da área
econômica assumiram três compromissos verbais com o Governador do Estado; presentes ao ato estávamos o Senador
Jefferson P6res, eu e, se oio me falha a memória, o Senador
Gilberto Miranda. Até agora, de forma deplorável, nenhum
dos Ministros cumpriram com aqueles três compromissos.
Vou alinhá-los, Sr. Presidente, consoante expediente
que me fez chegar às mãos o Governador Amazonino Mendes.
Primeiro compromisso:
"(a) - descontiogenciar, tio logo a balança comercial sinalizar equilibrio. Há dois meses apresenta
superivit (insignificante, mas é um superávit) e o
contingenciamento continua;"
Segundo compromisso:
"(b) -- aumentar a cota do comércio da Zona
Franca de Manaus, se e quando aumentassem as cotas
de importações das Áreas de Livre Comércio da Amazônia Ocidental (Amapá, Rondônia e Acre).
- Há mais de 30 dias aumentaram em mais de
50% as cotas das Áreas de Livre Comércio acima ·e
nada fizeram para o Comércio da Zona Franca de Manaus.
- O que é -mais grave e discriminatório contra O
Estado do Amazonas: o Govemo do Estado do A~~
zonas, há mais de 20 dias, pleiteou formalmente, por
oficio ao Comité de Ministros (presidido pela Ministra Dorothéa), o aumento da cota de comércio de
US$60 milhões (menos de 30%) e nio obteve sequer
resposta (deferimentO ou indeferimento)."
Terceiro compromisso não assumido:
"(c)- O Governo Fede_@_ baixaria atos forma_i$
impondo restrições As importações ilegais oriundas
do Paraguai (Fronteim Brasil-Paraguai).
- Decorridos quatro meses e meio, nenhum ato
foi baixado; o que se sabe é que o contrabando conti·
nua crescente, e hoje o que entrou pela fronteira em
poucos dias é o equivalente à cota do comércio da
Zona ~ranca de Manaus de 12 meses (US$230 milhões/ano)."

Faço aqui um ~ntese, Sr. Presidente, para dar conhecimento i Casa sobre esse problema do contrabando da Ciudad dei
Este - que redundou na d:J.amada Feira do ParagUai, aqui em Brasilia -, attav~ de um denso trabalho feito pelo Economista Ro- .
naldo Bonfim. que é., sem dúvida D.enbuma, um dos maiores experts oa matma.
Diz ele, a respeito dessa feira:
"São 1.250 pequenas banaca.s, instaladas de
fOID18 ordenada em ampla úea pavimentada, com CS·
tacionamento para veiculas e local para venda de alimentos e refrigerantes, em teireno situado ao lado do
estádio de futebo~ no perimctro urbano da cidade.
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Constituem veidadeira zona franca comercial, onde são
cobrados preços acessíveis. sem grandes variações entre
os diversos pontos de venda, com atendimento de excelente qualidade e a garantia aos clientes de rápida substituiçãodosprodutosqueeventualmenteapresentaremdefeitos após a venda. Para exemplificar a competitiVidade
de seus preços,lá, uma bateria tarja verde para telefone
celular Motorola é vendida por R$60,00, enquanto em
Manaus varia entre R$90,00 e R$120,00. É claro que o
comércio regular da ZFM paga impostos e tem maiores
custos operacionais; mãS-eln -com.peii.SaÇão compra diretamenle de fornecedores atacadistas no exterior, em melhores condições. Diante desses fatos, fica evidente que
um morador de Brasília não mais necessita v ii a Manaus
para adquiifrprodu tos importados.''
Sr. Presidente, Srs. Senadores, imaginem, por esse destaque - que, aparentemente, pode ser levado por uns na conta de
um simples registro-, a sangria que sOfrem os cofres da Nação:
"Admitindo que cada barraca venda, em média,
US$1.000,00 diários, de 8 da manhã às 6 da tarde, de
segunda a sábado, durante 26 dias por mês, teremos,
mousalmcnte, um tola! de US$32,5 milhões ( 1.000 x 26
x 1250). Anualmente, o seu faturameoto deverá estar
atingindo cerca de US$400 milhões, cifra bem maior
que o valor das importações comerciais da Zona Franca
de Manaus (ZFM): em 1994, as lojas da ZFM importaram US$167 milhões, menos da metade do provável
movimento fmanceiro das: banacas brasilienses; no cor~
rente ano, o total das importações do setor-comercial de
Manaus foi limitado pelo governo fedetlll em USS210
milhões."
Veja. portanlO, Sr. Presidente- esta é uma análise que faço
-,como as autoridades do chamado setor fazendário se descuidam,
se omitem, não tomam a rcovidência devida para que uma sangria
dessa natureza, que atinge uma cifra espanlosa, cauSando prejJízo
aos cofres da Nação, seja estancada.
O Economista Rooaldo Bonfun, na sua análise, estima que
UDJIIS dez mil pessoas dependam do oométcio infonnal da Feim do
Paraguai. Com isso, ele não deixa de considerar que existe um importante aspecto social nessa espécie de contrabando institucionalizado, que se tolera em plena Capital Federal
Destaca ainda Ronaldo Bonfnn:
'~endo este cenário presente, nãO se pode entender a decisio do governo de cootingenciar as importações da Zona Franca de Manaus, compostas basicamente
de matérias-primas, máquiiias e -equipamentos- (bens de
produção), indispensáveis ao processo de desenvolvimento econômico regiooal. Especialmente agora, quando a balança comercial volta a ser favorável e o saldo de
divisas supera a casa dos US$40 bilhões ...
Eis aí, Sr. Presidente, um retrato de COlJX' inteiro de como o
Govemo Federal trata ou, para dizer melhor, maltn.ta a Zona Franca de Manaus.
O Sr. Jefferson Peres - Petmite-me V. Ex.. um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL-- Coocedo o aparte a V.
Ex.., eminente Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jeffe,...o Pe~ - Ilustre Senador Bernardo Cabral,
V. Ex.. mostra, com a lucidez de sempte, o tratamento discriminatório e pxcconceituoso de certas áreas do Governo em relação às
regiões mais pobres do Pais - no casO" específico, a Zona Franca
de Manaus. V. Ex.. disse muito bem: o cootingenciamento, essa ca-
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misa-de-força, nos foi imposta no começo do ano a pretexto 9as
dificu Idades cambiais do País e com a promessa de que seria
removido tão logo a situação se nonnalizasse. Está nonnalizada
a situação; o fantasma do efeitO teqU.ila está eXorcizado. Ninguém, em sã consciência, espera que haja qualquer problema
cambial mais grave no País até o final do ano. Além de a balança comercial estar equilibrada, o afluxo de capitais externos é
muito gXande a ponto de obrigar o Governo até a tOmar medidas na área monetária, para evitar o excesso de liquidez. Por
outro lado. o- Governo faz vista grossa a eSte escândalo - e eu
já abordei este assunto em dois pronunciamentos, bem como V.
Ex• -, que é o contrabando da Ciudad dei Este, portas arrombadas, e a Feira do Paraguai. a dois ou três quilômetros do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Essa feira vende, talvez, o dobro do que o comércio de Manaus importa. Entretanto,
o Governo se recusa sequer a aumentar as quotas de importação
do comércio de Manaus. o que permitiria reatiYãr o turismo de
compras daquela Zona Franca, que morreu. O -que agora existe
é esse fluxo em direçi.o ao contrabando, que a Receita Federal
não reprime. É realmente muito difícil para nós, Senador Bernardo Cabral, aceitarmos esse tratamento: a leniêncía com a ilegalidade de um cril:D.e, que é o contrabo.ndo, e uma medlda
dura, um tratamento duro com a Zona Franca de Manaus. Muito ohdgndo, Senador.
O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. Ex•, Senador Jefferson Péres, e incorporo o seu aparte a este pronimciameinto. Todos nós da Bancada do Norte, sem exceção - af entendida
também a Amazônia Legal -, estamos presentes na luta contra o
lratarriento dispensado A Zona Franca de Manaus.
O que é mais grave nisso tudo é que esse COil1ingenciame
foi imposto por um decreto. No """"""· o art. 40 do AID das Disposições Constiwcionais Tmusitórias - ilma luta do então Relator - demonstra que essa prática é D.bsolutamente incoostituciOoal, porque s6
pcderia ser estabelecído por lei o que tem sido feito por-deaeto.
O Sr--:Nabor Júnior- V. Ex .. mepemriteum aparte?

o ·sR. BERNARDO CABRAL - buço v. Ex•, com prazer.
O Sr. Nabor Júnior- Senador Bernardo Cabral, solidarizo-me com as palavras de V. Ex.. em defesa da Zona Franca
de Maoaus. Represento, nesta Casa, um Estado que é beneficiaâo ta:D:J.bém pelos incentivos fiscais--daquela Instituição, e sou
um defensor intransigente da sua c_ontiouidade. do seu fortalecimento. Permita-me V. Ex.. , todavia fazer um pequeno reparo
quanto à referSncia sobce as zonas de livre com.6rcio do Estado
do Acre, que, segundo V. Ex•, teriam as suas cotas de importação aumentadas, quando, na realidade, nem sequer foram implantadas, apesar de a lei que as criou já ter sido sancionada, há.
mais de um ano, pelo Presidente da República. e devidamente
regulamentada pela SUFRAMA. Apesar das reiteradas afmnações do Superintendente da Zona Franca de Manaus, Dr. Macoei Rodrigues, e das autoridades do Minist6rio da Fazenda e
do Ministério do Planejamento, es:tas duas áreas de livre comércio- não foram ainda implantadas nos Municipios de BrasiIéia e Cruzeiro do Sul não foram ainda efetivameote conlemplados com a operação dessas áreas mercantis voltadas para o
exterior. Faço este reparo em respito ao permanente propósito
de V~ Ex~ de se ater à veracidade de todos os fatos, que, por sua
importância, levam· DO à tribuna desta Casa..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Seoador Bernardo
Cabral, perdoe-me interrompê-lo, mas vou pronogar a bota do ex-
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pediente por seis minutOs, jii\G qUe- V. Ex• possa concluir o seu
discurso.
O SR. BERNARDO CABRAl- Agradeço a V. Ex', Presidente Samey, pela gentileza. da prorrogação e concluirei nesses

seis minulOs.
Queró ágrãdecer também ao Senador Nabor Júnior o aparte
e dizer que o expediente que tenho do Governo do Estado do
Amazonas me dá conta de que as quotas das importações das áreas
de livre comércio da Amazônia Ocidental - a{ incluido o Acre há mais de 30 dias teriam sido aumentadas em mais de 50%: V.
Ex• fez o reparo e ele fica registlãdo.
QuerO coriciuir, Sr. Presidente, dizendo que, lamentavelmente, o Governo - e se trata de uma critica frootal e fixmal ao
Governo - fez o contingcnciamei::ato com ba.sc na crise cambial,
que ele dizia -ilnincnte, :.úra vés de um decretO. ACODlece que esse
ato discriminatório contra a Zona Franca de Manaus reside. sobretudo, no seguinte fato: enquantO as impoiiiÇões ali estão iSentas
do Imposto de Importação e ·do Imposto de Produtos Industrializados, os ingressados nos demais pontos do País pagam os tributos
devidos- os dois a que me referi. Oqile-CVídeliCia- e aqui chamo
a atenção da Casa- a preocupação do Govemo com a arrecadação
tributária e não com a crise cambial.
Mas, Sr. Pn:side.utc, está tramitando no Judiciário uina ação
genérica inteipjsti-pelas entidades de classes que visa a suspender
o coo.tingcnciamento. Quando foc j.llgada - c tenho certeza de que
será reconhecida a inconstitucionalidade do decreto-, ficará nruito
dificil para o Presidente da Rep:íblica. que se comprometeu com
aquela área. ter ido - pam não dizer Uina palaVra:- rilais dura -·na
conversa de assessores que não estão à alrura de desempenhar o
cargo.
Sr. Presidente, quero registm.r o fmal do expediente do Governo do Estado.
1
'Enfim. acreditamos que, em face de a balança
comercial não ser mais deficitária; de o contingenciamento não ter sido imposto por lei, mas sün por decreto;
de o contingenciamenlD ter sido estabelecido de fonna
discriminatória somente para aZona Franca de Manã:uS;
de o Governo Federal já ter perdido mais de 50 mandados de segurança; de a indústria e o coméréío" de Manaus
estarem na imúiência de paralisaçio pcc falta de quotas;
e de lambém ser iminente o deScontingenclaniento pelo
JudiciáriO, o Governo Federal deveria se anteCipai: Crevogar o contingenc~~~- e-_evitM--:--assim, o "desgaste
político do Governo."
-

Sr. Presidente, chamo a atenção do Uder do Governo ao
aftrmar que, em uma circunslânci.a como essa, em que se prejudica
uma. região que tudo faz para sobreviver, tudo faz para cootinuar
na filiação da Federação - porque a tratam como enteaaa -. é lamentável que a Liderança do Goyemo não_cbame a_atenção da
área fazeodária. e não Ofaça àe forma áspera. Daqui ã ã.lguns diâS,
vai acabar perdendo o nn:Jio daqueles Parlamentares que compõem aquela área e qt:e :r.:.~ ..::,",~'i o aqui para deixar de defender os interesses do Amazonas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - S<>bro • !Ilesa, mquerimetitos que serão lidos pelo Si'. 1° Secretário -CQI exercício-:
Senador Levy Dias.
São lidos os seguintes:

Sc;:ter:obro de 199_$

REQUERIMENTO N' 1.208, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Ex•, nos termos do art. 172, I, do Regimento
a inclusão em Ordem do Dia. do Projeto de Lei da Câmara n° 52/94 (n° 2.161-A/91. na origeni), que dispÕe- sobre o arqlii~
varnento e a eliminação de processos judiciais.
Sala das Sessões. 19 de setembro de 1995.-_Senadox: Hum.
Int~rno.

hcrto Lucena.

--

REQUERIMENTO N"l-209 DE 1995

Senhor Presidente.
Requeiro a V.Ex•, nos termos do art.. 172, I. do Regimento
Interno. a inclusão em Ordem do Diã.. do Projeto de Lei da~
ra n° 95195 (n° 534/95, na origcinl). que dispõe sobre a anistia de
débito dos eleitores que deixaram de votar nas eleições de 3 de outubro e 15 de novembro de 1992e 1994.
Sala das Sessões, 19 de setetnbro de 1995.- Senador Hum-

berto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os requerúnentos
que acabam de ser lidos serão inc1uídos na Ordem do Dia, oponil.:.
namente.
A Mesa deseja esclarecer ao Plenário que concedeu a palavra ao Senador Bernardo Cabral em permuta com o Senador Valmir Campelo, e não como Líder, uma vez que já tinha sido dada a
palavra. como Líder do PP, ao Senador Antonio Carlos V aladares.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente. V. Ex'va
que a educação deste Parlamentar é tamanha que não quis contmriar V. Ex". E. por não contrariar, nio pôde agradecer ao Senador
Valmir Campelo pela permuta que fez.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado.
Apenas para que o Plenário não tivesse a interpretaçio de que a
Mesa estava admitindo dois oradores pela mesma Liden.nça.
Os requerúnentos serão encanlinhados ap6s manifestação
do Presidente da ComissãO de Constiblição, Justiça e Cidadania,
em obediência ao disposto no J)llri.gmfo ánico., do art. 255, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Sccretârio em exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N"IZIO, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tCITnos do art 2.58 do R~girilento lntemo, requeiro a
tramitaç-ão conjunta do Projeto de Lei da Câmara D0 106. de 1995
-Complementar. como Projeto de LeidoSenadon°90, de 1994Complementar, que ver:sam sobre ação rescis6ria e;m casOs de inel~git.ilidade.
_
_ __ __
__
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995.- Rooaldo Cu..
nbaLima.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerilnelllo lido
será indüído na ~...em do Di.; opcrtti.n:.......""ente. coCscante c dis~
posto no art. 255, inciso II, letra c, n° 8 do Regimento Interno.
S_obre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Sectetário ell} exer:cício, Senador Levy Dias.
E lido o seguinte:

REQUERIMENTO N' IZll, DE 1995

SeDbor Presidente,
Na forina dO- art. 258 do Regimento Intemo do Senado Federal, r~ueiro a Vossa Excelênc~ a t:riunitaçJo em conjiinto aosseguintes projetes-de lei, uma vez que tratam de matérias conexaS:-
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!) PLS no 155/95, que "estabelece procedimento para desapropriações e dá outras providências", de autoria do Senador Ber·
nardo CabraL
2) PLS n° 223/95, que "dá nova redaçáo aos arts. 6°, 9oe 20
do Decreto-Lei, n° 3365, de 21 de julho de 1941, e dá oui:J:as providências", de autoria do Senador Romeu Tu ma.
Sala das Sessões, 19 de setemOro de 1995.- Senador José
lgnácio Ferreira, Relator.
O SR. PRESIDENTE (José_Samey)- O requerimento lido
será incluido em Ordem do Dia oportunamente, consoante o diSJX)sto no art. 255, inciso ll, alinea c, n° 8, do Regimento Intelnõ.Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre-

tário em exercício~ Senador Levy Dias.

-- -

É lido o seguinte
REQUERIMENTO No l.Zl2, DE 1995
Com fundamerlto no disposto no § 2° do art. 50 da Constittlição Federal e, com base no disposto no art. 216 do Regimenro
lnlemo do Senado Federa~ requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas, ao Exm0 Sr. Ministro do PlanejameniO e do Orçamento,
as seguintes informações sotre recursos destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social, na Proposta Orçamentária para 1996.
encaminb.ada ao CongteSSO Nacional:

1) Que razões determinaram o corte de 60% dos recursos
destinados ao Fundo, na Proposta OrçamCnlária para 1996?

2) A Secretaria Nacional de Saúde foi ouvida, antes de se
fazerem os cortes?
3) A proposta encamiiiliada por aqUela Secretaria. de R$ 1,8
bifuão, superestimava oS OJSlOs do Programa?
4) Do montante de R$ 781 milhões previstos na Proposr.a
Orçamcntáriil, quanto se destina aos progràmas de atendimento: a
crianças, a adolescentes. a idosos, a deficientes fisicos e mentais e
aos demais programas?
5) Estão previstas alternativas de atendimento aos casos que
deixaria de ser atendidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social?
6) Como o Governo pretende suplementar os recursos destinados 3.0$ programas de prestação continuada?
7) Os recursos previstos irão permitir, pelo menos, a manutenção dos níveis anulis-de atendimento?
Justificação
O Fundo Nacional de Assistência SOCial, recentemente
anunciado pelo Govemo, parecia representar o resgate da dívida
social brasileira. agravada, dia a dia. pelos fenômenos da concentração de renda e do desemprego que se verificam em todo o mundo capitalista e, particUlarmente, no Brasil. onde a indigência cresce na medida da "modem.izaçio" da economia.
Em razio disso. é que o po.pel do Estado com agente redistribuidor- de renda se torna impl"CScindível. Como se verificã. no

entanto,

~
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que o Governo dispõe de soluções outras para o

problema que nio o apotte de recursos para o atendimento das necessidades emergenciais de pessoas al:nngidas pelo Fundo em

questio.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995. - Senador Pedro
Simon.
(À Mt:JJO paro decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney)- O reqtierimento será
despachado 1 Mesa Diretora para decisão.
Sobre a mesa. projeto que seni. lido pelo Sr. l 0 SecretArio
em exercício, Senador Levy Dias.
-

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 262, DE 1!195
Proíbe aos ocupantes de cargos em comissão
ou de assessoramento da administração direta, indi·
reta 00 fundamental da União,. de celebrarem oon·
tratos que especifica e dá outras providências.
O -Conê'Csso NaciOnaf deéreta:
Art. I 0 É proibido a_os ocupantes de cargos em comissão ou
de assessoramento dos órgãos da administração direta. indireta ou
fundacional da União, celebrarem contratos de prestação _de serviços ou de qualquer nature~ com pessoas jutídicas_-de- dáeitõ pú~
blico. e com as de _direito privado que para a sua manutenção recebam contribuição do p<>d;er JX'íblico.
Parágrafo -único. É vedado ao servidor comissionado, refe:ri~
do neste artigo. pãrticipar corilo proprietário ou como sóeio, ainda
que minoritário~ de empresa que goze de _favor deconente de contrato _com pessoa jurldica de direito público ou de_direito privado
para cuja manutenção tenha contnOuído C? pcxler público.
Art. 2° A não observância do disposto no artigo anterior iinplicará a nulidade dos atos e o ressarcimento ao erário da remuneração percebida, sem prejuízo da ação penal cabível.
Art.. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão,
revogadas as disposiçc?es em contrário.
Justificação

A medida proibitiva. objeto da presente proposição, tem
como fmalidade preclpua atender a um dos princípios essenc~s
da administração pública: o da moralidade (art. 37 da ConstituiÇão
Federal).
·
..
_ __ _ __ .
·.
Tal princípio se reveste da maior importância Já que co_ibe
prjvilégios a detentores de cargos JX'íblicos que. muitas vezes.
aproveitando-se do prestígio político de que dispõem. conseguem
favores ou benefícios de entidades públicas ou privadas que mantém relações intimas com o círculo do poder, tomando os seus _atçs
alvo de cifticas da cip1nião pública que vê em tais Casos manifestações anti-éticas que contribuem para desacreditar a administração
pública.
.
. -..
Não constitue. portanto. ato nonnal a merecer ap01o do Cidadão que paga impostos assistir impunemente o uso da ~u~
administrativa pãii a obtenção de vantagens que jamais seriam
conquistadas fora da influência exercida por aqueles que ocupam
evenrualmente posições de mando ou de assessoramento junto às
esferas do rxxfer.
...
É preciso que se estabeleçam "regras claras", que preencham as lacunas hoje existentes na legislação, que permite de for~
ma tão desabonadora a prática de atos que na aparência se apresentam como legítimos, mas que depõem contra a seriedade ou a
moralidade que deve nortear o comportamento das autoridades pú~
blicas.
__ _
O projeto em apreçO ilão só profbe, JX't' parte de ocupantes
de cargos enl comissão ou de assesso~ento da _administração-pireta, indireta ou fundacional da União, de celebrarem contratos
com entidades de direito piblico e de direito privado (que recebam
contribuição do poder público) como veda terminantemente qui Os
detentores desses cargos federais possam participai, ·seja coino
proprietário ou sócio, mesmo minoritariamCnte, de empresa privada que goze de favor decqn::ente de contrato_ com pessoa jurídica
de direito público ou de direito privado (que receba connibuição
do poderpúblico).
O projeto estabelece ainda que os atos praticados serão nulos e que haverá ressarcime"rifu ao erário da remuneração percebida._ sem prejuíZO da ação penal cabível, no caso de descumprimen~
to do prescritO ein lei.
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Assim, fica maiS do que evidente a relevância da proposição pelo objetivo moralizador a que se destiJia. _
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995.- Senador Anto-

nio Carlos Valadares.

(À Comissãõ de Constituição, Justiça e Cidadania- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto será publicado e remetido à conússlo competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

táriõ em exerCícíO. SCnador Levy Dias.
É lido e aprovado o seguinte:

--

--

REQUERIMENTO N' 1.213, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos. nos termos do an. 218 do RegimeritCdnterno
e de acordo com as tradições da Casa, ãs seguinteS -hoffienagens
pelo falecimento do Dr. Manoel Castro Filho, ex-Dep. Estadual.
ex-vice governador e governador do Estado de Ceará.
a) inserção em ata de um voto de profundo wsar
b) atnsentaçio de condolências à fanúlia e ao Estado do
CeaR e ao Prefeito de Morada Nova
- Sala das Sessões. 19 de setembro de 1995.- Lucío Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobrc__a mesa. requerimento-que· se-Já lido pelo Sr. 1° SOCretário em exerCício, Senador Le'Y Dias.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 1.214, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, nos lermos do art. 218 do Regimento Interno do
Senado Federal, as seguintes homenagens pelo falecimento _do exDeputado Federal Augusto Oliveira Camelto de Novaes:
a) inserção em ata de um voto de profundo
b) comunicação desta iniciativa à família, nãs pessoas da
Herm.illa de Novaes Carneiro Cainpelo e de IY" Márcia Estela Ferreira da Silva;
c) Coiminicação à ASseinbléía Legislativa.
Sala da Sessões, 19 de SCteiD.bto de 1995 -Senador Carlos

pesar;

o-

Wilson.
O SR. PRESIDENTE (José Sainey)- Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1o Secretárió im exercício. Senador Le':)' Dias.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 1.215, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos dos art. 172. I, do Regimento Interno
do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Clmam 114. de 1994.
- Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995. - Senador Car-

Nacional. aprovada em 14 do correme, ficam assim estabelecidos
os calendários -para tramitação das seguintes proposições:
Projeto de Lei n° 35, de 1995-.CN, que "estima a Receita
c rvca a Despesa da União para o t!xerácio -financeiro de
1996":
Dia 1-9-95- leitura do projeto:
Dia 12-9-95- prazo para distribuição de avulsos do projeto;
Até 26-9-95- prazo para a realização de audiências públicas;
Até 1°-10-95- prazo para apresentação, pelo Relator-Geral,
do parecer preliminar, perante a Comissão;
Até 4-10-95- praZo para apresentação de emendas ao parecer preliminar,
Até 8-10-95 - prazo pára votação do parecer preliminar COill
as emendas. penuite a Comissão; - .
De 9-10 :a 23-10-95- prazo-para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei Orçamentária para 1996;
Até 26-10-95 - praZO--pãtã publicação e distribuição de
-·aVUlSos das emendas;
Até 16-11-95- prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação-dos pareceres s~s nas Subcomissões;_
_
Até 1-12-95 - prazo para apresentação, publicação, distlibuição e votação do parecer fmal. na Comissão;
Até 8-12-95- prazo para sistematização do parecer sobre o
Projeto, e--para encaminhamento do parecer ftnal à. Mesa do Congresso Nacional;
ProjetO de Ld n' 36, de 19!)5:CN,
sobn: o Plaoo
Plurianual para o periodo de 199611999 e dá outras providêndas":
Dia 1-9-95 - leinira- do projeto;
Dia 12-9-95 -prazo para distribuição de avulsos;
Até 26-9-95 - prnzo para realização de audiências p1blicas:
De 13-9 a -29-9-95 - prazo para apresentação de emendas ao
projeto de lei;
4-10-95 - prazo para p~blicação e distribuição de avulsos
das emendas;
Até 20-l0-95 -prazO pam apresentação. publicação. disfiibuição e votação do parecer do Relator sobre o projeto de lei. na
Comissão;
Até 27-10-95 - prazo para encaminhamento do porcoer ftnal
à Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória ne 1.113, de 12 de setembro de 1995, que "acrescenta parágrafo ao ai1. 75 da Lei n°
4,728. de l4de julho de 1965. e dá outras providências"'
De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tennos dos
§§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução n° 1/89-CN, fiCa assim coostib.Úda a
comissão miSta incümbida de emitir parecer sobre a maléria::

"disPõe

Senadora

Titulares

PMDB
José Fogaça

Coutinho Jorge

Fernando Bezerra

Flaviano Melo

los Patrocinio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O requerimento que
acaba de ser lido será incluído na Ordem do Dia, op:JtUn:iã.fiiente.
A Presidência comunica ao Plenário que as sessões dos dias
22 e -25 pt6ximos, sexta e sCgunda-fe"irã respectivã.mente, serão
deliberativas, em virtude de dispositivo regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presidência comuníca que, nos termos da Resolução D 0 2, de 1995, do Congresso

Suplentes

-- J'FL
Càrlos Patrocínio

Odacir Soares

BeiJo Parga

Jonas Pinheiro

PSDB
Pedro Piva

Jefferson P6res

~
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PT

sa)

Laura Campo:-;:

Eduan.lil Suplicy

para proferir parecer
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para emitiiparecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. S_enadores, em plenário, o ilustre Senador Eduardo Suplicy, na condição de líder do Partido dos

Luiz Alberto Oliveira
Deputados

Titulares

Suplentes

Bloco {PFL- PTB)
- -Direi Coellio

Jair Siqueira

Cláudio Cajado
PMDB

Geddel Vieira Lima

Ubaldo Corrêa

PSDB
Sílvio Torres

Zulaiê Cobra

PPR
Francísco Domelles

Gerson Peres

PT
Jaques Wagner

.Arlindo Chinaglia
PP

OdelmoLeão

Edson Queiroz

De acordo com a ·Resolução n° 1, de 1989~N. fica eStabe~
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
'
Dia 19-9-95 - designação da conússão mista;
Dia 20-9-95 - instalação da comissão místa;
Até 18-9-95 - praro para recebimentO de elnendas e para a
comissão mista emitir- o·paiêctr sobre a admissibilídade;
Até 27-9-95 - prazo fmal da comissão mista;
Are 12-10-95- prazo no CorigressO Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 100. DE 1995
(Em regime de ur~ncia, nos termos dO
art. 336.'b", do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 100, de 1995-(n°373195. na Casa de exigem),

que aulDriza o parcelamento do recolhimento de contri-

buições preVidenciáríãs -devidas peJos empregadores em
geral, na forma que específica, e determina outras providências, tendo

Parecer, proferido em Plenário, Relator. Senador
Lúcio Alcântanl, em substituição à Comissão de Assun•

tos Sociais, favorável ao Projeto. com einenda D0 3 de
redaçã.o que apresenta, e contrário às emendas oferecidas perante a Comissão.

(Dependendo de parecer sobre as emendas de Plenário}
A matéria ConStou da Ordem do Dia de 15 do COirente,
quando foi retirada de pauta, nos termos do art. 348, inciSo II, do
Regimento InternO, devido à apresentação de onze emendas à pro.posiç3o.
c
~c

-~

Não havendo quem peça a palavra, encerro a. disCus5ão.

Concedo a palavra ao Relator, S_enador Lúcio Alcântara,

PTB

Régis de Oliveira

69

Em discussão o projeto e as emendas, ~m turno único.(Pau-

~

Traballiadores, apresentou ll(onze) emendas, numeradas seqüencialmente de 4 (quatro) a 14 (quatorze), e assim resumidas:
1. modifica a redação do caput do art. 1° para reduzir o prazo de concessão para 90 (noventa) dias e o prazo de parcelamento
para até 72 (setenta e dois) meses (Emenda D0 4);
2. ake_ra a redação_do caput do art. lo para reduzir o prazo
de parcelamento para até 72 (setenta e dois) meses (Emenda n° S);
3. modifica a redação do caput do art. 1°para reduzir o prazo de parcelamento para até 84 (oitenta e quatro) meses (Emenâa
n•6);
_ 4. d.: nova redação ao § fO do art. 1° para acrescer de multa
e juros de mora o montante a ser parcelado (Emenda n° 7);
S. suprime o§ 2° do art. lo para compatibilizar o texto do
artigo com o da Emenda n° 7 (Emenda D0 8);
6. dá nova redação ao parágrafo 4° do art. 1°, para vedar
"qualquer redução dos valores cobrados a título de juros e multa"
nos casos de reparcelamento (Emenda D 0 9);
7. altera o § 5° do arL 1° para acrescer de juros e multas os
débitos parcelados de contribuições descontadas dos segurados
empregados (Emenda n• 10);
8. dá. ao § 5° do art. 1° nova redação., que determina o cômputo em dobro das multas no pan;elamentos de contribuições desCOnta-das dos s.egurados empregados (Emenda no 11 );
9. suprime o§ 5o do art. 1°, assim excluindo da possibilidade de parcelamento os débitos referentes às contril::uições descontadas d_os segurados empregados (Emenda n° 12);
_
10. modifica a- redação proposta ao art. 20 da Lei n° 8.212,
de 1991, pelo art. 2° do substitutivo, parã alterar alíquota de contribuição (Emenda n° 13);
-11. adiciona dispc~itivo dando prazo de 60 (sessenla) dias
para que o Poder Executivo envie ao Congresso Nacional projeto
de lei destinado a agilizar os procedimentos de execução jldicial e
extrajUdicial de dívidas para com a previdência social (Emeixla n° 14).
É. o relatório.
ll- VOTO DO RELATOR

As Entendas n°s 4, 5 e 6 trazem modificações ilvs prazos de
concessão e/ou de parcelamento. Em nosso entendimento, taís mudanças não chegariam a produzir efeitos relevantes, pois os prazos
previstos no projeto erii anâlise-são bastante raZoáveis para as
!idades a que servem, ou seja, dar tempo hábil ao Instituto Nacional de Seguridade Social ~ INSS paril pOOCessãr os diVersos pedídos de parcelamento e proporcionar aos benefiCiários- do parcelamento forma de pagamento compatlvel com as __suas reais possibilidades de saldar o débiio.
-- - Versam sobre multas e juros de mora as Emendas n% 7, 8,
9. 10 e 11. A de D 0 7 prevê o aàéScimo de multa e juros de mora
ao montante a __se_r parcelado. Supriiiiindo o § zo do arl 1o; a Emenda n° 8 pretende compatibilizar o texto com a-eventual aprovação
da emenda imediatamente anterior. A Emenda n° 9 veda redução
dos valores de multa e juros nos casos de reparcelamento. As proposições de n° 10 e II tratam do parcelamento das contribuições
descontadas dos segurados empregados. sendo que a primeira
acresce o valor a ser parcelado de juros e multa e a segunda prevê
o cômputo da multa em dobro.
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No que se refere ao méritO-dessas propostas, gostariamos de
tecer breves considerações. Sem dúvida. a isenção ou redução de
multas representa uma. diminuição de receitas, u-ma liberalidade da

dívidas pacruadas através de contrato entre os Estados. Municípios
~ a União. Esta proposição que vem da Câmara dos Deputados estahelece,noart.l0.e seu§ 1"':

administração; Enrretanto, o que se pretende com o projeto em

"ExCepcionalmente nos 180 dias subseqüentes à
publicação desta lei, os débitos pendentes junto ao Instituto Nacional de Seguro Socíal, INSS. referentes à contribuições de empregador incluídos ou não em notifica.
ção, relativos à competências anteriores a 1° de agosto
de 1995, pxierão ser objeto de acordo para pagamento
parcelado de até 96 meses.

análise é viabilizar a Cobrança dos débitos para com a Previdência
Social, é n:ativar Os pagamentos por paite, prindpilmente, de Estados, Distrito Federal e MunicípiOs. Nesse sentido, algumas concessões são necessárias para que os beneficies do parcelamento se
tomem efetivos também para um aumento da arrecadação de contribuições. Adexmlis, as multas constituem peso íiJ.Su-port:âVel num
momento em que chegamos a uma inflação perto de zero. Antes,
as multas representavam uma forma de compensar o erário pelas
perdas deCOITentes das constantes desvalorizações da moeda; hoje,
as perdas são mínimas em razão da estabilidade da moeda.

A Emenda

0°

12 prevê a supressão do § 5° do art. 1o e, se

acolhida. impossibilitaria o parCelamento das contribuições des-

contadas dos empregados. Reconhecemos que essa possib~lidade
de parcelamento não deve ser concedida genericamente. E felevante o argumento de que p:xje configurar-se uma "apropriação
ind6bita" na ausência de recolhimento das parcelas descontadas.
Entre os entes de direito privado, a únicã eiCeÇão que o projeto
abre diz respeito às cooperativas agrícolas e, neste caso, o argu·
mento relaciona-se com a crise que se abate sobre todo -o ramo
agropecuário. No caso de entes de direito público, principais beneficiários nã hipótese de parcelamento prevista no parágrafo a que
se refCre a emenda, temos a realidade fática a- nOs ínfonnar que
muitos Estados e Municípios vivem uma" Crise--grave-na adrriinistração de suas fmanças. com queda de receita acompanhada do
bloqueio de seus recursos junto aos Fundos de PartiCipaÇãO. Muitos administiadores:, por outro lado, receberam dívidas a pagar de
seus antecessores. Como fulminá-los com a pecha da "apropriação
indébita"?
No que diz respeito ã alteração de alíquota, objeto da Emenda no 13, nos posicionari:los -ein sentido contrário dada a ausência
de um estudo mais efetivo a respeito dos impactos de uma even·
tual mudança nos percenwais. Ademais, para alterá-las talvez a
melhor opção fosse diminuir o número de alíqt.iotas ou redUzir a afi.
quota de fonna a favorecer ·os trabalhadores de mais baixa renda.
Finalmente, a Emenda n° 14 prevê ()·envio ao Congresso
Nacional de projeto de lei destinado a agilizar os procedimentõS
de execução jldicial e extra-judicial. Não cremo~_ que sejam necessárias novas medidas de coerçio para melhorar a performance da
arrecadação. O Instituto Nacional de Seguro SoCial já dispõe, a
nosso ver, dos meios legais para efetivar as cobranças necessárias.
Díante- do exposto~ mantemos nosso entendimento antes exposto no sentido da aprovação do Projeto de Lei n° 100, de 1995.
com a emenda de redação proposta, e opinamos pela rejeição das
emendas apresentadas em plenário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) --0 parecer conclui
pela rejeição das emendas n'1o 4 a 14 de plenário.
Passa-se à votação.

O SR._ HUMBERTO LUCENA -- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem a palavra V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores. desejo re_·_
gistrar neste instante. que a aprOvação desse projeto vem em boa
hora, na medida em que t<Xlos estamos empenhãdos em criar melhores condições de pagamento para os débitos dos Estados e Municípios.
Eu mesmo, com os Senadores Ronald_o Cunha Lima e Ney
Suassuna,. sou autor de projeto de resolução, sobre a rolagem das

• Para apuração dos débitos ou ato do parcelamento será. considerado o valor original atualizado pelo
índice oficial utilizado pelo INSS. para correçio dos
seus créditos. com redução de 50% das importâncias devidas a títulos de multa, .:oendo total isenção no caso dos
Estados. Distrito Federal e dos tvfunícípios."
Ora, Sr. Presidente, transformado em lei esse projeto. have~
rá um alívio grande para os Estados e Municípios mais endivida~
dos, particularmente no caso da Paraíba, que está no momento
despendendo cerca de 19 a 20%, de sua receita, por mês, com serviço de sua dívida.
Ainda há pouco conversava com o nobre Senador Esperidião Amiri. a respeito, por exemplo~ dos grandes Estados que t6m:
uma grande díVida mobiliária. que não é o caso da Paraíba, ~
Piauí, do Marnnh_ão e de_9Utros pequenos Estados. Esses Estados
menores têm uma grande dívida contratual, que está sendo paga
religiosamente à União, através de contratos celebrados n9 Governo Itamar Franco.
Nessa rolagem incluem-se os débitos de INSS, como in~
cluem~se os débitos do FGTS. Portanto, a aprovação desse projeto
e sua transformação em lei, vai cootribuir pam que possamos mi·
norar a situação dos Estados, que devem mais à União, na medida
em que teremos condições de melhorar a capacidade de pagamento dessas Unidades Federadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, solicitando aos Srs.
Senadores a aprovação deste projeto que vem ao encontro dos interesses dos Estados e Municípios.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa-lavra para encaminhar a votação. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP, (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do oiador.) ·Sr. Presidente. S:fs e Srs. Senadores, antes de analisar o mérito da matéria, eu gostaria de protestar, com respeito à decisão intempeStiva de oferecer a esse projeto
tramitação em regime de urgência. O projeto propõe não apenas o
parcelamento dos débitos referentes à coo.tribuição do_ empregador'
ao INSS, mas, também. a anistia de 50% das multas, sendo total a
anistíã. -a Estados. Distrito Federal e Municipios. &tamos diante de:
uma situação onde o Governo se manifesta publicamente, extremamente preocupado com a sitnaçlo de quase- fal&.cia da Previdência, a ponto de propor reformas que retimm dirt:itos Wramenle
conquistados pelos trabalhadores, mas age no sentido de jogar a
Previdência em situação ainda pior com novos parcelamentos e a
anistia de multas, ou a preocupação do Governo--não é minima-mente considerada pela sua base pa.rlameDlar.
'
A segunda opçio é mais remc::)tu.. pois nio se observou nenhuma mObiliZaÇio do Ministmo, no sentido de frear este açodamento. Tivesse o GovernO Cmpenhado um dkim.o do esforço que
tem aplicado na aprovação da lei das patentes, na defesa da combalida Previdência, não estariamos aqui analisando esse projeto. O
fato de a urgência ter sido requerida deve significar que todas as
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dúvidas estão já esclarecidas. Podemos, então. ser informados, vemo se mo:stra preocupado com o nnanCianiento do sistema, proquanto ao impacto orçamentário do projeto, Ciuir o montante toial pondo cortes de direitos adquiridOs pelos trabalh-adores, é pfeciso
de dívidas que será parcelado, qual o valor da anistia que estare- que o Senado dê melhO!'es condições ao INSS_de fazer frente is
mos concedendo às multas acumuladas? Qual o perfil dos devedo- suas despesas previdenciárias.
Assím, propomos que o prazo de parcelamento seja reduzires que beneficiaremoS c.Oin eSta medida? São pequenas empresas,
empresas públicas, ou devedores contumazes? Será que Poderia- Co a seis anos ou 72 Ineses.
Concluindo, Sr. Presidente, requeremos destaque para votamos tratar todos esses casos como se fossem iguais? Podem argumentar que a Previdência estará recebendo um volume maior de ção em separado da Emenda n° 7, pois não cabe conceder-se, de
recursos ao repactnar os débitos do que se tentar executar as dívi- antemão, o perdão de multa e juros de mom; destaque para votadas, o que pode ser at~ verdade, mas certamente isso se acentua a ção em separado da Emenda n° 8 de plenário, porque essa outra
cada medida de caráterdeseducador, como essa que se toma, e não emenda suprime a possibilidade de anistia de multa- é um disposiforam poucas em passado recente. A Lei n° 8.212, de 1991, permi- tivo que deve ser suprimido; propomos tamb6m destaque para votiu o parcelamento de débitos em até 00 meses, sem perdão de tação em separado das Emendas n° 12 e n° 14 de plenário.
O sentido geral, Sr. Presidente, é que devemos IU.li231" um
multas; permitiu também que fossem cancelados até 30% dOS démelhor contribuição ao
bitos de Estados e Municípios, mas condiciOnou os repasses~ dOs esforço no sentido- de proporcionar
Fundos de Participação. A Lei n• 8.620, de 1993, concedeu paroe· INSS de parte daqueles que não cumpriram 11deqüadamente com
-lamento de d6bitos em até 96 meses e reparcel8inerltoS de débitos os seus devereS.
Por essa razio, encaminhados contrariamente ao projeto e
já parcelados em 60 meses - as empresas estatais poderiam utili:zm
prazos de até 240 meses -,e coDcedeu perdão, a qualquer empresa, apresentamos esses destaques. -0 SR. CASILDO MALDANER- Sr. Presideute, peço a
de 50% das multas. Novamente, em 1994, a Lei n° 8.870 dirigiu-se
especificamente às dívidas de hospitais ·contratados ou convehia- palavra para encaminhar a votação..
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a pol.avm
dos ao SUS, em função dos al:rasos no repasse de verbas. Aquelas
emp:osas que pattelarnm seus débitos em 1991 (60 me8es), repac· ao senador Casildo Maldsner.
tuararn as condições em 1993 (96 mes.Sf,-o cjiie se poderá repetir
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB·SC- Para encaagora em 1995. Cinqüenta por cento das multas foram peidoadas minhar a votaÇãO. Sem revisão do_o:rador.) ·Sr. Presidente. Sn.
em 1993 e mais 50% nessa nova opõttunldade: Não- se tr.iia de in- Senadores:, eslá na Ordem do Dia. em fase de- disCussio, uma. ]%Osensibilidade quanto à. crise que atinge a maior parCela dos setOres posta que, de certo modo, vem noS sensibilizar, porQUe o País vl\le
da economia, mas iSso nio justifica a existência de débitos já
momentos difíceis; há uma recessão uniito clara.. Todos os dias. a
fase de cobn.nça no vu.lor global de 50 bilhões de UFlR em março toda hora. os Senadores. os Deputados e o BraSil clamam que o
de 1995, quando não tinha se iniciado ainda a presente crise, se- momento nãO é-fácil. Os Municípios estio padecendo. bem como
gundo auditoria do TCU.
as empresas e os Governos Estaduais. E aqui nesta Casa se debate
Assim, Sr. Presidente, recomendamos o voto contrário ao para encontrar uma fórmula que dê condiçõeS- de funcionabilidade
projeto e apreseDtamos as emendas e destaques já referidas pelo aos Estados. O próprio Governo Federal já vem se ressentindo em
Relator Sensdor Lúcio A!cântam.
função de uma pro(X)Sta que ele mesmo _tem aplicado. que é o PlaPrimeiro, a rejeiçlo do§ 4° do art.. 1° do.PLC D 0 100195, no de Estabilização. o Plano Real. Há uma lei da Física que diz "a
que pretende autorizar o reparcelamento dos débitos previdenciá- toda ação cabe uma reação". Sabemos que as conseqü&.cias estio
rios sem que seja aplicado o disposto no § 5° do art. 38 da Lei n° colocadas.
8.212, de 1991, introduzidOpela Lei n•8.620, de !993. ·
·
_· Neste momento. Sr. Presldeiité;há Uma_Jioposta de orjgem
que Se pe.rcelãm-os débitos
o§ 5° do art. 8 da Lei n• 8.212, de 1991; dispÕe que os de- da-Câmara que Ch-egou ao Senado
vedores da P'revidência que já tenham obtido beneficio do parcela- com a Previdência. Mais do que parcelar, isentam-se de multas
mento, s6 podem obter um único novo parcelamento, e ainda as- também Estados, Municípios. cooperativas at6 o_ dia 1° de ago~
sim mediante o ~lhimento no ato da solicitação de 10% do sal- de,l995. Quem estiver aaasado 8lé -.gOra pode
o pm:elado devedor atualizado. Ora, dispensada a aplicsção do disposto no menlo e estará isento de qualquer multa também.
§5° do art. 38 da Lei D0 8.212, tem-se a seguinte situação: primeiÉ claro que o oiomento, Si-." Presidente. Srs. Seíladores, é de
ro, nlo haverá limites de ~epm:elamento; segundo, não haverá exi- participação; o~mom.erito-6 de ajuda. é de corilpriensão. Por oulro
gibilidade de rerolbimento antecipado de parte da dívida; e, tercei- lado há que se fazer um alerta. Creio que estamos legislando num
ro. o prazo de 180 dias a cootar da publicação da lt:i, preVisto no terreno escorregadio, perigOso, porque se até boje quem tinha~
caput do art. 1o do projeto, para que o beneficio do acoroo do par- bito podia pedir parcelamento à PrevidSncia e ficadsento de mulcelamento seja requerido, toma-se um simulacro de m013lidade, tas, de agora em diante, aqueles que vinham pagando seus débifos
pois quem tiver solicitado a renegociação, nos termos dessa lei, religiosameritti: eStãO revoltados por terem pago; reservaram âipoderi. posterionnente Tequeret' ad inftnitum novos reparcelamen- nheiro para a Previdência todos os meses. Devem estar se preguntos. gozando de extraordinária vaiitagem -U:úcial de redução de tando por que não pegaram esse dinhe~o e o aplicaram em obras
50% do valor da multa, nos termos do § I 0 do art. 1°, oblendo as- ou recursos que poderiam marcar a passagem de seus governos.
sim suc:e~ivu diminuições das pcucelas a pagar calculadas sobre Há muitos achninistrac:iores que devem estar pensando isso; devem
um montante jt reduzido por ÍOIÇ8. do expressivo abatimento no estar arrependidos por terem sido honestos e obedecido à legislatocante à multa. Por esses motivos. defendemos a supressão do § ção em vigor até agora, porque ·o Congresso Nacional, o Senado
4° do art. 1o do projeto.
da República, no dia 19 de setembro de 1995 vem dizer que quem
Tünb6m pedimos destaque psza votação em separado da não pagou até o dia I o de agosto deste ano não terá problemas.
Emenda n• S de plenúio, pois o projeto jiropõe o estabelecimento agiu honestamente. Não sei como n6s. homens -piblicos. com- a
do pmzo de oito anos para o parcelamento das dívidas com o experiência que temos. pela responsabilidade que temos, iremos
INSS. o que levará a um comprometimento Sensível dos recursos encarar iSso.
da Previd&.cia. No sentido de proporcionar retornos mais signifiO GoveJ:Õ.o nos diz Um dia que se a Previdência nio mudar.
cativos a essa Pasta, princii)almente nesse momento em que o Go-- quebrará; no ootro dia. nos diz que vai anistiar todos que nlo pa-
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garam at6 o dia 1° de agosto. É um contra~senso, é perigosQ, não Brasil. que ganhavam entre aproximadaml'ntç 400 a ROO reais; um
seí o que estamos Jazendo.
-aumento da allquola da Previdência Stlcial d1· !O para I I%,
Trago essa ptcocupaçio e invoco o tCstemunho do nosso

tempo. Quando asmmim.os o Governo -de Santa Catarina, eu como
Vicc e Pedro Ivo como Governador: em 1987, houve uma pressão
da sociedade para que anistiássemos os que tiDham o ICMS atrasado. Comp'Dhciros e empresas até fizeram uma grande pressào
nesse sentido. Para dar o exemplo, não atendemos; para dar o

exemplo aos contribuintes que vinham religiosamente recolhendo.
Por.Sm., há que se afmnar. hoje, aqui no Senado, estamos
dando um mau exemplo à Nação. Essa é a grande verdade. Estamos dizendo que quem nio pagou é honesto do mesmo jeito.
Por isso, quero deixar :registrado nos Anais do Senado essa
gmnde precx:upaçio. Entendemos o momento em.ergencial, o momento prement.e por que passam os Estados, os Municípios, as
Cooperativas., empresas de toda a ordem. Entendemos as dificuldades, mas que é perigoso, Dio há a menor dúvida.
·
Pn=cisamos nos reunir. sejam as Lider.mças ou a Comissão
de Assuntos Ecooômicos, pca tmça.r uma norma. E. no caso, se
houver uma emergSncia, se passar ''um furacão" como o que destruiu San Martin num desses Munidpios ou wm desses Estados,
vllDOI analisar caso a cuo. Pon!m, um perdio genemlizado é perigoso.
Faço esse relato porque, ca esteira desses acontecimentos.
muitos fatos podem ocorrer. Por isso. participando, entendendo e
endossando o momento, trago a minha preocupação em toino de
mat&ia como essa, que pode escorregar em outros planOS, porque,
um dia se fala de uma forma e, em outro, de outra. Isso não fica
bem para a Naçio. pela responsabilidade que temos que ter aqui,
no CongressO Nacional.
Muito~. Sr. Ptesidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DVTRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (José S4Ill0y) - Coocedo a palavra
ao Senador José Eduardo Dutm para enca.mínhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Para encaminhar a votaçio. Sem revisio do crador.) - Sr. Presidente. Sr's e
Srs. Senadores. o primeiro aSPecto que eu gostaria de ressaltar e
lamentar é que o Senado da República está discutiudo uma matéria
dessa relevlncia, tramitando em regime de urgência. não tendo
passado pelas Comissões especializadas desta Casa. A impressão
que temos é a de que todos os Senaclc:m:s dispõem de todas as infClmliÇÕeS refm:ntes a esse projeto.
Chegamos a essa conclusio em funçio do clima que estamos vendo nesta Casa ao disrutirmos sobre ela - eu gostaria inclusive de solicitar ao nobre Pruidente que usasse a campainha para
solicitar a ateaçio dos nobres Senadores, já que estamos discutin'
do uma matéria cujo. voi.i.Çio ~ em regime de urgência e que não
passou pelaa Comissões especificas desta Casa: · - -·
Em segundo lugar, Sr. ~sidcnte, Srs. Senadores, eu gostaria de me referir A discussio do aumento do salário- mínimo em
projeto que veio da C.hnara com um prazo determinado para que
pudesse ser votado. Esse projelo também fOiâ.proVado em regime
de urgência e. à época. justiftcava-se, porque Dão poderia haver
modificações nesta Casa. pois nio haveria tempo para qUe o prOjeto viesse a ser apreciado pela Câmara dos Deputados novamente,
se hcovesse necessidade, e não haveria tempo para se aumentar o
salúio minimo no dia 1° maio.
- -Naquela ocasião, o argumento que embasava o projeto, o
argumento de se unirlCII' o aumento do salário mínimo. aliado ao
aumento de alfquotàs. era o do que a Previdência Social não teria

condições de arcar com aquele aumento do :salário minimo. E. na~
quela oportunidade. aumentou-se a alíquota do"s milionários do

Agora._ Sr._ Presidente, Srs. ,S,cnaJnrL"'· t:'>t.miOs U1amc. mais
_ul!_l.a ~ez. dC uma pioPosta qUe aniStb a·' i]í(:d.ls dos sonegadores
da Previdência Social, S(lh a a!egaçá,l de !tH' o País está passando
por maus momentos: de que existe um.1 >nse; de que, se não for
aprOvada essa anistia. diversas emprcsaY não terão condições de
pagar. etc. E. mais uma vez. é inserido no projeto a anistia a Estados. Municípios e Distrito Federal e se admite estar embutido
contrabando- desculpem-me a palavra . a anistia a diversos sonegadores contumazes.
__
_
O fato de esse projeto não -ter passado pelas Comissões especializadas desta Casa não nos permite· duvido que permita a illgum Senador nesta Casa. a não ser ao nobre Relator, que, prov_avehrienle. deve ter-se debruçado sobre a matéria: responder a uma
série de perguntas. Por exemplo, qual é o impacto no_orçamento
das anistias que estão sendo concedidas com relação a essas díVidas? Qual é o perfil desses devedores que estão sendo anistiadQs?
É veniade que estão incluídos aí Estados. MunicípiOs e Distrito
Federal? Mas. e os outros devedores? São_ empresas pequenas?
São empresas grandes? São devedores contumazes? Essas são perguntas que poderiam ser respondidas St> esse projeto tivesse passado pelas Comissões competentes.
Um segundo aspecto que temos qu" d-.!stacar- e. inclusive.
já foi ressãltado pelo Sr. Senador Casildo Maldaner- é que, in~ê
lizmente, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, nós. na prática, estamos
deseducando o con].mto da sociedade brasileira com uma série de
rri"edidas que tomamos aqui. Os devedores já estão aco_stumados a
continuar devendo, a continuar sonegando, porque sempre pen.
sam: ''Vamos continuar sem pagar. vamos sonegar. vamos continuar devendo, porque, daqui a 6 meses. o_ Congresso Nacional vainos anistiar".
Já existe uma série de leis que foram aprovadas no sentido
de anistiar esses devedores.
O SR. -PRESIDENTE (José Samey. -Fazendo aCionar a
campainha)- Apenas para lembrar ao Plenário. como V. Ex• solicitou à l!.iesa, que há um orador na tribuna.
V. Ex• dispõe ainda de 2 minutos para concluir o seu discurso.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Infelizmente, Sr. Presfdente.-o coii}into de Senadores ilão atendeu ao seu apelo!
Mas vejam V. Ex-s. Sr. Presidente e Sfs. "Senadores. a su.
cessão de leis que está sendo aprovada nesta CaSa e que adquire
esse papel deseducador com relação ao conjunto da sociedade. A
Lei 0° 8.212, em 1991. permitiu o parcelamento do déhito em até
60 meses. seinperdão de multas; a Lei n° 8.620. de 1993. concedia
parcelamento em até 96 meses qUe fossem rtparcelados os débitos já- parcelados em 60 meses. As empre.'~as estatais, por essa lei.
poderiam Utilizar prazos de até 240 meses e conceder perdão a
qualquer empresa em 50% das multas.
Novamente, em 1994, a Lei n° 8.870 dírigiu-se, Cspecificamente, a dívidas de hospitais. Aquelas empresas que parcelaram os
seus débitos, em 1991. por 60 meses, repactUaram as-condições,
em 1993, parcelando, dessa vez. em 96 meses, o que se repetirá
agora. em 1995, caso essa lei seja aprovada.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aqui registrar, mais uma Vez. o nosso p_rõtesto pelo fato de matéria de
tal relevância estar sendo dis~QUtid<l: em ~_gjme de urgência nesta Casa.
--

em
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Em segundo lugar, registrar, maiS uina vez, o caráter deseducador que essa sucessão de anistias está causando à nossa socie-dade, inclusive fazendo com que o sentimento de impunidade passe a ser cada vez maior.
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Portanto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não nos resta outra
alternativa a não ser votar contra esse projeto.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO 1\fELO · Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Geraldo Melo para encaminhar a votação.

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para em.·aminhar.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. inicialmente consulto se a
Mesa pode garantir a minha palavra ou se continua "a hora do recreio"!
O SR. PRESIDENTE (José Sariiey}" _:-o Pll;Ilário en_tcndcu
a mensagem de V. Ex•.
O SR. GERALDO MELO- Estou certo que sim.
Sr. Presidente, estou deveras preocupado. depois de llUvir o
encaminhamento do Senador José Eduardo Outra. porque S. Ex' l;
um companheiro sereno e competente.
S. Ex•, hoje. falou irado a respeito desse projeto. expressando um sentimento que não lhe parece muito comum.
Ouvi tanto de S. Ex.• quanto do Senador Edu.ard~> Suphçy
indagações sobre- a quem se destina o beneficio da lei que estamos
em vias de voEar. Refleti sobre isso, e coni O intuito de pa.r1ilhar
essa indagação com o Senado. levantei-me para faZer esse encami-

nhamento.
A quem será que se destina uma lei como essa? Às multinacionais, às grandes empresas nacionais. às montadoras de autOmóveis ou às grandes e poderosas corporações públicas e privadas? A
quem se destina? A instibJiçõeS -que têm excedentes capazes de
permitir que seus balanços mostrem no fmal do exercício que ganharam mais dinheiro aplicando no mercado de capilais- do que
nas suas atividades produtivas? Ou esSã lei vai beneficiaf.--6 baniIlho do inlericir do Rio Grande do Norte. do empresário que tem
dois ou ~s empregados e a quem faltou o dinheiro para recolher a
contribuição à Previdência? Quem é, afinal. o empre_sário brasileiro que está necessitando desse tipo de apoio? Ao refletinnos dessa fonna. Creio QUe ·vamOs concluir que
talvez essa lei se destine àquele capitalista brasileiro que ainda
vive sua fase de capitalização inicial, de formação do capital para
custear o seu negóciO. que moiita u-mã. ·estrutufa empresarial precária em cuja arquitetura figuram recursos de terceiros c-omo parte
inseparável do seu capital. Será que não é eSse o grande destinatário desse tipo de projelo?
Fícõ preoé:Upado quando vejo parlamentares. os quais. com
sinceridade. sei que defendem o capital nacional, ignorarem qual é
realmente o formato. o petfil. a característica da verdade;ra enif)resa nacional, do capitalista brasileiro que eslá nascendo ainda.
Penso. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esse tipo de projeto é a tábua de salvação do pequeno empresário do Brasil. Por
mais eloqüentes que sejam os projetes. há algo ínelutávcl. qual
seja. além de permitir que haja recursos que a-Previdência não está
conseguindo receber, esse projeto ainda socorre profundamente o
lado mais frágil da emp['CSa brasileira. o lado mais vulnerável. o
que mais necessita da ação de representante!: saídos da rua. do
povo. que conhecem os endereços das sedes monumentais das empresas multi.naciooais que funcionam no Brasil e que não precisam
de parcelamento, mas que conhecem também o barzinho da esquina onde entraram. quem sabe. muitas vezes durante as suas campanhas eleitorais para abraçar o dono do bar. o dono da bodega. o
dono da mercearia que vende. por caderneta, para receber no fun
do mês.
Esse empresário. é o-empregador, esse é o caJ)ítã:Iista brasileiro típico. esse é o que representa ã grimde multidão dó empresariado brasileiro, e é contra eles que se voltará a decisão de negar o

73

socorro que a própria Previdência até agora não disse que deve -ser
_ __
_
__
-=negado. __
Por outro lado, peço pennissão para sugerir ao Senado que
faça a seguinte reflexão: o custo do dinheiro que alguém deixa de
recolher à Previdência. é ·alto demais. E quando o empresário deixa
de recollier tributos deixa também de recolher o_ dinheiro da Previ~
dência, esse empresárfo. de fato; não teve o dinheiro para recolher.
Não há bons pagadores sem dinheiro; ninguém será pontual se_ não
tiver no bolso ou no banco o dinheiro para pagar a conta.
Por isso, entendo, por mais que se louve, que S3 deva respeitar a boa-fé. o espírito patrf~tiCo, a
com que bomens
da envergadura, da correção. do patriotismo indiscutível do Senador Eduardo Suplicy, do Senador José Eduardo Outra e taDlOs outros companheiros, como o meu velho amigo e colega, Senador
Casildo Maldaner. Estaremos, assim, talvez tomando uma atitude
que é indiferente aos poderosos mas. queni sabe, condenando à
morte o pequeno empresário brasileiro que precisa sobreviver, que
precisa da nossa compreensão e da nossá solidariedade.
Por isso-,
Presidente, estçru encaminhandq a votação a (avor da aprovação do projeto. sem nenhuma emenda.

·senedade

sr.

O SR. ROBERTO FREmE - Sr. Presidente. peço a palavra para encaminhar.

__

___

_ _ _

_

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Freire e. em Seguida, ao nobre Senador
Gilberto Miranda.

O SR. ROBERTO FREmE (PPS-PE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, oovi tanto
neste plenário a palavra "contumaz". que resolvi dizer que contumazes somos todos nós, administradores públicos desse País.
Esse parcelamento. esse perdão de multa, essa quase anistia
é prática comum no Br.isil. Talvez, quando se discute reforma tributária e fiScal. se possa colocar como um dos itens de incentivo à
sonegação exatamente parcelamentos como eS"se. que se oonsti-~
tuem em pn\tica adotada por todos O!: administradores.
Sabemos que nas cidades onde moramos. prefeituras. em _fj·
nal de ano.
começo de exercício. particulanneilte quando
sucessão na adminislração. fazem a concessão de parcelamentos,
perdão de multas, e mais: diminuição de percentuais de impostos
que incidem sobre a propriedade urbana. Isso não acontece apenas
no Governo Federal, mas ocorre em todas as áreas -da adminisiii~
ção pública brasileira. Esse é uril dos -inaiores incentivoS A sOnegação, à pratica da anistia fiscal.
A meu ver. tem razão o Senador Geraldo Melo: muito pro-vavelmente os que se beneficialiaiil de uma lei como essa seriãii::t.
os pequenos e médios empresários. É verdade: trata.se dos que
mais empregam mão-de~_obra. São empresas não intensivas de ca.~
pital - sabe-se que todo o sistema previdenciáiio brasileiro se baseia fundamentalmente na incidência sobre a follia de salários. No
ent!'ffitO, a solução para isso não pode ser o incentivo-à sonega.çaõ,
esperando um parcelamento futuro.
Seria importante que o__Senado discutisse este tema -que o
Governo alardeia tanto: o custo Brasil. Por que não debatermos a
questão da contribuição previdenciária diferenciada para as empresas que empregam mais mão-de-obra e para as que são intensívâS
de capital? Aí, lalvez, as multinaCíoriais pudessem sofrer uma incidência maior do que a que sofrem boje em relação à con"trilxlição
para Previdência.
Essa proposta aqui não aparece e não é discutida. O que se
discute é a anistia, o parcelamento, o perdão de multa. e vamos incentivãndo a sonegação. Esse é o riiõmentO apropriado para que se
tome consciência de que não podemos ter um sistett:a tributário
justo se não tiVermos como princípio a não-concessão de anistii,
ou outro nome qUe queiram dar.
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Lembro-me de que na Assembléia Nacional Constituinte,
também argumentos como esse, Senadcr Geraldo Melo, foram colocados, quando se tentoo anistia ampta para todos os devedon::s
crijos débitos dcconiam do Pla:go Cruzado. Vi, depois da tramitação. o que significou -ml prática: anistia, inclusive para fundações,
anistia para- os· grandes grupos CConômicos, anistia que se queria
dar para os grandes latifundiários deste País. É imiXJ[tante ter,
como princípio. que anistia, do ponto de vista fiScal. é incentivo à
sonegação. E -por isso. o PPS vota contra o projeto.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conceçlo a palavra a
V. Ex ...
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Sis. Senadores, após ouvir o senador Geraldo Melo não haveria
necessidade de encaminhar.
O nobre Senador, ex-Governador de Estado, empresário e
conhecedor da matéria, sabe as dificuldades que possui o empresariado para efetuar seus pagamentos. Gostaria de dizer_a ~odos os
Srs. Senadores que se CXJmlSSaram contrários ao projeto que, no
fmal do m€s, os empresários muitas vezes·l~m que optar entre a
folha de pagamento, a contribuição social e o rccolhfniCnto do Imposto de Renda descontado na fonte. E, normalmente, eles optam
pela folha de pagamento.
É muito fácil vir ao plenário e dizer que _o- Governo- está cedendo demais, que está incentivando a cqrrupção e que 'está Úlcentivando o não pagamento. Mas, militando como advogado_ tributarista na cidade de São Paulo durante lS anos. posso afmnar a V.
Exa e a todos os Srs. Senadores que quem não paga é o pequeno, o
médio e o miciõerilpiesáriO. O grande empresário, a multinacionaL
os donos de oligopólios e de monopólios não preciSam 'deixar de
pagar. pagam normah;nente em dia. Por quê? Porque possuem
margens para fazê-lo. E bem diferente a situação daquele pequeno
empresário do interioi do Amezonas. do Piauí, do Rio Grande do
Norte. que chega ao fmal do mês tendo que optar entre a fofua de
pagamento e a contribuição sociaL
·
Este é o momento para atentamtos para a dificuldade pela
qual está pasSando o empresariado brasileiro, tendo que pagar taxas de juros altíssimas. tendo que manter o ~ _estaÇ,Clec:im~nto
aberto e. conseq(lentemenle, o emprego..
Está na hora. sr-s e Srs. Senadores. de darmos, mais uma
vez, um voto de confiança, oão só ao Governo, mas ao empresariado, dando a ele condições de poder parcelar esse empréstimo e
pegá-lo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Esperid.ião Amln - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra a

V.Exa.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Paiúiicilninhar a
votação. s-em revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen8drues, faço aqui o registro de que ouvi com muita atenção as colocações feitas pelos ih.tstres e nobres colegas a respeito cbte assunto.
Pessoalmente estou convencido de que esse projeto s6 pode
ser - peço desculpas por usar a expressão - tolerado pelo Congresso. Projeto de parcelamento de dívida da Previdência com 96 meses de prazo para pagar, ou seja. oito anos, não pode ser aplaudido,
somente tolerado, quando se qbe que a sib.lação da Previdência ~
de tal ordem. ou é apregoada como de tal ordem. que uma refonn.a
profunda. envolvendo inclusive direitos e expectativa de direitos.
já tramita no Congresso Nacional. Esse projeto, na minha opinião,
só tem um curso possível no Congresso: ser tolerado.
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Faria aqui uma reflexão,_ SI-. Presidente, e se ela merecer alguma consideração por parte daqueles que aqui usarain da palavra,
lenho a impressão d_e que poderemos converter o que ouso apresentar como reflexão numa emenda de acordo.
Se não é para beneficiar grande empresa, se não é para bCneficiar rrii.Jltinacional, se não há nenhum graúdo por ser beneficiado. por que não se es[3beJece um teto para o valor a ser parcelado?
Por que? Para deixar em aberto? Para pemútir que alguma inominada grande empresa. não identifiCada até aqui, venha dele beneficiar-se? Se é para atender àquilo que foi o cerne do raciocínio do
Senador Geraldo Melo, se é para atender àquilo que o ilustre Seo.ã.dor Gilberto Miranda - advogado tributarista h.i quinze anos em
São Paulo - com a sua experiência, nos ttouxe, tem que se estabe-lecer um limite. O que não se pode é deixar em aberto, porque,
amanhã. aparecerá a noticia de um grande parcelamento feito, então, aquela sensação de "otário" é a melhor que podemos esperar.
Pior é se nos chamarem de espertos.
Este é o raciocínio que gosmria de expor. Não é dificil, Sr.
Presidente, regimentalmente e se houver sensibilidade das Lideranças, chegar-se a um acado. Determinando esse limite. penso que
unh!amos lodos os pensameniOS dos discUisos aqui feitos. Qlando se
procura o mínimo m11tiplo comum, encontram-se uns 20, mas o máximo denominador comum do que foi aqui discutido é nãobeoefiCiir
grandes CIDJ'I'CS"", grandes negócios e grandes débõtos, levando.se em
coosidcmção, principalmente, a realidade da Previd&.ciL
Por isso, a minha sugestão é conhecer o p:>nto de vista dos
Companheiros e, se houver anuênci&. rapidamente estabelecer um
limite que será, no mínimo~ -pniaente e. provavelmente, moralizador. Muito obrigado.
. O SR. PRESIDENTE (José Sarncy) · Senador Esperidiio
Amin, como Presidente, apenas desejaria lembrar que estamOs eÕl
fase de votação, já encerra.m.;,s a fase de discussão e de apresentação de emendas. De maneira que o que poderia haver neste instante era o Plenário recusar o projeto, mas não é mais possível a apresentação de emendas, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, não estamos
em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • NJo, nolxe Senador
Esperidião Amin. Estamos em fase de encaminhamenlo da votaçio.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Enoemda a disrussão e a apresenlação de emendas, neste momeuto só cabe à Mesa
colocar o projeto em votação. Apenas estoU respeitando o Regimento Interno.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordeDi
O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy) - Concedo a palavra a

V.Exa.
Ó SR. ROBERTO FREIRE (PPs-PE. PelA onlem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a propoola do Senador Esperidião Amin. meSmo nio teUdo a.mj>aro nõ RegimeO:ttfiDtemo, levanta algumas queslôes. E parece-me que as emendas apresentadas pelo Senador Eduardo Suplicy, mesmo que n1o resolvam a
questio levantada pelo Senador Esperidiio Amin, podem melhorar
ou minorar os efeitos petVersos que isso possa ter.
Gostaria de levantar essa questio para que a.tent&ssemos
para as emendas &pll'sentadas, que foram destacadas, e que podem
diminuir prazos. Há a queslio da multa. Entio. sio questões que
podem minmar todos os efeitos danosos do gillllde prazo de oito
anos, do perdão da multa em 50%. On seja. gostaria de lembrar
que. mesmo não sendo uma pl'OIX)Sta que (X>SS& ser aceita, porque
colide com o Regimento Interno, bá destaques que podem aleoder
em parte a essa preocupaçio. que é minha Lam.bém.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey). Muito obrigado a V.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votaçã().
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra a
V.Ex•.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Parn encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidenle, Sõ e Srs. Senadores, com permissão daqueles que manifestaram seus pontos de
vista contrários à apresentação desse projeto de anistia,. sob o argumento de que, em se concedendo anistia- aos faltosos dá-se mau
exemplo, porque se pune aqueles que a tempo e a hora cumpriram
o seu dever, entendo que esse projeto, para o momecto que eslamos vivendo, tem uma importância muito grande.
Gostaria de ressaltar aqui alguns pontos que, a meu ver, ainda Dão foram lembrados pela Casa. O primeiro deles é que essa
anistia rião representa nenbum ptl:mio, até porque o projeto, para
apuração dos débitos no ato do pa.ICelamento, sujeita a dívida ao
índice oficial de atualização utilizado pelo INSS parn correção dos
seus créditos. Isso significa que os devedores terio os seus créditos conigidos pela forma já e, data venia, sào tantos e tantos discursos que temos ouvido, e a prática é -isso mesmo -_ninguém elesmente -. que essa tabela oficial, esses juros oficiais, essa correção
oficia.l é de tal fonna astronômica que esse projeto nio pode ser
classificado como um projelO de anistia porque anistia significa
perdio.
O que se está perdoando se vão cobrar osJnos? Se vio corrigir o débito, perdoar o quê'? Positivamente nio parece que iSso
seja um processo de anistia, quando muito é um processo de tolerância, que vai permitir regularizar a vida daqueles que se encontram em débito com a Previdência Social Parece-me que os que se
eocoDlram em débito com a Previdência Social são as pequenas e
médias empresas, as que mais necessitam. Também comungo do
ponto de vista de que as grandes empresas, as multinacionais, que
os grandes grupos econômico!õ cumprem. não digo rigorosãmente
com seus compromissos, mas., pelo menos, se estio em falta.. estio
com algum bocado, mas não estão em falta com bJdo. Daí por que
chamo a atenção das Sn. e dos Srs. Senadores para que esse projeto não venha a ser chamado de uma anistia.
Por outro lado, a crise dos estados, do Distrito Federal e dos
Municípios tem sido cantada em prosa e verso no Sewido da República. Todos sabemos da situação dramática -em cjlie se encontram os estados da Federação brasileira. na qual se encootram mergulhados os nossos mmiápios. Pois bem, este projeto vil perinitir
o quê? Uma rodução de 50% das importânciaS devidas. tnllS s6 a
tíbllo de monta. Veja bem: s6 a titulo de monta aos estados, aos
municípioS e ao Distrito Federal. Até mes'DX) os entes públicos da
Fodemçio estalio sujeitos à correção cobrada pelo INSS. portanro.
a uma correção legaL
Outro pon!D do projeto pam o qual me penníto chamar a
atenção destA Casa 6 o que beneftcia até o assalariado. Se lermos
atentamente o art. 3° do projeto de lei oriundo da Câmara., vamos
coo.statar o seguinl:e:

"O assalariado que tiver seu contrato de trabalho
rescindido pol' qualquer causa ou motivo poderá. quando
da readmissão, regularizar sua situilçio junto à Previdência Social sendo-lhe assegurado o parcelamento em até
% meses das coodições referentes ao período de desemprego. ..
E parece-me que estamos a gritar daqui que o País está mergulhando numa recessão muito gnmde. Parece que a imprensa e a
FIESP estão noticiando que só no ml:s de agosto 57 mil trabalha-

_dores brasileiros foram despedidos em São Paulo. Então penso que
esse projeto o&.o pode, a rigoi, ser denominado de um projeto de
anistia, ele tem o seu alcance, se bem analisado. E por entender assim, Sr. Presiden.te. sn. e Srs. Senadores, manifesto este IIieu
ponto de vista favoravelmente ao projeto oriundo da Câmara.. É
como pretendo votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Senador Jader Bar·
balbo, a Mesa consulta V. Ex•, já que manifestou a intoção de extinguir a urgência. se vai formalizar esse pedido.
O SR. JADER BARBALHO - Estamos fonnaljzarvfo-:a
ouvindo as demais Lideranças partidárias. O PFL, inclusive, já
aquiesceu. As ponderações feitas por alguns colegas _senadores estão a nos sensibilizar de que há necessidade de se ouvir a -comi$!~
técnica. no caso, a Comissão de ASsuntos Econômicos: e talvei a
Comissão de Constituição, JustiçA e Cidadania da Casa.
Posterionnente. após a aud~ocia com essas comissões., as
Lideranças reapresentariam o requerimento de urgência, de tal ordem que fosse possivel. no mais breve espaço de temPo, apreciarmos esse projeto. Mas, considerando as ponderações que foram
aqui apresentadas, ou seja, da possibilidade de emendas que possam aperl'eiçoar os objetivos desse projelO, consideramos que ~
sas ponderações tciio que ser levadas em consideração.
Não 6 demais que se possa, por mais uma ou duas semanas,
ouvindo as comissões técnicas, apreclannos C iec.Oihermos essas
contribuições. Dessa fornla. estamos endereçando à Mesa ~cri
menta mbscrito por diversas Lideranças dos partidos ca:n assento
113 Casa, no sentido de que seja extinta a urgência, coin o cor:npro..
riiísso. Sr. P=idellte. de retomá-la após a .Udiêncla das oomissôes: ~
Pedimos escusas ao Relatot Lúcio Alcântara nisso, mas
consideramos que, em que pese o -seu
aS ObserVações aqui
apresentadas por outros Srs. Senãdores nos levam a este pedido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Mesa apenas con·
sultou V. &• JX?I' economia de temPo.
O SR. WCIO ALCÂNTARA -Sr. Pn:sideote, peço a palavm.
O sR. PRESIDENTE (jo$é Sarney)- v. Ex' tem a pala·
vra, como Relator.
O SR. LÚCIO· ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não obstante o pronunciamento final do Relator, as Li.deranças já estio
manifestando-se no sentido de se extinguir a. urgência. Gostmia ao
menos de repor certos argumentos em ~_u~ devidos lugares. É que
Poderia Parecer-que-se tivesse apresentado aqui um Relator' irresponsável ou temenirio, levando em conta as ~sidades da PrevidênCi& S-Ocial. E é- preciso que se coloquem aqui alguns pontos
que não ficaraln muito Claros nesses debates.
Em priinCiro lugar, o projeto trata de duas situações diferentes. Uma é o débito que empresas_privada.s, ~. municípios~
OUtras entidades têm coin a Previdência, decorrente do oicH:umprimento de algumas obrigações. Para essa situação há um tratamento es_pec~co. Outra, que são os §§ soe 6°. que ttat4ni
camente do parcelamenlO dos débitos decorrentes do recolhimento
de contribui~s dos empregados e não entregues à Previdência.
Aí s6 se beneficiam estados, municípios, ó DiStrito FederiU, ~
perativas agrícolas e entidades beneficentes. Portanto, são duas situaçõeS distintas.
Segundo, no § 3° do- art. 1° dO piõjelO está bem -claro que Õ
acordo será lavrado em termos específicos, respondendo como
seus fiadores os aciooistas controladoreS e ieus diretOres com seus
bens pessoais, quanto ao inaili:Inplemento das obrigaçõe$- nele assti:inidas, por dolo ou cUlpa. ou em caso de insolVência ou extinção
da pessoii juridica.
Portanto, os controladores, os diretores, para. se beneficiárem do pan::elamento, terão que ser fiadores e entregar os seus

Parecer.

esPecifi---
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bens pessoais como gar.ultia. E mais: no § 8°, o parcdanlento do
débito acordado, nos termos desse artigo, será automaticamente
rescindido em caso de inadimpléncia de qualquer parcela ou falta
de pagamento de contriWição devida. restabelecendo~se a multa
em seu percentual máximo, por atraso de uma parcela que seja.
Por outro lado, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, antes
de proferir meu parecer, mantive enteridimentos com o Ministério
da Previdência e seus técnicos que aqui- vieram em nótne do Ministro da Previdência. tendo esses técriicos ·afirmado mais de uma
vez que essa é úti.ica iilaneira de recuperar certos créditos que a
Previdência ptecisa.. estiriiando, dentro de um ano, a arrecadação
de mais de R$1 bilhão, caso o projeto ve-nha -a: ser aprovado. -- - Contou, portanto, por parte do Ministério da Previdência
Social e do INSS o meu parecer com a aprovação daquela instituição. AfiimO a1nda. agora para concluir, que boje mesmo S. Ex•, o
Sr. Ministro Wt. Previdência, ligou da Alemanha para o seu gabinete, preocupado com a tramitação do projeto, uma vez que a notícia. a difusio da informaçio de que tmmita um projetO dessa natureza. que visa conceder tratamento especial a inadimplentes com a
Previdência e que está levando à redução das contribuições devidas, agravando, conseqüentemente, a situação dos cofres do Instituto Nacicmal da Seguridade Social.
Agora mesmo, veio-me às mãos, para ficar só com Estados
e Municlpiolli~ 8. notícia de que o Fundo de Partici!'aÇlo do -Estado
do Acre foi bloqueado no dia 13 de setembro e de que vários Municípios brasileiros estio com seus Fundos de Participação bloqueados, porque não conseguem honrar com os parcelamentos vigentes e com as suas obrigações para com a Previdência Social.
Nem se diga que o que se quer é, na esteira de Estados e Municípios, beneficiar a inicíatiViprivada!
Evidentemente, esSa é uma situação de ditrculdãdes em relação ao cuoiprimehto das obrigações Para com a Previdência Social, a qual- volto a repetir.-, através dos seus titulares, concorda
com os termos do parecer, por entender que essa é a maneira mais
hábil e mais rápida de se recuperar créditos que não se têm como
fazer entrar nos seus Cofres.
Por fllll, as emendas do nobre Senador Eduardo Súplicy não
acolheriam- p:n- isso, nio as adotei - a preocupação âe tratar distintamente pequenos contribuintes e grandes empresas, porque S.
Ex• busccu, com suas emendas, reduzir os prazos de parcelamento
e o prazo inicial. que permite que, durante 180 dias, esses devedores se habilitem para gozarem desse beneficio.
Todavia. quero declamr que nada tenho contra a n:tirada da
urgSncia e que se ouçam as com.issões de mérito, até porque, para
ser coereiJlc, tenho sido intransigente defen.sor da audiência dessas
comissões. e, designado Relator na Comissão de AssunlOs Sociais,
pelo Senador Beni Veras. já havia entregue o meu parecer àquela
comissão. Já estava. inclusive, na pauta para ser analisado, qUando
foi ~crido o regime de urgênciL
E esta, portanto, Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, a real
situação desse projeto que' &qu:í tramita: Não se trata de anistia, no
sentido dê que se queira perdoar, esquecer essas dívidas que essas
entidades mantêm com a Previdência, e muito menos, a ju1zo. do
Ministro da Previdência c do PreSidente do JNSS. que o prÓje!O
seja lesivo aos interesses do INSS.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (1ost Samey) . Concedo a palavra
ao Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PfL.BA.
Para encaminbar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, devo, neste instante, me pronunciar
para. cm primeíro lugar, dar razão a vários argumentos de todos os
Seoadores que se manifestamm sobre esse assunto. Mas, em parti-
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rular. dev{) salientar esse último pronunciamento do Senador LúL'io Akântara. que valeu tanto ou mais do que um relarórin. bs~
pronundamt:nto foi deveras importante, e acho que altamente sígnifkativo. O Senador Lúcio Alcântara foi importantíssimo para
esse debate.
Não quero dizer que sou contra a retirada da urgência, ao
nmtrário, vou votar cOm ·as lideranças. Entretanto, tenho a obrigao:,.·âc.. , Je dizer a V. Ex•. Sr_ Presidente, que V. Ex,• andou muito cetto
quando pediu aos líderes mais cuidado na assinatura de requerimentos de urgência. Se tiril observador JX>lítico ou parlamentar
viesse menos de dez dias a este Senado, já veria qualro bu cinco
retiradas de urgência. o que demonstraria certa leviandade na assinatura das mesmas.
··
Isso significa que assuntos polémicos como esse não devem
ter urgencia; devem ser votados com brevidade, sim. mas não com
a urgência que atrapallie o debate. não com a urgência que impeÇa
o jogo de idéias que permite o aprimoramento do projeto. Deve ser
votado com a calma necessária para. que todos possam dar aS suas
opiniões, mas com a brevidade que o assunto requer.
Enuetanto. tudo isso aqui é prejudícíal. Agom, mais pre}ldicial para o nome da InstituiÇão e votar-se todos os dias requerimentos de urgência, sacrificando-se audiências de comissões e. ao
mesmo tempo. retirar-se urgência corno est.airios acabando de fazer. Isso não é bom para o nome do Senado. E saliento isso. p:x-que V. Ex• foi o primeiro ·a pedir ãs lideranças Diais cuidado no
pedido de urgência.

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente. peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarncy) · V. Ex' tem a pala.
vm.

O SR. ELCJO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a
vota<.,·ão. Sem revisão do otador.)"- Goslaria. Sr. Presidente, eminentes Colegas, de me situar também. como líder do Governo, no
hemisfério da discussão.
Esse hemisfério teve opín.iões que considero valiosas pam
enriquecer o debate. Confonne disse o Senador Antonio Carlos
Magalhães. a última fala do Seoador Lúcio Alcântara foi importante. Já havia aquiescido, inclusive, Sr. Presidente, mas faço uma
wlocação. apenas para entendimento regimental, em relação à sugc!'tào dt) Senador Jader Barbalho e dos demais líderes, de que nos
pcrfilhan1os no entendimento de o debate ser o mais amplo possível. t•omo também concordamos em que as u~ncias urgcntfssi:
mas têm que ser altamente ponderadas.
I
Gostaria de perguntar inicialmente à Mesa, já que e5talixiS
em fase de votação, si.poderiamos, em face do Regimento, inteiromper a votação parn. que o projeto" voltasse às cxwnissões téa:ricas. Coloco esta preliminar, Sr. Presidente. porque a acho im. pnt1antc.. Se houver o impeditivO regiinental, Iogjcamente nio teúanK)S a ~ofução neste momento, inclusive em virtude da argmnentaç.Jo.
pcr.J!\te t) Senador Esperidião Amin. de que Dão em mais possfvcl
apresentar emenda, porque estávamos em regime de votação. Paroce..
me. ainda. que esse impeditivo atinge também o fato de remeter à comissão um projeto que já está em regime de votaçio.
Gostaria de acrescentar. com muita ênfase.,
pendentemente dessa visão de que as grandes empresas est.uio absolvidas, que o Senador Lúcio Alcântara colocou muito bem quC
há Estados e Municípios para os quais esse projeto é fundamental.
Há uma previsão - quem me faloo isso foi o Ministro do
Previdência Reinhold Stephanes- de que. num pmzo de 1 ano e 6
meses, teríamos um acréscimo de 3% a 5% na arrecadação da Previdência.
O lado mais atingido - e tive contato com alguns representantes e lidf>ranças do pequeno e médio empresariado - é exala-
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mente a pequena e !llicroempresa, que estio vivendo momentos
naturalmente angustiosos em virtude da situação econômica- do
País.
O alongamento de prazo da dívida seria uma solução para
aqueles: que, de maneira alguma. irão pagar se for mantido o prazo
atnal. Evidentemente esse alonga~to pemútiria uma composição de dívida, o que seria muito bom para a Previdência Social.
Porém. quanto aos argumentos de mérito, tenho a impressão
de que o Senador Lúcio Alcâuta:Ia, com o brilhantismo de sempre,
foi muito claro. O parecer de S. &• é judicioso, não foi elaborado
de afogadilho, como é do timbre do nobre Senador, que sempre
examina as matérias ccxn pr'Ofundidade.
Sr. Presidente, faço esta preliminar pOrque é fundamental
saber se. em regíme de votação, podemos inteiTompê-la para, novamente, remeter o projeto às comissões competentes.
Esta é a primeira argüiçio que faço para efeito de me siruar
como líder do Govemo no debate da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Regimento autoriza que até antes do início da votação da matéria pode ser levantado o regime de urgência. No momento estamos no preparo para a
votação.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, em razio do
pensamento dos líderes, que bá pouco estiveram reunidos, poderiamos fazer retOmar às comissõeS competentes a matéria; sem
qualquer desapn:ço ao Senador Lúcio Alcântara.. Faço questão de
ressaltar que seria apenas um retomo para o exame daqueles que
não estão bem esclarecidos a respeito da matéria quanto o eminente relator.
Conforme sugestio dos Senadores Jader Barbalho e Hugo
Napoleão, o exame de mérito nos daria um coohcci.m.ento amplo
da matéria, vollariamos a requeier o reS,iriíe de urgência urgentíssima para a votar essa matéria, que considero de muita importância, para esclarecer esses pontos.
Portanto, Sr. Presidente, já que V. Ex•, interpretando o pensamento da Mesa, julga e entende que é possível, face ao Regimento Interno. o retomo da matéria à comissão competente. poderiamos partir para solução anteriormente aventada de- suspender a
urgência. Assim, as comissões examinariam com prioridade esse
assunto e, logo que fossem elucidadas todas as dúvidas, teriamos o
retorno da matéria em regime de urgência para colocar um ponto
defmitivo nesse projeto que me parece de fundamental importância, sob o aspecto do alcance social. principalmente em rel.a.ç.io à
pequena e microempresa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador E1cio Alvares. em adenda às explicações- que a Mesa dá a V. Ex•, devo dizer
que o RegimenlO proíbe a apresentação de requerimentos dessa
natureza após iniciada a votaçio. A votação ainda não se iniciou.
Estamos no peliodo de encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Levy Dias.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.216, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 255, II. c 12, do RegimelllO illtemo. ,._
queiro que·, soble o Projeto de Lei da Câmara n• HXl/95 além da
Comissão constante do despacho inicial de distrib.tiçio, seja ouvida. também. a Comissão de As!I:Untos Económicos.
Sala das S=ões, 19 de setembro de 1995.- Esperidião
Amln.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Aprovado o requerimento, a matéria vai a Comissão de Assuntos Económicos.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário en,t exercido, Senador Levy Dias.
E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N"l.217, DE 1995
O Sr. Presidente.

NoS tefinos do art. 352: tncísõ fi. do Regimento Interno, Iequeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei
da Câmara n• 100195.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995. - Jader Barba·
lhq - Sérgio Machado - Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votoção.
.
Os Srs. Senadores qQe o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavra para encafl1intlar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra a
V.Ex.•
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encaminhar a votação. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, necessito
esclarecer as observações feitas pelo ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães, que procedem em relação às dificuldades do Senado, particulannente para os parlamentares que acompanham a discussão da matéria tendo em vista esses pedidos de urgência e -de
extinção de urgência.
Creio que neste momento, mais uma vez, devemos refletir
sobre as questões relativas à urgência. Além disso, Sr. Presidente, ·
acredito que deva ser alterado o Regimento da Casa no sentido de
que, mesmo em regime de urgência, a comissão técnica possa se
reunir para ãpreciar a matéria.
- Em que pese o brilho do parecer do Senador Lúcio Alcântara. somente S. Ex• teve acesso à matéria e a estudou em pr'Ofundidade. De certa forma, os desenconlros na discussão do PlenáiiO
são frutos da desinformação, particulannente dos que integram as
comissões técnicas. EntãO, cielo que é hora de ~itar a respeito
disso.
Desejo também fazer_ um reparo. O Senador Antonio Carlos
Magalhães referiu-se às dificuldades que as lideranças enfrentam
com essa postura. que - concordo - fica leviana. Mas, no meu caso,
Senador Antonio Carlos Magalhães, Dão assinei o requerimento de
urgência. Não"O assinei!
Sr. Presidente, quero reclamar mais uma vez. Os meus colegas de bancada têm-me informado que assinam requerimentos eni
apoiamento como" qualquer Senador pode raier. No caso, foram
contabilizadas 23 assinaturas de Senadores do PMDB nesse reque-rimerito;riõ qual não consta a minha assinab.lta.
Sr. Presiâente, quero registrar, portanto, mais uma vez, a
posição- da bancada do PMDB em relação a. esse assunto. Retiro.
com muita tranqüilidade, a urgência da tramitação desse projeto,
porque não assinei o requerim.eiifu Como líder do PMDB, nem autorizei ou recomendei queM quer que fosse para que o assinasse,
apesar de acreditar que, convencido pelo Plenário. eu poderia faz!lo, porque julgo que o importante neste momento é salvar a discussão que aqui está ocorrendo.
No entanto, o que fica deste episódio é a necessidade de
meditarmos sobre o assunto e encontrarmos uma solução regimental que não impeça. meSmo em regime de urgência, a apreciação
da matéria por parte da. comissão téco.icã:. Se a comissão tivesse
apreciado esse assunto em 24 oo em 48 bons, a matéria Viria para
o plenário em regime de urgência, mas com o parecer de uma C<>-"
missão. A dificuldade que enfrentamos é que somente o relator m::.
dicado pela Presidência da Casa conhece o assunto.
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Há alguns dias houve um incidente aqui: o Secretário da
Mesa não sabia infoilnar quem seria O relator de uma determinada
matéria. E eu não podia. como líder. entender-me nem com o. relator, porque não sabia quem era.. Na hora da sessão, foi indicado o
Senador Gilberto Miranda, que proferiu pareCei' aqui Cm plenário.
Portanto. essa é uma dificuldade encontrada para o exercicio das lideranças. Então, acTedito que é importante. neste momen-

to, meditarmos sobre a possibilidade de alterarmos o Regimento
para que, 111esmo em regime de urgência. seja ouvida a comiSsão
de mérito para que esta oriente o Plenário.
Era a ponderação que eu queria fazei sobre_ este assunto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pela oroem, tem a
Palavra o Senador Lúcio Alcântara.
_
_
·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (i>SDB-CE. Pela o!dem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tendo em vista a -intervenção do nobre Senador Jader Barbalho e o incidente havido em
uma sessão deste plenário na semana passada. gostaria de indagar
da Mesa, em primeiro lugar. quais são os subscritores do requerimento de pedido de urgência para o projeto- ora- em discussão?
Comungo integralmente da opinião do Senador Amooio
Carlos Magalhães sobre o abuso que está havendo ·com a apresentação de tantos requerimentos de urgência, e também entendo que
o Plenário não tem a obrigação de conhecer, não somente essa, mas
toda e qualquer maJ.éria mais complexa que venha para ser ~iada,
sem que antes tenha sido objeto de debate nas comissões.
Assim sendo, solicito que a Mesa esclareça esses epís6dios.
AfmaJ de contas, quem requer urgência? Quem aSSilia a Urgência?
De certa maneira, está havendo uma dúvida sobre os signatários.
Houve na discussão do projeto de garantia da dívida esse problema e, agora, novamente a questão se levanta, pois o Se-nador Jader
Barbalho afrnna qUe não é sígnS:tliio do requerimento de urgência.
E mais - aí vejo gravidade: estariam sendo coletadas assinab.lras, a
pretexto de apoiamento, que, na verdade, se transformam em assinatura de pedido de urgência..
- - --- - É preciso que ÕPlenário seja devidamente esclareCido sõbre
isso porque - concordo com o Senador Antonio Carlos Magafuães
- ainda que reconheça não apenas o direito, mas até a justeza dos
argumentos que amparam o pedido de retirada da urgência, esses
episódios têm implicado em desgaste para o Senado e para este
-Plenário. Eslou à vontade para dizer isso porque cõnConlei cõm a retirn.da da urgência, embora eu fosse apenas um voto. Tenho sido
aqui um ciítícõ desse assunto.
Uma vez. o Senador Antonio Cãrlos Magalhães foi até submetido ao constrangimento de falar no ple:nário- em rióine da Comissão de Defesa Nacional, num pedido
empréstimO para aquisição de navios para a Marinha de Guena. pois, oom aqUela providência, eu queria riafrrmar O príinâdo e o valor das comissões. É
aí que o SCJiado Federal tem que realmente concentrar o seu maior
esforço. Nas comíssões é onile -está -a maiOr pãfte-dO-nOsSo trabalho, é onde todos os parlamentares se dedicam e se debruçam sobre os mais variados assuntos e ali, realmente, manifestam suas
opiniões com amplo conhecimento de causa.
Sr. Presidente, gostaria de ver esclarecidas as minhas duas
indagações: sobre os signatários da urgêiiCíaaesse projeto e sobre
o episódio de coleta de assinaturas a título de apoiamento e que se
"convertem", segundo aftnna.Ção do Senador Jader Barba.Iho, em
pedido de Urgência.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EPITA CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela o!dem.

de
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a palavra V_

Ex•
O SR. EPITACIO CAFETEffiA (PPR-MA. Pola ordem.
Sein revisãO do orador.) - Sr. Presidente. Q nobre Senador Jadt?r
Barbalho reclama. mas S. Ex• teria antes que examinar qual a assinatura que consta do requerimento em nome da liderança do
P'MDB, porque os vice-líderes do Senador Jader Barbalho. como
os v ice-líderes de qualquer üder de bancada, sabem perfeitamente
que. ao apOrem o sOO norrie. podem ser interpretados coino assinados em nome da liderança, porque são os que falam deJX)is do líder. ou seja, se o líder não está, o vice-Líder assume a liderança.
Portanto, o que resolveria com niuita facilidade o problema
seria os vice-líderes de cada partido saberem que não podem assinar um pedido de urgência· sem que nisso esteja implícito que,
como vice- Lider, ao assinare IIi. estão assinando pelo líder.
Se isso acontecer, e a Mesa tem a relação dos vice-llderes,
com toda a certeza o vi&-líder que as_sinar estará assumindo a sua
responsabilidade. Se a Mesa conferir, ou sija.. se" é realmente vicelíder, não irão repetir incidentes dessa natureza, que podem criar
problema entre o líder e as suas vice-lideranças.
-Sendo assim, é a Mesa do Senado que vai, ao examínãf O
pedido de urgência, verificar se-foi Úm v ice-líder que assinou pelo
líder, porque se foi. a Mesa obrou bem em conhecer do requerimento como um pedido de urgência assinado pelo líder. Era essa :a
minha ponderação.
O SR, PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa. esclarece ao
Plenário que o requerimento de urgência está nos termos do art.
336. "b", do Regimento Interno.
Art. 338 - ........................... ,_,_,:_, ___,,___ _:
.
------··-----······-·-------··---

II • no caso do art. 336. b, por dois terços da composição do Senado ou líderes que representem esse ~-

mero:

---

--

mo

Líderes 00 vice-Üderes assinam esse requerimento.
tem. portanto, a Mesa condições de dizer que S. Ex-s nãó estão ilo
exercíciO da Iidenmça. Essa é a interpretação que a Mesa tem tidq.
De maneira que uma vez- ausente- õ líder, suas atribuições serão
eXettidas pelo vice-líder. E se S. Ex.. envia rét(Uétí:fhento à Mesa,
exercendo a função de líder, a Mesa não tem como deixar de aceitar essa condiçãO.
O requerimento em questão está assinado pelos Líderes do
PfL. PPR, PMDB. PP. PSDB e PTB.
Entendo qoe o Plenário está esclarecido.
·
~
Peço aos líderes que instruam os vice-Uderes no sentido de
que não encaminhem à Mesa: na condição de Iider, desde que assim não o desejem.- ·- -Em votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômiéns e terá
tramitação ordinária.
O SR. B'ELLO PARGA - Sr. Presideote, peço a palavra,
pela ordem. para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• tem a palavra.
O SR. BELLO PARGA (!>!'L-MA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• diz que o projeto será enviâ.do à ComisSão de Assuntos Económicos?

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Siiri, porque a au:
diência da Comissão de Assuntos Econômicos fOi requerida anteriormente à cessação da urgência, e o Plenário aprovoo.
O SR. BELLO P ARGA - Mas o projeto estava 1ramitando
na ComisSão -de Assuntos Sociais, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Da ComisSãO d_e Assuntos SoCiiliS ele já tem parecer proferido em plenário. Agora vai
à Comissão de Assuntos Económicos pa.rã ri[eberparecer.
O SR. BEL LO PARGA- Obrigaao a·v. E>'0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Passa-se ao Item 2:

DisCuSsãO.-em-prunetro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 39. de 1995 (n° 6/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República. que altera o § lo do artigo 177 da Constituição
Federal, tendo
Parecer. sob no 507, de 1995, da ComiSsão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável com correções formais. em obediência à técnica le-gislativa.
(Quinto e último dia de discussão)
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 358, in 6ne, do Regiriiento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante c:inco dias úteis. Transcorre hoje o
quinto e último dia de discussão.
Sobre a mesa, emendas que serãolidas pelo Sr. 1° Secretário em exerdCio-; Senador Antonio Carlos Valadares.
São lidas as seguintes
EMENDASAPRESENTADASÀPROPOSTADEEMENDA
À CONSTITUIÇÃO N' 39, DE 1995 CN" iit95, NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS), QUE ALTERA O~ I'
DO ART.I77 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
EMENDA N" 1-PlEI:/

Acrestence-se o seguinte art. 3° à PropOsta âe Emenda-- à
ConstituiÇão 0°-39.-âe 1995, renumerando-se o atual art. 3° para
art.40;
Art. 3° Adite-se ao Titulo IX - ''Das DisposíÇOOS" COnSffriicionais Geraís" - da Constituição Federal o seguinte artigo, dando~
'lhe a numeração devida:
"Art. A União permanecerá com o CC?Dtrole efetivo da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS.
§ }° Considera-se controle efetivo, para ereito"do
disposto no caput deste artigo-; a fit:ularidade da maioria
do seu capital votante e o exercicio; de fato e de direito,
do poder decisório para gerir as aifVidades da empre~.
§ 2• A P~tróleo Brasileiro S.A. c PEfROBRAS.
permanecerá explorando, com exclusivfdadi. as -áriãS
onde a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás
natural e outros carburetos fluidos estejam sendo por ela
ex.ploradas na data da promulgação desta emenda coosti~
tucional.
§ 3° Nas licitações para OOrict:SSão -de pesquisa e
lavra das jazidas a que se refere o parágrafo anterior. no
caso de igualdade nas condições das propostas apresenM
tadas pela' Petrobrás e por ootras empresas, será asseguM
rado à prim_eim o -direito de preferência nas respectiVas
contratações."
Justificação
A emenda que ora apresentamos i Proposta de Emenda à
ConstittJ.içãõ~õ.o 39, de 1995. de autoria do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República. e que flexibiliza o monopólio do petróleo, tem o objetivo de garantir, desde já. regns sobre a maiéria
que, segundo nos parece, são consensuais.
Com efeito, o ilustre relator da PEC ora em discussão, Senador Ronaldo Cunha Lima. após cuidadoso esttJ.do do assunto,
chegou a ~onclusão de que devido A grande importância estr.a.tégi-

ca que a Petrobras tem no Estado brasileiro. algumas garantias~
vem ser-dadas a essa empresa estatal. Tal coocfusão, compartilhada ponliversos parlamentares e amplos setores da sociedade brasileira. vem de ser também compartilhada pelo Presidente Fema:Iido
Henrique Cardoso, que, _em carta encaminhada ao Presidente J()S~
Samey, assumiu o compromisso de propor ao Congresso Nacional. por ocasião do envio do projeto de lei destinado a regulamentar o dispositivo constitucional de que aqui tratamos, as seguintes
garantias: t•) A Petrobras não será privatizada; 2•) A Uniio -Dão
contratará empresas para a pesquisa e lavra em áreas que tenham
- produção já estabelecida pela Petrobras, permanecendo _essas áreas
sob ã Cxploração dessa estatal: 3•) Nas licitações para concessão
de pesquisa e lavra de petróleo, no caso de igualdade das propostas apresentadas, ser.í assegurado à Petrobras direito de preferência
nas conlratações.
Ora. pensamos nós, se todos estamos de acordo com as garantias imediatamente acima citadas, por que não adotá-las desde
já. aprovando-as agora. quando a matéria tramita no Senado Federal? A nosso ver nio procede o argumento de que não devemos alterar a PEC em questão porque ela teria de voltar necessariam.C!Re
à Câmara. Isso pelo seguilite se é certo que a proposta de emeDda
coostitucional, uma vez alterada no seu mérito, deverá voltar 1 CArnara, é também cetto que. mesmo promulgada a emenda. n4o terá
ela aplicação· imediata, pois demanda regulameolação. E aqui argumentamos: se a emenda já contiver as garantias que se quer conceder à Petrobras. a sua regulamentação será bem mais simples,
em razão de que o tema,. que poderia levantar polêmicas, já estaria
previamente resolvido, p:xlendo, então, as novl,lS regras ser mais
cedo aplicadas.
Por outro lado, não podemos conceber que esta Casa, chegando à cooclusão de que certas medidas devam ser incluídas em
determinada proposição, não as efetive. Tal atitude não seria digna
ao lugar que o Senado Federal ocupo. no ordenamento institucional
. pátrio.
Ante o exposto. solicitamos o apoio dos nobres colegas para
a aprovação da presente emenda, tendo em vista o consenso que
há sobre o tema e em virtude da sua relevincia para o País.
--Brasília; 19 de setembro de 1995. -Senador Antônio
los V aU..dares - Josaphal Marinho - Lúdlo Coelho -João Rocha - Lcvy Dias - Júnia Marise - Romero Jucá - Carlos Patrocínio - Edua.-do SupHcy- Roberto Rcquião - Osmar Dias-

Car-

EmíUa Fernandes - Gilvan Borges - Roberto Freire - João
França - Guilh-erme -Palmeira - Bencdfta" da SBva -- Ma.riiaa
Silva - Pedro Simon - Ademlr Andrade - Louro Campos Renan Calheiros- Casiklo Maldaner- Esperidião Amin- Ernandes Amorim - Sebastião Rocha - Bernardo Cabral - Epitácio Cafeteira -José Eduardo Outra -José Agripino (apoiamenta) - Onofre Quinan - ArUndo Porto- Jetrenon Peres.
EMENDA N" 2- PLEN
Substitua-se no a.rt. 1° da PEC n° 39, de 1995, na parte em
que alteia o § 1' do art. 177 da Coostit>lição Federal, a e.pressio:
"observadas as condições que a lei estabelecer" por "observadas as
condições estabelecidas por lei complementar''.

Justificação
Esta emenda tem cowo Objetivo -evitar ·que matéria de tal relevância para a realidade sócio-econômica do País e para a segurança nacioolil seja regulamentada por lei Oldinária. E imprescindível que a discussão sobre a quebra do monopólio do petróleo
seja a mais ampla possível e que as decisões sobre a participaçãO
.1o capital privado, nacional ou estnmgeiro, no setor. sejam &dotadas pela maioria absoluta dos membros de cada Casa do Congres-
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so Nacional, quon1m privilegiado previsto para a cdiçio das leis

complementa..tes.
O mooopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras
são conquiStas do povo brasileiro. Em 45 anos conseguimos construir uma das maiores e mais eftcientes empresas petroHJeru do
mundo.

Ao tempo da criação da Petrobras, poucos acreditavam que

o Brasil tivesse as reservas que hoje despertam a cobiça Jo capital
privado. As descobertas de pettóleo na platafmma COIIIÍileDt&L
onde a Petrobns desenvolveu novas tecnologias na exploraçio do
petróleo em águas profundas. viemm a confll1lllr a exist8ncia de
grandes n:servas de petróleo capazes de diminuir o, quem sabe, até
eliminar a nossa dependência externa no selar energético.
Dada a imporl!ncia estraúgica da queslio, que transcende
às questões empresariais suscitá.veis ao sabor dos momentos vividos, cabe ao Estado regular e flSCalizar a ~ta execuçlo das atividades relativas à exploraçio dos recursos minerais do nosso sub--

solo.
O Congresso deve atentar para o necessário cuidado na fixação dos limites das transfonnações deeortenles das mudanças a
semn imprimidas na ordem ecmômica e potitica da sociedade, a
partir do novo regime jurldioo ponl a exocuçio do mooopólio da
U niio sobre a indústria do petróleo.
Somente a lei complementar, espelbando o consenso entre a
maioria absoluta dos parlamentares, em eada cosa do Cong=so, t
que tem o oondio de n:fletir o cuidado que se impõe. rogulamentando as condições e as relações conttaluais coocementes à execu-

ção das atividades sujeitas ao mooopólio da Uniio, =gwudando.
in totum, a competência do Poder Legislativo. no que diz respeito
ao controle da politica governamental a ser aplicada no setor petrolifero.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1995.- Senadora Jú.
ola Marlse, L!der do PDT. - Júola Marloe - Anlôolo Carlos
Valadares - Eduardo SupUcy -José Edoardo Dulra - Beot:dl·
ta da SSva - Pedre Sloore - Marioa SBva - Emflla Femaodes
- Darcy Ribeiro - Sebastlio Rocha - Lauro Campos - Josaphat Marinho - Roberto Rcqulão - Osmar Dlaa - Epltáclo Cafetdra - Rol!erfo Freire - João Fogaça - Coutinho Jorge José Alves- Romeu Tuma - Emandcs Amorim - Adcmlr An·
drade --Josi Fogaça - Carlos wn..o - ArUndo Porto - Lny
Dlaa- Jonaa Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney)- Esta Pn:sidllncia entende que, contendo a emenda apresentada pelo nobre Senador
Roberto Freire, na Comissio de Coostiwição. Justiça e Cidadania,com mais de um terço das assinatuns de membros do Senado
Federal. formaHzada, portanto, conforme determina O disposto DO
§ 2• do art. 358 do Regimento Interno, pode ela ser considerada
para efeito de apreciaçio pelo Plenário na oCasiio opórlunL

Assim, a Presidência detenniDou sua leitura juntamente
com as demais que r~ nesta oportunidade, BfeSentadas e as
encamiJ:Jhará, confomte determina o Regimento Interno, :l Comissio de Coostibliçio, Justiça e Cidadania para exame.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos
Valadares, proa:denllleiblra da emenda.

É lida a seguinte:

EMENDA N" 3-PLEN
~-se

n da Pmpost& de Emenda i

ao § 1• do artigo 1
tiruiçilo, a seguÜ!le n:dação:

Coos-

''Art. 177. ----··-··----··-··-··-··------·-·-··§ 1• A União, por intermtdio de emp=a estatal,
podeni contratar com empresas privadas ou estatais, na-

o::ionais nu 1!-'>tmn~c-ir..ls. a reali:t.at;;ão de alividades pre·
vistas nüs incisos I a IV deste artigo. observadas as condições que a lei estabelecer.

Justificação
De todas as propostas de reforma constitucional originárias
do Governo Federal a questão do petróleo é uma das mais importantes. Além de alterar dispositivos que vigem em nosso País há
mais de 40 anos, que .contribuem para estruturar um determinado
tipo de exploração econôm.ica, a emenda de flexibilização do monopólio ~rtamente poderá ensejar novos investimentos no setor
pela possibilidade de uma parceria mais efetiva entre o poder público e a iniciativa privada.
Entendemos que sendo uma área estratégica com amplas repercussões sobre o conjunto da economia naciçnal, o segmento
petróleo não pode prescindir de um forte instrumento de intervenção do Estado, mesmo que no quadro de uma maior concotrência,
a nosso ver saudável e necessária.
A proposta do Governo contempla a necessidade de abertura do setor ao capital privado, mas infelizmente não consegue explicitar com a clareza necessária o papel reservado à Petrobras na
execução do monopólio, hoje bem d~fmido pela Lei 0° 2.()()4._ A
nossa emenda visa fundamentalmente fazer esta explicitação, agora no bojo do texto -constitucional.
Ao apresentar a proposta em pauta, estamos alertando a?
mesmo tempo para o graVe equívoco simbolizado pelo substitutiVo
do Deputado Lima Neto. aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. DispOndo sobre a criação de um 6rgão regu-lamentador do monopólio. aquele substitutivo revoga a Lei n°
2.004 e concebe a Petrobras como apenas mais uma empresa de
mercado e sem qualquer prerrogativa legal. Lembramos que a iriícíativa de Lima Neto descaracteriza profundamente a emenda original do Governo, cujo espirita é o de flexibilizar e não acabar na
prática com o monopólio.
Em um setor tão estratégico como o do petróleo, não podemos c_ometer erros. Pelo volume de recursos que dttnanda, o risco
de sua cartelização sempre é eminente. Ora, a formação de oligopólios privados à revelia do Estado e orientado somente pelo jogo
de mercado seria prejudicial aos interesses públicos e poderia obstaculizar no faturo toda e qualquer política de desenvolvimento
emanada da União.
Esperamos que a emenda original do Governo prevaleça na
Câmara dos DeJXitados sobre o Parecer de Lima Neto. No Senado
teremos condições de melhor adequar o conteúdo da matéria e este
é o objetivo de nossa proposta.
Sala das Sessões. 19 de setembro de 1995. - Roberto
Freire- Eduardo Suplicy - Ademir Andrade - Roberto Requião - Pedro Simon - Esperidião Amln - Flaviano Melo E mandes Amorim- Coutinho Jorge- Osmar Dias- Ramez
Tebet - Humberto Lucena - Joel de HoUaoda - Romeu
Tuma- Jefferson Peres- José lgnácio Ferreira - Ney Suas·
suna- Onofre Quinan- Bernardo Cabral - Edisoo LobãoLúcio Alcântara- Osmar Dias- Levy Dias- Epitácio Cafeteira -José Agrlpioo -Geraldo Melo - Josaphat Marinho Jader Barbalho - Lúdio Coelho - Casildo Maldaner - José
Alves - Lauro Campos - Benedita da Silva - Marina Silva José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney) -_,A. m;uéria rel9trui_i!_
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame das
emendas apresentadas, nos tennos do disposlO no art. 359 do Re~
gimento Interno.
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O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente. peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (José _Samey) - Esclareço aos Srs.
para uma comunicação in"adiável.
Senadores que a proJX)sta de emenda constituciOnal volta à ComiSO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
são de ConstituiçãO. ·Justiça e Cidadania. que dispõe de no máxiao Senador Ney Suassuna.
mo 30 dias úteiS para oferecer parecer sobre as emendas. Após
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para urna oomum·
este prnro e o interstício regimental. a matéria será incluída em
cação inadiável.) - Sr. Presidente, vou encaminhar ao Minis[IO da
Ordem do Dia, em fase de votação em 1° turno.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Pre-sidênciii-Con~ Fazenda üm pedido de informação, Cuja jilstifiCa.Ção é a seguinte:
As recentes intervenções e liquidações decretadas pelo Banvoca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se ã:manhã,
co Centrá! provocaram ampla discussão e questionamentos sobre a
às 19h no Plenário da Câmara dos Deputdos. com a seguinte
aruação daquele órgão de supeiVisão bancária., particUlarmente no
ORDEM DO DIA
que diz respeito aos diferentes instrumentos utilizados e aos imDestinada à apreciação de vetos presidenciais às segUintes - -pactos de tais medidas no sistema. insfuuando tratamento diferenciado aos credores das instituições atingidas.
matérias:
- Em razio disso, estou solicitando ao Sr. Ministro da Fa.ze"tiPL N<' 2/94-CN Parcial - Dispõe sobre- as diretrizes para a
da determine ao Presidente do Banco Central esclarecer a matéri8.,
elaboração da lei orçamentária anual de-1995.
PL n° 3/94-CN Parcial- Estima a Receita e fixa a Despesa de inquestionável relevância. de modo que esta Casa possa conhecer as reais motivações desses atos de intervenção no sistema e as
da União para o exercício ftnanceiro de 1995.
eventuais difiruldades enfrentadas no trato dessas questões.
-PLS n° 7/83 Parcial- Dispõe sobre a expedição de certidõEsta é a nossa colocação, Sr. Presidente.
es para defesa de direitos e esclarecimentos de sítuações.
PLC n° 3/95 Parcial - Concede Pensão Especial a Valda
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
Lisboa Gomes da Silva.
ao Senador Francelina Pereira. (Pausa)
PLC N" 32/91 Total Revoga o art. 106 da Lei n• 5.869173Concedo a palavra ao SenadOr ionãS- Pinheiro.
Código de Processo Civil.
PLC n• 14195 Total - Dispõe sobre a obrigatoriedade do
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Prenuncia o seguinuso de equipamento de radiocomunicação em locomotivas.
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Prçsidente, Srs. SenadoPLC n° 82/92 Total- Acrescenta parágrafo ao art. 4S_ __da Lei res, no fmal do mês de junho, o Governo editou a Medida Provisón• 5.869/73 - Código de Processo Civil.
ria n° 1.052, que estabelece a aplicação da TJLP nos fmanciamenO SR. PRESIDENTE (José Sarney) • E.•gotada a matéria tos através de fundos constitucionais e regulainenta a aplicação da
constante da Ordem do Dia.
- T.JLJi nos chamados incentiveiS· fiscais da Amazônia, SUDENE e
Passa-se ã apreciação do Requerimento n° 1207, de 1995, também no Estado do Espírito Santo. Posteriormente, essa medida,
de urgência. lido no Expediente pari o Projeto de Resolução n° 98, em função do recesso, foi reeditada no ftna1 de julho, l..ra.Zendo, ·na
de 1995.
seu bojo, também a aplicação de fmanciamento para a recuperação
Vou reler o requerimento de urgência pant. o Projeto de Re- da lavoura cacaueira no Estado da Bahia. Essa medida provisória,
solução n° 98, de 1995:
mais uma vez, foi reeditada no fmal de agosto.
A comissão mista encari'egada dessa matéria, D.o dia 11.
Requeremos, nos tennos do art. 336, letra ''b". do
conseguiu aproVar o projeto de lei conversão dessa medida proviRegimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução ntr9S, de l99S,Que autoii2i a UDião a apmssaia ga- sória. já com o número 1.105.
Na semana passada, tivemos longo entendimento com o Porantia de operação de mdito externo a ser cOritratada
der ExecutiVo rio Sentido de encontrar uma maneira de votar, o
pelo Municipio de Curitiba com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, no valor de US$120 milhões, equi- mais breve possível, esse projeto de lei de conversão, porque os
valentes a R$108 milhões, em vaJ~s de 14 de julho de fundos constitucioriais estão engessados e não podem ser aplica1995, bem Como autoriza o- Município -de Curitiba a dos. e os agentes fmanceiros - Banco da Amazônia, Banco do Bracootratar a referida operação de crédito. destinando-se o sil e BNB - têm receio de oferecer o recurso, que ainda está em
:recurso ao fmanciamento paxcial -projeto de transJX)I'- TR. Também o tomador tem constrangimento em aceitar esse recurso porque sabe que. para investimento, sobretudo nas regiões
te urbano de CuritiOO:.
carentes do Pais, Norte, Nordesle e Contra-Oeste. ele é pratiA matéria já tem: parecer da Comissão de Assuntos Econô- camente impagável. Para ser elaborado o parecer, foi necessário
micos.
que a comissão mista perconesse todas as regiões afetadas: pela
Em votação o requerimento.
medida provisóril!~ ___
_
__ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peima.neCer senEstivemos no Norte (em Belém), no Nordeste (em Recife e
tados. (Pausa.)
·
Fortaleza) e no Centro-Oeste (em Goiânia), onde discutimos corit
Aprovado.
todos os 6rgios e entidades interessadas no processo.
A matériA ã: que sC refere constará da Ordem do Dia do seArgumenta-se que certos aspoctos dessa medida provisória
gundo dia útil subseqilente.
não são de interesse do Poder Executivo. Por isso esta.Jrios em
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Esclareço aos Srs. tendimentos com o Governo- pám que, apesar de o projeto lei de
Senadores que a proposta de emenda constituciorial voka à Comis- conversão ter sido aprovado na ComissãO, seja esSa medida levada
são de Constituição, Justiça e Cidadania, que--dispõe de no máxi- à votação na primeira sessãO conjmta do Congresso NacionaL
mo 30 dias úteis pora ofencer parecer solm: as emendas. Após Isso é necessário, poís -os fuodos de incentivos fiscais estão engeseste prazo e o interstício regimental, a matéria será incluída em sados por falta de aprovação dessa medida provisória.
Ordem do Dia, em fase de votação em [ 0 tumo.
Conclamo os Srs. Senadores representantes dos Estados das
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Há otadores ins· Regiões Norte, Nordeste e Centro-O~ste _para que tomem conhecicritos.
-- mento do trabalho que a Comissão Mista vem realiZando e aproveConcedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (PausL)
mos esse projeto de lei de conversão, mesmo com alguma mudan-
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ça negociada com o Poder Executivo, para que os_ fundos_constitucionais cumpram sua verdadeira fmalidade.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durant~ o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr.
José Sarney, Pr.esidmte, deixa a cadeira da presidência,
que i ocupada JUic Sr. Levy Dias, 3., &cretáiic.

. O SR. PRESIDENTE (Levy DíàsF Cóncedo a palavra ao
Senador Valmir Campelo. (Pausa)
--- --- -

Concedo a palavra à Senadora 'senedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da OOtdofi.}- sr; Presidente, sn e
Srs. Senadores, apesar do crescimento econôiilico verificado em
todo o mundo, nenhum país trata a mulher da mesma maneira
como trata o homem. em nenhuma sociedade, as mulheres gozam
das mesmas oportunidades que os homens. Elas são mais pobres,

menos educadas, têm salário menor, perdem primeiro o emprego e
têm menos acesso às decisões econôm.icas e políticas. Das pessoas
consideradas mais pobres do planeta (1,3 bilhão). 70% sãO mulhe-

res. Mesmo as nações que se defmem demcx:tatas nio elimiil.aram.
a discriminação de gênero. Portanto. se aualisarmos sob esse ponto
de vista. não existem muitas democracias hoje no IDllndo. E é este
exatamente um dos grandes desafios do próximo milênio: a existência de sociedades em que sexos diferentes. mas iguais em direitos, venham a gerir o mundo em igualdade de condições. A busca
da igualdade entre os sexos será "o grande projeto político do ·século :XX'~
Foram elementos como estes que incrementaram as discussCes da Quarta Conferência Mundia1 sobre a Mulher .. Ação
para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz. realizada em Pequim.
nos dias 4 a 15 de setembro passado, que examinou estratégias
para. ao menos, diminuir a diferença entre os sexos. Essa estratégia inclui sugestões para dar mais poderes às mulheres, como a recomendação da política- de cotas Cm instituições políticas; a reforma de leis trabalhistas para incentivar-niulheres a participar do
men:ado de trabalho; legislação para eliminar tcdo tipo de. discriminação, num prazo de 10 anos; programas para melhorar a educação, a saúde e o.r.é a siblaçio fmanceira. através de créditos especiais.
Sr. Presidente, está uma barulheira sem fim aqui.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias. F...,do soar acampainha) - A Mesa lembra ao Plenário que há orador na tribuna.
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Sr. Presidente, senti-me
honrada em representar o Senado Federal, juntamente com as Senadoras Emília Fernandes e Marluce Pinto, como integrante- da
Delegação Oficial Brasileira junto à 4a Conferência Mundial sobre
a Mulher, considerada a maior reuníão promoVida pela OrganizaçãO das Nações Unidas (ONU). onde participaram aproximadamente 35 mil representantes de cetca de 180 paíSes. ~
~
Sob o peso da responsabilidade dessa importante missão,
faço este relato aos noms Senadores, sabendo que apresentare-mos mais adiante ~ conjuntamente. Senadoras Emília Fernandes.
Marluce Pinto e Benedita da Silva • um relatório nWS aprofundado da nossa atuação e ação no referido evento.
Sr. Presidente, sn e SI'$. Senadores, essa reunião representou um importante marco, pOrque cOntfifufu paril a fõri:DaÇão
de um consenso mundial a respeito do desenvolvimento e direitos
humanos e a questão da mulher. Nós, mulheres, já podemos nos
sentir vitoriosas, poique a Conferência cóoseguru despertar a atenção global para a condição feminina, Significando grande 3:vanço
em relação às outras reuniões, porque permitiU ampla participàção
de mulheres ligadas ao feminismo. Dez anos após a última reunião
sobre a mulher em Nairóbi. em 1985. a Conferência de Pequim
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signif1cou oportunidad~ para se fazer uni balanço das conquistaS,
dos progressos e das dificuldades encontradas na busca pela igual·
dade de direitos. Em Pequim as niulheres saíram da invi_sibilidade
e assumiram o papel de protagonistas da cena política munc:lial.
As proporções da Conferência dão a dimensão da importância que ela at_ingiu: ·cerca de 35 mil delegadas representando mais
de 180 países: representantes de 2500 ONGs (Organizações NãoGovernamentais); 10.335 delegados àticiais.-A delegação brasileira era composta de cerca de 300 pessoas. entre representantes da
delegação oficial e das ONGs.
_
Apesar do distanciamento imposto pelas autoridades chinesas ao Forum de ONGs. dificultando o acesso das mulheres à Con.
ferência oficial. cumprimos uma agenda extensa e conconida, participando da reunião paralela (ONGs) e da oficial. Integrei. juntamente com outras parlamentares brasileiras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o grupo sobre "Direito Humanos" na
reunião oficial da Conferêriti.:i,-a:nalisando questões relacionadas à
pobreza. à educação, à violência e à discriminação racial. Acom.
panhei a visita da Delegação Brasileira. chefiada por D. Ruth Cardoso. ao Forum de ONGs, no dia eleito pelo Forum comO o '"Dia
da Pobreza", ocasião em que discursei sobre a situação crescente,
no Brasil e no Terceiro Mundo. da "feminização da pobreza".
Participei, na Embaixada do Brasil, de reuniões e soleni~~
des, como ã celebraÇão do dia 7 de setembro, em comemorn.çio à
Independência do Brasil. E como membro da delegação de parlamentares brasileiros. participei ainda do Encontro Global de Parlamentares. na Casa do Povo.
Sr. Presidente. Sn. e Srs. Semidores. a 4• Conferência Mun'dial sobre a mulher aprovou uma agenda de ablação para a próXima década. para acabar com a discrimináção e reaftnnar a universalização dos direilos humanos. A aprovação do documento fmal Plataforma de Ação e seu preâmbulo. a Declaração de Pequim •
exigiu empenho e determinação para que refletisse os princípios
básicos sobre a cidadania das mulheres. abrangendo a total igual.
dade de oportunidade entre os sexos.
Os doze pontos da platafonna de açãõ. (lue abrange temãs
como pobreza. saúde, violência. educação. direitos humanos, meio
ambiente, participação política. em resumo •. são~ seguintes:
- 1. POBREZA. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas (ONU); as mulheres representam 70% do total de 1.3 bilhão de pobres no mundo. A Plataforma de ação reconhece que o
desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado através da pumoção do status e da melhoria das condições de vida das mulheres. Diz o texto: "Mulheres pobres têm deiDQDStrado que possuem
conhecimento e habilidades administl';"ativas. Ao promover a participação integral das mulheres será possível superar a sua pobreza
e de suas famílias".
No Brasil. 23 milhões de mulheres trabalham., mas ganham
em média 54% menos que os homens~ 13% sustentam sozinhas
suas famílias, que estão entre as mais pobres do País. Uma IDlllher
em cada cinco é chefe de família.
Ta.nibém são mulheres 61% das pessoas que recebem até
dois salárioS m1ili.moS pOr Inês.
- 2. EDUCAÇÃO. Sessenta milhões de adolescentes no
mundo não têm acesso à educação. Mais de 213 dos 930 milhões
de analfabetos são mulheres. A Plataforma de Ação reconhece que
a educação é um direito humano básico e um instrumento essen.
cial para alcançar a meta da ConferEncia: ig\laldade. desenvolvimento e paz. Recomenda igualdade de acesso, educaçi.o nio dis-criminatória e mais investimentos ein educação e treinamento para
meni.Da.S e muHleies.
No Brasil, o quadro da educação tem mudado sensivelmente. No flnal dos anos 80~ 8.-iria.fiíci:Jla das mulheres nos distintos oí-
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veis do ensino formal era semelhante à dos homens e, inclusive,li- 13% superior à dos homens, ou seja. as mulheres trabalham mais e
geiramente maior- no ensino médio e superiOr. No entanto, as mu- ganham menos.
lheres permanecem confmadas àS profissões de menor prestigio: ---7. DESIGUALDADE NO PODER E NA TOMADA DE
professoras (35%). comerciantes (21%). balconistas (12%), em- DECISÕES.
pregadas domésticas (11%) e secretárias (12%).
As mulheres não alcançaram a meta proposta pelo Conselho
O rendimento médio das mullieres que traballiam no Brasil Econômioo e S-ocial da ONU de 30% de participação· em iodos os
é de 2,8 salários núnimo, contra 4.~ sãlárlos núriimo dos homens.
níveis âe decisão. É um ponto altamente PQiênlicO.- --Sete por cento das mulheres com curso_ superior completo
A baixa proporção de mulheres nos níveis decis6rios a nível
ganham mais de 20 salários núnimo. contra 28% dos home_ns.
nacional, regional e internacional reflete os vícios estruturais c:jue
Nos últimos 30 anos. a população feminina economicamen- devem ser corrigidos. A represeittação política corresponde a 10%
te ativa dobrou: de 17,9% em 1960-para 35..5% em -1990. contin· -de rimlheres nos parlameritos e 6% IÍ.os- gabinetes ministeriais=--o
gente equivalente a 22 milhões. com uma concentração de 72.6% Brasil demonstra isso.

noselOrseiVi)os.
3. SAúDE. Taxas altas de mortalidade materna ainda persistem devido a serviços inadequados de assistência reprodutiva.
Mais de SOO_ mil mullieres morrem todos os anos em função de
complicações no parto, A Platafonna prevê que o direito à saúde é
um direilO fundamental e de vital imp:mância para as mulheres.
Propõe incrementar os programas de prevenção. além de premover pesquisa e infOrmação ~obre a saúde das mullieres.
O Brasil é campeão de cesarianas: 32% de todos os partos
(o número aceitável pela Organização Mundial de Saúde é de
·
IS%).
Os métodos contraceptivos mais utilizados pelas brasileiras.
em virtude da falta de opções. são a pílula e a esterilização.
A taxa de mortalidade materna é de lSO em cada 100 mil
partos.
_
4. VIOL~NCIA. A violência contra a mulher é um problema global que transcende grupos, religião, -idade. etnia e nível de
desenvolvimenlO. A plataforma de açio propõe medidas integra·
deras para prevenir e erradicar a violência através do apanito legal
e educacional dos países. Convida à elaboração de estudos sobre
as causas da violência e ã. adoção de medidas especiais para eliminar o tráfico de mullieres e para ajudar as mulheres vítimas de violência.
No Brasil, e"istem 182 delegacias especiais de atendimento
à mulher. no enlanto, as estatísticas aporitam o Brasil como o País
que mais maltrata mulheres, sendo, portanto, campeão mundial de
violência contra a mulher.
Setenta por cento da violência contra a 1nulher brasileira é
praticada nos lares.
O BtaSil detém o maior índice de criminosos absolvidos porque malaram suas mulheres "em defesa da honra'': 80% dos casos.
Grande parte dos crimes violentos (homicídios) são praticados por maridos ou amantes.
S. CONFLITOS-ARMADOS. As mulheres sentem particularmente as conseqUências dos conflitos armados e do militarismo. Dos 25 milhões de refugiados do mundo, _80% são mullieres.
A plataforma de açio propõe que as mulheres passem a ser incluídas nas comissões com elevado poder de decisão sobre temas de
seguiança e paz. Propõe também ações para redução e eliminação
de todo o tipo de armamento.
6. PARTICIPAÇÃO NAS ESIRUTtiRAS ECONÔMICAS E NAS POLiTICAS PRODUTIVAS. É. cachi. vez maior o
número de mulheres que participam ativamente da vida econômica. Mas ainda somos poucas nos níveis de decisào a nível nacional
e iDtemac:ional nas grandes empresas. A Platã.forma de Ação prevê
ações que assegurem direitos económicos às mulheres e facilitem
o acesso igual aos recursos. ao emprego e aos mercados. Propõe
também medidas para eliminar a segre&aÇ:àO -Ocupã.Cional e a desigualdade salarial.
As mulheres recebem. em média. 75% do que os homens
no mettado de trabalho. Enfrentam carga horária diária cetta de

8. MECANISMOS INSUFICIENTES PARA PROMO·
VER O A VANÇO DAS MULHERES.
Em quase todos os estados-membros das Nações Unidas,
foram instiruidos mecanismos para advogar, implementar, monitorar e mobilizar apoio a políticas que promovam o avanço das muJberes. Mas ainda 6 grande a falta de compromisso existente nOs
níveis mais ahos. A Platafomta de Ação propõe ações par.1 criar e
fortalecer os mecanismos institucionais existentes para integrar ã
visão das mulheres nas políticas púb~cas. Propõe que "os governos orientem todos os ministérios para que revejam suas políticas.
segundo uma perspectiva de gênero".
· 9. DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES.
A Conferência dos Direitos Humanos, de 1994. reaftrmOu
que Os direitos humanos das mulheres sãO inalienáveis, indivisíveis e parte integral dos direitos humanos universais. Todos os esforços para promover o avanço das mulheres e_stão baseados ~
respeito por esses direilOs hum.ãD.Os univCisais-. A Plitaforma de
Ação procura assegurar igualdade e não discriminação na lei. Propõe que se inclua ensino sobre os direitos humanos nas escolas e
pede a implementação plena da Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres~ a Declaração
sobre a Eliminação da Violência contra a Mullier, e outros ínstrumentes dos direitOs humanos.
10. USO INSUFICIENTE DA MÍDIA.
Os avanços na tecnologia da- informação vêm permitindo
ultrapassar fronteiras e superar atitudes e mentalidades. Apesar
disso. a mídia continua a projetar a imagem da mulher estereotipada. e tem fracassado em promover a imagem das mulheres num
mundo em transformação. A Plataforma de Ação propõe que se
aumente o acesso das mulheres aos_ processos de tomada de decisão e se promova uma imagem positiva da mulher pela mídia.
Sr. Presidente.
e Srs. Senadores, chefiou a Delegação a
Primeira Dama. O. Ruth Cardoso;_ sua presença foi m.an:ante e, ão
mesmo tempo, salvadora. porque não fora a presença da O. Ruth,
como Cbefe da Delegação, a nossa mídia jamais teria dito que bavia uma delegação brasileira participando da 4• Conferência. Nãó
houve coberru.ra absoluta para registrar tão expressiva- Delegação.
a maior entre os países presentes, seja p;>r parte de ONGs ou de
delegações oficiais. Foi a única que mànieve seus debates até duas.
três horas da manhã, discutindo os temas mais polémicos. Constatamos que, em termos de legislação. a nossa é muito mais avançada que a de qualquer outro país no que diz respeito aOs Direitos da
Mulher. Portanto, a nossa atuação foi de uma grande constância.
A importância do Brasil na participação -:Jos debates, sabendo mesmo que já existia
ãrticulação interior, fez com que algumas posições, se nãà müda:ram., pelo menos, não retrocederam.
porque rudo Cstava colocado para um retrocesso total. Eles queriam realmente retroceder na questão do trabalho informal da mu~
llier; essa foi uma matéria introduzida no relatório brasileiro, porquP. era importante para nós discutinnos a questão _da dupla jomada de trabalho, fazer o debate em tomo de quantificar a carga ho-
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rária. para cólocá-Ia na conlabilidade nacional. Sabemos que o PIB
leva em consideração. em termos de contabilização, aqueles que
fa:zem parte do trabalho remunerado e não a carga h·orária. contãhilizada para os que não -recebem remuneração. Nesse contexto, a
mulher está colocada majoritariamente.
Podemos al6 dizer que tivemos uma atuaçio muito brilhante. Discutimos a possibilidade de introdução de mecanismos de
pesquisa que quantifiquem esse trabalho da mulher. Houve pontos
polêmico.s, como a questãO dos direitos sexuais. Os muçulmanos
não podiam falar sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva.
porque esse assunto era altamente proibido. Na nossa avaliação, os
muçulmanos tinham uma visão retrógrada quanto à relação homem'mulher, quanto à garantia de saúde e à garantia da reprodução, colocando dogmas religiosos na discussão do assunto.
FoiCXfremamente importante a ablação da delegação brasileira no que diz respeito aos direitos humanos, qualificando os direitos das mulheres como questões de direitos humanos.
Dif'lCil de ser discutida a questão dos direitos dos pais. Praticamente, haveria um retrocesso nesse aspecto. se não houvesse
uma intervenção contundente. Essa é uma quesrãÕ esseticiaL já
que falávamos a respeito do direito de herança. o qual. para a comunidade islimica. era. algo que não poderia ser atribuído às mulheres, apenas uma herança atribuída aos homens. Naquele momento, eles estavam olhando religiosamente esse contexto do direito de herança e do direito dos pais e não num contexto mundial
de várias etnias, de várias cultums, de várias religiões ou de religião nenhUma. Portanto. foi extremamente dificíl esse debate e
essa discussão.
Enfocamos também a questão do direito de propriedade indígena. Sabíamos que era importante traçar um parâmetro a respeito desse tema bem como sobre a questão do lixo atómico.
Não houve cobertura da mídia para todas essas importantes
questões colocadas. Daí Por que a brilhante atuação da Delegação
brasileira não ser registrada. ~ao seria uma promoção pessoal para
cada uma de nós lá presente, mas para o nosso País, pois, se estamos sempre, nesta tribuna, apontando as distorções cOm relação à
mulher,lá fora, queriamos representar O iilteresse desta Nação; por
isso, deveríamos·tbntarcom o poder da nossa mídia, projetando os
nossos avanços signiftcativos de acordo com o que estava acontecendo com as mídias de outros países.
Apesar de termos uma briga com o nosso Presidente, na
Cbina não era o lugar ideal para brigar com Sua Excelência. Se o
mesmo oc.ort:e com relação à Primeira Dama, também não seria lá
o lugar para tal discussão, e sim. aqui, quando ocupamos a tribuna.
Parabenizo, portanto, essa Delegação, seja no fóruril oficial,
seja na ONG. pela sua brilhante ab.Jação.
Dando continuidade, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores,
tivemOs, também. a discussão em relação ao meio ambiente.

11. MEIO AMBIENTE.
Todas as regiões do Planeta são afetadas pela degradação
do meto ambiente e pela exploração dos recursos.
A Plataforma de Ação sustenta· que as mullieres, especial·
mente as indígenas, têm papel fundamental na conservação do
meio ambiente e propõem aç5es para garantir o envolvimento
das mulheres nos pro<::essos decisórios do desenvolvimento sustentável.

12. MENINAS.
A questão da violência enfrentada pelas meninas também
foi colocada e foram incluídos o casamento de crianças, a exploração sexual, a mutilação genital e a seleção pré-natal por sexo.
Quero encaminhar à PreSidência do _$~nado Federal, para
que fique regis-ttãda nos anais desta Casa, a íntegra da Declaração
de Pequim, preâmbulo da Plataforma de Ação. Trata-se de impor-
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tante documento. fruto da discussão e mobilização de milhares de
mulheres em todo o mundo.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. um dos principais de·
bates . a mulher e a pobreza. discutiu a crescente "feminizaÇão -da
pobreza". chegando à conclusão de que a única maneira de mudar
a cara feminina da pobreza é melhorar as condições da mulher."
A delegação das mulheres da América Latina marcou presença na Conferência, assumindo posições arrojadas em defesa de
mais recursos e fíilanciamentos externos para a implementação do
Plano de Ação. Chegou a protestar contra a falta de solidariedade
_e de sensibilidade dos países ricos que desvirtuaram o que deveria
ser õ tema principal da Conferência - a pobi'eza -. ofuscado pelas
discussões sobre sexualidade.
O documento fmal ficou devendo a inclusão da origem dos
recursos a serem aplicados para implantar a Plalaforma de Açio.
As manifestações tiné..u:u o-objetivo de chamar a atenção da
comunidade internacional para a sua responsabilidade nó sentido
de comprometer recursos adicionais para a -implementação das
metas do Plano de_ Ação parn a mullier nos próximos dez anos. _
Infelizmente para nós, brasileiras, ai.Dda é muito difícil falar
em igualdade entre os sexos no mesmo tom em que discutimos
com as mulheres de outtos continentes, quando o Brasil apresenta
um doE piores indicadores sociais em relação à siwação da mulher
e um dos piores uiveis de pobreza em todo o planeta. contribuindo
para popularizar o termo ''femin~ção da pobreza", pois pobreza
é sinônímo de mulher, já tem nome de mullier. Apesar desta constatação. vale ressaltar que o Brasil possui uma das legislações mais
avançadas em tenno de direitos das mulheres em todo o mundo.
Como afamou a histórica femiriista Betty.Friedan, du~e
os trabalhos da Conferência, o moViniCi::tio- feminista deve se ocu~
par de questões ligadas à pobreza. "Não adianta falar em liberaçio
sexual e outras coisas, se as mulheres vivem na miséria e não têm
independência econômica".
Mas as desigualdades no Brasil e no mundo não são a~
do ponto de vista social mas também e sobretudo racial. Em relação à mulher negra, o que presenciamos foi uma quase ausência
de decisões nas resoluções fmais ei:h relação i questão de gênero e
a discriminação racial, até por que a Conferência dos Direitos Humanos, de 1994, reafmnou que-OS direitos humanos das mulheres
são direitos universais e o racismo ~-também uma viOlaçio dos direitos humanos.
Seria fundamental uma referência explícita à violação dos
direitos da mulher com base na discriminação racial. Para nóS~
mulheres não brancas, a Conferência de Pequim deveria colocar
de i:naneira defmitiva qUe o nteislno é
forma de violência contra os direitos das mulheres que inviabiliza o exercido da cidadania em todas as instâncias da vida social, expressando-se das formas mais sutis às l{lais violentas, que passam pela desqualificaçlO
estética, pela desigualdade no acesso ao trabo.Iho, à educação, -à
saúde e demais direitos sociais. Acreditamos que a construção da
cidadania para as mufueres negras envolve questões que extrapolam as contradições e formas de discriminaçãO, que sio produtos
das relações existentes na sociedade e~ o homem e a umlher.
Si. Presidente, o combate ao racismo é Uina prioridade política e uma bandeira de luta que deve ser assumida pelo conjunto
do movimento de mulheres a nível naciooal e internacional, pois o
racismo atinge pelo menos dois terços das mulheres em todo o planeta, sendo um dos principais fundamentos das práticAs xenófobas
em ascensão no mundo ab.lal.
Outra questão avaliada pela Conferência fcii a prioridade
para a criança e adolescente. decidindo-se pela realizAção de uma
próxima COoferência Mundial da ONU sobre "Comércio SexUal e
Exploração de Crfanças''. prevista para acomecer em Estocolmo,
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em 1996. O objetiVO -desta nova reunião será a discussão sobre
prostituição -infantil e turismo sexual. As cifras, assustadores, fa~
Iam em mais de um milhão de crianças em todo o mundo forçadas

a entrarem no mercado do sexo a cada ano. O Brasil foi meD.ciónado como um dos paises mais problemáticos, com cerca de-500 mil
crianças e adolescentes prosti1llídos.
Sr." Presidente, quero, fmalizando a minha intervenção. dizer que está em nossas mãos a condução das decisões da Quarta
Conferência sobre a Mulher. Quero crer que, já a partir Ja próxima década. as mulheres ampliarão seu papel politico e conquistarão maior poder de decisão, pois é através do papelttansformador
que a mulher exerce na sociedade que o mundo se renovari. Este
processo é ilTeversíVeL e as dú:Densões e repercuss.ões da COnferência de Pequim atestam isso. Os governos, em todo o mundo,
também precisam estar sensíveis para o fato de que as mulheres terão um papel preponderante, participaÇão decisiva neste PiocesSo
de reconstrução de uma nova sociedade, colocando em prática as
resoluções da Conferência para iniciarmos o século XXI com ações concretas que tomem efetiva a ijlaldade entre homens e mulheres. O trabalho para valer começa a partir de agora. para colocar em prática as decisões fmais: A Plat.itfOrma de' Ação e seU
preâmbulo, A Declaração de Pequim.
A voz das mulheres ultrapassa, hoje em dia, a aspiração de
apenas ser ouvida. Pretendemos ir além e reformular o conceito de
sociedade e de humanidade.
Como afamou a Presidente do Conselho Nidonal dos Di·
reitos da Mulher, Rosiska Darcy de Oliveira. ;,a emerg6ncia do Feminino como lugar de onde pensar e agir no mundo é nio apewls
um sintoma do nosso tempo mas também, e principalmente. o desejo consciente de mulheres que nele depositarãm sua contrib.Jiçio
ao fub.lro".
A todos nós, mulhen:s e homens, está colocado o ~safio de
construir uma verdadeira democracia, capaz de integrar as mulheres, e não de excluí-Ias.
O Sr. Pedro Simon - Senadora Benedita da Silva. V. Ex'
me permite um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Coocedo o aparte a V.
Ex•, Senadcr Pedro Simoo.
O Sr. Pedro Simoo - Felicito V. Ex• pelo pronuncút.mento
que, creio, é o primeiro da delegação, que deverá
outros tão
brilhantes como o de V. Ex• ru pelo menos tentando ser. V. ex•
ebama bem atenção para a importincia. o signifieado da CoDfe~n
cia das Mulheres de Pequim. quer a oficial, quer a das entidadCS
não-governamentais. Digo a V. Ex• com toda sinceridade que também estranhei a pouca cobertura que a imprensa deu, no gemi,
para loda a Conferencia e, no particular, para a delegação do nosso
Pais. Pela impol1ância dos temas e do debote, pelo signifieado da
real.izaçio de uma confen!ncia, como essa em Pequim. as díflculdades da mulher chinesa arraigadas i sua tradição e à sua história,
em de se supor que estariamos a.companbando os debates. E não se
diga que as d.ifl.Culdades decorrem do fato de ter sido lá do outro
lado do mundo, porque hoje, de se v6, no mesmo dia e na mes- ·
ma hora. corrida de Fórmula 1 no Japio. Transmite-se e ficamos
aqui a assistir, polliUC- Cla ~feita ao vivo. Lamento talllh6m. Acho
que não se deu a importiocia que se deveria dar a um intento
como esse que foi apresentado. Gostaria - faria a~ a sugestão a V.
Ex• - que a delegação brasileira se munisse. flZCSse u:i:n documeritO
e o d.iwlgasse, relatando a a mação, o debate. o que levaram. o que
disrutiram. as propostas que f = feitas. Vou dizer-lbe do ·fundo
do coração - perdoe-me: Só soube por jomal. por nldio e por televisão que a Primeira-Dama falou em Pequim. Vi no Jornal Nacional e em outros canais de televisão: a Primeira-Duna falou. E
vi uma outra fotografla que saiu no j(mlal de àuas Deputadas da
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Assembléia Legislativa do Rio Gmode do Sul que chegaram lá e
não -encontraram hotel, porque o que lhes foi destinado estava lotado. Apareceu a fotograí~a das duas, Maria do Carmo e a Deputada do PC do B, sentadas nas malas em frente ao hotel, não sabendo para onde ir. Mas os debates, as discussões a qUe V. Ex• se n:rere - e tem razão- sinceramente, eu gostaria de coohecê-IOS:, porque acho que o trabalho deve ter sido importante pelo que V. Ex•
está dizendo. Foi muito importante. O que a nobre Senadora eStá
apresentando aqui é significativo, qUer -dizer, em uma delegação
heterogênea, com pensamentos dos mais diferentes cem relação ao
Brasil mas que ali estavam para defender as grandes teses. O argumento que V. Ex• apresenta é da maior importância, do maior significado. Defenderam teses importantes num momento de fmal de
século, quando é tão importante, tão significativa a presença da
mulher e o destaque ao papel da llllllher. O Rio Grande do Sul. alé
hoje, não havia enviado uma mulher, nem pua o Senado nem para
a Câmara, e acabou enviando, numa única eleição, a ilustre Senadora Emilia Fernandes e duas ilustres Deputadas Fedemis. Digo
que lá no Rio Grande do Sul agom começou e é irreversivel o
avanço da mulher. Basta constatar hoje o grande número de uni-VCrsitárias. QUando cursei a Faculdade de Direito. em Porto Alegre, thlhamos quatro, cinco mulheres. Hoje existem mais mulheres
que homens nas universidades. No último concurso rr-a,lizado no
Rio Grande do Sul para Magistratura, as mulhen:s foram as quatro
primeiras colocadas. Essa é uma realidade que avançará também
no Congresso e na vida política. Com todo __o respeito. olhando
para os lados, digo que -v. Ex• merecia uma maior presença nO
plenário, pela importância não apenas da nobre Senadora mas também do assunto que está. tratando. Quero levar-lhe com muito cari..:.
oh o - e V. Ex' sabe do carinho e admiração que lhe dedico - o meu
respeito, às minhas felicitações pela sua ablação e a da delegação
brasileira e pelo debate que se lravou, que - tenho certeza- será a
linha diretriz deste fmal de século da presença da mulher no nosso
mundo. Um abraço cariiJhosoà manifestação de V. Ex".
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V. Exa. Comungo da sua preocupação. Foi a nossa.. Como bem já
disse, não quetiamos ser promovidas individualmente, mas desejávamos que o nosso Pais, que estava ali efetuando um trabalho seriíssimo. p1desse contar com essa contribuição, sem a qual qual·
quer ação é impossível.
Sabemos do poder da mídia, do poder da coonmicação.
Quando apareceram as Deputadas com as malas na porta do botei,
passou-se uma imagem para o mundo de que lá todas estavam desamparadas, que as ONGs não tinham onde flcar; é verdade que
havia uma questão de distância - era uma hora de díst.incia do fórum oficial para as ONGs -.mas elã.s estavam -acomOdadas; procUrei saber issO, freqüentamos os dois f6nms para poder entender
melhor a Conferência.
Logo que concluidos os trabalhos das ONGs. partiram vá.:
rias delegadas que estavam na delegação oficial. Se não fosse a
presença da o• Ruth Cardoso, talvez não tivéssemos nem essas fi):.
tos. que a mostram quando falava oficialmente na ONG, porque a
Primeini.-Dama era a representante deste País. Tivemos muito
mais repercussão do que outras Primeiras-Damas que ralaram em
outras conferências, mas, sem nenhuma inveja. até pcique elas estavam lindas e maravilhosas, as africanas- fOram as mais prójetadas
a nível da imprensa. mais por sua beleza do que pelos argumentos
defendidos nos debates, que eram argumentos sérios sobre. por
exemplo. a questão étnica.
Não foi fácil abordar a questão de raças, Senador Pedro Simon; devido à culblra e à religiosidade do povo africano. eles não
queriam que se falasse sobre raças e etnias, pois isso é altamente

. 'ANAIS DO SENADO FEDERAL

86
negativo para eles, mas para a diáS?JIU não o

~-

Foram debates ri-

quíssirilos.=-=
Por outro lado, são compromissos que o nosso País está assumindo com relação à mulher e que vão- ser cobrados. Além disso, -criamos aüras parceriaS, quando ali votávainos e adotávariios
posições jUntas corri outros países; estávamos, políticamente, ajudando o nosso País. Então, era altamente relevante que se pudesse
dar uma cobertura a nível de divulgação dos debates. Poderiam até

ignorar oS- riOmes, desde que ressaltassem. por exemplo, que a delegação brasileira está atuando no tema X, Y ou Z e está tendo tais
e tais proCeSsoS; está ganhando ou está perdendo. Era isso o que
queriamos. Lamentavelmente, não foi possível.
V. Ex" coloca uma sugestão- qUe eDteriâo ·ser inteiramente
pertinente, já qUC ~amos combinado fazer um relatório conjunto. Este não é um relatório. Trata-se apenas de uma exposição feita
por mim, rima prestação de contas da minha ida àquela Conferênc~ maS faremos, em conjmto com as Senadores Emilia Fernandes e 1\.iarluce Pinto, um relatório pam ser- apresentado com mais
profundidade, até pelas questões culturais e politicas que a própria
China apresenta e representa.
Esperamos, no ato da divulgação desse documento, contar
com uma coletiva da imprensa, para uma maior divulgação dos
compromíssos que o Brasil assumiu, concordou e assinou.
O Sr.Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex• um aparte'?
A SRA. BENEDITA DA SILVA· Concedo o aparte a V.
Exa, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy • Senador Benedita da Silva, quero, primeiro, cumprimentar a maneira como V. Ex. a representoo o
Senado e a mulher brasileira na Conferênci8. Mundial da Mulher,
realizada em BCijirig. Os diversos temas lralados demonstram que.
de fato, essa Conferência., promovida pela ONU, representou um
salto de qualidade
conscientiiaçãd dos problemas da mulher,
seja -da fCIIiinização da pobreza, seja no sentido de se assegurar
maior igualdade. Permita-me perguntar a V. Exa relativamente a
um fato que, creío, é de gr.mde curiosiâade para todos nós, brasileiros, qual seja a própria silllação da República Popular da Olina.
Estive naquele País em 1976 •.há 19 anos, e impressionotHrie tarito
certas questões, certos valores muito diferentes do que, normalmente. costumamos ver em outros países, ao mesmo tempo em
que me pareceu que, na China, as soluções têm sido dadas a diversos problemas, que será importante interag:in:ilos mais, porque.
como nações muito grandes, o Brasil e a Cbina enfrentam problemas exlremamente sérios, têm por objetivo a enadicação, a superação da miséria e da polx'eza. Eu gostaria de perguntar a V. Exa
sobre esses aspectos e solxe a questão especifica que tratou a Conferência sobre a Mulher. V. Ex.• avalioo se. na <llina, há algum
avanço sobre o qual nós, brasileiros, podemos aprender. oo que diz
respeito ao próprio papel da mulher. por exemplo. no Parlamento, nas
mais diversas atividades e nas mais diversas profiSSÕes? OU seja. V.
Ex• pôde observar algo que não sabemos e que seria muito interessante sabeo:nos? Em segundo lugar, no que diz respeito à forma como se
organiza a sociedade chinesa, pergunto se V. Ex_a observou sib.lações
sobre as quais deveremos estar atentos e aJU:oder. Cumprimento V.
Exa pela forma com que representou o Senado Fedeml e também o
Partido dos Trabalhadores nessa Conferência.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Eduardo Suplicy, como já disse, iremos fazer um relatório aprofundado sobre
esses aspectos levantados por V. Ex•. Dado o término da minha intervenção, oportunamente, farei um depoimento aqui a -respeitO do
que mais me chamou a atenção.
Gostaria de entender como um país, que tem mais de um bilhão de pessoas, nio teDba pessoas -Dã rua-peâüido esmolas. Não vi
pessoas esfarrapadas no meio da ruR:- E não seria possível escoo-
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der tanta gente. até porque tivemos a op0rtunidade de, no domingo; visitar. em algumas províncias, asilos e escolas. Chegamos a
algum> lugares de sutpresa. Portanto, não teriam como escond~r
ninguém, como ocorreu na EC0-92.
Não conhecia a Olina antes, a não ser através da leitura.
mas penso que mudou, e mudou muito.
A nível de participação. ainda existem questões como o machismo. a liberdade individual do conceito, que é preciso discutir,
do ponto de vista não só político mas também cultural, com relação à China. Acredito. todavia. que aquela país tenha avançado e
que o Brasil deve, nessa abertura qu~ a Olina hoje está proporcionando. ter uma intervenção maior a nível de participação da vida.
Estivemos na Embaixada do Brasil, que prestou um traba·
llio altamente significativo e que nos concedeu, na Festa da Independência. no dia 7 de setembro. a oportunidade de conhecer alguns Partidos políticos que lá estiveram com sua representação.
Tivemos acesso a alguns MiníStiOS e- militantes partidários não-governamentais e ali colhemos algumas informações e trocamos experiências que julgo importantes serem colocadas fuOJramente.
Pode ter certeza de que o farCí, eStou com os rileus rascUnhos prontos. Por isso, penso ser pertinente o seu aparte. Procuraremos irúonnar o máximo do que constatamos em relação ã China:
O Sr.Romeu Tuma- Pemlile-me V. Ex• um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Com muito prazer,
concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Romeu Tuma- Agradeço a V. Ex•. O meu aparti-é
apenas para me congratular com a delegação brasileira que foi à
Cbina. Hoje ainda. tive opornmidade de cumprimentar V. Ex• pessoalmente e as Senadoras Marluce Pinto e Emilia Fernandes. Todas as três se referiram à preparação de um relatório para comunicar à Casa o que mais chamou-lhes a atenção e quais foram os seg~
mentos mais importantes discutidos nesse Encontro da ONU, que,
se não me engano. se repetirá daqui a dez anos. Então, as resoluções que provavelmente tenham sido aprovadas nessa Conferência
Internacional têm um valor inestimável, porque o prazo pant. sua
aplicação é de uma década. Pode ser que a mídia não tenha feito
justiça a V. Ex~. mas acompanhei e vibrei com a partiCipaçlo da
delegação brasileira. Gostaria que V. Ex• soubesse que as televisões a calx:l transmitirilm ·várias das sessões que se realizaram na
C9ina. Não a vi no v-ídeo, infelizmente, nenhuma das tr& Senadoras, mas O" Ruth sim, eu a vi na transmissão a cabo. A imprensa
divulgou alguma coisa, mas faltou enviar correspondentes. para
que acompanhassem de perto as discussões, não os fatoS" extraconferência. Também estive na OJina.; esse não é s6 um privilégio 00
Lider dO PT. HriO anos, lá estiVe- OOi:OO Cbefe de Polícia e por lá
andei e vi as modificações eStruOJrais que-a Cbinã v-inha desenvolvendo, principalmente através de obras públicas, tmnsformando-se
praticamente num canteiro de obras. Sentia que a gfande difíciJldade de convivência que havia na pOpulaçãO dlinesa. que totaliza a
grinde soma ae Uni bilhão _de habitantes. dizia respeito l autodisciplina; para conviver numa população tão grande, o cidadão tem
que se autodisciplinar. Por informações, soobe que, em residênciaS
com um número detenninado de quartos, havia um ponto de luz.
Eles aceitavam isso pacificamenre, porque sabiam que eram todos
iguais. N'"ao haveria dois pontos de luz numa residência igual ã ou~
tra. Penso que. talvez, essa passividade e essa aceitação no senti&
de se ver a China desenvolver~se e tomar-se um potencial econômico_ expliquem todo o questionamento que O Senador Eduardo
Suplicy fez a V. Ex a. Vou esperar,com mais ansiedade aiD.da, orelatóriO de V. Ex•. Gostaria de cumj:.nimentá-Ja por sua inlciativa.
Sei que o fuso horário ainda não lhe colocou nos devidos eixOs,
mas V. Ex• se sacrificoo e nos trouxe informações que nos deixarão numa expectativa muito grande em relação ao seu n'!latório fi-
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na!. Cumprimento V. Ex.• e as demais senhoras que nos repre"As brasileiras representam apenas 5% dOs parlamentares.
sentaram na China.
Apenas urna mullier ocupa cargo ministerial e só um estado é goA SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Romeu Tuma,
vernado por mulheres. Dos 4.984 municípios. somenle -171 são
agradeço a V. Ex• pelo aparte. Apenas gostaria de fazer um adengovernados por mullieres.
da: o canteiro ~e obras da China aumentou. Posso dizer que deve
·
*DistribUição de renda e desigua1dade social: enquanto a te·
ter triplicado. E impressionante, mas eles construíram o prédio,
gião Sullem rúvel de desenvolvimento equiparado à Europa. a região
onde se realizou a Conferência, em dois anos.
Nordeste se classifica entre países como Bolívia e Gabio, respectivaA capacidade de produção deles é uma coisa invejável; é a mente 113° e 114° no ranking mundial de desenvolvimento.
curto prazo e com segurança. como pude observar em algumas
*Ferriinização_ ·da pobreza: as mulheres brasileiras ganham,
obras. Mas, há a questão de piso salarial. ele ainda é reahnente
em média. 54% dos salários pagos aos homens. Representam, tammuito pequeno.
bém, 3% dos pwfisS"iOi:Ulis que recebem mais de I O salários míni·
Uma outra questão que gostaria de acrescentar ao aparte de
mos. São mulheres também 61% das pessoas que recebem até 2
V. Ex_•, Senador Romeu Tuma. é que· a ·relevância da delegação
- salários mínimos por mês.
brasileira deu-se nos debates chamados mais conflitanteS. O -que
*O Br.tsil apresenta taxa crescente de fanúlias chefiadas por
interessou publicar foi essa qUestão da sexualidade, mas havia um
mulheres. Mais de 20% das famílias brasileiras são chefiadas por
assunto extremamente importante e sem o qual não poderiamos famulheres e estas famílias são as maís pobres.
lar. na Conferência, em nenhuma medida compensatória ou de
qualificação do trabalho da mulher: os recursos. Recusavam-se a
Fontes: Relafório do Descnvohimmto Hummo't99S - PNDU (Fundo du NaçOel
garantir novos rerursos. E esse debate foi à exaustão durante as maUnidu para o Deaenvolviincrto)
drugadas. Os Estados Unidos estavam resistindo. TivemOs uma maníUNIFEM: Furdo du Nações Urid1111 para o Deaenvolvimmto da Mulher.
festação do BID. tivemos uma manifestação illé dos Es<ados Unidos.
OF. GSBSIL o• 187/95
E haverá -noVOs teCUISOS para a implememação de toda essa polítíca.
Brasília, 20 de set<mbro do 1995'
Por isso foi ãnportante a presença dessa delegação lá. Não
foi apenas a delegação br.tsileira que conquistou isso, ·porqUe estáSenhor Presidente.
Encaminho a Vossa Excelência o documento "Declaração
vamos buscando um único objetivo. PensO que ã ilossa delegação
teve. realmente, uma ablação que não poderia. de forma nenhuma, de Pequim1'. para seu conhecimento.
Na oportunidade, reitero meus sentimentos de -consideraÇão
deixar de mencionar aqui.
Estiveram presentes na Conferência as -melhores e maiores e respeito.
cabeças femininas; intelectuais, trabalhadoras, políticas que estaAtenciosamente.- Benedita da Silva. Senadora
vam discutindo, com orgulho, toda a sibJação mundial. Por isso, a
DECLARAÇÃO DE PEQUIM
delegação merece nossos parabéns pela a sua atuação e eu, como
L Nós, os governos que participamos da Quarta Conferênestava incluída. orgulho-me de ter feito parte dela.
cia Mundial da Mulher.
Queremos que seja feita jUstiça ·a todo o seu esforço. e que
2. Reunidos em Pequim, eni setembro de 1995. ano do cino Presidente Fernando Henrique Cardoso, que o Senado Federal e qüentenário da fundação das Nações Unidas.
o Congresso Nacional brasileiro possam respaldar essas ações
3. Decididos a promover os objetiVos de igualdade. desenconquistadas no Fórum da Conferência.
volvimento e paz para todas as mulheres do mundo. nos interesses
Muito obrigada. Sr. Presidente.
de toda a humanidade.
4. Reconhecendo as aspirações das mulheres do mundo -inDOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SENA- teiro e tomando nota da diversidade das muDleres e de suas funções
DORA BENEDfl'A DA SILVA EM SEU PRONUNCIAe_ circunstâncias, rendendo homenagem às muDleres que abriram o çaMENTO:
minho, e, inspirados na esperança que reside na juventude do mnndo.
5. Reconhecemos que a situação da mulher avançou em al~
QUADRO ESTATisnco QUE INDICA_._
-guns aspectos importantes nos últimos dez anos. embont. os proA SITUAÇÃO DA MUU!ER NO MUNDO:
gressos não tenham sido bomogêneos, e, embora as desigualdades
*as mulheres representam 70% do total de pobres em todo entre mulheres e homens persistam e c_ontírineDúx~Omi:Ddo obstáo mundo. E as causas da pobreza estão ligadas à baixa qualidade culos importantes que provocam graves conseqUências para· o
bem-estar dé todos os povos.
do emprego ou à má formação profissional.
6. Reconhecemos também que esta situ8.ção tem sido agra*as mulheres recebem, em média. 75% do que os homens
vada por uma pobreza cada vez maior, que afeta a vida da maior
no mercado de trabalh'o.
*enfrentam carga horário diária cerca de 13% superior à dos parte da população mundial, e tem suas origens no âmbito nacional e no âmbito internacional.
homens. Ou seja, as mulhen:s trabalham mais e ganham menos.
7. Nos comprometemos, sem reservas, a combater essas
"'o número de mulheres analfabetas ultrapassa o de homens.
restrições e obstáculos e a promover, assim, o avanço e a expansão
Representam 213 (dois terços) dos analfabetos no mundo.
*a representação política corresponde a 10% de mulheres do papel da mulher em todo o mundo. e concordamos que essa tarefa exige uma ação urgente, com espírito decidido, esperãnça.
nos parlamentos e 6% nos gabinetes ministeriais.
*nos países em desenvolvimento, as mulheres respondem cooperação e solidariedade. agora e no início do novo século.
Reaínmamos nosso compromisso com:
por 53% do traballio, incluindo atividade doméstica e- informal.
8. A igualdade de direitos e a dignidade humana íntiinseCa
*60% das _crianças sem acesso à escola primária são do
sexo fen:iin.ino.
- -de mulheres e homens, assim como com os demais propósitos e
No Brasil, a siruação não é muito diferente, evidenciando princfpíOS consagrados na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos inque ainda há muito para se conquistar.
•o Brasil ocupa o 53% lugar oo índice mundial de igualda- ternacionais de direitos humanos, em particular a Convençio sobre a Eliminação de Todas as Formas de DiSCriminação coolra a
de entre homeD.s e mulheres.
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Mulher e a Convenção sobre os DireítOs da Criança. issím como

com a Declaração sobre a Eliminação da Violência conlril a Mulher e a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.
9. Garantir a plena aplicação dos direitos humanos das mulheres e meninas como parte inalienável, integral e indivisível de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
10. Fortalecer o consenso e os progressos alcançados em
. conferências anteriores das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em Nairóbi em 1985: sobre a Criança, celebrada em Nova
York em 1990: sobre-o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro em 1992; sobre os Direitos Huinanos,
celebntda. no Cairo em 1994~ e na Cúpulã Mundial sobre o Desen-

volvimeolO Social, realizada em Copenhague em 1995, com o o~
jetivo de conquistar a igualdade, o ~senvolvimento e a paz.
11. Conseguir a aplicação plena e efetiva das estratégias de
Nairóbi voltadas ao futuro e visando ao progresso da mulher.
12. Promover a expansão do papel da mullÍer e o progresso
da mulher. incluido o direito às liberdades de pensamento, de religião e de crença, o que cOntribui para a satisfação das necessidades morais. éticas, espirituais e intelectuais das mulheres e dos
homens. individualmente ou em comunidade com outros, porque
lhes garante a possibilidade de realizar seu pleno potencial na sociedade, modelando suas vidas conforme suas próprias aspirações.
Estamos conVeiiCidos de que:
13. A promoçio da expansão do papel da mulher. a plena
participação da mulher em condições de igualdade em todas as esferas da sociedade. incluindo a participação nos processoS de tomada de decisões e o acesso ao poder, são fundamentais para a
conquista da igualdade, do desenvolvimento e da paz.
14. Os direitoS- da mulher são direitos hunlanos.
15. A igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso
aos recursos, a distribuição equitativa entre homens e mulheres
das n:sponsabilidades relativas à fanúlia e uma CoopCritção harmoniosa entre elas são indispensáveis a seu bem-estar e ao de sua familia. assim como para aconsolidação da democracia.
16. A em.dicaçio da pobreza. baseada no crescimento econômico sustentável. no desenvolvimento social. na proteção do
meio ambiente e na j.JstiÇa socia.I, exigem a participação-da mulher
no desenvolvimento econômico e social e exigem também igualdade de oportunidade e a participação plena. e em pé de igualdade
de mulheres e homens na qualidade de agentes e de beneficiáriOs
de um desenvolvimento sustentável centrado no ser humano.
17. O reconhecimento explicito e- a tea!IrmaÇãci- do direitO
de todas as mulheres controlar todos os aspectos de sua saúde, especialinentc sua própria fea.Jndidade, é básico para a petencialização de seu papel.
I 8. A paz total. nacional, regíooal e n:tlnclial pode ser alcançada e está intrinsicamenle vinrulada ao avanço da mllh« que constitui
uma fcxça fundamcotal para a direçOO da comunidade, a solução ·de
cooflitos e a proiDOÇio de uma paz duradoora em todos os níveis.
I 9. É indispensável esboçar, aplicar e acomponhar- em rodo;
os nlveis. com a plena participaÇfo da mullier- pofiticas e programas,
entre eles JX)líticas e programas de desenvolvimento efetiVo, eficaz e
sinéigico, que levem em conta o gênero e que contribJam para JX'O':
mover a expansão do papel e do avanço da muiher.
20. A participação e a contribuição de tddoii-oS ateres da sociedade civil. em especial dos grupos e redes de mulheres e outras
otganizações nio-govemamentais e OiganiZações _de comunidade,
com o pleno respeito à aUtonomia e em COoj)efã:ÇiO cõin oo·governos, são impcrtanl.eS para uma aplicação e acompimh"ãmento efetivos da ''plataforma de açio".
21. A aplicação da "platafonna de ação" exige o compm:misso dos governos e da comunidade internacional. Ao assumir
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compromissos de ação em nível nacional e internacional. incluídos
aqueles assumidos na conferência, os governos e a comunidade internacional reconhecem a necessidade de tomar medidas prioritárias para a promoção da expansão do papel e do avanço da mulher.
Estamos decididos a:
22.. Intensificar õS"esforços e ações yisando a alcançar, antes do fmal do século, as metas das estratégias de Nairóbi, voltadas
ao futuro para o progresso da mulher no final do presente século.
23. Garail.tfr a todas as mulheres e meninas todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, e tomar medidas eficazes
contra as violaçõeS desses direitos e liberdades.
24. Adotar as medidas que sejam necessárias para eliminar
todas as formas de discriminação contra as mulheres e as meninas
e suprimir todos os obstáculos à igualdade entre os sexos e ao
avanço e à promoção da expansão do papel da mulher.
25. Incentivar os homens a participar- plenamente de todas
as ações visando a garantir a igual~e.
26. Promover a independência económica da mulher, inclusive seu emprego, e erradicar a carga persistente e cada vez maior
de pobreza que recai sobre as mulheres, combatendo as causas estrunaais dessa pobreza mediante mudanças nas estruturas econômlcas, S;arantíndo a igualdade de acesso a todas as mulheres, inchündo aquelas das zonas rurais, que siio agentes vitais do desenvolvmento, aos recursos produtivos, oportunidades e serviços públicos.
27. Promover um desenvolviento sustentável centrado oa pessoa. incluindo o crescimento econômico sustentado, mediante o ensino básico, a educação durante a vida toda. a- alt:ibeli:zação e-a capaCi:
tação, e o atendimento básico de saúde a meninas e mulheres;
28. Adotar medidas positivas para garantir a paz para o
avanço Oe mulher e, reconhecendo a função importante que as mu_lheres tém desempenhado no movimento pela paz, trabalhar ativamente pelo desarmamento geral e completo sob controle internacional rigido e eficaz., e apoiar as- negodações vísãrido a um tratado amplo de proibição de testes nucleares, de âmbito õníversal. e
Jerifi.cável multilateralmente e efetivamente, que contribua para o
desarmamenlO nuclear e para a prevenção da. proliferação das armas nucleares em todos seus aspectos;
29. Prevenir e eliminar todas as fonnas de violência contra
as mulheres e as meninas;
30. Garantir a igualdade de acesso, e a igualdade de tratamento de homens e mulheres., à educação e ao atendimento de
saúde. e promover a saúde sex.uaJ e reprodutiva da mulher e sua
educação;
31. Promover e prot~er todos os direitos bi.imimos das
mulheres e das meninas~
-32.. Intensificar Os eSfróÇos para garantir o desfrute eni con--:dições de igualdade, de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais a todas as mulheres e meninas que enfretam múltiplas barreiras à expansão de seu papel e a seu avanço devidc- a fatores tais como Taça. idade, idioma, origem étnica, cultura, religião"
ou incapacidade. ou por pertencerem à poJXIIação indígena:
33. -Garantir o respeito pelo direito inteinaCionãl. -incluindO
o direito humanitário. a fim de proteger as mulheres e as meninas
em espeCial.
34. Pontecializar ao máximo a capacidade de mulheres e meninas em todas as idades de poder garantir sua plena porticipoção, em
cndições de igualdade na construção~ de um mundo mellior panl rodoo
e de promover seu papel no processo do desenvolvimento.
Estamos decididos a:
35. Gãraiitii 8ãCesSO das -mulheies Cm condições de igualdade aos recursos econômicos, incluindo a terra. o crédito. a ciência e a teênologia capacitação profissiOnal,a informaçãO, aS comunicações e os mercados, como meio de promover o avanço das
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mulheres e meninas e a ex.pansão de seu papel inclusive mediante
o aumento de sua capacidade para desfrutar os benefícios da igualdade do acesso a esses recur.>os. para o que se irá recorrer. entre
outras coisas, à cooperação internacionaL
-36. Para garantir o êxito da "plataforma de ação", será necessário um compromisso dOCidído dOs gOVernos e das organizações e instítuições internacionais eiii-lOdos os níveis. Estamos firmemente convencidos de que o desenvolvimento económico, o
desenvolvimento social e a proteção do meiõ- ambiente são elementos in:terdependentes e sinérgicos do desenvolviffiento sustentável, que é o marco -de nossos esfoi'ços para COnSeguír uma-qualidade de vida melhor para todos. Um desenvolvimento social equitativo_ que reconheça que dar aos pobres, em especial às mullieres
que vivem na JX'breza, a possibilidade de utilizar os recursos ambientais de maneira sustenrável é uma base necessária do desenvolvimento sustentável. Reconhecemos também que o crescimento
econôm.ico sustentado em lxlsc ampla no contexto do desenvolvimento sustentável é necessário para dar apoio ao desenvolvimento
social e à jusúÇi ·sociãl. Para _que a ''j:)lataforrna de ação" _tenha
êxito, também será neceSsária uma ffióbilização apropriada -de recursos em nível nacional e intemacíonal. e- de recursos novos e
adicionais- parã. os países em via de desenvolvimento. procedente
de todos os mecanismos de fmanciarilento diSponíveis., incluindo
as fontes multilaterais, bilaterais e privadas p<ira o avanço da mulher; recursos fmanceíros para fortaleCer a cipacidade das iiltiuições nacionais, sob-regionais, regionais e inteióaciOnal; _o compromisso
de conquistar a igualdade de direitos, a iguafdade de reSponsabilidades e a igualdade de opcrtunidade-.. assim como a igualdade de ~
cipação das mulheres e dos homens em todos os órg.íios_ e processos
de determinação de políticas em nível nã.ciOnal~ regional e interna'cional; o estabelecimento e o fortalecimerito de mecanismos em
todos os níveis para Prestar contas-às rriulhCres do mun~~· __ _
__
37. Garantir também o êxito da "plaiafoimi de ação" nos
países com economias em transiçaõ, o que exigirá cOOperação e
assistência ínternácioriaf coriStantes.
38 Pela presente, nos comprometemos, na qualidade de governos. aplicar a seguinte "plaraforma de ação" e a garantir que todas nossas polílicas e programas reflitam uma perspectiva de gênero. Instamos ao sistema das Nações Unidas, ãs instituições financeiras regioilais e pertinentes, a todas as mufueres e _a todos os homens, assim como as organizações não--governamentais. como pleno
respeito por sua autonomia. e a todoS-os- setores-da sociedade civil.
que, em cooperação com- os governos, se comprometam plenamente e
contribuam para a aplicação desta "plataforma de ação".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa)
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa.)
Corlcedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. (Pausa,
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supticy por
permuta com a Senadora Marina Silva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Proouncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
e
Srs. Senadores. a campanha realizada pelo Minist&:io da Saóde.
alertando a JX'PI.llação brasileira sobre o perigo da AIDS resultw
em extraordinário impac-to na opinião pública por diversos motivos. Em primeiro lugar. pcnque chama a atenção da população
brasileira paxa um problema que cada vez se toma Inais diamático:
a AIDS.
. ·-.
- ..

sn

De pronto, cumprimento o MinistériO da Saúde. nas pessoas
do Ministro Adib Jatene e da própria Sr' Lair Guerra de Macedo.
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Coordenadora-Geral do Programa Nacional de AIDS, que têm realizado um esforço notável na direçào de haver maior conscientização em relação aos perigos e às providências que devem ser tomadas pelª população, para se evitar que qualquer ser humano. em
nosso País. possa contrair essa doença que, infelizmente, está
avançando e leva, quase que inexoravelmente, as pessoas contaminadas à morte. relativamente em pouco tempo. São impressionantes os dados relativos ao crescimento da AIOS. Hoje. temos, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, nada menos
que 71.111 casos registrados e nada menos que 500 mil pessoas
contaminadas. São justamente aqueles com menor grau de edu~
ção que contraem. em maior proporção. Analisada a incidência da
doença entre as pessoas com menor grau de educação nota-se que,
respectivamente, de 1994 para 1995, subiu de 1,3% para 36% o
número de analfabelOS até o primeiro grau incompleto e de 34%
para 43% de primeiro graU completo até o segundo grau. enquanto
que diminuiu a proporção daqueles com nivel superi'?I' de 53.%.
para 21%. Esses números são porcentagens.
Obviamente, uma campanha de _esclarecimento deve ser fçita; visando sobretudo aquelas com menor grau de conhecimento
na sociedade brasileira. A campanha de prevenção contra AIDS através dos meios de CO!ntmicação, pelo _Iádio e sobretudo pela televisão
a.caboo utilizando o nQme "Btáulio" como um apelido para o pênis
masculino. que resultou numa reação muito ferie por parte das pessoas que tem~ nome. Felizmente., o Ministério da Saú_~ f?i sensivel às recla.nl3ções de todos aqueles que se d:J.amam Bráulio. E importante que se faça a modiftca.Ção de pronto, posto que foi uma decisão
inadequada. Recebi vários telefonemas em meu gabinete de pessoes
com este nome que estavan) se sentindo ofendidas em virrude dessa
campanha ou da forma como ela foi realizada.
'
De um laQo, há que se considerar como importante a criatividade dos idealizadore$ da campanha. Mas, se de um lado procur~ falar de forma natural. simples e direta e com o objetivo sobreb.Jdo de instruir as pessoas sobre co:mo se prevenir dos perigos
da AIDS. de ouliÕ IB.do, utilizaram-se de lermos que devem ser tepensados. Que haja criatiVidãde, que haja bom humor, que haja
sobretudo respeito pelas pessoas, isto é muito importante.
: Faço. aqui. a sugeslão. pe fato, dCve-Se modificar o nomç
Bráulio. Não aValiei como tão adequados os nomes que ~rgiram
a_té agora. Por exemplo. consideraram o nome "brother". Nesse
caso as Etilbaixadas dos países de língua inglesa certamente vãc>
perguntar
que agorn vã.i-sC apelidar de "bl'otbCr". que significa irmão em inglês. Qual o problema de se chamar pelo nome que
está no dicionário? Não vejo razão alguma para se deixar de usar a
palavra que todos coohecem, palavra cientificamente I'CCOilbeci~:
pênis. E pode-se falar, perfeitameD.te, esSa-palavra, cODi naturalidade. Tenho a coovicção de que aquelas pessoos que souberam
criar uma campanha poderiam até tratar do assunf.o com palavras
que não são grosseiras. Poder-se-ia perfei~n~ falar do pénis
sem a t..tilização .de termos como " ... safado, grosso. metido e velhaco, entra em qualquer buraco, ... é um grande goza.dor", como
no caso da música. denominada ''Melô do Bráulio". e falar de uma
forma ciiatiVa. õ qUe significi o resPeito pelas.i)esSõe.L-- ··
Sem dúv1da. este tema VI' i causar grande impacto. Ele mexe
com a sensibilidade das pessoas. mu acredito que é precisO realmente evitar-se a AIDS no Brasil. Trata-se de um tema que merece a atenção.
Aqui, aproveito a oJ)ortunidade pari cumprimeillar uma das
pessoas que mais tem batalhado para se prevenir a AIDS no Brasil, Dr. DráuziO Varella. que, de há muito, tem realizado um trabalho-no sisteDia periitenciárlo, sobretudo de Sio PaUlo, indo às prisões, conversando, realizando reuniões e debates com os detentos,
falando com eles sobre como·é importante pn:venir a AIDS. Aiiidã.
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assim, no sistenia penltencíário os -íildices de contaminação são
simplesmente dramáticos. chegando a mais de 15, 20% , não tenho o número exato. Isso é algo que merece de todos nós atenção.
Sr. Presidente, reitero o cumprimento à Coordenadorn do
Programa Nacional de AIDS. Dr" Lair Guerra de Macedo. Acredito ser importante que o Senado Federal aoompanhe da melhor maneira a questão da AIOS no sentido dC pre\teiif·la.
- - O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex• me tx"Onite um aparte'!
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muito prazei.
O Sr. Lúcio Alcântara- Senador Suplicy, V. Ex• está levaniando um tema, neste fmal de tarde- lamento que o plenário esteja vazio-. de grande importância, porque o problema da AIOS é de gravidade aescente. As estatísticas estão mostrando 4ue as incidência~

agom estão aumen&ando, sobretudo nas pessoas que lêm menor informação. iristnição e escolaridade. Daí temos que conciliar valores éticos, morais, religioSOS, Com. um- certo únpacto da publicidade. Há
tempos estamos assistindo a uma sucessão de campanhas na núdia.. al-

gumas muito sofisticadas do p:>ntode vista da concepção. Lembro-me
de uma cir.mda em que se falava de Fulano. amigo de Beltrano, que
encontra Sicrano, que é amigo de Fulano, numa espécie de paJ6dia a
um texto m.Iilo conhecido na Literatura. mas que talvez não alcançasse aquelas pessoas que precisam ter uma infonnação mais direta, mais
objetiva. Dessa forma. o Ministro Jar:ene demoostro.I uma certa prudência, devido a um certo clamor que aconl.eceU em relação à matéria.
e penso que já pn:xh.Iziu algum resultado, pois pennitiu um debate,
uma discussão sobre ela, que não pode ficar como algo com o -qual
não tenhamos nada a ver; pelo contrário, é um desafio para ruSs.-0 que
isso signifiCa -em -SofiiinCntos, em dor, em perda de vida, em desconforto, em ameaça à-qualidade de vida das pessoas é algo que tem que
tocar os nosso corações e os nossos sentimentos. Por isso, creio que o
Ministro vai detenniruir algumas adaptações na campanha. mas ela
não pode deixar de ter uma certa contundência. uma certa agressividade até- eu diria-. ter algo de chocante, para que as pessoas detenhamse e reflitam diante dessa moléstia que é uma espécie de praga de fun
de século, que ainda desafza muitO a nossa ciência. o nosso conhecimento e a nossa pesquisa. Por isso., quero congratular-me com V. Ex_•
por estar levantando a questão. ar.ento a esses -diversos ·aspectoS ·qu-e
ela tem, mas sem perder de vista a necessidade de se persistir na campanha. sem desrespeitar princ.ípios éticos. religiOsoS e morais, que

também são relevantes. Afmal de contas, a campanha não pode significar um desrespeito ao entendimento, às convicções pessoaio;. e, muito
menos, um incentivO à promisaiidacle e ã licenciosidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY ·Agradeço a V. Ex'. Sena·
dor Lúcio Alclntara.. pelo aparte.
V. Ex• levanta o problema do respeito ã religiosidade do
povo brasileiro e é importante, inclusive, que o Ministério da Saúde dialogue com a Igreja Católica. a Pro.testante e todos os segmentos religiosos. porque a ess.ãs pessÕaS. muitas ve7.e-c:, êhocã a
idéia: da apresentação de uma informaÇão publicitária sobre a camisínha. Entretanto, conforme índicam especialistas, como o Dr.
DriúiZio Varella, há sessenta milhões de pesSoas sexualmente ativas e essa população precisa ser bem instruída, bem informada,
sobretudo para que tenha a forma adequada de se prevenir.
Concluindo, Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Se"ªdor l;<;iq...Oo Su·
plicy, a Mesa lamenta inteiromper V. Ex• para informá-lo que o
tempo regimental da sessão está esgotado.
V. Ex• pode concluir o seu pronuociamen:io.

O SR. EDUARDO SUPLICY • Noto que o Dr. Dráuzio
infonna que a camisinha brasileira é vendida nas farmácias por um
dólar contra vinte centavos no Japão, e seria importante tomarmos
providências no sentido de também diminuírmos o preço da cami-
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sinba. Entendo que seria interesSante Pensar ria melhor "maneíra. de
faz6.1o.
Aliás, relacionado a isso, certa vez conversei com a Dra.
Lair Guena e com a Senadora Marina Silva sobre a ?JSSibilidade
at6 de se produzir mais camisinha com um melhor aproveitamento
e desenvolvimento da produçio da borracha na Região Amazônica. A vafio ser interessanle que, ã.li. pudesse haver fábricas, onde
seringueiros e produtores de borracha seriam orientados a fazi-lo
da melhor forma possível, criando-se ainda um estímulo para que

essas fábricas permanecessem naquela região.
Muito obrigado, Sr. Picsidente.
O SR. PRESIDENI'E (Levy Dias) • Os s.._ SellliÓot1:s
Gilberto Minmda, Joio França, Esperióiiio Amin, Carlos Wilson,
Joel de Hollanda e Mauro Minmda enviaram discunos A Mesa,
para serem publicatlos na fonna dO clisposto no art. 263 tio Regimento Intemo.
S. Ex-s serio atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) • Sr. Prcsi·
denlo, Sl's e Srs. Senaóces. o grau de maturidade que a Naçio atin-

giu toma incompollvel com a DOIIIIJI jlrlclica o uso calcula<lo ela astú·
cia oom a iDiençio de altemr a legislaçio vigeme. O objelivo, em tais
cuos, coosiste cm gemr beneficio em favor de interesses esp{irios~
Em numerosas ocasiões, essa prática tem sido repelida com
eoergia. Apesar disso, 6 conslaDle a repetição do esforço que fazem pescacl<m:s de tguas blrvas para criar situaÇões favoráveis ao
enriquecimento ilfcito As custas de dinheiros públicos.
Estamos dimte de maquiavelismo dessa nabJ:reza.
!;m 28 de julho próximo passado. o Presidente ela Repóbli·
ca enviw mensagem ao Congresso, capeando o texto da Medida.
Provis6ria n• 1.081, que objetiva íntroduzir alteraçlo na Lei n•
8.666. Trata-se, como se sabe, da lei que institui norriias-para licitações e coo.tratos com a Administraçio Pl.íblica.
.
A M P.• óe 28 de julho pnlximo passado, a=sceDia o § 4•
ao art. 57 da lei citada., autcrizando a prorrogaçio, em até doZe
meses, da vig&cia de contratos relativos à pn::staçlo de serviços
contratados por órgios p1blicos. TextUalmente, declara a medida:
-

--

--

-

. "Art. 1o -0 art. 57 da Lei n• 8.666, de 21 de }lnlio

de 1993, paSsa-· a vigomf- acreScido do § 4°, com a seguinte red&çio:
·
"§ 4° Em caráter CXcepcional. devidamente jusiíficado e mediante autorizaçio da autoridade superior, o
prazo de que ttata o inciSO n do capat deste artigo pode~
ri. serproriogado em~ doze meses".
Art. 'r &ta Medida Provisá:ía ent.m em vigor na
data de sua publicação".

A m[eri<la Exposiçlo de Motivos está subscrita pelo Cbefe
da Casa Civil e pela Ministra, interina, da AdminiStraçio FcdcrBl
Justificando a provi~ncia, :referem-se os autores desse texto "l
prestaçio de serviços execulados de [Ol1llll con~nua.
E acrescentam: 'Trata-se, de modo geral, de serviços de

prestaçio iruldiAvel, cuja inlenupçio poder!. colocar em risco o
próprio interesse j:lúblico, face aos :reflexos negativos que dela poderio aóvir para a nonnaliela<le ela prestaçio de setViços a cargo
doEstado".
Procurun esclare= o cadter de IIIl!&!cia ela opçio pela
Medida Provisória, em lugar tio Projeto de Lei, resaaltando "tmto
-a relevincia da mar&ia, como a necessidade urgente de se asseguIV a continuidade da prestaçio desses serviços. im.prescíndf:veis ao
-J:i:gular funcionamento da Administraçio". ·
Sr. Prcsida!te. SIS. Senaclom;, a vigSncia tio dispositivo,
que 6 objeto ela MP., claria cobenura legal a infinitas oportunida·
eles de burla de cootrata& administrativOs. Como se tmta de ahera-
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ção em lei complementar, seriam inumeráveis as situações tendentes a favorecer executores de tais contratos, com a conivência de
administradores públicos fascinados pelo Sl.lborno.
Pergunta-se, naturalmente, qual o verdadeiro alcance da
medida. A resposta está no §único do arL 1° da Lei n° 8.666. que
diz claramente: "Subordinam~se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas., as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela Uniio, Estados, Distrito Federal e Municípios".
Não haverá exagero se pensarmos em termos de infmíto
quando tentarmos fazer avaliação do número de contratantes nos
três níveis de governo. Se não será fácil estimar esse número,
ma.irims dificuldades encontrarlamos numa quantificação dos diferentes tipos de contrato de obras. serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administraçilo pública.
Com essa alteração, repetimos, a M.P. autoriza a prorrogação, em ~ doze meses, do pn.zo de execução de contratos para. a

_gJ

Ocorre-mC, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma preocupação: seria a. Medida Provisória comentada uma reedição de casuís·
mos notórioS'? Em tal hipótese. a Nação haveria de preferir o exa.:.
me. pelo Congresso, de uma iniciativa do Exea.~tivo (jUe discriminasse conlratos passiveis de prorrogação. Teríanios alguns casos
de favorecimento explíciro. Ficaria restrifo a esses casos os evenb.lais pejlízos implícitos na vigência adiada de contratos adjldicados por 6rgios públicos.
·
Nlo se configurando uma situação casuística, teriamos Da
aprovação de tal M.P. um cheque em branco emitido pelo Coo~sso Nacional pua acobertar miriades de possibilidades de assalto ao Erário. n<>S II& níveis da administraçãO pública.
A nornla momlizadoi.a que a Nação deseja Ínipor aOs atos
administrativos. que envolvam emprego de recursos fmanceiroS
públicos, há de pescmver a defmiçio de prams certos para a. execução de conttatos de prestação de serviços. Nada justifica que as
exccções se tmnsfonnem em regra por meio de obscuras decisões
adotadas aos milhares, em diferenles mom.entos, lugares e casos.
Seria praticamerite im~ível a fiscalização de atos de
prorrogação de conttatos públicos. na vig&lcia do tal pan\grafo 4".
que o Chefe da Casa Civil e a Ministra. interina, da Administraçilo
Fedem! pre<endem introduzir no art. 57 da Lei de Licitações.

hoje se prepani-- P\ra abil.r ao capit.al internacional ou mesmo a
quem interessar possa. todo o acervo de informações sobre o patri~
mônio mineral riquíssimo que se esconde em nosso subsolo.
O Brasil acredita que pode passar à iniciativa privada intemaciona.J uma informação de tal p::xte e cootinuar segmo, soberano e forte.
O Brasil acredita que, mais áiilda. pode passar à responsabilidade da iniciativa privada a gestão desse tipo de informação.
Mas o Brasil não pode esquecer que os brasileiros. antes
mesmo de riqueza. precisam de soberania, de autodetenninação e
de autonomia. porque, sem autodeterminação não existe Estado. e
sem soberania. não há mais Brasil.
Nem o mais omisso dos Estados, ou o mais indiferente à sorte
do seu p:w_o, seria capaz de um ato irresp:msável de automutilação. -Até agora. o Brasil nunca tinha visto ou oovido nada parecido.
Nada que se assemelhasse sequer ao que--oovimos estarreci·
dos, há alguns dias. quando uma po.Ico ccmhecida Senhora Landau, alta funcionária do Banco Nacional de_ Desenvolvimento Econônúco, afumou em entrevisia à teleVisão que estava- v'endendo o
Brasil. Cremos que aquela funcionária- pretendeu apenas divertiJ:' o
público do humorista que ã entrevistou. ou quis :apenas provocar-a
reação da audiência.
Até porque ela não é dona do Brasil, não poderia mesmo
vendê-lo, ainda que o quisesse.
Mas em que pese o evidente mau-gosto da brincadeira, essa
atitude deixa transparecer um procedimento que já foi chamado de
predatório. e gUarda inequívocos componentes de irresponsabilidade, perceptíveis em afnmações levianas e _inoportunas como as
daquela funcionária.Por tris de uma atib.lde dessas. percebe-se o espírito do velho entreguismo que durante tantos anos lutou por esse sonho de
vender o Brasil ao capital estrangeiro.
Uma tendência iiTesponsável de quem afii'!Ila que vender
uma estatal a qualquer Preço, ou mesmo dá-la de graça. já seria lUcro, pois deixaríamos, assim. de contabilizar pre)lízos ao Tesouro.
Uma afinnação feita a respeito do processo de privatizaÇãO de algumas empresas do ramo petroquímico. e que deixa no ar, além da
sãnha predatória, a sensaÇão de açodamento, de pooca seriedade
no trato do assunto.
Um assumo que requer antes de tudo seriedade e co!Dp'Om.isso com o Brasil, pois nem de brincadeim se pode admitir que
se tra.nsfua o controle de uma parte importante do patrimônio de
todo o povo brasileiro sem que o interesse maior esteja voltado
para o interesse nacional.
E o interesse nacional não se mede someD1e em meros resultados fmanceiros, mesxoo quarido, no caso especifiCO da Companhia Vale do Rio D<x:e tenhamos tido, somente no primeiro semestre

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR) · Sr. P=ideole. Sr's e
Srs. Senadores. os defensores da chamada Teoria do Estado Minimo nio parecem ter-se dado conta da importância estratégica de
algumas das empr-esas estatais brasileiras em processo de privatizaçio. Provavelmep.te falta-Ibes uma consciSncía mais clara dos
aspectos estratégicos envolvidos na privatização de uma entidade
estatal da imoortincia de uma Companhia Vale do Rio Doce. nio
apenas come;;- uma das mai~ emPresas produ~s de ouro em
todo o mundo, mas também como a detentora de pieciosíssimas

desle ano. um lucro liquido de cetllo e um milhões de =is (RS
101.000.000,00). sobre um lucro bruto de du"'ntos e = milhões ôe
=is (RS 2ll.OOO.ooo;oo). HA outros gaobos. além c1us mais de cinqüenta e dois milhões de tooeladas de minério que a Companhia Vale
Ido Rio Doce vendeu nesses primeiros seis meses do ano.
Não se pcx:le dar de graça um patrimônio de tal porte.
__ _ _l'lão_ so pode pemútir que a Vale do Rio Doce seja coosider.lda
como wna fonte de prejuízos. pois isro ~ fillso, não é verdadeiro.
A Companhia V ale do Rio Doce é umã empresa grimde, s~

informações sobre a riqueza do subsolo nacional.
Nenhum país do mundo gostaria de ver nas mãos de outrem
os segredos de suas reservas minerais.
Nenhum governo se sentiria seguro forte. deixando vazar
uma infonnaçio dessa n.atureza.
Nenhum pafs do mundo permite que isiõ posSa sequer acontecer, mas o Bmsil. depois de ter-se empenhado durante anos a fio

lida e lucrativL
Mas. ainda que, em nome de uma presença mínima do Estado na Economia -do- Pats: Cm -nome di necessidade de se-abrir a
Economia ao coniéicio minidial e em nome da liben:iade das exigências das chamadas Leis do Mercado, é possíVel que o Estaclo se
empenhe em passar à inici.&tivã ·pnvadã algumaS das ãiilbuições
que, historicamente, foi obrigado a assumir. Uma tarefa que sou-

na construção de um )latrimônio como o da Vale do Rio Doce.

bemos cumprir com exemplar competência, principalmente no que

prestação de setViços a ÓQ!llos públicos.
Estou certo de que a medida nio encontrará suficiente apoio
legislativo para converter-se em Lei. Pois estou ãqui tanto para de-·
nunciá-l.a como para UTegimenlar a oposição a uma providência
que escapa ao propósito de moralização da administração pública.

e
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diz respeito a empresas como a Petrobrâs e a própria Ülmpanhia
Vale do Rio Doce. Uma tarefa que se jusrificõu pelo faia de não se
ter um empresariado nacional em condições de assumir comiX'OJllis.soS
tão vultosoS. Hoje, o empresariado nacional não tem ainda o C'apital suficiente para bancar negócios desse porte, mas o País está consciente
de que não llie cabe negociar senão subsidiariamente.
O -negócio do -Est3do é, temOs hoje uma forte convicção
nesse sentido, garantir ao conjunto dos seus cjdadã.os Educação,
Saúde e Segurança.
Não descochecemos nem negamos essas evidências.
Pedimos apenas mais seriedã.de, maiS Competência e mais
patriotismo para que, no afã pouco recomendável de se privatizar
tudo a qualquer preço, não se venda o Brasil.
Não ignocamos o quanto algumas estatais estão longe de
atender satisf3toriamente às necessidades do nosso povo, mas de·
fendemos que é preciso evitar-se que, junto com algumas empresas estatais. se venda ao estrangeiro a S_oberania que faz de nós um
Estado. uma Nação, um Povo.
Não descochecemos a necessidade de se rever o papel do
Estado na nossa Economia, mas lembramos que a Segurança Nacional está acima de toda e qualquer questão, e re)letiinos mais
uma vez que a Soberania Nacional não está à venda.
Evitemos, enquanto ainda é temJX), que se venda a nossa soberania junto com as infoo:nações estratégicas que boje nos pertencem,
porque estão em mãos seguras, como é o caso, insistimoS,-do cobiçado acervo de dados sobre as reservas minerais-braSileiras. boje, felizmente, nas mãos seguras da Companhia Vale do Rio Doce.
O Brasil não está à venda, em que pese a afirmativa daquela
funCiõnáiía do Baoco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
cuja demonstração piblica de destempero e impalriotismo, mesmo
de brincadeira, está a exigir das autoridades competentes uma punição exemplar. Nesse senti4o. conclamamos o Sr. Edmar Bacba,
presidente daquele banco, a tomar pública a reprimenda que certamente lhe fez em particular, para que não se pense que todos os
funcionários brasileiros envolvidos no Programa de Privatização
do governo são capazes de tamanha irresponsabilidade.
Finalizando, queremos propor que, ainda que sejani privatizadas algumas das suas subsidiárias. seja mariUOOem-Diã.Os doEstado o controle acionário da Companhia V ale do Rio Doce, para
que sejam igUafniente mantidas, sob ·a guairlã do País, as informações sobre as nossas riquezas minerais, que não OOs interessã !epassar às mãos dos estrangeiros.

Era o que tinha a dizer, Senhoc Presidente.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC) ·Sr. Presidente.

sn e Srs. Senadores, íiZemos bons avançOS, na sociedade brasi-

leira, nos últimos anos, em nossa capacidade de nos aglutinar, de
identificar interesses comuns,
Oefendcr cl.ileitos ameãçados.
Brasil sempre sofreu de uma tendência de o Estado poder tudo,
tudo iniciai, tudo decidir, enquanto a massa irierme~dà SOCiedade
pouca capacidade de reaçio demonstravL
Hoje,já é outro o quadro. O Estado já-noo age-tão à- vontade, tão desinleressado das necessidades reais dos diversos segmentos sociais. Se quer agir be-m. sabe que -precisa procurar apOio no
seio da sociedade. Se quer agír sem dar a devida atenção a legítimas aspirações e posições que }X)Ssam lisultar feridas, :ix>(ie Cslar
certo o Estado de que se anisca a enf~ntar TeaÇões.
É o que está ocorrendo, no momento, com a JX)lifi.ci Diã.Ssacrante dos juros estratosféricos, irilposta artificialmente pelo Governo. Uma politica destrUtiva., em seú- exagero e -descomediiD.ento, que varre qual furacão a tessitura da economia, com efeitoS funestos, e que atinge principalmente as unidades económicas mais
vulneráveis, que são as micro e -pequenas empreSas.
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Pois as micro e pequenas empresas estão se articulando. se
unindo e protestando contra a praga que as atinge. Dezenas de entidades que as representam. de todo o PaíS, formularam um manifesto e alerta ao Governo. ·protes-iã.iido contra a atual situação. E
mais. em conjunto com um grupo de parlamentares, partiram para
uma iniciativa política promissora. que é a formação de uma Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Micro e Pequena EmpreSa.
Iniciado o movimento nas últimas semanas, avolumam-se as adesões de parlamentares, em grande número. E desde já conla essa
Frente Parlamentar com minha adesão e solidariedade.
Com efeitO. a caU$3. ~ micro e pequena empresa merece
apoio e defesa pennanentes- no Congresso Nacional. Ainda mais
agora, com os juros esmagadoramente altos e uma falta de créd~~o
asHiiitilie que levam os pequenos negócios a demitir funcionários
e a afundar em iilSolvência. Neste momento de emergência, é preciso assegurar ao pequeno empresário. esteio básico de qualquer
economia. pelo menos a sobrevivência. a continuidade de sua ati·
vidade laOOriosa e construtiva.
---Uma Frente Parlamentar, como a que se articula. JX>derá lutar. nes_ta hora. Para que se evite uma devastação em massa no universo das pequeilas unidades econômicas. E a- Frente deverá passar
a awar pennanentemente em prol dessas que são o tijolo básico
com que se constrói a prosperidade de um povo.
__
Não podemos admitir que se esvazie _o preceito do artigo
179 da Constituição que determina tratamento diferenciado a favor
da micro e pequena empresa. Não podemos admitir que reste letra
morta o caput do artigo l 0 do Estatuto da Microernpresa, de 1984,
que assegura à microempresa tratamento diferenciado, simplificii~
-do e favorecido, nOs campos-- administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e creditício.
É preciso dar fim ao impasse que se criou com os vetos à.
Lei 8.864, de 1994. Há que fixar tetas de re.Ceftã bruta anual, definidores da microempresa e da pequena empresa. Há que ftXá-los em
níveis adequados; que levem em conta. não apenas a visão estreita de
maxúnização imediata da arrecadação. mas também o efeito sistêmi·
co. sinérgico, que tem sobre a economia como um todo o estímulo a
essas verdadeiras abelhas obreiras da riqueia nacional.
Os países de quem podemos e devemos aprender lições de
sucesso econômico e socíal sempre souberam e&_t_imular a categoria dos pequenos negócios. Seus parlamentos. seus gov~s. pas_::
saram a instiwir pi'oi.eçãO·e benefícios específic_os para_as __pequenas empresas notadamente quando da Grande Depressão econômica dos anos trinta deste século. Fizeram-no, declaradamente. para
estimular investimentos e atividades econômicas, bem como para
defender as unidades económicas menores dos perigos mortais de
certos PrOceSsos que, também então, devastavãm cegamente oS pequenos empreendimentos. Fizeram-no, também. devido à consciência
de que o peqUeno empresário, mukíplicado aos iitilhCes.. fortiíica a
trutura §Qcial, refocçando as camadas médias das sociedades.
-· Tanto era preserite ·essa última ·p.eocupação Que alguDs paí:
ses da Europa, no p6s--guerra., possuíam programas especificas d_~
pioteÇão_ e estímUlo aos pequenos- ·empre;endimento!i, Domeados
cOmo de "claSse média". HaviaoMínistériodaClasse Média. na Bélgica. O Banco da Classe Média, na Holanda. O lnstitllto de Pesquisa
Social e EcooOmica da Classe Média, na Alemanha. Dirigidos todos,
essencialmente, ao pequeno neg6ci0. ao pequeno emJ)resáiio.
·
Nos Estados Unidos, tanto Estados como União baixaram,
nóS anos trinta. diversificada legislação específica nessa questão.
ComissõeS especiais sobre o tema (o~m formadas no Congresso.
Durante a Segunda Guena 'Mundial, o Governo americano assegurou às pequenas empresas uma parcela dos contratos e subcontratas de fabricação de material bélico. Em 1953. há mais de quarenta
anos, portanto, fõi ins-tituíd: nos Estados Unidos uma autarquia fe-
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deral para cuidar do estímulo e proteção aos_ pequenos negócios, a

SmaU Business Administratlon.
O Brasil não se acha no marco zero nessas questões. Temos
nossa legislação básica federal, temos o SEBRAE. alguns Estados
desenvolvem boas iniciativas próprias. No entanto, bem mais deve
ser feito. Prova disso é a aluai crise recessiva. em que a micro e
pequena empresa se viram tão \ll.Jlneráveis e despidas de defesas.
Sr. Presidente; todas <U profecias de que a modema expansão da economia e dos mercados acabaria com a pequena empresa
se frustraram. foram desmentidas pela realidade. Se em alguns setores a consolidação de empresas grandes pode reduzir o espaço
para a emp~sa pequena que ali atuava, há., em compensação. outros mecanismos econõnúcos que se dobram diante da vitalidade
do pequeno negócio e asseguram a sua proliferação. A própria pe~
quena empresa. com sua sensibilidade, é criadora de novos setores
econômicos. A constante metamorfose e desenvolvimento da eco. nomia vai- criando nichos apropriados para o pequeno oegócio,
que é mais adaptável que o grande. é mais flexível, tem maior mobilidade, sabe lançar novos produtos. novos serviços.
Nos anos mais recentes, dois fenômenos, a nível mundial.
favorecem a pequena empresa: a expansão do setor de serviços,
campo por excelência do pequeno negócio; e a rcestrublração das
grandes empresas, que passam a terceirizar tarefas que antes perlaziam, transfonnando assim funcionários em empresários.
Mas para que todo esse potencial de riqueza e prosperidade
possa vingar, um país não pode deixar de criar e 'aplicar mecanismos legais e politicas governamentais de proteçào à micro e pequena empresa. Esla tribuna e esta Casa. Sr. -Presidente, não devem esquecer essa sabedoria, advinda da nossa própria experiência e da experiência -de_outros países. Eu. de minha parte, me colocoa serviço dessa bandeira.
Portanto, parabéns e apoio à Frente Parlamentar Nacional
em Defesa da Micro e Pequena Empresa, que vem de sef criada,
tão oportunamente.
Muito obrigado.
O SR CARLOS WILSON (PSDB-PE) - Sr. Presidenle, Sr's
e Srs. Senadores, esta semana tem sido muito pesarosa pua mim. Ocupo esla lribuna pela segunda vez pam homenagear a memória de _outro
amigo querido, també!n p:>lítico ele _destaqu_e. que a morte nos levou.
Ontem lem~i Antonio Mariz. Hoje- minhas palavras Serão
para Augu~to Novaes, com quem tive o privilégio de estreitar laços de ami.z.ade no início da década de 70, quando foi süplente de
meu pai no Senado Federal.
Augusto Novaes. Sr. Presidente. teve uma brilhante trajetória política, como bem o sabem os parlamentares mais antigos do
Congres50 nacional. Introduzido na vida política pelos saudosos
Senadores Novaes Filho e João Cleofas, exerceu por quatro legislamras o mandato de deputado estadual e como deputado federal
representou Pernambuco durante outros doze anos.
Além desses vinte e oito ano de proficua atividade parlamentar, exerceu, ainda. intensa atividade politico-partidária. Ocupou, entre outros cargos, os de presidente dos Diret6rios Estaduais
dos antigos partidos da ARENA e do PDS, além de ler sido Delegado do extinto PPR à sua Convenção NacionaL
Destacou-se. também. como ex_Q:Iente administrador. Ao
longo de sua vida. ocupou inúmeros cargOS públicos no Poder
Executivo estadual pernambucano. No Governo de Nilo Coelho;
foi Secretáriõ AsSiSfeilte. No de Eraldo_ GueirOs foi Presidente do
Instituto de Previdência dos Serviclorres Estaduais de Pernambuco.
Durante a gestão de -Moura Cavalcanti foi Diretor Administrativo-

da Companhia de Eldrifícação de Pernambuco.
Amigo sincero, com quem se podia contar em todas as horas, foi lambém um adversário leal, como bem o sabem os que o
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enfrentaram na vida política. Cidadão de conchlta irrepreensível,
Pernambuco e o Nordeste muito devem a Augusto Novaes.
Toda a sua vida foi dedicada ã causa do desenvolvimento
do Estado e da Região. A superação dos problemas econômicos e
sociais do povo pernambucano, em particular, e dos nordestinos,
em geral, foram sempre a sua primeira preocupaÇão tãrito política
quanto pessoal
Também como empresário teve atuação destacada, tomando-se reconhecido credor- de Pernambuco pelo muito que realizou na
economia do Estado, particularmente na agroindústria canaVie"irn.
Agora nos falta a palavra amiga e experiente de Augusto
Novaes. Contudo, restam-nos o consolo e a certeza de que seu
exemplo de vida há de nos guiar no futuro. servindo-nos sempre
como ~ferencial seguro na busca de dias melhores para Pernambuco, o Nordeste e o Brasil.
_Muito obrigado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE)- Sr. Presidente,
S:r-s e Srs. senadores,
Petrolina celebra este ano o seu primeiro centenário não
mais como a capital da espemnça. mas como a capital sertaneja da

profecia já cumprida.
A profecia de encontrar dentro de nossas fronteita:S o cam.inbo do crescimento. como disse Nilo Coelho; o sonho de prosperidade cuja .concretização muito se deve a seu csfOI"ÇO e a sua crença
nas grandes )Xltencialidades internas que efetivamente possuímos
para produzir e prosperar.
Na celebração do centenário de Pelrolina., lr.lgo aqui a homenagem de todos ·os: pemambucanos à figuxa ímpar do seu mais ilu~
filho, que hoo:rou a Presidência desta Casa em momento delicado_ da
vida democrática nacional, e tão bem encamou a têmpera e o destemorem que se assenta o sertão de Petrolina a que sempre serviu.
Petrolina não é mais sonho; é fato, é realidade.

Uma realidade que nos orgulha a todos e que faz dessa cidade, incrustada no sertão de Pernambucano, um dos melliores
exemplos da capacidade empreendedora e da tenacidade do empresariado nordestino.
Como N'Ilo Coelho, Petrolina nasceu com a obstinação do
trabalh9, cresceu à custa de uma incriyel capacidade de v~ncer desafios e hoje ostenta uma invejável posição de grande produtor nacional de frutas em áreas irrigadas. um grande pólo produtor e exportador-de alimentos.
Petrolina faz parte de um Nordeste que deu certo, um Nordeste comprometido com o desenvolvimento, historicamente habituado a superar e vencer obstáculos. Um Nordeste que só surpreende a quem não conhece a tenacidade do homem sertanejo.
Um forte, já dizia Euclides.
Ao completar cem anos, Petrolina é o melhor testemunho
da nossa capacidade de gerar riqueza no semí-árido nordestino e jã
representa um dos mais importantes marcos na nossa luta pela introdução de tecnologia na atividade agropecuária.
Petrolina tende a ser uma das melhores provas de que dispomos, dentro de nossas fronteiras, do sucesso da modernização
tecnológica na agricultura. somada à capacidade gerencial e operacional do seu povo._ Petrolina, cem anos depois de sua funclaçãb,
tornou-se um dos grandes pólos indutores de desenvolvimento no
Nordeste e no País. Porque, mais que apenas fazer cresCer sua -prO-,
pria ecooomia, Petrolina é hoje a porta por onde chegam os investimentos que_v_ão induzir o desenvolvimenro de toda u~_"Yasta região naqueles sertões do submédio São Francisco.
-Petrolina é, hoje, aquela que faz florescer o deserto. POique,
na quase aridez desse deserto:, ela se comporta como o Velho Cbico. rio a ·que seii:lp['e serviU. O rio _que fecunda, que passa, mas ao
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mesmo tempo permanece, fica. e fransfonna.- Petrolina já não é
mais a comunidade frágil de outros tempos. Mudou muito. Foi t:ransfoonada e tr.msfOilllou, e hoje semeia porna.xes r.as- tenas do senão.
Mas continua a mesma, sempre superando desafios. sempre

em busca de novos patamares.

Setembro Ue 1995

de mamona e de aJgodão, os couros e seus derivados, a cera de
camaúba, as fibras vegetais e o gesso.
A intensificação da irrigação abriu a perspectiva de amplas
oportunidades de investimentos privados que, acompanhando os
investimentos públicos, fizeram de Petrolina, a partir dos anos 80,

Nascida às margens do Rio São Francisco. como o rio é
um centro importador de tecnologia avançada em agricultura irrisempre a mesma e sempre outra, mas sempre a caminho. A camigada. capaz de rivalizar com os centros mais avançados de países
nho do futuro, movida pela vontade de construir e pelo trabalho.
com maiortradiçãoemexploraçõesdessanatnreza.
sempre em busca .da superação do próximo obstáculo. sempre
Hoje Petrolina exporta principalmente alimentos, e se torirido, sempre mudando, porém jamais perdendo sua fisionomia
nou um importante centro de produção de frutas, distribc.lfdas para
nordestina. sua identidade sertaneja.
o mundo inteiro, a provar que o semi-árido -pode se transformar
Só assim se explica como pôde Petrolina se transfonnir em
em celeiro, e que as dificuldades existem para serem vencidas.
um pólo indutor de riqueza que ultrapassa em muito as suas próEssa capacidade de se supemr no trabalho tem sido a marca
prias fronteiras. Vive um processo de desenvolvimento que se asda vida de Petrolina desde a sua fundação, em julho de 1895, às
semelha àquele mecanismo que Gunar Myrdal chamou de "causamargens do São Francisco, onde sempre se cruzaram os caminhos
ção- circular cumulativa". De fato, quanto mãis investiníentos ali
dos muitos nordestes que fazem do Nordeste um espaço tão rico,
são feitos em iirigação. mais crescem
m·vestimentos não-agricotão vário e tão diverso.
las., maiores se tomam as vantagens locacionais para a introdução
- Por isso é que Petrolina se converte em cidade-síntese, que
de atividades económicas diversificadas que passam a exigír maiocongrega e mantém as grandes virtudes sertanejas do povo do
res investimentOs públicos, em uma cadeia de benefícios que cresNordeste, e guarda em sua face todas as faces do Nordeste que
ce em escala cada vez mais ampliada.
sempre se encontraram ali. Uma comunidade que, como tantas ouSomente a força de trabalho do povo de Petrolina tem sido
t.r.ls. nasceu em tomo do com6rcio, da troca. e cresceu como porto,
capaz de explicar o sucesso da transfonnação de uma economia
ponto de chegada e ponto de partida. como lugar de passagem da
an;aica, quase somente de subsistência e de baixíssirna produtivi- -- riqueza que descia até mesmo dos sertões mais distantes doMaradade cm uma economia de exploração rncional, te.cnificada. voltanhão do Piauí, do Ceará, oo dos campos de Minas Ger.tis demanda para a exportação.
dando o litoral.
Um processo dinâmico de geração de riqueza que tende a se
Por ali têm passado, e por ali se encontram. os que descem
consolidar em novos patamares, principabnente pela existência de
o Rio SãO FrancisCo, e muitas OUtras levas que fluem como rios e
uma comunidade de médio porte que foi capaz de acompanhar e diegãi::n -do PiaUí. do Maranbio, dos campos gerais de Minas e deoferecer ~spostas. como quem já se habittlara desde sempre a enmandam o sertão da Bahia, ou o litoral de Pernambuco.
frentare a vencer desafios.
Petrolina tornou-se uma síntese do sertão nordestino, uma
Nesse contexto a cidade se transfonnou, corno reconhecem
síntese do próprio espírifO noroestino, uma síntese humana que se
os especialislas. em um pólo dinâmico de crescimento e desenvolperfaz
fraternidade e altivez. utilizando a coragem como matévimento, úi:tplantando-se um processo quase simbiótico de inria-prima de sua vida, como disse Nilo Coelho.
fluências, mediante o qual o crescimento urbano é induzido pelo
Muitas foram as cidades em todo o mundo que nasceram em
crescimento da atividJlde agrícola, mas este passa a depender cada tomo da atividade comett:ial, lugares de convergência que gemvam as
vez mais daquele centro expandido para realimentar o seu próprio
oportunidades de troca e onde se implantaram grandes feiras.
, crescimento.
-Maís- recenfenienie~- riiuiils- .forain . ãs cidades nascidas à
De tal modo que boje já não se pode mãis afimlar q\lal é ·o sombra dos automóveis, U cidades da gasolina. como as quis chamais importante fator de desen"VOlvimento: se a agricUltura iniga·
mar o mestre Marcos VI.IlÍCfuiiVilaça.
da que fez crescer a cidade ou se a própria cidade de Petrolina que
Petrolina nio nasceu em tomo de um posto de gasolina
soube fazer da sua área inigada um fator de desenvolvimento. Não
como tantas outras. Petroli.na nasceu como um ponto de pu:ada ;}
foi certamente por acaso que, nas décadas de sessenta a oitenta,
margem do rio São Francisco, como um ponlo de repouso, um
quando a área irrigada foi aumentada em vinte e oito mil hectares ponto de encontro, e um porto, sempre de ollios voltados para fora,
na regiãó;-qulntilplicarãm-sc oS' estabelecimentos fabriS e mais que enxergando longe novos horizontes a desvendar.
sextuplicaram-se os postos de trabalho abertos na área, transforE tem sido assim que, cOI:Ii o passar dos anos, mais que Um
mando Petrolina em uma verdadeira ilha de prosperidade em meio
lugar de repouso, ela se tenha transformado em uma das mais diao mar revolto de problemas e de crises que o Brnsil inteiro ennâmica.S Cidades sertanejas do Brnsil, um dos mais dignifiCarites
frentaVa.. Mais tarde. quando foram incorporados ao processo pro- exemplos de trabalho e de sucesso coo.tra as adversidades do clidutivo maiS de cinqüenla e seis 'mil hectares. PetroHna se consolima: Petrolina é boje o melhor exemplo brasileiro de vitória c:Onti'ãdou como área privilegiada do espaço naciortal, com extraordiná- a seca do Nordeste.
rio dinamismo indu serial, em marcante conttaste com o restante da
E se isto é importante pãiii-qualquer brasileiro, mais lmpc ;;;--:
economia do Nordeste e do Pais.
tante se toma para os brasileiros do Nordeste.
Nascida como lugar de encontro. Petrolina cresceu voltada
Petrolina continua sendo um ponto de passagem, um espaço
para o mundo: permanece fiel a essa vocação, mantendo até os
para criação de riquezas.
nossos dias um s.ignifJCativO grau de abertura em sua economia.
No momento em que o IXJYO de Petrolina comemora o Primeiherança dos tempos em que desempenhava ímportante papel de entre- ro Centenário de sua fundação, quero me congrandar com kXlos os
posto comercial para uma vasta região dos sertões nordestinos.
que ali vivem e qtiC dali ajldam a construir um Brasil mais riCO c·maJS
Uma vocação de abertura que de tal maneira marcou os próspero. Quero também reverenciar a IllCll'l6rii de Nilo Coelho, cuseus primeiros eStabelecimentos industriais, que já nas décadas de jos sonhos temos o orgulho e a alegria de ver hoje COilCmtizados.
quarenta e cinqüenta Petrolina se destacava como centro exportaSaúdo de modo especial essa cidade-símbolo das virtudeS
dor, mandando para os mercados regionaiS, naciOoaf{C rilesmo in- notcfestinas e quero dizer a cada um dos seus habitantes que o Bratemacionais, matérias-primas processadas, como o óle.o e o fare.ln sil inteiro lhes reconhece a tenacidade, dedicação e vontade de
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vencer. e vê na bistória do povo de Petrolina um estimulo para todos os que, mesmo longe dali. se sentem estimulados e instigados
pela força do seu exemplo.
Louvo a mem6ria do seu fl.lho Nilo Coellio que, como Petrolina.., demonstrou no decurso de sua bistória a sabedoria de saber mudar. sem perder em momento aJgum a identidade pcmamb.Jcana. nordestina. brasileira. nem o COinpn"lDlisso com o progressO.
Com toda a responsabilidade que dec01TC do cargo que ocupo e com. tcxlo o peso de poder dizê-lo do alto desta que é uma das
mais importantes tribunas do Pais. quero boje, com os olhos voltados para a figura exemplar do ex-Presidente Nilo Coelho, parabenizar o povo e as autoridades da cidade centenária de Petrolina e declarar-lhes, jmto com o nosso apn:ço, o testemunho do agradecimento de todos os bmsilei:ros que se orgulham das vitórias do seu povo a
caminho de um Nordeste mais rico, mais próspero, mais feliz.
Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO)- Sr. Presidente,
Sn: e Srs. Senadores, agrava-se ainda mais a crise da saúde pública no B:rasiL Já nocauteado pela situação caótica da rede hospitalar, o setor aJcança ago:ra as páginas dos jómai.S -Cól'p. ameaças de
escándalo envolvendo a administração do Sistema Unico de Saúde, o SUS, que foi criado pela Constituição de 1.988 para descentralizar as ações e melhorar a eficiência da. rede de atendimento.
Num levantamento preliminar realizado pelo Tribunal de Contas
da União, foram descobertos alguns disparates que dão pari assustar. Num período de apenas dez meses, tomado como referência.
cada brasileiro teria sido atendido pelo sistema em sete ocasiões
diferentes. São sinaís muito graves de com.Ipção, colocando sinal
vermelho de alerta sobre a credibilidade de uma estrutura que cuida de vidas bumanas. Acho que estamos che_gando a níveis insustentáveis de tolerância com a bandidagem. que entra por todos os
poros da organizaçãO soCial, chegando ao requínte de agredir a
dignidade até mesmo daqueles que já eslão na linha do desespero.
É a lei da selva chegando a níveis insuportáveis de violência.
Este fato doloroso para a sociedade brasileira acontece num
momento em que as santas casas correm o riso de paralisar as suas
atividades, por falta de recursos. As filas bumilhantes são exibidas
diariamente pela televisão. Os hospitais recusam pacientes, porque
não têm médicos suficientes-pánl atender à :Pr'oaJia crescente. Faltam médicos porque os- salários estão aviltados. Motivos para explicar a crise Dão faltam. e o maior deles é a irregularidade dos repasses públicos para os bospitais.- EnquantO isso, oS careilteif SO:.
frem ou morrem. porque a doença tem seus prnzos fatais, diferentes da espera burocrática que pode chegar a seis meses ou mais~
Agora, fica-se sabendo que cada bmsileiro é atendido sete vezes
em dez meses. É um conlraste muito duro entre a realidade das carências socíais- e a ousadia dOs que vivein ai eXploração da miséria. Para resumir tudo, uma vergonha nacional, com.o diria o comentarista da televisão.
Fíco sinceramente penalizado com as angdstias do Ministro
Adib Jatene, que é colhido por este golpe na sua cruzada pam ampliar os recursos alocados para a saúde pública. É um bom.em dotado de competência de primeiro mundo, convivendo com vícios
de quinto mundo._ Um verdadeiro sacerdote na busca de seus
ideais, abatido no meio de sua caminhada. Ficamos, neSta Casa eneste Congresso, divididos enue o que é correto e o que 6 temerário. A Contribuição sobn: Movimentação Fmanceira, defendida
com unhas e dentes pelo notável Ministro, não é uma boa solução,
mas seria uma opção de emergência para retirar a Saúde dos brasileiros do caos. Sua pregação já sensibilizru boe. parte deste Congresso. e o Ministro do Planejameoto já se antecipou, colocando
no OtÇam:ento do próximo ano os recursos derivados da. espemda
arrecadação. Este Congresso dev-e- saii$fãç"ões à população que vai

receber os beneficias do novo imposto. mas também deve satisfação
ao povo que vai po.gar. É certo que tanto uns como ootros se misturam
e se identificam oo beneficio c na responsabilidade. Está aí um lx:m.
motivo pua a reflexão sobro a oportunidade da cootriruição.
Está ai o glande impasse em que coeXistem à Brasil real e o
Bmsil ideal Nossos costumes são o· grande inimigo do povo. que não
tem a mesma otganização e a mesma força de JRSSãO da falcatrua. 1'enbo ram mim que o bom-senso deve j.JstifiCal' um lempO mínD:ilo de
eopen. Aàlo impn:scind!vel uma discussio mais ampla sobro a modicioa JrCVCDÍVa e a D:iedicina airativa. Nossas cidades e a periferia das
metropoles cmvivem com a misma de saneamenro btsico. que deveria
...- p<eOalJlOÇio dos gcst<RS do novo importo. O SUS, colocado sob
suspeita. nio rumpriu seus objetivos de de=ottaliDção. como determil>::u • O:mtifuiçio, alingindo apenas 900 dos cinco mi!IWiliclpios
bnsileiros. Meu entendimento 6 de essas questões. CJie tta!D superiicialmellle neste rápido prommciamelllo. devem ser amadurecidas em
bmol!cio da J!OIIUJação cano um lodo. É imperalivo, pelo menos.
agnudar as cx:o::lusões do Trihmal de Conlas. pua evitar que se colo-

CJie diDbeiro bom em mocanismol iujos. S6 enlllo haveria OOildiç&s
pua IllOIUr uma eslrulllm de fi""lização qtie pildesse impedir mri~ demimrias gmçasAmis&iadasmaiorias.
&t OCJie tinha a di=.
·
MDoOOripdo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais baveudo a
tratar, a Presidencia vai encerrar os trabalhos. designando po.ra a
sesdo õrdinária de amanhl a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATívO N" 58, DE I 993

DiiC:ussio, em rulno úlííOO, dO Projd.O de DcicreiO Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316193, na a:inam dos flropJtados), que aprova
o ato que outorga permissão ao SISIEMA RB DE OOMUNJCAÇÃO LTDA. pua explomr serviço de mdiodi1\l.oio """"" em fie.
<jllncia moduhw na Cidade de !lumbiua, Estado de Goiis, tendo
Parecer favorável, sobn°S4S, de 199S,da Comissio
- de Educação.

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1994 (n" 338/93, na Cimara dos ~). que
apova o ato que renova a permissio outorgada i RADIO PAMPEANA LTDA. para explo!ar serviço de radiodifusão sooom em
f'roql&.:iA modulada na Cidade de Uruguaiana. Estado do Rio
Grmde do Sul tendo
Pan>cer favOiáveL sob n• 547, de 1995, da Comissão

- de Educaçio.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"41, DE 1994

Discussi.o. ""' tomo único, do Projeto de Decrdo Legislativo
n• 41, de 1994 (n" 361/93, na Cimara dos Deputados), que aprova o
110 que outorga P"""i•são A MATfOS. ANDERY E~
·LTDA. poia .Xplinr S<~Viço de radiOdifusão .ODon. em freqilencia
mcdnlacf• na Cidade de I1arantim. Estado da Bahia, tendo
Parecer favorí.vel., sob n° 546, de 199S, da Ccmissão
- de Edncaçiio.

-4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"42,DE 1994

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1994 (n• 357193, na Cimara do$ Deputados), que
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aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO RECoRb
S/A para explorar serviço de radiodifusão de SonS e imagens (tele·
visão) na Cidade de São Paulo, Estado de Sio Paulo, tendo
PareCer favorável, sob n° 528. de 1995, da Comissão
- de Educação.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1994
DisOJssão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 0° 49, de 1994 (n° 360/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à FM CINDERELA LTDA.
para explorar setViço de radiodifusão sonora em- freqüência modulada na Cidade de Colorado, Estado do Paraná. tendo
Parecer favodveL sob n" 551. de 1995, da Comissio

- de Educaçio.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 78, DE 1994
Discussão, em tumo único, do Projeto de ~to Legislativo n" 78, de 1994 (n" 384194, ~na.
dos_ Deputados), que aprova
o llloqueoutorpl permissão ARADIO SUCESSO LTDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü6ncia mÓWlada oa Cidede de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favomvel, sob n° 548, de 1995, da Comissão
- de Educaçio.

amar.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 80, DE 1994
DiScüsSão, ·em tumo úriicO, do Projeto de Decreto Legislativo n" 80, de 1994 (n" 392/94, na Câmara dos Deputados), que
apova o ato ~ renova a ~ da COLlNHALFIN - EMPRESA DE RÁDIO DIFUSÃO LTDA. paril expl0111r serviço de
radiodifusão sonora. em freqíl~ocia modulada na Cidade de Joinville. Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favoráveL sob n" 55Z, de 1995, da Comissio
- de Educaçio.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1995
DiSCUssio. em tumo õnicó. do ProjetO de Dccteto Legislativo n" 24, de 1995 (n" 351/93, na Câmara dos Deputados>-. que
apova o ato que renova a coocessio otllorgada A empresa RADIO
TV DO AMAZONAS SIA, para explonr serviço de radiodifusAo
de soes e imagens (televisão) na Cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia, tendo
Parecer favoráveL sob n~ 527, de 1995.. da Comissão
- de Educação.

-9-

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TIUIÇÃO
N" 40, DE 1995
(Tr.mitando em conjunto com a Proposta de
EmendaàCoostiwiçãon"37,de f995)
Discussio, em primeiro lllmO, da Propo<ta de Emenda à
Constibliçio n" 40, de 1995, de 1111toria do Senador Antônio Carlos
Valadm:es e outros Senadores, que dispõe som a instiwiçio de
contribuição social pra o fmanciamenti> das ações e serviços de
saúde, tendo
P"""""', sob n"531, de 1995, da Comissão
- de Coostltu!Ção, Jostiça e Cidadania, favorável à Proposta, nos temtos de substibltivo que ofetece. e pela rejeiçio da
Proposta de Emenda àConstituiçio n"37, de 1995, que tramita em
conj.mto.
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(Primeiro dia de discussãoJ ,-

-10PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"37, DE 1995
(frarnitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 1995)
Discussão, em primeiro tUrnO, da Proposta de Emenda à
Constituição n"~37, de 1995, de autoria do Senados Vilson Kleinübing
e outros, ~nadares, que acresenta dispositivos aO AIO das Disposições
ConstilucionaiS Transitórias. facultando à União instituir imposto Sir
bre movhnentação ou tmnsmiSsãó de ·val<:nS -e de mditos e direítos
de natureza fmanceira, de vigência temporária, tendo
Parecer, sob n° 531, de 1995, da Comissio
- de Constltuõçiio, Jusiiça .-c;dadanõa, pela n:jeição. da Proposta. e favorável à Proposta de Emeuda à Constiwição n" 40, de 1995,
que tramita em con)uto, na foana do Substitutivo que oferece.
(Primeiro dia de discussão)
O SR. PRESIDENTE (Levy llils) - Está encemlda a sessão.

(Levanta-se a sessão à

18h32míiz~)

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. SENIIDOR RONALDO CUNHA UMA, NA SESSÃO DE 18109193, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR SERIA PUBUCADO POS,
TERJORMENTE
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente,
sn: e Srs. Senadores, ontem, em clima de profunda constemaç.io,
a Par-úba sepultou o corpo do Governador Antonio l\tfariz. O povo
chorava a sua morte, sentindo na imensa dor, que uma parte de
seus sonhos também monia com ele. Vi cenas dramáticas de emoção. Eu vi as lágrimas nos olhos do povo. eu vi o povo lhe dizendo
adeus, e no adeus a tristeza de todos os acenos. Era o povo na rua
para holiiCnagear o Iíàer. O bOmeii:l -de _víàã pUblica ilibada, repreta
de coerêgç~ plena de espírito público c marcada, acima de wdo,
pela fidelidade à palavra e ao coiDprõlniSsO. - -- - Eu, seu amigo e coiiipalibeiro. sofri seus últimos instanteS·.
testemunhei a sua agonia. mas teStemunhei tam~m a sua fortaiCZ.a
de espírilO, a grande força de sua alma, reagindo c lutando até o
último momento. É que, Sr. Presidente. como disse, ontem foi seu
sepultamento. Mariz fcii iim homem de tanta coragem. que, depois
de enfrentar todos os desafios da vida. terminw por enfrentar os
desafios da morte. Com altivez, de fonna sobranceira, resistiU

coino uin biãvO ao mal que o a.ccmetia,P:-bá ãlgum temPo. maS, em

nenhum ri:anento, ao longo de sUa enfeimidade~ ninguém ouviu dele
uma palavra que não foae o tesfeónnlho interior de sua resistência. da
su~ foona corajosa de enfrentar os embates oontta a morte do mesmo
modo como enfrmtava os combates pe!a vida. E!e se pol1DU de ronna
Ião indllmita, com tal dignidade ante as aflições 6ltimas e as agouias
denadeiras, que o seu comportamento DCG encheu de mais orgulho,
como que suavizando a dor de sua perda.
Antonio Mariz tem uma história vincUlada à própria história
da Paraíba. Goveniá-la foí o riliUoi' SOnho de sua vida. E ele perde
a vida quando _realiza este sooho. Triste fatalidade.
AntoniO Mariz iniciou sua vida p.íblica_ como prefeito de
sUa Cidade natãi, ii -sua qUerida cidade de Swza. Ali iDJW.guiaVa
uma adr:r:Unistraçio modelar c revolucionária para a época. FOi,
pelo menos a nível de Nordeste, o primeiro prefeito a pagar salá.rio
mínimo aos SCIVidorcs municipais, a adotar a obrigatoriedade da
carteira trabalhista, a nomear saneote mediante concurso público,
a prestar contas semanalme~e.

Setembro de 1995

Prefeito, expôs a beleza de seu caráter e a visão de homem
público. Dai. partiu para outros vôos. vôos bem mais altos, emOOra
aqui e ali recolhesse as asas para se recolher ao abrigo de seu próprio ninho, que era a sua querida terra natal. Secretário de Estado
C:C'YITlpetente. Deputado Federal coerente. Diretor do BNH operoso.
.Senador da República corajoso e prudente, altivo e patriota. Governador de Esta.do a nos encher de esperanças.
Antes, por duas vezes, tentara. sem sucesso, governar a Paraíba. O regime militar e as leis casuísficas-âa época impediramno. àquele tempo, de assumir o comando dos destinos do nosso
Estado. Agota que se elege, pelo vow popular, em pleito dos mais
bonitos, eis que o destino o impede de realizar o que tanto sonhoo
e o que tanto quis.
- - - Mariz que tem uma história bonita. História de fidelidade,
de coerência., de grandes ~ gestos de hnmildacle e gestos de ousadia. gestoo de timidez c gestos de coragem. Eu o cooheci há miitos
anos e ao loogo dos anos vi aesceote a minha admiração por suas virtudes. No início da nossa caminhada política fomos do mesmo putido, o PTB. O bipartidarismo- imposto pelo regime militar -nos sepaIal em razão tão só de convelriências locais c problemas de política
poroquiaL Mas, em 1982, quando eu e ele fomos lembrados como
candidatos a govemador, nos unimos pant nunca mais divergir. Candidatei-me a prefeito e ele a governador. A ele ofereci a modéstia dq
meu apoio e dele recebi a grandeza de seus aemplos. Nossos caminhos pmna11('0"t3Dl únicos. Era uma s6 a nossa estrada. porque o seu
era o meu ideal, m.ioba a sua bandeira e assemelhadas as nossas
propostas. Em 1990 tive O seu apOio para me eleger governador,
fundamental e decisivo. Nessa campanha ele se elegia Senador.
Caminhamos juntos os caminhos da Paraiba. e cb!!ga.mos juntos,
afmal vitoriosos pela Pamíbã. Já agora, em 1994. as posições se
inverteram. Ele candidato a governador e eu candidato a senador.
juntamente com Humberto Lucena. esse extraordinário Humberto
Lucena que o Brasil precisa fazer justiça, como a Paraíba lhe faz.
Que campanha bonita! campanha feita na base da unidade, da frn.M
temidade, da lealdade. Vencemos JXmiUe cada um ajudava ao outro e os três se fizeram Um só. Mais uma vez tiVe oportunidade de
conhecer, em Mariz, a grandeza de seu espírito, a beleza de sua
alma e a encantadora marca de seu companheirismo.
É doloroso, aqui, falar sobre a morte de um companheiroamigo, de um amigc;irmão. Falo por mim. falo por Humberto Lucena. falo por Ney Suassuna, que ficaram oa Paraíba ali me representando, enquanto eu os represento aqui. Falo pelo Governador
José Maranhão, cujo apoio haverá de roceber de todos para facilitar-lhe a ~fa difícil de substituir Mariz. Falo em nome do Ministro Cícero Lucena. outro amigo-innãó. Falo, enfun. pela Pãraíba
solidária na dor e na compreensão da necessidade de se unir, acima da todas as divergências. para a defesa de seus interesses maiores. A Parafba que tem de se unir para não deixar DlOl'Iei' os sonhos
e as esperanças conduzidos por Antonio Mariz.
A morte nos leva a interrogações e as interrogações nos
conduzem a reflexões. Dizia, ootem., eoi sesSio especial convocada pelo Presidente da Assembléia Legislativa da Paraíba, abJante
De!"IB<IO e querido amigo Carlos Dunga, naquela histórica sessão
onde se ouvir.un as vozes da Parmba. toda, concl.am.ei as fO[Ças políticas do meu Estado a assumirem compromisso cano ideário de Antonio Mariz, a gmnde e a maior fama de homenageá-lo. O Governada:
J~ M:anmhio deve ser' o depa;itári6 dessa conf:umça comum. oomo
co-responsável pelo programa de governo de Antonio Mariz e
como seu sucessor, em bom tio difícil e tio dramática. A história
de Antonio Mariz é muito bonita e não pode ser esquecida.
O Sr. Bernardo Cabral- Permíl.e-me V. Ex• um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço V. Ex' com

pra=.
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O Sr. Bernardo Cabral- Eminente Senador Ronaldo Cunha Lima. dizia. ainda há pouco. ao meu colega Jefferson Péres.
que não usaria da tribuna para falar porque entendo que essa homenagem deve pertencer â Bancada da Paraíba ou. por extensão. à
Nordestina. Mas não posso deixar de dar o meu depoimento .
Constituinte que convívi-oom o· nosso pranteado e saudoso Anto·
nio Mariz. E não poderia deixar exatamerte porque é V. Ex• que
ocupa. a tribuna. Ninguém melhor do que V. Ex• parn. trnçar o peifil
de um homem sério. um homem que nada tinha a perdoar. porque
ninguém o atingia com qualquer tipo de ofensa. Retilíneo. vertical.
desempenhou seu mandato de constituinte com uma dignidade que só
engrandece a Paraíba. Posso testemunhar, Senador Ronaldo Cunha
Lima. quando Relator, que as suas preocupações saltavam da Par.iíba
para o Brasil inteiro. Por isso V. Ex~ tem razão. Não é a P.araiba que
~rdc um grande vulto. é a Nação que se cobre de luto. Nesta hora, ·
Mo sei como fic.a.rá a Paiiíba.. O seu substituto, que foi Constiruínte
conosoo. José Maranhão. deve estar sofrendo por saber que Antonio
Carlos Mariz tçrã um sucessor, dificilmente um substituto. Quero
que V. Ex• junte às suas palavras, de fom1a profunda, o meu pranteado aDraço e que um dia possamos ter, neste convívio, um outro
Mariz com a qualidade do nosso Antonio Mariz.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA · Muito obrigado.
O Sr. Iris Rezende- V. Ex• me permite um aparte, nobre
Senador Ronaldo Cunha Lima?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA · Pois não. nobre Se·
nador his Rezende.
O Sr. lris Rezende - Nesta hora. quero cumpriment.ar-Jhe por
esse histórico pronunciamento que faz. quando aqui se reverencia
uma pessoa inesquecível: o homem público Antonio Mariz. Na verdâde. V. Ex• transmite muito bem o pensamento do seu povo. do seu Estado e, por que não dize-r. do País. que conheceu Antonio Mariz. Nós
sabemos muito bem que a pessoa que milita na vida p.íblica nem sem·
pre agrada e freqüentemente provoca .ammbões pelas suas ações. pelas suas posições., pelo seu comportamento, enfrm. E Antonio Mariz
representava uma exceção à regra: não sabe:mos se pela sua humildade. se pela sua simplicidade, pela aberb.lr.o. de seu coração no 1ra1o
c.om as pessoas. Ele deixa este mundo e vai pam o 2llém sem deixar cicatrizes. Pelo contrário, ele deixa o exemplo. Isso nos conforta. por·
que nós que observamos o comportamento das pessoas, sabemos que
a maioria delas nascem. vivem e morrem e não deixam a passagem
devidamente marcada no meio serial Antonio Mariz nasceu, viveu.
morreu. deixando a sua vida como exemplo, a sua passagem profundamente marcada. principalmente entre aqueles que militam na vida
pública. Homem que só deixou o exemplo positivo: homem que marcou pelo espírito pJblico; homem que man:oo,.pelas suas ações; homem que impl'essionoo e enobreceu aqueles oom os quais vivia e oS
cargos que exerceu. Faço minhas as po.lavms de V. &• na mais profunda homenagem ao Senador, Governada: Anlooio Mariz. Contudo
trago a homenagem. nesta hora. em nome do meu Estado. JXlncipolmente em nome doo milliares e núlhares de parai.bmos-goianos que,
emOOra vivendo e fazendo de GoiáS seu Estado. não esqueceram
Paraíba e reverenciam também no dia de hoje a passagem po.m o além
do nosso inesquecível AntoriiO Mãriz.. -A:s -homenagens de Goiás a
Antonio Mariz, ao povo pantibano, ao Estado da ParaJ.ôa e a V. Ex•
que, acredito, faz nestã bom
dos ri1.ais "belos proounciamentos da
sua vida de homem público. Muito obrigado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Muito obrigado.
O S<. Epltado Cafeteinl - Senadoc Ronaldo Cunha Lima.

a

um

V.&•tneconcédeumaparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com todo prazer.
Senador Enitacio Cafeteira.
-O s·r. Epit.: ;, c~:·'-'ldra- Nobre Senador Ronaldo Cunha
Lima. não sei se o Regimento permite. mas entendo que. oo caso da
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homena:~?em a
·u 'I" • ·.~ •" 1. I' 1deal '-t.'lia que todos nós nos utús·
semn-; .t~~ Dtt'r.t:
q •"'1'' Jt• ,;, i:.'~;~. 1'lU _seja. que. ao invés de
cada tl'll t'.l.7cr un1 f'llmunçianlt'nto. t..UOs l)Ó~ apresen~os à
ParaíOO. n•' rrn,~unLI<'mcnto Jc V. b.~. o nosso profundo resçeito
e a nossa profunda at.in11ra~o,·ão por aquele homem público que. em
toda a sua lrajctúna. sempre foi discreto e correto. sempre colocando na sua vida pjblica o interesse das pessoas acima de seus
próprios interesses. Esse seria o ideal para um homem p.íblico que

deixa essa impressão entre nós: que

ra.zemos:· política.

Qualquer um

de nós se sentiria homado se. depois de morto, tivesse deixado
algo parecido com o que Monio Mariz deixou na vida públic:a.
Sabe V. r:.x• que sou maranhense da Paralba; nasci contemineo de
V. _Ex• e hoje rcpresen!o, com muita h011I3, o Estado do Maranhão.
Quero qUC a.'>- rriiilhas palavras sejam exatamente a dos paraibanos
do Maranhão e a dos maranhenses que não nasceram na ParaibL,
mas que viram '>cmpre em Antonio Mariz esse banem probo. sério e correto. que . acredito eu . não deixou ninguém que não tivesse. na tarde de '"'''! · •:•"Jfll saudade. pois não temos mais Antonio Mariz em nos.:,, l' mviv1o. Mas. Senador Ronaldo Omha Lima.
penso que até 11.1 ! ., :m i.k morrer ll destino foi OOm com Antooio
Mari:1. Seu "'.JII•I t"...t :;mcmar a Par.úba. e conseguiu eleger-se;
cons.;guiu fa?.cr L'om ~J'JC o pov<.l reconh€X-esse o seu ideal de governar a sua terra. Diuntc da l.'onjuntura arual, amole os _recu_~ são
muito dificcis ·:para se governar um Estado, acredito que A.rWnio
Mariz morreu sem Ler t1do o sofrimento de não ter recursos para
realizar perante o povo paraiba.no o seu sonho. o seu desejo e a sua
promes.'la. O nobre Governador não chegou a completar mn ano de
mandato; mas. com toda certec.a. não levou esse problema em sua
consciência. O Brasil hoje luta por uma recuperação ecoo.ômica
para o País.. mas não pcdemoo negar que isso se deva em detrimento dos Est.ados c municipios; e Antonio Mariz deixou esta vida
sem levar consigo a tristeza de não fazer a felicidade plena do
povo paraibano. Quero que V. Ex• incoqxJre este meu pronu~ía
menlo. para que fique regi~ o quanto fuí e confinJ.o sendo um
admirador desse grande homem público, que me honrou com a sua
amizade, que me honrou por ter sido seu colega na Câ.mara. e no
Senado. que foi o G::•oçm:Wor Anlooio Mariz.
O SR. RO~.-\L:>1 \CUNHA LIMA- Muito obrigado. Senador Epitaci(' l'at. ··. ;, .l.
AS~ Bctu.!dit:! da Si! 'V a- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RO~ .. o~.LllO CUNHA LIMA- Ouço a nobre Senadora Bcn'-•dita da ')i· , .t.

A Sr" Bem.-dita da Silva - Qw..'t"O registrar o meu pesar. Sena.
dor Ronaldo Cunha Uma. Eslou acabando de chegar da Conferência
de Pequim e foi úma surpre.o;a Saber que perdemos um excelente político. Deputado, Senador. mas sobretudo uma pessoa muito sensíveL
Eu" o achava até um pouco calado. DifiCilmente se arrancava dele um
discurso inflamado J)Ofqlle seu comportamento era de uma serenidade
à toda prova. Penso que, ao conquistar o governo da Paraíba, o Sena·
dor Antonio Mariz não só satisfez~ e nãO Sabia ele que seria num curto tempo · um desejo p:Jlítico, como também aceitou o desaf:10 de não
substituir, mas poder dar continuidade a um traballio iniciado por V.
Ex'. Quando soube dessa notícia. Senador Rooaldo Cunha Lima. pcn·
sei em V. Ex". pelo seu carinho. pela sua dedicaç.ão. pelo seu comp::ll'tamento duran.le a campanha e pelo seu desejo imenso de faz6-lo também Governado<. rodos voltados parn o Estado que.., partículannen-

te também amo. Acredito que posso aJé. neste momento, talvez pela
pimeira vez. oosar represent.ar'um sentimento do Estado do Rio de
Janeiro. um Estado que ahriga tantos parnibanos. e quero crer estejam
sentindo, neste momcnhl. (l mesmo que V. Ex". Concordo com o
pensamento di~ S•'"'u.!nr FpitaciO ·cafeteira que, independentemente d1, !<.'!!lnll'nto. o pronunciamento de V. &• seja
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apenas um. pcxque estará representando o sentimento de todos n6s, do
Partido des Trabalhadores e dos demais Partidos. O!egando aqué ao
ouvir o prOOunciamenlo de V. &• vim iincdiatarmvk pua este p1eoário.
Neste momento V. Ex• plesla uma bomcoagem q~e não é apenas sua,
rru>s desta Casa e de rodos n6s. bmsileiros, que canp-oend<mos essa p<r·
da inestimável do Sr. ADtooio Mariz, meu canpanbeiro ca Câmara dos
Depmados. ao qual reputo uma alta respeíabilidade e coosidernção. S.
Ex" não pede. no seu smho de ~emar- e quem é o polític.oque não leiil
o sonho de governar a 3U3 cidade w o seu Estado? - mas p&le settir, de
certa fonna. o recoobe<:imedo público <Jlaodo o elegernm Govemadcc
do Estado da l'aral'ba. Nesse IDOillCilto, p<StaJldo minha h~
quero deixar registrado o~ do &tado do Rio de Janeiro a
-<unonio Mariz. D1io s6 pela aiUaÇio admini.!traliva de S. Ex" mas também
cerno~ do povo b:asileiro. Agradeço V. Ex' pela opoltt!Di:!adc do aparte e lametto que esta seja uma· sessio de homenagem pela
perda de um grnnde ccrnpenheiro.
O Sr. ValmirCampelo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Agradeço à cobre
Senadora e concedo o aparte ao nom Senador.
O Sr. Valmir Campelo- Gostaria: de juntar a minha voz à
de V. Ex • e a de todos os companheiros, no Senado Federal, nesta
sessão especial que presta esta Casa à memória do nosso inesquecível amigo e companheiro Anionio Mariz. Tive a felicidade de
conviver com Mariz, por quatro anos, na Câmam dos De~tados,
no quarto andar do Anexo IV, onde o seu gabinete era vizinho ao
meu. Aqui. no Senado Federal, tive o priVilégio de situar-se o ga.
binete de S. Ex• em frente ao meu, -na Ala Teotonio Vilela e, durante esse período de cito anos, conversamos bastante e realmente
aprendi muito com aquele Senador, homem de cultura. de personalidade, de caráter, de comportamento exemplar, e sobretudo,
pude privar de sua amizade e lealdade. Junto a minha voz à dos
habitantes do Distrito Federal, como Líder do meu Partido, o PTB,
para levar à família de Antonio Mariz o nosso mais 'profundo pesar. V. Ex" disse, e é verdade, nãO Sê a Pamíba petdeu um grande
homem, um grande político, mas o Brasil. Ontem foi uci domingo
dos mais tristes para todos nós. O meu sincero pesar.
O Sr. Ramez Tebet .. Nobre Senador Rooaldo CUnha
"Lima, V. fua coneêde-me um aParte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Muito obrigado. Senador V a1mir Campelo.
Ouço V. Ex•, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Rooaldo Cunha Lima, não
tive a sorte de conviver com seu coestaduano, este grande brasileiro Antonio Mariz. Cooheci-o, todavia, através de seu conceito,
conceito Unânime de homem bom. de homem jlsto, de homem dotado de um grande espirita humanitário-e -de um vetdadeiro democrata. A sua voz_, a voz _de Ronaldo Cunha Lima. com toda. certeza,
seria suficiente para interpretar o sentimérito da dor profunda que
invade a alma e o cmaçi.o de todos os Senàdores da República.
Todavia, como estamos presenciando. todos querem deixar registrado nos Anais desta Casa, em um preito de justiÇa.· a ·marcã indelével deste homem que soube durante a sua vida construir, que
soube fazer, que soube realizar~ que soube viver com dignidade.
Em meu nome. em nome do Estado de Mato Grosso do Sul, usocio-me a essas homenagens que o Senado da Repóblica hoje. por
intermédio de V. Ex•, presta a Antonio Mariz.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito obrigado. Senador. Os pronunciamentos dos eminentes Sell.lldoles que me
apartearam. Bernardo Cabral. !ris Rezende, Epilocio CafeleÍia, Benedita da Silva. Valmir Ounpelo, Ramez Tebet. eu os :iocol:poro,
cheio de emoção, a este pronunciamento emociooado. e os nx:olbo
como quem conforta almas sofridas e corações doidos. Em verda-
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de., são comuns nos panegíricos os elogios feitoS como lugar-comum. Mas, aqui. o sentimento que se transmite pelos Srs. Senadores, é de profunda sensibilidade e extrema honestidade, até porque
Antonio Mariz foi tão incomum nas suas virtudes que não pode·
mos elogiá-lo senão com a intensidade da emoção e nunca tom
frases de lugar-comum.
O Sr. Nabor Júnior· V. Ex" permite um aparte. Senador
Ronaldo O.mha Lima?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com prazer. Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior · Senador Ronaldo Cunha Lima. não JX>deria deixar de aparteá~lo, parn manifeStar. JX'l" intermédio de V. Ex•.
ao povo da Paraíba. meu mais profundo pesar pelo prematuro falecimento do Governador Antonio Mariz. Convivi com Antonio Mariz
]lO< duas Legislaturas na Cânwa dos Deputados. onde tive a oportu·
nidade de privar de sua amizade, de_ seu convívio e de apreciar seus
dotes morais e íntelectuais; hõmem de profundo conhecimento jurídico, Deputado atuante e respeitado naque!a Casa. Depois, encontreime com Antonio Mariz quando era Governador do Acre e S. Ex• Diretor" do extinto Banco Nacional de Habitação, durante o Governo do
Presidente José Samey. Posteriormente, convive"inos na Ex.ea.itiva
NacioDa.I do PMDB, S. Ex." como primeiro Vice-Presidente e eu como
segundo tesooreiro. Mais receotemente, durante sua passagem aqui
pelo Senado da Reçública, tivemos oportunidade de estreitar nossa
convivência e amizade. Quero, neste instante, em nome do povo
acreano. em nome dos paraibanos que vivem no Acre cambém. já que a colônia j:malbana é numerosa no meu Estado. manifestar minha
saudade e meu pesar pelo falecimento desse grande Llder da Pamíba,
que foi o Governador Antonio Mariz.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito obrigado. Senador Nabor Júnior.

O Sr. Gerson Camata· V. Ex• me pelmite um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Ouço V. Ex' com
prazer.
O Sr. Gerson Camata -_ Senador Ronaldo Cunha Limã.
nós, políticos. temos sempre ronvivido c:oui eSsas horas de dor, perda de amigos, compa.nbeiros a quem vamos nos afeiçoando ~e o
tm.jeto de nossa vida p:Jlítica. Como o políficá tem uinã-fanlília ampliada • porque convive no seu &tado com tanta gente e, os que JX>S·
suem mandato Fodetal. em tÍível Fodetal também .• essas perdas
acontecem, mas nunca nos acostwnamo& a elas. principahnente quando se tmta de uma figum exponencial como a de Antonio Mariz. O
primeiro contalO que: tive cOm S. Ex" -lembro--me· foi por ín1erméd.io
do Senador Elcio Alvares. que apresentou~me a Antonio Mariz aqui
em Brasília e deplis me disse: "Preste atenção nesse menino._ que é
uma das gmndes lideranças que temo< aqui na amara Fedem!. uuia
das idéias ·mms hícidas, de meD:l(xes posicionamentOs nesta bom que
o País atravessa", E, daí por diante, fui quase que um discípulo de Antonio Mariz; ele foi um guru, um cooselheiro. e nele encontxei sempre
aquele espírito altaneiro, ~ mmca a surpresa. mas sempre
aquela linha :ma de um homem de caráter que aprendemos a admirar.
De modo que. quando nos defrontamos com. a ausência de um homem de valor como ele, e devido a amizade que devotávamos a ele,
sentimos não Só ~ petda civica. o empobreciinemo politico do BriíSil,
mas sentimos que um JXIUCO do nosso coração peroe..se ~- hcn..
Dessa. forma. em I10!ile dos capixabas. V. Ex• tmnsmita ao povo pa:ra.ibmo e à família de .Antooio Mariz esses sentimentos, que são pessoais, mas sio também um sent.ímento de perda em nível -nacional,
numahom talvez que não p.1desse, que não-devesse isSC? acontecer.
O SR. RONALDó CUNHA LIMA • Muito obrigado.
O Sr. Romeu Tuma- V. Ex• permite.:ine um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - PoiS não, SenadOr
Roineu Thma.
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O Sr. Romeu Tuma - Desculpe-me por interromper a
oração cheia de sentimento de V. Ex·~ não pretendia aparteálo, mas o coração pulsa na hora da alegria e na hora da tris·
teza. Não conheci. como Ramez Teb_et o disse_ no seu apãrte,
a figura de Antonio Mariz. mas, quando internado no hospital. já em esta,do terminal. ouvi V._ Ex• ~o Senador Ney
Suassuna referirem-se ao GovernadOr Antoniõ Mariz com
muito pesar pelo seu estado de saúde. reclamando a Deus
que não o levasse porque o Brasil ainda precisava dele. Sa~
hemos que os olhos são o espelho d'alma e, às vezes. mostram a tristeza através das lágrimas. Brasilia conviveu com a
seca durante quatro -longos meses. Quem sabe se --ontem as
lágrimas de Jesus caíram sobre as terras de BrasUia e redondezas provavelmente também sentindo o que V. Ex• sente
com a morte de Anlonio Mariz. Leve, em nome dos paulistas, se me permitir o Senador Eduardo Suplicy - o Senador
Pedro Piva, tenho certeza. mesmo estando ausente se incorpora à voz dos paulistas - o pesar do Estado de São Paulo
pela grande perda do brasileiro Antonio Mariz.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Muito obrigado.
O Sr. Bello Parga- V. Ex• Permite-me um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Ouço V. Ex', SetJJt·
dor Bello Parga.
O Sr. _llello Parga ~ Senador Ronaldo Cunha Lima. quero associar-me ao pronunciamento repassado de mágoa e já de
saudades que V. Ex• faz neste momento lamentando o falecimento do Governador da Paraíba. Faço-o, 'nio apenas em meu
nome pessoal - fui cõmpanheiro de Antoilio Mariz também no
Senado ., mas faço-o trazendo a solidariedade da Liderança do
meu .Partido, o PFL, a esse evento triste que enluia o Estado da
Paraíba, a sua representação federal e. principalmente, a Bancada paraibana no Senado. da qual V. Ex• se fez intirpiete neste
momento. Pouco tive a felicidade de conviver coin Antonio
Mariz. Mas em aqui chegando. ao fmal de 1992, devido aos sucessos politicas do afastamento do Presidente Collor, logo toJn~Ü coJ;lb~imento da atuação de Antonio Mariz como Relator
da Comissão processante do lmpeachment do Presidente da
República, Comissão da qual era Presidente o nosso companheiro Elcio Alvares. E o parecer do Relator, exarado por Antonio_ Mariz. foi uma peça que ficou para a história jurfdica e
política do País, Parecer de grande consistência, de grande saber, o qual pôs em relevo todos os aspectos cruciais daquela
conjuntura. Os pronunciam~ntos que posteriofmente fez no--plenário desta Casa atestaram sobejamente a sua cop.diçlo de m~
tre das letras jurídicas. Momentaneamente afastado do nosso
convívio, por razões de saúde, assumindo, assim. o seu colega
Ney Sua!isuna, e que agon. o faz definitivamente, no seu regresso, por delegaç.io do meu Partido, saudei a sua volta. Agora trago a solidariedade triste. lamentando que um homem
como ele venha a faltar ao seu Estado, que necessitava muito
das suas luzes, da sua coragem, do seu discernimento e do seu
descortino como Govema@r e como poUtico. Peço que trans·
~ita aos seus Pares da representaçio federal, aos familiares do
extinto e ao povo da Paraíba, que o luto nio é s6 de um Estado,
não é_ só do Nordeste, é de toçlo o Brasil e a ele ~ associa este_
representante do Maranhão que tamb6m fala em nome do seu
Partido.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito obrigado, Se-

nador Bello Parga.
-os ptoiluilciamentos que acabo de ouvir dos eminentes Senadores apa.rteantes se de um lado confortam a minha alma, de ou-
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tro. tenho certeza, amenizam a profunda dor, o sentiiilento doído
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escondido. Hoje o fumo está sendo banido dos recintos fechadOs.
e. às vezes, eu e Antonio Mariz, qüe fOi um inveterado furilaflte
Levarei. sn e Srs. Senadores. ao atual Governador José
como eu, fugíamos da sessão para um local onde pudéssemos fuMaranhão, pleno de responsabilidades por substiblir um homem
mar. Não sei se foi o cigarro que precipitou ou antecipou o apareda estirpe de Antonio Mariz. todo o apoio aqui recebido. Levarecimento da sua enfenriidade, mas, com certeza, deve ter colaboramos a ele esse ap:Jio, como o de todos os Partidos, toda a Paraíba,
do para isso. Lembro-me de que comprei nos Eslados Unidos dois
pelo que pude colher ontem na Assembléia. tem o compromisso
produtos de última geração contra o fumo, entreguei um a Antonio
de ajudá-lo nessa hora difícil. Levarei ao Governador José Mara- _ Mariz_e utilizei o outro. Mesmo assim. até hoje não consegui paiar
nhão esse testemunho de solidariedade à Paníb3 lnln$II:titido pelos
defmifiVamente de fuinar; estou dlm.inuindõ o consumo do cigarSrs. Senadores. Mas levarei também à Mabel, a sofrida esposa, dero. Todas as vezes em que tenho vontade de abandonar o fumo,
dicada. esposa do meu amigo Antoo.iO Mariz. que o acompanhou
penso muito no sicrifício que Antonío Mariz fez para deixar o Vícom bravura, com resistência, cOm resig:Da.Çio, prestando-lhe
cio de fumar e não o conseguiu. Ele sempre foi muilo rebelde aos
apoio, carfuho. alllO!", afeiO ein todos os instantes, esse testemunho
ensinamentos às informa:ções que lhe eram dadas a respeito de deipara que possa se orgulhar do marido que teve. Direi à Luciana e
xar de fumar. Portanto, Senador Ronaldo CUnha Lima., leve a toda
Adriana que podem se orgulhar de seu po.i porque ele. ao longo de
a família enlutada esta mensagem de pesar e de condolências da
toda sua vi~ semeou exemplos nos caminhos em que andou, deiBancada do Estado de Tocantins e também do seu Governador,
xou marcas positivas nas estradas que palmilboo, honrou os caQ!:OS
que foi grande amigo de Antonio Mariz na Câmara dos Deputa·
que desempenhou.
dos.
Antonio Mariz, com o testemunho público.do BRsil inteiro,
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Muito obrigado, Serecebe o recoohecimento de uma vida de saceniócio, de uma vida
nador Carlos Parrocínío.
pautada. acima de tudo, como disse no início de minhas palavras,
O Sr. José Agripino - Permite·me V. Ex• um aparte?
na coer&.cia. na fidelidade e na booest.idade.
Levarei à [1' Noemi, sua sofrida mie, que o assistiu até os
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· OUço V. Ex•, Senaúltimos- instantes. com a mesma. altivez do flllio e com a mesma
dor José Agripino.
fortaleza que o animava, o t.estemmho de reconhecimento ás virO Sr. José Agripino - Gostaria, inicialmente, Senador R~
rudes de seu filho.
naldo Cunha Lima. de cumprimentá-lo pela iniciativa de propor
Levarei a Jos6 Mariz, seu irmão, atingido por essa dor
que esta sessãO Se transiormasse ·numa sessão de homenagem
imensa que marca profundamente a todos n6s, esses depoimentos póstuma a um colega que poderia estar sentado aqui entre nós,
porque o mandato de Antonio Mariz ainda se estenderia por
dos Srs. Se~s. dos que conviveram com Antonio Mariz e dos
mais quase quatro anos. Aqui fala muito mais o polítiCO e midque não puderam ter o privil6giode com ele conviver.
to menos o parente. Antonio Mariz era meu primo. ConviVi
O Sr. Carlos Patroc:inio - V. Ex• me permite um aparte,
com ele pessoalmente e não politiCamente, pOrque sempre per~
nobreSenadorRonaldoCUnhaLima?
·
tencemos a Partidos distintos, mas posso aqui prestar um testeO SR. RONALDO CUNHA LIMA • Pois nio, nobre Semunho sem nenhuma paixão. Não fala aqui o parente; fala, sim,
nador Carlos Patrocínio.
o político, o homem público de um Estado vizinho da Paraíba.
que é o Rio Grande do Norte. Homem probo acima de tudo,
O Sr. Carlos Patrocúoio. Estava em meu gabinete, quando
ouvi que esta sessão seria transformada em sessio de homenaAntonio Mariz tinha enormes qualificaÇões pessoais do ponto
gem póstuma a Antonio Mariz, que foi uixi graDeie amigo de tode vista ético e administtativo. Foi Prefeito de Souza, onde~·
dos que aqui conviveram com ele. Antonio Mariz desaparece
ceu politicamente, Deputado Federal e Governador. Derrotado
precocemente quando mais a Paraiba e o Brasil precisavam
por duas vezes, uma pela via indireta e outra pela via diret.a.,
dele. Na realidade, tanto a Pamíba quanto o Brasil estio necespara o governo do Estado, chegou, finalmente, ao seu sonho já
sitando de homens da estirpe de Antonio Mariz. Gostaria de dicom a saúde combalida. Eu fico a imaginai', -Senador Ronaldo
zer a V. Ex• e aos demais companheiros que me tomei um
Cunha Lima, a Sua tristeZa: pessOal. porque fomos colegas Governadores, V. Ex• da Paraíba e eu do Rio- Grande do Norte, e
grande amigo do Senador Mariz em um viagem que fizemos
pela Interparlamentar, quando passamos pelo Japio, China e sei do amor que V. Ex• tem pela sua terra e como gostaria de
Cod:ia do Norte. Naquela ocasilo. pude conviver com aquele
vê-la progredir pelas mãos de Antonio Mariz, que tinha tudo
para fazê-lo, pois não lhe faltavam, repito, qualificações peshomem de alma enorme, com aquele homem de grande conhecimento e iritrmsi&ente no cumprimento de seus deveres. Emisoais. Probo, era um bom administrador, um homem amigo dos
nente representante da Para.iba, Senador Ronaldo Cunha Lima.
seus amigoS, irias fundainent.8lmente ai:iligo dos mais pobres. e
a Paraíba é um Estado pobre. Fico a imaginar a sua tristeza-.
tive a oportunidade de conversar com um dos médicos que ascj_ue deve ser igual à tristeza do povo paraibano, ao perder um
sistia o Senador Mariz em São Paulo por ocas:iio-da sua cirurgia que culminou com a ressecçio de parte extensa do seu indos seus fil.&õs maiS ilustres. Não poderia deixar de proferir Cs~
testino delgado. Niio entendia muito bem por que Antonio Masas rápidas palavras de agradecimento a V. Ex •. aí sim, como pa.
riz aiDda ~tendia ser candidato a Governador da Parafba. Nio rente, por tomar a iniciativa desta sessão e lam.bém para apresentar
sei se lhe estariam sonegando informações. Depois percebi que no plenário do Senado as minhas coodolências a Noemi, parenta
Antonio Mariz aeria o nOme -ideal e imbatível para governar a do meu avô, que era mãe do Senador Antonio Mariz. à Mabel, a
Parafba. Provavelmente, o PMDB teve de lançar mão de sua esposa. à Adriana e Luciana, minhas primas, e a Marizinbo, casacandidatura e, talvez, at6 o te[!Qa sacrificado. Por isso, digo que do com minha prima. fl..lha de João Agripino, que também for Governador, boje, como eu, também tristes e enlutados. Com essas
Antonio Mariz dçu a sua vida, a sua saúde, já que deveria fazer
palavras quero agradecer a V. Ex• e registrar também o meu sentimais repouso, em prol da Pualba e do Brasil. Portanto, transmita a D. Mabel~ is suas fdhu e a toda a família enlutada o pe- mento pessoal de pesar e de tristeza pelo desaparecimento de um
sar deste que se transformou num de seus grandes amigos. dos mais ilustres paraibanos, homem que vai fazer falta à vida !'11Lembro-me de que Antonio Mariz era o meu colega de fumar blica da Paraiba e do Brasil.

do povo paraibano.
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito obrigado.

Ouço o-Senador Antonio Carlos :Magallüles.
O Sr. Antonio. Carlos Magalhães - Pedi urri aparte- para
stJlidarizar-me com V. Ex". S"erei muito breve porque V. Ex" já
~stá a terminar- e com muito bnTho. como sempre-O faz -·sua oração tão sentida. Por nós falará o eminente-senador Prof. Josaphat
Marinho, que irá dizer do sentimento do nosso Partid_o, porque foi
seu colega. Queria apenas me associar às homenagens do po'vo da
Par4iba a Antonio Mariz. Com o aparte- do Se_nador José Agripino,
posso dizer que conheço essa dinastia dos Mariz e Maia. há muitas
décadas, nas suas grandes virtudes e nos seus pequenos defeitos.
Assim conheci o Senador Antonio Mariz também e vejo que V.
Ex• fite está fazendo justiÇa. Eu quero fazer uma· graooe- justiça ã
V. Ex" em relação a essa grande figura da política, sua coragem.
sua bravura. Falo do fato- de V. Ex" tê-lo indicado para seu sucessor. Evidentemente em virtude do prestígíõ de que V. Ex• desfrutava. indicar o nome de alguém capaz e com essas virbJdes também pesa muito. Portanto, quando estamos a chorar a perda de um
homem público desse valor, nós temos a salientar também que V.
Ex" houve por bem. por amor à sua terra. indicá-lo para Governador. Quero associar-me ao pesar do Senado e do País pelo faleci-

mento de Antonio Mariz.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Muito obrigado Senador Antonio Carlos Magalhães, obrigado Senador José Agripino. obrigado Srs. Senadores pelas homenagens ao Senador-, ao Governador e ao amigo Antonio Mariz e, agradeço também a deferência a este modesto orador que, em verdade, sente e sofre a au~
sência do amigo e do companheiro.
Os que me -conhecem mais intim:<!.me~te Sabem que por
formação, ou deformação, sou emotiVO. Gosto de cultivar as

amizades e guardar fidelídade ·a esse sentimento. Sofri muito
desde o instante em que Antonio Mariz começou a revelar __ os
sinais de debilidade física. Lembro-me, e permito-me até esta
confissão, que -procurei, em alguns instantes, na campanha superar a mim próprio para Suprir a ausência, em determinados
instantes, do companheiro que nio podia cumprir integralmente
a agenda estabelecida. Cheguei a dizer-lhe que ele guardasse as
suas forças para usá-las em favoi do Estado, que necessitava do
seu ~pírito público, da sua correção e da sua capacidade de governar e administrar.
Ele sempre se revelou otimista e confiante. Nunca esperou morrer tão cedo. Ainda poucos dias antes de seu faleCimen~
to dava instrpções, adotava medidas, falava aos funcionários e
apontava caminhos como quem desconhecesse a vizinhança da
morte. Era a grandeza de sua força interior. Para ele, talvez.
maior do que a dor tisica que sentia. era a dor de não fazer o

que queria. Moneu como um bravo, como bravamente viveu.
Ontem, eu vi a Paraíba chorando a sua morte. Na saída do
féretro da granja, oode residia. até o Palácio da Rodençlo, já passava da meia-noite, eu vi uma cidade oferecendo um contraste: luzes se acendendo nas ruas e soohos se apagando nas almas. Lenços. adeuses, acenos, feições doloridas e doídas, o semblanle
transfonnado da cidade, que parecia não t~ aceito o cn:púscul" de
uma vida que nasceu
criar auroras. E. que ali anoitecia; anOiteciam os sonhos e as esperanças.
Conforta~nos, en~tanto, a certeza de que a& sonhadores
morrem mas não morrem os sonhos. E, nós que guardamos fldelidade ao nome e à história: de Antonio Mariz. haveremos de cooduzir esses soohos para fazê-los nascer de novo. A Paraíba penleu
um grande Iider e eu perdi um amigo grãnde.

Para

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

Ata da 1493 Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de setembro de 1995
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
PresidênCia dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho e Levy Dias
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES,
.
.
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhies - Antônio
Carlos V .ali aclares- Arlindo Pa1o- Artur da Távola- Bello Parga
- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezena - Carlos Patrocínio :.. Carlos Wilson - C.Sildo Maldaner Coutinho Jorge- Da.rcy Ribeiro- Edison Loblo- Eduanlo Suplicy - Élcio Álvares- Emilia F~des- Epit.áciO Cafeteira- Ernandes Amorim - Esperidiáo Amin - Fernando Bezerra Francelina Pereírii - Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira Hugo, Napoleão- Humberto Lucena- Íris Rezende- Jader Subalho- Jefferson Peres - João França- João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - José Bianco - José
Agripino- José Alves- José Edumdo Dulrll- José Fogaça- José
lgnáció" Ferreiia- José Roberto Arruda- Jo~ Samey- Júnia ~
rise - Laura Campos - Loomar Qíintanilba - Levy Dias -cl.ucidio

Porte lia - Lúcio Alcântm:ii.:. Lúdio OJelho- Manna SilVa- Marluoe
Pinto - Mauro Miranda - Nabor .lúnicc - Ney Suassuna - Odacir
S= -Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva-' PCdro Símoo-.
Ramez Tebet - Renan Calheiros- Roberto Fn:in:- Roberto Roquiio

- Romero Jucá - Romeu Tuma - Rooaldo Cunha Lima - SérgiO
Machado-Teotôoío Vílela Filho -'Wakleck Omelas.
O SR. PRESIDENTE ('teolOilio Vilela Filho)- À lista de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessio.
Sob a proteção de Deus, iniCiamOS nosSos trabalbos.
Sobre a mesa. Expediente que seri.lido pelo Sr. lo Secretário em exercíciO, Senador Levy DiU~ -

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafo de projeto de lei sanciCJDado;
N" 308, de 1995 (n• 968195, na origem), de 15 do corrente,
n:ferente ao Projdo de Lei da CAmamn"99, de 1995 (n"29CV95, na
Casa de origem~ de iniciativa do Pn:sideDe da Rep!blica, que dispõe
sobre a criaç3o de efctivas de Apu Pezrilmchlrio da Carreira
Policial do Distrito Fedenl e di OUll'lls JmVid&cias. sancionado e
tiansfoonadonaLei n•9.005,de 15 dete~embrode 1995.
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Subme~ndo à deliberação do &nado F edeml a e $Colha de
nomes indii:tidos para cargos cUjo provi!Millo ckpende de sua

priviaaquieiéincia:

-

-------

MENSAGEM N" 304, DE 1!195
(N" 971195, na orfsem)

Senh""'s Membros do Senado Fedenl,
De acordo com o art. 84, inciso
da Constimiçio Foderal, com o disposto nos-- IS, do Decreton"93.325, de !"de ooblbro de 1986, e 40, § J• do Anexo I ao IJecn>to n• 99.578, de 10
de oublbro de 1990, submeto i apreciaçio de Vossas Exce~nciu
a indicação do Seohor Fernando Pedreira, para exercer o cargo de
Embaixador, Cbefe da Delegaçio Permanente do Brasil junto .il
Organizoçãn das Nações Unidas pailla Educaçio, Ciência e C\Jhuia.
Os mhitos do Senhor Fernando Pedreira, que me induziram
a esco!M-Io para o desempenho dessa elevada função. constam da
anexa informação do Minist&io das Relaç(les Exteriores.
Brasllia,l5 de setembro de 1995.- Marco MadeL
EM N" 525/DP/SRC/G/APES
Brasilia, 12 de setembro de 1995
Excelentissimo Senhor Presidente da Rep.íblica.
De acordo oom o artigo 84, inciso VII, da Constituição,
com o disposto nos artigos 18, do Decreto n° 93325. de 1° de ourubro de 1986, i 40, § 1o do Anexo I ao Decteto n° 99578, de 10
de outubro de 1990, submeto 1 apreciação de: Vossa EXcelência a
mexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicaçlo do Senhor Femando Pedreim, JlOill exeroer o caxgo de Embaixador, Chefe da. Delegaçio Permanente do Brasil junto à Organizaçlo das Nações Unidas para a Educaçio. CiEncia e Cu! mm ..
2. Eocam.inbo, igualmente em anexo, informação sobre a
Unesco e Curriculum Vltae do Senhor Femando Pedreirn, que,
juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência. seni ~seulado ao Senado Federal para exame de
seus ilustres membros.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
·
··

vn,

INFORMAÇÃO
Currlc:ulum Vltae
Femando Pedn:irn
RiodeJaneiro,31 de março de 1926.
Filho de Joio Pedreila Filho e de Odete Lobo Pedn:ila.
Jornalista.
Bacharel em Direito, Faculdade Nacional de Direito-, Universidade do BrasiL
Redaoor de O Eatado doS. Paulo desde selembro de 1957.
Adido de Imprensa, Missão Junto às Nações Unidas,
1965/66.
.
.
- -Diretor-Redator.cbefede O &fado doS. Paulo,l970/77.
Diretor-Redator.cbefe do Jornal do Braan, 1985/88.
·
Livros publicados sobre temas políticos brasileiros:
A. Liberdade e a Ostra, Brasü Polirica, Março 31 e Impávi-

do Colo.sso.

·

Desde 1977 escreve artigos seolãDais para: O Jornal do
Brasle O Estado de S. p..,Jo,
Nmio ''Maria Mocn Cabot", Universidade de Columbia,
Nova York, 1974.
Stélo M""""' Amanmte - C.ofe do Departamento do
Serviço Exteriot-.

INFORMAÇÃO.

Uo<IICO
. A Otganizaçio das Nações Unidas JlOill a Educação, Ciéncia e Cuhuxa (UNESCO) foi criada em 1945, com o objelivo de

promover a "consecução gradual, por meio da cooperação entre as
naçi5es do mundo nos campos da educação, ciéncia e cultura, dos
objetivos da paz internacional e da prosperidade comum da humariidade". Além do Secretariado. cuja autoridade maior é o DiretorGeral, a Unesco está constituída por uma Conferência Geral, de
<.."Ujas reuniões, de caráter bienal, participam os 184 Estados- Membros da Organização, e por um Conselho Executivo, constituído
por 51 Estados-Membros (Brasil). que se reúne duas vezes ao ano.
Existe. ainda. uma série de orgitnismos periféricos {conselhos de
coordenação dos diversos programas permanentes mantidos pela
Organização),-com número··variáVel de membros (cada um desses
conselhos e comitês intergovemamentais foi instituído por um
acordo_ ou por uma resolução da Conferencia Geral. em que está
previsto ó número de membros de cada um deles).
2. Membro fundador da Unesco. o Brasil formalizou sua
adesão ao Ato Constitutivo da Orgari.izaçãci- em 4-1146. AlUaimente, o Brasil é membro do Conselho Executivo (e candidato à
recondução para novo mandato de 4 anos, nas eleições a serem
realizadas durante a XXVIII Ses&ão da Conferência Geral, prevista
para o período de 25 de ouUJbro a 16 de novembro próximo) e dos
seguintes órgãos periféricos: Programa Gemi de Informação
(PGI), Programa lnlergovernamental de Infonnática (PI!), Conilté
do_ Patrimônio Mundial, Comité Intergovemameotal da Década
Mundial pam o Desenvolvimento Cultural. Comitê de Convenções
e Recomendações (enca.rregado de assessorar o Conselho Exeaui.
vo em questões ligadas à violação de direitos humanos em áreas
de competência da Organização) e Comitê Intergovemaméntal do
Programa "Management of Scx::íal Transformation" (MOST) candidato à recondução nas eleições para renovação parcial do cOmitê, a serem re.ali.udas durante a XXVTII Conferência Geral
(À Comissão de Relações Exteriores t: Defe$4_
Nacional.)

MENSAGEM N' 305, DE 1!195
(~ 972195, na orig~)

Senhores Membros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 52, inciso IV. da Constituição
Federal. com o disposto no art. 56, § 1°, do Decreto 0° 93325, de
1° de oumbro de 1986, e com os arts. 39, inciso IL alínea a, e 40
do Anexo I ao Decreto n• 99.578, de 10 de oumbro de 1990. submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer, do Senhor José Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro de Pri·
meira Classe, da Carreira de Diplomata. para exereet ·o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Romênia.
_
_
Os méritos do Embaixador José Jerônimo Moscardo de_
Souza, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevãda função. conStarii da anexa_ informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, IS de setembro de 1995.- Marco MacieL
EM N" 526-A/DP SRC/G/APES
Brasília,l2desetembrode 199S
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De accm:lo com o artigo 84, inciso VU, da Constituição,
com o disposto nos artigoS 18, inciso I. e 56_,§ 1° do Decreto n~
93.325, de 1° de oumbro de 1986. e nos artigoS 39. inciso II, alínea
a, e 40, do Anexo I ao IJecn>to n" 99.578, de 10 de oublbro de
12~~ submeto à apreci3.ção de Vossa Excelência a anexa minuta
de Mensagem ao Senado Federal_ destinada ã indicação_ do Senhor
José Jerónimo Moscu:do de Souza, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Romênia.
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2. Encaminho, igualmente em anex.o, informação sobre o

país e Cuniculum Vitae do Embaixador José Jefônimo Moscardo
de Souza. que, juniãmente coiil a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, será apresenladO- ao Senado Federal

parà exame de seus ilustres membros.

.

Respeitosamente.- Luiz Felipe Lampreia, Ministro-de Es-

tado das Relações ExterioreS.

--

--

. -

------

ROMÉNIA

1. Dados Básicos
Área: 237.500 km2
POJX!lação: 22,7 milhões de habitantes (1992)
Densidade Demográfica: 97,7 hablkm2
Capital: Bucareste
2. Sistema Político
Após a deposição, no fmal de dezembro de 1989, de Nicolae Ceausescu, a Romêaia adotoo uma nova Constituição e -um regime rruiis democr.ítico, de Parlamento bicameral, eleições diretas.
inclusive para Presidente da Repóblica, e pluripartidarismo.
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Primeiio país a reconhecer a independência da República
MOldava. em 27 de agõsto_ de 1991. a Roménia -ainda tem pieiensões veladas a uma união entre os dois países, haja vista ser a
maioria da ,População mol<:Jova de origem romena.
-6. Situação Econômica
A situação econômica da Roménia retrata o esgotamento do
modelo planificado de desenvolvimento industrial introduzido
pelo então Presidente Nicolae Ceausescu. quando, a partir do final
da década de 60, a economiã romena chegou a apresentat índices
de crescimento econõmico anual da on:Jem de doze p:rr cento. Hoje a
}XJPI.daçio convive com o desabastecimeato, complicado pelo virtual
colapso da capacidade produtiva de seu parque industrial provocado
pela escassez de insumos energéticoS. A seu favor, a Romênia cOnta
com o fato de ser o único país que já líquidou inteiramente a sua dívi.
da externa. O novo Governo procura reestruturar o paxque industrial
do país, em função das reais possibilidades de sua capacidade _energética, assim como, graduahneate, passar de uma economía centralmente planificada a uma economia de mercado.

7. Principais Indicadores Econômicos
PNB: USS 15,8 bilhões (1992)
.
Renda per capita: US$ 680 (1992)
Câmbio: US$ I -374,1 Lei (1992)
Força de tl'Obalho: 10,7 milhões (1989)
8. Comércio Exterior da Romênia
Quadro de EXportações e Importações
(1988- 1992, em US$ bilhões FOB)

3.Govemo
Presidente: Ion Iliescu
Primeiro-Ministro: Nicolae Vacaroiu
Ministro dos Negócios Estrangeiros:: Teodor Viorel Melescanu
4. Política Interna
Os acontecimentos na Roménia. que cubninar.un nà. deposiAnos E"P
Imp Total Saldo v.-.~) M
X+M
ção e execução do Presidente Nicolae Ceausescu, levaram à formação de um Comitê de Salvação Nacional. reconhecido como
--8,0
1988 11391 7.641 19.032 3.750 8..5
1,2
novo Governo da Roménia pela comunidade internacional. Em
10,5
-0,5
1989
10.486
8.436
18.922
2.050
'7.9
maio de 1990, realiZaram-se eleíções para a Presidência e para o
Parlamento, quando, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra
-20,8
1990 5.870 9.115 14.985 -3.244 ·44,0 8,0
Mundial, participaram representantes de outros partidos políticos,
1991 4.124 5.600 9.724 -1.477 -29,7 -38,5 -35,2
de orientação diversa do já extíiito Partido Comunista. As eleições:
-3,0
-3,6
1992 4.031 5394 9.425 -1363 -2,2
foram vencidas pela Frente de Salvação Nacional. O novo Governo romeno ve!!!. ~?nfrentando o des:contentamento, da população
Fonte: _Montbly Bulletin of StatiStics- Ngv. _1~3- ONU.
com as reformas econômicas e tem sobrevivido graças a alianças
9. Principais Mecanismos Institucionais Bilaterais
políticas instáveis ·com OS "conseiVadores" da esquerda e os "re~Acordo de Comércio e Pagamentos (20-12-1976)
form.iStas" da direita. A questão da IIli:rloriahúiigara (1,6 milhõeS),
- Aconfo de Cooperação Científica e Tecoológica (30-8-1983)
representada no Parlamento por ativa bancada ainda não foi satisw
-Acordo Cullural (6-3-91) - ·
· ·
fatoriamente resolvida, mas foram dados alguns passos na direção
- Acordo. por Troca de Notas. para Supressão de Vistos enl
de um entendimento. As eleiç~ presidenciais e parlamentares de
novembro de 1992 confumaram a vitória· da Frente de SalvaÇão Passaportes Diplomáticos e OfiCiais (6-3-91)
- Aconfo de Comércio e de Cooperação Econômica (assinado
Nacional. agora denominada Frente Democrática de Salvação NacionaL Recentemente, o Partido Comunista. -ptosefito desde 1989. em 23-2:94, encontra-se em proCesso de aprovação pelo Legislativo)
-Memorando de Intenções sobre Tráfico de Entorpecentes
foi tomado legal por decisão do Tribuilal Municipal de Bucareste.
Ao renascer. já cOnta Com mais de 4.000 filiados só na capital. mas (3-3-94)
10. Relações com O Brasil
tudo indica que o movimento deverá voltar a ter bases nacionais.
EmOOra concenuadas nos aspectos econõmico-comerciais. as
5. Política Externa
relações entre o Brasil e a Romênia têm sido maxca.das por visitaS imSob a orientação do então Presídente Nicolae Ceausescu, a p::ntantes, dentre as quais a do Presidente Nicolae Ceausescu, em juRomênia seguia uma política externa diferenciada daqUela seguida nho de 1975, do Ministro dos Negócios Estr.mgeiros, em maio de
pelos demais países do Leste Europeu, na medida em que adotava 1981. do Ministro do Comércio Exterior e da Cooperação Econômica
comportamento independente em relação a Moscou.
Internacional. em 1982, da enlão Vice-Minisfia dos Negócios EstranAb.Jalm.ente, a Romênia busca angariar credibilidade inter- geiros e do Ministro da Defesa. cm 1989, e do Primeiro-Ministro !'e:.
nacional e melhorar sua imagem perante os principaiS países ociw tre Roman, em 1991. O Presideme Ion íliescu esteve no Rio de Janeidentais e os EUA, que ainda se mostram reticentes em investir em ro, em 1992, por ocasião da Coo:fetência sobre Meio Ambiente e Deum país que aiDda não conseguiu orginizii satisfatoriamente a ad- senvolvÍJ;Dento. Em oob.Jbro de 1993, visitOO O BraSil -o Senador Oli_ministraçãO -púbHCã tampouco obter resultados-satisfatórios em viu Gherman. Presidente do Senado da Roménia. que foi recebido em
sua política económica. A Romênia logrou, entretãnto, assinar audiência pelo Senhor Presidente da República.
·
acordo de associação com a UE em 1992 e também foi admitida A Romênia tein. em diversas ocasiões, reite:r3do -Convite aó
no Conselho da Europa em 1993.
Presidenré da República e ao Ministro das Relações Exterims

e·
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para realizarem visita oficial àquele país. Em 1990, visitou a Romênia o então Ministro da Infra-Esb'Utura., OZires Silva. que se fez
acompanhar de cmprt:sá.rios biasileiros.
Por ocasião da XIT Reunião da Con:iissão Mista Brasil-Romênia.. o Primeiro-Ministro Nicolae V acaroiu manü'estoo ao Olefe
da Delegação brasileira. Embaixador Francisco Junqueira, () dese-

SetembrÕ de 1995

jo de visitar o Brasil, tendo- lhe sido formulado convite ofidal. Em
fevereiro de 1994, visitou o Brasil o Ministro do Comércio, ocasião em que foi realizada a assinatura do novo Acordo de Comé'cio e Cooperação Econômíca entte os dois Governos, e, em março, do Secretário de Eslado do Interior. que assinou Memorando
de Intenções sobre o combate ao narcotráfico.
-

11- Comércio Brasil-Romênia
Intercâmbio Comercial Brasil-Roménia~(1984- 1992)
em USS milhões FOB

Do Brasil

P!Romênia

55,5

-

1m

Emortacão

Anos

%
0,2

--

Total

DaRomênia

%

Brasil

C/Rom.ênia

%

13.915

13,9

0,09

40.921

69.4

0,2

P/Brasil

1984

27.005

1985

25.638

76,1

0,3

13.168

21.6

0,2

38.806

97,7

0,2

1986

22.393

55,0

0,2

14.044

41.6

0,3

36.437

96,6

0,3

1987

26225

54,5

0,2

15.051

30,0 ..

0,2

41.276

84,5

0,2

14.605

13,0

0,09

48.391

39,1

0,08

1988

33.786

1989
1990

26/J

0.07

34.382

39,0

0,1

18.263

9,8

0,05

52.695

48,8

0,09

31.390

65,1

0,2

20.582

8,3

0,04

51.072

73,4

0,14

1991

31.636

39,7

0,1

21.039

19,8

0,09

52.675

59,5

0,11

1992

36.207

29.2

0,08

20.556

3,1

0,01

56.763

32,3

op5

1993

340
001
64.459
379
38.782
009
25.677
39
006
FOille: Elabomdo pela Coleste, com base em dados do DECEX.
- Principais produtos exportados para a Romên!a: hematita, farelo de soja, minério de maogan~s e extmto IADante de acáe!a negra.
-Principais produtos importados da Romo!n!a: manufannas de fexro fundido, manufaturas de alumínio, máquiiiils e _.-lhos elétricos.

12. Assuntos correntes
- O co-tnérc"IO com a Romênia ressentía-se da rigidez da
pauta de exportação e importação dentro do clearing. cujo modelo_
clássico se caracterizava pela venda de minério de ferro da CVRO,
conlra a importação de vagões, dormentes e transfonnadores. A
entrada em vigor do novo Acordo de Comércio, assinado em fevereiro de 1994 e a abertura ec_onôlnica da Romênia poderão fazer
surgir novas oportunidades, como por exemplo, a participação de
empresas brasileiras na modernização do selar rodoferroviário na
Romênia: do sistema de telecomunicações. etc.
- A Romênia tem reiterado seu interesse na utilização pela
CVRD das facilidades do porto de Constança para depósito e es- _

equipamentos felTOViários Santa Matilde e consttUçãO de_estradas
de roc:lagem na Romênia.
- A Xll Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia realizoo-se em novembro de 1993. em Bucareste. Paralelamente ao encontro foi negociado e rubricado o novo acordo de comércio bilateral, que previa o encerramento da conta clearing e a concessão
recíproca do tratamento de nação mais favorecida. que foi assinado em fevereiro de 1994. por ocasião de visita ao Brasil do Ministro do ComéiCio romeno.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae

coamenro de mercadorias brasileiras parn o Leste Europeu. A
CVRD está examinando as propostas.

Embaixador José Jerónimo Moscardo de Sooza
Fortaleza/CE, 6 de novembro- di 1940.
Filho de José Colombo de Sooza e Yolanda Gu'llel de Souza.
Bacharel em Ciência Juridicas e Sociais- Universidade do

- A empresa brasileira Embramil vem negociando uma série de acordos. tanto na área civil como na área militar. Dentre os
vários Projetos negociados, na área civil, assinala-se a possível
montagem no Brasil, no Estado do Paraná oU São Paulo, de veículos romenos fora-de-estrada da marca AR0-24, a imj)orta.çâo de
equipamentos romenos para a geração de eriCrgia e para o sistema
ferroviário. N3--área militar:-preVê-se a transferência de tecnõíogia
romena para a fabricação de bombas de calibre diverso e para o
seu transporte.

1966.

-A empresa romena Rocar também tem interesse em fabricar no Brasil veículos utilitárioS- na Zona Franca de Manaus. A
mesma empresa pretende fornecer ambulâncias para o Goveino do
Estado do Rio de Janeiro, que necessita obter fmancíamento para a
operação. Delegação desse Estado visitoU Bucareste em junho de
1993 para tratar também de prOjeto de recuperação da fábrica de

Priiileiio Secietário, mereCitneD.to, 1 de janeiro de 1973.
Consellieiro, merecimento,_ 24 de agosto de 1977.
~
Ministro de SeguOOa ClasSe, merecimento. 17 de dezembro
de 1981.
Ministro de Primeira Cla~e. merecimento. 17 de dezembro
de 1986.
·

Brasil.

CPCD, ll<Br.

_

_"Master of Arts" em Ciência Política- Universidade de C~
lúmbia, Nova Iorque.
Terceiro Secretário; 18 de novembro de 1963.
Segundo Secretáriõ", -mCi-eciinento,. 31- de dezembro de

-

- . ·.-

.

- -
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XI Periodo Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da
Assistente do Cbefe da Dívísão JuridiCa. 1964.
Orgariização dos Estados Americanos (OEA), CaStries, Saint tUSulxhefe da Divisão da América Meridional IL 1974176.
Subchefe da DiVisão de Fronteiras, 1976/77.
cia, 1981 (delegado).
_
OJefe da Divisão de l'ronteiias, 1977n8: VIl Conferência lnteramericana de Ministros do Trabalho,
São Domingos, República Dominicana. 1982 (delegado).
Chefe da Divisão da Europa IL 1984185.
Olefe, substituto. do Departamento da Europa. 1984.
IX Reunião da Comissão Intergovemamental Brasil-URS~
Olefe da Assessoria Parlamentar do MRE. 1985.
para a Cooperação Comercial, Eoonômica, Científica e TecnológxNova Iorque, ONU.Segundo Secretário, 1967nO.
ca. Moscou. 1983 (delegado).
_ .
Montevidéu, ALALC, SegUndo Secretário, 1970n3.
v Centenário do Descobrimento da América. São Jose.
Montevidéu.ALALC.PrimeiroSecielârio.l973.
1988(chefe).
·
.
.
W asbington, OEA. Conselheiro. 1978181.
VI Sessão do Comitê Coonienador do CODEX Alimentário
para a América Latina e 0 .caribe, São José. 1989 (Cbefc:_).
Washington, OEA. Ministro Conselheiro, 1981/82.
Washington, OEA. Encarregando de Negócios, a.i., 1982..
Reunião Preparatória ao vm Congresso das Naçoes Umdas
Moscou, Ministro Conselheiro, 1982183.
sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinqüente, São José.
Moscou. Encarregado de Negócios, a.l.. 1982 e 1983.
1989 (chefe).
SãoJosé.CostaRica. Embaixador.1987/91.
Reunião de Cúpulas lbero-americana.SãoJosé,1989 (deleMontevidéu, ALA DI. Embaixador. 1992/93.
gado).
PariS. Unesco. Embaixador, 1994195.
VI Reunião Ordinária.-CADESCA. São José, 1989 (chefe).
XXll. XXIU e XXN Assembléias Gerais da ONU. Nova
Conferência Espacial das Américas,SãoJosé,J990(chefe~.
lcxque, 1967 e 1968 (Assessor), 1969 (delegadO-suplente).
Reunião de Cúpula Presidencial de Punta Arenas. São J~~
XXIV Reunião da Comissão Jurídica da Assembléia Geral Dezembro. 1990.
da ONU. Nova Iorque, J969 (delegado-suplerite ).
Presidente do Grêmio Literário do Colégio Pedro Il lnterRepresentante do Brasil junto ao FISI, Nova lorque.l967_~ nato. 1957.
1968.
Vice-Presidente e Pre.;idente em exercicio da Associaç_ão
X~ XI. XIT e Xlll Confet-êncías da ALALC, Montevidéu, MetropOlitana de Estudantes Secundários. 1958.
.
1970/73 (delegado).
_
--·
Prêmio de História. viagem à Europa (Portaria n° 229 do
Grupo de Trabalho sohre Mercado de Aceites Bancários, MEC). 2/julboil957.
.
.
O,efe do Gabinete Civil do Governo de Goiás, 1964.
ALALC. Montevidéu, 1973 (membro).
Pré-Negociações da ALALC. previstas pela Resolução n°
Oficial de Gabinete do Preside_nte da República. 1964165.
249 do IX Period_o de Sessões Ordinárias da Conferência dai ParSecretário Particular do Presidente da Rep:iblica. 1965/67_.
tes ContrabJais do Tratado de MontevidéU. Montevid:éu.-1973 (deSulxbefe para ASsuntos Parlamentares do Gabinete Civil da
legado).
Presidência_da República,l985/86.
_
.
11 Reunião da Comissão Mista Brasilefro..Peruana de Coo_ Subchefe para Assuntos Institucionais do Gabinete Civil da
peração Econômica·e Técniea, Brasilia, !974 (delegado).
Presidéncia da República, 1986'87.
VI Periodo Extraordinário de Sessões da Assembléia deiã.lAssessor do Gabinete Pessoe.l do Presidente da República.
da OEA, Washington. 1978 (dalegado).
1987.
Reunião- de Técnicos Govemameri&aiS da ComisSão EspeMembro da "American P_olitical Science Associatipn".
cial de ConSUlta e Negociação (~ECON} sci~r~:o Sist~a Geral de
Membro da "American Society ofintemational LãW".
Preferências (SGP) dos EUA, 1978 (delegado):·
Publicações:
XVII Reunião de Consulta de Ministro das Relações Exte"A Influência das Supeqx>l.ências nas Nações Unidas", Reriores. OEA, 1978.
'
vista Brasileira de Política Internacional. Ano Xlll no 49/5, marConselho Permanente da OEA. 1978/80 (Representante ai- ça'junho, !970.
. _ ..
temo).
''Inanidade e modernidade em Eça de Quenoz , CB__1965.
Comissão ExecUtiVa Permanente do Conselho Iteramerica- ''Educação e Pcxler Político no Bmsil", Columbia Universino Econômico e Social (CEPCIES), 1978/1980 (Repi-esentante ai- ty Nova Iorque,l970.
temo).
'
Ordem do Rio Branco. Gri-Cruz. Brasil.
Reunião Especial de Alto Nível do CECON sobre comerOrdem do Mérito Naval. Comendador._BrasiL
cializ.ação do Açúcar, 1979 (delegado).
Ordem do Mérito Militar, Comendador Brasil.
VI e VII Assembléia Gerais Extraordinárias da-ÓEA, Wàs-·
Ordem-do Mérito das !'oiçaS Armadas, Comendadoc. BrasiL
hington, 1978n9 (delegado).
Ordem da Ca<oa, Cavaleiro, mlgica.
_
XIV Reunião do GruJXl ad hoc de Comércio sõbre BarreiS"iélio Marcos AmUante, <l:J.efe do Departamento do Serras Alfandegárias e Não-Alfandegárias da CECON, Liina. Peru, viço ExteriOl'.
1979 (chefe).
(À Comissão de Relações Exleiiiirü e Defesa NaXVII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Extecional.)
riores, Washington, 1979 (delegado).
IX e X Reunic'Ses Ordinárias AnUais-da CECON.-Wasbing_----MENSAGEM N" 30<1, DE 1995
ton, 1979 e 1980 (delegado).
_(N" 961J95, Da Origem)
XIII, XIV e XV Reuniões Ordinárias Anuais- do ClES,
Washington, 1978 e 1980 (delegado), Barbados, 1979 (subExcelentíssimos seDliOres -Menlbi-c,s do Senado Fedeiãi
chefe).
Nos termos do § I'.
liDe, do artigo I H da Constituição.
IX e X Assembléias GeraiS- Ordinárias da OEA. La Paz, tenho a bonra de submeter à _aprovação de Vossas Excelências o
·
1979 e Washington,l980 (delegado),
nome de Nelson Antônio Daiha. para compor·o Tribunal Superior

ln
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do Trabalho, no cai)!O de Ministro Classista TeiDp<ririo, representante dos empregadores, no tri€nio de 1995 a 1998
Os m6rltos do indicado, que me induziram a e~Ib6~lo pua
o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo currleulum vitae.
Brasilia- DF, 12 de setembro de 1995.- Fernando Henrique Cardoso.
·
Curriculum Vitae
1- DADOS PESSOAIS
Nome: Nelson Antônio Daíha
Data de Nascimento: 25 de setembro de 1941
Naruralidade: soteropolitano
Nacionalidade: brasileiro
Filiação: Antônio Salomão Daiha e Joana Dailia

Setembro de 1995

- Nomeado Conselheiro efetivo. representante da FECEB
no Conselhoda Fazenda Estadual em 12-4-1985:
- Indicado Conselheiro Titular da Lista Triplice, representante da FECEB no Conselho da Fazenda Estadual em 13-41987:
.. - Eleito Membro do Conselho FisCal do Clube de o;,.,.;...
Lojlslas de Salvador em 1987 • 1989;
- Indicado Suplente da FECEB junto ao Conselho Delibe-

rativo do CEAG/BA em 5-6-1987:
- Reconduzido Suplente da FECEB junto ao Conselho De-

liberativo do CEAG/BA de 1983/1985;
- Nomeado Co~selheiro do PROPEME a partir de 25-8l9S7;
- - Indicado representante do SESCIBA no COnseliio NacioEstado Civil: casado
nal do SESCem 1986/1989:C.P.F .: O18 640 845-53
- Reeleito Presidente da FECEB para o triênio 1989/1992:
Carteira de Identidade: 276.472- Inst. Pedro Melo-BA-Eleito Delegado representante da FECEB junto A ConfeEnd. Residencial: A v. Euclides da Cunha, 89. Ed.f. Víla de deração Nacional do Comércio para o triSnio 1989/1992;
Bragança. apt 1.201 --GraÇa
. _ ~ Reeleito_ Presidente do ConselhQ Regional do SESC para
Tel (071) 245-0131. CEP 40.150.120
otneruo 198911992:
·
.
Endereço Cóinerciã.l: R. Marcüio Dias. 30 _ ConceiÇão da _
~ ~eeleito Presidente do Conselho Regional do SENAC
Praia. .
para Ulêmo 1989/1992:
•·
Tel: (071) 242-08SOCEP. 40.0l5.Zs0
· ~
-Membro da Comissão Especial nos
da AssemII- ESCOLARIDADE
bléia Estadual Constituinte eni 1989;
CUrso Superior- Universidade de Salvador
- Nomeado Membro Suplente do Conselho Deliberativo da

trabalhos

Formado pela Faculdade de Direito. Tunna de 1%7.
Sudene, representante da CNC com mandato de dois anos em nolll- ATIVIDADE DE EMPREGADOR
vembra/1989'
Dirotor das Lojas Daiha
- Reeleito Presidente da Federação do Comércio do Estado
OliTRAS ATIVIDADES
da Babia para o triénio 199211995;
- Eleito Presidente do Sindicato Atacadista de Tecidos, - Reeleito Presidente do Conselho Regional do Serviço SoVestuário e Armarinho da Cidade de Salvador, período cial do Comérdõ- SESC para o triênio 199211995;
1975/1979;
-Reeleito Presidente do Conselho Regional do Serviço Na- Reeleito Presidente do Sindicato Atacadista de Tecidos. cional de Aprendizagem Comercial -- SENAC para o triênio
Vestuário e Armarinho da Cidade de Salvador, períodos 199211995:
198011984, 198511988, 1988/1991 e 199111994:
-Nomeado 1°Direlor Secretário da Confederação Nacional
-Eleito 3° Diretor Secretário da FederaÇão do Comércio do do Comércio para o triénio 199211995;
Estado da Babía, periodo 1977/1980:
·
-Eleito Presidente do Conselho Delibemtivo do SEBRAE
- Eleito 3° Diretor Tesoureiro -da federação do Comércio para o biênio 1993/1995;
do Estado da Babia, períodos 1980/1983 e 1983/1986:
-Reeleito Presidente do Conselho Deliberativo do SE- Eleito Presidente da Federação do Comércio do Estado da BRAE para o biênio 1995/1997:
Sabia para completar o triênio 1986/1989;
- Reeleito Presidente da Federaçio do Comécio do Estado
-Suplente da Representação do Conselho da Fazenda Esta~ da Bahiapara o tri8nio 1995/1998;
dual, assumiu o cargo de Conselheiro em virtude do afastamento,
- Reeleito Presidente do Conselho Regional do Setviço Sopor60 dias, de Dr. FemandoGooçalvesemS-5-1978;
cial do Comércio para o tiiênio 1995/1998;
- Indicado Prinieiro Membro da Lista Trfplice, repre- Reeleito Presidente do Cooselho Regional do Serviço Nasentaote da Federação do Comércio junto aa Conselho da Fazenda cional de Aprendizagem Comercial para. o triWio 199511998.
Estadual, em 22-12-1981'
IV- CURSOS, SEMINARIOS, PALESTRAS. ETC.
-Reconduzido Primeiro Membro da Lista Tríplice. repre- C.P.O.R.- Janeiro 1962 ajulho/1963;
sentante da FECEB no Conselho da Fazenda Estadual em S-5- I Semin4.rio de Estudos Norte Americano -9-1 O a 10-121982:
1964,
.
o

- Membro da Segunda Câmara Permanente eleito Membro
da Câmara Superior como reptesentaDte Oa FECEB no COnselho

de Fazenda Estadual em 16-9-1982:
-Reconduzido Primeiro Membro da Usta Tripl.ice, repre-

sentante da FECEB no Conselho da Fazenda Estadual em 10.31983;

.

.

•

•

-IV- Conferência Nacional das Classes Produtoras- 3110 a 4-11-1977;

- Seminário Sobre o Comércio Ambulante de salvador- 25
a 29-7-1983;

_

- Situpósio Nacional de FACTORING- RIO- 23-2.-1984;
-IV Congresso Nacional de Pequena e Média Empresa -7

- Reconduzido Primeiro Membro da Lista Tríplice, representante da FECEB no Conselho da Fazenda Estadual em 22-3-

a 9-11-1984:
- N- Debate Marketing Brasil - São Paulo- 16 a 16-5!986:
-Fórum das Américas- Rio; 19-8-1982:
_ - Seminário BAMERINDUS de Administraçio, Chefia e

1985:

Relações Humanas- 28-6 a 1°-7~1976;

- Eleito Vice-Presidente da Segunda Câmara do Conselho

da Fazenda Estadual em 4-1-1984:
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pela numa do primeiro Seinestre de 199fdo

Instituto de L - . da Ulliver.rldade Católica do Salvador- 8/1991.
- Moção n• 1.125/92 da Assembléia Legislativa do Estado
da Babia em especial pela sua dedicação. seriedade e Iisur.i da
frenle da I>imoria.
esdoTf2balho-24a 15-9-1990;
- --'·
Salvador,13 de dezembro de 1995. - Nelson Antonio
- Seminário Nacional Para Empregadores Sobre JnfOllllll- Daiha.
çãoProfiSsional-29a31-8-1990:.- ·· - ·· -··- ··
(À Comissão de- Conslimifiio.Jurtiça e Cidadania.)

- Semínárió .Sobre_ Proces~

-~ _Técnicailt

Trabalhista- 29-5 a 1"-6-1990:
·
- III Seminário Nacional Para Empregado= Sobre Reaçõ-

- Participa.ção nos Trabalhos da Assembl.Si.a Estadual Cons-

tiblinte- 1989:
- I Encontro de Juizes Classistas - 5' Região - 18 a 19-8.
1991:
- Participação no I Simpósio Nacional de Segurança- I SINASP- de711993.
- Participação no ENEAC- Encoolro Nacional de Empresa
de Asseio e Conservação- 22a 24-4-1992;
- Participaçio na 8QA reunião da OIT. em Genebra- 2 a 226-1993.
.
.
V- TiruLOS HONORÍFICOS
Diploma da Pn:feimm Munícipe! do Salvador. =onbecimento a sua contribuiçio como debatodor no Semínário sobre Com6tt:io Ambulante de Salvador- 1993:
- Diploma da Casa dos Meninos Pobres. em reconhecimento a sua contribuição- 1971;
- Diploma. da Associação dos Repórteres Fotográficos e CinemaiDgráficos da Bahia - confere o Titulo de Benemérito de
acordo com o artigo 6" do estatuto- 14-8-1988:
- Diploma conferido pela associação dos Cronistas de Sócio Colabomdor-1988;
--Diploma amigo da Marinha cooferido pela Marinha do

Brasil em recmb.ecim.ento aos serviços preStados A Marinha em
13-12-1990;
-· - Diploma de co1abomdor em6rito do Ex6rcito conferido
pelo Comandante Militar do Notdeste. em reoonhecimento aos
serviços prestados ao Ex6rcito Brnsileiro- Recife- 25-8-1990;
- Diploma concedido pela Federação Baiana de Judô Tíwlo
de Benem6rito do II Campeonato Nacional de Judô em 25-111989;
- Título de membro honorário concedido pela Sociedade
Baiana de Reumatologia, como justo preito de reconhecimento pe--

los relevantes serviços prestados.
VI- CONDECORAÇOES
- A Assembl6ia Estadual Constituinte concede Placa de
agradecimento pela histórica COillribuiçio l nova Carta Constitucional da Babia- 1989;
·
- Jomal O Estado - Amuuxlo Chaves. conferem o trof6u
13 de maio em agmdecimeDlo pela sua contribuição- 9-5- I 988;
- Comenda Grilo- Mestre da Orôem do Mérito da Babia. por
decreto de 13 de dezembro de I 990, concedida pelo Excelentíssimo Governador do Estado da Bahiacm 13-12-1990;
- Placa da Associação dos Executivos da Bahia, homenagem da Agefiba ao Destaque Ex«:Utivo de 1989- 8-11- I 989;
- Placa concedida pela Associação Desportiva dos Comen-

tários. homenagem da Diretoria pelo estímulo e dedicação a essa
Associação 1989/1990;
- Escolhido Parafmo da numa do primeiro semestre de
1990 de Secretariado da Universidade Católica de Salvador- USCSAL- 8-6-1990:
Homenagem patrono da blrma de 1990 da Faculdade de
• Ciencias Ecoi!Ômicas do Estado da Bahia- FACCEBA- 1990
- Homenagem com trof6u pela Faculdade de Ci&!clas Eronômicas Ief. comemomção 30 anos da FACEBA- 4-8-1990:

MENSAGEM N" 307, DE 1995
(N° 962195, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal.
Nos termos do § I 0 , in floe, do artigo 11 i da Constituição;
tenho a honra de submeter i aprovação de Vossas Excelências o
nome de Luiz Malheiros Tourinho. para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de l\.1iuistro Classista Temporário, representaDle dos empregadores, no Uiênio de 1995 a
1998.
Os méritos do indicado, que me induziram a esco1b~-lo para
o desempenho desse elevado cargo. constam do anexo mrricu·
lum vitae.
BiaSília- DF. 12 de setembro de 1995.- Femando Heuri·
que Cardoso.
Cuniculum Vitae
I. IdentifiCação
1.01 -Nome: Luiz Malheiros Tourinho
1.02- Sexo: Masculino
1.03- Filiação: Homero de Castro Tourinho e Eulália Ma-

Iheiros Tourinho
1.04- Data de Nascimento: 29 de maio de 1995

!.OS:._ Naturalidade: Campo Grande- Mato Grosso do Sul
1.06- ProfissãO: Advogado,Jcrnalista ProfiSSional. Comercianle, Técnico em Contabilidade JndostriaL Corretor de Imóveis e
Comtoc de Segutt:s
1.07 - Estado Civil: Casado
1.08- EndeieÇO:
Residência- Rua Jos6 do Patrocinio. 786 c/Jos6 BonifácioCentro- Porto Velho (RO)- CEP78902-280
Telefooe: (069) 221-5235 e 22l.ll622
Escritório -Rua Guapor6, I - Cobettura cc 10 Ed. Rio Madeint Cenln{.:. Porto Velho (RO) CEI': 78900.00 _
Telefooe: (069) 221-4989
Comercial- Av. Alto Modeim. 200, Seio< lndlstrial Porto
Velho(RO)-CEP: 78905-160 .
.
.
Telefooe: (069) 225-1866. 225-2250 e 225-2251
Fax: (069) 225-1857
1.09- Carteira de Identidade: n• 1302 SSP- RO. Expedida
emZS-5-79
·
1.10- CIC- n"00!.048.172-51
1.11- Titulo de Eleiur. 3436723/64- 2'Zma- Seção 0070
Expedida em 18-9-86- Porto Velho-RO
1.12- Carteira e Registro na OAB-AC: n• 213, elli 13-1-n
(AC) e Inscrição Suplemenlar n• 39-A.QAB-RO, cm 7-10-n
(RO)
-----.

1.13- Carteim. e Registro oo Conselho Regiooal de Contabilidade de Roodôoia n• R0-000026/1-0
1.14- Carteira e Registro âe Jomalista Profusional n• 193
FL-98 do Uvron• l (Processo 1936) na I'DRT-Mf.em6-6-66.
1.15 - Registro no Conselho Regiooal doo RepreseiUntes
ComctCiais do Amazooas- Reg. 296, em 14-1().1968.
1.16 - Carteim Naciroal de Habilitação n• 003032549.
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pronlllário n• 136033431, Categoria ''B", apedida em 3-9-85 4.2Esügio
DE1RAN(RO)
4.2.1 - EstAgio de Nível Universitário instituldo pela Reso1.17- Certií>CadodeJ..,n~do Se<viço MiliJarn•259.108 luçio 0° 30, de 1972 (Regime Intcmo) e Regulamentado pelo Ato
- 29" c.R. da 8" R.M., expedida em 23-10-54- Manaus- (AM)
da Mesa n° 6, de 1975, realizado nos .segUintes órgios: Socretaria-1.18- Carteim ProflSsiooal n• 40.012- Sme 459, expedida Getal da Mesa; Centro de Documentação e Informação; Assessoem 6-6.58, substiruida pela Carteim Profissionsl n• 13.351- Série ria de Divulgação e Relações Públicas; Assessoria Regiona~ De210, expedida em 22·3-71 pela DRT (RO).
partamento de Comias<le&; Departamento de Taquigraf'm; Revisão
1.19- Carteim do Sindicato dos Jornalistas ProfiSsionais do c Rodaçio, com 8 horas, na Câmara dos Deputados, em Brasília
Estado da Guanabara, Registro n• 193, Mslrialla n• 2595, em 19- (DF)
2-70.
Periodo: 29-3 a 9-4-76
.-~
r~
.~ ,. '
,.....
1.20 - Carteira do Conselho Regional dos Corretores de
4.3 Treinamento
Imóveis: s• Região, Registro n° 658. Expedida em 3-4-79.
4.3.1 -CUrso Especial de Adminlstração de Pessoal
1.21 - Carteira e Registrei na AssOciação Ãcl-eana de ImFundação Getúlio Vargas- Rio de Janeiro
prensa, Matrícula n°042, Categoria M
Escola Brasileira de Administração Pública- EBAP- 1956
1.22 - Carteira e Registro na Associação Brasileira de Im4.3.2- CUtso Especial de Relações Públicas
prensa. Matricula 0° 800P. Carteira 0° 1103.
Fundação Getúlio Vargas- Rio de Janeiro
1.23 -Título de Habilítação Profissional da SuperintimdênEscola Brasileira de Administração Pública- EBAP :- 1956
cia de Seguros Privado SUSEP/Rio, n° 5.980, expedida em 10..94.3.3- CUtso Especial de Organização e Métodos
·
70, no Rio de Janeiro (RJ).
Fundação Getúlio Vargas- Rio de Janeiro
1.24 - Carteira da Associação Atlética Banco do Brasil
Escola Brasileira de Administração Pública- EBAP- 1956
Mat.n°ll932BYV.
-43.4- Seminário sobre "Desenvolvimento Gerencial"
1.25- Passaporte n• CC 127812 SR!DPF -RO expedido
Escola de Adminisuaçã.O Fazendária
em23-7-89.
Ministério da Fazenda. Porto Velho (RO)
1.26..: Porte Federal de Arma- Certificado n° 011307129.
Periodo: 26 a 28-8-88- Registro n• 769/88- Certificado
ConL SR/RO Categoria Defesa Pessoal.
4.35- Curso para Conladores!Administradores
2. Formação pré-universitária
Promoção: FIAT Automóveis S.A.
2.1.1- Ginásio Dom Basco- Porto Velho-RO
Objetivo: Desenvolvimento Administrativo, Fiiia:nceiro e
Periodo: 1944 a 1948
.
.
Económico da Empresa
2.1.2- Ginásio Dom Basco- Porto Velho-RO
Periodo: 26 a 28-l-89, Porto Velho (RO)- Certificado
Periodo: 1948 a 1952
4.3.iS- Estágio integrando Delegação da Confederação das
2.2-2° Gl'alu
.'\ssociações Comerciais do Brasil, P.;ru TourTecnológico Brasil de
2.2.1 -Escola Normal do Guaporé- Porto Velho-RO
Visila ã Fábrica IBM. em Su~ (SP). Centro Técnico em São
Curso de Formação de Professores Primário
Paulo (SP) e Centro Educacional Residencial da Gávea. no Rio de
Período: 1953 a 1955.
Janeirõ -- 2.2.2- Colégio Dom Basco- Porto Velho-RO
0
a3-7-87-aConvite
Período:
l
Ex-Cu:mo Cientifico
43.7 - lU Coflgresso Brasileiro de -Direito Processual dO
Periodo: 1955 a 1958.
Trabalho- São Paulo (SP)
··
··
2.2.3- Escola Tóalica de Comércio •'Estudo e Trabalho"
Perido: 29 a 31-7-91 - Certificado
Técnico em Contabilidade
4A- Extensão Universitária no Exterior
Periodo: 1959 a 1961 - Certificado.
4.4.1 - Programa de DeseLvolvimento de AdministraÇãO-3. Formação Universitária
3.1- Faculdade de Direito da Universidade Federal do Acre Organizacional em Regime de Internato
PromoçãO: Instituto Centro Americano de Administração de
Bacharel em Ciências Jurfdicas- Diploma
Empresas (INCAE) e Instituto Latino-Americano de Gerência iliPeriodo: 1972al976
ganít.acional (ILGO)3.2- Fuodação da Universidade Fi:deiiil de Rondônia
Objetivo: Líderes Empresariais Volunlários da América LaOuro de Adminislnção- Pericxlos I e H
(Curso nio conCluído)- Histtrico Escolar
tina
Periodo: 1981 a 1983,
Local: Campus Universitário de Alajuela (Cosia Rica)
4- Formação Suplementar
Periodo: 8 a 11-9-88 - Certificado.
4.1- Extensão Universitária
4.4.2 - Instituto Latino-Americano de Gerência Organiza4.1.1.- Cu= de Direito Penal
cional
Professor James Thbend:!.lak., Promotor da F~ldade de Di-colalxrracão: EI Instituto Centroamericano de Administrn.ción de Empresas
reito da UFAC- Rio Brnnco (AC)
OniUbro/73 - Certificado
Local: Alajuela, Costa Rica
4.1.2 - CUrso Novo Código de Processo Civil
Perido: li a 17-9-88 - Certificado
Profeswr Rooildo Bueno de Swza
4.4.3 - Estágio Integrando Delegação Brasileim da ConfePromoção: SUDAM e Reitoria da UFAC - Rio Branco deração das Associações ComerciaiS do Brasil. em TourTecnoló- _giCO de visita aos Laboralbrios e fábrica IBM, nos EUA, de costa
(AC)
a cosia (USA) · ·
- ~Julh0/1974Período: AgostJ:J/1986- a Convite
4.1.3 - CUrso de Tóalica Acusatória Perante o Tribunal do
--4.4.4- Seminário de Estudos JurídicoS
Júri
Universidade Autônoma de Lisboa Luís de Camões
Professor Alberto (Carlos) Tonos de Melo Filho
Período; 6 I0-7-87- Lisboa- Portugal- Diploma
------- --Rio-Branco{AC) --Oututro/75- Certi.J'iC!.do.

,_

cerur.:.do.

ª
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4.4.5 -Seminário de Estudos Juridicos
Universidade Lusíada- Lisboa- Portugal
Período: 6 a 10-7-87- Diploma
4.4.6 - Seminarium de Causae Civilis Jure a Brasiliensibus
Causidicis

Pontifícia Srudiorum Universitas Urbaniana - Roma
Período: 23 a 24 de julllo de 1992- Diploma
5. Experi€ncia Profissional
5.1- Conttato de Ttaballlo
5.Ll- Govemo do Território Federal de Rondônia
Período: 30-4-53 a s-3-57
Função: Datilógrafo ''D"
5.1.2- Banco do BrasilS-A.- Ag. Portó Velho- RO .
Período: 11-3-57 a 29-9-68
Função: Escriturário "E"
5.1-2.1- Promoções:
Data: 22-2-59- Concurso Interno
Função: Escriturário "A" reclassificado pom "B" na mesma
data:
Data: 26-11-59- Promoção
Função: Escriturário "C" a partir 11-3-59
Data: 10-3-61- Promoção
Função: Escriturário "D"
Dala: 9-3-64- Promoção
Função: Escriturário 1'E 11
5.13- Governo do Tenitório Federal de Rondônia
Periodo: 5-5 a 1•-6-61
Função: A disposição para colaborar na Missão de Levantamentos Contabéis (Portaria 23598161).
Periooo: 5-4-63 a 10-11-64
Função: A disposição do Governo pam servir no Gab~ete e
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5.1.13 :._Acre Veículos Llda. Concessionária Vol.kswagen
Período: 3-1-72 até 2-1-76

Função: Gerente-Gemi
5.1.14-lndústria Madeireim Trans~nica Ltda.
Período: 13-9-73 até 14-11-81
Função: Gerente-Geral
5.1.15- Apedia Fomento Comercial (FACfORING) Ltda.
Admissão: 7-6-82
Função: Diretor

6. Outras atividades profissionais
6.1 - Presidente e Fundador da Uníiio dos Estudantes Secundários do Guapore- Porto Velllo (RO)
Período: 1954-1955
6.2 ~ ~Tesoureiro da União Brasileira dos Estudantes Secundários Ri o de Janeiro (RJ)
Período: 195.6/1957

6.3 - Conferência Alusiva "A Revolução e o Desenvolvimento Privado" Governo de Rondônia- Porto Velho (RO)
Data' 3-1965
--6.4,.. Presidente da AssoCiaçãO Comercial de Rond-ônia.
Biênios: 69170; 85/86 e 87/88
65 - Presidente e Fundador da FederaçãO das Associaç<"'">cs
Çomerciãís e Industriais do Estado de Rondônia.
Biênios: 85/86 e 87/88
6.6 - Membro Pennanenle do Co~elh_o Superiru= da Associação COmercial de Rondônia.
Período: !979/89
6.7- Presideltee FurxladordoLioosCiJbetl: Pono Velho-Cellm
Biênio· 1967/68
6.8-2° VicewPresidente da Associação Comercial do A<.Te.
Biénio: 1976/77
6.9- Presidente do Bancrevea Clube (Porto Velho)
Assessoria de lmp~nsa (Portaria 140/69)
Periodo: 1980/91
5.1.4- Empn:sa Alto Madeixa Ltda. Jornal Alto Madeira
6~ I O - Vice:~sidente e Fundador da Federação das AssoAdmissão: 1•-4-63
ciações ComerCiais da Arri3zônía Ociden1al.
Função: Diretor Superintendente
Biénio: 1985/86. 198618(. 1987/88. 1988/89.1990/91
5.1.5 - Condomínio do Edificio Rio Madeiia
_
6.11 - Vice-Presidente da Conrederação das Associações
Admissão: 22-1-68
Comerciais do Brasil- Rio de Janeiro (RJ). Funçiio: Administrador
Biênio: 1986/87 e 87/88
5.1.6- Condomínio do Edificio Rio Mamoré
6.12 - Membro e Fundador do Conselho de Recursos FisAdmissão: 10-3-77
cais do Estado de Rondônia.
Função: Administrador
Período: 1984191
5.1.7- Tourinbo Corretores de Seguros Ltda.
6.13- Vogal, Suplente e Flind3dor do Conselho de RecurAdmissão: 1°-l-69
sos Fiscais do Eslado de Rondônia.
Função: Gerente Financeiro
Periodo: 1986/87 e 88/89
5.1.8 - Empresa "O Rio Branco Ltda'' - Jornal O Rio
6.14- Conferência "O Seguro e o Direito". na Universidade
Branco
Federal do Acre, Rio Branco- AC
Período: 1•-4-69 até 1•-11-88
Data: 041 1977
Função: Diretor Superintendente
6.!5- Palestra alusiva a "Se_mana da Pãtiiã" na TV Rondô5.1.9 - Comen:ial de Veículos Ltda. (COVEL) - Concesnia Canal4
sionária FIAT
Data: 9-1978
Admissão: 2-1-78
6.16- Delegado e Fundador da Federação das Indústrias do
Função: Diretor-Geral
Estado de Rondônia.
5.1.10- Televisão Alto Madeixa Ltda.
Periodo' 1987/90
__
.. ... ... .
.
Admissão: 3-12-85
6.17 - Presidente e Fundador da Federação do Comén-io do
Função: Diretor-Geral
Estado de Rondônia.
5.1.11 - Rio Madeira Gráfica Editora Ltda.
Periodo: 1987/91.1992/1995
Admissão: 1°-l-72
0.18- Conselheiro Fiscal e Fundador do Sindicato das InFunção: Diretor Superintendente
dústrias GráfiCaS do Estado de Rondônia.
5.1.12 - Rondônia Comércio de Velculos Ltda. - ConcesPeriod" 1986/89
siooária Olrysler
6.19 - PresideiUe e Fundador do Sindicato do Comércio
Perioso: 2-1-69 até 19-10-69
Varejisla de Veículos AutonJo(ores do Estado de Rondônia.
Função: Gerente-Geia!
Periodo:.l987/91

ANAIS DO SENADO FEDERAL

110

6.20 - Palestra "O Papel da Pequena. Média e Grande Em·
presa no Estado_de Rondêlnia". no Instituto Histórico e Geográfico
de Rondônia.

Objetivo: TlliiiSfamaçào do Território em Estado da Fed=ção.
Data: 23-10.1981 -Porto Velho (RO)
6.21 - "Ciclo de Estudos sObre Segurança -e Desenvolvimentd\ âmbito Nacional, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Porto Velho- RO.
Periodo: 19104 a 27 .S-83- Certificado
6.22 - Participante. em iegimi:i de internato, do Projeto Planejamento (Proplan), promovído pela Confederação das Associações ComerCiaiS-do Brasil e IBM- Brasil- Rio de Janeiro (RJ)
Periodo: 8 a I 0-8-1985 - Certificado
6.23 ~ Participou e preSidiu. como dirigente maior. os se-

guintes Encontros de Dirigentes de Associações Coinerciais e Industriais do Estado de Rondônia.
----Promoção: Federação das Associações Cometeiais e Industriais do Estado de Rondônia - Certificado

. I Encontro- Ouro Preto O'Oeste - de 16 a 18-8-1985.
. ll Encontro- Costa Marques- de 16 a 18-S-1986.
. III Encontro- Porto Velho - de 5 a 7~ 12-1986.
. IV Encontro- Guajará Mirim- de 5 a 7-9-1987.
. V Encontro- Ariquemes- de 28 a 30-5-f988.
6.24- Participou como Convidado do Enconlro ''O Cerrado
-Uma opção para investir", pelo Banco Itaú-Rio de Janeiro
Data: 1985 - Convite
6.25 - Participoo e presidiu a Delegação de Empresários
Rondonienses junto ao IV Congresso Nacio~al das ~ssociações
Comerciais, em nome da Associação Comercial de Rondônia e Federação das Associações Comerciais e lndusuiaís do Estado de
Rondônia. na Capital Federal (Brasília).
Período: 26a 28-4-1988- credencial
6.26 - Participou da Conussão de Recepção e Esrudos da
Missão Comercial Peruana. Presidida pelo Prof. Henrique CorneJo
Ramirez. Presidente do Instituto de Comérdo Exterior do Peru.
coordenada pe!a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio.
Ciência e Tecnologia- Porto Vellio (RO)
Periodo: 15 a 17-6-1987 - Carta
_
6.27- Participou. como Palestrnnte. do_ Encontro Pró-Energia de RO. enfOca.ndo a 6tir:a empresarial dos problemas energéticos do Estado. a convite do Ministério das Minas e Energia
Da~: 29-10.87 - Convite
6.28 - Participou, como convidado, do Seminário Investimento para Retomada da Expansão Económica, promovído pela
Confederação Nacional do Comén:ío, em Brasíli~ (DF)
Data: 27-1-88- Convocação
6.29 - Participou da Delegação BraSileira ao Cente-nário de
Dom Bosco, recebendo Bênção Apostólica de Sua Sant1dade o
Papa João Paulo II. Roma, Itália
Data: 7-1-88 - Atestado de Benção

630- Participou, como Delegado Brasileiro, do 1° Congresso Mondiale de Escallievi di Dom Bosco e dalle Escalieve di
Maria Ausiliatrice, Roma, Itália
Período: 8 a 9-11-88 - Atestado de Partidpação

631 - Participou do l 0 Encontro Mato Grosso e Rondônia
para o Desenvolvimento do V ale do Guaporé- Mamaré. promovido
pela Secretaria de Planejamento- de Rondôn!a e Certificado pelo~
Governos dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. Guajará-Mirim. Rondônia
Período: 24 a 27-9-84- Certificado
632 - ParticipOu. como Conferencista., com o tema Expe-
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riência dos Encontros EStaduais, ao ensejo do 1° Encontro das Ãssociações Comerciais de Mato Grosso. em Cuiabá

Data: 7-6-88 .

633- Participou, como Membro do Conselho do CNI, do
Encontro Intem:ocional sobre o Papel da Empresa Privada. urna
Agenda para o Século XXL promovido pela Confederação Nacional da Indústria- Rio de Janeiro (RJ)
Periodo: 10 a 11-8-88
634 - Membro da Delegação Oficial do Governo do Estado do Acre. que em nome do Governo Brasileiro negociou com o
Governo da República do Peru (Presidenle Selaunde Teny) a liga.
ção Rodoviária Atlântico (BrasilyPacífico (Peru)

Periodo: 3Q.IOa6-ll-83
635 - Membro da Delegação Oficial Brasileira que acompanhou o Presidente JOãO Baptista de Figueiredo em sua visita-a
Santa Cruz de La Sierra. Bolívia
ParticipOU -das negociaÇões com visitas à ligaçio Rodov~
ria Atlântico/Pacífico e o comércio fronteiriço B:rasiVBolf.via
Periodo: 20 a 25-5-85
636 - Membro e Fundador do Conselho Suporia- da Con·
federação das Associações ComerCiais do Brasil- Rio de JADe iro
Periodo: 1989/91
637 - Participou, como DelegadO, r<pn:senWido a Associsção Comercial de Rondônia e a Federação das Associações Cometeiais e Industriais do Estado de Rondônia. do V Congi<Sso
Nacional CACB, no Rio de Janeiro (RJ)
Periodo: 19 a 20-6-89- Credencial
_
6.38 - Participai do Encontro Roo.dônia Discute Nossa Natun:za
Promoção: Assembléia Legislativa do Estado de Roodônia
Sendo, inclusive. Pn:lsídente do II Grupo de Tmbalho
Periodo: 26 a 29 de junbo de 1989
639 - Participou do I Encontro dcs E~ da Amazônia, Manaus (AM). onde foi eleito Membro do Conselho de EmpresáriO< da A.mazônia
Periodo: 6 a 8 de agosto de !989
6.40 - Membro Suplente da DlzetOria da Confederação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro
Triênio: 198911992- Posse: 20-11·89
6.41 - Membro do Cooselho riSCai da Telecomunicações
de RoodôniaS.A.,conf.A:G.O. realizada em 12 de março de 1990
6.42- Participou do Primer Encontro de lntegmcióo y [)e.
sarrollo FrooteriZQ BQI{via-Brasil, em Trinidad, BoUvia
Periodo: 28 e 29·7-90- Certificado
6.4:f ~Eleito Presídenle do Conselho Deliberativo de Se·
brae/RO, em !O de janeiro de 1991, conf. Carla n"41Direx/91
6.44,;.. Participou. como-presidente da Delegaçio de Roo.dônia. da 1a ConVenção Nacional do Sistema Confederativo da RepresentaÇão Sindical, 1• Consicomércio~- no Rio de Janeiro
'
Promoção: Confederação Nacional do Comtrcio
Periodo: 8 e 9-8-91- Certificado
6A5- Visitou o Centro Oeodésico da Al!l&ica do Sul, etÍ1
Cuiabá (MT)
.
Data: 18-9-91 - Certificado
6.46- Participa{ da Reunião da Dirdoria da CNC. onde (c.
cebeu o Certíficadc de Amizade do Povo Mato-Grossense
Data: 10.9-91 -Certificado
6.47 - Nomeado para compor o Conselho Provisório da Escola Superior de Advocacia de Rondônia. como OiretOI' de Pesqui.:.
sa.s e Divulgação, emSeção Ordinária no dia 6-12-91
Resolução n• 15/0ABIRO
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6.48 - Membro da Coogregação da Associaçio de Ensino
Superior da Amazônia da Faculdade de Ciências Humanas e Letras de Rondônia

Data: 10.4-92- Termo de Posse
6.49 - Membro Efetivo da Confederação Nacional do Cométt:io ciiiXssunto de Turismo Triênio: 1992/95.
6.50 - ParticipoU~ da V Semana de Hislória - Hislória de
Rondônia, promovido pelo Centro Acadêmico de Hist6ri& 1'Profl
MariaCarmeUa N. de Souza".
Período: IS a 23 de oulllbro de 1993.- Certificado.
6.5 I - Bênção Apostólica, C<IIICedida pela Sua Santidade. o
Papa. Joi!o Paulo IL
Data: 25-11-93. Vaticano-Roma.

6.52 - Visita Acidade de Riberalta Bolivia, para uin encontro c:om o Presidente da Repíblica. economista Gonzalo Sanches
de Loza~ sobre a ligação Rondônia-Pacifico. via Guajãrá-Mirim-Riberata-La Paz. presidindo Comitiva do Sistema FecomérciOIRO, e Sebrae/RO.
Período: 2 a 4 de fevereiro de 1994.
6.53 - ParticiPou da Segunda Con•,enção Nacional do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio - II
CONSICOMÉRCIO. promovido pela CNC - Confederação Nacional do Com&cio. no Rio de Janeiro.
Período: IS a 17 de setembro de 1993.
6.54- Participou do "Segundo Encuentro de Integración -y
DesaiTOllo Fronterizo Bmsil-Bolívia. em Guayaramerín- Bolívia.
··
Período: 28 e 29 de abril de 1994.
6.55 - Membro participante da "Confederação Nacional do
11
Comércio , em Missão à União Européia (Madri, Paris. Colônia.
Roma, Genebra), promovido pela Confederação Nacional do Comércio- Rio âe Janeiro.
Período: 21 de maio a 11 de junbo de 1994.
6.56 - Participou do "lll Fórum Internacional da Pequena
Empresa", promovido pelo Centro de Convenções da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
Período: 7 e 8 de novembro de 1994- Certificado.

Títulos Honorários
7.1P....,.is
7.1.01- Medalha General Barão de Ta<p.iari, âmbito ta-ciona!, conferida pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração
- Sio Paulo (SP).
:!.
Data: 23-4-77- Diploma
7.1.02- Grau de Comendador. âmbito nacional. conferido
pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração - São Pau lo
(SP).
Data: 23-4-77- Diploma
7.1.03 - Diploma de Membro Benemérito. conferido pela
Sociedade Brasileira de Educação e Integração. tendo em vista os
altos mexecimentos e a cooperação emprestada às finalidades da
emidade, adjudicando todos_ os direitos que lhe são a(etos. São
Paulo(SP).
Data: 8-12-78- Diploma
7.1.04- Medalha Ana Neri. âmbito nacional, conferida pela
Sociedade Brasileira de Educação e Integração, atendendo aos merecimentos e setViços- São Paulo (SP).
Data: 14-11-79- Diploma
7.1.05- Grau de Comendador. âmbito municipal. tíOJlo de
Cidadio Honorário de Porto VeDto, conferido por unanimidade
pela Câmara Municipal de Porto Velho (RO).
Data: 13-9-82- Diploma.
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7.1.06- Grau de Comendador, âmbito n1unid}>ai. título âe
Cidadão Rio-Branquense. conferido por unanimidade pela Câmara
Municipal de Rio Branco (AC).
Data: 28-12-82-Diploma.
7.l.o7- Gmu de Comendador, âmbito estadual. da Estrela
do A=. conferido pelo Govemo do Estado do Acre.
Data: 16-11-84- Diploma.
7.!.08- Ordem do Baudeir.mte, título de Paulista Baudeirantc. conferido pelos Lions Clubes de São Paulo. pelo compareciM
meor.o e atuação na XN Convenção Nacional dos Lions Clube cl.1

BraaiL
Período: 16 a 20.5-67- Diploma.
7.1.09 - Participação, como colaborador, na Campanha de
Vacinação contra a Pamlisia Infantil, em Rondônia, outorga do
Governo do Estado de Rondônia.
Período: 14-6 a 16-S.SO -Certificado.
7.1.10- Distinc;ão da Placa de Prata Lembrança do 1° CenlPn.i.rio de Rio Branco. concedida pela Prefeitura Muncipal de Rio
Br.tncP. capital do Acre.
Data: ahril! 1982- Placa de Prata.
7-! -li -Grau de Comendador. Âmbito Nacional, Tíwlo da
~)r~em do Mérito Municipalista. conferida por unanimidade pela
Stl\'Íedade Brasileira de Estudos Municipalistas- São Paulo (SP)
Data.: 24-1-1983- Diploma
-7-1-12 - Grau de Grande Oftcíal. âmbito Nacional, Título
J.t Ordem do Mérito Municipalista conferido por unanimidade
pcLt Sndedade Brasileira de Esrudos Municipalistas São Paulo
(SP).

Data: 9.5.1983 - Diploma.
7-1-13 - Título Amigo do Esporte, do Cruzeiro Clube, em
n·~·onhc<:imento a colabnr;u;-ão ao desporto do Município de Porto
Velho (RO).

Data: 20. 7-19R4.
7-1-14- Grau de Grã-Cruz, âmbito Nacional, Título da Ordem Jo Mérito Municipalista, conferido por unanimidade pela Sociedade Brasileira de Estudos Municipalistas- S~ Paulo.
Data: 29-7-1983- Diploma
7-1-15- Título Grande Benemérito, âmbito Estadual, da 2•
TUJma Je Economia UNIR-84, conferida pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho (RO).
Dala: 6-I-1984- Diploma
7-1-16- Título Amigo da Educação, da Secretaria de Estado da Educação, conferido pelo Governo do Estado de Rondônia,
Porto Velho (RO).
.Pata: fevereiro/85 - Diploma
7-1-17- Distinção da Secretaria de Estado da Fazenda pe~
Jns relevantes _serviços prestados, como Conselheiro, ao Conselho
de Rerursos Fiscais. conferido pelo Governo do Estado de Rondônia. Porto Velho (RO).
Data: 12-12-1985 - Diploma.
7·I -18 - Distinção dos Garimpeiros, pelos relevantes serviços prestados a <:lasse garimpeü11., Conferido pelo Sindicato da Indústria Extrativa de Rondônia, Porto Vellio (RO)
Data: 27-12-1985- Diploma
7- I- I9 - Condecoraçao Estrela Mérito de Rondônia, âmbito
Estadual. pelos relevantes serviços ptestados a Rondônia, especialM
mente no setor de imprensa e empresarial, conferido pela Sociedade Pró-DesenvOlvimento Integrado de RondÔnia, Porto Velho
(RO).
Data: 15-4-89- Diploma
7-l-20~ Prêmio Integração Nacionall986, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a Nação Brasileira, ou-
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torgado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Integração Social
R io de Janeiro (RJ).
Data: 11-12-1986- Diploma
7-1-21- Título Personalidade Destaque, âmbito Municipal,
pelos serviços-prestados no Estado de Rondônia, outorgado pela
comunidade jaruense (Jornal Tribuna do Povo), Jaru (RO).

Data: 16-12-1986- Certificado
7-1-22- Distinção Empresarial87, âmbito Regional, pelos
trabalhos de conlribuição ao desenvolvimento estadual, conferido
pela Revista da Amazônia Momento, Porto Velho (RO).
Data: 11-12-1987- Diploma
7-1-23- Distinção como Grande Oficial, âmbito Naciooal,
título da Ordem do Congresso Nacional, conferido por unanimidade pela mesma entidade na Capital Federal (Bmsília)
Data: 17-12-1987- Diploma- em Sessão Solene

7-1-24 - Título Amigo do DETRAN-AC, da Secretaria de
Segurança Pública. pelos excepcionais serviços prestados a Segurança no Trânsito. concedido pelo Governo do Estado do Acre,
Rio Branco (A C).
·
Data: 5-4-1988-Diploma
7-1-25- Comenda "José do Patrocínio", âmbito Municipal.
do Centenário da Abolição da Escravatura. concedida pela Câmara
Municipal de Vereadores, Porto Velho (RO).
Data: 13-5-1988 - Certificado.
7-1-26 - Medalha Comemorativa do Cinqüentenário da
CNI, concedida pelo Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacíónal da Indústria- Brasília (Df);
Data: 12-8-1988- Diploma.
7-1-27- Título ''25 Year Perfect AUendance", concedido
pela lhe lnternational Association of Lions Clubs, Chicago Illinois-EE.UU .. por relevantes serviços prestados a Comunidade lntemacional durante 25 anos de Atividades Leonísticas, como Fundador e Presidente.
Data: 23-7-89 - Diploma.
7-1-28 - Diploma de "Colaborador Emérito do Exército"
concedido pelo Comandante Militar do OeSte, em reconhecimento
aos serviços prestados ao Exército Brasileiro.
Data: 25-8-89- Diploma.
7-1-29 -~Diploma de Colaborador pela participação doEstágio de Segurança de Dignitários-. Conferido pelo Secretário .~
Estado-Cbefe da_Casa Militar do Governo-de Rondônia.
Período: 10 a 22-6-91 - Diploma.
7-1-30- Diploma de "Muesped llustre" SI Alcaide De La
Municipalidaad de Juliaca, no Peru.
Data: 2&-8-92- Diploma.
--7-1-31- Certificado de participação como-debatedor ao I
CongresSo Estadual dos Profissionais do Sistema CONFEA!CREA ·s. prOmovido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomía do Estado de Rondônia- CREA/RO.
Período: 29 a 30-7-93- Certificado.
7-l-32 - Diploma de ''Amigo da AFA", concedida pela
AF A- AssocíaÇão Futebolística do Areal.
Data: 24-12-94- Diploma.
7-2 - As Empresas de que participa como Dirigente

Títulos Honorários Conferidos
7.2.1 - Título Reportagem do Ano - Melhor do Ano de
1976, outorgado pela Central Rondônia de Jornalismo ""'TV Rondônia- Canal4, aoJomal Alto Madeira- Porto Velho (RO)
Data: 15-1-77- Diploma
7.22 -C Hoora ao Mérioo. pela participaÇão do jornal Alto
Madeira no Processo de Erradicação e Analfabetismo, promovido
pela Fundação Mobral. outorgado pelo Ministério-da Educação e
O.lltura. Rio de Janeiro (RJ)
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Data: 13-4-72- Diploma
7.23 - Participaçãõ do jornal Alto Madeira. como colaborador do Seminário de CooperativiSmo. promovfdO j)elo Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Otllorgado pelo Ministério da Agricultura- Porto Velho
Data: 7-7-72 - Certificado
7 .2.4 - Participação do jornal Alto Madeira, consagrado
em 1° lugar na pesquisa de preferência à sinipatia pública, outorgado pela TV Rondônia Canal4- Pono Vellio (RO)
Data: 31-12-74-Diploma
7.2.5- Titulo Destaque em 1976, outorgado pela Cenl!1ll
Rondônia de Jornalismo TV Rondônia Canal 4, ao jornal Alto
Madeira- Porto Vellio (RO)
Data: 15-1-77 - Diploma
7 .2.6 - Homenagem ao jornal Alto Madeira pela coopernção volunlária no campo da fraternidade cristil, outocgado peJa.
Igreja Presbileriana Fuodamentalista de Porto Vellio (RO)
Data: 29-JG-77- Certificido
7:1..7- HOnra aO M&ito em reconhecimentO pelos relevantes serviços prestados i enf:idade no campo de suas atividades pelo
jornal Alto Madeira, outorgado pela Federação de Despoctos de
Rondônia- Porto Vellio (RO)
Data: 29-10-78- Diploma
7 .2.8- Diploma de Consagração Pllblica ã Tootinho- Cor·
retores de Seguros Lida., outorgada pela ORBRAS- Organização
Brasileita de Pesquisa de Opinião Pllblica Ltda.
Data: dezembro/1979- Diploma
7 .2.9 - Honra ao Mmto ao jornal Alto Madeira pela relevantJ> colaboração. ootOigada pelo Gr€mio Recm-tivo ~la de
Samba Pob!:es do Calari- Porto Vellio (RO)
·
.
Data: 20-1-80 - Certificado
7 .2.10 - Distinção ao jornal Alto Madeira pelos relevantJ>s
serviços prestados na lll Feira da Criança- Porto Velho
Dias: 11 e 12-12-80 - Certificado
·
. 7 .2.11 - Participação do jornal Alto Madeira, no VI Torneio de Integração da Amazônia, Macapá
Periodo: 2 a 11-9-80- Certificado
7 .2.12- Consagração Pllblica,llmbito Municipal, em l"lugar na pesquisa de prefer!ncia e simpatia pu"blica para Tou:rinboCormores de Seguros Lida., realizada pela Emlrapas, em 1981 Diploma
7.2.f3- Grau de Cavaleiro, da ordem do Mmto Marechal
Rondou ao jornal Alto Madeira, em reconhecimento pelos relevautes serviços prestados a Rondônia, outorgado pelo Governador
do Estado de Rondônia, Porto Vellio (RO)
Data: 4-1-84- Diploma
7.2.14- Título Amigo do Esporte cooçedido ao jornal Alto
Madeira, pela Federação de Desportos de Rondônia, nos seus 40
anos de Fundação- Porto Vellio (RO)
Data: 13-12-84- Certificado
7 .2.15 - S6cio Benemérito. oonferído ao jomal Alto Madeira, pela Biblioteca Municipal ''FranciSco Meireles" da Prefei~
ra do Município de Porto Velho. por ter contribuído po.m o ennquecimento de seu acervo cultural- Porto Vellio (RO)
Data: 24-1-85 -CertificadO
.
7.2.16- Reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo jornal Alto Madeira, outorgado pelo Lions Clube de
Porto Vellio- Marechal Roodon. Porto Vellio (RO)
.
Data: 11-11-85- Certificado
7.2.17 - Distinção ao jornal Alto Madeira. outorgada pela
Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão pelo signif~<:ativo
apoio ao desenvolvimento do mdioamaOOrismo no Estado de Rondôma; Porto Vellio (RO)
-
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Data: 10-~-86- Diploma
7.2.18- Gmu de Gmude Cavaleiro, âmbito Esradual, T'rtulo
da Onlcw do M~rito conferido pela S<=Iis5ÍIDa Grande Loja Maçe..ica do Estado de Roodônia. ao jornal Alto Madára por relevantes serviços prestados à sublime Ordem ou ao Estado de Rondônia, Porto Velho (RO)
Data: 9-4-88- Diploma
7 .2.19- Diploma dado i Cowen:ial de Velados Lida., pela
AFRON - Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia-, destaque em 1990, enlre os maiores Coolribuintes do

ICMS, no Estado de Rondônia

Data: 10-~-91- Diploma
6.2.20 -~mio Eooturiswo ao jornal Alto Madára em recoobecimenlo aos relevantes serviços prestados em. prol do desenvolvimento da Awsz6nja Legal. outorgado pelo Vll Oscar Empresarial da Awsz6nja
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Porto Velho, 10 de março de 1995. --Luiz MalbeirosTou-

rinho.

(À Comissão de ConsriJUiçãó, Justíça e Cidadania.)

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

N" 435/95, de 18 do corrente, do Ministro de Minas e E~er
gia, referente ao Requerimento n° 1.063, de 1995, de informaçoes,
do Seoador Lúcio Alcântam.
N" 820/95, de 15 do com:nte, do Ministro da Fazenda, referente ao Rcqueriwenlo n• 1.042, de 1995, de informações, do Senador Gilberto Miranda.

Data: outubro/93 -Certificado

As informações foram encaminhadas, em c6(iía.
aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

8. PaBcs visitados em missões de estudos empresariais
8.1-América do Sul
-Argentina
-Bolívia

OÁC!O DO SR. I' SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
-Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do uguinte projeto;

-Paraguai
-Peru
8.2 - América Central
- COStã Rica
8.3 - Amériaa dÕ Norte
-Estados Unidos
SA-Europa
-Alemanha

..

-Áustria
- B6lgica

-Espanha
-França
-Holanda
-Itália
-Portugal

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'UO, DE 1995
(N° 869195, na Casa de origem)
(De inicia!ivii do Presidente da República)
Reconhece como mortas pessoas desaparecidas
em razão de participação, ou acusação de participa·
ção, em atividades políticas, no periodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São reconhecidas como mortas, para todos os efeitOs
- Inglaterra
legais, as pessoas relacionadas no Anexo I desta lei, por terem par8.5-Ásia
ticipado. ou terem sido acusadas de participação, em atividades
-Israel
políticas. no J)eriodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
-Japão
1979. e que. poc este motivo, tenham sido detidas por agentes pú8.6-África
hlkos. achando-se. desde então, desaparecidas, sem que delas haja
notícias.
-Egito
-Senegal
Art. ~ A aplicação das disposições desta lei e todos os seus
9. Associações ProfLSSionais r. Sociais a que pertence_ I
efeitos orientar·se-ão-pelo princípio de reconciliação e de pacifica9.1- Ordem dos Advogados do Bra.stl-Seção ~re
\'ão nacional, expresso na Lei n° 6.683, de 28 de agoslode 197~9.2- Ordem dos Advogados do Brasil- Seção Rondôma
Lei de Anistia._
__- - --9.3..,. AsS«X:ia.Ção Acrcana da Imprensa- _Rio B~nco (AC)
Art:" 3° O cônjuge. o companheiro ou a companheira, de9.4- Associação Amazonense de hnprensa- Manaus (AM) scendente. ascendente, ou colateral até quarto grau, das pessoas
9.5- Associação Brasileira de Imprensa-:- Rio (RJ) _
nominadas na lista referida no art. 1°, comprovando essa condição,
9.6- Associação AtlétiCa Banco do Brasil - Rio (RJ)
poderão requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de
9.7 - Conselho Federal dos Representantes COmerciais - seu domicílio a lavrabJta do assento de óbito, instruindo o pedido
Manaus (AM)
com original ou cópia da publicação desta lei e de seus anexos.
_
9.8- Conselho Regional de Conlabilidacfe- Mànaus.(AM)
Parágrafo único. Ein ciso de dúvida, será admitida justifica9.9 - The Intercional Association of Líon Club - Ilinois ção judicial.
(USA)
Art. 4° Fica criada Comissão Especial que. em face da situa9.10- Sindicaro das ln<hístrias OiáficaS-- do Estado de Ron- ção política mencionada nO art." 1o e. em conformidade com este,
dônia
tem as seguintes atribuições:
9.11 - Sindicato_ dos Jornalistas ProfissiOnais dO EstadÓ dO I - proceder ao reconhecimento de pessoas:
Rio de Janeiro (RJ)
a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I desta lei;
9.12- Sindicato do Comércio Varejista de Veículos_ doEsb) que, por terem participado. ou por terem sido acusadas
tado Rondônia.
- de ~rticípação. em atividades políticas, no perlodo de 2 de setem-
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bro de 1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido, per causas
não nab.Jraís. em dependências policiais ou assemelhadas;
II - envidar esforços para a localizaçio dos corpos de pessoas desaparecidas, no caso de existência de iDdícios quanto ao lo--

cal em que possam estar despositados;
III - emitir parecer sobre os requelimentõs relativos a inde-nização que venham a ser fomtulados pelas pessoas mencionadas
no art. 10 desta lei.
Art. 5° A Comissão Especial será composta por sete membros. de fivre escolha e designaçio do Presidenle da República, que
indicaió. dentre eles, quem inl pn:sidi-la, com vOO> de qualidade.
§ 1o Dos sete membros da ~sio. quatro serio escolhidos:
I - dentre os membros da Comissão de ~itos Humanos
da Câmara dos Deputados;
II - dentre as pessoas com vínculo com os familiaies das
pessoas referidas na lista constante do Anexo I:
In- dentre os membros do Minislério Pllbfico Federal; e
IV- dentre os integrantes das Forças Armadas.
§ 2• A Comissão Especial poden\ ser assessorada por 1\mcionários públicos federais, designados pelo Presidente da República. podendo, ainda. solicitar o auxílio das Secretarias de Justiça
dos Estados. mediante convênio com o Ministério da Justiça. se

necessário.
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nbecimen_to_ pela Comissão Especial. o prazo se conta da data do
recoobecimento.
§ Z' Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput
deste artigo, a in<!en!zação poden\ ser requerida inde-pendentemente da cedem nele prevista.
§ 3° Reconhecida a morte, nos termos da alínea b do inciso
I do art. 4°, poderio as pessoas mencionadas no caput, na mesma
ordem e condições, requerer à Comissão Especial a indenização.
Art. 11. A indenizaçlio. a título reptuatório, consistirá no
pagamento de valor único igual a R$3.000.00 (três mil reais) multiplicado pelo número de anos C<>nespondente à expectuiva de sobrevida do desaparecido. levando-se em coosideração a idade à
época do desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela constante do Anexo n desta lei.

§ I 0 Em neDhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).
§ Z' A indenização será ooneedida mediante decrero do Pr.sidente da República, após parocer favorável da Comissão Espe·
cial criada por esta lei
Art. 12. No caso de locaiizaçilo, com vida, de pessoa desaparecida, ou de existência de provas contrárias às apresentadas, serão revogados os respectivos atos decorrentes da aplicação desta

lei. não cabendo ação regressivi-para o ressarcimento 00 pagamento já efetuado. salvo na hipótese de comprovada má fé.
A rt. 13. Finda a apreciação dos requerimentos, 3. Comissão
das não relacionadas no Anexo I desta lei. os requerimentos. por Especial elaborará relatório cil't'Unstanciado, que encaminhará,
qualquer das pessoas mencionadas no art.. 3°,_serào apresentados para publicação, ao Presidente da República. e encerrará seus trabalhos.
perante a Comissão Especial. t1o prazo de 120 dias. contado a parParágrafo único. Enquanto durarem seus trabalhos. a Cotir da data da publicação desta lei, e serão instruidos com irúorma~
missão Especial deverá apresentar trimestralmente relatórios de
ções e documentos que possam comprovar a pretensão.
§ 1° Idêntico procedimento deverá ser observado nos casos avaliação.
Art. 14. Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fabaseados na alínea b do inciso I do art. 4°
§ 2° Os deferimentos. pela Comissão Especial, dos pedidos tos decorrentes da situação política mencionada no art. 1°, os _rede reconhecimento de pessoas não mencionadas no Anexo I desta cursos das sentenças condenatórias serão recebidos somente no
lei instruirão os pedidos de assento de óbito de que trata o art. 3°, . efeito devolutivo.
Art. 15. As despesas decorrentes da aplicação desta lei c:Qr.
contado o prazo de 120 dias, a partir da ciência da dedsão deferirerão à conta de dotações consignadas no Orçamento da União
t6ria.
Art. 8° A Comissão Especial. no prazo de 120 dias de sua pela Lei Orçamentária.
Art 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
instalação, mediante solicitação expressa de qualquer das pessoas
mencionadas no art. 3°, e concluindo pela existência de indícios
suficientes. podet3 diligenciar no sentido da localização dos restos
ANEXO!
mortais do desaparecido.
Art. 9° Para os fins prev-istoS rios arts. 4° e 7° a Corrtíssão
L- Nomes de Pessoas Desaparecidas (com a
do des;Especial poderá solicitar.
parecimento)
I- documentos de qualquer órgão público:
1. Adriano FOnseca Filho, brasileiro, solteiro, nascido em
II- a realização de pericias;
IS de dezembro de 1945 em Ponte Nova, MiniS Gerais; filho de
a colaboração de testemunhas;
Adriano FonSeca e-Zely Eustáquio Fonseca. (1973)
[V - a intermediação do MinistéiiO das Relações Exteriores
2. Aluisio Palhano Pedreira Ferreira. brasileiro, casado, naspara a obtenção de informações junto a governos e a entidades es- cido em 5 de setembro de 1922 eni Piru}lí. filho de Hemique Patrangeiras.
lhano Pedreira Ferreira e Henise Palhano Pedreira Ferreira. (1971)
Art. lO A inden.ização prevista nesta lei é deferida às pes3. Ana Rosa Kucinski Silva, brasileira, casada, nascida a 12
soas abaixo indicadas, na seguinte ordem:
de japeir6-de 1942 em São Paulo- SP. filha de Majer Kucinskí e
I- ao cônjuge;
ESTER kUCINSKI. ( 1974)
II- ao companheiro ou companheira. defmidos peLa Lei n°
4. André Grabóis. brasileiro, nascido a 3 de julho de'1946
8971, de 29 de dezembro de 1994;
no Rio de Janeiro- RJ, filho de Mauricio Grabois e Alzira da CoS~
III- aos descendentes;
ta Reis. ( 1973)
IV- aos ascendentes;
5. Antônio Alfredo Campos, bfasileiro, casado. (1973)
V- aos colaterais, até o quarto grau.
6. Antônio Carlos Monteiro Teixeira, brasileiro, casado,
0
§ ! 0 pedido de indeniz.ação poder.\ ser formulado até cen- nascido a 22 de agosto de 1944 em Ilhéus- BA, filho de Gessorito e vinte dias a contar da publicação desta lei. No caso de reco- da Silva Teixeira e Maria Luiza Monteiro Teixeira. (1972)
Art. 6° A Comissão Especial funcionará junto ao Ministério

da Justiça, que lhe dará o apoio necessârio.
Art. 7° Para fms de reconhecimento de pessoas desapared~
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7. Antônio de Pádua Costa, brasileiro, solteiro, nascido a 12
de junho de 1943 no Piauí, filho de Joãç. LiQo ela_ Cpsta e Maria
Jardilina da Costa. (1974)

8. Antônio dos Treis Reis de Oliveira, brasileiro, solteiro,
nascido em 19 de novembro de 1948 em Tiros- MG, filho de Argum de Oliveira e Gláucia Maria de Oliveira. (1970)
9. Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, bras:.Ieiro, solteiro,
nascido a 20 de setembro de 1946 em São Paulo- SP, fllho de
Walter Pinto Ribas e Benedita de Aráujo Ribas. ( 1973)
1O. Antônio Joaquim de Souza Machado, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de setembro de 1939 em Papagaios - MG, f11ho
de Joaquim Maria de Souza Maebado e Maria de Oliveira Campos, morador no Rio de Janeiro. (1971)
11. Antônio Teodoro de Castro, brasileiro, solteiro, nascido
a 12 de abril de 1945 em ltapipoca- CE, filho de Raimundo de
Castro Sobrinho e Benedita Pinto de Castró. (1973)
12. Arildo Valadão, brasileiro, casado. DIISCido a 28 de dezembro de 1948 em ltaicj.: ES, filho de Altivo Valadiode Andrade e Helena Almocbdioe Valadio. (1973)
13. Armando Teixeira Frub.Josobmsileiro, casado, nascido
em 20 de maio de 1921 na cidade do Rio de Janeiro- RJ, fLlho de
Aruôal Teíxeira Frutuoso e Maria da Glória Fiutuoso. (1975)
14. Aurea Eliza Pereira, brasileim. casada. nascida em 6 de
abril de 1950 em Monte Belo- MG, filha de José Pereira e Odila
Mendes Pereira. (1974)
15. Adylton Adalberto Morta.ti, brasileU:o. solteiro, nascido
em 13 de janeiro de 1946 em Catanduva- SP. filho de Umberto
Mortati e Carmem Sobrinho Martins. ( 1971 )
16. Bergson Gurjão Farias. brasileiro. solteiro. nascido em
17 de maio de 1947 em Fortaleza- CE, filho d.e GC.ssiner Farias e
Luiu GUijão farias. (1972)
~ _
~
.. ~
_
17. Caiuby Alves de Castro, brasileiro. nascido em 16 de
agosto de 1928. filho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina
Ribeiro de Castro. (1973)
-. __ _
18. Carlos Alberto Soares de Freitas. brasileiro solteiro.
nascido em 12 de agosto de 1939. fillio de Jayme Martins de Freitas e Alice Soares de Freitas ( 1971)
19. Celso Gilberto de Oliveira, brasileiro. solteiro. nascido
em 26 de dezembro de 1945. filho de João Adelino d~ Oliveira e
Julieta Pedroso de Oliveira.-(1970)
20. Citon Cunha Brun. brasileiro. solteiro, nãscido em 3 de_
fevereiri:,-de 1946 e~ São -Sepé- RS. fillio de Lino Brune 31oâ
Cunha Brun. (1970)
21. Ciro Flávio Salazar Oliveira. brasileiro, solteiro nascido
em 26 de setembro de 1943 em Arãguari--:_MG. filho de Arédio
Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira. (1972)
22. Custódio Saraiva Neto. brasileiro. nascído em 5 de abril
de l9S2 no Ceará, fillio de DáriO Saraiva Leão e Hilda Quaresma
Saraiva Leão. ( 1974)
23. Daniel José de Carvalho, brasileiro. (1974)
24. Dan ie..I Ribeiro C aliado, brasileiro. nascido em
~e ~utubro de 1940. em São Gonçalo (RJ), filho de Consuet R1be1I'O
Callado e América Ribeiro Callado. ( 197 4)
25~ David Capistrãno da Costa, brasileiro, casad • nascido
em 16 de novembro de 1913. em Boa Viagem (CE), filho-de José
Capisttano -da Costa e Cristina Ciii.la de Araújo. (1974)
26. Dênis- Casemiro, brasileiro.-- solteiro, nascido em 9 de
dezembro de 1942. em Vowporanga (SP). filho de Antonio CaSemiro e Maria Cãsemiro. ( 1971)
27. Denneval da Silva Pereira. brasileiro. solteiro. nascido
em 16 de fevereiro de 1945, em Salvador (BA). filho de Carlos
Gentil Pereira. e Francisca das_ Chagas_Pereira-. ( 1974)

t

28. Dinaelza Santana Coqueiro, brasileira. casada, nascida
em 22 de março de 1949, em Vitória da Conquista (BA), fillia-de
Antonio Pereira de Santana e !umilia SOares Saiiiaria. (1973)
29. Dinalva Oliveira Teixeira, brasileira, casada, nascida em
16 de maio d~_194;), em Castro Alves (BA), filha de _viria to Augusto Oliveiiii e Elza Conceição Bastos. ( 1973)
30. Div1no Ferreira de Souza. brasileiro, solteiro. nascído
em 12 de setembro de 1942. em Caldas Novas - GO (registrado
em Mossâmedes - GO) filho de José Ferreiiã de Souza e Maria
Gomes de Souza. (1973)
31. Durvalino de Souza, brasileiro, filho de José Poif'uio de
Souza. (1973)
32. Edgar de Aquino Duarte. brasileiro, solteiro, nascido em
28 de fevereiro de 1941, em Bom Jardim (PE), fllho de José Geraldo Duarte e Maria Francisca Duarte~ (1973)
33. Edmur Péricles Camargo, brasileiro, solteiro, nascido
em 4 de S<tembro de 1914, em São Paulo (SP), fllho de Tomás
Benedito Moura Camargo e Maria,_ da Penha Amaral Vilaça.
(1975)
34. Eduardo Collier Filho. braSileiro, solteiro, nascido _em 5
de dezembro de 1948, em Recife (PE), filho de Eduardo Collier e
Rizoleta Moira. (1974)
35. Eleni TeUes Pereira Guariba, brasileira, casada, nascida
em 13 de mat'ÇO de 1941, em Bebedouro (SP), filha de Isaac fer!'f=ira Caetan<? f.!?as~ina A_lves Ferreira. (~971)
36. Elmo Corrêa, brasileiro. solteiro, nascido_ em 16 de abril
de 1946, no Rio de Janeiro (RJ). fillio de Edgar Corrêa e Irene
Guedes Corria. (1974)
37. Elson Costa. brasileiro. casado. nascido em 26 de agos~
to de 1913, em Prata (MG), fillio de João Soares da Costa e M:aria
Novais Costa. (1975)
__
38. Enrique Ernesto- Ruggia, argentino, nascido
25 de
jullio de 1955. em Corrientes, Argentina, filho de Atílio Carlos
Ruggia e Ana Violeta Bambula Ruggia. (1974)
39. Ezequias Bezerra da Rocha. brasileiro. casado, nascido
em 24 de dezembro de 1944. em João Pessoa (PB). filho de Símplício Bezerra da Rocha e Antonia Bulh()es Bezerra. ( 1972)
40. Félix Escobar Sobrinho. brasileiro, nascido_ em 23 de
março de 1923. em Miracema (RJ), filho de José Escobar Sobrinho e Enúlici Gomes Escobar. ( 1971)
41. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, brasileiro, casado. nascido_em 20 de fevereiro de 1948. em Recife (PE). filho de
Lincoln de Santa Cruz Oliveira_ e Elzita Santos de Santa Çruz Oliveirã. ( 197 4)
42. Francisco Manoel Chaves (ou José Francisc_o Cbaves-y;brasileiro, morou na região de Caia.nos. (1972)
43. Gilberto Olímpio Maria, brasileiro, casado, nascido ~
11 de março de I 942, em Mirassol (SP), filho de Antonio Olímpio
Maria e Rosa CabeUo Maria. (1973)
44. Guillienne Gomes Lund, brasileiro, solteiro, nascido em
11 de julho de 1947. no Rio de Janeiro (RJ), filho de João Ca,rlos
Lund e Júlia Gomes Lund. ( 1973)
45. Helenira Rezende de Souza Nazareth. brasileira. solteira. nascida em 19 de janeiro de 1944, em Cerqueira Cezar (SP). filha de Adalberto de Assis Nazareth e Euthalia Rezende de Souza
Nazareth. (1972)
46. Hélio Luiz Nay_arro de Magalhães, brasileiro, sol~iro,
nascido em 23" de novembro de 1949. no Rio de Janeiro (RJ). ft.l.bo
de Gerson Menezes Magalhães e Carmem Navano de Magalhães.
(1974)
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68. Jorge Leal Gonçalves Pereira. brasileiro. nascido em 25
47. Hiran de Lima Pereira,_brasileiro, casado. nascido em 3
de outubro de 1913 emCaic6-RN, fi.lbo de ffilário Amâncio Perei- de dezembro de 1938 em Salvador-BA, filho de Enéas Gonçalves
Pereira e Rosa Leal Gonçalves Pereira. (1970)
ra e Maria Marieta de Lima Pereira. (1975)
69. Jor-ge Oscar At:hlr, (padre) argentino, nascido em No48. Honestino Monteiro Guimarães, br.iSileiro, casado, nascido em 28 de março de 1947, em Itaberaí-GO, fllho de Benedito goya. província de Entrerios. (1978)
70. José Humberto Bronca brasileiro.nascido em 8 de seMonteiro Guimarães e Maria Rosa Leite Guimarães. (1973)
49. Humberto Albuquerque Câmara Neto, brasileiro, soltei- tembro de 1934 em Porto Alegre - RS filho de Humberto Atteo
Bronca e Enneünda Mazaferro Bronca. (1974)
ro. nascido em 28 de maio de 1947 em Campina Grnnde-PB. fdho
71. José Lavechia., brasieliro nascido em 25 de maio de
de Roberto Alves Câmara e Marilene de Sá Leitão Câmara. (1973)
50. Idalisio Soares Aranha Filho, bm.sileiro, casado, riascido 1919 em São Paulo- SP, fdho de Leo Lavechia e Felicia Mateus
em 27 de agosto de 1947 em Rubi.m- MG, filho de Idalísio ~s Lavechia (1974)
72. José Lima Piauhy Dooi:aâo, brasileiro niscido em 24 de
Aranha e Aminthas Rodrigues Pereíra. -{1m)
=
51. Ieda Santos Delgado, brasileira. solteira, nascida em 9 maiÇO de 1946 em Baneiras- BA. fdho Pedro Piauhy Doorado e
de julho de 1945, no Rio de Janeiro-RJ, filha de Odorico Arthur Anita Lima Piauhy Doorado. (1974)
73. José Maria Ferreira Araújo, brasileiro casado nascido
Delgado e Eunice Santos Delgado. (1974)
me 6 de junho de 1941 no Ceará. filho de José Alexandre de Araú·
52. Isis Dias de Oliveira. brasileira, casada, nascida em 29
de agosto de 1941, em São Paulo ~~P. fdha de Ednnmdo Dias de jo e Maria da Conceição Ferreira de Araújo. (1970)
74. José Maunlio Patricio, bmsileiro nascido 1943 em Santa
Olivciira Felicia Mardini de Oliveira. (1972)
53. Issami Nakamu13 Okano, brasileiro, nascido em 23 de Tereza- ES, filho de Jalquim Patricia e Isaura de Souza Palricio.
(1974)
novembro de 1945 em Cravinhos-SP, filho de Hideo Okano e Sa75. José Monetenegro de Lima brasileiro.- solteiro, nascido
dae NalcaiD!Ira. (1974) _
em 1948 n0 Ceará. ( 1975)
54. Itair José Veloso, brasileirO, cas-ado, nascido em 10 de
76. José Porllrio de Souza, brasileiro, casado nascido em 27
junho de 1930 em Minas Gerai.s-MG, filho de SebastíãO VelOsO C
ôeplbode 1912em PedroAfonso-00.(1973)
_
Zulmira Veloso. (1975)
77. José Roman Brasileiro, nascido e1n 4 de Outubro dC:
55. Ivan Mota DiaS, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de
1926 em São Paulo- SP. (1974)
outubro de 1942 em PasSa Quatro-MG, filho de Lucas de Sooza
Dias -e Nair Mota Dias. (1971)
- ·
78. José Toledo de Oliveira, Brasileiro nascido em 17 _de ju56. Jaime Amorim Miranda, Vrasileiro, casado, nascido em lho de 1941 em Uberlândia- MG. fillio de José Sebastião" de Oli18 de jullio_ de 1926 em Maceió-AL, f1lho de Manoel Simplício de_
veira e Adaíde de toledo_de Olivei:r_a,. (1972) __
Miranda e Henné Amorim de Miranda. ( 1973)
79.
57. Jaime Petit da Silva. brasileiro. casado. nascido em 18
Kleber Lemos da Silva. brasileiro. nascido em 21 de maio
de junho de 1945 em lacanga-SP, filho de José Bernardino da Sil- de 1942 no Rio de Janeiro- RJ filho de Norival Euprosino da Sil.
va e Julieta Petit da Silva. (1973)
va e karitza Lemos da Silva. (1972)
58. Jana Moroni Banoso, brasileira. solteira. nascida em 10
80. Libero Giancarlo Castiglia. italiano nascido em 4 de j.J.
de junho de 1948 em Fortaleza-CE. fillia de Benigno Girão" Barrolho" de l944em Cotenza, filho de Luigi Castiglia e Elena Giabeltl~
so e Cirene Moróni Banoso. (1974)
59. João Alfredo Dias. brasileiro, nascido em 23 -de junho ni Castiglia. (1973)
de 1932 Cm Sa-pé-PB, filho de Alfredo Ulisses Gonçalo e Amélia
81. l...a.Jrival de Mcura. Paulino, brasileiro nascido em Xambioá Gonçalo Dias. sapateíro e trabalhador do campo. ( 1964)
PA filho de Joaquim Mrura Caminho e Jardilina Sanlos Maml. (1974)
60. João Batista Rita, brasileiro. casado. nascido em 24 de
82. Lucia Maria de Souza, brasileira. solteira. nascida ein
junho de 1948 em Braço Nooe-SC. filho de Graciliano_ Miguel
22 de junho de 1944 em São Gonçalo :- RJ, filha de José Augusto
Rita e Aracy Pereira Rita. (1973)
61. João Carlos Haas Sobrinho. brasileíio. nascido em 24 de Souza e Jovina Ferreira. ( 1973)
83. Lucio Petit da Silva, brasileiro, nascido em 1° de dede junho de 1941 em São Leopoldo- RS, filho de Idelfonso Haas e
zembro de 1941 em Piratininga- SP fillio de Joséi Bernardino da
lbna Hus. (1972)
62. João Gualberto Cal.atrone, brasileiro. nascido em 7 de Silva Junior e Julieta Petit da Silva. (1973)
84. Luís Eduardo Tejera-Lisboa brasieliro casado nascido
janeiro de 1951 em Nova Venécia-ES. filho de Clotildio Calatrone
em 29 de janeiro de 1948, em Pono União- SC. f'tlho de Eurico
e Osaria Calatrone. (1974)
63. JOão Leonardo da Silva Rocha. brasileiro. nascido em Siqueira Lisbôa e Clélia Tejera Lisbôa. (1972)
85. Luis Inácio Maranhão Filho, brasileiro casado, nascidO
Salvador-BA. filho de Mario Rocha e Maria Natália da Silva Roem 25 de janeiro de 1921- em Natal - RN , Filho de Luis Inácio
cha. (1974)
64. João Massena Melo, brasileiro, casado. nasCido em 18 Maranhão e Maria Salmé Maranhão. (1974)
g6, Luiz Almeida Araújo brasileiro. nascido 27 de agosto
de agosto de 1919 em Palmares-PE. fillio·de Sebastião Massena
de 1943 em Anadia- AL filho João Rodrignes de Araújo e Maria
Melo e Olímpia Melo Maciel. (1974)
65. Joaquim Pires Cetvelrã, brasileiro, ·casado, nascido em José Mendes de Almeida. (1971)
87. Luíz René Silveira e Silva, brasileiro solteiro nascido a
14 de dezembro de 1923. em Santa Maria-RS. filho de Marcelo
15 de julho de 1951 no Río de Janeiro - RJ filbo de René de OliPires AuriC"ela Goulart Cetveira. ( 1973)
66. Joel José de Cmvalho. btasileiro, solteiro, nascido em veira e Silva e Lulita Silveira e Silva. (1974)
88. Luiz Vieira de Almeida. Brasileiro, casado, com um fi13 de julho de 1948 em Muriaé~MG, filllo de Ely José de Carvalho, morava em Bocaba. (1973)
lho e ESiher José de Carvalho. (1974)
89. Luíza Augusta Garlipe, brasileira, solteira. nascida a 16
67. Joel Vasconcelos Santos, brasileíro. solteiro, nascido
em 9 de agosto de 1949 em Nazaré- BA. filho de João Vicente ~de ouiUbro de 1941 em Araiaquarn - SP, fdha de Annando Garlippe e Durvalina Santomo Garlippe. (1974)
Vasconcelos Santos e Elza Joana dos Santos. ( 1973)
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90. Manoel Alexandrino Brasileiro, nascido na Paraíba, morava no Engenho de Maraú. ( 1974)
91. Manuel José Nurchis. brasileiro. nascido em 19 de dezembro de 1940 em Sio Paulo- SP, ft.lho de José Francisco Nurchis e Rosalina Carvalho Nurchis. (1972)
92. Márcio Beck Machado, brasileiro, nascido em 14 de dezembro de 1943 em São Paulo- SP. fl.lho de OtáviO Meneus Machado e Edna Beck Machado. (1973)
93. Marco Antônio Dias Batista brasileiro, solteiro, nascido
em 7 de agosto de 1954 em Sorocaba- SP filho de Waldomiro
Dias Batista e Maria de Campos Batista. (1970)
94. Marcos José de Lima, brasileiro, nascido no Espírito
Santo. feneiro. (1973)
95. Maria Augusta Thomaz. brasileira, solteira nascida em
14 de novembro de 1947, em Leme- SP, fdha de Aniz Thomaz e
Olga Micbae!Thcmaz. (1973)
96. Maria Celia Corr€a, brasileira, nascida em 30 de abril
de 1945, no Rio de Janeiro- RJ, fllha. de Adgar ~a e ht:oe
Corrêa. ( 1974)
97. Maria Lúcia Petit da Silva. brasileira, solteira, nascida a
20 de março de 1950, em Agudos- SP, fdha de José Bernardino
da Silva JúDior e Julieta Petit da Silva. (1972)
98. Ma.riano Joaquim da Silva, bmsileiro, casado, nascido a
2 de maio de 1930, em Timbaúba- PE, filho de Anlooio Joaquim
da Silva e Maria Joana Conceição. (1970)
99. Mário Alves de Souza Vieim, brasileiro, casado, nascido a 14 de fevereiro de 1923, em Santa Fé- BA, fdho de Romualdo Leal Vieira e Julieta Alves de Sooza Vieira. ( 1970)

117

lestino da Silva Filbo e Zuleika Borges Pereira Celestin(). (1971)
Ü2. Paulo Mendes Rodrigues, brasileiro, Dascido em 25 de
setembro de 1931, em--Cruz Alta- RS, filho de Francisco Alves
Rodrigues e Otilia Mendes Rodrigues. (1973)
~
113. Paulo Roberto Pereira Marques, brasileiro, nascido em
14 de maio de 1949, em Pains- :MG, filho de Silvio Marques Carrilho e Maria Leonor Pereira Marques. (1973)
_
114. Paulo Stuai1Wright, Imlsileiro, casado, nascido e 2 de
junho de 1933, em Joaçaba- SC, fdho de Lathan Spbair Wright e
Maggir Belle. (1973)
.
115. Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, brasileiro. soheuo,
nascido em 19 de IIJaiÇO de 1947, em Belo Horizoote- MG, filho de
Pedro Alexandrino de Oliveira eDiana Piló de Oliveira- (1974)
116.Petkolnóciode ADúj>.lm;ileiro,m::mvacm Miriri- PB. (1964)
117. Ramires Maranhão do V alie, lnsileiro, nascido em 2
de novembro de 1950, em Recife- PE. fdho de Francisco Clóvis
Marque do V alie e Agticola Maranhão do V alie. (1973)
118. Rodolfo de Carvalho Troiano, brasileiro, nascido em
1950, em Juiz de Fom- MG, fdho de Rodolfo Troiano e Geny de
Carvalho Troiano- (1974)
_
119. Rosalindo Souza, bmsileiro, DJIScido em 2 de janeiro
de 1940, em Caldeirão Grande - BA, fdho de Rosalvo Cypriãno
SouzaeLindaura Coneira deSooza. (1973)
120. Rubens Beirodt Paiva, brasileiro, casado, nascido em
26 de setembro de 1929, em Santos -SP, filho de Jaime de Almeida Paiva e Anl:.y Beirodt Paiva. (1971)
121. Ruy Frazão Soores, brasileiro, casado, nascido em 4 de
ootubro de 1941, em São Luís- MA, fdho de Mário da Silva Soares e Alice Frazão Soares. (197 4)

100. Maurício Grabois, brasileiro, casado, nascido em 2 de
outtJbro de 1912, em Salvador- BA, filho de Agostim Grabois e
I ZZ~ Ruy Carlos Vicira_Bcrbe_rt, bmsileiro, solteiro, nasci~
Dota Grahois. (1973)
~~ ~ ~
~
em 16 de dezembro de 1947, em Regente Feijó- SP. filho de Ruy
101. Miguel Pereira dos Santos, brasileiro, nascido em 12
Thales Jac.:cond Berbert e Otília Vieira BerberL (1972)
de julho de 1943. em Reeife - PE, fdho de Pedro FranciscO dos
123._ SéigíO Landulfo Furtado. brasileiro, solteiro. nascido
Santos e Helena Pereira dos Santos. (1972)
em 24 de maio de 1951. em Seninha- BA, filho de George Furta102 Nelson de Lima Piauby Dourado, brnsileiro, nascido
do e Diva Furtado. (1972)
em 3 de maio de 1941, em Jacobina- BA, filho de Pedro Piauhy
124. Stuart Edgar Angel Jones, brasileiro. _casado, nasc::i~
Donodo e ADita Lima Piauby Dourado. ( 1974)
em 11 de_ janeiro de 1946. em Salvador - BA. filho de Nonnan
103. Nestor Veras, brasileiro, nascido em 19 de maio de
Angcl Jones e Zuleika Angel Jones. (-1971)
1915, em Ribeirão Preto --SP, filho de Manoel Veras e Pilar Ve125. Suely Yumiko Kamayana, brasileira. solteira. nascida
lasques. ( 1975)
em 25 de maio de 1948. ~m Coronel Maced9-_SP. _(1973)
.
104. Noberto Annando Habeger, argentino, jornalista, pas126. Teima Regina Cordeiro Corrêa, brasileira. casada, nassaporte cOill. nome de Hector Estevan Cuello. ( 1978)
cida em 23 de julho de 1947, no Rio de Janeiro- RI. filha de Luiz
I OS. Onofre- Pinto, brasileiro, nascido em 26 de janeiro de Dutval Cordeiro e Celeste DuiVal Cordeiro. (1974)
1937. em Iacupiranga --SP, fllho de Júlio Rosário e Maria PinlO
127. Thomaz Antônio clã Silva Meiretfes Neto.- brnsilein?!
Rosário. (1974)
<:asado, nascido em 1° de julho _d~ 123?_._e_m Patint,ins- AM. fillio
I 06.-0rlando da Silva Rosa Bonf!Dl JúDior, brasileiro, casado. de Togo Meirelles e Maria Garcia Meirelles. (1974)
nascido em 14dejaneiro de 191S,em Santa Tereza-ES. filho de Or128. Tobias Pereira Júnior. brasileiro, nascido em 16 de nolando da Silva Rosa Bcnfnne Mllria Gaspaiini Bcnfim. (1974)
vembrÕ de 1949: no Rio de Janeiro- RJ. filho de Tobias Pereira e
107. Orlando Momente J'lrasileiro, casadoJ nascido em lO de
Emília Barreto Pereira. (1974)
ouwbro de 1933, em Rio Clars>- SP, ftlho de Alvaro Momente e
129. Uirassu de Assis Batista, brasileiro, soltéiro, nascido
Antonia Rivelino Momente. (1973)
1OS. Osvaldo Orlando da Costa, brasileiro, nascido em 27 em 5 de abril de 1952, em Itapicuru- BA, filho de Francisco de
Assis Batista e Adinalva Dantas Batista. (1974)
de abril de 1938, em Passa Quatro - MG, ftlho de José Orlando
130. Vandíck Reidner Pereira Coqueiro, brnsileiro. casado.
Costa e Rita Orlando dos Santos. ( 197 4)
109. Paulo CéSar Botelho Massa. brasileiro, solt"eiro, JlasCi- nascido em 9 .1e dezembro de 1949. em Boa Nova- BA. filho de
Arnóbío Santos- Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1974)
do em S de ou rubro de 1945, no Rio de Janeiro~ RJ. fl.l.bo de Cristovam Sanches Massa e Laís Maria Botelho Massa. (1972)
I 31. Virgílio Gomes da Silva, brasileiro, casado, nascido
110. Paulo Costa Ribeiro Basto~ brasileiro, nascido Cm 16 em 15 de agosto de 1933, em Sítio Novo (Santa CiUz)- RN, ftlbo
de feveliirO de 1945, em Juiz de Fora-- MG, ftlbo de Olhon Ri- de Arnóbio Santos Coqueiio e Elza Pereira Coqueiro. ( 1969)
_
beiro Bastos e Maria~do Carmo Costa Bastos. (1972)
132 VitorinO AlVes Moitínho, brasileiro, solteiro, nascido
111. Paulo de Tarso Celestino da Silva, brasileiro, nascido em 3 de janeiro de 1949, na Bahia. filho de lsaú Lopes Moitinha e
em 26 de maio de 1944, em Morrinhos- GO, fifuo de Pedro Ce- Yolinda Alves Moitinha. ( 1973)
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133. Walquíifa Afoilso Costa, brasileira, casada, nascida em
3. O reconhecimento pelo Estado dos desaparecidos e das
2 de agosto de 1947. filha de Bdwin Costa e Odete_ Afonso Costa. pessoas que tenham falecido por causas não naturais em depen(1974) - - ---dências policiais ou ·assemelhadas, na forma apresentada na anexa
134. W álter de Souza Ribeiro, brasileiro, casado. nascido proposta de lei, traduz o restabelecimento de direitos fundamentais
em 24 de setembro de 1924, em Te6ft.lo Otoni- MG, filho de Be- de tais pessoas e uma forma de reparação que, sem seilffinentos-âe
nedito Ribeiro e Maria NataUcia de Souza Ribeiro. (1974)
retaliação. alcance a justiça que o Estado Brasileiro deve a quem
135. Wálter Ribeiro Novaes, brasileiro, casado, nascido na ''·seus agentes tenham causado danos.
Sabia. filho de Arlindo Ribeiro e Maria Rosalinda Ribeiro. (1971)
4. Assim, a proposição é impulsionada no sentido de resol136. Wilson Silva, brasileiro, -casado, nascido em 21 de ver um assunto penoso na perspectiva de que as paixões devem
abril de 1942, em São Paulo- SP, filho de João Silva e Ugía Vila~ ceder lugar a sentimentos edificadores.
ça Silva. (1974)
S. Sobre o Projeto de Lei e sua mecânica tmnscreve-se -0
Relatório enviado pelo Dr. José Gregori. a quem incumbi, por determinação de Vossa Excelência. de delinear suas linhas gerais;
ANEXO/I
6. "A mecânica da proposta é basicamenle:
6.1. Reconhecer, em dispositivO expresSo. o-s desaparecidos
TABELA PARA CÁLCULO DA !NDENizAÇÃO
como mortos para todos os efeitos legais. São abrangidos por essa
declaração os constantes de uma lista de 136 nomes. Tal lista é
(At1. 5")
nova e pt6pria mas é coovergente com outras, a saber: a) Ministro
[dade na data do
Exp«:tatlva Média de Sobrevida
Mauricio Cottêa; b) dos familiares dos desaparecidos que entregadesaparecimento
ram ao Ministro· Nelson Jobim na audiência de 23 de maio: c) de
Mulheres
Homeus
relatórios do Miiüstro das Relações Exteriores; d) duas da Imprensa, da Folha de S. Paulo e do Jornal do Brasil. Além disso, soli50,75
16-20
45,74
citei
ao Secretário de Justiça de São Paulo, Dr. Belisário dos Santos
41,37
46,01
21-25
Júnior, e que mantém ooo1ato com os familiares dos desaparecidos,
26-30
41.53
37.12
uma lista que obtivesse, o mais possív.el; CoDsenso entre eles.
37,06
31-35
32.96
6.2. Embora, nesse campo. nada comporte certeza sólida, a
32,07
36-40
28.93
lista
3.I!Ola
136 pessoas que foram detidas por agentes. no que tudo
28,48
41-45
25,06
indica. pertencentes aos vários braços do que se chamoo sistema
46-50
21,37
24.38
de segurança do regime de exceção que o Brasil viveu, e, _a partir
20,45
51--55
17,09
daí, delas nunca mais se teve qualquer notícia. CaraCte:riZou:..se, as~
56-60
16.73
- l4.66
sim.
um ilícito de gravidade máxima praticado por agentes púbJí:
61-65
11,67
13.27
cos ou a setViço do poder público: deviam guardar quem tinham
MENSAGEM N"916. DE 1995
sob sua responsabilidade e não_o fizeram. Tal circunstância serve
de emOasamento ético-jurídico para o Estado. como entidade~
Senhores Membros do Congresso Nacional.
~e e acima da temporalidade dos governos ou regimes. responsabi~
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à
hzar.se pelo dano causado e procurar reparar o procedimento conelevada deliberação de Vossa Excelência. acompanhado de Exposição de MotivOs dos Senhores Ministros de Estado da Justiça. da denável de seus agentes independentemente da motivação que teFazenda e do Planejamento e Orçameritó. C) texto do projeto de lei nha determinado suas condutas. Objetivamente os representantes
que ''Díspõe -sObre- o reconhecimento comO mori.as_ d~ -pessOas de- do Estado ou inVestidos de seus poderes nãO poderiam ter o comsaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação. portamento materializado por atos e ações que afrontaram leis,
em atividades poJíticas, no periodo de 2 de setembrQ de 1961 a 15 mesmo as de exceção. então vigorantes.
6.3. É lei imemorial entre os homens que quem morre-deVê
de agosto de 1979. e dá outr;t.s providências".
Brasília. 28 de agosto de 1995.- Fernando Henrique Car- ser a~sim considerado e os restos mortais merecem sepultura. O
respe1to e mesmo o culto aos mOrtos está na raiz de quase todas as
doso.
religiões. Nos casos listados, isso. positivamente. não se deu. AgoEXPOSIÇÃO OE MOTIVOS ~NO-MJ/352. DE 28 DE AGOSTO ra. o Estado, decorridos muitos e muitos anos, repara a ausência
DE 1995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO aberrante pôr meio da declaração·do art. 1° e; na medida do possíDA JUSTIÇA. DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO
vel. nos esforços de localização de despojos da Comissão Especial
previ_sta no 3rt. 4, inciso IL
EWMJ N° 352 Brasília, 28 de agosto de 1995.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
6.4. A declaração de morte, do_ anexo do art. 1°. materialiSubmetemos à consideração de Vossa EXcelêncí3 o anex<? zar~se-á pelo assentamento de óbitos, se essa for a vontade dos fa·
Projeto de Lei que "Dispõe sobre o reconhecimento como mortas , miliares. pois nesse Projet_o de Lei,. salvo a declamção do art.. 1°,
de pessoas desaparecidas em mzão de participação. ou acusação nada é compulsório ou ex-oficio, pois, todas -as possibilidadeS-;
de participação. em atividades políticas. no periodo compreendido nele contidas, dependem que os familiares, por vontade própria,
entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, e dá outras decidam obtê-Ias.
providências".
6.5. Assim. o rãmiiiar, com legitimidade para isso, requere~
2. Trata-se de proposta destinada a preencher uma antiga Ja.
cuna na recente história do Pais que visa traduzir a consideração rá ao oficial de Registro CiVil o assentamento de morte. É um exde sua plena democracia. alicerce maíoi do Eslado de Direito, e pediente sumarissimo bastando que se comprove a inclusão do
nortea· se pela idéia da reconciliaçlo e pacifícição nacioriã.l. desen· nome na lista e que o inCluído foi parente de quem requer. - -§.6. Prevê-.se uma indeniz.ação reparatória qUe o parente (Jue
volvida a partir da "Lei de Anistia" (n° 6.683. de- 28 de agosto de
a isso tiver direito poderá requerer.
1979).
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6.7. Quem receberá e processará o requerimento dessa inde- pação, ou acusaçãp de participação em ativ1dades políticas, no penização será uma Comissão Especial que o Presi~te da Repúbli- riodo colllpl"«ndido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto
ca nomeará, c_onstituída de 7 membros sendo, um vmculadç os fa- de 1979.
miliares. outro aO Ministério Público Federal. outro a Comissão de 3. Alternativas eJ:istentcs às medidas ou atos propostos:
DireitOs Humanos da Câmara e outro ao Estado Maioc das Forças 4. Custos:
Annadas. A Comissão Especial funcionará no Ministério da JustiS. Razões que justif"ICIUD a urgência:
ça.
. .
6. Impacto sobre o meio ambiente:
6.8. A indenizaçâo será calculada segundo cnténos estabe7. Sintese do pareeer do Órgão Juridlco:
lecidos pela Assessoria do Ministro da Previdência e Assistência
Manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei.
Social que sugeriu multiplicar certas qu~iãs d~ Reais a ta~las _de
LEGISLAÇÃO CITADA
expectativas de vida do JBGE. Nenhuma mdemzaçio será infenor
LEI N" 6.683. DE 28 DE AGOSTO DE 1979
a R$100 mil e superiora R$150 mil.
6.9. Os casos de pessoas que_ possam estar no campo de
Concede anistia e dá outras providências.
ahrangência -descrito no art. i 0 e que não COOStarain ~ lista nele
O PreSidente da Repíblica. Faço saber que o Congresso
prevista poderão ser apresentados. por ~te~ à COilll~ EspeNacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
cial que decidirá acolher, ou não, o pedido felto. ~~~ ~· os
Art. 1°. É concedida anistia a todos quantcs, no período
familiares de pessoas que faleceram em dependSncms policiAIS ou
compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 1S de agosl? de
assemelhadas, por causas não naturais., poderio ~em~ o RCO1979, comete:ram crimes políticos ou conexos com estes. cnmcs
nhecimento para efeitos de indenizaçãQ junto à Comissão Espeeleitomis, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e ~os
cial. Essa possibilidade deve acrescer. por estimativas do sec:retáservidores da Administrãção Diieta e Indireta, de Fundações vmrio de Justiça de São Paulo, cerca de 80 pessoas às 136 relaCiona~
culadas ao Poder Público, aos servidores dos Poderes Legislativos
das no Anexo.
e Judiciários, aos mili~ e aos dirigentes e -representant_es !>indi6.10. Ainda, nas atribuições da Comissão Especial, prevê-se
cais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complea possibilidade de diligenciar ou ''envidar esforços" para localizar
mentares (Vetado).
o lugar em que, potventura, poderiam estar os despojos. Depende§ 1°, Consideram-se conexos, para efeito deste artigo~_ os
rá de requerimento de parentes que deverão apresentar indícios sucrimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou
ficientes do que alegarem e da concordância da Comissão.
praticados por motivaç!o política.
6.11. O -Projeto prC'vê, ainda. Uni mecanismo de aceleração
§ 2°. Excen.tam-se dos beneficios da anistia os que foram
do processo judicial de indenização que. porvCnb.na. algum famicondenados pela prática de crimes de terrorismo. assalto, sequesliar- ou quem se entenda com direitO de pedir iode~ :W Es- tro e atentado pessoaL
tado por morte- esteja ou venha a mover perante o Judtciário. Ou
§ 3°. Terá direito à reversão ao Setviço Público a esposa do
seja: os recursos serão apenas devolu_tiv_os:
.
militar demitido por Ato IDstitucional, que foi obrigada a pedir
6.12. Frisa-se que ao Projeto de Iet nio tem senudo revanexoneração do respectivo cargo para poder habilitar-se ao montechista. Trilha objetivamente a estrita bitola da reoaração legal sem
conflitar com a Lei da Anistia que determinou o esquecimento de pio militar, obedecidas as exigências do art. 3°
ArL
O~ .~crvidorc~ civis e militares demitidos. postos em
responsabilidades pessoais. Aliás, o Projeto reafmna expressamente o
dispnnibilidadc. aposentados.. transferidos para a reserva ou reforintuito de reconciliação e po.cifECaçio daquela Lei que foi um marco
mado, poderão. nos centn e vinte_ dias seguintes à publicação desta
fundamental para retomarmos nossa marcha democtática.
7. Tendo compromisso com o fun.tro e nio podendo faltar Lei. requerer o .~u retomo nu reversão ao serviço ativo:
I - se o;ervidor dvil ou militar. ao respectivo Ministro de
ao imperativo de sua consciência humanista, o atual governo deEstado;
mocrático resgata. coln este projeto, irispirado em razões ético-juII ---se servidor da Câmara dos Deputados. do Senado Federídicas. a reparação do Estado aos brasileiros por ele ~brangidos."
ral. de A."scmbléia Le-gislativa c de Câmara Municipal. aos respec8. Estamos convictos, Senhor Presidente, de que, com a
presente proposta de lei, estará. V~ Excelência. o ~~gress;:' --tivos Presidentes:
III - se servidor do Poder Judiciário. ao Presidente do resNacional e toda a sociedade brastletra. encemmdo um dtfÍCll capi. .
. .,
tulo de nossa história, supenmdo-o com serena fumeza. dignidade pc,·tivo Tribunal: ,
IV - <;e sCrvtdor de Estado. do D1slnto Federal, de Temtoe equilíbrio.
no ou de Mun!dp10. ao Governador ou Prefeito.
Respeitosamente,
Pará~-rafo único. A dedsão. nos requerimentos de ex-inteANEXO A EXPOSIÇÃO DE M071VOS DO
t;r.ul!es. Jas- pl,Jiçias Militares ou dos Corpos de Bombeiros. será
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
rrc~·cndida de parel.'er de mmissões presididas pelos respectivos
N° DE
Cmtandantcs.
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providênArt. Y-'. O retomn ou reversão ao serviço ativo somente será
cias:
deferido para n mesmo cargo ou emprego, posto ou grad~ação que
Necessidade de elaboração de lei que disponha sobre o re- ,, scrvidPr. <..·ivil t.\U militar. ocupava na data de seu afaslamento,
conhecimento, como mortas. de pessoas desaparecidas _em razão ,·ondíl.'ionando, necessariamente, à existência de vaga e ao intere~
de participaçãO. oo acusação de participação em atividades políti- se da Administração.
cas. no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de
§ ro. Os re(plerimentos serão PrOCessados e instruídos por
agoslo de 1979.
2. Soluções e- proVidências contidas no ato normativo ou na comissões especialmente desigriadas pela autoridade à qual caiba
aprec-iá~los
-

r.

medida proposta:
.
ElaOOração de projeto de lei que dispõe sobre o TeconheCl-

mento como mortas de pessoas desaparecidas em :razão de particí-

§ 2°. O despacho decisório será proferido nos cento e oitenta dias seguintes ao recebimento do pedido.
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§ 3°. No caso de deferimento, _Q seiVidor civil será incluído
cm Quadro Suplementar e o militar de acordo _com o que estabelecer o ~JO a que se refere oart. 13 desta Le1.
§ 4°, O retomo e a reversão ao serviço at1\'ó nãO serão permitidos se o af;~stamento tiver sido motivado por improbidade do
servidor.
§5°. Se o destinatá_rio Qa_<~JJistia houv_er falecído, fica_ garantido aos seus dependentes o direito ãs vantagens que lhe seriam
devidas se estivesse vivo na--data da entrada em vigor da presente
Lei.
Art. 4°, Os- servidores que, no prazo fiXado no art. 2°, não
requerem o retomo ou a reversão à atiVidade ou tiv~ seu pedido indeferido, sedo considerados aposentados. lransferido& para a
reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do
servidor ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade
ou da pensão.
Art. 5°. Nos casos em que a aplicação do artigo anrerior
l:l.carretar proventos e_m tola.l inferioc à import4ncia percebida. a título de pensão. pela familia do servidor. será. garant.ido a este o pagamento da diferença respectiva como va.nta_gem individual.
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termos do art. ~- será contado o tem!X' de afaslamento do serviço
ativo, respeitado o disposto no art. 11.
Art. 11. Esta Lei. além dos direitos nela expressos. não gera
quaisquer ootros~ inclusive aqÕeles relativos a vencimentos. soldos. salários. pri:>veD.tos, -reStituições. atrasados, indenização. promoÇõeS ou ressarcimento.
Art. 12. Os anistiados que se inscreveram em partido JX~Iítí
co legalmente coostituído podetão vetar e ser votados nas convenções partidárias a se lU!izarem no prazo de I (um) ano a partir da
vigência desta Lei.

Art. 13. O Poder Executivo. dentro de 30 (trinta) dias. baixará decreto mgulamentando esta Lei.
Art. 14. Esta Lei entrmá em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em oon!Iário.
Brasília, 28 de agosto de 1979; 158° da lndependSncia e 9!•
da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Pdrônlo Portela Mnjmjano FoiUICCa - Walter Pires - R.S. Guerreiro - Karlos
Rlschbieter - Elseu R<S<Dde - Ángdo Amaury Stablle - E.
Portdla - Murio Ma<:ido - Déllo Jardim de Mattoo - Mário
Augusto de Culro Lima - Joio Camilo p....,. - Caar Cais
Filbo - Mário David Andrcazza - H.C- Mat!Gs -·Jair So.,... Danllo Venturlni - Golbery do Couto e Slva - Octivlo
Aguiar de Medeiros - Samud A!J8Utdo Alva Corrfa - Delftm
Neto - Sald Farbot - Hélo Beltrão.

Art. 6•. O cônjuge. qu:úquer porenle, ou afim, na linha reta,
ou na colateral, ou o Minis~rio Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades ]X)lÍlÍcas. esteja. até a data de vigência desta Lei, desapo.recida do seu
domicílio, sem que dela haja notícias por ~ de ~ (um) ano.
.
§ 1°, Na petição. o requerente. exibindo a prova de sua leglLEI N" 8.971,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994
timidade, oferecerá rolde, no mínimo, 3 (três) testemunhas e os
.
.
documentos relativos ao desaparecimenlo. se existentes.
.
Regula o direito dos companheiros a alimentos
§ 2°. Juiz designará audiência. que, na presença. do Orgio
~à ...cessão.
do Minfsfmo Público, será realizada nos 10 (dez) dias seguintes
O Preoidente da República,
ao da apresentação do requerimento e proferii'á. tanlo qUe concluiFaço saber que o Congresso Nacional ~ta e eu sanciono
da a inStrução. no prazo máxiino ·de 5 (cinco) dias, sentença. da a seguinte lei:
qual. se concessiva do pedido. não caberá recurso.
Art. 1o A ccmpanheira. comprovada de um homem solteiro.
§ 3°, Se os documentos apresentados pel~ ~uere.nte con~
separado judicialmente. divorciado oo viúvo. que com ele viva há
ticuírem prova Suficiente do desaparecimento. o JUIZ. ~uvtdo o ~- mais de cinco anos. ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposnistério Público em 24 (vinte e quatro) hOias, proferirá, no prazo to na Lei n° 5.478. de 25 de julho de 1968, enquanto não constitUir
de 5 (cinco} dias e independentemente de audiência. sentença. da nova união e des.de_que prove a necessidade.
.
qual. se concessiva. não caberá recurso.
Parágrafo ún1co~ Igual direito e nas mesmas ~ond1ç~ .é _re§ 4°. Depois de averbada no registro civil. a sentença ~ue conhecido ao companheiro de mulher solteira. separada JUdicialdeclarar a ausência gera a presunção de morte do desaparectdo.
mente, divorciada ou viúva.
_
_
para os fms de dissolução do casamentQ e de _abcrtu~ de sucessão
Art. 2° As pessoas referidas no artigo anterior participarão
defmitiva.
da sucessão do( a) companheiro(a) nas seguintes ccndições:
Art. 7°. É concedida anistia aos empregados das empresas
privadas que, por motivo de participação em greve ou e~ ~uais
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto
quer movimenEOs reiviridicatórios ou de reclamação_ de drretto re- não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do
gidos pela legislação social. hajam sido despod.idos do trabalh~. cu "de cujos, se houver filhos deste ou comuns;
.
destituídos de cargos adniinístrativos ou de represeilla'ção sind1cal.
II- o(a) companheíro(a) sobrevivente terá direito. enquanto
Art. go_ São anistiados. em relação às infrações e penalidade não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do "de
decorrentes do não cumprimento das obrigações do serviço mili- cujos", se não houver ftlhos, embora sobrevivam ascendentes;
III - na falta de descendentes de ascendentes. o(a) compatar, os que, à época do recrutamento. se encontravam por motivos
nheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade de herança.
políticos. exilados ou impOssibilitados de se apresentarem.
Art. 3° Quando os bens deixados pelo(a) autor( a) da heranParágrafo único. O Disposto neste artigo aplica-se aOs de- ça resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) companheiro,1erá o sobrevivente dirçíto à m~~:.a:de _Qqs !:>e~_;
' .- pendenles do anistiado.
Art. 4° EstaLe{ entra em vigOr na data de sua publicação. Art. 9°. Terão os benefícios da anistia os dirigentes e repreA rt. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
sentantes sindicais punidos pelos A tos a que se refere o art. 1. ou
Brasília, 29 de dezembro de 1994; 173° da Independência -e
que tenham sofrido punições disciplinares ou ínconido em faltas
106° da República.
ao sexviço naquele perlodo, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias. bem como os estudantes.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidi:zdania e de A.tsuntos Econômicos.)
Art. 10. Aos servidotes civis e militares reaproveitados, nos
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O SR. PRESIDENTE (feotonio-Vile1a Filho) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário erri. exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 1.218, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256 do Reginien:tõ Interno, requeiro a retirada, em caráter defmitivo, do RequerimentO 0° 1.188, de 1995.
Sala das Sessões, 20 de setembro de !995.- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O requerimento lido é deferido pela Presidência, cOnsoante o disposto no
art. 256, § zo, a, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr.l 0 Secretário
em exercicio, Senador Levy Dias.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 263, DE 1995
Dispõe sobre a educação a distância
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A educação a distância será incentivada pelo Poder
Público como meio de democratização de oportunidades educacionais em todos os níveis e modalidades de ensino e na educação
continuada.
Parágrafo único. A educação a distância se dirigirá preferencialmente a jovens e adultos. a pessoas com dificuldades de
deslocamento a instituições de educação presencial e a pessoas na
terceira idade.
Art. 2° A freqüência-de alunos e professores atenderá às peculiaridades dos programas educacionais e dos cursos a distância.
Art. 3° Os eiainei-dos programas e cursos a distância terão
caráterpúblico e serão-convocados mediante ediial, publicado previamente pelo menos em um jornal de ampla circulação.
Parágnifo único. Os eStabelecimentOs
OlS:tânCi3.guardarão por 3 (três) anos toda a documentação referente aos
exames.

cle--ensmõa:

Art. 4° A autorização. o recoThiriitmto e a avaliação de esta·
belecimentos de educação a distância e dos respe-c!ivri~--'Ci.Jri;(J:.; 1:-.
ainda. dos cursos a distância miriistrados por instituiçÜC,<; que ta.m·
bém se dediquem à educação presencial se farão na Unidr.dc Federativa da sua sede.

§ 1° A avaliação nas unidades Federativas. onde estiver domiciliado o aluno. se fará sob a responsabilidade do rcspe<."ÜV!)- sistema de ensino. com base nos exames ministrados. - § 2° No caso do ensino superior a União se encarregarâ da
autorização, reconhecimento e avaliação a que se refere o caput~
podendo delegar competência às Unidades Federativas.
Art. SOA autorização, o reconhecimento e a avalia~·ão de c~
tabelecimentos e_ cursos obedecerão. no que couber. às normas referentes à educação presencial. atendidas as espec-ificidades -da
educação a distância.
--Parágrafo único. A União- e as uruaades- FederatiVas. nn
prazo de 120 (cento e vinte) -dias, adaptarão as suas normas, de
modo a incluírem o atendimento às peculiaridades da educa~·ão a
distância.
Art.. 6° OS diplomas e certificados terão validade nacional.
vedada qualquer discriminação ou exigência de revalida~·ão ou
processo similar.
Art. 7° A educação a distâncía desfrutará de tratamento especial no que se refere:

I- ao uso de tempo reservado por lei ao Poder Público na:transmissões de rádio e televisão:
·
- - II- às tarifas postãis e telegráficas;
~Ill - à transmissão de dados por intermédio da rede t~ef(i.
nica:
IV- à concessão de canais com finalídades exclusivanlent~.·
educativas.
Art. go Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9o São revogadas as disposições em contrário.

Justincação
O Brasil-já perdeu décadas de oportunidades no campo
da educação a distância, situai:J.d_o-Se hoje em desvantagem até
em. relação a países latino-americanos com menores possibilidades económicas e flrianceiras. Não é mais possí~el continl!_ar
negligenciando uma alternativa -iãO preciosa para democratizar
a educação em lodos os níveis. possibilitando o acesso e o SU·
cesso das chamadas clientelas altemalivã.s; Como jovens e a.:iu J.
tos, pessoas que têm dificuldades de d~eslocamento a-instituições de ensino presencial (seja pelas suas condições físicas. seja
pelas distâncias envolvidas) e pessoas na terceira idade. A falta
de interesse de concentrar recursos públicos num projeto nacional, como fizeram decênios atrás países como o Reino Unido. o
Espanha e Portugal. permitiram que iniciativas fragmentária~
surgissem aqui e ali, tendo como única alternativa perante .a Lei
o caráter experimental e excepcional. Pruridos e formalismos
têm dificultado no Brasil a utilização desta alternativa. como se
as possibilidades de fraudes e as limitações à qualidade não
existissem na educação preSencial.
Considerando que a educaçãO a distência é. antes :Je
tudo: u-ma\ fonna de edu_cação, como o é a presencial. este Ptojeto de Lei elimina o grande obstáculo legal, que tem sido_ a I_~
quência obrigat6ria e indiscrinúnada de docentes e alunos. Tal
frequência passa a atender às peculiaridades dos programas
educacionais e curso·s _ distância. Da mesma. forma. s6 caberá
alteração das normas de autorização, reconhecimento e avaliação de estabelecimentos e recursos. de modo a abrigar esta
- nov-a e irrecusável realidade.

ª

Para resguardar a autonomia das Unidades Federadas e.
ao mesmo tempo. evitar impasses legais. o presente Projeto estahclcc:c o papel que terá cada sistema de ensino. De outro
nüx:lo a educação a distância n_:to poderia desfrutar de um dos seus
ma1ores bene ficios, que é a redução do custo/aluno em vista da_ el.:
cala. Para garantir a lisura do processo. todos os exames terão caní.tcr-público e os documentos serão guardados pelos estabelecimentos durante três anos.
Ademais, tendo em conta o elevado valor social da educação a di~tância e o seu impacto para a distribuição de renda.
por pmporcionar oportunidades precisamente a clientelas alter·
nativas. o presente Projeto prevê tratamento especial no que se
refere ao uso do tempo reservado ao Poder Público nas tra.nsmissõcs de rádio e televisão. às tarifas pOstais e telegráficas, à
com:essão de canais com finalidades exclusivamente educativas
e à transmissão de dadQS por intermédio da rede telefônica.
Esta última permitirá a CQnstruçáo dos campi telemáticos, que
já se estruturam em vários países.,elevando A categoria de lei os
incentivos hoje oferecidos.
-Sala das Comissões, 20 de setembro d_e 1'195. --SenadQL
Lúcio Alcântara.

(A Comissão- de Educação, Revisão Terminatim.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 264,DE 1995

LEI N" 4.117 DE 27 -S-62- LEI ORDINÁRIA

Altera a redação da alínea "'e" do art. 38 da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, que Institui o
Código Bmsi.leiro de Telecomunicações, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A alínea "e" do art. 38 da

Institui o Código Brasileiro de Teleeomunkações.
Artigo 38

Lei

D

0

4.117, de 27 de

. Art. 38. Nas concessões e autorizações para a execução de
serviço de radiodifusão serio observados. além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:

agos.to de 1992. passa a vigorar com a seguinte redaçio:
''ArL 38 ................- ...- -..- - - - - -.........- -..
e) as emissoras de nidiodifusão, -excluidas as de
televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente. das
19 (dezenove) às 20 (vinte) bOias, ex~to aos sábados,
d1'mingos e feriados, o programa oficial de inf~s
dus Poderes da República, fJCarido reservodos 2S (vinte
cinco) minutos para o Poder Executivo. igual tempo
para o Poder Legislativo, e 10 (dez minutos para a transmissão de avisos. mensagens educativas e campmbas de
utilidade pública, a serem produZidos em tegimc de interação entre a Presidência da República e as Mes.u Diletoras do Senado Federal e da Câmara dos Depulados."

a) Os diretores e gerentes serio brasileiros natos e os ~c
nicas encaiTegados da operação dos equipamentos transmissores sedo brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva
no país, permitida, podm, em caráter excepcional e com autorizaçio expressa do Conselho de Telecomunicações, a admissio
de especialistas estrangeiros, mediante contrato, para estas últi-

mas funções.
b) A modiflCaçilo dos estatutos e atos constitutivos das
empresas depende, para sua validade, de aprovação do Gover~
no. ouvido previamente o Conselho Nacional de Telecomunicações.

A~1. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art 3° RevogamMse as disposições em cootririo.

c) A transferSncia da concessão, a cessio de cotas ou de
ações representativas do capital social, dependem, para sua validade, de autorização do Governo após o pronunciamento do
Conselho Nacional de Telecomunicações.

Justlll<ação
Criado em 1937 pelo Presideute Getúlio Vargas, o progra·
t,:a ra·ltofônico diário de divulgação dos trabalhos dos poderes da

República. denominado ..Voz do Brasil", teJ:Il sua tmjetõrii. iiilimamente ligada à própria história política do Pals. De programa oficial de "propaganda" do Estado Novo, de canal de clivulgaçio da
Doutrina de Segurança Nacional, no periodo autoritú'io. o progmma reformulou-se. acompanhando os ventos de 4etnOÇI'&tizaçio
que varreram a Nação.

Erii que pese ser alvo de constantes críticas por determinados serores do empresariado da comunicação. a ''Voz do Brasil"
representa, sem sombra de dúvida. o mais importante canal de comunicaçãci -entreOS poderes Executivo e Legislativo e o povo btasileiro. Em muitos casos, constibli, até mesmO; a úhica opçio de
informação para os brasileiros que vivem nas regiões mais iD6spitas, nos rincões mais longiquos, em meio às malas mais ín&.cessíveis.

Trãnsmitido por quase 3.00 emissoras em todo _o País! o
programa conta com índice de audiência em tómO de S%, 6- que~--
em termos de rádio, significa público extraord.in.ário~ Isso demonstra, certamente, enorme demanda por infon:na.Ções mais aprofundadas so~ o 1rabalho do Governo e do Parlamento que a grande
imprensa não tem interesse ou espaço para noticiar.
Em vista deSsa realidade, submetemos à criteriosa considen.ção dos ilustres pares o presentC Projeto de-- LCi, quC" pretende ampliar a ftinçio social do programa Voz do Brasil reservando 10 minutos diários para a veiculação de avisos, mensagens educativas e campanhas de utilidade pública. Produzido
em regime de interação entre a Radiobrás e os órgão;; de divulgação -das duas Casas do Congresso. esse espaço deverá conter
informações sobre saúde, educaçio~-cultura, e outras de interes-se da população, contribuindo. por certo, para a formação integral do indivíduo e, por conseqüência, para-o fortalecimento do
regime democrático.
Sala das Sessões. 20 de setembro de 1995. -Senador Pedro

Simon.

Setembro ·de 1995
IEGISV.ÇÃO CTFADA

O silêncio do poder concedente ao fim de 90 (noventa}
dias contados da data da entrega do requerimento de transferência de açiles ou C<JCas, implicará a mitorização.
d) Os serviços de informaçJo, divertimento. propaganda e
publicidade das =P=U de radiodifusão estilo suboolinadas As fi.
nalidades educativas e culrurais inerentes à mdiodifuslo, visando
aos supeiiotes -inte~sses âo país.

·

e) As emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão.
são obrigadas a tetransmitir. diariamente, das 19 (deunave) As 20
(vime) horas, exoeto aos >Abados. domingos e feriados. o progra..
ma oficial de infOilllllções dos Pocletes da República, ficanclo ,..
servadoo 30 (trinta) minutos pera divu!gaçio de ooticiárlo _.-..
do pelas duas Casas do Congtesso Nacional.
f) As empresas, não só através da seleção de seu pessoal,
mas também das normas de trabalho observadas nas estações
~missaras devem criar as condições mais efiCazes para que se evite
a ptática de qualquer das infrações previstas na presente lei.
g)- A ínCsnla pesSOa não pódCfá participar da direção dr.
mai:;: de uma concessionária ou permissionária do mesmo tipo de

serviço de radiodifusão, na mesma localidade.
b) As emissotas de radiodifusão, iiidusive televisão; deverão cumprir sua firialidade-1riformativa~ ôestinando um núnimo de
5% (cinco por cenlO) de seu tempo para transmissão _de serviço

noticioso.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou
gerente de ~mpresa conce_~siof!ária de rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial. (À Comissão de Educação - decisão termin:zrivac)

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela filho) - Os proje.

tos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
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Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se- aruação daquele órgão de supezvisão bancária. particulannente no
cretário em ex.ercício, Senador Levy D_ías.
- que diz respeito aos diferentes inStrumentos Utilizados e aos im~
pactos de lais medidas no sistema, insinuando tratamento difcren·
São lidos os seguintes:
ciado aos credores das insiitUições atingidas.
REQUERIMENTO N' 1.219, DE 1995
Em razão disso, solicita-se que o Ministro da Fazenda determine ao Presidente do Banco Central esclarereT a matéril. de
Senhor Presidente,
inquestionável relevância, de modo que esta Casa possa com!ecer
Nos termos constitucionãis do art. 50,§ 2°, e na forma regi- as reais motivações desses atos de interVenção _no sistema e as
mental do art. 216, requeiro seja solicitaâoque o Ministro de Esta- evenruais dificuldades enfrentadas no trato dessas questões.
do da Fazenda, Senhor Pedro Malan, determine ao Presidente do
Sala das SessOOs, 20 de setembro de 1995.- Senador Ney
Banco Central encaminhar ao Senado Federal as seguintes infor- Suassuna.

mações:
1. Quais os instrumentos de que dispõe o Banco Central
para atuar preventivamente em relação_ às instituiçõeS que
apresentem perdas patrimoniais e coloquem em riSco Seus
credores? Esses instrumentos têm se mostrado eficazes ao
longo do tempo? Em caso negativo, quais as deficiências verificadas, inclusive no que concerne à legislação de regência?
2. Considerando os diferentes efeitOs--que a legislação
atribui aos regimes especiais (intervenção, liquidação ex.trajudicial e Raet); quais as razões que determinam a opção por
um deles, eis que, erp alguns casos, os pressupostos se assemelham?
3. Os mecaniSmos de redesconto utilizados, pelo Banco Central são adequados para momentos de eventual crise
no sistema, provocada por intervenção em instituição de
grande porte?
__
4. O Banco central dispõe de meios eficazes para, ao
detectar má- gestão ou gestão temerária ein_ inStíiU ições do
sistema, afastar imediatamente seus dirigentes e/ou seus
controladores, sem que, para tanto, tenha que assumir agestão da empresa?
5. Quais as raZões que levam o Banco Central a eventualmente retardar a aplicação do regime especial. quando já
presentes os pressupostos que o indiquCin?

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N" 1.220,CDE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no § 2° do art. 50 da Cons_tituição Federal e com base no disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito _seja encaminb~do, ao Ex.in°
Senhor Ministro de Estado da Justiça, pedido de que determine o
levantamento das empresas de assessoria, consultaria e planejamento registradas nos diversos Cartórios de Registro de Pessoas
Jurídicas do Distrito Federal, cOm a juntada de cópias do inteiro
teor dos correspondentes conttatos sociais e suas alterações. quando houver.
Justificação

O presente Requerimento tem pór fmalidade obter dados
que j:iermitaril a eSta Casa examinar a questão levantada pelos re·
centes episódios, fartamente noticiados na imprensa e discutidos
nas duas Casas do Congresso Nacional. da: existência de empresas
que têm, como proprietários ou sócios, sezvidortis da Admipjstração Pública ou seus familiares.
Tais empresas, valendo-se de informaçOOs privilegiadas detidas pelos seus proprietários, sócios ou familiares. advogam, muitas veies, _contra os iiiteresses da própria Administração a que ser6. Sabend9-se que o mercado ex.perimenta níVeis creS- -vem.
De acordo com o inciso X do art. 49 da ConstituiÇão Fedecentes de sofisticação, os instrumentos dispõnlveis para intervenção no si~tema mostram-se adequados? Caso -contrá- ral. é da competência ex.clusiva do Congresso Nacional "fiscalizar
rio, o que vem sendo feito ou proposto para adequá.lo à situação e contpJJar diretaitle:nte_pu _por- qualquer de suas Casas;-os ãiOs do
amai?
Poder Ex.erutivo, incluídos os da administração indireta". Daí, Se7. A inexistência de autonomia do Banco Central pode ser
nhor Presidente. a necessidade de que esta Casa busque as inforconsiderada como obstáculo a uma atuação mais incisiva da instimações pertinentes. a ftm de coibir a tos dessa natureza. que atentuição, em relação aos aspectos de supeiVisão bancária?
tam contra a moralidade da Administração e contribuem para malversação dos recursos públicos.
8. Reconhece-se haver. nos casos de instiruições fmanceiSala das Sessões, 20 de setembro de 1995. - St!riildor Pedro
ras. assimetria de infonnações: po-sto que suas congêneres no merSimon.
-cado acabam por conhecer antecipadamente dificuldades evenn.talmente enfrentãdas. ao passo que o público em geral as desconhe(À mesada decisão.}
ce. Quais as medidas que poderiam ser adotadas para contornar
essa assimetria de informações?
- -- - - -- O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho). Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos tennos
9. A chamada Lei do Colarinho Branco tipifica -como- Criiile

a divulgaÇãO-de -úitOimaÇão-fa\Si o-u--preju<fíCiãliriente- íriCõtTiplela
sobre instituição fmanceira. Quais as medi~ a_~i~trativas que
podem ser adotadas. com vistas a evitar-Se-: põi exemplo. a publi·
caçào de demonstrativos financeiros·em--desacordo com a real situação da instituição? Qual tem sido a atitude em relação aos contadores e auditores independentes que elaboram e atestam fnformações sabidamente falsas ou prejudiciais?
Justificação
As recentes intervenções e liquidações decretadas pelo Banco Central provocaram amPla discussão e questio"õamentos sobre a

do-inc-lw-In-00 a.rt.2-~6 do-Regimento !n!emo.--

O~SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela filho)~ A Presidência recebeu ex.pediente do_ Secretário-Geral do Parlamento
Latino-Americano. solicitando seja designado um representante
desta Casa para participar do Seminário sobre o "Desenvolvimento Econômico-Comercial na América Latina e a Cooperação Financeira com a União Européia". a realizar-se e(Il Segóvia. Esparilia. nos dias 5 e 6 de outubro próximo. (DIVERSOS
N' 109. DE 1995)
~
À Comissão de Relações Ex.teriores e Defesa Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) • A Presidência recebeu ofício do Senador Romeu Tuma. consultando s~
bre a possibiUidade de indicação de seu dome ju.iito ao ltamaraty
para integrar a delegação brasileira que participãrá da Assembléia
Geral da Interpol. que leTâ lugar na Chiha. no peifOdo de 4 a 10 de
outubl:o do corrente. (DIVERSOS N" 110. DE 1995)
A matéria será despachada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) • A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso D0 10, de
1995, interposto no prazo regimental. no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n° 75, de 1995, de
autoria do Senador Eduardo Supücy, que extingue disposições legais que asseguram a prisão especiaL
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, para
recebimento de emendas. de acordo com o disposto no art. 235, n,
"c", do Regimento Interno, combinado com o art. 41) da Resolução
n• 37. de 1995. do Senado Federal.
É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO N" 10, DE 1995
Nos termos do art. 91, § 4°, do Regimento Interno, solicita~
mos que o Projeto de Lei do Senado n° 75, de 1995. de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, que extingue disposições legais que asseguram a prisão especial. seja submetido ao Plenário.

Sala das Sessões. 20 de selembro de 1995.- Eduardo Su·
plicy - Beoedita da Silva - José Eduardo Dutra - Roberto
Freire - Marina SOva - Lauro Campos - Ademir Andrade Júnia Marise- Emilla Fernandes.
O SR. PRESIDE!Io fE (feotonio Vilela Filho)· Conoedo a
palavra ao nobre Senador Levy Dias-. para urilã. -COmunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos~ -nos termos do art. 14,
do
Regímeiito Interno.

vn.

O SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Para uma comunicação.
Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores., estou encaminhando à Mesa requerimento em que solicito homenagens
pelo falecimento do Dr. Femazido Luiz Alves Ribeiro, ex-deputado federal pelo Estado do Mato Grosso do Sul e ex-p~feito da minha cidade. Aquidaua.na. ocorrido na quinta-fCira à noite, em Campo Grande. Ele era cunhado do ex-Presidente do Senado, Dr. José
Manuel Fontanillas FrageUi.

Setembro de 1995

O Sr. Lúdio Coelho- Permite-me V.Ex•um aparte?

O SR. LEVY DIAS- Pois não, nobre Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Lúdio Coelho • Nobre Senador, participo dessas homenagens ao companheiro Tico. Anteontem, quando homenageávamos o ex-Governador Antonio Mariz. ouvi o pronunciamento
de um Senador dizendo que o ex-Governador Antonio Mariz fumava muito. Tive a alegria e a honra de ser companheiro de juveillUde do Dr. Tico. Nós fumávamos muito. Depois que tive dois iafartos. parei de fumar. e o Tico continuou fumando. AcrCdito que
o cigano teve muito a ver com o sofrimento por que passou nos
últimos dias. Faz muito bem o companheiro Levy Dias em homenagear o Tico. Muito obrigado.

O SR. LEVY DIAS • Muito obrigado. nobre Senado. Lú·
dio Coellio. O aparte de V. Exa integmrá. o meu pronunciamento.
Estive na cidade de Aquidauana. na sexta-feira. acompanhei o sepultamento do Tico Ribeiro e pude constatar que tOOa a cidade de
Aquidauana e também a cidade de Anastácio estiveram presentes
ao seu velório. Uma grande multidão passava silenciosamente,
num ato de respeito e de gratidão por aquele que foi um dos melhores homens públicos do nosso Estado.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo aqui registrado o meu voto de profundo pesar pelo passamento do Dr. Tico
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (feotonici Vilela Filho)· Concedo a
palavra ao oobre Senador José Fogaça. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobie- Senador- Fram::eli.lio Pereira.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao nolm: Senador Joel de Hollanda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. (Pau-

sa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V aladares. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador -V8Jmii- CampelO.
(Pausa.)

Nesta opornmidade, encaminho condolências à família, a
sua esposa. D. Maria Tereza, a sua irmã, D. Loutdes Fragelli.

O Sr. Teotônio V (leio. Filho, 1(} Via-Presidente,
deixa a cadeira da presidinda. que é oc. upada pdo Sr.
Levy p_ias, 3(} Secrettirio.

Também estou encaminhando comunicação idêntica à Assembléia Legislativa e à Câmara de Vereadores da cidade de
Aquidauana.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a pa!avra ao
nobre Senador Teotonio Vilela Filho.
_ _ _
__

O Dr. Fernando Luiz Alves Ribeiro, conhecido popularmente como Tico Ribeiro. começou sua carreira como prefeito da
minha terra natal e tomou-se um exemplo a ser seguido não só na
cidade de Aquidauana, mas em todo u Estado do Mato Grosso do
Sul. um paradigma de bomem píblico, pela sua personalidade forte. pela sua ética. pela sua força moral. Ele deixa um vazio muito
grande na política do nosso Estado. exawnente pela presença marcante que teve na política estadual.
Portanto. deixo aqui regisrrado. Sr. Presidente e Srs. Senadores.. o meu voto de pesar pelo passamento do Dr. Tico Ribeiro,
um homem que deixou um exemplo muito grande para o nosso
Estado.

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Se:Ílado~s. muitas vezes. ocupei esta tribuil3. para compai-tilliar apreensões dúvidas e apresentar sugestões em relação à matriz energética brasileira.
Em repetidas oportunidades, _collii propostas e análises de
técnicos. de lideranças políticas, empresariais e sindicais e mesmo
de pessoas comuns. que me procuraram em meu gabinete, em semínários e encontros de que participei em fõdo o Brasil, como Presidente da Comissão de lnfra-EstnJtura e da Subcomissão de Energia desta Casa.
O desconhecimento da importância de nossa opção energética e de sua innuência determinante na economia tem retardado a

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL. Pro-
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construção de uma matriz da dimensão do i3rasil, limitado por sua
condição de país em desenvolvimento, mas energeticamente rico
por sua localização tropical.
Defendo uma matriz energética que co.risidere os impactos
da produção e consumo, Custos e preços. da imensa gama de op·
ções que temos em nosso País abençoado. talvez como nenhum
outro, quando se trata de energia.
Mais do que nunca, agora com a economia globalizada e a
mudança do papel do Estado, que está se afastando das atividades
ligadas à produção de energia, preciSari:tos cODstrilir essa matriZ.

Ocupo esta tribuna mais uma vez. Sr. Presidente, para
falar de energia, estimulado por um excelente artigo do jor·
nalista Joelmir Beting, publicado no domingo passado, no
jornal O Estado de S. Paulo.
O artigo foi motivado pela grave situação vivida na po·
luída cidade de São Paulo, com o rodízio que inipede a circula·
ção de automóveis, de acordo com suas placas. O jornalista
alerta par.t o abandono do Programa do Alcool. chamando a
atenção para a insignificante oferta de veículos novos a álcool e
mesmo para a ameaça do fim da adição de 22% de álcool à ga·
solina. Joelmir Beting comenta inclusive o crescente interesse
no exterior, particularmente nos Estados Unidos, para o uso
desse combustível limpo e renovável, destacando a vinda dos
governadores de Nebraska e de Wisconsin ao Brasil para participar d~ um seminário sobre o Proálcool.
E lamentável, Sr. Presidente, em um periodo em que o
nosso pioneiro Programa do Álcool parece cair em descrédito,
é até melancólico poder acompanhar diversas iniciativas de outros países para ampliar a participação dessa: alteniativa em suas
- matrizes energéticas~
O álcool, no Brasil, não é apenas mais um energético numa
matriz de poucas fontes e muitos equívocos, nem é somente nosso
principal energético da biomassa. O álcool, em nossa matriz. é um
símbolo acabadamente emblemático das omissões, das vacilações
e dos equívocos de uma política energética que não conseguiu alcançar os verdadeiros interesses nacionais, porque esteve presa aoSinteresses nacionais, J:>orque esteve presa aos interesseS corporativos de grandes estatais do setor. de uma política que não conseguiu refletír obje_tivos de longo prazo, porque se enredou no imediatismo do curto prazo, nem conseguiu preservar a inarredável dimensão estratégica da energia, porque insistiu ein- ameSquinhar
a energia como mero- insumo econõmico de planilha _de fábrica e não como assunto de Estado de inte!e-sse estratégico.
Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadores. o Proálcool surgiu quando o frágil equilíbrio geopolítico dos produtores de ~
tróleo se estilhaçava nas guerras freqüentes do Oriente Médto,
cartelizando os produtores e politizando suas relações e negôcios. Nasceu mais por razões estratégicas e menOs por imperativo económico. O Proálcool. se sabia desde seus primeiros dias.
produziriã:-COOibustivel a preços superiores às I!' ais exag~radas
estimatívaS da explosão dos preços do petróleo, mas sena um
combustível verde-amarelo que garantiria uma estratégica auto~
su ficiéncia energél ica.
·
O preço internacional do petróleo está hoje inferior a
1974. quando a OPEP transformou o mundo importador em
refém do seu cartel. Depois de chegar a quase US$60 em
1981. o petróleo despenca a pouco mais de USS 15. nível inferior aos tempos imediatamente anteriores ao prímei1o choque do petróleo. Os preços caíram substancialmente por razões que, na essência, têm a mesma natureza política das
causas que o fizeram explodir. Ao longo dos diversos cho-
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ques do pelróleo, os produtores se uniram e reuniram num
quartel mOnOlítico. reunido na OPEP. de onde ditavam preços
e cotas de produção. _de onde exigiam vantagens comerdaís e
concessões pOlíticas. Hoje, ao invés, os mesmos produtores--se
digladiam em interesses inoonciliáveis a respeito de volumes de produção. se guerreiam JXX' razões religiosas que maJ disf.nçam as ambições geopolíticas. O declínio da OPEP se baseia antes nos humores
políticos do Oriente, que ontem convergiram para uma uniãtj mo-nolítica. hoje desembocam numa divisão aparentemente incCJltornável, mas que ontem, como hoje, guardam os mesmos traçcS políticos da instabilidade e de absoluta imprevisibilidade.
:
As razões estratégicas que presidiram a criação dO Proálcool persistem hoje e só uma visão imediatista e caolha pc:xiem
ignorá-las. São essas razões estratégicas que levam países desenvolvidos. como a França e os Estàdos Unidos. a estimula~
rem, mesmo agora, a c_onsolidaçio e expansão de programas já
ambiciosos de combustíveis renováveis: Nos Estados Unidos. o
álcool já representa 1,5% do coltslllno de_ combuStível.· o equi.
valente à metade da produção brasileira. E. a partir de 1988. dois
por cento das vendas de veículos novos serão obrigatoriamente movid_os a combustíveis renováveis. Ainda nos Estados Unidos, a GM acaba de anunciar o lançamento de toda
uma linha de pick·up a combustível flexível, com 85%- de
etanol e 15% de gasolina, e espera-se vender ISO mil unidades por ano. O subsídio federal será de US$23 por barril equivalente de petróleo- um subsídio de cerca de 150% sobre o preço
internacional do barril de petróleo. Na França, desde o ano passado, existe um subsídio para o combustível renovável produzido
igualmenle a US$90 por barril.
._
_.
Evidentemente, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, franceses e americanos não se estão guíando por razões económicas. A
França paga de subsídio por barril de combustível renovável que
produzir seis vezes mais do que pagaria por um de petróleo comprado em qualquer mercado do mundo.
Ninguém saberá ao certo quanto custa hoje um buril de peiró.
leo produzido pela Petrobrás, até porque a nossa estatal~símboJo
tem privilégios fiscais, tributários, inclusive· o privilégio maior de
não remunerar adequadamente o acionista :inajoritário. As pla.gilhas da Petrobrás viraram. compreensivelmente, indevassáveis segredos de Estado. Mas é previsível que extrair petróleo de águas
profundas de mares revoltos seja mais caro que-apenas bombf.á.-:lo
de poços jomntes em terra, quase à beú:a do pxto. Nem {k)'r isso o
Brasil pensou, nem se poderia imaginar, em desativar a :r:'etrobrás
assim que começaram a cair, no Oriente, os preços do petróleo
árabe.
O Sr. Lauro Campos- Permita~ me V. Ex• um aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Com muita honra.
nobre Senador e meu mestre Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Hoje a posição se inverte. V~
Ex• é que é o nosso mestre. Mas gostaria de aproveitar essas
elucubrações feitas pOr V. Ex• a respeito desse assunto tão im_·
portante, qual seja a questão do petróleo, a questão do álcool,
dos combustíveis que alimentam -o principal meio de comunic:ação de nosso século, um século domíilado pelo carro e pelos
meios de transportes individuais. para. lateralmente ao seu ra·
ciocínio e à sua exposição. que são merecedores de granáes encômios, lembrar o" seguinte: os produtores de petróleo, os paises da OPEP que tiveram os preços politicamente aumentados

no final de 1973/74- de US$3.00 para US$12.00 o barril. Jia.
quele primeiro impacto do aumento dos preços do petróleo -.
foram vítimas, demonstrando que o mercado é algo muito dife·
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rente do que os neoclássicos pensam. O mercado do petróleo é
um mercado politico, como são políticos todos os preços. desde
pelo menos os anos 30, no mundo todo. O petróleo é um preço
político-~-Assim, a política internaciCnl-al de dominação obviamente reduzia e pressionava o preço do petróleo como de todas
as matérias-primas; e, politicamente- organizada, a OPEP conseguiu esse primeiro~ depois o segundo aumento do preço do pe-

tróleo. Como V. E"• lembra muito bem. hoje o preço n:al do
petróleo se encontra em um nível inferior àquele obtido com o
primeiro aumento do preço do petróleo. Como países sofredores, como países dominados. quando eles conseguinm esse aumento nas suas exportações- e, portanto, grandes saldos de exportações -, o que aconteceu com eles? Eles continuaram dominados, por dois motívOs fundamentais. Inclusive, o Ministro da
Venezuela, em 1979, declarou o seguinte: "A inflaçio na Venezuela, boje, se deve ao aumento do preço de petróleo". Houve

uma invasão de dólares naqueles países e essa invasão de dólares obviamente foi trocada, foi cambiada por moeda local, pressionando a base monetária e causando uma inflação imensa.
Trocava-se petróleo por inflação, uma iri.flação incontida. Por
outro lado, naquela ocasião, os países petroleiros da OPEP pensavam que tinham um grande poder de compra; mas, como paises dominados, não tinham. Nas mãos deles o dólar não podia,
não tioha o poder de circular no mundo, como acontece com o
dólar nas mãos das empresas norte-americanas. Eles compraram uma parte da Mercedes Benz. compraram um banco nos
Estados Unidos, casas e hotéis no centro de Londres e logo foram proibidos de fazer novas compi"as. Então, a grande vitória,
o aumento do preço do petróleo acabou redundando em algo
negativo; por isso; até desanimou a continuidade da guerra pelo
preço do petróleo. Como nós sabemos - estou querendo apenas
enfatizar-. a ditadura do mercado livre. no qual escravos eram
comercializados livremente, pesa sobre nós. e as nossas matérias-primas e riquezas acabam se dHuindo e Se transfonniuido
muitas vezes no seu oposto, como aconteceu com o petróleo,
que foi vítima dessa inversio; ou seja, uma riqueza que se
transformou em inflação e que se tranSformou em negatividade.
De modo que eu gostaria apenas de tentar enriquecer o seu pronunciamento com essas considerações laterais. Agradeço muito
a oportunidade que V. Ex• me deu.
O SR. TEOTONIO VU.,ELA FU.,HO - Nobrn Seuador
Lauro Campos, incorporo Coi:n muita homa o aparte de V. Ex• ao
pronunciamento que ora faço nesta lrihlna.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex• um 3parte, nobre
SenadorTeotonio VIlela?
O SR. TEOTONIO VILELA FU.,HO - Ouço o aparte do
nobre Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá- SenãdorTeotonio Vilela. V. Ex a traz
nesta tatde um tema extremamente atual, extremame_ote prese~t·'!1
na vida do nosso País e, principalmente. um tema que d1z mu1to
respeito ao nosso futuro. E esse tema. da forma como V. Ex• ocoloca, demonstra prinCipalmente a dicotomia que existe, senão na
alma do povo brasileiro, pelo menos na gestão do nosso País. So.mos pioneiros na-utiliza~o do :iloool como combu~ível para veículos. Foi -criado o PROALCOOL. avançou·se mtnto nessa ques·
tão; mas, infeli2menle, hoje, quando se observa, em nível internacional. um esforço para a utilização do álcool, para a utilização de
coobustíveis renováveis para mexer o mundo. Vemos-que, rio Bra·
sil, esse progmma tende a defmhar, e toda a estrurura de produção
começa a se tomar uma estrurura quase que em falência. Sem dúvida nenhuma. essa é uma questão que merece toda a atenção do
GOVerno e da sociedade brasileira. V. Ex• traz esse tema com mui-
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ta propriedade. Gostaria de, neste momento, dizer que- é de furiãa-

mental imJX)rtância que se tomem posições, não só para modernizar a produção do setor, mas, sobretudo, para procurar caminhos
que viabilizem o setor produtivo de forma permanente, de
a
atender a produção furur:a que_ precisamos. Não podemos dar as
costas. para o que outros países estão fazendo. VimOs pela irnpren·
sa. durante esta semana, que comitivas dos. Estados Unidos vier_am
aqui para verificar como eslá sendo feita a produção óC álcool do
Brasil Infelizmente. enquanto isso ocorre, estamos vendo falir o
programa do álcool brasileiro, estalll05 vendo as usinas fechando.
o desemprego no campo; enfim. Estados inteiros, como o de V.
Exa, Alagoas, em situações extremamente graves devido à falta de
encaminhamento de uma política. Parabenizo V. Ex• e faço também meu o alerta que faz hoje do plenáriO do Senado.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Obrigado pelo
aparte, nobre Senador Romero Jucá. Fico muito honrado em ter
o aparte de V. Ex• incorporado ao meu pronunciamerito. A
peito dessas questões abordadas por V. Ex•. irei, em seguida,
fazer alguns comentários que complementado o raciocínio de

ronna

re-s-

V. Ex•
Sr. Presidente.

sn e Srs.

Seiladores. os produlOres de ál-

cool do Brasil terão razões de múltipla narureza para defender o
álcool e o PRO ÁLCOOL. Poderiam argumentar até com a questio
socíaL de que o inVestimento na produção do álcool gera 155 ve-

zes mais emprego que o mesmo investimento na indústria do petróleo. para o mesmo resultado energético. Hoje, o ãlcool emprega
1 milhão e 200 mil homens- de Sudeste a Nordeste. Poderiam os
produtores argumentar com ganhos de produtividade: o setor é um
dos poucos que registram significativos &anf:oos de produtividade
de 3% ao ano, durante anos seguidos. Mais ainda. a -cada ano o
PROÁLCOOL representa uma economia de divisas para o Brasil
de 1.5 bilhão de dólares, equivalente à substíblição de iniJiort.ação
de petróleo. O PROÁLCOOL já represeniOU uma economia: de di·
visas de 27 bilhões de dólares e contribuiu para diminuir a dependência exrerna do Brasil em relação ao petróleo.
Os produtores de .ilcool poderiam argumentar ainda com
razões econômicas. O Brasil possui os dois pólos sucroalcooleiros mais competitivos de todo o mundo: ·o primeiro em Sãõ
Paulo e o segundo no Nordeste. Poderíamos, ainda. exibir dados irrefutáveís sobre a extensão económica desse setor produtivo: em 1994/1995, o Brasil exportou 3,9 milhões de toneladas
de açúcar. Com a falência do mercado interno do álcool, no
médio prazo. ·o Brasil terá excedentes e~portáveis da ordem de
75% do mercado livre mundial. Evidentemente; hoje não há
mercado pe.ra absorver tais excedentes.
_ Ninguém desconhecer:i que esses números são os númerOs
e a extensão do desafio que o Bntsil terá de enfrentar, boje ou
amanbi, se continuar em sua política de vacilações e omissões
diante do PROÁLCOOL Será um problema social e económico
de proporções devastadoras.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, prefirO veio álcOol
sua dimensão estratégica de combustível renovável. que atende
privilegiadamente nosso potencial energético de pais tropical, que,
cedo ou tarde. terá de construir sua independência energética sobre
a blomassa e sobre fontes hoje ainda tida_s pejorativamente
como alternativas. Prefiro ver o álcool como combustível limpo. Nesse sentido. será questionável ·a comparação de preçoS
entre petróleo e álcool, porque o que se paga a menos na importação-do barril de óleo pode ser o que se gasta a mais na internação do hospital. Se for internalizado nos preços de mercado do álcool o seu beneficio ambiental, a relação de preço entre
os dois energéticos já será outra.

em-
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O Brasil está diante de uma alternativa ~,"!Ue exige ,definição
urgente, inadiável, sem vacilações:._ ou_ defme .., PROALCOOL
como de fato importante e Um programa esttatégico que comribui~
rá para a sonhada auto-suficiência energética, ou condeoará ao
passado e ao esquecimento a tecnologia de produção e destilação,
de produção de equipamentos de usinas e destilarias, de fabricação
de motores a álcool. A tecnologia brasileira de prcxiução de motores tem sido valorizada além fronteiras~ riias enquantO a GM americana anuncia toda uma linha de utilitários movida a: combustível
renovável, a indústria brasileira, por falta de incentiv..Js, produz
hoje apenas 3% de novos veic:.ulos a álcool. DesQe Q ano passado,
esse percenb.Jal já é inferior aO percentual de sucatea.mento de veí~
culos. Ou seja, a cada ano saem mais veículos a álcool do mercado
do que os que entram no mercado.
Pior ainda. esse percenblal já não pennite às montadoras linhas regulares de montagem produtiva. Mantida.s as condições
atuais, o carro a álcool está condenado à extinção no Brasil, onde
ele surgiu e se consolidou não apenas como: opção tecnológica·,
mas sobretudo como alternativa energética. --O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Concedo o aparte
a V. Ex•, nobre Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Peres- Ilustre Senador Teotonio Vilela Fi~
lho, em tese, concordo com V. Ex•. Acredito que todas as pessoas
de bom-senso concordarão que será muito melhor para o País de~
senvolver uma fonte de energia renovável em lugar de uma que,
além de esgotável, é importada em sua grande parte - 40% -,
como é o caso do petróleo. Mas gostaria de fazer uma indagação,
porque se trata de uma dúvida que me acomete. Em 1979, no segundo r;hoque do petróleo,. o preço do barril foi para cetca de
US$30.00, o- que hoje equivale, aproximadamente, a cerca de
US$60.00 o banil, em moeda de valor constante. Isso viabilizou o
álcool, CtJjo preço era muito mais alto do que o do petróleo.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Isso delerminou a
criação do PROÁLCOOL.
O Sr. Jefferson Péres- Hoje. o preço internaciOnal do
barril de petróleo estã em tomo de US$17.00 a US$18.00. o
que equivale a cerca de US$8.00 ou US$9.00 de 1979. Nio estou me reportando ao álcool anidro, adicionado à gasolina. pois
com certeza V. Ex• se refere, principalmente, ao álcool hidrata~
do.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- P•Jdão. Senador Jefferson Péres, por interrompê-lo, mas a Mesa deseja esclarecer ao
orador que o seu tempo já está esgotado.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Peço à Presidência que me pennita somente ouvir a conclusão do aparte do Senador Jefferson Péres e, em seguida. encerrar o meu prommciamento.
O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dilis)- PerfeitamCntC, nobre
SenadorTeotonio Vilela Filho.
O Sr. Jefferson Pén:s- Praticamente já o conclui. Apenas
perguntaria a V. Ex• se o álcool só seria viáVel com um subsídio
elevadíssimo. Faço essa pergunta porque, realmente, não sei a res~
posta. Não eslDU contestando V. Ex•.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Senador JeffeiWtl
Péres, realmente, o PROÁLCOOL foi cii:ádo para competir com o
petróleo, que estava com seu preço acima de US$40.00 o ha!rll.
Ess-ãs eram as previsões no momento da- criação do PROAL~
COOL.. Hoje, a realidade é essa que V. Ex• acaba de citar: o preço
do petróleo está em tor!)O de US$1~.00. ·-- · - 0 Programa do Alcool, no entanto. tem uma estrub.Jra mon~
tada de Norte a Sul deste País, com 1 milhão e meio de tt:a.balli.a~
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dores empregados nesse sistema produtivo. Há uma tendência
mundial de se buscarem COlll~sríveis limpos.
Hoje mesmo,' em São Paulo, há dois governadores de esta~
dos americanos participando de um seminário sobre o PROÁLCOOL, porque a legislação americana já determina um percentual
altíssimo de combustíveis renováveis, para- evitar uma poluiÇão
_excessiva, em função dos escapamentos de motoms.
Existem também as questões estratégicas, no sentido de que a
produção é espalhada per todo o País, além da questão ambiental.
Portanto, o Brasil precisa decidir - e é esta a questão que
coloco, aqui, e é desta forma que encetrarei o meu pronunciameri~
to - se boje inte~ssa. tal qual estA o cenário internacional, mani.erse ou não o PROALCOOL. Mas é preciso que se diga de um! forma clara, e não se deixe IDOtTer por inanição uni Progralrui que
hoje atrai as atenções do mundo inteiro, menos a do Brasil, ~ é o
promotor de um programa dessa nab.J:rcza.
Concluindo, Sr. Presidente:
Há caminhos múltiplos para se apoiar e consolidar o Progmma do ÁlcooL Desde a volta dos incentivos tributários para os
canos a álcool até o estímulo à formação das frotas oflciais com
combustivel renováveL Da garantia e aquisição -dos estoques pre~
vistos em lei até a correção dos preços ao produtor, boje consen~
sualmente defasados em percenbJais inquietantes. Tudó, no entan~
to, dependerá de uma defmição básica e urgentemente inadiável: o
que queremos de nossa matriz e de nossa politica energética. Garantir o curtíssimo prazo sem vislumbrar o fublro e o longo prazO,
fazer ganho econômico em troca de petdas estratégicas? O que
queremos, enfiDl?
Dessa deímição depende o fublro do PROÁLCOOL, ~O
depende o futuro da matriz energética e do próprio País.
Qualquer que seja a decisãO de Governo, terá conseqilências profundas na vida nacional. Confio muito que o _Governo não
vai reincidir eai um erro que teDi marcado a política energética dos
últimos anos: entender a energia apenas como insumo econômico,
desp:rc:mndo sua dimensão estra.tégiCI.. Do contrário, é posSível até
economizar dólares. muitos dólales, o que não significará. fator de
crescimento e de desenvolvimento econômico, mas, antes, penhor
de nossa dependência energética e de nossa submissão estratégica.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ- Sr. Presideme. peço a palavm
pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex• a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ - (PFL-RR. Como Lider, pronuncia 6 seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsi~
dente. sn e Srs. Senadores., gostaria, neste momento, de registrar
e elogiar o convénio fumado entre o Ministério do Meio Ambien~
te, dos Rccl.lrSOs Hídricos c da Amazônia Legal e o Ministério do
Exército para ab.Jaçào conjiDta na região Amazônica..
Esse convênio tem por objeto a cooperação entre o Minislêrio do Exército c o-lBAMA, nãMea específica do Comando Militar da Amazônia. com a fmalidade de operacionaliZar a fiscaliução da fauna e da nora na região Amazõnica. bem como a educa~
ção ambiental e o exercício da ecocidadania, por _meio do apoio
mútuo ~ntre os órgãos convenentes, bu-scando proporciOD.ar me~
lhore.s cohdições de vida às populações da faixa de fronteira,
a reversão de bens materiais apreendidos, nos termos do convênio,
para atuar junto a essas populações.
Ess~ convênio, na_ prática, veiD dotar o IBAMA e o Minis~
rio do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal de uma condição operacional muito maior, fazendo com que a
educação ambiental e a fiscalização possam chegar aos rincões
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mais distantes da nossa Amazônia.
Gostaria de parabenizar o Mínistro ~stavo Krause, o Ministro zeriildo Luc;_ena, o fusidente do IBAMA, Raul1umgmam.
e o General Germano Arnoldi Pedroro, Comandante do Comando
Militar da Amazônia. pela iniciativa, que é de uma importância
muito grande para a nossa região.
Quero, também, Sr. Presidente, registrar neste plenário a
importante afumação do Ministro do Planeja~UJ__do Chile: Luiz
Maira, quando afU1llOU recentemente que aquele pais aDllgo, o
Chile, deverá ingressar, já no anO- de 1996, no MERCOSUL. Temos aqui, Dó Senado Fedem!, nos batido pela amplia.çlo do MERCOSUL, pelo ingresso de novos pai.ses Desse meri::ado comum.
Temos lutado pelo ingresso da Venezuela.. da Guiana e dos países
do norte no rvtER.COSUL. Mas queremos registrar também, com
muita satisfação. a import.incia da declaração do Ministro chileoo
que, inclusive na sua fala.. diz: ''Hoje ~ muito mais prioridade para
o O!ile porticipar do MERCOSUL do que do NAFTA, grupo do
11
qual fazem parte os Estados Unidos, México e
Portanto, essa é uma afnmativa da maior iinpOi'tiDcia para o
Brasil, que gostaria de tegistrar no plenmo na tarde de hoje.
Muito obrigado.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavm ao
nobre Senador Bemanlo Cabral. (PauSL)
ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
~
Concedo a palma à nobno Senadora Benedito da Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavta ao nobre Senador CariO$ Palroeinio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PfL.TO. Pronuncio o
seguinte discurso. _Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-se
Srs. Senadores. tive oportunidade de ler no jornal O Estado de S.
Paulo do dia 18 a seguinte manchete: "Adib Jatene quer garantir
esterilização grabJit.a".
Ora; Sr. Preside&, gostaria de dizac <pe vejo a ~
do Exm0 Sr. Ministro Adib Jai.CDe ~todos os campos do atencljmen..
to à saúde em nosso Pais, JX1XUl'IDdo descopemdameofe aprovar o
CMF <speclftco pua a smlde, proocupodo cem os gastos oom abod<>o.
excesso de cesarianas, eslerili:r..açõ cJmciestjnas neste Pais.
Mas a csteri!inção, do ponto de vista do C6digo de IJoon.
tologia Médica e ath do C6digo Penal bnsileiro, não ~ permitida,
excetuando-se os casos que ali coostam. ou seja. nos casos de risco
comprovado para a parturiente ou pan. o concepto e assim por
diante. Por1aniD, ~ de estranhar essa manifestação do Dr. Adib Ja.
tene, garantindo a esterilização gn.tuita.
Sr. ~sidenle, tmmita hi mais de um ano nesta Casa o Pro.
jeiD de Planejamento Familiar para o nosso Pah. Na IV Conf~n
cia Mundial sobre a Mulher, em Pequim, já IIataram do aborto e
ourros assuntos aflDS, muito mais avançados. Aqui, no CóligrCSSO
Nacional, tiveJl.'lOS a apesentaçio de mais oito OU nove projciOs de
lei que ruidam do planejamento familiar em nosso Pais. Fimmos
uma CPI que analisou a esterilização maciça em nosso País, da
qual fui relator. e concluímos pela apresentação de um projeto de
lei que consagra a aprovação do desejo da mullier quanto à sua
concepção ou contracepção.
Sr. Presidente, encaminhei à Mesa requerimento no sentido
de que esse projeto. que já tramitou por várias comissões do Senado, tendo sido aprovado na Comissão de Seguridade e Fanúlia da
Cámara, receba o apoio das Lideranças desta Casa e que seja votado imodiatamente. entr.mdo na pauta dos nossos trabalhos no decorrer desta semana.
Ficamos aqui. única e exclusivamente. esperando os projetes de lei, as medidas provisórias e as propostas de emendas cons-
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tibJCiOilais oriundas do Poder Executivo. O Congresso Nacional e
o Senado Federal não estão se dando conta de que estão deixando
de legislar vários projetes já aprovados. que já tramitaram pelas
diversas comissões e estão aí serido erigaVetados. ou dormitando
nos escaninhos das Subsecretarias. sem que venham para este p~enário.
Sr. Presidente, compreendo que o Dr. Jatene está preocupado com os gas~s que temos, neste País, com o excesso de cesarianas.-que são da ordem de mais de US 100 _milliões anualmente,_ mas
não aceito esse apelo patético feito-por S. Ex•. que esiá desesperado a preconizar que as mulheres sejam esterilizadas.
_
A SR1 Marina Silva- Permite-me V. Ex•um aparte?
O SR- CARLOS PATROCÍNIO - Pois não. nobre Senado!'.
A Sr- Marina Silva -- Senador Patrocínio. quero parabenizar V. Ex• pela preocupação em relação ao planejamento familiar.
A preocupação de V. Ex• é muitO importante na medida em que a
questão da esterilização das mulheres é algo que eu considero
muito grave. Em meu Estado. e em vários Estados deste País. niesmo sem a autorização e sem o apoio do Governo, se cometem verdadeiros crimes conJ.ra meninas de 17 a 20 aDos, produzindo seqüelas ill'ecuperáveis, do poolo de vista tisico e psicológico. Eu
mesma tenho ouvido mlatos de inúmeras mulhetes que fizeram a
esterilização de forma premablra, sem estar dentro da idade ~
vista. que é recomendada pela Medicina. Essas pessoas tivCrãm- Sérios am:pendimentos, oo porque gostariam de ter filhos e não podiam mais. w mesmo por conseqüência da sua saúde. Eu mesma
testemunhei, durante a campanha em meu Estado, uma cena estarrec«loia; UPl (juarto de Pl8temidade coin mais oU"menos seis mulheres na faixa de 17 a 2S anos que iam ser estcrilízadas por um
candidato que era médico - nem sei se deveria ser chamado de
m6dico. Nós fizemos a denúncia. e. ao invés de tomarem provid&.cias com relação à ação criminosa desse médico, as pessoas
que estavam denunciando quase foram linchadas, porque_ usou~
de tamanha má-fé que Criou Um problemã. Claro, as mulheres não
gostariam de ter muitos filhos, mas não é essa a melhor forma. a
melhor maneira de se evitar a questão da procriação iildesejada.
Então, no casei, entendo que o projeto a que V. Ex• faz n:ferência.
sobre o planejamento familiar, é mais adequado do que a es~~
zaçio em massa de mulheres.. o que tornaria a situação sem· controle e com seqüelas muito grandes para a nossa JX>PUlaçio feminina. Muito obrigada.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço~ a interven·
ção brilhante e muito clara da eminente Senadora. Marina Silva,
que conhece a problemática em nosso País e· Sabe que, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, têm sido esterilizadas l revelia menhia.s aiilda- podér-se-ia dizer- impúberes. Ao atingir a puberdade. elas têm um filho, ou engravidam e abortam e já sio esterilizadas.. Ou seja. mUlher não tem o direito de se resguardar. de
optãr pela sua sexualidade:
- - ---_
Portanto, Sr. Presidente, fico p;-çocupado quando vejo o Mi~
nistro Jatene dizer que está estudando uma maneira de oferecer
serviços de esterilização para mulheres nos hospitais públicos. a

a

fim de eliniinar o mercado negro da laqueadura de_ trompas no
Brasil. Segundo S. Ex... é "o único jeito de acabar com o problema".
O Ministro ammcioo que a Divisão Matemo-Infantil do Ministério já discute fOfl!UlS de leg_~~izar os métodos_ ~finitivos__ ~e
anticoncepç.ão dentro do Sistema U nico de Saúde.
.
Ora. Sr. Presidente, há vários meses. venho solicitando ur·
gência para apreciação em plenário do Projeto de Planejamento
Familiar. fruto de um estudo acurado, exaurido dentro da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, resultado do a pensamento de
oito ou nove propostas.
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E. neste momento êm que acontece a Conferência da ONU
sobre a mulher em Pequim, lugar onde se pratica uma verdadeira
política de controle de natalidade, reiteramos o pedido de urgência
para apreciação desse projeto de lei que trata do planejamento familiar e. o mais importante. estabelece a reestruturação do PAISME - Plano de Atendimento Integral à Saúde-~ ~u llier ·. com
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do, no mínimo. omisso, para não chamar de irresponsável.
O Governo prometeu para a Agricultura- e o próprio Presidente anuncicu- recursos de crédito rural para fmanciar õ plantio.
o Banco do Brasil impõe tantas regras., tanta burocracia. que o pequeno produtor que deveria estar sendo beneficiado pelo crédito
desiste de tomá-lo e, portanto, desiste de plantar, porque sem dique a mulher terá acesso às infonnações daquilo -que é melhor para nheiro não conseguirá pagar o adubo e a semente.
ela e que haverá de ser garantido pelo Governo. Assim. _a própria
_ As previsões de 15% de queda de safra são muito otimistas.
mulher decidirá sobre o seu cotpo e sobre o que dele irá fazer.
pxque no Centro-Oeste diversas áreas fJCariio sem plantio. No Sul_ d_o
Hoje, estão praticando um crime no Brasil: a laqueadura in- País a redução do aduOO,_ que poderia pelo menos manter a produtiVIdiscriminada de mulheres - mulheres ainda impúberes -, como dade daquela região, acanetará à queda da produtividade, a safra cainí
acaba de salientar a eminente Senadora Marina _Silva.
_
e a sociedade brasileira pagará um alto preço por essa omissão ou irÉ o apelo que faço: já reenca:mifihei o oficio para tramitação responsabilidade do Governo. pcxque já está ficando !arde.
urgente dessa matéria e solicito a sensibilidade das Lideranças da
Enquanto as cooperativas preparam-se para receber as quoCasa para que avancemos nessa matéria e possamos dar o exem- tas-partes prometidas pelo Governo Federal - R$700 milhões ••
plo. Isso já deveria ter sido aprovacio antes da Conferência das Na- R$1 00 milhões foram repassados. R$600 Iriilhões os bancos privações Unidas, mas ainda há tempo, para que o MiniStro Adib Jatene dos devolveiam ao Banco Central e lá estão aguardando Uma denão possa estar desesperadamente a pregar a esterilização das mu- terminação do_ Ministro da Fazenda ou do Presidente da Rtpública
lheres pobres do nosso País.
para que sejam devolvidos a.o campo, através do Banco do~rasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ninguém toma providências. O tempo passa. a safra não
Muito obrigado.
está sendo plantada devidamente e o Governo parece não estar
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa esclarece ao vendo ou não quer ver o desastre que virá no ano que vem. com a
ilustre Senador- Carlos Patn::cinio que já determinou à Assessoria que queda da produção.
.
...
providencie a resp:>Sta para o pedido de V. Ex• ainda _nesta sessão.
Faço essa comunicãç3.o fuadiável para alertar o Governo de
Concedo a palavra. por cinco minutoS, para uma comuniCa- que a reforma agr.í:rla em andamento está sendo feita às avessas.
ção inadiável, ao nobre Senador Osmar Dias, nos tennos do art. que não adianta enganar os sem~terra que estão ac_ampados, dizen14. hicisõ-vii do Regimento Interno.
_
_
do que todos serão assentados, pon:}Ue isso é. no mínimo, jo~~r
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma comunicação com a sorte daquelas famílias. Li uma entrevista em que o próp~o
inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Se- Presidente aflrnlw: "Vou assentar todas as famílias que estão
nadores, o noticiário de ontem à noite assustou todos aqueles que acampadas''.
ouviram a confmnação de que existe um movime~~_?_ organizado
Além de nãQ es~m_sendQ_ alocados os instrumentos nepara invasões de_ terras nes~ País, e, muito piei, ã participaçao do cessários para que isso aconteça. isso estimula as invasões e_ os
Sendero Luminoso, confmnada por um dos membros do Movi- acampamentos. Não é assim que se faz um programa de refo~
mento dos Sem-lemt.
agrária sério. O que está ocorrendo é a venda de ilusões. que estão
Eu não sou, evidentemente, daqueles que. por pertencerem sendo compradas pela· inocência de famílias de sem-terra que. no
a um partido que ap6ia 6 Governo, omi~em-se diante _da omissão seu desespero, acabam se debatendo _com a polícia dos Estado~,
do Governo. O Gov_emo tem sido omisso em relação a graves asgerando os conflitos que começam a alertar o Governo. que conusuntos ligados ao camJ:M), e não apenas no que se refere à refonna nua dormindo e se omitindo diante dessa realidade.
agrária, para a qual estabeleceu metas que não cumprirá - e façO
Sr. Presidente, Sy&s e Srs. Senadores, a safra cairá, produtotal aflr013.ção porque conheço bem o assunto. Desde 1986. uma fares perderão a sua propriedade e o Governo continua falando, mas
zenda desapropriada de dez mil hectares, no Paraná, de propriedanão passa de conversa fiada.
de de um dos maiores devedores da União- o Grupo Atalla •• reMuito obrigado, Sr. Presidente.
cebeu quatrocentos e vinte e cinCo~ famílias. De l98ô ãlê hoje, a
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa informa ao
Justiça 3.inda não conseguiu deflnir se aquela área permanecerá ilustre Senador Carlos Patrocinio que o ~uerimento solicitando a
com o seu proprietário, O Grupo Atalla, ou se ficará para aqueles inclusão na pauta do PLC n° 114'94 foi lido na ses~ão d~ O':l_~m _e
que foram lá assentados e transformaram a propriedade. antes imremetido ao ilustre Presidente da Comissão de Constituição, Justiprodutiva, em propriedade pro:lutiva.
ça e Cidadania para sobre ele se manifestar. na conforrilldade do
O Governo nãO está encãraridO OOm seriedade esle assunto e
art. 255_, parágrafo único, do Regimento Interno.
sangue já começou a rolar. Em Rondô_nia, os conflitos resultaram
A Mesa solicita a todos os Srs. Senadores que se encontram
em mortes. Em Mato Grosso. os conflitos também já resultaram en;t seus gabinetes que venham ao plenário porque, praticamente,
em morte. Mas nem isso foi suficiente para acordar o Governo e tpç_las as matérias conslanles da Ordem do Dia se_ clarão por votacolocá-lo de frente com o problema, para dizer, de fonna defm.itição nominal.
va, primeiro, que com a legiSlação em vigor- e essa é uma res_
.Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secreponsabilidade nossa: quero. junto cOI:n oS coffipaD.beiros. tentar
tário em exercício, Senador Antonio Carlos V aladares.
mudar essa legislação - que com essa legislação - repito - ele não
Ê lid() e aprovado o seguinte _
cumprirá as metas. E mais. sem colocar os recursos necessários,
REQUERIMF;N'fO N' I.J2l, DE 1995 __
também não cumprirá as metas.
O Governo estabeleceu para este ano o assentamento de 40
Senhor Presidente.
mil fanúlias. Pois cumpriu a meta às avessas. Segundo dados da
Requeiro. nos termos do art. 218 do Regimento Interno do
CNA. sairão do campo. expulsas pela falta absoluta de planejaSenado Federal. as seguintes homenagens pelo falecimento do_exmenl.o para o setor, cerca de 600 mil fãnúlias. Quem quer assentar
deputado fedeJal Fernando Luiz Alves Ribeiro~
40 mil famílias e permite que 600 mil deixem o t:ampo, está sen·
a) inserção em ata de um v01:o de profundo pesar;
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b) comunicação desta iniciativa à fanúlia· nas pessoas de
Da. Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro. Dã. Lourdes Frageli. irmã
do falecido e esposa do Ex-Presidente do Senado Federal, Dr. José
Frageli;
c) comunicação à Assembléia Legislativa do Mato Grosso
do Sul;

d) comunicação à Câmara Municipal de Aquidauana-~.
Sala das Sessões. 20 de setembro de 1995.- Senador Levy

Dias.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Será cumprida a deli·
beração do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, SCnador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N'1.222, DE 1995
Audiência da Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso ll aiÚlea c, iteni 12. do Regimento Interno, requeiro que sobre o Projeto de Lei da Câmara D0
101, de 1993, além da ComisSão constante do despacho inicial de
distribuição. seja ouvida. também a de Assuntos Econômkos.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1995. ~ Senador
Eduardo Sup6cy, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requenmerito lido
será incluldo na Ordem do Dia. oportunamente. consoante o disposto
no art. 255, inciso alínea c. item 12. do Regimento Interno.
A matéria será inciuida em Ordem do Dia, oportunamente.
Sobre a mesa. aviso que será lído pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Antônio_ Carlos Valadares.

n.

É lido o seguinte:
A VISO N' 1038/GM

Brasilia. 20 de Setembr<> de 19!1~

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Samey
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente.
Estando convocado para comparecer a essa augusla Casa
do Congresso Nacional até o dia 30 do_ corrente mês para. dando cumprimento ao deliberado pelO--Pfenárloem.... relação à iniciatiVa do nobre Senador Sebastião Rocha, prestar esclarecimento sobre a política-de fmanciameDto do Sistema de saúde e,
sendo de meu conhecimento que coristará. da pauta da sessão
ordinária do Senado, a realizar-se no próximo dia 26, a Proposta de Emenda à Constituição que dispõe sobre a instituição de
contribuição soci3.1 para fm.anciam'êni.o das- ições e serviços de
saúde, consulto Vossa ExCelência sobre a possibilidade de,
usando da prerrogativa estabelecida no § 1o do art.. 50 da ConstitUição Federal, comparecer, por minha própria iniciativa,
àquela sessão a fim de prestar os esclarecimentos que e fizerem
necessário.
Atencíosamente, - Adib D. Jatene, Ministro da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência comunica que. de acordo <:om o expediente qu-e acaba de ser lido.
fica estabelecido para às l5h30min. do dia 26 próximo. o comparecimento a esta Casa do Ministro de Estado da Saúde. Dr.
-· .
_ ___
.
_
Adib Jatene.
A SRA. EMiLIA FERNANDES -Sr. Presiden1e. peço
a palavra para uma comunicação.
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O SR. PRESIDENTE. (Levy Dias) - Tem a palavra V.
A )';RA._E!VIiLIA FERNANDES (PTB-RS. Para uma comunicação. Sem revisão da Õradorã..) - Sr. Presidente. SRA.S. e
Srs. Senadores. valho-me deste espaço regimental para reveren~
ciar o 20 de setembro, data máxima do Estado do Rio Grande do
Sul. em que comemoramÕs a Revolução Farroupilha. seus feitOs
e seus_he_róis.
Uma Revolução, como já dissemos neste Plenário. que
destacou o seritimento gaúcho de rebeldia contra as -írijustíças e
reafirmou o espírito federalísta de justiça. igualdaâe e unidade
nacional.
A dala de 20 de setembro é um momento de reflexão, de
resgate dos valores, da história e cultura do nosso povo que. agora,
transformada em feriado estadual, ganha uma nova dimensão ciVica para todos os gaúchos.
Este nioVimento está serido possível, âCvidO aO parecer favorável que apresentamos -e qUe esta Câsa aprovou. ·a·o
Projeto 97/95, de autoria do Deputado Jarbas Lima, concedendo permissão aos Estados para definir como feriado sua
data magna.
A sanção do PreSidente Fernando Henrique Cardoso, no dia
12 de setembro. possibilitou ao Governador Antônio Britio a decretação do feriado estadual já neste ano.
Hoje. portanto, acontecem em grande número de munidpios desfJ.les de cavalarianoS tipicamente pilcbados. como dizemos
no Rio Grande, ou seja. com trajes tradicionais.
As comemorações que se desenvolvem por uma semana. a
Semana Farroupilha. também mobilizam as escolas e envolvem
mais de dois mil centros de tradições gaúchas e entidades tradicionalistas.
Um exemplo dessa _festa eu conheço muito bem. pois minha
cidade, Santana do Livmmento. é considerada a capital do trndi·
çiqnal.ismç> e ~co do ptaior desftle do Estado, co_m mais de qtilit:!o mlt pessoaS. entre homens. mulheres e crianças-.- ~- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, apesar da distância.
sinto-me irmanada co~ o povo do Rio Grande, que neste dia pode
afmnar coletivãmente os valores que marcam os gaúchos, e em especial os tradicionalistas - a sinceridade. o desprendimento e a
lealdade.
É um sentimento de integração que gostariamos-de compartilhar com o conjunto dos Srs. Senadores e com o povo dos seus
Estados. através das palavras de Darcy Paixão, dizendo que:
Cabe ao tradicionalista assumir o seu compromiSso de cidadão e de gaúCho. Enfrentar a parada. Campear novos rumos, mais
segUros e·Telizes. Abrir os olhos em busca de liberdade e do saber.
Plantar no aga"a a igualdade do sempre... para si .. para os seus._

para toc?os!

E a ho~gem que gostaríamos de prestar. neste momento, ao povo do Rio Grande do SuL
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa. oficio
que será lido pelo Sr. 1o S~tário em exeocicio, Senador Antonio
Carlos Valadares.
É lido o seguinte
SGMP/1.094

Brasília. 19 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a horua de c~municar a Vossa Excelênci;".-e~ atenção ao Oficio n° 458/95, da Liderança do PT, cópia anexa, a indi-
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cação dos Deputados João Paulo, como ti miar. e Miguel Rosseto,
como suplente, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
COlho o ensejo para renovar a Vossa Excelência pror.esfos
de apreço. - Luís Eduardo, Presidente.
Brasília. 15 de setembro de 1995

OFÍCIO n° 458/PT

Senhor Presidente.
Tenho a honra de dirigir=-me a Vossa Excelência para indicar o Deputado João Paulo Cunha para titular da Comissão Mista
de Orçamento. Como suplente, indico o Deputado Miguel Rosseto, em substiruição ao Deputado Jo~o Paulo Cunha.
Collio o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Depulado_Jaques Wagner, Líder do

PT.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Serão feitas a indica·
ção e a substituição solicitadas.

Esgotado o período destinado ao Expediente.
·
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 1:
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Decreto
Legislativo 0° 58, de 1993 (0° 316/93, na Câmara dos
Dep.1tados), que aprova o ato que outorga pennissão ao
Sistema RB de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Ci~
dade de Irumbiara.. Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável. sob n° 545, de 1995. da ComiS-

são
- de Educação.
Em discussão. (Pausa)
Não bavelido quem peça ã.-pa.Javra, encerro a discussão.
Em votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que. nos tennos do art.
288, inciso IV, do Regimento [ntemo, a ma.téria depende de voto
favorável de dois quintos da composição da Casa.
A votação será procedida pelo processo eletrônico. (Pausa)
Todos os Srs. Senadores já registraram comparecimento?
Trata-se de votação nominal
Lembro ao Plenário que a presente matéria caroce de _voto
favorável de dois quintos da composição da Casa.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES.Ademir Andrade
Carlos Magalhães
Carlos Valadares
Bello Parga
Benedita da Silva
Carlos Patrocínio
Casildo Maldaner
Edison Lob3o
Élcio Álvares
Epitácio Cafeteira
Francelino Pereira
Geraldo Melo
Gerson CimataGuilherme Palmeira
Hugo .Napoleão

l31
I::Iumberto Lucena

Iris Rezende
Jader Baroalho
João França
Jona~ Pinheiro
Josaphat Marinho
José Am1da
Júnia Marise
Teotônio VilCia Filho
Lúcio Alcântara
Carlos Bezerra
RamezTebet
Artur da Távola
Emília Fernandes
RoilleuTuma
José Alves
Levy Dias
Lucídio Portella
Lúdio Coelho
Mauro Miranda
Nabor Junior
Onofre Quinan
Osmar Dias
Pedro Simon
Roberto Requião
Sérgio Machado
Waldeck OmeJas

_,

ABSltM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Bernardo Cabral
:-Jefferson Peres

Beni Veras
Roberto Freire
José Bianco
Eduardo Suplicy
José Outra

VOTAM "NÃO" 0:1 SRS. SENADORES:
Marina Silva
Lauro Campos
Emandes Amorim
Esperidião Amin

O Sr. Levy Dias, 3Q Secretário, deixa a cadeira da
presidência, q~ i ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

Encerrada

O S~R.~PRESIDENTE (José Swy)~~
a vot;t.
- ção. Vai-se proceder à apuração.
Votaram SI:M 42 Srs. Senadores. e NÃO, 4.
Houve 7 abstenções.
Total: 53 -votos.
Aprovado. _
~ A matéria vai ã Comissão Diretora para redação fmal. (Pausa.)
~

~

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa parecer da Co~ssão D~tora ofere,~ndo a redação fuial que seri. lido
pelo Sr. 1 Secretário em exercrcro, Senador Antonio Carlos Valadares.
~

.-É lido o seguinte
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PARECER N' 579, DE 1995
(Da Comissão Díretora)

Redação final do Projeto de De~:reto Legislati~
vo n° 58, de 1993 (n° 316, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretorn apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo 0° 58, de 1993 (0° 316, de 1993, na Câmara
dos Depulados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema RB de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora er:n [reqüência mcdulada na cidade de IWmbiara, Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da CorriiSsãO~ 20 de setembro de 1995.Levy Dias. Presidente - Emandes Amorim. Rçlator- Teotônio
Vilela Filho- Ney Suassuna.

ANEXO AO PARECER N' 579, DE 1995

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,--- - - - -•• Presidente do Senado Federal, nos termos do art
48. item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguirite

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1993

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema RB de Comunicação Ltda., pana explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüênàa modulada na
cidade de ltumbiara,. Estado de Goiás.
O Cong:J;esso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 143,
de 13 de março de 1990, que outorga peirritissão ao Sistema RB
de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez ano,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodüusio sonora
em freqüência modulada na cidade de ltumbiara, Estado de
-- --Goiás. --Art. 2° Este_ Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
_
O SR. PRESIDENTE (José Sarneyl- Em di$cussão a redação fma!. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavr.a.. encerro a discussão.
Em volação.
·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria- vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -1~ Z:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 34, de 1994 (o" 338/93, na Câmara dos
Depitados). ~e aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO PAMPEANA LTDA. para explotlll'
serviço de radiodifusão sonoca em freqüência modulada
na Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Gtaode do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob n° 547, de 1995, da Comissão
- de Educação.

_
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Ney Sua.ssuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pw-a uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, perdi a
primeira vor.ação e a presença porque estava cumprindo obrigações, atendendo ao pessoal da Vale do Rio Doce. Peço a V. Ex.. que
não considere como falta, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registraiá a
manifestação de V. Ex•. Haverá nova votação, e V. Ex.. terá oportunidade de votar.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

-(Proâde-ú à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- A. Carlos Magalhães- A. Carlos Valadares --Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga- Benedita
da Silva - Berii Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Casildo Maldaner- Edison Lobão- Élcio Alvares
- Emilia Fernandes- Epilácio Cafeteira-- EmandCs Amorim- Esperidião Amin- Francelioo Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo NaJX)lcio Humberto Lucena- lris Rezende- Jader Barbalho --João França
-João Rocba- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agripino- José Alves- José Amlda- José Bianco- J®é Fogaça- José
Ignaldo - Junia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio
Portella - ludio Coelho - Mauro Miranda - Nabor Junior - Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Simon- Ra.mez
Tebet - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo C. LimaSergio MachadO- Teotônio Vilela- Waldeck Ornelas.
ABSI'tM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy -Jefferson Peres- José Outra- Lucio AIcantara- Marina Silva- Roberto Freire.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Ge..S00Camata.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Encerrada a votação. Vai-se proceder à apuração.
·
Vot.uamSIM 55 Srs. Senadores, e NÃO, 1.
Houve 6 abstenções.
·· Tola!: 62 votos.
Aprovado.
A matéri~ vai à Comissão Diretora para redação fmal. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. rodação final que será lida pelo 1o Secretário em exerCfcio, Senador
Antonio Carlos V aladares.
É lida a seguinte:
PARECER N" 580, DE 1995
(Da ComisSãO DíretOI'a)
Redação final do Projeto de Dec:mo Legislativo n° 34, de 1994 (n° 338, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
-

A cOmissão Diretora apreseola a redaçãO fma! do ProjeiO
de Decreto Legislativo n' 34, de 1994 (n' 338, de 1993, na Câmara
Em discussão o projetO. (Pausa.)
dos Deputados). que aprova o ato<jue renova permissão outorSãNão havendo quem peça a palavra, encenô a discuSsão.
da i. Rádio Pampeana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
Comunico às sn Senadoras e aos Srs. Senadores que va- sonom cm freqüência modulada na cidade de Uruguaiana. Estado
mos ter que esperar alguns minutos, porque nosso sisteini de im- do Rio Grande do Sul.
pressão computa.dorizado está acusando _um_ defeito que nossos ,
Sala de Reuniões da Comissã<>, 20 de setembro de !995. técnicos estão tentando solucionar.
Levy Dias, Presidente- Emandes Armorim, Relator- Teotonio
O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço a palavra,
VHela FHho- Ney Sua551ma:.

a

Setembro de 1995

133

ANAIS DO SENADO FEDERAL

serviço-de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Itarantim. Estado da Bah ia. tendo
Parecer favotável sob no 546, de 1995, da Comissão
- de Educação.

ANEXO AO PARECER N" 580, DE 1995
Faço saber que o Congresso NacioÍlal aprovoo, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do arL 48, item 28.- do Regimento Interno, promulgo o seguinte

Em discussão o projeto. (Pausa.)
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a disc:.tssão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os se:.ISlu-

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995

Aprova o ato que renova a permisão Outorga~
da à rádio Pampeana Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüêncla modulada na cf..
dade de Un~guaiana, Estado do Rio Gnmde do Sul.
O Cong;'Csso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 55, de
22 de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio
Pam~ Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
8 de maJ.o de 1990, sem direito de exclusividade, setViço de radiodifusão son~ em freqüência modulada na cidade de Uruguaia.na,
Estado do Rto Grande do Sul.
An. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em discussão a redaçáo fmal- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palaVra
ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
-_ _
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e
Srs. Senadores. revendo o Regimento Interno do Senado Federal.
gostaria de suscitar uma questão de ordem a V. Ex•. com base no §
1° do a:rt. 77. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização do Congresso Nacional está devidamente composta. em funcionamento e já aprovou inclusive a Resolução 06 2, conferindo
celeridade aos seus trabalhos. Mas tenho algumas dúvidas e acredito que alguns dos Srs. S-enadores também as têm.
Então, para não dizer que isso passou de maneira inã.dvertida no Senado, esclareço que não pesa sobre os membros da Comissão qualquer denúncia. São as pessoas mais íntegras possíveis.
Ma~ me parece que ~á incompatibilidade ~-n~ o art.. 77, § 1, do
Regimento Interno e a composição atual da Comissão "M!Sti dC
Orçamentos, Planos Públicos e Fiscalização. Por isso, solicíto á devida elucidação por parte de V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa informa a V.
&• que a Comissão Mista de Otçamento ~nãO é dO Senado FederaL é
do Congresso NacioriaL Portanto, a Mesa enlellde que os membros da
Cómissão Diretoia não só desta Casa como ela Câmara dos Deputados
não estão sujeitos
restrições feitaS nO Regi[nento do Senado,
que se referem às Comissõés Permanentes do Senado Federal.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço a V. &• e
me sinto ma:is trinqüilo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3:

aesSas

DiscusSãó; em funiO'iífficO~do Projeto de DeCreto
Legislativo n° 41, de 1994 (n° 361193, lLa Câmara doS
Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à
MATIOS, ANDERY E SANTOS LTDA. para explorar

gares.
Os Srs. Senadores já pedem votar. (PaUsa.)
( Proceth-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE&
Ademir Andrade
Antonio Carlos Magafi:tães
Antonio Carlos V aladares
Arlindo Porto
Artur da Távola
Bello Parga
Beni Veras
Bernardo Cabral
Carlos Bezerra
Carlos Patrocínio
Edison Lobão
Elcio Alvares
Emília Fernandes
Epitácio Cafeteira
Emandes Amorim
Fernando Bezerra.
Francelina Pereira
Freitas Neto
Geraldo Melo
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleilo

Humberto Lucena

iris Reu:nde

Jáder Barbalho
Jefferson Peres
João França
João Rocha
- Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Agripino
José Alves
Jos6Amlda

José Bianco
José Fogaça
José Ignácio
Junia Marise
LevyDias
Luc!dio Portella

Lúdio Coellio
Marluce Pinto
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Ney Suassuna
Onofre Quinan
OsmarDias
Pedro Simon
Roberto Requião
RomeuTuma

.•
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_O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em disrussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. -Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queintm permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Aprcivaâo.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 4:

Ronaldo C. Lima
Sérgio Machado
Teotónio Vilela
Waldeck Orne las.

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva
Casildo Mald.aner

Eduardo Suplicy
Gerson Camã.ta
José Outra.
Lúcio Alcântara

Roberto Freire.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Esperidião Amin

Laura Campos
Marina Silva.

M

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Encerrada a vota·

ção. VolammSím 53 Srs. Senadores; e Não, 3 Srs. Senadores.
Houve 7 abslenções.
Tola! de votos: 63.
AjXOVado.
A matéria vaí à CQmissão Diretorn pmii. redação (mal. (Pausa..)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a Mesa. .-.dação final que será lida pelo Sr. 1° Secretário em -exercíCio. Senador
Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinle
PARECERN"SSI,DE 1995
(Da Comissão Diretora) -

Redação final do Projeto de Decmo Legislali·
vo n° 41, de 1994 (n° 361, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n• 41. de 1994 (n• 361. de 1993. na Ciimara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão A Manos,
A.ndery e Santos Ltda., para explorar seiViço de radiodifusão so-nora em freqüência modulada na cidade de Itarantim, Estado da

Sabia.

-

Sala de Reuniões da Comissão. 20 de setembro de 1995. Lcvy Dias, Presidente - Emandes Amorim. Relator - Teotonio

Vilela Filho- Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N"581.DE 1995

Faço saber que o Congresso Nacionaf3.provoo, e eu, PresiM
dente do Senado Federal, nos termos do art, 48. item 28, do Regi~
mento Interno, protrlllgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIYO N" • DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à Mattos,
Andery e S1111tos Ltda., para explorar serviço de ra·
diodifusão sonora em frcqüênda modulada na c:klade de Itarantlm, Estado da Bahla.
O congresso Nacional decn:ta:
ArL 1° É aprovado o ato a que se refere a Port.ariã- n° I 42. de
13 de março de 1990. que ouwrga pennissio à Mattos. Andeey e
Santos Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, seiViÇO de radiodifusão Sonora ein fleqúência mo-dulada na cidade de ltarantim, Estado da Bahia.
Art.
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

zo

- Discussão. em turno único, do Projeto de DecretO
Legislativo n° 42, de 1994 (nô 357/93, na Câmara dos
Deputadqs). que aprova o ato que renova a outorga deferida à RADIO RECORD S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
São Paulo. Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável. sob n° 528, de 1995, da Comissão
de Educação.
Em discussão o projeto. (Pausa)
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a palavra para discutir a matéria.
-0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Coocedo a palavta.
para discutir-a matéria, ao nobre SenadOr Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem
revisãO-do orador.)- Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, gostaria de solicitar ao Relator da matéria alguns escla.recimentos.
Trala-se de projeto de decn:to legislativo que apuva ato
que renova a ootorga deferida à Rádio Record para explonu' serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
·
Em pri.ri:leirO lugar, queria esclarecer que. durante o ano
passado. quando houve o exame dessa matéria. verificamos que
havia uma impropriedade na forma &egundO a qual haVia o registro
dos dados sobre os proprietárioS. porque estáVa.nios -exam.iiiando a
outorga à TV Reoord como se a propriedade fosse dos sócios anM
teriores. Foi então que solicitei ao MinistériO das Comun1tãçõeS
que enviasse a infomtação sobre os proprietários presentes.
Gostaria de perguntar ao Relator da matéria e à Comissão
de Educação á esSe respeito, pmque, nos documentos do processo
que tenho em mãos, nio me parece que contenha a relação de propriedade dos atuais proprietários. Consta· a -an-Uga, como se o Sr.
Guilbexme Stoliar fosse o principal proprietário:- E recebi a informação de que a Comissão de Educação havia regularizado essa si~
mação depois da iniciativa que tive.
-Portanto. seria _importante que votássemos essa matéria saM
bendo qual é o sócio proprietãilo ãnihl, uma vez que não é mais
majoritário o Sr. Guilherme Stoliar- que é também sóciO dO Sr.
Abravanel, no SBT.
Em segundo lugar, também gostaria de pedir informação
relativa à situação de empresário, sócio majoritário ou controlaM
dor de rede de rádio e de televisio - no caso, da Rádio e da
Televisão Rec:ord. Se porventura ocorrer qualquer condenação.
no caso de haver, em ttam.itaç.11o judicial, algo pendente sobre o
empresário controlador da Rádio e TV Rccord - como est! em
tramitação, ainda n.11o há o julgamento; não será. esta Casa
quem irá julgar: obviamente, não temos aqui todos os elementos para fazer um julgamento M• se ocorrer, a âmbito da Justiça.
CI!l_ última_ instância - porque essas questões sempre ocorren:J
numa primeira instância; depois, em segunda e, normalmente,
acabam sendo tramitadas alé o âmbito do Supremo Tribunal
Federal ·, uma condenação, pergunto ao Relator que estudou a
matéria: o que acontece com a eventual renovação da concc-:são que se está solicitando se houver a condenação no âmbito.
digamos, do Supremo Tribunal, em última instância?
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Sr. Presidente, acredito que essa_sefi uma informação relevante para que possamos julgar a matéria. E gostaria que es~ informa.ções fossem prestadas antes da leitura do requerimentO. porque, dependendo das informações prestadas, o Partido dos Trabalhadores irá se abster nesta votação. como tem feito para-as demais
emlssoras.
Assim. Sr. Presidente. solicitaria que possam ser pre~das ao
Plenário estas duas informaçõe:;: se nO processo está regulariuda. a situação de propriedade e qual é o proprietário majoritário da Rede Record. Porque aqui nos nossos autos não consta a infonnação atualizada, que já fOi encaritinhada ao Senado FecieraL A informação .que aqui
consta é aquela que existia antes das providências que eu mesmo havia tomado. O proprietário da Rádio Record não é mais o Sr. Guilhenne Stoliar. oonfonne está aqui. Então. eu gostaria que isso fosse
devidamente informado pelo Relator-.
Se não há informação coll'el.a, então não podemos votar. Sr.
Presidente. Se a infOrmação não está atualizada, corno tenho a
convicção, a certeza. porque vi o documento - o documento foi
encaminhado a mim. e eu o encaminhei ao Presidente da Comissão de Educação - então peço que a matéria Seja retirada de pauta
por informação incompleta.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES · Sr. Presi:
dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. para discutir. Em seguida,
ao Senador Roberto Freire. S. fu.• tinha pedido a palavra anteriormente. A não ser que o Senador Antonio Carlos Magalhães deseje
ceder a V, Ex• (Pausa.)
O Sellador Antonio Carlos cede a vez para '!. Ex.• falar primeiro.
O -SR. ROBERTO FREIRE - Talvez seja até melhor o
Senador AnlOnio Carlos falar antes, porque alguns desses projetes
são 9e sua épxa como Ministro das ComuniCações., e é exatamente
isso que eu ia pergilntar, poi'que nie parece qUe-estamos votando sem
nenhuma infonnação atualizada. Não é apenas a <juestão da Rede Record. Parece-me que quase todos estão desab.lalimdos. Pode até não
ter havido mudança de rontrole acionário, mas seria i::rilpcitante que
não se verificasse ãpenas em relação à Rede Record. O que seria interessante. para não cairmos no precoocei10: Quero dizer que quem
está faJando é quem pcxle ter autoridade, inch.Isive porque não tem nenhuma relação com nenhuma das religíões ou seitaS. Gostaria que tra~
lássemos do ponto- de vista objetivo. que tivéssemoS condições de saber se hã ab..lalização na questão de controle de todas essas concessões
que nós estamos outorgando.
O SR. PRESIDENTE (José Samiy)- Antes de concc<!er •
palavra ao Senador Antonio Carlos Magalliães. eu quero informar
que no avulso distribuido ao Plenário consta, no Decreto de Concessão. uma Exposiçio de Motivos do Ministro das Comunicações
Affonso Alves de Camargo Neto, Presidente da RCpibfica. Fernando CoUor de MeDo.
O SR. ROBERTO FREIRE · Sr. Presidente. porece-me
que V. Ex• está me fazendo uma certa re:Primeri.dã.: --- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- De llllllleira •lguma,
nobre Senador. Eu apenas estou comunicando ao Plenário, porque
V. Ex• aludiu que a relação consta nos avulsos distribuídos.

O SR. ROBERTO FREIRE- Mas não foi só em relação a
este processo e foi exatamente por isto que falei, porque no anterior que nós ve:ramos - de Mattos, Andery e Santos l.lda. - foi _do
Ministro Antonio Carlos Magalhães e de V. Ex• como Presldente.
É apenas para dizer que nós estamos recebendo informações atrasadas, sem estarem arualizadas e não apenas com relação à Record. Foi por ísto que disse que era melhor S. &• falar antes.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a_ palavra o S_enador Antonio Carlos Magalhães.

__

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL·BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Sinadores. nesta semana, exalamente amanhã. eu deveria falar sobre
comuniCaÇões: o que penso daS comuiticações. a minha atuaçãõ !lo
MinistéiíO. -no-GOverno de V. Ex•. Sr. Presidente. Quis- o destino
qUe tivesse que adiar. por algum tempo, o meu discurso. Entretanto, nesta oportunidade. acho por bem e não sou um temerário- alguns pcxiem achar que s_ou - em abordar este assunto e o faço com
a tranqü"ilidade de consciência de quem cumpriu o seu dever e
nada tem a temer. Ao contnírio, a consciência tra.nqüila do dever
cumprido.
Posso dizer. neste caso, que entendo que o Senador Suplicy
tem absoluta razão. Primeiro. o Congresso Nacional. tanto a Câmara
quanto o Senado, demora demais no exame dessas matérias. Demorn
demais no exame dessas matérias, repito. para que tOOos ouçam e de.
morem menos no cumprimento dos seus deveres. Depois. o Senaâor
Suplicy tem razão porque conceder rádio e TV é uma obrigação do
Governo. e todos que vierem vão fazer essas concessões.
Entretanto, _o que há de imoral. ao conceder rádio e TV, é
quando não~ utiliza a rádio_~ a TV, seja político ou não, vender,
o que tem acontecido muito no País. a concessão, Passando
outros grupos. De modo que isso é imoral, e cabe urna legislação
que venha coibir essa imoralidade. Conseqüentemente, ninguém
pode negociar uma concesSão que o Poder Público lhe deu. e que
realmente pertence ao Poder Público. E muitos negociam ~fazem
contratos de gaveta.
_..
Daí por que acho que o Congresso Nacional tem que examinar os nomes dos proprietários clã televisão, na ocasião da vo_tação, para ver inclusive se são os mesmos que tiveram. pelo menos
num prazo de dez anos, a concessão. O pra:zode_cinco anos é pouco,- sobretudo porque muitos não utilizam a concessão e quando
vão utilizá-la já não lhes pertence, pertence a outro grupl. Isso não
é correto. Deveria voltar para o próprio MirUstério fazer outra liCítação, outra ccocorrência.
Portanto, entendo que a diligência, no caso. deve ser feita,
como em todos os outros casos semelhantes. Deve ser um critério
a ser adotado pela Câmara dos Deputados. pelo Senado Federal.
pelo Congresso Nacional. Deve ser examinado tudo isso. Como
deve ter uma legislação urgente, ou de inicíativa do Executivo ou
do Congresso Nacional proibindo essas transferências para terceiros de quem consegue os canais de rádio e televisão.
Esse é O ponto de vista - não posso abusar do tempo. já qUe
V. Ex• me olha, porque o meu tempo está esgotado., para chamar
a atenção do Senado da República e dizer que entendo que há ra·
zão no caso e que o Senado deveria pedir realmente para sabermos
a que grupo pertence, em que tempo foi realizado, como foi realí-zado o negócio, se legal ou ilegalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavm o .Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente. eu estava votando por absten~

para

ção. Mas depois do que o Senador Eduanlo Supticy, Wdiamente.
descobriu, depois de já lermos votado três outorgas anteriores, tadas elas com a mesma caxacteristica, talvez com uma diferença:
como a Rede Record se encontra evidência na mídia, embora elã
também faça parte da mídia, tinha·se conhecimento de mudanças
dos controladores. Mas as informações que lemos, na Ordem do
Dia, é que nenhuma dessas outorgas ou informações têm cadastro
atualizado dos aluais proprietários ou coõtrOladores. Tódos esses
projetos foram encaminhados, ou na época de V. Ex• como Presi-dente, e o Senador Antonio Carlos Magalhães como Ministro das
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Comunicações, ou o Sr. Fernando Collor e o Ministro Affonso Camargo. Portanto. estão defasadas no tempo. Seria interessante que
não levantássemos apenas em relação à Rede Record- claro que
a Rede Record foi quem cau!tOu essa iillenupç.ão no processo de
votação -. mas seria importante que se levantasse em relação às
demais. o-senador Antonio Carlos Magalhães levanta algo importante que - me parece - o atual Ministro das Comunicações quer
executar: acabar_com essa graciosidade. Porque gerou, evídentemente. distorções graves no setor-de telecomunicações deste País.

Essa concessão teria que ser gravosa. através de licitações, como
pretende o Miriistro - e que espero que esta Casa aprove. E Para
aprovar. uma coisa ir:ilportante que poderíamos fazer seria Suspender essas outorgas, talvez mantendo a renovação, até JXmiUC essa,
de qualquer forma. significa uma cOOiiliuídade. Terii qUe haver
um fato que pudesse justificar a não-ren6vaçâQ- fo.:1as outorga? !eriam que estar todas sobrestadas exa~mente para se tentar moralizar esse setor. que, evidentemente. vai se expandir. Quero·que fi.
que bem dar~ isso não sigrufica nenhuma critica -pessoal a nenhum dos Ministros. a nenhum dos Presidentes. Não tenho nada a
dizer sobre isso. Apenas que esse serviço não poderia ser feito e
nem ser concedido da fonna que instifiiclõriahnente se adotou no
País, que não foi nem de Presidentes recentes nem do ~Sidente
arual. Foí uriia histórica manutenção de um sistema que permitiue111re n6s formação de cart6is.
Acredito que é chegado o momento, já que estamos em ~
fundas refoimaS, de também fazermos uma reforma aqui, suSpendendo a votação destes processos e aguardando uma legislação
que lhe dê maior transparência.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa·
lavra para um esclarecimento importante.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presi'
dente, peço a palavra, já que fui-Citado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em seguida darei a
palavra a V. Ex•, Senador Antonio Carlos Magalhães, pois o Sena·
dor Eduardo Suplicy a pediu em primeiro lugar.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. SrAs e Srs.
Senadores, gostaria de esclarecer ao PlenáriO que a pmrieira informação que eu havia indagado de V. Ex•. de fato, em se
olhando todo o processo, que só agora pôde vir à Mesa, está
atualizado. Isso se deve à minha iniciativa no seD.tido de obter
esclarecimentos, porque, em 23 de fevereiro de 1994, o Minis·
tro Djalma Bastos de Morais, encaminhou processo administrativo em que a Rádio Record solicita autõrilição para efetuar
transferência indireta das concessões que lhe foram outorgadas
para a e;.c;ploração de serviço de radiodifusão em onda média,
curta, ... " -e ai prossegue mencionando a transferência de ações, o aumento do capital social e o novo quadro societáriO;que
passa a ser composto pelo Sr. Edir Macedo Bezerra, com
95.530 mil ações, e pela sr- Esther EunicC Rangel Bezerra,
com 10.614 mil, totalizando 106.144 mil ações.
Então. se -algUils Parlamentares colocaram que não têm sidopreocupaçàd de tOOoS Os Senadores, a cada momento, averiguar a
awalização das informações. quem sabe, de fato, isso não ocorra
para todas as emissoras. sobretudo as de rádio nos Municípios brasileiroS. Mas, no caso, como bá um conhecimento da opinião pública nacional de que o Sr. Edir Macedo, de fato, era o sócio proprietário, seria estranho aqui votarmos uma matéria cOm o conhecimento que não-fosse ·esse. Como aqui aúida constava como proprietário o antigo, seria iinportante qUe Sou~ssemos- e eu gostaria de registrar- que, no processo, está ab.Jalizado o quadro societário. A Comissão de Educação examinw o pnx:esso já com essa
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informação, o que não constava quando da primeira vez em que
foi examinado.
- Sr. Presidenle, avaliamos que. no que diz respeitO à tramitação na Justiça do que se passa com o Sr. Edir Macedo. isso deve
ser examinado pela Justiça. e quarido houver a tramitação em últíma instância. aí então a decisão deverá ter as conseqüências previstas na Constituição e na legislação para uma situação em que.
porvenOlra, ocorra uma condenação.
Sr. Presidente, nestes tennos, nós. do Partido dos Trabalha·
dotes, vamos nos abster, neste caso, c001o temos feito no caso de
renovação de concessão de emissoras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. para uma explicação pessoal, uma vez que S. Ex• foi citado.
O SR. ANTONIO CARI:ôS MAGALHÃES (Í'FL·BA.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, apenas para dizer que nem sempre- aqui se infonna corretamente. Quando se pede licitação dá a impressão de que não houve
liciiilç:~. Quero dizer que no Governo de V. Ex•. como acredito
que nos outros, mas no de V. Ex• com certeza, não houve um processo de concessão de rádio ou de televisão que não tenha havido
licitação~ Mas, muitas vezes. JXlf ~xploraç_â? ~.lític_~_w até mestiiá
por ignorância do assunt_o, se diz que não hoove licitação. Em todos houve J.!citação. E na grande maioria dos casos, houve até candidato único, o que evidentem_ente leva _à concessão. E há casos
aqul de ootorga em que hoove licítação. De modo que não entendo
__quando se pede o que já exíste, de acordo com a legislação-atlial
que se quer modificar. nada a opor, mas que, evidentemente, temos a dizer que sempre se seguiu a legislação, que exige a licitação. Fez-se liciiação dentro dos padrões técnicos que a legislação
exige. Não hoove um caso em que não- se fiZesSe licitàÇão. e 03
-maioria dos casos houve candidato único. Aí a culpa é de quem
não quis entrar nessa mesma licitação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. peço a palavrn. para discutir.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao Senador Esperidião Amin.
Senador Roberto Requiio, V. Ex• falar.i como Relator em
Ultimo lugar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente. pelo que
sei. o Relator é o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Consta do processo
que o Relator da matéria é o Seriador Roberto Requião.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para discutir. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, &n e Srs. Senadores, só quero fazer dois comentários.
-__
Em primeiro lugar, quero dirigir-me cOm toda lealdade ao_
nobre líder do PT. Senador Eduardo Suplicy. Em que pese toda
consideração pessool que S. Ex• merece- como político também -.
seu requerimento e a sua argumenlaÇão - a sua exposição é um requerimento -. uma manifestação, data venia, que só pode ser baseada num preconceito.
S. Ex• falou na hipótese da condenação, nas conseqüências d~ u~ possível condenação e na_s ações que deveremos
praticar se houver uma condenação. Essa linha de raciocinio _é a
do preconceito, data venia, na minha opinião; e, além de tudo,
é subjetiva, posto que a competência do Congresso, estabelecida na COnstituição Federal. não é analisar os -critérioS coticC:inentes A propriedade do meio de comunicação. A competénda
do Congresso, capitulada no art. 223, começa a partir do C:aiPu1do artigo:
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Compete ao P<Xier Ex.ecuiiVo O.lliOrgai- e rei:Jovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de ta·
diodifusão sonora e de sons e imagens. observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado,
público e estatal.

Concordo com os Senadores que falaram. Esta é uma tese,
não vamos falar no caso específiCo, maS vamos falar sobre a tese.
Se verificarmos o item n° 5 da pau la. que se refere à FM CINDERELA LTDA., veremos que o ato é de 13 de março de 1990, e estamos aprovando agora. Vamos aprovar agora o ato que se conso-lidou no dia 13 de março de 1990.
- _
--~
§ I 0 O Congresso Nacional apreciará o ato...
Então, parece-me-- evidente que devamos analisar o conjunto
Ou sêja, o atO é- do Executivo. E aí, em socorro até do que dessà. matéria, como issO é leito- e ccimo -não é feito. Em primeõU lu~
disse o Senador Antonio Carlos Magalhães sobre a questão dos gar, diz o Seriador Antonio Carlos Magalhães- e eu o respeito- que
prazos. deverá fazé-lo no prazo previsto no art. 64, §§ zoe 4°, que a fonna de conceder é esta que está aí: o Estado faz a coocesslo às
estabelece 45 dias erri cada Casa, o que já fõiUltrapassado sabida- pessoas que se apresentam- uma entidade, várias entidades.
mente. A contar do recebimento da mensagem, 45 dias em cada
_ Diz o Senador Roberto Freire que isso não _deva ser gratuiCasa, devendo. a partir de então, figurar obrigatoriamente na Qr.
tO: que deva ser oneroso; deve ser aberta uma licitação parã deterdem do Dia. Os Senadoces da legislaUJra anterior sabem como isso minada rádio, as pessoas apreSentam-se -deve haver uma verba
constava diariamente, e não havia deliberação.
estipulada que o Estado receba.
Mas o que quero dizer, Sr. Presidente. com todo o respeito às
Com_toda sinceridade, apresento uma terceira opção, que é
colocações que aqui foram feitas, é que este assunto é muitO mãis a ~a, Sr. Presidente. Penso que, na concessão de rádio e estacomplexo do que simplesmente pinçar o caso da Rádio Recotd A
ções de televisão, daqui para o fuUJro, deveriamos fazer um es~or
Casa. que tem aprovado todas a.'> ...oucessões, todas as outorgas, não ço no sentido de que elas fossem comun.itáiias. Em outras palatem como negar a renovação da ootorga de uma instiruição, inde.- vras, a universidade, os empresários, a sociedade daquela localída·
pendente de quem for o seu proprietáriO. E não nos cabe, neste ~o- de oi'_ganiz.ariã uma fundação de direito público e privado e essa tementa, verificar a regularidade da sua propriedade. Esla é uma inCum- ria a prioridade e a ela seria entregue a concessão, daqui por dianbência do Ministério das Comunicações. Se houver o caso de falta de te, de rádio e televisão.
zelo, de exorbitância., cabe-nos, como cabe ao Trib.mal de Contas e ao
Parece-me que estarfamos modificando, alterando,
MirUstérío Público, acionar a autoridade do Executivo faltosa. Agora. mudando,_ e o Ministério da Comunicações poderia até orienrelutar na renovação- da concessão de outorga para unia-lnstiruiçtO
tar. verificar, fazer ó levantanlento de onde há ou nio râiio,
que não sei tem 30,40 anos desCtviços-prestados à sociedade brade onde se pretendem instalar serviços e, daqui para o fiitusileira, a meu ver, é uma exotbit.ância que só p:x:ieria brotar de algum
ro, onde é que pretendemos criar uma nova rádiO, um u6vo
preoonceito de algum de nós.
canal e que se oficielri a tOdas as forças daquele município
Esta é a colocação que faço, com o maior respeito, porque
para dizer: "Há um canal que vai ser concedido a esse munientendo que uma coisa é a cirCUnstância política da linha editorial,
cípio e gostaríamos que vocês se organizassem em uma enti·
do comJX>rtamento político das pessoas físicas, que integram a cúdade comunitária, que a SoCiedade, o conjunto das forças da
pula de unia organização dessa ordem; ootra coisa é pegar sua
sociedade estivessem presentes e tetiamos, então, não a ráexistência e relutar na renovação do alo, sem que haja qualquer
dio do Pedro Simon ou do adversário do Pedro Simon Ou a
elemento disponível para objetivamente fazê-lo.
rádio de "não sei quem", mas, sim, a rádio da comunidade,
É pre<:iso que coloquemos acinJa da preferência politica, da dido conjunto da comunidade.
vergência política o niínim.o de critério, já qUe o Congresso Nacional
Sr. Presidente, esse é um projeto que apresentei e que está
está omisSo e não constibl.iu ainda o Conselho previsto no art. 224.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa- tramitando na Casa. Parece-me que. daqui lX't' diante, é uma forma
razoável de discutinnos uma matéria tão importante: a participa·
lavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V, Ex• tem a pala- ção da rádio e da televisão na sociedade. Penso que, ao invés de se
fazer a concessão a "a", 'b" ou "c", poderiamos conceder ao convra para um esclarecimento.
_
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP.Para um esclare- junto da sociedade.
O Sr. Roberto Freire- V. Ex• me concede um aparte?
cimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para
esclarecer ao Senador Esperidião Amin que o que fiz foi euta. O SR; PEDRO SIMON,- Tem V. Ex• a palavra.
mente aquilo que S. Ex• havia dito que deveria ser feito, porque
O Sr. Roberto Freire- SeQa.dor Pedro Simon. gostaria de
o Ministério das Comunicações enviou õriginàlmente a infor__ esclareçer_ que, quando disse que teríamos que mudar a legislação,
mação -incompleta. Somente depois é que deu a informação
continuo afumando que é necessário mudar. Nessa questão não escompleta, porque eu havia notado que se estava examinando _a
tamos tratando apenas de concessões. No caso da Rádio Record.
concessão da Rádio Record, sem que tivesse sido atualizada. é uma concessão, e para as concessões, é necessário licitação. Mas
Daí o Ministro Djal.ma Bastos de Morais enviou, e como eu saestamos fazendo aqui - e a legislação pennite - não apenas conbia dessa informação enviada ao Senado e A Comissão -de Educessões, estamos ootorgando concessões, estamos também concecação, quando olhei aqui nO processo <j_ue airida constava outro dendo permissões, as quais dispensam licitação. Estão aqui vários
proprietá-fiO. estranhei, e por isso pedi para verüicaf, e dei a inprocessos de permisSão e não de concessão. Portanto, a mudança
formação correta, atualizada, conforme me forneceu o Ministro na legislação é fundamental. Precisamos criar mecanismos que gadas ComUnicações.
·
- rantam a transparência para todos através das licitações e que acaEntão, o as-sunto- está esclarecido neste aspecto, de quem é o
bem cÕm as permissões, claro, para esse setor. E, embora a Constiproprietário.
tuição permita. as licitaÇões para setviços de rádiodifusão dariam
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Semaior transparência e evitariam discussões sobre o asstl_ll:to. como
nador Pedro Simon.
estamos fazendo boje aqui. Eni segwldo lugar, Senador Pedro SiO SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Seni re-- mon, essas questões iêm que ter ânus. não podem ser mais graciovisão do orador.)- Sr. PreSidente, creio que o debate aqui permite sas. Trata-se de um serviço público como qualquer outro, para o
qual se deve impor detenninadas condições. Nesse sentido, penso
analisarmos com tranqüilidade a matérià. em termos de futuro.

e

se
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que a suspensão da votação dessas matérias seriã. uma boa medida

deste Senado.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, todos nós. Deputados, Senadores, Ministério das Comunicações. tenios vOntade e
disposição para resolver, da melhor maneira, esse problema. Ainda
não che;;amos à conclusão de qual é _a melhor forma de equacionar
essa questão. mas um bom começo seria o seu debate.
Creio que está tudo bem em conceder. em pennitir que duas

entidades ou duas pessoas que se apresentam e se ofereçam para
explorar os serviços de determinada rádio ou estação de televisão.
Entretanto, parece-me que o Ministério-das ComunicaçõeS teria condições de agir daqui para o fuwro no sentido de que a exploração de uma ~ de televisão. estação de rádio, por exemplo, num
município do Rio Grande do Sul. a uma determinada pessoa fosse do
conhecimento do prefeito, do bispo, do empresário, do representante
da igreja luterana, dos rept<Sentantes dos sindicatos, enfun, das forças
vivas da sociedade, a fim de que elas se organizassem. Assim, a entidade comunitáiii poderia ter prioridade.
&a isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discussão.
Conoedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Parn disrutir.) - Sr.
Presidente, Só. e Srs. Senadores, gostaria de tmzer algumas considerações, pelo fato de haver ocupado a Pasta das Comunicações deste
Pais no Govemo do Presidente Itamar Franco e pan esclarecer que
beije se diz muito que as concessões precisam ter licitações.·
E aqui falou também um ex-Ministro, Senador Antonio
Carlos Magalhães, que fez uma colocação muito interessante, pois
no Governo de V. Ex•, Sr. Presidente José Samey, tcxias as concessões eram licitada,s. E porquê? Porque há quatro etapas no processo licitat6rió. O primeiro é a inclusão no PB, o chamado Plano
Básico, sem o que não se pode requerer a segunda-etapa, que -é o
pedido de abertura de edital. O Plano Básico existe exatamente
para que se possa bem aferir a admin.ístração de radiofreqüências;
verificar a tOpografia da região; verificar s-e-Comporta ou não. em
função da PJpulação, da economia ou da situação de froD.te"ira, alguma outra ou mais outras emissoraS. E então Se estabelece a inclusão no Plario Básico.
DepoiS, -qualquer pessoa tisica ou jurldka i'equer a- abertum do
edital, que é processado pelo Ministério das Comunicações. attavés da
Secretaria de Fi.sca.lização e Outorga. Faz-se o edital vem a concorrência e, eni seguida. a concessão, de acordo com os critérios.
Obviamente há as perrnissõeStambém. Mas as permissões
são dadas, como muitas que estamos votando aqui. de acOtdo com
a leí, para aqueles setViços públicos chamados "restritos". Se há
necessidade de mudar a lei, a questão é ootra. Mas hoje é esta a
lei. Os setviçOs rCstritos- são permitidos. Os outros serviços são
concedidos.
No caso em pauta, estamos tratando de uma emissora que
naturalmente tem funcionários, tem empregados, tem técnicos e
talvez tenha trinta anos de existência. Estamos tratando. sini, de
uma emissora que representa uma tradição no sistema brasileiro de
televisão e radiodifusão. Devemos atentar para ísso. Se houve demora, a culpa é nossa, do Congresso.
Já o Sel:iador Esperidião Amin chamou a atenção para os 45
dias que a Constituição estabelece para que o Congresso Nacional
- Câmara dos Deputados e Senado Federal- examine o ato, o ato
em si, o ato da concessão ou o ato da permissão. Mas é claro que,
se houver necessidade de maiores detalhes. não está proibida esta
Casa de soliCitãr a atualização de ~egistros ou das informações c::ue
bem entender.
Eram os esclarecimentos que me competiam prestar na cOndição de ex-Ministro das Comunicações.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavrn o Se·
nador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (P!F-MG. Pa>ca discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Seru:dores.
nesta tarde, e_m decOITência da iniciativa do Senador Eduard,., Suplicy, estamos tendo oportunidade de_ principiar um debate que
não vai se extinguir hoje, em tomo de uni assunto extremamente
importante para o País. Por isso mesmo é que, po1.· disposição legal, essas concessões, inclusive renovações. terminam sendo submetidas à própria decisão do Senado da República.
Situo-me, Sr. Presidente, no campo da isenção, como nesse
mesmo campo estão _situados t<Xios os Senadores aqui. Na minha
longa vida pública, desde vereador à Câmara Municipal de Belo
Horizonte, deputado federal, vários cargos públicos, dirigente de
partido, hoje Senador da República. jamais aceitei qualquer insinuação ou assinar qualquer papel que me distinguisse na obtenção
de um canal de rádio e de televisão. É uma orientaÇão que tracei a
_ mim mesmo como homem público e quero cumpri-la até terminar
esta mesma vida pública.
Mas quero dar apenas um testemunho. Aqui fui relator de
alguns projetos do meu Estado, relativos à permissão ou à concessão de _canais de rádio. Após a votação, procurei m3Iúer cont3to
com os cotistas, com os dirigentes dessas instituições, e fui surpreendido. em dois casos, com a informação de que ninguérit conhecia, nas duas cidades mineiras. essas pessoas citadaS nas concessões submetidas, em nível de renovação, à apreciação do Senado da República.
Por mais que eu telefonasse e buscasse dados e informaçõeS
a respeito do assunto, somente depois, com mais tempo, com mais
vagar; veio-me a informação de que essas concessões foram trimsacionadas com pessoas não da cidade, mas de outras regiões e até
de outros Estados..
Há, portanto. uma clistorção no que tange à concessão de
um bem do Estado, que serve. ao mesmo te:mpo, de negócio. Conseqüentemente, penso que o Congresso tem o dever de informar-se
sobre a atual situação dos proprietários dessas concessões aqui -no
Senado da República.
Esse é o testemunho que queria dar à Casa. Quero dizer que
apóio plenamente a busca de informação. no sentido de que o Senado decida para quem efetivamente essas con. . essôes estão sendo
destinadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra
ao Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ouvi com muita atenção
~as rolpcações ~qui feitas pelos nobres colegas, entre os quais e.:t·
Ministros das Comunicações.
Até hoje, jamais voJei contra a Q!.ltorga de concessão ou
perÍnissão. E não sou proprietário de nenhuma emis-sora. Mas temos que concordar que toda_ essa história está levantada JX>rque se
trata da TV Record do Bispo Macedo. E eu também não sou
evangélico. Apenas estranho que, de repente, depois da aprovação
de um sem-número de concessões de emissoras, haja o interesse
em se saber quem é o dono desta, e se realmente tomou as providências devidas para passá~la para o seu nome.
E quantas emissoras estãO trabalhando neste País com nome
de "fantasmas"? Afinal de contas. o PC Farias inventou-O fantasma
nos bancos, mas nas emissoras de rádio e de televisão? Não! Eles
sempre existiram. e ninguém reclamou quanto a isso. O nobre Senador Pedro Simon. que vive a realidade gaúchã.
fez uma proposta interessante para o Rio Grande do Sul e talvez
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para os outros Estados; chamar os prefeitos pin-a que eles façam
algo comunitário.
__
Nobre Senador Pedro Simon. na última eleição. dos 136
prefeitos. tive l30 contra mim e eles Usavain 3.s permiSsões para
fazer política. Então, essa é outra realíâa.de. Como -ãqui representamos a Federação. cada um de nós tala por um Estado da Federação.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouçó V. Ex• com pra2>:r.
O Sr. Pedro Simon • Não estou defendendo a tese de se
dar concessão para prefeito- do Rio Grande do SuL Eu seria contra.
Penso que deveríamos criar uma entidade comunitária - prefCitõs,
empresários. universidades. esbJdantes, síridicatos de trabalhadores -,onde todos participassem. Também sou contra entregar essa
auibuição para os prefeitos. até lá no Rio Grande do SuL Falei
numa entidade comunitária representativa de todas as forças do
municlpiõ-:-- - - - O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço o aparte do
Senador Pedro Simon. mas quero deixar claro que estamos, de repente, querendo consertar tudo o que foi feito até hoje. ·
O nobre Senador Roberto Freire fala em tornar onerosa a
concessão ou permiSsão. Ou seja.- quem Já Cstâgãnhando dinheiro
com concessão, tem condição de pagar; quem ainda não está, não
tem condição de pagar para entrar.
Acho que as concessões deveriam ser um bem pUblico. No
meu entendimento- e aí me pennitarit fazer essa colocação-. acho
que toda pessoa que tivesse condições de levar ao ar uma emissora
com a mesma responsabilidade que faz um jOrnal, poderia. isto
Sim, levar a sua mensagem ao ar e se responsabilizar por ela.
Se fu.ermos as contas aqui. veremos que- as eii:iissór.ls de rádio e televisão estão quase· todãS dentro do Congresso. Ou será. qUe
não sabemos disso? Será que vamoS fazer de conta que vai:D.õs julgar outras pessoas e que estamos examinando problemas dos outros e não os nossos: próprios'?
O Sr. Roberto Freire- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Com prazer. Senador
Roberto Freire. --0 Sr. Roberto Freire- Apenas: para esclarecer, Senador
EpitãCiõ- Cafeteira. Acredito que V. Ex• tomoU conhecimento de
um projeto- de regul<i.mentação do Ministério das Comunicações,
em que se definiam, na questão das concessões. critériOs qUe rolocariam os pretendentes ã concessão denu;o de aspectos positivos e
negativos que graduariam quem poderia receber a concessão. Um
deles, o negativo quase que total, seria se o pretendente já tivesse
qualquer emissora de rádio ou de televisão nã. áiea. Esses critérios
são parte do regulamento. Nas licitações esse-iSpecto teria que ser
levado em conta. E não é apenas porque aqueles que estio no setor
estão ganhando dinheiro '- não é O problema de g_anhar dinheiro: é
para evitar a carteliz.açãO, o que está estatuído na COnstituição.
Quando falei em licitaÇão _onerosa, falei levando em consideração o preceito constitucionil de não permitir Cartéis. E a reiulamentação do Ministério das Comunicações pretende evitar que aque~-~
que já são propriétáriOs de emissoras de radiodifusão de
ou
imagens possam vir a receber novas concessões. Desejo só esclarecer V. Ex•. Não estou querendo formar nenhum cartel, muíto
pelo contrário.
_
_
_
__
___ _
O SR. EPIT ACfO CAFETEIRA~- AgradeÇO o- aparte de
V. Ex•. Estou falando de coração aberto. A preocupação de V. Ex•
é sobre como ficará essa questão daqui paia Irente. E eu pergun·
to: como fica daqui para trás? Usarei uma expressão jocosa, muito
popular, mas, que expressa com muita clareza a situação atual:
"quem furunfoo, furunfou; quem nãO furunfoU. não furunfa mais."
Essa é a verdade do que estamos discutindo aqui.

som

a

!39

Não entendo que, de repenre, paremo~ as vo~ções poi:_'9Ue
trata da emissora do Bispo Edir Macedo. E o que está ocorrendo. Aqui, já foram aprovadas muitas matérias seme_lhantes .a essa.
Antigamente. decidíamos sem votação oominal. O nobre ex-Senador Jutahy Magalhães brigou muito contra isso, mas aqui foram
aprovados projetas iguais a isse ein abundância. O Senador também tem a mesma opiniio -sobr-e o assurito. - - ----Hoje já estamos votando nominalmente esse tipo de ritatéria. De repente, falam em TV Record, e para votarmos precisamos saber a quem pertence a emissora. Por quê? JamaiS alguém perguntou quem eram os proprietârios por ocasião de
OutraS votações.
Sr. Ptesídente, pedi a palavra para manifestar-me a favor-da
maléria. Devo dizer que não estou entendendo que, de repente. todos aqui passem a acreditar em Lobo Mau e em Cbapéuzinho Vernielho.
O Sr. Roberto Freire- Senadoc Epitacio Cafeteira. quan.
do falei, inicialmente, levantei essa mesma preocupação de V. Ex•.
No momento em que o Senador Eduardo Suplicy fez a indagação
sobre a atualização do nome dos proprietários da Rede Record.
falei em precooceito. Há preconceito neste Pai~._ inclusive esse é
um bom assunto para começar a ser discutido. Tentei fazer isso na
época da Assembléia Nacional Constiruinte; Dào coOSegui. O iditorial da Folha de S. Paulo discOI.TC sobre a atitude do Governador Mário Covas na questão da escola laica, que deveríamos ter
com escola pública brasileira exatamente para evitar a h~gemonia
de religiões. talvez até transfotmando alguma religião- em religião
oficial. o que a Constituição proíbe. No caso das colllt!J.ücações.
acontece a mesma coisa. Como não pertenço - falei mmto claramente isso - a nenhuma religião, posso falar abertamente sobre
esse- assunto tentando defender ex-atamente a plena liberdade reliM
giosa, o que não acontece neste País, infelizmente. E a Igreja Uni·
versai do Reino de Deus, apesar de t_odos os processos alienantes
que utiliza, processos condenáveis, evidentemente que os seus
fiéis têm de ser respeitados como quaisquer outros de qualquer outra seita ou religião. Se há_~ parte de seus pastores ou de alguns
de 5eiiS pastores atirudes que mereçam critica, que mereçam. inclusive. _a incidência da lei, que se busque isso; mas que ilão se tenha. erã relação à determinada militância de fiéis, posições _preconceituosas. Foi o que "quis- Cxpót. A minha Posição de qUerêr
sUspender a discussão se deu apenas por um acaso, no momento
em -que se discutia a renovação da outorga da Rede Record. Por
mim, eu a teria suspendido desde o começo. qualquer que fosse a
~

ein.iSsora.
O SR- EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente. usei o
microfone para dizer que não ienho lienbuma emissora de rádio
nem de televisão, mas gostaria de ter pedido uma concessão. Não
sabia que era tão fácil con_seguir. Agora queremos fazer de conta
que não foi feita a disirlbuíção de emisSoras de rádio e de televisão. Vamos, então. examinar de quet:Jl são porque vamos renoVar
uma concessão. uma permissio? Rádio e televisão neste País semE_re f~ram privilégio. Pode-se fundar um jornaL mas não se pode
instalar uma estação rádio ou de televisão sem que o_Govemo o
penníta. Essa é uma verdade a que lemos de nos ater. Precisamos
ter a_ coragem de dizer não à discriminação.
Meu voto é no sentido de conceder a renovação da TV Record e de qualquer outra que aqui vier, desde que não esteja apon·
tada pelos membros da Comissão que, ao examinarem a matéria,
tenham dado p~er contrário.
.
OSR. PRESIDENTE (José Samey)--Continua em discussão. Com a palavra o Senador Levy Dias.
O SR. LEVY DIAS (PPR_·MS. Para discutir. Sem revisão
do orador.) --Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, esse pmi<'t ·
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dades da sociedade civil brasileira, a saber: a CNBB, a ABERT. a
FENADetc.
Muito bem, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. SC:nãdores, apesar de
cMou nesta Casa. centenas de projetos de concessão e projetos de
renovação de concessão foram aprovados. É a primeira vez que essa lei ler sido aprovadi no ano de 1991. até hoJe_. ·
vejo um debate dessa nalureza sobre uma emissa:_a de_ rádi9. _A
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey)- Lembro ao Plenório
---- Rádio e Televisão Record, de São Paulo. tem uma tradição muitO que há oradOr na tribuna.
grande cm nosso Pals. Há muitas décadas está no ar. prestando
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - ...o Congre>So Na·
~t·rviço ao povo brasileiro. Ela tem seu corpo de funcionários, seu
cional não instalou o referido Conselho. Gostaria de registrar.
cnrpo técnicos e seu corpo de jornalistas. Todos os fmais de tarde inclusive. que fui Relator, na Comis~o de Educ_ação, do regupodemos ver um dos mais brilliantes jornalistas do Brasil. Cliico -lamento dos serviços de TV a cabo no Brasil, já que a lei aproPinheiro1 apresentar o Jornal da Record, secundado por Luiz vada previa que a regulamentação da referida lei seria atribuiNassif. E um jorriãlismo cristalino, um jornalismo limpo e. acima çãO do Poder Executivo, ouvido o ConSelho- de ComUnicaçãO
de tudo. um jornalismo independente.
Social.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - (Fazendo soar a
O Ministro Sérgio Motta. encaminhou aviso ao Coog=so Na·
~.·ampainha) - Peço a atenção dos Srs. Senadores. pois há orador
cionaJ para que se manifesrasse a respeito daquele regulamento. A
Mesa do Senado Federal distriOOiu o regulamenlO. que tive a homa de
na tribuna.
O SR. LEVI DIAS - Portanto, Sr. PreSidente. St's e Srs. relatar, para a Comissão de Educação. Quero regist.n&r, inclusive, ÍJue
Senadores. acn::dito que não votar hoje esse projeto, depois de voa Comissão de Educação aprovoo, por unanimidade, o parecer que
tarmos alguns e de haver outros na lista para votação. é um pre- apresentei sobre aquela matéria. o qual concluia que não era atnôuiçonccito. E todo preconceito é odioso. Portanto, encerro minhas ção da Comissão de Educação apreciar o regulamento deTV a caho.
palavras pedindo à Casa que votemos os projetas nonnalmente. Solicitava que o Poder Executivo sobrestasse o referido regulamento
t'lmlO temos feito até aqUi.
e cooclamava o Congresso Naciooal pam instalar o Conselho <le C>
Não conheço o dono da TV Record, não tenho nenhum mun.icação Social oom prnro <le 60 dias.
tipn de ligação com ele, mas acho que- é um-preconceito e voto
Quero registrar, inclusive, que apresentei o Projeto de Resolução D0 3, de 1995, do Congresso Nacional. que reglllamentJra escnntra o preconceitoO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continúa em cliscus· colha dos membros do Conselho de Comunícação Social pelo
Congresso Nacional. Este ProjetO foi lido no dia 1° de junho -de
são.
Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. para discutir.
1995 e até boje as Mesas do Senado e da Câmara não apresentaO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT·SE. Parn discutir. ram o seu parecer sobre ele.
S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex... que
Portanto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto não for
pedisse silêncio, fazendo soar a campainha. por favor.
instalado o Conselho de Comunicação Social. órgão auxiliar do
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - (Fazendo soar a Congresso Nacional. previsto na Constituição Federal e aprovadO
campainha).- Lembro ao Plenário que há orador na tril:!una.
em lei no ano de 1991, estaremos sempre sujeitos, de maneira esO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Sr. pasm6ctica, como oc~ na tarde de boje, a travarmos um deb.ite a
Presidente.
respeito de concessões ou renovação de concessões para rádios ou
Sr. Presidente,_St's e Srs. Senadores, esse debate no dia de televisão. exalamente porque não existe esse Conselho. que teria a
hoje. que no dizer de alguns seria irnpjocedente, a meu ver serve tarefa constitucional de auxiliar o Congresso Nacionai na determipara duas constatações importantes. Primeira, a de que o Congres- nação e na apreciação de referidas matérias.
so-Nacional está em falta com a sociedade brasileira. particularPortanto, gostaria de aproveitar para fazer um apelo ao Pre·
mente com os setores envolvidos mais diretamente com a área de sidente do Senado. Senador José Sarney, na condição de Presidencomunicação soc:íã.l; segunda, a de que temos votado pedidos de te também do Congresso Nacional, no sentido de que as Mesas do
concessão e renovação de rádio e televisão e tem havido reclama- Senado e da Câmar.l. emitisSem logo o parecer a respeito do Proje~-tlCS de Senadores de que estamos votando ~m conhecimento de
to de Resolução D0 3, de 199S. do Congresso Nacional. que regulacausa. Essa situação também é culpa nossa. E culpa do Congresso menta a escolha dos membros do referido Conselho.
Nacional.
Aliás, a posição da Bancada do Partido dos Trabalhadores,A Constirulção brasileira, no Capitulo v. que trata da Co- nesta Casa. tem si~ sempre no sentido de se abster em relação ·a
municação S_ocial, reza no art. 224:
quaisquer pedidos de concessões oo renovação de: concessão de
_ ~sscira de rádio ou de televisão. justamep.te para cobrar. sempre
Art. 224- Para os efeitos do disposto neste Capí- que necessário, a instalação imediata do referido Consellio de Cotulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxi- municação SociaL
liar. o Conselho de Comunicação Social. na forma da
MUito obrigado, Sr. Presidente.
lei.
O SR. GILBERTO MIRANDA -- Sr. Presiclente, peço a
palavra para discutir.
Muito bem. Sr. Presidente. Srs. Senadores, essa lei a que a
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Senador José FO,
Constituição Federal se refere, que dispõe sobre a criação do Conselho de Comunicação Social. foi aprovada pelo Congresso Nacio- gaça havia pedido a palavra anteriormente para discutir. Concedenal, salvo engano, no ano de 1991. Caberia ao Conselho de- Comu- rei a pala_vra a V. Ex .. em seguida.
Com a palavra o Senador José Fogaça.
nicação Social instruir matérias relacionadas à comunicação social, entre elas a questão das concessões de rádio e de televisão,
O SR. JOSÉ FOGAÇA (FMDB-RS. Par.o discutir. Sem
como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Se esse Conselho visão do orador.) --Sr. Presidente. Sras. e Srs. Senadores. esta é
existiSSe, se já tivesSe sido instalado, os Srs. Senadores votariam uma matéria que está em pe-Ildência no Senado há muito tempo. O
de forma mais esclarecida. A lei que criou o Conselho de Comuni- assunto trazido à baila pelo Senador José Eduardo Outra é. por si·
cação Social previa que fariam parte deSse Conselho diversas enti- na!, -também objeto, neste-lnomento. de um projeto que tramita na
aprovado pela Câmara dos Deputados e tem parecer favorável

r.la ComissãO-di-Educação do Senado. Nesses quase 5 anos em que
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Comissão de Educação e que trata da regulamentação do serviço
de TV a cabo no Bmsil.
- - -Em função desse Conselho Nacional de Comunicação que
não é constituído. estamos quase que abdicando do papel do Congresso Nacional de dar um parecer sobre a regulamentação dos
serviços de TV a cabo no Brasil, porque como a lei diz que é o
Conselho Nacional de Comunicação quC deve opinar e deVe dar o
parecer sobre essa regulamentação do Miníst&io das Comunicações, e como este Conselho não existe, a Comissão de Educação
aprovou um parecer, algum tempo atrás, no sentido de que o Congresso deve se abster, ou melhor, deve abcticar da sua condição de
poder e deve entregar inteiramente ao Poder Executivo a tarefa de
regulamentar os serviços de TV a cabo.
Há, portanto, uma lacuua gritante do ponto de vista institucíóoal no Congresso: ~ a não existência do Conselho. O Conselho
deve ser constituído. Mas eu reconheço que o Conselho nio é
constituído porque a estruturação na qual foi montado, sob a qual
foi erig'ido, é estritamente corporativista, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Não faltou advert8ncia deste Senador ao saudoso, querido, inesquecível e amicíssimo Senador Pompeu de Sousa, autor do
projeiD. Com extremo carinho, com denodado respeito, mas com
veemência e clareza.. eu disse neste plenário, Sr. Presidente, ao
saudoso Senada Pompeu de Soosa o seguinte: ''O projeto que V.
está propondo, da forma como está propondo, vai levar à inexeqüibilidade absoluta do Conselho. O Conselho se tomou inexeqüivel. Por quê? Sio quatro representantes das emissoras de rádio
e TV, são quatro representantes dos jornalistas oo técnicos ou fuiicionários ou assalariados das emissoras de rádio e TV e mais cinco
representantes da sociedade civil nomeados pelo Congresso NacionaL
O SR. PEDRO SIMON- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSJl: FOGAÇA - Seoador Pedro Simon, veja V.
Ex•, serão sempre oiiD a cúico~ Serão sempre os interesses Cõrporativos predominando acima dos interesses da sociedade civil. O
que deve estar expresso no Conselho Nacional de CotmJnicaçi.o 6
aquilo a que se referia o Seoador Pedro Simoo: a CODll.lllidadc.
Não quem tem propriedade de rádio e televisio nem quem para
elas trabalham. A Igreja, o sindicaiD de trabalhadores, o sindicato
empresarial, a associação comercial e industrial, a central sindical.
a universidade, as escolas. as entidades religiosas, enftm. Sr. Presi~ dente, sn e Srs. Senadores, quem tem que se manifestar no Conselho é a sociedade civil e a~ a sociedade civil não organizada.
Aqueles milhões e m.ilhcJes de senhoras anónimas que têm um papel de educadoras em cada casa, em cada residência, em cada família, quem as representa no Conselho Nacional de Conmuicaçio?
Esta queslão é da maior gravidade e da maior iinportincia.
O então Presidente do Senado, Humberto Lucena. não teve condições de viabilizar isso. Eu compreendo o Senador Humberto Lucena, que tentou, mas não conseguiu, dadas as dificuldades poUticas
insanáveis dessa lei que criou o Conselho Nacional de Comunicação. Acompanhei o esforço do Senador Humberto Lucena, como
imagino que agom. deve haver por parte de V. Ex•, Sr. Presidente.
Mas as dificuldades políticas - eu repito - são -insanáveis, devido
ao excesso de corporativismo que presidiu a instituição do Conselho.
Em nome da verdade e da mais absoluta isenção, peço o
testemunho de quem euva naquela sessão, ao nosso lado e ao
lado do então Senador, sempre saudoso. sempre honorável. admirável e amorável figura, Pompeu de Sousa. autor da lei.
Em funçlo disso, as coisas nio andam. Cada vez que há um
problema dessa ordem. como o Conselho não existe. não há como
ter um parecer qualificado. estudado e embasado em conhecimento profundo das questões locais ou peculiares de cada rádio ou de

ex·
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cada emissora de TV. Ou fimcionã a questão da divergência política: porque tal rádio ou tal emissora é ligada a tal pessoa, não importa se as contas estão certas., se os impostos estio certos., se a rá·
dio é isenta, não importa se ela funciona peifeitamente. Se as regras estão obtidas, aí se quer denubar. Às vezes. é o contrário: se é
de tal pessoo., que é amigo, ai não importa se as contas estão mã.l.
se os impostos vão mal porque aí se quer aprovar de qu~lquer jeito. E oode é que está o dado, a referência, o parecer técnico. o conhecimeniD institucionalizado. filtrado lá na comunidade. através
de um conhecimento direto e localizado de quem possa depor? Só
o Conselho Nacional de Comunicação poderia fazer lsso, como Or-gão auxiliar do Congresso Nacional. Mas o Conselho não é montado, nio é constituido, e o resultado é o impasse, é a situação que
estamos vivendo.
O Sr. Pedro Simoo- Senador José Fogaça. V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSJl: FOGAÇA- Pois niio, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente. o Senador Fogaça
está trazendo .l tona um assunto da maior importância. Com o
pronunciamento do Senador José Fogaça. talvez se esteja inici<iri~
do aqui o equacionameniD desta questão. O que S. Ex• diz é absolutamente correto, e quero assumir a restxmsabilidade pessoal
como um daqueles que dificultaram a instalação do Conselho. O
Senador Lucena, com o maior esforço, inclusive tinha os nomes
resultado de entendiJ.nentos na Câmara, para que as lideranças do
Senado também concordassem e o Conselho fosse instalado. E aí
chegamos ao conhecimento de que os nomes eram ligadbs a determinados setore:s; que era o mesmo que entregar para 4ma determinada corporação praticamente todo o comando do Conselho.
Fomos daqueles que impediram a sua instalação. Eu queria apenas dizer ao Senador Fogaça e à Casa que sei que o Senador José
Sarney considera a possibilidade de designar uma comissão, ror~
mada por membros da Cimara e do Senado. para que ela estude
as alterações que seriam necessárias na lei e a forma de escolher
os membros para esse Conselho. Não sei. Presidente, se estou
sendo inoportuno; estou apenas falando sobre algo de que tomei
conhecimento: o Presidente do Senado e a Mesa estio preocupados e pensam que uma possível solução seria a criaçãO dessa comissão bicameral. Acho que estamos caminhando na direção cof.
reta. V. Ex• disse muito bem: não se instala o Conselho, porque,
na verdade, ele seria formado por um grupo fechado; não se instalando o Conselho, ficamos numa roda viva. sem nada resolver.
Creio que o caminho que V. Ex• está defendendo é o mesmo sugerido pelo Presidente José Sarney, ou se~. a instalação de uma
comissão para esbJdar a forma de preencher os cargos e a fórmula
de alterar a lei, se for o caso.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - ExatamentO. Senador Pedro Si·
moo. V. Ex• aponta o caminho. Se não houver uma modificação
na lei que institui o Conselho ~ portanto, na sua estrotu:raçã.o e
composição. não vejo como esse Conselho será composto.
Dan:i um exemplo paralelo a este Jl0!1l mostiar como o donú.
nio cotperalivo é golpismo que não leva a conseqüência nellhuma.
A Lei de Diretrizes e Bases, necessária ao País, já deveria
ter sido aprovada desde 1988. Tentou-se, numa regra apenas, que
foi. o Conselho Nacional de Educação. colocar um domínio corporativo~ Por isso, Sr. Presidente. a lei está ai há 7 anos, gramando de
gaveta em gaveta. pelo Congresso Nacional.
'
Esse tipõ âe prática não pode mais continuar. Tenho certeza
de que V. Ex• vai tomar as providências no sentido de que modifiquemos a lei que institui o Consellio e possamos dar a isso uma
abertura instituciOIW.l. uma representação civil correta. oo seja. que
a sociedade brasileira esteja representada abrangentemente e não
corporativamenie, o que 6 absolutamente deletério.

142

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

Quero adiantar aos Srs. Senadores que o tratamento que a
O Senador José Eduardo Outra havia pedido a palavra para
Comissão de Educação e Comunicação Social do Senado deu a
um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Jod Samey) - V. Ex• está com o essa questão foi o mesmo que deu a todas da mesma natureza e sobre elas não se levantoo nenhuma dúvida. Na discussão das confirseu tempo esgotado.
O SR. JOS!t FOGAÇA- Lamento. Senador José Eduardo mações das outorgas ou permissões, não vi nenhum entusiasmO-na
disQJssão da matéria. - -- ___
_
____ Outra. Encerro o meu pronunciamento.
Seria mais ou menos a mesma coisa discutir o decreto de
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se1992, confirmado pela Comissio do Senado em 1994, com vOtos
nador Artur da Távola. (Pausa.)
contrários doa Deputados José Genáno e Hélio Bicudo. Seria neV. Ex• desiste da palavra..
gar o reconhecimento a uma certidão de um casamento' realizado
cinco anos antes, pelo fato de, três anos posteriormente à realizaCom a palavra o Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Para discu- ção do casamento, o marido ser objeto da suposiçã:Jo de um crime
tir. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente., sn e Srs. Senadores, que ninguém sabe se ele cometeu ou não.
O que õ Senado está analisando, neste momepto, é o decreestá na hora de votar, senão hoje a TV RECORD deve começar
dizendo simplesmente: a não-concessão ou esiUdo de concessão to de 3_0 de setembro de 1992, que renova a concessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos do
relativo ao PDL n° 42 pára o Senado por 2 horas.
Vimos votando tranqüilamente e aprovando todos os proje- art. 49. inciso XII. combinado com o§ 1o do art. 223 c!.a. ConstirU&-tas. De repente, o Senador Eduardo Suplicy faz uma afumatíva no ção Federal. Examinando a documentação. cheguei à cn.,clusão de
plenãrio; no início do seu discurso. dizendo que não estava .B.tuali- que ela estava regular e evidenciava o cumprimento das fvrmalidazado. fnduz a maioria dos Srs. Senadores a seguir na mesma linha, de.s estabelecidas pela Resolução D0 39/92, ficando caracterizado
e aí se dá todo esse debate e paramos de volar.
que a Emtnsa Record atendeu todos_ os requisitos t&-.nicos e le-Logo após. o Senador Eduardo Suplicy esclarece ao Plená- gais pam babilirar-se à renovação da concessão.
Opinamos pela aprovação, na forma do Decreto Legislativo
rio que o projeto -está com a relação dos seus acionistas, pronto
n' 357-B/93, elaborado pela Câmara dos Deputados. Deixando de
para ser votado e que nio tem dúvida alguma.
Sr. Presidente, há outros projetes na seqüência da pauta, in~ lado esta nefasta oportunidade do exercicio da inquisi?o, recoclusive matéri:LS-de interesse do meu Eslado, o Amamnas, e ainda mendo ao Senado que, rapidamente, aprove a renovação da conestamos divagando com relação ao Projeto de Decreto Legislativo cessão da Rádio Record.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Roberto
n° 42. Vamos votar Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discus>ão o pro- Requiio, a Mesa deu-lhe a palavra em último lugar em deferên·
cia a V. Ex•, uma vez que V. Ex• foi Relator da matéria naCojeto.
O SR. ROBERTO REQUIAO- Sr. Presidente, peço a pa· missão. Quando a matéria chega ao Plenário; o parecer, uma
vez aprovado, é o parecer da ContiSsãõ: nlãs -o Relator continua
lavra para discutir.
sendo V~ Ex•. na Comissão. E o nosso Regimento diz justamenO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra
te que, após falar o último orador inscrito ou antes da votação
ao nobre Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para discutir. do requerimento, mencionado no artigo do-parágrafo anterior,
Sem revisão do otador.) - Sr. Pn:sidente. Só e Sn. .senadc:Rs, em do Relator, é licito ao Relator usar da palavra no máximo 20
primeiro lugar, o meu protesto porque, por divetSaS vezes., pedi a pa~ minutos. Assim, V. Ex• teve oportunidade de esclarecer todas
lavra para falar som a Análise Regimental. da quai50U Relator, e V. as objeções feitas. O ri.obre Senador foi o Relator da maL;ria e -é
o Presidente da Contissio;·--as- indagações feitas no plenário,
Ex• negou-me a palavra. cooc:edendo-me ao fmal & discussão
Não sou Relator dessa matéria nõ Plenário. Ela possui um pelo Senador Eduardo Suplicy. foram-lhe dirigidas. Somente
relatório de responsabilidade da Ccmissio de Constituição, Justiça V. Ex•, de acordo com os dados que possui, pôde responder ao
Plenário. V. Ex• está sendo injusto com a Mesa, quando a cone Cidadania. Em todo caso, fallmli agora.
Sr. Presidente, StS e Srs. Senadores. nesta discussão senti sidera que o discriminou.
Muito obrigado.
um ranço inquisitorial. Espero ter me enganado. Em determinado
Passa-se à votação.
momento, o Senador Ney Suassuna, com o seu espírito, a sua verve, o seu brilho, com um sorriso nos lábios e muita ironia sugeria~
A Mesa solicita aos Srs. Senadores 9ue ocupem seus :u~me: " Requião; peça. a palavra em nome de Jesus." Não o farei.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que se encontram
Cristão ecumtSoi_cp, quero sustentar o meu relat6rio em nome da
eqüidade e da justiça.
em Seus gabinetes e em outras dependências da Casa que compaSr. Presidente, na sessão de 20 de abril de 1995, o Senador reçam ao plenário, põis já temos quorum qualificado.
Osmar Dia~-que está ao meu lado, levantou a questão da irregulaOs Srs. Senadores já podem votar.
ridade da Televisão Londrina Ltda, que teria na sua composição
(Procede-se à votapio)
acionárii-uin -:Ploprietáiiõ que dela nio poderia figurar, porque já
tinha participaÇão eni Wtras televisões. Nio vi, nessa ooasião. esse
VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORE&
entus-iasmO para discuti!- a concessão da Tdevisão Londrina
Adetnir Andrade
Lida. que é de propriedade do Ministro da Agricultura.
Antonío Carlos Magalliães
O requerimentO do Senadcr Osmar Diis foi do diã 20 de
Antonio Carlos Valadaros
abril de 1995. No dia 28 de abril de 1995, quatro dias depois do
Arlindo Porto
requerimento, o Miriistió --da Agricultura regulariza a sua situaçio
Artur da T.ivola
na Televisão de Londrina e infonna dessa regularização o MiJlis(é:
BelloParga
rio competente.
Beni Veras
Essa qu-estão não- provocou o entusiasmo do Senador
Bernardo Cabral
Eduardo Suplicy e a vontade de discutir dos demais Senadores.
Carlos Patrocínio

"'S.
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Aprovado.
A matéria vai à ComisSãO Diretora Para rodaçào fma.l. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) --Sobre a mesa, reda-

Edison Lobão

-ção final que será lida pelo Sr. 1° SecretáriO em exercicio, Seriador

Elcio Álvares

BeUoParga.

Casildo Maldaner
Coutinho Jorge

Epitácio Cafeteira

Emandes Amorim
Esperidião Amin
Francelillo Pereira
Freitas Neto
Geraldo Melo
GeiSOD Camata
Gilberto Miranda
Gilvam Borges
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão

Humberto Lucena
!ris Rezeude
Jader Barbalho
Joõ.o França
Joio Rocha
Jonas Pinheiro

Josaphat Marinho
José Agripíno
José Arruda
José BianCo
José Fogaça
José Ignácio
Júnia. Marise
Leomar Quiutanilha
LevyDias

Lucídio Portella
Lúcio Alcinlara
Lódio Coelho
Marluce Pinlo
Mauro Miranda

Nabor Júnior
Onofre Quiuan

OsmarDias
PedroPiva
RamezTebel
Renan Calheiros
Roberto Requião

RomeuTuma
Ronaldo C. Lima
Sérgio Machado
Waldeck Omelas.

ABS'ltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Beoedila da Silva

Eduardo Suplicy
Emília Fernandes
José Outra
Marina Silva
Pedro Simon
Roberto Freite.

VOTA 'NÃO' OSR. SENADOR:
Lauro Campos.
l:\!'H
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O Sr. Presidente (José Samey)- Encemuia a votaçio. Vota"tm :!-1.; .;;1~;. ,.
'·'!':'"'!·,c não 1 Sr. Senador.
l louve 7 abstenções.
Total de votos: 64.

É lida ·a seguinte:
PARECER N" 582, DE 1995
(Da Comissão Diretora)

Redação final dn Projeto de D..,reto Legislativo D0 42, de 1994 (n° 357, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresCiifã a rCdação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n° 42, de 1994(n° 357, de 1993. na Câmara

dos Deputados), que aprova o ato que renova a ootorga deferida à
Rádio Record S.A. para explorar serviço de radiodifuslo de sons e
imagens (televisão) na cidade de São Paulo, Estado de Sio Paulo.
Sala de Reunião da Comissio, 20 de se~<mbro de 1995.Aatônlo Carlos Valladares, Presidente - Teolônio Vilela FDho,

Relalot- Ernandes Amorim - Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N" S82, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ítem 28, do RegimentO Interno", promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 199S

:;

Aprova o ato que renova a outorga deferida à
Rádio Remrd S.A, para aplorar serviço de radlodi·
l'usão de sons e imagens (televisão) na ddade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
O Cõii~sso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln. de 30
de setembro de tm, que renova a outorga deferida i Rádio Reccrd S.A .. para explorar, por quinze anos, a partir de S de ooO!bro
de 1992, serviço de tadiodifusio de sons e imagens (televis{o),
sem exclusividade, na cidade de Sio Paulo. Estado de Sio Paulo.
Art. r Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de
sua publicaçáo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em diseussio a re·
daçio fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a disa~ssão.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgaçáo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5
Discussão, em bJrno 11nico, do Projeto de Decrtto
Legislativo n° 49, de 1994 (n° 360/93, na Cimara dos
Deputados). que aprova o ato que outorga permissão i
FM Ciuderela Lida. para explorar serviço de radiodifu·
sio sonora em freqtlên_cia DlOii!Jada na cicl.ad.e de Colorado, Estado dn Paraná. lendO
Parocer favcnlvel, sobn• SSI, de 199S, da Comissi!o
- de Educação.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disa.Jssio.
Em votação.
os Srs:. Senadores já podem ocupar os seus lugares para votar. (Pausa.)
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( Pro_cede·St! à votaçãcJ.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade
Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos V ala dares
Arlindo Porto
Artur da Távola

Bello Parga
Bení Veras
Berruudo Cabral
Carlos Patrocínio
Coutinho Jorge
Darcy Ribeiro
Edisoo Lobi!o
ÉlcioÁlv~
Epitácio Cafeteira
Ernandes Amorim
Francelina Pereira
Freitas Neto
Gemido Melo

Gilberto Miranda
Gilvam Borges
Guilhenne Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena

Íris Rezeode
Jáder Barbalho
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaçbat Marinho
José Agripino
José Arruda
José Bianco
José Fogaça
José lgnácio
Júnia Marise

Leomar Quintanilba
Levy Dias
Lucídio Portella
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho

Mauro Miranda
Nabor Júnior
Onofre Quiruui ~

OsmarDias
Pedro Piva.
Renan Calheiros
Roberto Requião
RomeuTuma
Ronaldo C. Lima
Sérgio Machado
Waldeck Ornelas.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva
Eduardo Suplicy
José Outra
Lauro Campos
Marina Silva.

PodroSimon
Roberto Fre~.

VOTA "NÃO"

o SR. SENADOR:

Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Encerrada ' vota·
ção. Votaram "Sim" 51 Srs. Senadores.
Votou "Não" 1 Sr. Senador.
Houve 7 abstenções.

Total: 59 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Di.J:etora ~ra redação flnal.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. gostaria que
computasse o meu voto_ "sim", pois estranhamente não apareceu
no paineL
O SR. CASILDO MALDANER- Sr. Presidente. eu solicitaria o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata registrará os
votos "sim" dos Srs. Senadores Esperidiâo Amín e Casildo Malda.
ner e também :J. abstenção do Senador Lauro_ Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda·
ção final que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senadoi'Bello Parga.

É lida a seguinte:
PARECER N"583,DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1994 (n° 360, de 1993, na Câmara dos
Deputados).

a redação fmal do ProjetO
de Decreto Legislativo n° 49. de 1994 (n°360; de 1993, na Câ.mai-a
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FM
Cinderela Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na_ c_idade de Colora:do, ~lado do Paraná.
Sala de Reunião da Comissão, 20 de setembro de 1995.Levy Dias, Presidente - Ernand-es Amorim, Relator- _'_l'e9tonio
A Comissão Diretora apresenta

Vilela Filho, Ney Suasgma.

-·

ANEXO AO PARECERN'5.S3, DE 1995_
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do arL 48, item 28. do Regi~
mento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N". DE 1995
Aprova o ato que outorga permissão à FM
- Cinderela Ltda, para explorar serviço de radiodifusãO -sanara em freqênda modulada na cidade de C o- lorado, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
.Art. 1o Ê aprovado o-ato a -Que s-e retere ã. Portaria no 12·,;- de

13 de março de 1990, aque óutõfga Permissão à FM Cinderera
Ltda, para explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Colorado, Estado do paraná.
Art. 2° E~te Decreto Legíslativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em discussão a redação fmal.
Não havendo quem peça a pa.Iavm, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Semidores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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A matéria vai à promulgação.

OSmarDias
Pedro Piva
PedroSirrion
Renan Calheiros
Roberto Requião
RomeuTuma
Ronaldo Cunhã Lima
Sérgio Machado
-Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)-ltem 6:
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo no 78. de 1994 (n° 384194; na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO SUCESSO LTDA, para explorar setviço de raR
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Campo Bom. Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favoiável. sob n° 548, de 1995, da CámisR
são

ABSftM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedit3. da Silva
Eduardo Suplicy
José Outra
Lauro Campos
Lúcio Alcântara
Marina Silva
Roberto Freire.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Esperidião Amin
Gerson Camata.

- de Educação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A Mesa solicita aos Srs. Senãdores que ocupem os seus lugares.
Os Sts. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade
Antônio Carlos Magalliães
Antônio Carlos Valad.ares
Arlindo Porto
Artur da Távola
Bello Parga
Beni Veras
Bernardo Cabral
Carlos Pat.rocinio
Casildo Maldaner
CoUtinho Jorge
Darcy Ribeiro
Edíson Lobão
Elcio Alvares
Epitácio Cafeteira
Emandes Amorim
Francelino Pereira
Freitas Neto
Geraldo Melo
Gilberto Miranda
Gilvam Borges
Guilhenne Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Iris Rezende
Jader Barbalho
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Agripino
José Anuda
José Bianco
José Fogaça
José Ignácio
Júnia Marise
Leomar Quintanilha
Levy Dias
Lucídio Portella
Lúdio Coelho
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Onofre Quinan

f45

O SR. PRESIDENTE (José Sarne_y) - Encerrada a vota·
ção. Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NAO 2.
-Houve 7 abstenções.
Total de votos: 61.
Aprovado.
.
A matéria vai à ComissãO Diretora para red.ação final.
sa.)
·•
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa, reda·
ção fmal que será lida pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Bello

,Pau-

Parga.
-- _-Êllda a seguinte:

PARECER N" 584, I>E 1995
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 78, de 1994 (n° 384, de 1994, na Câmara dos
l)eputados).
A Comissão Diretora apresenta a redaçãO fmal do ProjetO
de Decreto Legislativo n• 78. de 1994 (ii• 3&4. de 1994. na Câlllllli!
dos Deputados), que aprova o ato que outorga pernússào à Rádio
Sucesso Ltda., para explorar sen_:iço de radiodifusão sonora eni
freqüência mcxlulada na cidade dC Campo Bom. Estado do Rio
Grande do Sul.
Sala de Reunião da Comissão, 20 de setembro de 1995.Levy Dias. Presidente- Emandes Amorim, Relator- Teotônio

Viela Filho- Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N"584. OE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
_ _ _ , Presidente do Senado Federal, nos termos do art.. 48, itenl
28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N"

. DE 1995

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na ddade de Campo
Bom, Estado do Rio Grande do Sul.

O Con8!'CsSo Nacional decreta:
Art 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 123, de
13 de março de 1990, que ootorga permisSão à Rádio SucessO
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
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sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqúência modulada
na cidade de Campo Bom. Estado do Rio Gmnde do Sul.
Art. Z0 Este Deqcto Legislativo entra em vig"oi oa data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em discussão a redação fmal. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, f:Rcerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sentados.(Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 7:
Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 80. de !994 (n• 392194. na Câmara dos
Deputados), que aprova o a:to que renova a permissão da
COLINHALFIN - EMPRESA DE RÁDIO DIFUSÃO
LTDA. para explorar sexviço de radiodifusão sonora. em
freqUência modulada na Cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina, tendo
Parecer favorável. sob n° 552. de I 995, da Comis-

são
- de Edumção.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vótãção.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu-

gares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação~)
VOTAM "SEM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade
Antônio Carlos V ali aclares
Arlindo Porto
Bello Parga
Beni Veras
Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio
Casildo Maldaner
Coutinho Jorge
Dan:y Ribeiro
Edison Lobão
Elcio Alvares
EpitáCio Cafeteira
Emandes Amorim
Esperidião Am..iD.
Francelina Perell'a
Freitas Neto
Gemido Melo
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Íris Rezende
Jãder Baroalho
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josapbat Marinho
José Agripino
José Arruda

José Bianco
José Fogaça
José Ignácio
Junia Marise
Leomar Quintanillia
Levy Dias
Lucídio Portella
Lúdio Coelho
Mauro Miranda
NaOOr Júnior
Onofre Quinart
OsmarDias
PedroPiva
Renan Calheiros
Roberto Requiâo
Ronaldo Cunha Lima
Sérgio Machado
Waldeck Omelas.

ABSI'tM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Antômo Carlos Magalliães
Benedila da Silva
José Dutra
Lauro Campos
Marina Silva
Pedro Simon.
·voTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy
Gers_on Camata.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerrada a voui~
ção. Votaram SIM: 48 Srs. Senadores e NÃO 02.
Houve 06 abstenções.
Total: 56 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação ftnal.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, meu voto "sim"
não foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará o
voto favorável de V. Ex•.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, gostaria de
retificar o meu voto "não" para abstenção. Felizmente. o Senador
Esperidião Amin chamou minha atenção, pois apertei o botão
vermelho involuntariamente. quando gostaria de apertar o de abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ata registrará a
manifestação de V. Ex•
Sobre a Mesa, redação fmal que será lída pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador Bello Parga. -

É lida a seguinte.
PARECER N°58S,DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislati ..vo D0 80, de 1994 (n° 392, de 1994, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do ProjetO
de Decreto Legislativo n• 80. de !994 (n• 392. de 1994. na Câmara
dos DeJX!tados). que aprova o ato que renova a permissão da Colinhalfm - Empresa de Rádio Difusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em fre4üência modulada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
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ANEXO AO PARECER N" 585, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu, Presi~
dente do Senado Federal. nos tennos do. art. 48. item 28. do Regimento Interno. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995

Aprova o ato que renova a permissio da CoH·
nhalfln - Empresa de Rádio Difusão Ltda. para ex·
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênda
modulada na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.
O Congre_sso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria
D 0 84, de 22 de junho de 1992 que renova. por dez anos, a
partir de 22 de maio de 1991. a permissão outorgada à Rádio Colon Ltda., posteriormente transferida à Colinhalfin
- Empresa de Rádio Difusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
--=
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra eln vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em disçu'~ a re·
dação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discossão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- It<:m :8
DisCUSsão, em rumo único, do ProjetO de Decreto
Legislativo no 24. de 1995 (it0 351/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à empresa RÁDIO TV DO AMAZONAS
SIA, para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Porto Velho, Estado
de Rondônia. tendo
Parecer favorável. sob n° 527, de 1995, da Comis-

são
- de Educação.
Em discussão o prOjeto~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Seõadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs;senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à voração.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade
Antônio Carlos Magalhães
AnlÓnio Carlos V ala dares
Arlindo Porto
Arttlr da Távola
Bello Parga
Bení Veras
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Sala de Reunião da ComisSão, 20 de setembro de 1995.Lery Dias. Presidente - Emandes Amorim, Relator- Teotónio
Vüda Filho- Ney Suassuna.
-

Bernardo Cabral
Carlos Patrocinio
-Casildo Maldaner
Coutinho Jorge
Darcy Ribeiro
Edison Lobão .
ÉiciO Álvares-Epilácio Cafeteira

Emandes Amorim
E'!'<ridião Amin
Francelino Pereira
Freitas Neto

Geraldo Melo
Gilberto Miranda
Guílberme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Íris Rezende
Jáder Barbalho
Jefferson Péres
João França
Joi!oRocha
Jonas Pinheiro

Josaphat Marinho
José Agripino
José Arruda
José Bianco

JÕS6 Igrulcio
Júnia Marise
Leomar Quintanilha

..

. _,,

Levyi;lias
Lucidio Portella
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho
Marluce Pinto_
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Onofre Quinan
OsmarDias
PedroPi.va
Renan Calheiros
Rober1o Requião
RomeuTuma
Ronaldo Cunlla Lima
_Sérgio Machado
Waldeek Omelas.

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva

Eduardo Suplicy
GérSon CáDJ.ata
JosCEdtiiirdo OUtra
Lauro Campos
Marina Silva

Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- TodÓs os Srs. Sena:.
dores já votaram?
A Mesa vai proceder à apuraçiio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram SIM 53
Sts. Senadores.
Houve .07 abstenções.
Total: 60 votos.
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Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora- para a -redação- fmal.
(Pausa.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex• a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria _apenas de comunicar à Mesa- já que não tive oporrunidade de apertar o botão -que

o meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará o
voto de V. Ex•
Sobre a mesa. redação fmal que será lida pelo Sr. 1° Secre-

tário em ex-ercíciO; Senador Bello Parga.

É lida a seguinte
PARECERN"586,DE 1995
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1995 (n° 351, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A CómiSsào Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 24, de 1995 (n° 351, de 1993, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessio outorgada à empresa Rádio TV do Amazonas S.A. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto
Vellio, Estado de Rondônia.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de setembro de 1995. Levy Dias. Presidente- Ernandes Amorim, Relator- Teotonio
Vilela Filho - Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N"586, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,-- - - - - . Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
·48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

O SR. PkESIDENTE. (José Sarney)- Tem a palavra o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo inscrever a Liderança do PMDB para o peóodo após a Ordem do Dia. Falará. em
nome da Liderança do PMDB. o Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE- (José Sarney)- Ein seguida à Ordem do Dia, a palavra será concedida ao Senador Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item n• 9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTirUIÇÃO N" 40, DE 1995
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição n° 37, de 1995)
Discussão, em primeirO -tUrno, da Proposta -de
Emenda à Constituição D0 40, de 1995, de autoria do Senador Antonio Carlos V aladares e outros Senadores, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social pra o fi.
nanciamento das ações e serviços de saúde,tendo
Parecer, sob n° 531, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, nos termos de substitutfvo que oferece. e
pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n°
37, de 1995, que tramita em conjunto.
(Primeiro dia de discussão)
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco sessões, em fase de discussão, quando
poderão ser apresentadas emendas assinadas por um terço da composição do Senado.
Transcorre, hoje, o primeiro dia de discussão da matéria.
Em discussão. (Pausa)
Sobre a mesa. emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador Levy Dias.
-

É lida a seguinte
EMENDA (DE PLENÁRIO)

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Aprova o ato que renova a concessão outorga·

da à empresa Rádio TV do Amamnas SA. para ex·
piorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto V dbo, Estado de Rondô-nia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l 0 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n. de 30-de
julho de 1992. que renova a concessão outorgada à empresa Rádio
TV do Amazonas Uda., atual Rádio TV do Amazonas S.A.. para explorar, por quinze anos, a partir de 20 de jmho de 1988, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto Velho. Estado de Rondônia.
Art.
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
-0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)_c Em discussão aredação fmal. (Pausa.)
Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação a redação fmal.
Os Sn.. Senadores que a aprovam queiram permanecer
como se encontram.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

zo

Oferecida à Proposta de Emenda à Constitui40, de 1995, que rlispõe sobre a instituição de
contribuição soCial para o- financiamento das ações e
serviços de saúde.

ção

D0

EMENDA N" 2-PLEN
Inclua-se um novo artigo com a seguinte redação:
ArL so Esta emenda entrará em vigor se aprovada em referendo popular. a ser realizado no prazo de 90 (noventa) dias após a
sua promulgação.
Justificação
Num país como o Brasil. com 'tão elevada carga uibutária
nominal, toma-se imperiosa a consulta ao povo quando se pretende instituir um novo tributo. Principalrneille em se tratando de uina
imposição fiscal indireta; regressiva. que vai onerar praticamente
toda a população.
A meritória fmalidade do tfibuto, destinado a minorar o dramático problema da saúde plblica em nosso País, de forma alguma elimina a necessidade da consulta popular. A precariedade _do
sistema público- de saúde afeta sobreru:do os mais carentes, que
constituem a maioria da população. Como tal, sua vontade prevalecerá no referendo. Nada mais justo, portai:J.to. do que transferir a
e!es o poder de decidir se estão dispostos a pagar um ônus certo
em troca de um beneficio incerto.
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A matéria não é ponto pacífiCo. Ao contrário. é altamente
polêmica. Se todos concordam quanto à urgência de resolver o
problema da saúde, a divergência é grande quanto aos meios de
solucioná-lo. Uns gostariam de criar ou aumentar impostos que incidissem apenas sobre os privilegiados; outros, propõem onerar a
carga de produtos supétfluos, coroo bebidas alcoólicas e cigarros.
ou tributar atividades hoje clandestinas, como os jogos de azar. E
existe, ainda. quem se oponha a qualquer aumento da carga fiscal.
por entender. certa ou erradAmente, que o problema da saúde se
resolverá com um melhor gerenciamento do sistema capaz de eliminar os desvios de recursos.
No ~e tange à legitimidade e a oporn.midade do referendo.
não pcxieria ser contestadas nem mesmo pelo autor da PEC;-o ilustre Senador Antônio Carlos Valadares, uma vez que defende ardorosamente a aprovação p:Jpular para as emendas constitucionais
relacionadas à ordem económica.
Fmalrnente, não se pode alegar sequer. contra a emenda ora
proposta, que atrasaria a captação de recursos para a saúde, uma
vez que a CPMF só poderá ser cobrada noventa dias depois de
criada, exatamente o prazo fixado para o referendo.
Pelas razões expostas, espero que estã emenda tenha a plena
aceitação dos senhores senadores.
Sala das Sessões. 20 de setembro de 1995. -Jefferson Pe--

res - Marina Silva - Nabor Júnior - José Agripino - João
França (em apoiamento) - Carlos Bezerra -Geraldo MeloFernando Bezerra - Edison Lobão -Roberto Requião - Ra·
mez Tebet -Jonas Pinheiro - Beni Veras- Carlos PatroánioJosé Eduadro Outra - Ney Suassuna - Epitácio Cafeteira Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Teotônio Vilela Filho- Vilson Kleinübing (em apoiamento) - Joel de HoUanda - Osmar

Dias- Lúcio Alcântara- José Roberto Arruda -José Fogaça
- Valmir Campelo - Romero Jucá - José lgnácio.
O SR. JEFFERSON PI!:RES -~r. Presiden!e, peço a pala·
vrn para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Con<:edo a palavra a

V.Ex•.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadores,
hoje damos inícío à discussão de um dos temas talvez mais polêmicos da Sessão Legislativa deste ano.
Iniciando o debate da maléria, pedi a palavra para dar conheci·
mente aos Srs. Senadores da emenda que hoje apresenteí a esta PEC,
com número mínimo regimental. a qual tem o seguinte teOr:
''Inclua-se um novo artigo com a seguinte reda-

ção:
Art. 5° .... Esta emenda entra:rá em vigor se aprovada em referendo popular. a ser realizado no prazo de 90
(noventa) dias após a sua promulgação."
Sr~ Presidente, sei que essa emenda que. hoje, apresenteiserá discuiída depois de ir à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Mas solicitei a palavra apenas para dar conhecimento
ao Plenário desta emenda e pedir que, no momento oportuno, ela
seja debatida com a atenção que está a-merecer deste Congresso,
porque se trata de submeter a restauração do IPMF à decisão da
sociedade brasileira.
- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A emenda de V. Ex'
será publicada.. Decorridos os cinco dias de ctiscussão no plenário,
a matéria vOltará à Comissão de Consiittiição, Justiça e Cidadania.
Prossegue a discussão.
_ __
A SR• JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey). Tem V. Ex' a pala·
vra.

A SR' JÚNIA MARISE- {PbT-MG. Pela ordem. Senl revisão da oradora.) Sr. Presidente. só desejo comunicar que o-Senador Darcy Ribeiro falará, em nome da Liderança do PDT, após a
Ordem do Dia.
~O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senador Darcy
Ribeiro falará depois do Senador flutD.berto Lucena, qUe j3. está
inscrito pelo PMDB.
A SR' ,JÚNIA MARJSE • Solicito. portanto, a V. Ex' que
inscreva o Senador Darcy RH~iro para falar em-nome da LiderançadoPDT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Já está inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presiden!e. peço a pa·
lavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavra o Se·
nador Eçluardo Suplicy para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (l'f-SP. Para discutir. Sem
revisão do orador.) - Sr. Prcside_nte, antes de discutir a matéiía,
gostaria de informar que a Senadora Marina Silva usará da palavra
pela Liderança do Partido_dos_Trabalhadotes em seguida ao Senador Darcy Ribeiro, se possível.
Relativamente à proposta de emenda constituciooal do Senador Antonio Carlos Valadares, gostaria de submeter à apreciação tanto de S. Ex• quanto dos demais Senadcm:s duas emendas.
A primeinl- teni o senfido de promover uma garap.tia de
maior progressividade à conrribuiçio sobre a movimentaçãq financeira. Seria no seguinte sentido:
.'
"Acrescente-se ao art.. 2° os seguintes parágrafoS:
§ 1o- Estão isentos da contnõuição de que trata o
art. 1°, caput, as operações refererites ao pagamento de
salário mediante depósito em conta bancária corrente do
empregado e os débitos relativos a esse depósito até o limite de R$2 mil mensais.
§ 2° - O valor de que trata o parágrafo anteiior
será conigido mediante aplicação do índice adotado
para atualização monetária dos rributos federais."
Sr. Presidente, a institUição de um novo imposto, de uma
nova c:Ontribuiçio que incidirá sobre todas as movimentações fi.
nanceiras,-se- por ui:n lado se mostra necessária para o fmanciamento emergencial dos gastos com o sistema de saúde. representa
tar:Dbém novo ônus que irá sObrecarregar 8inda mais aqueles quefá
comprometem parte significativa de seus tenctimentos com os tributos, os quais são fecolhidcis antecipadamente no momento do
pagamento doS salários e rendimentos do trabalho. Solm: estes recai a maici-pãicela dos tributos a.necadados pelo Estado, em total
descompasso c_om o que ocorre no restante do mundo desenvolvido, onde a tributação sobre o capital prepondera.
-Recente estudo da Receita Federal comparou os resultados
obtidos a partir de simulação relativa aos pafses integrantes do
Grupo dos 7, do G· 7 com os obtidos no Brasil. O msultado não
deixa margem a dúvidas: enquanto nos paises do G-7 os rendímentos de capital pagam uma alíquota efetiva média de 38%, no
Brasil, essa alíquota se reduz a 8%. Sobre o consumo. a aliquota
média no Brasil é de 17%, superior aos 13% incidentes sobre o
coosumo nos países de industrial.izaçio mais intensa.
Relativamente à caotribuiçio sobre movimentação fmanceira, estão implícitos em sua sistemática de recolhimento alguns elementos de progressividade, tendo em vista que apenas 31.5% dos
brasileiros
mais de 18 anos- é um dado que obtive no relatório -do lBGE - pOssuem rccunos depositados em coota- corrente.
No entanto, a contribuição nio incide apenas sobre os depósitos de
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rendimentos em conta bancária, mas sobre todas as operações de
crédito e d6bito, inclusive aquelas relativas a tramações comer~
ciais de compn e venda de produtos, quer na fase p!'odutiva ou de
comen:ialização. Como resultado, a contribuição configuraMse
como mais um ímposto indireto, cujo -Custo será rePSssado aos
preços, prejudicando em maior grau aqueles que gas&am a maior
parte de seus rendimentos em consumo.
Neste momento em que o Congresso esá analisando as teformas necessárias ao sistema tributário.-n.ãO podemos escapar da
tarefa de reduzir a flagrante injustiça do atual sistema. Isto significa. para a discussio em tela nesta proposta. conferir maior grau de
progressividade à contribuição sobre a movimentação fmancein.,
por meio da isenção dos valores referentes aos pagamentos de salários- até R$2 mil -, para que não se aprofunde a perversa malidade existente, segundo a qual quem paga imposto no Brasil, majoritariamente, são aqueles que têm menor capacidade contributiva. cujos rendimenlos não são suficienteS DCJD. ao meno_s -para garantir uma qualidade de vida compalivel com o grau de desenvolvímento já &lcançado pelo País.
A outra proposição estabelece:
Acrescentepse o seguinte art. 5°:
"Art. 5°, As instituições fmanceiras deverio fornecer à Receita Feder.al os dados necessúios à fl.SC&liza.
çio do n:colhimento da contribuição de que trata o §1°,
caput. na forma da lei."
JUSTIFICAÇÃO
Um dos principais problemas de nosso sistema tributário 16
o elevado n{vel de sonegação e evasão fiscal existente. Se o Esta·
do brasileiro concentrasse seus esforços na fiscalização e cobrança
dos impostos Já inStituídos, Dio ·estarfã.mOS-dlsCUtilidó a neceSSidade de criação de mais um: mas sim innã pOlítica de redução de aHquotas ou alh mesmo extinção ae-·aiguns impostos. dado o salto
que teríamos na arrecadação global do sistema.
Se neste momento podemos considerar que as necessidades
reais de (uianciamento dos gastos com a saúde nio podem esperar
a adequação das condições de fisCalização compatível com as demandas existentes, também é verdade que não podemos criar novo
imposto que peque pelo mesmo problema verificado naqueles já
existentes- a falta de condições adequadas para se promover a fl!icalizaçio do mesmo. Neste 5CD1ido, a presente emenda pretende
ofeiecer ao Estado estas condições. a sezem estabelecidas em lei.
de forma a não incom:rmos nos mesmos erros assinalados, sob
pena de chegarmos AconclUsão de que rieDbum imposto será suficiente se sua arrecadação não puder ser fiscalizada.
Assim, Sr. Pn:sidente, convido os Sf$. Senadores a subscreverem as duas emendas que aqui apresento, uma vez que. pelo que
entendo, há necessidade de pelo menos vinte e sete assinaturas
para dar esta contribuição à proposição do Senador Anlonio Car-

los Va!adares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continua em discussão. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra. prosseguirá a discusslo
na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 37, DE 1995
(Tramitando em conj.mto com a Proposta
de Emenda à Constituição n° 40. de 1995)
Discussão, em prímeiro tumo, da Proposta de
Emenda .il Constituição D0 37. de 1995, de autoria do Senador Vilson Kleinübing e outros Senadores. que acres-
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centa dispositivOs ao Ato das Disposições Ccnstitucionais Transitórias, facultando à União instituir imposto
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza fmanceira. de vigência temporária, tendo
Parecer, sob n° 531. de 1995. da Comissão
- do Comtiluiçiío, Justiça e Cidadania, pela rejeição da Proposta, e favorável à Proposta do Emenda à
Constituição n°40, de 199S,quetramita em OOnjuiitO, na
fOl"Dla do Substitutivo-que oferece.
(Primeiro dia de discussão)

Em discussão. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavra. a discussão prosseguirá
na sessio de amanbi.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
ao Senador Emmdes Amorin:i pãra uma comunicação inadiável. S.
Ex• dispõe de S mínutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (-.RO. Para uma comnnicaçio inaditveL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. S:r-s e
Srs. Sena~, ao longo de minha vida pública, tenho assistido ao
Poder Legislativo, nas tres Instâncias: União. Estados e Municípios, quando levados a examinar procedimentos do Poder Executivo~ procederem nio exclusivamente movidos pelas provas., pelos
yfalOS e pelo cooteúdo dos processos examinados
O mais recente exemplo foi do Governador Leonel BriZDla,
· cjue. por pouco, nio teve os direitos políticos cassados. por cOnta
da açio dos seus adversários.
O jllgamento _6 político e atmde às conveniências de grup:>S.
O mérito c as provas não são fatores essenciais no jU:Igamenlo.

Assim. tem ocorrido com Prefeitos e Govemadores que

submetem-se a um desgastante processo de negociação politica
quando se defrontam com o Legislativo.
Não sio raros os casos de suspensão ou perda de direitos
políticos. os quais. quando apreciados pelo Poder Judiciário. reSultam de absolvição, pela essência política do ]dgamento.
O exemplo mais contundente desses casos foi o do ex-Presidente Fe!Tilalldo Collcr de Mello e o do ex-Deputado lbsen Pinheiro. Levou-se o País a uma comoção nacional durarite esSes
processos. Multidões foram trazidas às ruas. O Congresso compxtou-se tal qual as multidões. Apaixonado e passional, parn. o Congresso de nada vaJenm. os argumentos da defesa de Collor.
O mesmo estava previamente condenado, num processo
cheio de vicios e carente de provas substanciais, que, se racionalmente examinadas. recomendaria.m. pelos menos, maiores Cliiâados no exame e julgamento do seu processo.
Condenado. CoUor teve os seus direitos políticos susperisos.
Encaminhado o processo ao Judiciário, o Presidente foi absolvido. ainda que por falta de provas, mas continuou sem os seus
direitoS políticos.
Q projeto que ora apresento pretende oferecer a qualquer
brasileiro nessas coodições a oportunidade de, uma vez inocente,
recuperar os seus direitos e a- sua cidadania.
O povo que os julguem nas urnas!
Muito obrigado.
O SR. Gfi..BERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a
palavm para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- V. Ex• tem a palavra por 2 mimlr.os~0 SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Para uma
comunicação. Sem revislo do onldor.)- Sr. Presidente. sr-se Srs.
Senadores, queria comunicar ao Plenário que foi aprovadrJ o Re-
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querimento n° 20~ de 1995. segundo o que. como Relator do Projeto SIVAM. convoco, para que esclareçam e prestem infonnações
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O Sr. Hugo Napoleão- Senador Humberto Lucena, V. Exa
traz. através do seu discurso, a imagem do que foi Antonio Miiriz.
sobre o referido projeto, as seguintes autoridades: o Secretário Es- Tive a feri~idade de convivCr corii S. &• na Câmara- dos Depütapecial de Políticas Regionais. -no dia 26/09: o Ministro do Meio - dos e. depois, neste Senado da República. Era de temperamento
Ambiente e de Recursos Hídric_os da Amazônia Legal. no dia afável. mas sempre muito fume. cordial e detem1inado. Foi um
28/09: o Ministro da Justiça. no _dia 04/l O; o Minislro de Minas e homem que. por onde tnmsitou. deixou suas posições muito claras.
Energia. no dia 11/10: _o Ministro- da Agriculi.ura e Reforma Agrá- S. Ex•. eu e outros companheiros ass~mimos per:inte o grupo que
ria. no dia 18: o Ministro do Exército, no dia 25/10; o Ministro das convencionamos chamar. na época, de os "renovadores" da ARERelações Exteriores. no dia 08/11: o Ministro de Ciência e TecnoNA. Era um grupo de jovens parlamentares que pensava de uma
logia. no dia 21/11: o Ministro da Marinha. no-di_a 2_2/11; o Minis- _ ma_neira ~ais liberal dq que aquela que estava presente naquele
tro das Comunicações. no dia 29111: o Minislro da Fazenda. no momento, naquele instante da vida pública brasileira. Tínhamos
dia 05/12:-o Ministro da Saúde. no dia 06/12: os Secretários Esta- uma identidade com relação a detenriinados pontos da nacionaliduais do Meio Ambiente. no dia 13/12: os SecretáriOS- Estaduais de dade, da questão da presença do Estado, da queslão da sociedade
Segurança Pública. no dia 20/12.
como um todo. A partir daí. passamos a nos entender. Vi em S.
Após a oitiva sobre o SIPAM. até o mês de dezembro. en- Ex.. uma trajetóriã de um homem combativo, que teve, por certo.
traremos propriamente noSIVAM. no mês de março.
seus revezes- corno temos todos nós- mas. um homem de farrúlia
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
extremamente bem constituída. um homem que tinha a Paraíba
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra sempre em primeiro lugar- como, aliás, c fazem V. Ex•e o Senador Ronaldo Cunha Lima - e o seu País no âmago do seu coração,
ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o da sua mente, com aquele espírito altruísta voltado para o bem coseguinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, estando mum. Gostaria de consignar, cOm nwita saudade, esta pequena inna Paraíba na última segunda-feira, cumprindo missão oficial dele- tervenção no díscurso de V. Ex•. lembrando Antonio Mariz.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. Ex'
gada por V. Ex•. não pude participar das homenagens que o Senado prestou à memória do inesqueCíVel Governador Antonio Mariz. pela sua solidariedade.
O SR. PEDRO SIMON- Permite-me V. Ex a um aparte?
falecido no dia 16 do corrente mês. após pertinaz moléstia que lhe
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex'. nobre Seesgotou, aos poucos, todas as energias vitais.
É bem verdade que o Senador Ronaldo Cunha Lima fez-me- nador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Senador Humberto Lucena. tafnbém
presente. ao falar também por mim, no seu brilhante discurso.
Entretanto. pela grande vinrulação pessoal e politica qUe man- não pude estar presente aqui na segunda-feira para me manifestar
como ~zeram a unanimidade dos Srs~ Senadores. Permita-me que,
tinha com Antonio Mariz. não JX>SSO silenciar após a ,sua morte.
Sr. PreSidente, sr-s e-Srs. Senadores. Antonio Mariz fofum -através do grande amigo de Antonio Mariz qu'e é V. &:•. eu traduhomem público excepcional, cuja inconfundível personalidade za ao povo da Paraíba. aos seus representantes e a esta Casa a midestacavam-se como principais orniunentos: ã dignicb.de Pessoal e nha manifestação de carinho. de afeto. de admirn.ção e de respeito
a esse grande homem. Em mais de uma oporttmidade, inclusive
politici.-_- o-espíritO público e a competência.
Filho de José Marques da Silva Mariz e Noemi de Holanda quando se despediu do Senado para assumir a govemança do seu
Mariz. herdou a genuína vocação política do pai, nome de grande Estado, disse em aparte a S. Exa:~" V. Ex• é uma das pessoas mais
repercussãO na Paraíba. deixando viúva Maria Mabel Dantas Ma- íntegras, mais digna. mais correta. de conteúdo mais prOfundo que
riz. sua grande companheira, não apenas no seio da família, mas já conheci na vida pública. Realmente, repito aqui. Antonio Mariz
também no curso de sua brilhante trajetória de homem público, e, foi daquelas pessoas que tinha fidelidade à verdade. tinha fidelida~
de às suas causas, à busca do bem; onde quer que estivesse, estava
bem assim. suas filhas queridas, Adriana e Luciana.
Esposo dedicado e pai exemplar. Mariz. entretanto, pela preocupado em se esforçar na busca do bem comum. Antonio Mainata vocação política que já reSsaltei, desde muito jovem ~ntre riz foi uma daquelas pessoas que }XXlemos colocar como padrão
gou-se, de corpo e alma, muito mais às causas do povo de que aos da sociedade. Que bom se na vida pública todos nós. políticos.
fôssemos constituídos pelo menos de uns 10% de "Antonios Mainteresses de sua própria fanúlia.
Após ter atuado como universitário na permanente luta dos riz", para que pudéssemos ter uma orientação, uma fliDleza. uma
estudantes pelo aperfeiçoamento de nossas instituições políticas, --maneira de ser, um caráter ao sentido de o cidadão ser o mesmo
destacando-se, sobrettJdo nas mobilizações da UNE. a nivel nacio- em qualquer Jugar que esteja. Sincer.imente, tinha em Antonio
nal. quando fazia Direito no Rio de Janeiro, Antonio Mariz fez um Mariz uma das pessoas que mais admirava, uma das pessoas que
curso _de_ pós- graduação em Ciência PolítiCa. em Nancy, na França, mais apreciaVa, uma das pessoas por quem tinha mais n:verêriCia
pela sua maneira de ser. E tem razão V. Ex•, pois quando a doença
em 1959.
Regressando ao Rrasil, ingressou no Ministério Público, o atingiu. suportou-a com dignidade, com fl.11lleza. Inclusive,
quando na ameaça das interrogações. aceitoU o~embargo da luta,
mas. sobretudo, inicioo sua atuação políticO-ãdministratiVii-.
Subchefe da Casa Civil do Governo (1961-1962). Prefeito aceitou a caodidamm, elegeu~se e, até o fun, a expectativa e a esMunicipal de Sousa- PB (1963 a 1969); Seeretário âe Esüoo da perança o dominavam. Morreu Antonio Mariz, mas não tenho dúEducação e Cultura (1969-1970) no Governo João Agripino; De- vida de que seu exemplo e seu gesto, não apenas a V. Exa. mas a
putado Federal, em quatro legislab..lras, candidato ao Governo da mim e aos seus amigos, não apenas a nós, Senadores seus colegas.
Paraíba em 1982; Diretor do Desenvolvimento Urbano do Banco mas a todos aqueles que cuidam de revetenciar o que é sério e o que é
Nacional da Habitação (1985-1986); Senadoi-eleito em 1990 e. digno, haverão de reverenciar a memória desse exttaordinário compànbeiro nosso, que foi o Senador, o Governador Antonio Mariz.
afmal. GovC:inador dá Estado em 1994.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sou grato a V. Ex'. noO Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Exaumaparte?
bre Senador Pedro Simon, que, inclusive. nos deu a honra da sua
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex'. nobre Se- presença na Paraíba durante as últimas homenagens que o povo do
meu Estado prestou ao seu querido ex-Governador.
nador Hugo Napoleão.
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Prossigo. Sr. Presidente.
Na Assembléia Nacional Constimmtio (1987-1988), foi Presidente da Sub-Comissão -·de -Direitos e Garantias Individuais c
Membro da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher.
O ex-Govemador desempenhou importantes missões par-

lamentares no exterior e publicou trabalhos que bem caracterizam a autenticidade do seu pensamento político, como: Autonomia Municipal (1971). Aposentadoria dos Trabalhadores
Rurais (1971), Uma Politica Brasileira de Protcção aos DI·
reitos Humanos (1973). Nordeste (1977). Sistema Político
Brasileiro (1978) e Constituinte --Congresso Democrático
(1988).
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. sio esses os principais
traços biográficos de Antonio Mariz.
__ --~-- __ _
Mas, para nós, que o conhecíamos de perto e, por isso, tínhamos por S. Bx• uma cresceute admiração, muito mais do que
os altos cargos e funções que ocupou, o que verdadeiramente caracterizou Mariz foram os seus gestos, suas atitudes. suas posições políticas.
--Preocupado em ser fiel ao povo que o elegeu, S. Ex• dava
tudo de si para não decepcionar a opinião piblica. que se~ foi
a sua bússola.
Como Prefeito de Soo.sa.. nos idos dos anos 60, apesar das
dificuldades fmancei.ms do Município, ni.Jncã deixou de pagar o
salário mlnimo aos funcionários, o que repreSint.aVa. como ainda
hoje, sobrerudo no Nordeste, uma hoorosa exceção.
Ligado aos movimentos de esquerda da época, sob a legen
da do PTB. deu à sua atua.ção politica um cunho progressista,
apoiando, por isso mesmo, as reformas de base do cotão Presielen~
te João Goulart, sobretudo reforma agrária que despertava paixões
e aci:rmva ânimos, nos campos e nas cidades.
Por isso mesmo, ao eclodir o Movimento Militar de 1964.
foi afaSüulo da Prefeitura e preso na capital do Estado. Nio fosse a
mão amiga do ex-Governador João Agripino Filho, seu parente e
um dos chefes civis do referido Movimento, e as suas qualidades
de administrador justo e correto, não teriain o reconduzido, assegurando-lhe a retomada do poder municipal.
Daí em diante, Mariz passou a viver momentos de angústia,
já que as peculiaridades da polltica estadual. sobretudo pela suas
ligações pessoais cOm Agripino, nio lhe pem:ritiram, desde logo,
tomar o caminho do MDB.
Mesmo assim. porém. pelas arraigadas convicções democráticas, nunca deixot.l de ser uma voz discordante do lado de lá.
Todos os projetos de cunho anti~social, particularmente os referen
tes ao emprego e à renda dos tmbo.IbadOICS. sempre tiveram nele
um ferrenho opositor.
Verberou veementemente contra as cassações e suspensões
de direitos políticos e cOntra as prisões; as- tõriUras e os desaparecimentos. Lutou tenazmente pela anistia,-afmal vitoriosa.
Como seu amigO-- e admirador, acompanhava-o de longe,
obseiVando que ele, embora prisioneiro das conveniências políticas locais, cada vez mais agigantava seUs passos na busca. de uma
saída honrosa que o libertasse pessoal e politicamente de compromissos que não se compatibilizAvam com o seu pensamento }X>lftic:o.
E • hora chegou. Candidato ao Governo da Pamiba, em
1978, detentores do poder não" ibSoi"VerilnlO salliõme; oque O le~
vou a assumir uma atítude de ~beldia, mesmo sob a ameaça de
cassação do mandato parlamentar e de ter suspensos os seus direi
tos políticOs.
---4

4

4

Lançou-se candidato à sucessio governamental contrariando os Deuses do Olimpo.
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A sua dem:ta o engrandeceu e nos aprox.imou. Abriu uma disSI·
dência no ""' partido. ao lado de João Agripino, e fez wna ooligação
bnmca oom o MDB, possibilitando a miilba eleição para o Senado.
Daí para cá. nunca mais nos separnmos.
Mariz passou uns tempos no PP, mas com a incorporação
do seu partido ao MDB, fu.tadou conosco o -PMDB. sob cuja legenda disputoo o Governo do Estado em 1982, numa campanha desigual. pois o voto vinculado assegurou, de antemão, a vitória esmagadora da ARENA. O PMDB s6 elegeu os Governadores do Rio
de Janeiro e de São Paulo.
Mas ele não perdeu o ânimo de h.Ita e, em 1986, consagr3do
pelos votos dos paraibanos, voltou à Câmara dos Deputados. para
uma atuação marcante na Assembléia. Nacional Constíblinte. onde
instituiu o Imposto sobro Gt-andes Fortunas.
E mais adiante, em 1999. a Paraíba o promoveu ao Senado.
na mesma eleição que levoo. R.onaldÕ a.i:riha Lima ao GovernO do

Estado.
Senador; Antooio Mariz destaccu~se pelos seus pareceres e
pelm seus discursos: brilbanles, oportunos e corajosos, como aconteceu, por exemplo, na luta que empreendi em defesa do meu mandato de Senador reeleito pela Par.uôa em 1994, qua.' do afiiiD.ou,
eufaticamente de$ta tribuna:
''Se a Pmúba. fosse incapaz de reagir à violência que
se pJDlde contra o mais ilustre dos seus ftlbos. se faltasse à
Parnlba a capacidade de indignar-se, de rovoltar-se dian!e
de tão torpe in}l.stiçi eritão. eu seria o -p;metroa não <}Uen:r ser o seu Governador de Estado. ~í~me a vida
toda para goverom- a minha leml.. Dodiquei-me i\ vida intei~

m a esse objetivo. Talvez, contudo, o que me distinga. o
que me diferencie da maioria dos políticos, seja o faioniiu'cante de que Dão adulo os poderosos, não cortejo sequer a
opinião pública, Untas ve= enganada pelos interesses e>cusos da imprensa naciooal Ajo em nome de princípioS e
valoros, que julgo cxpn:ssarem as mais profundas aspirações e padrões de cooduta do nosso povo. Não pago qualquer
pn>ç0 pom chegar ao poder."
L[der do PMDB e da OpoSiçJo no SenadO, durante o Governo Collor, foi, para mim, uma honra escOlher Antonio Mariz
para ser o Relator do rrocesso de impeacbment contra o ex-Presidente da República, tarefa que o engrandeceu. ainda mais, perante
a opinião pública.
Candidato ao Governo da Paraíba, em 1994, Mariz fez a sua
luta num ambiente de enlUSiasmõ pop1lar, tendo, ao seu Jado, eu e
Rooaldo como postulantes ao Senado, numa campanha em que a
unidade foi o segredo do nosso triunfo eleitoral
Vitorioso. assumiu o Governo do Estado sob o slogan da
solidariedade. voltado para o ccmbate à fome e à miséria, num Es~
tado cujas fl.D.3Dças haviam sido saneadas pela eficiência admfuis~
triativa.de Rooaldo Cunha Lima e, depois, de Cícero Lucena, e já
começa a dar importantes sinais de reaiperação administrativa, -na
medida em que realizava ~pcdlUll.es ações de governo, através
dos projetas "Cooperar", "Agua de Beber, ''Meio de Vida", 'Luz
na TeiTD", "Vida Criança", "Anda Paraíba", e tantos outros~ cujo
ProsseguimCntõ cO.nstinte era-uma das metas de Antonio Mariz.
O Sr. Ney SuaMUna- Senador Humberto Lucena, V. Ex"
me permite um aparte[
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex", nobre SenBdor Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuoa ~ Excelência. falar de Antonio Mariz
para n6s da Panú.bo. ~ muito fácil e para mim. especialmente, por~
que, como seu suplente e como seu amigo de 25 anos. militei ladO
a lado de Antonio Mariz. Lembro-me do dia C".m que ele escreveu
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esse discurso. Varávamos a madrugada, e ele, com indignação, rc·

digia esse discurso,

qu~

faria no dia seguinte, pela manhã. em

sua-

defesa. A Paraíba perdeu o seu Governada; o PMDB perdeu um
governador, nós perdemos o nosso amigo e o nosso líder pacato,
tranqüilo. mas fiime, sempre firme. Muitas e muitas vezes mudei
posição por convencimento de Mariz. E algumas vezes eu o fiz
mudar de posição, como foi -o caso do apoiamento à candidatura
de Fernando Henrique Cardoso, que quase ele não apoiou, mas
que terminou apoiando, principalmenle por pressão minha. A Pa-

raíba perdeu o seu Governador, o PMDB perdeu um governador;
nós perdemos - como eu disse - um IJder tranqüilo. mas sempre
muito fl.l1lle; e eU perdi um amigo de 25 anos, como V. Ex• e Ro-

naldo da O.mha Lima. Só temos. pra.nto.0 SR. HUMBERTO LUCENA - Ninguém maiS do que
V. Ex• para dar esse testemunho em nome do PMDB e da Paraiba.
Si. Presidente, sn e SLS. Senadores, o homem público vale
pela sua aruação e pelo seu pensamento.
O que- fez AntoDio Mariz já o lembrei.
Mas. para completar o seu perfil, registro nos Anais do Senado algumas de suas sentenças:
"Eu vejo o goverilo como um instftnnento de resgate da pobreza. Ache que a função primordial do governo é ex ata mente procurar eliminar essas diferenças."
"Os números do IBGE são escandalosos na -denúncia do problema de concencração de renda. da qual o
Nordeste é a vítima por exCelência."
"O problema nor'Clestino deve ser visto numa
perspectiva nacional. Interessa ao País restabelecer índices de crescimentos regiOnaiS-Cfue permiLam. acreditar na
integração das unidades federadas que ali se situam no
plano de trabalho, no mesmo plano de prosperidade que
o País ambiciona."
"O_ traço cara.cteristico dominante dos Governos
do Brasil, das elites dirigentes, dos dirigentes dos quadros que detêm o poder económico. a característica dessa cúpula nacional é a crueldade, é a incapacidade de
agir com senso de humildade, de bondade. E uma classe
dirigente cruel".
"Os Governos democráticos não sio os que realizam apenas as grandes obras, mas. sobrebJdo, os que
melhoram as condições de vida do povo."
"O fundamental é entendermos e vencermos a
afronta de tanta fome num Estado que sequer produz,
em seu território, nem mesmo o alimento para a minoria
que pode comprar."
'Tentarei um Governo de equipe, voltado, antes
de tudo, para a solidariedade que faz da dor de um a dor
de todos, e da alegria de todos a alegria de cada um."
Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadores. que Deus conforte
Mabel, Adriana, Luciana e demais familiares nessa hora de dor e
ilumine o Governador José Maranhão nessa traumática- tranSição
do poder ::1a Paraiba.
O Sr. Eduardo SupUcy - V. Ex• me concede um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois nào, Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Já. tívi, na segrinda-feirn., a oportunidade de externar o sentimento de pesar, de respeito, de amizade. enfim de tudo o que representou para o Senado e para mim
próprio, COÕJ-0 exemplO, o Senaâor Antonio Mariz. SUbscrevo inteiramente a análise que V. EK• faz da exlraordi.nária pessoa que
era o Senador Antonio Mariz. Gostaria de dar um testeinunho também de algo que me impressionou, relativo à pessoa de V. Ex•,
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porque poucas pessoas foram lão amigas de V. Ex• quanto o foi
tão intensamente o Senador Antonio Mariz. principalmente no episódio que V. Ex• sabe. eu lhe expliquei, quanto à decisão que o
Senado teve sobre a pessoa de V. Ex•. Apesar de o Senador Antonio Mariz viver com a sua moféstia. oomó candidato, ele veio a
Brasllia para realizar um esforço extraordinário de alguém que,
percebi, tinha um conhecimento, uma aniizade e um tespeito. de
grande profurididade. pelo Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço o aparte do
nobre Senador.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nolm Senador Darcy Ribeiro.
- -- -- --

0 SR. DARCY RIBEIRO PRONUNCIA DISCUR·
SO f;UE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Sr. Senador Ademir Andrade enviou discurso à Mesa para ser publicado na forma
do disposto no art. 203-do Regimento Interno.
S. Ex• será atendido.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA)- Sr. Presidente.
Sn e Srs. Senadores. o governo francês, do Senhor Jacques Olirac, realizou um teste nuclear subtemioeo no atol de Mururoa, Pacifico Sul. apesar dos protestos de todo o mundo desenvolvido. japoneses. australianos, filipinos.- europeus de diversas nacionalidades e norte-americanos foram às ruas para condenar de. maneira
veemente a decisão francesa. Governantes repudiaram o l~ste nu·
clear e consumidores estão rejeitandO -produtos tradiciõnais originários da França.
O custo político e elevadíssimo, mas. ainda assim. o governo de Paris insiste em realizar outros cinco testes, no mesmo campo de provas do Pacífico Sul, em nome da atualização de seu dispositivo bélico nuclear. ·os militares franceses prometem aderir à
moratória internacional de testes atômicos, depois que se encerrar
esse ciclo de_ testes. No entanto. Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. desde que a guerra fria se encerrou não há mais Cspaço, riem
necessidade para que as bombas atómicas atormentem a espécie

humana.
No último dia seís de agosto. o mundo reverenciou a me·
m6ria dos 140 mil mortos vitimados pela bomba atômica que explodiu sob os céus de Hiroshima, em 1945. No dia nove. lembramos os 7 4 mil cadáveres provocados pelo arte fato nuclear que brilliou nos céus de Nagasaki, no sul do Japão. Os dois ataques nucleares levaram a humanidade a perceber que havia sido descoberto um meio de se destruir a espécie. Acabara a guerra tradicional,
do homem coo.tra o homem.
Em Hiroshima e Nagasaki ocorreram. no ataque nuclear, situações semelliantes: sombras de pessoas pulverizadas pelo calor
de mais de três mil graus impressas nas paredes do que restou de
prédios e casas destruídos, pilhas de cadáveres calcinados e milhares de feridos vagando em busca de ,abrigO.Depois veio a -chuva
negra e chegaram os efeitos da radiação atômica. As duas bombas
continuam fazendo vítimas até boje.
--As bombas atômicas lançadas c_ontra o Japão contêm lições
preciosas para a humanidade. Tenninoo naquele dia seis de agosto
a era da inocência. Começou a do terror nuclear e a do_ equilíó_rio
pela cbantãgem recíproCa;-segundo a capacidade de de-struiçãO _de
cada país. A história nuclear começa, no último momento da segunda guerra mundial, quando o grande físico Alberto Einstein escieve ao Presidente Roosevelt chamando sua atenção para a possibilidade de termiD.ar o conflito com o Japão com poucas perdas
americanas e absoluta destruição do inimigo.
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Os norte-americanos moolaram em Los Alamos uma insta~
lação supersecreta Que, c-onduzida por alguns dos mais brilhantes
especialistas do mundo, detonou a primeira bomba atômica em 15
de julho de 1945. O President:_e Hany Truman soube_ de;) sucesso do
teste quando estava em Potsdan, na Alemanha,)'- ne8ociando cotri
os soviéticos o novo mapa da Europa, pós-faScismO. Dias depois,
Truman autorizou o lançamento das duas bombas atómicas sobre
o Japão, sob o argumentO de evitar a penla estimada de um milhão

de soldados norte-americanos na invasio daquele país.
Poucos anos depois, a União Soviética explodiu a sua primeira bomba atômica. Stalin hav!a infLltrado um agente entre os
gênios que trabalharam em Los Alamos. Em seguida o conhecimento técnico som como produzir a nova arma se difundiu: chi-

neses, franceses. iilgleses e indianos explodiram suas OOmbas atômicas. Os russos e os norte-americaõ.os cbegalam , mais tarde, ao
requinte: criaram a OOmba de hidrogênio, a arma mais poderosa jamais produzida pelo homem. Ela :reduz a cinzas rudo o que estiver
num círculo de 32 quilômetros em tomo de seu epicentro.
Mas as lições do ataque nuclear contra Hiroshima foram entendidas, desde logo, pelos cientistas que participaram do projeto
Manhattan.
Roberto OPEN RAIMER. o pai da bomba, transfonnou-se
num militaDJ.e pacifista. ele, ao descobrir a eficácia e a abrang&lcia
de seu invento, fez sua autocrítica Duma frase t.enivel: ''Eu me
transformei na morte". Diversos outros cieritistas admiti.tam não
ter noção precisã. da capacidade destruidora da nova arma.
O mundo mergulhou, em seguida, na provação da guerra
fria. Estados Unidos e União Soviética eXpandiram ao-máximo
seus arsenais nucleares sob o argumento de que um não iniciaria a
guerra por saber que o outro tinha a capacidade de destruir o IWDdo várias vezes. O confronto leste-oeste se constibliu no argumento básico que petm.itiu o desenvolvimento das annas e a rea1izaçi.o
de testes atômicos. Ainda assim, desde os anos cinqUenta. os dois
lados começaram conversas sobre limitação dos arsenais atôm.icos.
Em 1979, os governos dos Estados Unidos e da extinta
União Soviética conCordaram em limitar a potência dos testes subterrâneos com armas nucleaxes. A partir dos últimos anos da dkada de oitenta, o fmal da guena fria empurrou os governos na direção de limitar ainda mais o número de testes e os arsenais nucleares. Recentemente, a Rússia, a Inglaterra e os Est.a.c:im Unidos declararam moratória-aOs tesies nucleares, exemplo oque nio foi seguido pela China. que continuou detonando bombas nuclea:res. Os
chineses explodiram bombas atómicas, recentemente. nos dias 15
de maio e 16 de agosto.
Agora o mundo descobre que o governo francês decidiu
realizar testes nucleares, entre setembro de 1995 e maio de 1996,
no seu campo de provas no Atol de Mururoa., no Pacífico Sul. Os
governos do r:nundo inteiro~ sobretudo os siruados no Pacifico, estão protestando contra a decisão de-Paris. Os japoneses já iniCiaram um boicote aos produtos franceses, atitUde que começa a ser

seguida pelos austrnlianos. A F!311Ça. o pais da h"ben:lade, da fraternidade e da igualdade, vim suas costas para os apelos paciflstas e insiste em submeter o mundo, ootra vez. ao flagelo nuclear.
Sr. Presidente, Sr"s e SrS. Senadores, a França das liber·
dades não é a França das bombas atômicas! O rriundo deu passos decisivos em favor da paz, nos últimos anos. As mudanças
foram s-ígnificatiVas. Caiu o muro de Berlim, a União Soviética
se dissolveu em diversos países e tendência mundial, inclusive no antigo leste-europeu, é o retomo às liberdades democráticas e ao livre comércio: O contrário disto é o obscurantismo da
guerra, a ditadura sanguinária e__ a hecatombe de Hiroshima e
Nagasaki.

a

Nós, no Brasil, estivemos longe do círculo de fogo do poder
nuclear. No entanto. devemos levar a nossa solidariedade àqueles
que protestam em todos os recantos do Planeta contra a retomada
dos testes nuclt:.cUes pelo governo da França. Não existe mais a
tr.ldicíonal, não ~ mais ã situação de um soldado lutar em campo aberto contra o inimigo. A guerra de agora. se ocorrer.
será travada por sofisticados computadores capazes de infligir o
maior dano possível ao adversário e, por extensão. à vida humana.
A guerra atômica ameaça a Vida no Planeta Terra. Nenhuma
país, em verdade, pode:á Utilizar essa arma. Se o fJZei, será varrido
do mapa. Não baver.i tempo para qu., os aviCies levantem vôo, nem
para que os soldados se coloquem em marcba. os mísseis com ogivas nucleares. saindo de bases terrestres ou e submarinos. são capazes de acabar com o mundo diversas vezes.
Não há sentidO na rialização de novos testes nucleares. os
govemos europeus tn.balharam com afinco no sentido de organizar e implantar a sua comunidade de países. Em verdade, a Europa
caminha, a passos largos, pan se transformar num único país.
Lentamente, as fronteiras foram se abrindo, o comércio se expandindo, as diplomacias se entendendo e a paz começou a emergir
como uma possibilidade concreta. Em sentido contrário. os nacionalismos, as ditadun.s e os belicistas perderam tem:no.
Tudo, enfiDl, aponta no sentido de uma paz dUradoura, profícua e extremamente benéfica para todos quantos dela participa·
rem. E, neste bom momento da hurnanidade,justamenle o País da
democracia, das liberdades, da preocupação com os direitos individuais, a França de tantos exemplos dignificailtes para a história
da humanidade, decide agredir não só o homem, como a sua 'própria história.
, Sr. Pre_sidente, Srts e Srs. Senadores, não podemos deiXar
de reprovar, de público, a infeliz decisão do governo do Senhor
Jacques Cllirac de retomar os testes nucleares oo Pacífico Sul. Esses testes só prejudicam o atual status da grande Nação Francesa,
além de não intimidar os demais detentores do poder atômico. O
momento é de paz e de construção da liberdade, da democrada e
de busca da igualdade. O governo da França, com essa decisão,
contraria: a sua própria bist6ria de liberdade, fraternidade e igualdade que sempre ofereceu ao mundo.
Finalizamos apelando para que o governo brasileiros manifeste de público a sua condeDação se somando aos demais países
do mundo que buscam o caminho da paz para a humanidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo
a lra.tar, a Presidência vai encerrar Os trabalhos, designando para a
sessão deliberativa ordinária de amanhã, a seguinte

guerra

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECREI"O LEGISLÁTIVO 1'1' 58, DE 1993- DiscUssãO, em tuino úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1993 (n' 316/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema RB de Comuriicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre.
qUêricia modulada na cidade de lb.Imbiara. Estado de Goiás, teDdo
Parecer favorável, sob n° 545, de 1995, da Comissão
- de Educação.

-2PROJETO DE DECREI"O LEGISLATIVO N' 34, DE 1994 .
Discussão, em turno único,-do Projeto de Decreto Legislativo D:o ~4. de 1994 (n° _338/93, na C~ dos DepUtados). que
aprova o ato que renOva a permissão outOrgada à Rádio Pampeana
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-9Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTifUIÇÃO N• 40, DE 1995
tendo
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Parecer favorável, sob n° 547, de 1995, da Comissão
Emenda i Constibliçio n• 37, de 1995)
- de Educação.
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
-3Constit1dÇã:o n° 40, de 1995, de autoria do Senador Antônio Carlos
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 41, DE 1994
VaJac..lares e ootros Senadores, que dispõe sobre a instituição de
Discussão, em turno único, do Projeto dC Decreto Legislati- contribuição social para o fmanciamento das ações e serviços de
vo n° 41, de 1994 (n° 361193, na Câmara dos Deputados), que saúde, tendo
Parecer, sob n° 531, de 1993, da Comissão
aprova o ato q!Je outorga. pennissão l Mattos. Andety e Santos
- de Constituição, Justiça c Cidadania. favorável à proLtda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
posta, nos termos do substitutivo que oferece, e pela rejeição da
modulada na cidade de Itarantim. Estado da Bahia. tendo
Proposta de Emenda à Constituição n° 37, de 1995, que tramita em
Parecer favorável, sob n° 546, de 1995: da Comissão
- coojurito.
- de Educação.
(Primeiro dia de cliscussão)
-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1994
-lODiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 42. de 1994 (n• 357193, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Record S/A
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob n° 528, de 1995, da Comissão
- de Educação.

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1994
DiscussãO, em turno único, do Projeto de Decreto LegislaÚvo D0 49. de 1994 (n° 360/93, na Câni8ra dÕs Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à FM Cinderela Ltda. para exrn;qlfência modulada na
plorn.r serviço de radiodifusão sonora
cidade de Colorado, Estado do Paraná, tendo
Parecer_ favorável, sob n° 551, de 1995, da Comissão
- de Educação.

em-

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 78. DE 1994

DiscUssão, em turno único. d()Projeto-cfC DOCrcto Legislativo n• 78, de 1994 (n• 384/94, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sucesso Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Campo Bom. Estado do Rio Grande do Sul,lendo
Parecer favorável, sob 0° 548, de 1995, da Comissão
- de Educação.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 80, DE 1994

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

No 37, DE i995

(framitando em cOnjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 1995)
Discussão, em primeiro turnO da Proposta de Emenda à
Constiruição n° 37, de 1995. de au~ do Senador Vilson Kleinübing e oo.tros Senadores. que acrescenta dispositivoS- ao Ato___ das
Disposições. CotistiwCiOãaiS: Trinsit6rias, facultando à Vnião inSti-tuir sobre movimentação ou transmissão de valores e ®"créditos e
direitos d~ natu~za fmanceira. de Vigência temporária. tendo
Parecer D0 531, de 1995, da Comíssão
- - de Coastltulção, Justiça e Cidadania, pela rejeição da
proposta, e favorável à Proposta de Emenda à Constibliçio o• 40,
de 1995, que tramita em conjunto. na fonna do Substitutivo que
oferece.
fPrimeiro dia di-discus-sã9)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Está encerradi- a
~d~
.
_(Le_~nta-se a Sasão às 18h38n.:in.)
ATA DA !48'SESSÃO DELmERATIVA_ORIHNÁRIA,
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 1995
(Publicado no DCN, Seção ll, de 20 de setembro de 1995)

RETJFICAÇÕES
Na página l6.077,logoapós a Resolução n•44, de.l995. no
cabeçalho da sessão,

DisaJssâo. em turno únicO, do Projeto dC Decreto Legislativo Onde se lê:
n• 80, de 1994 (n• 392'94, na Câmam doo De!'llados), que aprova o
ATADA l48'SESSÃO,EM 19 DESETEMRO DE 1995
ato que renova a permissão da Colinbalfln - Empresa de Rádio Difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqíiência Leia·sc:
modulada na cidade de Joinville, Estado de Sanla Catarina. tendo
-ATA DA 148' SESSÃO DELIBERATIV A ORDINÁRIA.
Parecer favorável, sob n• 552,de 1995,da Comi.São
__ EM 19 DE SETEMBRO DE 1995

- de Educação..

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1995

Discussão, em-iumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 0° 24, de 1995 (n° 351193, na Câmara dos Dejlutados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada i empresa Rádio
TV do Amazonas SIA para explonu serviço de radiodifusã~ _de
soas e imagens (televisão) na cidade de Porto Velho. Estado de
Rondônia, tendo
Parecer favorável, sob n° 527, de 1995, da Comissão
- de Educação.

·-··--·~;;;t:~í6.~izs·:·i·;;;;::~~g~~;s;~ p;;;~-~;·s78:"de
1995.

Onde se lê:
VOTO EM SEPARADO
Leia-se:
VOTO EM SEPARADO. VENCIDO

·-······-··-·········· ..·· ··················-·---·-·········-...·--·--··-·-·-·-
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Na página 16.135, t• coluna, na ementa do Projeto de Lei
do Senado n° 262, de 1995,

Onde se lê:

Setembro de 1995
...indireta ou fundamental da !Jnião.•.

Leia-se:
~ ..inclireta ou fundacional da União .••

Ata da 150" Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de setembro de 1995
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs.JOsé Sarney. Teotónio Vilela Filho e Ney Suassuna

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. COMPARECERAM OS
SRS. SENADOP.ES:

As inforioações parciais fornm remetidas, em cópia, ao Requerente.
O requerimeDlo aguardará na Secretaria-Geral da
Mesa as infonna.ções complementares.

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães ·- Antônio
Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga
- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos BeOFÍCIOS
zerra - Carlos Patrocínio - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
Eduatdo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes - Epitácio
CÂMARADOS DEPUTADOS
Cafeteira-=- Esperidião Amin- Fernando Bezena- Francelina Pe~
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camala - Gilberto
N" 293195. de 20 do c:onente. comunicando o arquivamento do
Miranda - Gilvam Borges,- Guilherme Palmeira - Hugo NapoProjeto de Lei do Senado n• 101. de 1985 (n' 7.944'86 oa Câmara dos
leão- Humberto Lucena - Iris Rezende- Jader Barbalho- Jeffer- Deputados) de autoria do Senado< Nelson Carneiro. que dá nova roda·
son Peres - Joào Rocha - Jonas Pinheiro - Josapbat ·Marinho ção ao art. I" da Lei n' 3.529. de 13 de janeiro de 1959. que dispõe soJosé Agripino- José Alves- José Fogaça- José Ignácio Ferreira - ma aposentadoria dos jomaiistas profiSSionais.
-José Roberto Arruda- José Samey- Júlio Campos- Júnia MaN<' 294195, de 20 do COITente, comunicando o arquivaiiM".nto
rise - Lauro Campos - Levy Dias - Luddio Portclla - Lúcio Al- do ProjeiO de Lei do Senado n• 339. de 1991. (n"3.770193. na Cicântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva mara do Deputados) de autoria do Senador Gerson Camata. cjde
- Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna dispõe sobre o registro nos documentos de identidade, da opção
- Oda.cir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva pela doação posl morfem de tecidos. ÓQliOS oo partes do corpo
Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião humano para fms de transplanle.
- Romero Jucá- Fomeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sérgio
N<' 295/95, de 20 do corrente, comunicando a aprovação do
Machado- Teotônic- Vilela Filho- Waldeck Omelas.
ProjeiO de Lei da Câmara n• 144 de 1994 (n' 4.553/94. na origem).
O SR. PRESIDENTE (feoiOnio Vilela filho)- A lista de de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre orespresença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Havendo sarcimerito ao Banco do Brasil S.A., das despesas com o Programa
número regimental, declaro aberta a sessão.
dO Imposto de Renda. exercício de 1990 e 1991,- saDci~do e
Sob a proteção de Deus, iniciamOs -nossos trabalhos.
transformado na Lei n°9.089, de 31 de agosto de 1995.
O Sr. 1° Secretário em exen:íCío~ SCiiãdor Ney Suassuna,
O SR. PRESIDENTE (feoiOnio Vilela Filho)- O Expe·
procederá à leitura do Expediente:
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa pt'Opostas de emenda à Constituição que serão
É lido o seguinte:
lidas pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
EXPEDIENTE
São lidas as seguintes
MENSAGENS
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N' SS. DE 1995
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Resmuindo aulógrafos de pro~to de lei sancicnado:
W 310. de 1995 (n• 978/95. na origem). de 19 do corrente.
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 29. de 1992 (n° 4386189.

na Casa de origem). que inclui o Município de São Bento do Sapucaí. Estado de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental da
Serra da Mantiqueirn.. sancionado_e trnnsforntado na Lei D0 ?JYJ7,
de 19 de seterribro de 1995;e
w 311. de 1995 (n" 979/95. na origem). de 19 do corrente.
referente ao Projeto de Lei da Câmara ~o 60. de 1991_ (n° 6.700185,
na Casa de origem), que revoga as disposições que menciona. relativas a recursos à instância ministerial, sancionado e transformado
na Lei 0° 9.098, de I9 de setimbro de 1995. -AVISODE MINISTRO DE ESTADO
~ 766/95, "de 4 do corrente, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n° 392, de 1995. de inforntaÇões. do Senador W aldeck Ornei as.

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Constituição FederaL

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos tennos do § 3° do art. 60 da COnstituição Federal. promulgam
a seguinte Emenda_ao texto constitucional.__
.
Artigo úniCO. Ao~arf. 20 da Constituíção Federal é acrescentado o§ 3° com a seguinte redação:
"'Art. 20. ····-··-··-······-·····-···-··-········-············-···
--~---··""·······-·

. --·-·······---··-·····---··-··-··-··.,..··

§ J 0 São terrenos de marinha os sib.Jados na fai:xa
de trinta metros. medidos da preamar média do dia ~de
outubro de 19-88."
JUStificação
Por sugestão da Associação Brasileira de Mulheres de Car-

relra Juridica --Comissão do Espírito Santo, apresentamos esta
proposta de emenda à Constituição com viStas a dar novo tratamento aos chamados ''terrenos de marinha".
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Antes de qualquer outra consideração. há de se destacar que
Além disso. o mfcrido dcpertamento posscu a exigir dos 0CUnão se trata de uma iniciativa-isolada daquela associação, mas, isto pantes" desses terrenos o pagamento de valores elevadíssim~ a título
sim, de proposição que conta com o mais amplo respa)do popular, de ''taxa de ocupaçlo", acenando com a poss:ibilida.de de fazer retJ:o..
conforme ficru evidenciado na audiência póblica promovida DO agir essa exig~ocia por mais de 10 (dez) anos, o que, em inúmeros
dia 19 de julho des"' ano, ano Auditório da Rede Gazeta de Co- casos, impõe aos atingidos ômJs fmanceiros insuportáveis.
Esse ~ o quadro incompleto, pintado em cores esmaecidas,
municações. o qual se tomou pequeno para acolher a .imensa multidão que ali se aglomerou. debatendo de fonna acalorada. mas das aflições que assaltam celllenas ou milh""'s de moradores das
sempre elegante, IOdas as questões vinculadas ao tema e que resul- Cidades de Vitória. Vila Velha. Guampari e outras, do Estado do
tar.a.m nesta proposta.
Espírito SaDio.
Tmta-se de questio IIIllito antiga. pcrquanto, desde a" 6poCa da
É certo, ademaia, que não se trata de problema local. resuito
colooização de II05SO Pafs, as .,,.. situadas aa orla maritima recebe- ao Espirito Santo, porquanto todos os Estados da costa brasileira
ram esse tratamento diferenciado, enl1o per raziles ligadas à defesa da estaria sujeitos a ~ntioos procedimentos, altamente lesivos à
costa. segundo uns, ou pora efeito de manutenção do lllOIIOJlÓÜO do tranqdilidade social e alé mCSMo aos direitos de seus cidadãos.
Assim, busca esta proposta estabelecer um novo critério,
sal. reservado à Coroa Portuguesa. segundo outra versão.
Não obstante todo_ o passar dos tempos, persiste essa insti- mais oonsent4neo com a realidade atual, para deftniçio dos chatuição anacrônica, reCentemente alçada à sede constitucional. ain- mados ''tcaenos de marinha". ·sem destoar em seus aspectos funda que já não subsistam quaisquer razões para sua manutençio, damentais, dos atuais fundamentos que inspiram sua regulação.
O que se ~.portanto, é, apenas e tio-somente, a alteraalém de que dela decorram sé'tios problemas para uma ocupaçio
desordenada e moderna das lerras da orla litorânea: inclusive JXO- ção da data-base para a identificação da linha de preamar, a partir
jerando efeitos negativos no que se tefere ao desenvolvimento de da qual será oootada a área de terrenos de marinha, com o que restar'- solucionada a gnmde maioria de conflitos suscitados. no moprogramas habitacionais.
Com efeito, boje em dia já não 6 possível invocar as raziles his- menlo. quanto a essa mat&ia.
Devemos esclarecer quo a escolha da data de S de outubro
tóricas que teriam ditado a utilizaçio dessa instituiçlo, - e . exJgua
faixa de 33 metros. cootados da preamar m6dia do ano de 1831, nio de 1988, contida no texto desta proposta, é de todo pertinente, por
rem qualcpermlevo em tezmos de instrtJmeDaçio para a defesa da cos- se tratar da dala da pronallgação da vigente ConstitüiçãO Federal,
marco de uma nova época, em nosso País. onde o Estado ~e põe a
ta l::nsileira, enquanJo que. de outra parte. o IDODOpÓlio do sal se ccnsserviço da cidadania, oa construçio de um verdadeiro regifne dctitui em mera reminiscência que nãO inspúain Sãudades.
mcx:rát.ico e na ealizaçlo dos mais altos ideais do Homem.
Ademais. 6 importante IeSSaltar que. eveJ1ualmeite, existe amNem se diga que essa escolha é aleatória, o que serviria de
pla e modema legislação federal de pro<eçio aos ecossistemas situados
na orla maritima. c aos sítia;; de valor poisagístico, além das diversas le- argumento para rejeitá-la. porque o marco temporal atualmente figislações municipais, editadas nos limi"" tiaçados pela Omstitniçlo xado, isto é. o ano de 1831, também não se anima em nenhum
fundamento t6cnioo, tendo suigido, na legislação ...pectiva. sem
Federai. que regulam o ordenamento urbana. inclusive nessa área.
Toma~ se difíCil, portanto. identificar, nos dias atuais.. quaisindicação de qualquer funda.mcnlo lógico, bisr6rico, cieiltífico oo
quer intereSSe$ de ordem pública a exigir a manuteD.ção dessa ins- jurídico que jJStificasse sua escolha.
É importante salientar·que a solução ora proposta nio priva
tituição velha c inoportuna.
Aliás, como já referido, linhas atrás, a insistencia na manu· a Uiiliio de exercer suas crwnpct&.cias CO!lStituciooai inclusive aquelas inerentes à defesa da oosta. bem oomo às pel1inentes à aavegação
tenção dos chamados terrenos de marinba tem desestinmlado investimentos nas heas sob esse regime juridico, inclusive porque nuuftima e quaisquCI' ootras que se vinal1em à orla litcrinea solxc as
enquanto sua utilização se faça sob a sistemática de mera ocupa- áreas que, arualn:leme. interessam a esse exercicio, isto é, aqueles teneção. o que é a regra quase geral, toma-si impossível a constituição DOS que nos dias abJais se incluem na área da costa brasil.eim.
- E. de outra parte, afasta a conceihtaçio. como teneno de maride garantia hipotecária. o que inviabiliza a coocessio de fmancia- mentos para quaisquer procedimentos nesses locais, até mesmo nha. de áreas quo. boje. estio situadas a oenteoas ou mesmo a milha,.. de mdros das 'suas do mar, o que. a Ioda evidência. se coostifuiu
aqueles vinculado& a progmmas babitaciooais.
Não bastasse todos esses inconvicntes, acresce que, agora, o - em vcidadeitro absmdo, que nio pode sertu"'lado pela legislaçio.
O DireitO", não é demais relembrar, não se coostitui em criaDepartamento do Patrimônio da União, órgão incumbido de administrar os -chamados ''terrenos de marinha", passou a cadastrar ção ideal, ao sabor da vontade do legislador, mas, ao contrário, é
como áreas sujeitas a essa situação jurídica, locais boje afastadOs pl'oduloda experiência cUltural e. por isto mesmo, deve amoldar à
da orla litOrânea por mais de uma centena de metros ou mesmo realidade das relaçõeo sociais, sem ignorar demandas gemdas pepor quilómetros. bem como terrenos até então tidos como alodiais, - las novas condições de vida. nem. por outro lado, investir contra
adquiridos de boa fé. há dezenas de anos, e sobre os quais foram as situações Sedimentadas pelo decurso do le!DJX).
A situação atual. no que se refere à legislação reguladom
edificadas benfeitorias consideráveis.
Aquela repartição diz-se- autorizada a timto. nOs termos da dos terrenos de marinha. é in1eimmcme absurda. na medida em que
legislação reguladont. da espécie, que, segundo alega. permite, a
regula per um marco lemporal que não mais se ajusta à n:alidade dos
qualquer momento, a identificação da linha de preamar média de fatos, al6m do que afroota situações coosolidadas ao peonitir que se
1831 e o conseqüente cadastmmento, como terrenos de marinha. incluam nesse ~gime áreas semp<e coosideradas. per mais de trinta
transnütidas de boa f6.
.
todas as propriedades que se incluírem na faixa de 33 metros a anos, C:Omo terrenos alodiaia
partir daquela linha e seus respectivos acrescidos.
Por todas essas razões, acreditamos que os demais membros
Tal procedimento, que, segundo se tem conhecimento, está desta Casa não se filrtaro a apoiar esta proposta que julgamos da
sendo adorado apenas nos Estados de Pernambuco, Bahia e Espíri- maiofimportância para que possamos ter uma nova moldura juóto Santo, vem gent.ndo desassossego generalizado.
dica para os chamados "terrenos de marinha". coerente com os
E isto porque a atividade administrativa-assiin desenvOlvida tCtlq)os atu ais e com o interesse P.'1blico.
Sala das Sessões, 21 de ~bro de 1995.- Jos61goácio Foignora os títulos de domínio exibidos por diversos antecedentes de
reira - Onofre Quinan - Jooas Pinbeito - Jos6 Bianco - Guilhenne
sua tib.llação.
11
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ObscrVa~se o-crescimento do námero de mulbefes em carPalmeira - Nabor Júnioc - Casildo Maldaoer - Femalldo Bezerra
- Edison Lobão - José Alves - Lucidio Portela - Flaviano Melo gos de mando no Brasil. Ainda que de forma lenta e paulis~.
Mauro Miranda - Bello Parga - Carlos Bezena - Humberto Luceaumenta_ o número de deputadas:, senadom.s. v~dons. prefe1tas
na - Osmar- Diás.:.. Ern3.ndes Aniórini-= Freitas Neto---~ Ma- e S;overna.d<iu.-que v~m demon.stm.Ddo a capacidade, a com:pet&!nchado- Ramez Tebct - Lúdio Coelho- Lúcio Alcântara - Carlos cia e a coosciência politica de nossas cidadis.
Wilson - Joel de Hollanda - Romeu Tuma - José Robento AnuDe sua parte, no enta.Dlo, constata-se que a presença de muda.
- lheres nos tril:cnais do País ~ extremsmt:nre redu7ida. Fato que. sem
-qualquer dúvida, não se deve à aus&!cía de ilustres e emiDemes advolEGISlAÇÃO eirADA
gados e juristas do =o feminino em todos os Eslados do BJUil.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
Assim. apresentamos a presente JXOPOSt& de emenda A
FEDERATIVA DO BRASll..
Constitnição prevendo· que haja. em todas u lislas s&tnplas elaborada& peloo ór:gios de represeotaçio do Minisúrio Nbl~ e dos
advogados, para • oomposiçio de um quinto dm lribonais, a preArt. 20. São bens da União:
sença de, pelo menos, u_ma mt~Jher.
_
_~
__
···-··-··----·-··-··-··-·-·-.. ---------.. -··-..-·----··-.. - ESta Sistcmitica permitid, com certeza. que, na medida em
Ill - Os lagos. rios e quãiqUet- correntes de ligua em terrenos que se'"'-m renovados os nossos Trib.Jnais. aumente a presença fede seu domínio ou que banhem mais de um Estado. Sirva-m de li- :r
__ ..,~_
.
~ vez mat5, o JUmento
mites com países ou se estedam a territ.óiíOS estrangeiro ou dele minina nas cortes de justiça. pennitindo,
da ---=--~L.-...:: ·
da igualdade entre os sexos no sdo ~ROUa.de una:o11en.
provenham. bem como os terrenos marginais, praias fluviais:
Sala das Sessões, 21 de setembro de 199S. - 1os6 lgnkio
···-······--·····--··-··-·-·-··-·-··-........__,,,,,_,______ , · · Femira ·(primeiro ~o)- boofre Quinao- José BiaDco- Jooas
Art. 60. A Constituição podorá ser emendada mediaote pro- Pinheiro_ Osmar Dias_ Ramez Tebet _ Caslldo Maldaner- RoOerto
posta:
~iii- José AtVea- Jeffenon Pms- Romeu Thma - Joel de Hol............................., ________·--·---·------··-··-·--- !anda'- !!mande& Amorim- Femaodo Be=ra- Uldio Coelho- Ger§ 3• A emeoda à Constituição será promulgada pelas Mesas soo Camata _ Valmir Campelo _ Mauro Mimnda _ Edisoo Loblo~ Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo
BeUo Parga _ Carlos Bezetm. _ Humberto 1...ucena _ Nabor Jliniornumero de ordem.
Lucidio Portela_ Freitas Ndo _ F1avim>o Melo-~ Madlodo...........................- .............-··-··--·--·--·-·-··-·------··-·· · Carlos w11s0o·:: l.uiz Ailierto de OliveiJ:a- Lácio Alclntara.
·
(À Comissik> de Co,.,riluiçiio, Juslifn e Ciilodania.)
IEGISU.ÇÃO CITADA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 56, DE l!l9S
Dá nova redação ao caput do art.. 94 da Consti·
tuição FederaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
nos termos do art. 60 da Constituição Federal. pronmlgam a seguinte Emenda ao texto constitucional
- -ArL único. O capUt do art. 94 di ConstiOJiçio Federal passa a vigorar com a segUúite iedação:
"Art. 94. Um quinto dos lugares dm Tribunais
Regiooais Federais, dos lribonais dos Estodos, e do Dislrito Federal e Territórios será composto de membros do
Ministério Público. com mais de dez anos de caneira, e
de advogados de notório saber jurídico e de reputaçio
ilibida. com mais de dez anos de efetiva atividade rm-fissiõnal, indicados pelos órgãos de representaçio das
respectivas classes em lista s.!xb.lpla de que ruste ao menos uma mulher."
A Carta Magna de 1988 ri!pi'eSentoU. sem dúvida.- um gigantesco passo da sociedade brasileira no sentido da busca da
igualdade entre os sexos, erigida em norma constitucioDaL constante do art. 5°, I, e, nesta qualidade, cláusula pétrea.
Impõem-se, entretanto, neste momenlO, aprimorai a nossa
Lei Maior, na direção de serem coosolidadas _as conquistas dos
movimentos· fen:rin..iilos, bem como de asSegUrar pãrti.dpaçio,
cada vez maior, das mulheres nos mais elevados cargos dC dircção
e de responsabilidade de nosso País.
Tal necessidade é reconhecida, inclusive. pelo recente Relatório de Desenvolvimento Humano, de 1995, da Organização das
Nações Unidas, que mostra o Brasil classificado em 53° lugar entre as nações do Mundo, no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres. A mesma Organização das Nações Unidas recomenda que as mulheres ocupem. no mínimo, 30% dos ~gos de
decisão de um país.

a

CONS'ITI'UIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIT.

--

__

.. --·-··-.. ...... _.. _, _______,. ·-··-----··-·-··
""emeodn mecliarfe p:opóltj:

Art. 60. A em.tDuiçilO pOderá

_ _ Ã;:94..üm-q;;~;;&;i~;;;-d~Trit::::·R;~;isF;.
derais. dos Tribunais dos Estados, c do Distrito Federal e Territórios sed con:rposto de membro dq_ Ministério Pliblico, com mais
de dez anos de CAITCim, e de advogados de notório saber ,jlridico e
de repor.ção iliboda, oom mais de dez aoos de efetiva atividade
proflssiooal, indicadoa em lista shtnpla pelos 6r:gios de I<preseotaçio das I<spectivu cbwea.
Parágrafo úoico. Rccebidaa u indicações, o tribuoal f = rá lista tríplice. enviando-a ao Poder Executivo. quey oos vinte dias
subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeaçio.

(À Comissão ile Constituição, Justiça "e Cidatla~
nia.)

-

-

--

--O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) - As pro-

postas de Cmenda. 1 Coostitnição que acabam de serlidaa eatio '!"-

jeitas às disposições específiCaS ooostantes dos arts. 3S4 e segumtes do Regimento lntemo.
As matáias serão publicadas e despachadas AComissão de
Constitnição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa. projctos de lei que serilo lidos pelo Sr. 1o Secn:tário em exercício. Senador Ncy Suassuna.
Sio lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 265, DE 1995 - Dispõe sobre a dedução dos valores pagos • entidades de previdêuda privada na declaração anual
de n:dlmcuios ·da pessoalislca.
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O Congresso Nacionardeaeta:
.
-- __ -. -ros e combustíveis, instituído pelo Decreto-lei n°
Art. 1o As pessoas fisicas: pod.eri:o dedum de seus
2.288, de 23 de julho de 1986 e dá outi-as providên·
mentos tributáveis. por ocaSião de sua declaraçlo anual de apste
cias.
do imposto sobre renda e proventos de qualquer oab.lreza, os valoO Congresso Nacional decreta:
res pagos no periodo-base respectivo em p~s abertos ou
Art. 1o Os rCCUriOS do empréstimo compulsório e~igido dos
dos de previdência complementar, ad.DllillStrados por entidades
consumidores de gasolina e a!cool para veículos automotores, bem
privadas brasileiras ou autorizadas a funcionar no País.
~o dos adquirentes de automóveis de passeio e utilitários, instiArt. 2° A dedução prevista no artigo anterior, limitada ~
10% (det fX'I' ceniD) dos rendimentos tributáveis, restringe-se aos tuído pelo art. 10 do Decreto-Lei n'2.288. de 23 de julho de 1986.
.
pagameniDs relativos a contratos em que figure como parte o pró- poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial:
I- de débitos, de qualquer origem ou nab.Jreza, venctdos até
prio contribuinte.
~ 31 de de2>0mbro de 1993. junto:
Art. 3° O Poder Executivo n:gulamcntari. esta lei no prazo
a) à Fazenda Nacional, inscritos ou não como Divida Atíva
de noventa dias.
·
Art. 4°. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício da União, a_}lizadas ou não;
b) ao Banco Central do Brasil e às instituiÇões fmanceiras
financeiro subseqilente ao de sua publicação.
públicas fedetais;
Art. 5° Revogam-se as disposições cm contrário.
c) ao Instituto Nacional de Seguro Social;
Justillcação
d) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
II- do preço de aquisição:
~
O- objctivo primordial dessa oova. iniciativa 6 estabelecer
a) de bens móveis ou imóveis -da União, inclusive do domíjustiça fiscal com a reparação do tratameniD desigual existente na
tribulaÇão do Imposto de Renda DO que concerne à poss~ilidade nio útil na constituição de aforamento de terrenos de marinha;
b) de marcriais iDScrvíveiS de propriedade da União;
de abatimeDio das cootribuições pagas às entidades públicas de
c) de bens móveis ou imóveis. de propriedade das autarprevidêncta social e impossibilidade do mesmo abatimento ~ _
quias, fundações, sociedade de economia mista e instituições fio pagamento destinar-se a entidades privadas..
-. ·
Essa in~ncia torna-se clara se c:onsiderannos que os pa- nanceiras públicas federais;
d) de ações de empresas estatais constantes do Programa
gamentos eferuados a empresas e cooperativas do set~ privado
~ .
que tem por rmalidade a cobertura de despesas odonlológicas. mé- Nacional de Desestatização;
m - de saldos devedores, inclusive prestações mensats.
dicas e hospitalares (seguro-saúde). !ais como Golden Cross. Ummed. A mil. entre outras. já podem. por autorizaçilo legaL ser dedu- vencidas ou nio. e encargos acessórios, decorrentes de fmanciamentos habitacionais, enquadrn.dos ou não nas condições do ~iste
zidas dos rendimentos tributáveis. -ma Fmanceiro Nacional ou da Habitação. inclusive na qualidade
Assim sendo, temos a seguinte situ~ vigente no Bmsi~
.
.
.
I) os contribuintes do Instituto Nactonal de Se&t!ro .scx:ml. de agentes promotores.
§ I' O pagamento importaiá na transferênCJa de ~!aridade
bem como os funcionários públicos, que pagam a contnbtução da
seguridade social, têm direito de aba.ter, em seus rendimentos tri- das quotas do Fundo Nacional de Desenvolvtmenlo, cnado pelo
butáveis, o valor de tais contribuições {leve-se em conta que as Decreto-Lei n' 2.288. de 23 de julho de 1986. do devedor para o
contribuições destinam-se, primordialmente, à assistência do con- credor OU alienaute.
•~c. ~ ~ ~ _
§ 2° As quotas de que trata o pará.graf? anterior se~o ~
tribuinte na área-de saúde e à aquisição de direitos n:Jativos à sua
vertidas em reais pelo ~anco Central do Brasil, na data da liquidaaposenladeria ou pensão (previdência~
..
2) os adquirentes de planos de seguro-saúde adminislrados ção do débito do devedor.
§ 3° Nos: casos: a qu~ se refen: a alínea "c':. do inciso I~ o
por entidades privadas, tBm. igualmente, o direito de deduzir dos
pagamento dependerá de autorização da assembléta-geral de actorendimeniDs tributáveis as quotas que mensalmente pagam;
.
3) fmalmeme, os participantes de planos de sposcn~a Distas ou órgão equivalente.
Art. '].' Aplicam-se. ao detentor de quotas do FND. provecomplementar. adminislr.ldos poc entidades particulares. aos quws
niemes do empréstimo compulsório institiJido pelo art. 10 do Deé negado o direito ao abatimento.
. . _
. .
Nola-se, de pronto, que a discnmmaçio nio se JUStifica, ca- creto-Lei n° 2.288/86, que teDba fumado contrato até 28 de fevc~
0
0
bendo ao legislador estabelecer o adequsdo IIalamento aos traba- reiro de 1986, os benefícios ínstittifdos pelo_ art. 5_ da Lei D 8.004,
del4demarçodel990. ~
~
- ~
lhadores que. com muito sacrificio, buscando garantir uma ve~i·
Parágrafo tínioo. Nos casos de a propriedade do imóvel ha·
ce digna e tmnqliila. comprometem. dumnle décadas. Jlll11"'la S!S·
.. niftcativi de seu.!> rendimentos com a adesão a planos de aposenta- bitacional financiado por instituição integl'ante do SFH ser comum
deria. que lhe propiciaxio a paridade de vencimentos com o pes- a mais de uma pessoa, admitir-se-á a utilização dos ~rsosr ~
que trata o art. 1° desta Lei, de titularidade dos co-propnetários,
soal ativo.
.
.
Sendo esta a oportunidade que se nos afiguna para sanear para a fuialidade indicada neste artigo.
Art. 3' O Poder Exeo.~tivo "'gularnelllará o disposto nesta le1 no
a amJência dos ~~ Congresessa discriniinação. contamos
pm:mde 30 (trinta) dias. cootados a partir da data de Slla publica~
sistas com conse.qüente aprovação do projetO.
Art. 4° Esta lei entm em vigor na data de sua publicaçao. _
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões. 21 de setembro de 1995.- Senador Lúdo
Alcânta~ a.
-

rc:ndi-
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(Às Comis3&s de Assuntos Sociais e Assuntos
Econ6micos~ âecisão termintitiva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 266, DE 1995
Dispõe sobre a utWzação de recui"SS8 do em..
préstimo compulsório, cobrado sobre a venda de c:ar..

Justlllc:ação

o P=ente Projeto de Lei tem po< objetivo adotar o mesmo
princípio quC: florteru o Governo a estabelecer que os cruzados novos
depositadas DO Banco Cenlr.ll do BrasiL de acoroo com o disposto no
artigo 9'. da lei 8.024. de 1'2. de abril de 1990. pudessem ~utilizados
no pagamento parcial ou total de: déb1tos para com a Umao.
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Quando do estabclecimeniO do empréstimo oompubório, o

Decreto-Lei 0° 2.288186; rio seu artigo 26 disp&:
-"Art. 16 O empréstimo seri. resgatado DO óltimo
dia do terceiro ano posterior
recolhimento, efe-

-ao seu

tuaudo-se o pagamenlo com quotas do Fundo Nacioaal
de Desenvolvimento criado neste Decreto-lei"
Passados quase quatro anos da da1a fmal para a liquidaçio
do último recolbimcnto do empréstimo compuLsório. o Governo
Federal nada fez pam impedir que a Nação sofresse mais um "calote" iDstitucionaL
As normas estabelecidas neste Projeto de Lei visam a dimimir
o passivo da União para can o COII!ril>JiDle e. ao IIICOIDO ttmpo, possibilita o uso de recursos por parte do <XllllribJiDle sem que baja exponsiio mooetária. o que contribui para o combate à inl1açio.
O projeto tem também o m.Srito de acelerar o poce~ de
privatização, uma vez que o empréstimo coo:ipulsório sobre aquisição de auromóveis de passageiros e utilitários e sobre o ccmumo
de gasolina e álcooL pode. a critmo do deten10< das quotas. ser
aplicado na compra de ações de CmplC$1lS a serem privatizadas.
F"malmen"'• "'"' projeiO siguifiCaiá mais- um esfO<ÇO de dignificação da autoridade govemam.ental ao pcm:ritir, sem distinçio,
o acesso do contribuinte a variadas fonnas de uso de um recuno
devido pelo Governo à Nação de uma maneira que ji. mostrou a
sua eficácia em ootras situações semelhantes.
Sala das Sessões. 21 de se"'mbro de 1995.- Senado< J6Ho

Campos.

LEGISUÇÃOCltADA
DECRETO-LEI N-2.288. DE 23 DE JULHO DE 1986

Cria o Fundo NadoHI d.; Delm"Yolvimento,
Institui empréstimo compulsório para absorção tem·
porária de excesso de poder aquisitivo e di outras
providências.

...

···-··-·A~-w· r~;ti;w~:·~~;;;·~edi;-·~-;,~;;;·;~p;;
grama de Estabilização Econômica. estabelecido pelo Decreto-Lei
n• 2.284. de 10 de março de 1986. emprestimo compulsório para
absorção temporária do excesso de poder aquisitiVO.
Par.lgrafo úniCo. O Olllp!Óstimo eanpulsério seri. exigido dos
CODSUliÚ<ICl"es de gasolina ou álcool para veículos autanolo<eo, bem
como dos adquire- de au<omóveis de passeio e utilitários.

-------·-··-······-·-··-··-··-----------·-··--------·-Art. 16. O empréstimo senl resgatado no último dia do terceiro ano posterior ao seu recolhimento. efetuando-se o pagamen~
to com quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado
neste decre<o-lei.
§ 1° O valor de resgate do empréstimo coriipuls6rio sobre 0
consumo de gasolina e álcool será i&ual ao vã.lor do consumo m~
dio por veículo, verificado no ano de recolliimento, segundo cálculo a ser divulgado pelo Secretaria da ReceitA Federal. acrescido
de rendimeto equivalente ao das Cadernetas de Poupança.
§ 2• O empréstimo compulsório sobre aquisiçio de au10m6veis de passeio e utilitarios terá rendimento equivalente ao das Cademetas de Poupança.
LEIN-8.004. DE 14DE MARÇO DE 1990-

Dispõe sobre transferência de tlnandameuto
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e dá
outras providências.

s•

Art. O mutu.lrio do SFH. que "'nba fmnado contraiO 1116
28 de fevereiro de 1986, poderi. a qualquer .,mpo,liquidar antecipadamen"' sua divida mediallle o pagameniO de valor =spoudenle 1 metade do saldo devedor contábil da operaçlo. amalizado
pro rabo dle da datA do t!himo rcajus"' 1116 a da1a de liquidaçio.
§ 1• A critmo do mublário. a liquidação antecipada poderá
ser efetivada. altemativamente mediante o pagamento do montante
equivalente ao valor das monsalidades viDcendas.
§ 2" O vale< da mensalidade (§ 1") corresponde i soma dos
encargos devidos mensalmcote pelo mutuário. em decorrencia do
coo.juniO de obrigações romponentes da operaçio. Exse valor seni.
-para essa fmalidade, reajlstado pro rata die, com base nos fndices
de atnaliZIÇio dos depósiiOs de poupança. a oootar do dia 1• do
m&doúltimorcajustamen"' 116 a da1a de liquidaçio da divida.

(À Comissão de A.uuwos Econômicos - Decis®
Temrinativa.)

O SR. PRESIDENTE (TeoiOnio Vilela Fillio)- Os projetos lidos sedo publicados e remetidos b comisslles compe.,mes.
Sobre a mesa. oficias que serio üdos pelo Sr. 1° Secretário

em exetcicio, Senador- Ney Suassuna..

Slo lidos os seguintes:
OFÍCIO N" 7SOI9S.

Brasília 20 de setembro de 1995·
Seubor Prcsiden.,,
Teubo a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido
Progressista, RefOOD&dor- PPR, os Deputadoo Ibnhim Abi-Ackel
e Jubas Lima pua integrarem. respectivamente como ttitular e suplente. a Comissio Epecial MistA destinBda a p<eeiar a Medida
Provisáú n• 1.113. de 12 de se"'mbro de 1995. que a=sccnta
parágrafo ao art. 75 da Lei n• 4. 7;!8, de 14 de julho de 1965 e d1
outras provid&lcias. Em substib.Jiçio aos Deputados Francisco
Domelles e Genro Peres.
Atenciosamente, Deputado Francisco Dronclles. Lider do
PPR.
OFÍCIO N" 754195

-

Bnsília, 20 de setembro de 1995
- _ _ .
Senhor Pn:siden"'·
Tenho a boora de indicar a Vossa Excelência pelo Partido Pro-

grossista Refomador- PPR o OefAitado Francisco Domelles como ti~-em substiruiç§o ao Deputado Paulo Mourilo, ~"":' iDlegrar a Comíssio Mista de PiaDos. Otçamentos Póblioos e Fiscahzaçio,
Atnviosarrrrte,DepnadoF'randscoDorodles.UdecdoPPR.
O SR. PRESIDENTE (Teo<onio Vilela Fillio) - Serão feilas

as substituiÇões solicitAdas.

_ . _A ~~-recebeu a Mensagem D 309, de 1995 (n°
973195 na _origem). de 18 do ~· ~ qual o Smb~ ~idente
da República. nos tem>os do art. 52. IDCISO V. da Constí!uíçio Fede0

ral. so~ au~ ~ ~doação~ destinada à

assist&lcia r.6alica ~ limbito do pro!"" de desoelllrllli7açW de tmns-

portes u.rbaJloç em ctdades de médio porte. no valor equtvalente a

cento e trinta e seis _milhões e quatrocentos mil ienes japoneses.
A matéria vai ls Comissões de Assuntos Econômicos e de
Serviços de lnfra-EstrutuD. ·
--Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Proouncia o
seguin"' discur.ro. Sem revisão do orador) - Sr. Prcsiden"'· Srs. Senadores, venho à tri.OOna desta CaSa ã rrm de tratar de assunto do
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qual já me ocupei em outras- opornmidades. No entan.to. diante de
fatos novos, julguei que não era demais voltar a detiater a matéria
neste plenário.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, refiro-me à confusão que se
tem criado no Estado brasileiro entre o que é público e o que é privado. Quais-São as esferas dO púhlko e quais são as esferas do privado? Até onde vão esses limite-;? Quer dizer. até onde alguém.

Í61

A parur daí, como que apartar. separar a id6ia de moral da

política, dando uma certa autonomia A politica e desvinaJlando-a
Nós vivemos, hoje, não apenas no Brasil. mas no mundo,
numa sociedade sedenta de ética. sedenta de princípioS niõiiiís.. Infelizmente, o Brasil tem sido vítirila de surtos dC inõriilismo que é
uma coisa completamente diferente. O que precisarilOS é conStrUir
investido de função pÚhlica. deve ou pode ter ligação. conexão uma sociedade fundada em princípios éticos, morãiS-e legítimOS,
com a iniciativa pnvada'? E dt: que modo esses limites podem ser que sejam referendados por essa mesma sociedade e que sejam púimpostos de forma a preservar a ética e a moral pública e a não blicos. _que sejam republicanos no melhor sentido e na melhor
pennitir que haJa beneficiários dessa promíscuidade que se tem acepção da pa.Iavia..
desvendado neste País. ohjeto de denúncias e de infonnações diDep.JiS, o sociólogo Max Weber conceituou uma tipologia
da moral e faloo em dois tipos da moral: a da convicção. que é
vulgadas pela roí dia?
Tivemos recentemente o caso Dallari. que era o Secrelário uma moral que vem das suas idéias, dos seus princípios, daquilo
de Abastecimento e Preços do Ministério da Fazenda; o caso Mo- que está arraigado no seu espírito e õ.a sua alma: e uma moral da
toki, que era do Conselho Nacional de Petróleo; o caso Marcial. responsabilidade, que seria uma moral em que avaliam-se os efeiSub-OJ.efe da Casa CiVil: e. por último, o caso Hargreaves, que, tos. os resultados e as estratégias em relação ao ato que vai-se pmsendo diretor da Empresa de COrreios- e Telégrafos. era também i.icar. Alguns, com o objetivO de legitimar esse conluio entte comcontratado pelo SEBRAE para prestar consultoria parlamentar portamentos inadequados, entre funções públicas e interesses privados. têm lenwlo dizer que essa moral da responsabilidade é uma
àquela instituição.
Essas iftfonnaç-ões vit•r.:un à luz e mostraram. mais uma vez, moral possível. quer dizer. é uma moral que se pratica muito mais
como o Estado brasileiro mantém relação quase que de cumplicidade em função de limitações _conjunruriús que impelem à prAtica de decom a iniCialzva privada. o que- frrc frõntafriiente- pfinCípíos da ética e terminadas atitudes. que seriam rigorosamei:üe -indesejáveis; Dias
da moral que todos dcvemns rws preocupar em preservar.
seria uma mota! possível. se pudéssemos dizer assim. O que deveCreio que--uma das difil"UldaJcs existenles é justamente a mos rejeitar. porque. na verdade. o que temos visto. como disse há
pouco, é uma sociedade que busca a étíca como um valor a ser
falta de profissionaliza\·::ío d~~-~ ~l·rvid~1res públicos brasileiros.
Há certa tolerâricia. certa lt.>niênda com a convivência rriista cultivado. respeitado e essencial a uma convivência sadiã 'e proentre o privado e o púhli,,_-n. numa versão perversa e indesejável do
missora entre os homens. Isso. inclusive na iniciativa privada.
Vejam bem, a Fiar.," grande conglomerado italiano, dep.Jis
famoso ''jeitinho hrasilcim". que às vez.cs é apresentado até c-omo
daquela operação "mãos limpas",. onde estiveraln envolvidos váuma virtude do brasileiro.
Se_olhannos um pc1UC'' para trás. vamos constatar que, se- rios de seus executivos. criou um código de ética. estabelecendo
gundo a imprensa-divulgou. na ~poca do governo Collor, a Minisdeterminados princípios e regras de conduta para seus executivos.
no sentido de resguardá-los de ligações e partiCipações em detertra Zélia Cardoso de Ml"llo bnspNiava-se na Academía de Tênis. E
quem pagava essa hn-;pcdagrm? Noticiava-se também que o então
minadas operações que envolvessem o Pcxier Público.
Mirusl.ro João Sanla!la tinha a sua hospedagem e o seu transporte
Recentemente. p.~blicou-se um artigo no Jornal, do Brasil
pagos pela Ga7..eta Mttcantil. Enfim. noticias qUi-mostravam jus- do Sr. Marco Aurélio Fcirreiia-Vianna. que se ii:ititula "A ética-dá
tamente essa espét·ie de prnmi'>l.·uiJade. de conúbio entre o público lucro", onde ele faz um estudo interessanle, dizendo o seguinte:
James Collins, pesquisador americano, depois de
e o privado. muitas v_t'r•·-~ soh,) ar~>umento de que o Eslado remunera mal. Como o Estado n•munera mal, não é põssível ter bons
um profundo estudo que durou seis anos. acabou selequadros. Então. vam,,s huscá-!no; lá fora. e eles vêm quase sempre.
cionando I 8 empresas que denominou de visionárias, as
quaís bateram recordes econômicos, Inultiplicando por
ou muitas vezes. c0m umn 11'muneraç-ão extra ou complementar
para a quai se t'O<:tuma f··char (IS ,,lhos. ou então ràzer vista-grossa.
sete mil seu patrimônio nos últimos 50 inos- contta ii50
vezes. da média das empresas da Bolsa de Nova Yorlc..
Quarido tudo i-;sll Vl'm à luz e. de repente. descobre-se essas
Analisando suas estratégias. detectoo que, apesar de sua ex"parcerias". vinws '[Ut.' '' Estadll fil·a muito mal, porque passamos
cepcfonal rentabilidade, nenhuma delas adotava como prina discutir. nu. melhor di;cndn. a duvidar, c-om razões fundadas, da
cipio a única e obstinada visão de lucro de auto prazo. O
ética e da moral dos . . CtYidnn·s púhlicos de uma maneira geral. O
lucro era apenas uma conseqüência das coisas bem-feitas.''
que é injusto. im·onl·chívcl.
----As SUas- pesquisas, no Brasil, demonstr.uam que em cerca
Eu. indusivc, go'>taria Jc. ainJa que do ponto de vista teóri- de 120 empresas triunfadoras. chegou-se a essa mesma conclusão.
co. comentar um rxml'O S<lhrc essa questão da ética e da moral púO título do artigo é significativamente sugestivo: "A ética
blica. porque. muitas vc-?C·s. invoca-se Maquiavel para dizer que dá lucro".
"os fms JUS!Ttie:inl ú.-; tnt!!n'\". Qwr dizer. pirrã- se alcançar detenniÊ claro que se cobra muito mais dos homens públicos. dos
nados ohjetJVos. que s(:n~m Jt•scjávcts. úteis à sociedade. poderpoütkos, de _quem se exige uma conduta muito mais transparente.
se-ia utilizar de mcms o.JUC n3.o scnam exatanienie os milis recomendáveis. O própri•l ~t.u.JUiJvt'l chegou a di:r.er, claramente· e retilínea, mas há também que se exigir essa mesma posb.:lra ética
do empresário, do industrial, do profissional liberal. do comercianaqui faço-a<.'iUü~·ao--,LjtlL':
----- --te. seja de_ quem for. como um valor digno a ser preseiVado e a ser
"Nas atitutll'S Je todos os homens. sobrerudo dos desenvolvido para pautar nossas relações sociais num patamar de
prlnc'ipes, onde não cxi~e trihunal a que recorrer, importa muito mais eqüidade, justiça e que. de fato, c_onduza a uma socieapenas o êx itn hc m1 ou mal. Trate. portanto, um príncipe de dade ideal que tanto desejamos.
vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar setão
O Sr. Jefferson Peres· V. Ex• me pennite um aparte. nosempre ;u!gadn-. honrosos. e louvados por todos os hobre
Senador
Lúcio Alcântara?
mens. pois o vulgo deve ser levado por aparênclã.s e pelas C(mseqüência.~ dos fatos <.'_tmsumados.''
SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço. comprazer. V. Ex'.de principies Dior.ifs?
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O Sr. Jefferson Peres - Nobre Senador Lúcio Alcântara,
estou de saída, pois tenho uma audiência agora. mas eu não poderia silenciar diante do discurso de V. Ex•. tào oportuno e de laola
grandeza. Discordo, Senador, da tese weberiana da duplicidade da
ética, da responsabilidade e da convicção. A suposta ética da responsabilidade, a qual dá elasticidade aos principias éticos em função do bem c:Onmm. deixa a ética como algo subjetivo. ~sse é um
caminho perigosíssimo se alguém decidir percorrê-lo. Etica deve

ser um valor~ si mesmo.
- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sem adjetivos, sem reStrição.
O Sr. Jefferson Peres- Quem pensa ei:n ética em função
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discurso aqui, de certa maneim cobrando do Presidente Femanoo
Henrique uma linha. uma orientaçio do seu Govem.o quanto a esses casos _em que funcionários. ou setVidores públicos investidos
em elevadas funções mantêm atividades na iniciativa prívada.
O Presidente fez uma declaraçi.o- assim Os jornais publiCaram-. no exterior, de que iriiíadotar medidas para evitar que viessem a se repetir casos cómo esse. O Senador Antonio Carlos Valadares, um dia desses, apresentou um projeto tentando estabelecer
eXigéncias oU vedações em relação a essa dupla milit.incia- se podemos chamar assim- entre a iniciativa privada e o setor pl1blico.
Acontece que temos pelo menos três leis - ou duas leis e
um decreto- que disciplinam isso muito bem. A grimeira., uma lei
boje muito execrnda, é a do Regime Juridico Unico. A Lei n°
8.112. que trata dos impedimellloo, ou do regime disciplinar. das
proibições do servidor público, por exemplo, dispõe:

da responsabilidade ou de possível bem realmente não será jamais
uma pessoo ética. E ética, no seu sentido exato, é. -do que está precisando realmente este País. Parabéns pelo seu pronunciamento,
nobre Senador!
_
_
_
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Muito obrigado.
"Art.li7.Aose<Vidor6proibido:
Temos que recuperar esse conceito a partir de Sio Tomaz
VI - cometer a pessoa estnlllba à repartição, fora
de Aquino, de Aristóteles. pois esse conceito é indissociável de
dos casos previstos em lei. o desempenho de atriJ:oição
qualquer outta atividade ou função que se esteja desempenhando.
que seja de sua ~sponsabilidade ou de seu suOOrdinado:
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo um aparte ao
IX - valer·se do cargo para lograr proveito pesnobre Senador Ramez TebeL
soal ou de outtem. em detrimento da dignidade da funO Sr. Ramcz Tebet - Senador Lúcio Alcântara. nio voo.
ção pública;
me atrever. evidentemente, a considerações filosóficas sobre o
X - participar de gezfocia ou administiaç3o de em·
conceito de étic8. ori de moral. Todavia, emborn no conceito de
presa privada, de sociedade civil ou exen:er o oomézcio; ex·
moral baja muito da índole de cada um, da sua própria consciêncelo na qualidade de acionista, Cotista ou t:omanditário;
cia. há uma moral que está marcada nos textos legais: a moral que
XI - atuar, ·como procurador ou intennediárlo.
se constitui em código de ética. que extrapola. portanto. aquilo que
junto a repartições ~blicas-."
está na coo.sciência de cada um de nós. V. Ex• levanta muito bem
E assim por diante. Depois, temos a T..ei n° 8.429, que disessa questão desta tribuna. e eu quero parabenizá-lo. Por quê? Porque a se exigir o mesmo comportamenlO ético âetOOOs os seg- - põe sobre as sanções aplicáveis aos agentes pfblicos nos casos de
mentos da sociedade, inclusive da classe empresarial, temos que enriquecimento ilícito. E temos o Código de Etica Proítssiorial do
entender que dificilmente a sociedade vai exigír mais de alguém ServídQr Público Civil do Poder Exea~tivo Federal, que diz das
que lhe presta senriços do que exige daqueles a quem ela confere vedações ao servic!or público.
"E vedado ao servidor público:
procuração. a quem ela dá poderes para defender os seus interesO uso do cargo ou função. facilidades. amizades.
ses. É o nosso caso, é o casO dos homens públicos. Estes eslào sob
tempo. posição e irifluência para obter qualquer favoreum julgamento diferente e muito mais rigorosó pOr parte da sociecimento para si ou para outrem."
dade, porque têm sua vida escancarada diante da opinião pública.
E. na letra M. ainda das <edações:
Isso é feito a toda hora e a todo instante. A todo ínstante os ho''Fazer uso de informações privilegiadas obtidas
mens públicos. aqueles que estão no Senado da República. no Leno âmbito internO de seu serviço em beneficio própiío.
gislativo, no Executivo. aqueles que, embora sem mandato eletivo
de parentes. de amigos ou de terceiros."
dão a sua parcela de contribuição nas s=ecieiiiias.--naS autail:JuiiS.
eles têm uma responsabilidade muilO grande mesmo, muito maior.
Então. temos leiS. ElaS exisiem. Estão aí. É um terreno moveHá que se exigir deles muito mais do que se exige do cidadão co- diço. ~ até po.que; de a:rta maneim. exiSiem princípio< <jUe
mum. e isso a Sociedade está exigindo. Daí por que temos que vasão muito mais de adem individual, pessool. de oooduta, que devemos
lorizar a nossa ativ idade - e eu valorizo -, a ati v idade de político, preservar e pa.ra os quais devemos estar atentos e vigilantes. Há um
de políticO- que tem, por exeriiplo. a preocupação de trazer para a tricampo al que realmeàe é dificil estabele= até oode é possivel ir. até
buna. como V.Ex• traz. um assunto dessa envergadur.l. Para quê? Para
onde é lícito. até onde é jlsto. até onde 6 c;~btvel, at6 oo.de 6 moralver solucionado dentro daquilo que costumo chamar de Código de - como .diz. com muita propriedade, o Senador Ramez Tebet -.onde
Etlca. Acho que o condicionamento legal é pequeno parn conter a já se ultrapassa e,sa fronteira do licito. do moral e do ético.
imensidão daquilo que vai na alma humana. principalmente quando
O Código de Ética dos Estados Unidos. promulgado pelo
ela está voltada para o interesse da coletividade, principalmente para Presidente Bill Clinton. tão logo assumiu a Presidência. é tão rigoaqueles que militam na JX>lítica. Por isso, rongratulc;me com V. Ex• roso que estabelece uma quan:Dtena para pessoas que tenham
dizerido, para encerrar. que se houver um conflito entre a moral e a exercido determinada função pública. Não s6 para o Banco Cenle1. feliz do (X> lítico que puder ficar com a moral.
tral, como o Senador Pedro Simon, o ex-Presidente Itamar Franco
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obngado. Senador e vários outros Parlamentares já tenramm aqui estabelecer, mas
Ramez Tebet. V. Ex• falou nessa moral instituída por códigos e
para uma série de outras funções estabelece quarentenas de aié
por te1~. e foi mUlto iniportante, porque agora Vou entrar numa cinco anos, e inã.is ou menos amplas~ dependendo do nível hierárparte que tem muito a ver com o aparte de V. Ex•.
qutco do cargo que tiver sido exercido por aquele servidor. Essa
O Senador Pedro Simon. que é um arauto de pregação desse medida busca evitar que alguém, tendo tido informações privilecomportamento. dessa moral. dessas exigências, dessas imposições giadas. ao deixar aquele cargo venha a se benefiCíãi- delas ou a bede nawreza ética e moral. que devem estar ::tssociadas ao exercício neficiar terceiros, também em seu proveito.
do mandato eletivo e das funções públicas. há poucos dias feZ um
O Sr. Pedro Sioion- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA-OuçOoSeoadocl'edroSimcn
de cannnhões de transportO de cargas, e outros tipo!; de emi"=L
O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar V. Ex• pela importân- Tudo isso era iiriCiativã-de pessoas que estavam ligadas à empresa,
cia do seu pronunciamento. Efelivamente. acho que esse é um pro- mas que, na verdade. estavam boicotando o smviço público. Por
blema que deve atingir a todos os Parlamentares. Como disse o isso, uma orientação Df'.Sse sentido é positiva. Felicito o Presidente
Presidente do seu Partido em um debate que nós tivenlos na Co- da República porque tomou uma decisão a respeito, o que foi um
missão de Relações Exteriores, o nosso objetivo, a nossa flnalida- ato positivo. Por isso, digo a V. Ex• que está absolutamente OOtTCde como políticos não é a busca da éticL A ética é obrigaloriedade to. Querer ser mais ético, menos 6tico, mais moral cu menos moral
nossa. Nós temos que OOscar o bem comum. as reformas sociais, a- é uma queStão deletéria; o importante é dar uma orientação no senmelhoria das condições da nossa sociedade. Então, se um político - tido de alguma ceisa que deve ser feita. Com toda a sinceridade,
diz: ''Estoo aqui para lutar pela ética", essa. na verdade, ~ uma penso que o Senado FedetaL neste ano, está. começando a dar alaflfilla1:iVa ridicula. Ética. seriedade, honestidade. dignidade não gumas demonstrações de uma nova realidade, no sentido de buscar
são méritos. não são atributos, são obrigação- do cidadão. Princi- unia nova expeCtativa. Estou otiriii.Sta com relação a isso.
palmente para nós que somos homens públicos e que estamos
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Nobre Seaqui. isso é um mínimo ·necessário. A partir de pessoas que tBm nador Lúcio Alc4ntara, o ten_wo de V. Ex 1 estA esgotado.
étiCa. que são sérias e que são honestas, vamos escolher os mais
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Já voo coocluir, Sr. Prtsicapazes, os mais competentes. Lamentavelmente, a política btasi- dente. Mas não poderia deixar de fazer um comentário, em prilrieileira entrou num tal declive que nós temos que debater essa mat6- ro lugar, lamentando não poder conceder o aparte l nobre Senadoria. Disse bem V. Ex-: a rigor, quase que nio precisariamos buscar ra Benedita da Silva, e dizendo que o Senador Pedro Simon foi
regulamentação, novas leis e novos: artigos,- porque- a soCiedade já peciso. Aliás. a sua condula faz de todos nós grandes admiradores
os tem. Repare V. Ex• que Deus DO$ enviou dez mandamentos de S. Ex•, quando ressalta a palavra do Presidente Fernando Henriatravés de Moisés;
através de Cristo, bastamm dois: "Ama que, que é uma pahivra de ordem. Daqui em diante, se há alguém
teu Deus" e "Ama teu próximo". Na vetdade, buscamos em rcgu- na iniciativa privada, ou nela pennanece ou sai do Governo. O
lamentos e em outras leis quando nio queremos. V. Ex' aboroou Presidente já foi claro, enfático, perempt6rio. PortJlllto, nio há
e estou para ir à tribuna nos próximos dias- oom muita proprieda.- mais o que se cobrar de Sua ExceiBncía em matma de ~fmiçio
de a manifestação do Presidente Fernando Henrique da Europa da linha de Governo no sentido da busca da ética, da moral e da
com relação ao ocorrido aqui no Brasil. Reconheço oom toda a
preservação dos melhores valores para a administração púDica.
clareza e com muita alegria o que,_ na yerdade, o Sr'!__femando
Para CODCiuir, mostrando como esse é um terreno impreciHenrique declarou, e a imprensa publicou. Inclusive, tenho aqui a
so, dificil vou ler ~o de uma matéria publicada em O Estado
publicação: ''Fernando Henrique: ou o Governo ou a empresa pri- de S. Paulo de 8 de julho de 1995, com o titulo "Alemães se desvada!" Sua Excelência, na oportunidade, disse - e foi eStimo ter -cobrem tio corruptos quanto o resto", onde se tmnscreve as paladito; pode até ter achado que talvez não. fosse necessário dizer, por vras da Ministra da Justiça alemã, Lore Maria, encanegada de soisso tardou em fazê-lo; mas disse. o que é -impcirtant.e -, deu um ui- lucíonar esses problemas:
timato a todas as pessoas que exercem atividades conflitantes com
''Um dos serores mais cotmptos, segundo Lore
os seus cargos no Governo. O Presidente disse que essas pessoas
Maria, é o das conslruções. Com a abJal explosão de
devem pedir demissão ou abandoiJar o setor privado. "Minha
cmstruções na Alemanha, principalmente em Berlin e
orientação é clara! Isso não é possível! Um funcionário não pode
na antiga Alemanha Oriental. estima-se que mais de
trabalhar em um setor que gere conflito com o Governo". O GoUS$100 milhões foram parar nas contas bancárias de

mas.

vemo agora tomou uma posição, uma decisão. Na verdade, nem
sempre o lógico e racional é feito _lógica e racionalmente pelas
pessoas. Volto a repetir: eu, quando Governador no Rio Grande do
Sul. não admiti parentes, nem do Governador. nem dos Secretários
de Estado, nem do Senhor Presidente e companhia, absolutamente.
Nem mulher, nem fllho, nem irmão, ou qualquer oo.tro parente.
Era uma maneira de ser. Devo. ter feito muitas i.lijt.istiçãS~ muitos
valores. muitas pessoas capazes, muitas -pessoas cori:ipeterites podem ter sido deixadas de lado. Estou_ apenaS- dando um exemplo,
porque não penso que seja: antiético ori imOral empregar-se um parente - isso é certo. Mas o Brasil esti de tal maneira achincalhado
com relação a isso que alguns exemplos de firmeza devem ser tomados. A afirmaçãO do Presidente da República de que em seu
Governo não mais c:x::orrerão fatos dessa natureza - ou se está no
Governo oU se está na iniciatiVa priVada- é ai lamente positiva. Na
verdade, para sermos claros, isso não oOOi:tCu somente rio Governo
do Senhor Fernando Henrique. Se alguém esti imaginimdo que
isso está ãcOniecendo apenas agora., no Governo de Fernando Henrique; enSana-se. Isso deveria estar acontecendo há muito tempo,
desde a época do regime militar. Lembro-me de que no Governo
do Sr. Itamar ..:. Fernando Henrique era Ministro da Fazenda - debatíamos a privatização das empresas de aço, que estavam com um
déficit enorme: Indagávamos: px que estio com
déficit? A
resposta: a empresa é estataL mas, dentro da empresa, cada funcionário, cada grupo. lem subempresas empreiladas, com as quais ganhavam fortunas. Intemamente, havia, por exemplo, uma empresa

esse

funciOnários públicos com autonomia para liberar licenças e contratos em tcxlo o país. Além disso, a propina
corre Solla oa ma de imigração ilegal. Os imigrantes
concordam em pagar qualquer quantia que conseguirem
arrecadar em troca de uma permissão de permanência e
trabalho na AlemanhL"
Para se ver ainda como é dificil conceibJar essa
quCstio, continua o texto:
"Se Lore Maria cooseguir provar o que pretende,
os funcionários píblícos serio punidos por ter aceito
presentes, favores e dinheiro, mesmo sem ter feito nilda
em troca. Diz ela: "Aceitar um caf~. sem problemas. Um
pedaço de bolo, bldo bem. Até mesmo flores. Mas um
jantar caro, de jeito nenhum.''
Isso já é uma tentativa de parâmetros gastronômicos para se
chegar a uma conceiruação ou estabelecimento de limites do que é
justo ou não.
Concluindo, Sr. Presidente- e essa conclusão é importaille:
"Lorn Maria afuma que "os funcioolrios píblicos:
devem aptender a fazer seu ttaba.lho corretamente." No
entanto, admite que será uma luta difícil."
Observem que se tmta da Alemanha.
''Os jovens lião aceiram. mais a idéia da lealdade
para com o Estado; para eles, seu tntbslho não é mais
um serviço prestado. mas sim um emptego."
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Em nome da dignidade, da ética e do serviço público e da valorização do servidor público que faço este
pronunciamento. que agora dou por encerrado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LÚ·
CIO ALOÍNl;.tRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
A ÉTICA DÁ LUCRO

Marco Aurélio Ferreira Vianna*
As rocentes medidas de desindexação da economia e a possível livre negociaÇãO s8.1arial nns remetem a uma profunda reflexão
sobre o Código de Valmes impregnado na mentalidade empresarial
brasileira. Na 16gica pura do Capitalismo Monetarista.. esta padeci ser
uma excelente oportunidade para potencializar a volta da prática do
aumento de rentabilidade à custa da rubrica de mão-de-obra. Se o
maior, talvez o único, objetivo de uma empresa é maximizar lucro,
minimizar custos pertence naOJrahnente a este elo da cadeia do pro. cesso decisório. A continuidade desta lógica dará razão ao autor americano Micbel Land. que acaba de oficializar o_jargão "brasilização"
(braziliation) Como ilome de cenário negativo, de conjunto de
ameaças. de injustiça e de futuro que devemos evitar.
Este quadro era assim. é assim, rilas não precisa ser assim.
Pode ser diferente. O empresário líder Antônio Ermínio d_e Moraes
vem afinnando que, focando com visão cidadã mais ampla, na
qual se queira construir uma grande naçào. não adianta construir
empresas fortes à custa do extennínio gradual da classe trabalhadora. Isto é apenas o começo. Este perverso paradigma se fende na
sua própríã- conCepç.ão. Parece de maneira cada vez mais clara que
não se consegue mesmo, na 6tic.ã micro da empresa de per si, dentro de um escopo sustentado de longo prazo, maximizar lucros.
minimizando custos. Em tempo mais afastado, a vendetta passava
pelo duelo. para defender a honra; no século xvm. Haydn era
proibido de compor missas porque suas obras sacras eram alegres
e perto de Deus não podia haver felicidade; no século XIX. se maximizava lucro através da escravidão; no início do século XX. trabalhavam-se 18 horas por dia. através da Carta del Lavoro e não
se podia sequer ir ao hanheiro. Neste início do século XXL o capitalismo começa a ser diferente, obedecendo, nada mais, nada menos do que a uma evolução natural do pensamento da humanidade,
na qual se deixa gradualmente de ser músculo para ser humano.
Michel Albert, pensador francês contemporâneo, nos ensino
que a maioria das pessoas imagina que; terminado o comunismo,
acaba a dualidade dos dois modelos empresariais: o comunismo
versus o capitalismo. Em extremos ainda muito antagônicos. surge. entretanto, uma nova diferença. agora em um mesmo campo: o
capitalismo versus o pr6prio capitalismo.
O pririleim deles, tradicional, arraigado ainda na maioria
absoluta das pessoas, quer somente o lucro-- de preferência o
maior possível- no tempo mais rápido possível, com visão de curto prazo, sem nenhuma interferência no desenvolvimento de seus
colaboradores e muito menos na comunidade. A esta estruturação,
que Alberto chama de Capitalismo Angro-Saxão, se cotrapôe um
novo padrão, por ele mesmo denominado Cap"ítalismo Renano (do
RiO Reno), ou Nipogerm.ânico, no qual além do lucro- repetindo,
além do lucro-. as empresas são dotadas de uma visão de longo prazo, desempenhando um papel mais nobre diante do mundo, sendo resJX>DSá.veis pelo desenvolvimento dos seus empregados e participando,
com grande efetividade, _da comunidade à qual pertence.
Nesta direção; uma questão se faz importante: a postura
deste novo capitalismo leva nec_essariamente as empresas ao prejujzo? A conrundente_conclusão a que s_e Chega, através de pesqui~
sas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, consiste no
fato de que não só lucro e enfoque sOCial nio são Mutuamente exclusivos. como ao contrário: se complementam de fonna barmôni-
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ca e sinergética. James Collins, pequisador americano. depois de
um profundo estudo que durou seis anos. acabou selecionando H~
emp-esas que denominou de visionãriãs·.-as -quais hateram recordes
econômicos, multiplicando por sete mil seu patrimônio nos últimos cinqüenta anos contra quatrocentas e cinqüenta vezes. da mé·
dia das empresas da Bolsa de Nova Iorque. Analisando suas estratégias, detectou que, apesar de sua excepcional-rentabilidade. nenhuma delas adotava como princípio a única e obstinada VIsão de
lucro de curto prazo. O lucro- era apenas uma conseqüência das
coisas bem-feitas. Nossas pesquisas no Brasil. em cerca de cento e
vinte empresas triunfadoias, chegam a esta mesma conclusão.
Em vetrlade, a essência da empresa de sucesso, no boJO deste
novo Capitalismo Social, não adnúte o que Collins chama de a tuania
do "ou". Ou o curto prazo. ou o longo prazo; ou qualidade. ou produtividade; oo ganhar. oo perder-, ou humanismo, ou competitividade:
ou a emoçlo, ou a razão; ou a ética, oo o lucro. FomJa-se. em verdade, uma nova 16gica, na qual a cadeia de valores se coloca. mais ou
menos, da seguinte forma: agregai:ido valor ao urúverso- e à humanidade e e.D.cantando os clientes obtêm-se lucros justos e adequados parn
remuneração do acionísta.. através da motivaÇão e busca da felicidãde
de seus colabora.dores. os quais, mais realizados, aumentam seus padrões de competitividade e produtividade, ficando. através da participação na comunidade, o claro sentimento de pertencer a uma organização mais nobre que em uma relação de causa e efeito realimenta a
motivação e a mellioria dos níveis de rentabilidade e prodUtividade do
oeg6cio. Por tudo que se vê e estuda. em tempos diferentes do duelo e
da escravidão, a ética dá b.Jcro.
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ALEMÃES SE DESCOBREM
TÃO CORRUPTOS QUANTO O RESTO
"Vírus epidêmico" causa
pagamento de propinas,
troca de favores e
transgressão de códigos
Patricia Clough
TheTUncs
Berlim - Os alemães estão acordando para uma realidade
bem diferente do .sonho que alimentaram durante muito tempo.
Embora tenham apostado num sistema que acreditavam ser honesto e eficiente, a V_erdade es_tá enfim vindo à tona: o país está sendo
engolido pela corrupção.
Os profissionais que se dedicam a aplicar a lei são os primeiros a admitir iSso. "A corrupção está 'i-e propagando corno um
vírus epidémico", disse Hans Ludwig Zachert. chefe do Departamento Federal de Criminologia. "Não imp<"trta a área, todas es_tão
envolvidas em pagamentos de propinas. troca d_e favores. tratamento preferencial. transgressão dos c6digos e uregularidades _em
troca de benefícios ilegais."
A Ministra da Justiça. lore Maria Peschei-Gutzeit. quer a
promulgação de leis mais rlgidas capazes de varrer a conupção-de
Berlim. "Não estou dizendo que Berlim seja p pior exemplo", disse Lore Maria na semana passada. "Mas não podemos deixar qUe
as pessoas pensem que tudo é possível quando se tem um pouco
de dinheiro sujo."
__
Segundo ela, os funcionários públicos deveriam ser como seus
antepassados da Ptússia: totalmente leais. discretos. obedientes, modestos, tmbalb.adores e incorruptíveis. ''Deveriamos voltar a avaliar OS
valoreS prussianos". diz. ''Tenho certeza de que seriam apropriados
para Berlim." Antigamente. Berlim era a capital da Prússia.
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Entrelanto, nãO são somente oS funcionários públicos que
estão sob fogo cruzado. Os setores industrial e fmanceiro também
foram invadidos por uma onda de fraudes e crimes. Em 1993, os
crimes ecbnômicos investigados pela polícia cresceram cerca de
30%, atingindo a marca de 42 mil. Mas os promotores plblicos
alegaram a existência de um número ainda maior de casos.
Na região da Bavária, onde durante anos os juízes não ousaram ir contra as determinações do turbulento primeiro-ministro
Franz-Josef Strauss Gá falecido), hoje estão sendo conduzidos inquéritos contra toda uma legião de políticos. Entm eles nada menos que o
ftlbo mais velho de Strauss, Max, que berdoo: do pai o hábito de se associar a figuras empresariais ricas e. muitas vezes. sUspeitas. Os juízes
investigam um rombo de mais de US$ 170 mil oo caixa da filial da
União Social Cristã. da qual Max é tesoureiro. e a transferência de
USS 115 mil para uma agência de publicidade administrativa por
O.ut Niklas, seu amigo pessoal e presidente da filial em questão.
Um dos setores mais COIIUptos, segundo Lore Maria, é o
das construções. Com a amal explosão de construções na Alemanha. principalmente em Berlim e na antiga Alemanha Oriental, estima-se que mais deUS$ 100 milhões foram parar nas.coot.as bancárias de funcionários públicos com autonomia para liberar licenças e contratos em todo o país. Além disso. a propina corre solta
na área de imigração ilegal. Os imigrantes concordam em pagar
qualquer quantia que conseguirem arrecadar em troca de uma permissão de pexmanência e trabalho na Alemanha..
Se Lore Maria conseguir provar o que -pretende, os funcionários públicos serão punidos por ter aceito presentes. favores e
dinheiro, mesmo sem ter feito nada em troca. Diz ela: "Aceitar um
café, sem problemas. Um pedaço de bolo, tudo bem. Até mesmo
flo~s. Mas um jantar caro, de jeito nenhum."
Lore Maria afirma que "os. funcionáríos públicos devem
aprender a fazer seu trabalho corretamente". No entanto. admite
que será uma luta dificil. ''Os jovens não aceitam mais a idéia da
lealdade para com o Estado; para eles, seu trabalho não é mais um
sexviço prestado. mas sim um emprego.11
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gia" para descrever os vínculos entre os vínculos ent~ a politica e
seus int:~ses _empresariais. Mas alguns analistas politicas -iêm
opinião mais -severa sobte essa intimidade. Eles consideram a Rússia uma incipiente oligarquia.
--Boiko se juntou a outros grandes banqueiros e magnatas.
dando apoio a um partido político tceém-criado, a R1Íssia Nossa
Casa:, liderado pelo primeiro-ministro Viktor Cbemomyrdin- que
já é considel';ldo o possível sucessor do presidente- Boris Yeltsin.
A panelinha empresarial de Boiko r6 conhecida como os Oito
Grandes - consórcio de enotmes bancos e empresas já apelidado
de Octópode, porque seus tentáculos parecem envolvidos em cada
decisão de wlto sobre a ecooomia. A proposta mais n:cente do
cons6rcio foi ousada; emprestar ao governo endividado US$2 bilhões, recebendo em troca a participação que o Kremlin tem em
milha.res de estatais.
Boik:o também pertence a outro consórcio de bancos e empresas, que inclui a maioria dos Oito Grandes e negociou d.iscretamente a compra de 49% da nova TV píblica da Rússia. O governo
tem 51%. E1e insiste que ap6ia fiiDJemente a democracia e a refor~ ·
ma de livre mercado. mas diz que o país ainda não está preparado
para isso. Para Boiko. se "a sociedade" preferir adiar as eleições
parlamenrares de dezembro ''Dio será. uma coisa tãO má''.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) - Em ses·
são anterior foi lido o Requerimento n° 1.157. de 1995. do Senador Jooé Eduanlo Dutra, solicitando do Tril:unal de cOntas da
União inforiiiaçõeS e documentos relativos às auditorias operacionais no Sistema SUDAM'FINAN/BASA.
A Mesa, em sua ts• reunião, aprovou a matéria, exceto
quanto ao item 3.
Em votação o requerimento, nos termos da decisão da
Mesa.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do PlenáriO.
'TUBARÃO" RUSSO
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
CULTIVA RELAÇÕES
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente. peço a
COMO GOVERNO
palavra para. uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Ftlho)- Em seguiDono de império emptisarial, Oleg Boiko
da ao Senador Coutinho-Jorge, ·que se encoo.tra na tribuna, nobre
apóia Cbemomyrdin e teni parte de TV pública
Alessandra Stanley Senadora Benedita da Silva, a Presidéncia concederá a palavra a
The New York T'tm.es V. &•, para uma comunicã.Çãó-madiáveL
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o seMoscou - Diante da janela de seu escrit6rio "que-dá para o guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Sr"s e
Kremlin. Oleg Boiko pensava se devia comprar uma nova placa Srs. Senadores. no úhi.mo dia 14 do conente, o Con~sso Naciopara sua limusine. Com 30 anos; Boiko, um dos mais ricos erilpre- nal aprovou a ResOlução n° 2," de 1995. que trata do funcionamensários da Rússia, tinha em mente uma placa especial, tricolor- in- to e esttublração da Comissão Mista do Congresso Nacional relalidicando que _o__ motorista é um funcionário do alto escalão do go- -- v a a Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
vemo, imune aos i"egúlamentos do trânsito. apenas 500 placas do
Esse tema bastante polêm.ico já foi abordado por nós de outipo foram distribuídas em toda a RúsS~ "Claro que eu poderia tras feitaS. mas. eni função da edição dessa nova Resolução, que
conseguir uma", disse ele, com franqueza. "Mas já estou liga~ aprimorou as anteriores. gostaria de tecer algumas considerações
demais ao governo", acrescentoo, com um soniso maliciáso~ 'E bastante objetiV-as.
-preciso ter cuidado com essas coisas".
_ Todos n6s sabemos que uma das mais importantes e nobre:s
As relações simbióticas entre empresas e governo nunca fo- competências de qualquer Congresso mundial- além.- é claro, da
rarn alardeadas tão Tra.D.camente, Bólko..::- qUe importou computa- açãó básica de legislar -. talvez a competência mais importante,
dores e softwa,res de segunda mão quando era estudante universi- seja disrutir planos e orçamentos em favor da sociedade.
tário e cõnstiuiu urii "iinpêriO de USS 1,5 bilhão, com bancos lojas e
Realmente, é uma função_ nobre e complexa, porque ela
imôveis- é uni eXemplo das vantagens (e da necessidade) de ficar gera. através de sua decisão. impãctos diretos sobre a sociedade.
em paz com o Kremlin. A íun de manter intacto seu império (enNesse sentido. quero tecer algumas considerações a respeitO
cabeçado pela Olbi, Oleg Boiko Intemational) e garantir o fluxo dos nossos instrumentos que interferem na sociedade. chamados
de recursos e contratos do governo por meiO de seu banco, ele instrumentos de planejamento e orçamento, que estão inSeridos no
conserva fortes ligações com o poder. Boiko usa a palavra "siner- art. 165 da Constituição Federal.
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São três: o Plano Plurianual. a Lei de DiJ:etrizeSOrçamentárias e os Orçamentos anuais.
O priineirO: Plano Plurianual, é exatamente aquele plano de
governo que coincide com o mandato govemameiUal. Portanto,
um plano de médio prazo, que defme objetivos, diretrizes e metas
e, sobretudo, as despesas de investimentos que serão realizadas
durante os anos de governo.
A LDO representa nada mais do que uma lei voltada à visão
anual das metas e prioridades do Governo, enfatizando exatamente
as despesas de capital para o ano. É orientadma dos Otçamentos
anuais, que nacla mais são do que o detalhameDlo da LOO e que,
na verdade, representam aquilo que o Plano .Plurianual defme para
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Citarei,- rapidamente, alguns aspectos relevantes dos quatro
capítulos que contém a dita Resolução. O primeiro Capítulo trata
dos objetivos e da fmalidade da comissão, e ~ muito clara esta finalidade: discutir e analisar o Plano Plurianual. o Orçamento. a
LDO. a aprovação das contas do Preside_nte ~-República e os créditos adicionais que oconem durante o período de cada Sessão Legislativa. Portanto, é um objetivo complexo - insisto -, dificil e,
por isso mesmo. polêmico.
A composição dessa comissão mantém o mesmo número anterio< de 84 membros, sendo 63 Deputados, 21 Senadetos,lelldo 21 Suplentes de Deputados e 7 de Senadoa:s. Portanto, quanto à composição dos membros, é mantida a mesma prevista na Resolução n° 1 de
o País como um todo e o Orçamento anual detalha anualmente. 1991, devendo, é claro, ob<decerà propoo:iooalidade partidária.
Portanto. é um plano ou instrumento operacional e anual. IIU.endo
Além disso. f1e00 defmido com clareza, o que não ocorria
a configuração dessas propostas em nível da funcional programátina anterior. que a instalação da conDssã.o se dará no óltimo dia de
ca e das categorias econômíCas.
março de cada Sessão Legislativa, acabando. portanto, com o
Este ano, o Congresso Nacional terá oportuoidade de discuequívoco da instalaçio. Estamos instalando a nossa comissão agotir e aprovar esses três instrumentos. O Plano Plurianual é quachie- ra. O prazo do mandato da comiSsão se encerram no momento da
nal. Como é o primeiro ano de governo de Fernando Henrique instalação da Jl'"ÓXima, sendo. portanto, anual. não s6 da comissão,
Cardoso, temos de discuti-lo, porque ele vai ser o-''guarda-chuva" mas de todos os seus membros.
das decisões que- vão orientar todas as LDOs e todos os orçamenQuero também lembrar que no Capitulo U a Resolução trata
tos anuaiS--daqui para frente. A LDO já foi d_iscuúda ~aprovada, do funcionamento da comissão. Haverá uma presidência e t,n;s
no primeiro semestre. poies&a Casa. Sobre a LDO. fiz uma análise vice--presidências, com mandato anual. vedada a tuleição e·obserdetalhada, técnica.- mostrando as suas coerências e as suas mcoe..
vada a proporção e o rodízio eotre as duas Casas que compõem o
rências. Pretendo fazer uma análise delalhada também do Plano Congresso Nacional. CreiO que es-se dispositivo não é alterado em
Plurianual encaminhado pelo Governo Federal.
relação ao anterior.
Hoje. no entanto, vou-me concentrar, exatamente, na ResoO Capítulo DI defme o funcionamento e a orgari:ização deslução que determina a forma como sedo apreciados os instrumensa comissão~ Nesse sentido é que a organização fica muito clara,
tos já referidos. O art. 166 da CoristifuiÇão defmiu, de f~ clara, definida em sete subcomissões temáticas. Portanto. em função do
que a LOO. os OrçamentOs anuais e o Plano Plurianriãl serão anatema. será composta cacb. silbcoinlssão com vinte parlamentares;
lisados por uma comissão mista permanente. que. al!Sm de analisar cada membro da comissão terá direilO a participar de duas subcoos três inslrumentos. séria responsável pela análise dos créditos missões temáticas~ de tal ordem que haverá um rodizio na própria
adicionais. aqui incluídos crédito especial ou suplemenrar. e, ainda comissão, da participação de cada membro.
mais. a apreciação das contas do Presidente da República. PortanEm termos de operação, de funcionamento e orga_nização, essa nova sistemática petmitirá uma melhor operacionalito. uma l.arefa ampla. complexa. e dificil
Nesse sentido, nós lembramos que até 1988, o Congresso dade na comissão. Além disso, está previsto que -as rt:Uniões da
Nacional carimbava os OrçamenlOs que vinham. da União. O regicomissão terio audiências públicas para ouvir governadores,
me milil.ar nio-petmitia, claro, alterações aos teXtos dos instru- prefeitos, políticos de um modo geral. ministros. mas tam!Xm--a
mentos de planejamento. A partir de 1988,-com a oova CoriStitui- sociedade civil organizada, o que não se fazia anteriormente.
ção. foi facultada, portanto, essa decisão do Congresso Nacfonal Se bem que na Comissão do ano passado. pela primeira vez. disde alterar o_ Piano Plurianual, o Orçamento e a LDO. Foi ConstitUí- cutiu-Se temas estadUais e regionais e convOcou-=Se governadores
da a Comissão Mista Pennanente e nós sabemos que durante esse e prefeitoS para que eles, ao lado das emendas dos parlameDliperiodo tivemos vários percalços, dificuldades sérias. colimando. res. definíssem o que era prioritário para o Estaao. Foi unia
inclusive. na CPI do Orçamento. Portanto, de 1993 para 1994, foi
inovação. Eu mesmo participei da Comissão e senti que foi
alterada a Resolução n° 1. de 1991, que. então, vigia para o períO.: - tiilia inoVaçãO bastante objetiva e que refletiu uma certa maturido de transição. Então, o Orçaoiento do ano passado foi discutido dade no funCionamento daquela Comissão. -sob a égide dessa Resolução transitória.
Dessa feita. as audiências piblicas são ampliadas e não S(fo
Ao assumir a Presidéncia do Senado e do Copgresso Na- Govemo participará dos debates. mas a sociedade civil tam~m
cional. o Presidente José Sarney deflniu _que seria montadã uma poderá. ser convocada e indicada pelos membros da comissão para
comissão presidida pelo Senador José Fogaça e relatada pelo participar de todas as discussões. envolvendo- eu insiSto --o"PlaDeputado Sérgio Guerra para avaliar as resoluções anteriores no Plurianual, a LOO. os Orçamentos anuais e até, se for o caso,
que norteavam o funcionamento dessa comissão Lão im-portante - os ChainadoS ctéditos adicionais que alteram. no decorrer do propara o Congresso Nacional. E foi, exatamente. o_ resultado do cesso. o próprio orçamento anu-a1.
trabalho dessa comissão que colimou com a aprovação. no últiÉ lógico que o Relator-Geral do Orçamento terá. como tinha competêncía anterior. de defmli- o SeU--parecer preliminar, que
mo dia 14, da Resolução que altera todas as resoluções anteriores e que, a partir de agora. passa a nortear o julgamento e o é um parecer mais técnico~ que vai·one·nlãr oS ·váriOs pâriceres sefuncionamento da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú- tonais e temáticos dessas conússões. A inovação. a mudança. lamblicos e Fiscalização.
bém, no funcionamento e na organização diz respeito à apresentaGostaria de_ tecer alguns comentários breves e objetivos em ção de emendas. Na anterior, o parlamentar, em tennos indivirelação à Resolução aprovada. O objetivo dela é buscar a transpa- duais, apresentava cinqüenta emendas. Havia emendas coletivas.
rência. a funcionalidade e a operacionalidade da .comissão. O seu mas muito restritivas. A inovação diz respeito a esse aspecto. Entexto é muitO niaiS- OrganiZado e lógico em relação aos anteriores e tão, hoje. é permitido que cada parlamentar apresente v-inte emende fácil entendimento.
das. mas grande pane das emendas serão coletivas; cinco emendas
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O SR. COUTINHO JORGE - Senador Ademir Andrade,
poderão ser apresentadas pelas Comissões Permanentes da Câmara e do Senado. Portanto, nas comissões. ·os temas globais, seto- _ V. Ex• tem toda. a razão. concordo plenamente com V. Ex", que de
fonna bastante objetiva, moStrOU que--em 1994, tivemos: uma experiais serão disaiiíóos c eticaminhados à grande Comissão Permanente de Planos e Orçamentos. Serão -dez as emendas de cada bancada estadual, portanto, assunto de interesse do Estado, em votação de t.rês quartos dos Deputados e Senadores. Sendo assim. os
governadores, os representantes das Assembléias Legislativas dos
Estados poderão vir aqui, e terão direito de apresentar dez emendas de interesse global pelo Estado. As bancadas regionais terão o
limite de cinco emendas de interesse de cada macronegião, cu
seja, A~~ca.. Nordeste. por votação da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores.
Portanto, esse aspecto ficou mãíS democratizado, mais
coletivizado, dá-se mais oportu-nidade aos temas macros e globais de interesse dos Estados e das regiões, não- temOs dúvida
alguma. A relataria-geral continua, mas serãO defmidos relatores setoriaís para cada .setor temático. portanto, por subcomissão, e sete relatores adjuntos que irão ajudar a decisão fmal do
relator geral.
O Sr. Ademir Andrade- Permite V.Ex"umaparte?

O SR. COUTINHO JORGE- Com todo prazer.
O Sr. Adcmil" AndnJde- Senador Cootinho JOQ!C, gostaria.
em primeiro lugar, de lamentar que V. Ex" não tenha sido indicado
pela liderança do PMDB como membro efetivo da Comissão de Or·
çamento do Congresso Nacional. V. Ex' é um dos parlamentares mais
dedicados à matéria, é uma das pessoas mais inteiradas desse assunto,
V. Ex' tem fO!:IIlo1Çio profJSsiooa!. já foi Secretário de Planejamento
no Estado. e tem demonstrado, ao longo de toda a sua atuação política. aqui. no Senado. uma dedicação quase que total em relação à
questão do oi'çamento; V. Ex". inclusive, foi o criador desta Comissão
de Fiscalização do Senado Federal. Mas quero também cbaiDar a
atenção para um outro aspecto. V. Ex" é testerriUDba de que este
Congresso Nacional, no ano passado, trabalhou muito para que os
parlamentares deste País -inteiro pudessem dar uma contriOOição
ao Orçamento da União. Foi um trabalho árduo de Senadores. Deputados Federais, Governadores e Prefeitos de todo o Brasil, que
vieram. aqui, dar sua contribuição, intetferir no pfocesso do orçamento e conseguiram irtJluir em aproximadamente 3% do valor
global do Orçamento da União. Lamentavelmente, em janeiro deste ano, o Presidente da República vetou
praticamente 98% todo
o trabalho parlamentar realizado pelo Congresso Nacional. E agora. passados nove meses praticamenl.e. já estamos em setembro. o
Govenfo mãnda_ uma mensagem de verba suplementar ao Congresso Nacional. valendo-se dos recursos que ele vetou em janeiro
desre mesmo ano. Ora. os parlamentares passaram quatro me_ses
trabalhando no Congresso Nacional. o Governo Federal vetou esse
traballio. redistribuiu esses recursos nuina nova mensagem. a seu
bel-prazer. e o CongreSso, ontem. aprovou os Vetos do Poder Executivo. Quero-chamar a sua atenção. Senador Coutinho Jorge, pois
estou nesta Comissão e penso que elã eStá perdendo em não ter V.
Ex" como membro efetivo. Eu gostaria de ver se os Lideres desta
Casa estão alenas para este fato. porque estamos trabalhando muito agora. Praticamente todos os Jias estamos fazendo reuniãO para
coütribuir com o nosso conhecimento, com a representatividade
popular que temos, para ajudar à Naç-ão brasileira, e de repente podemos, no iriíCio-do ano que vem. ver tudo o que fizemoS ser vetado mais
vez; isto é: passarem oito meses e o Executivo redistribuir aquela verba e o Congresso Nacional, mais uma vez fazer Çl
que fez ontem. aprovando os vetos do Presidente da República. E
preciso que esta Casa se alerte para isso, ou eritã6 Dão vale a pena
extsttr ComisSão de Orçamento no Senado Federal. Que fique registrado: o Congresso não pode se deixar manipular e intimidar da
fonna como está fazendo a.J.ualmente. Muito obrigado Senador.

em

uma

riência inovadora. a qual estava referindo-me anteriormente, em
que em audiências públicas com os Prefeitos e governadores se
discutiu prioridades para os Estados e, lamentavelmente, grande
parte das prioridades discutidas conjuntamente foram cortadas, vetadas no Orçamento da Uniã<i
Quando foi convocado o MiniStro- José Serra, eu pessoalmente discordei de S. Ex". mostrei o equívoco da parte do Governo, do Ministério do Planejamento, que nio necessitava realizar
esses vetos. Tanto que parte dos vetos estão sendo reapresentados
sob a forma de crédito adicional. É uma incoerência. Disse 1sso
para o Ministro. Nio concordei e não concordo com essa metodologia. Acredito que a Comissão tem que mariter uma posição
me, por isso é que está fortalecida. Estou elogiando a nova metodologia e funcionamento da Comissão, penso que ·ela poderá dar
resultados importantes para o Congresso Nacional.
Mas vou concluir, dizeodo que, além de tudo isso. os prazos ·
da Resolução da Comissão foram alterados para melhor, para evitar os equívocos, por exemplo, da medida provisória. pois em 15
dias não se pode discutir coisa alguma. Mas na resolução que trata
da LDO. do Plano Plurianual e do Orçamen!D anual, já há uma
coerência dos prazos e permite um funcionamento mais raciOD.al
da Comissão.
.
Por último lembro que essa resolução também C$\abelece
critéríoS claros de aprovação das contas do Presidente da Repúblici. -eXigindo a audiência prévia do Relator do Tribunal de Contas
da União. Isso é muito importante, pois dará- subsidíos à Comissão
para tomar decisão em rel8Ção a -esse assunto.
- É claro que o assunto é bastante polêmico, significativo.
mas lembro que voltarei a discutir aqui cada um dos instrumentos.
Já o fiz" cc:im relação à LOO, flz as minhas criticas, inclusive pessoais, ao Ministro José Serra. Hoje temos um tema. um instruriiento polémico Chamado Plano Plurianual. que é muito; importaiue.
que, na verdade. é o grande plano de desenvolvimento do Governo
para os próximos quatro anos. Na próxima semana tecerei algumas
considerações. técnicas e políticas a esse respeito.
-Voltando às considerações atuais~ creio que a resolução representou um avanço. O PreSidente da Casa, como disse há pouco,
decidiu que uma Comissão deveria atua.lizar e redefinir o pãpel
dessa Comissão permanente. que está prevista nã: Constitnição-e é
muito imporiinte pãra O Congresso Nacional.
Parabenizo o Presidente por essa decisão e pelo resultado
do _trabalho. que foi a Resolução -no 2, de 1995. que é um aprimoramento do funcionamento e da estrutura da Comissão.
Erain es~as as minhas considerações. Sr. -Presidente.
Muito obrigado.
Dura nu o discurso do Sr. Coutinho Jorgi!, o Sr.
Tt!otônio Vikla Filho, 1" Viu-Prt!sidt!nli!, di!ixa a cadeira da prt!sidência, que é ocupada pt!IO Sr. Ni!y Slllls.runa, Supli!nli! de Secretário.
Durante o di.rcur.so do Sr. Coutinho Jorgt!, o Sr.
Ney Suassuna. Supknti! di! Secretário, tkixa a cadeira
da pruidinóa., que é ocupada pi!lo Sr. José SarM.y.
Pri!sUii!nre.

rrr-

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) • A Mesa. na fonna
regimental, prorroga a hora do Expediente por $mio.

A SRA. MARINA SILVA. Sr. Presidente, peço a palavra
para umaa:m.micaçãoinadiável
O SR.PRESIDEN"IE (JooéSamey)- Crnccdoapalavxaa V. Ex'.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Paxa uma cornurúcação inadiável. Sem revisão do oradota) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs.
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Senadores, o que me leva a fazer esta comunicação inadiável é um
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em seguida à Orepisódio político que pode parecer uma questão paroquiia.l, mas. dem do Dia, darei a palavra aos Uderes que a pediram. uma vez
pelos seus contornos e dimensão, tenho ~rlez3. ~ que deve ser que o Regimento determina que, às 15b3Ch:nin,:itticienios a Oi:dem
do Dia, que já sofreu atraso em Virtude de a Mesa ter protTOgado,
motivo de preocupação para todos nós, do Senado da República.
Vários jornais do meu Estado,_,durantc toda a semana que de _ofício, poi' S minutos, a Hora do Expediente, que já se esgotOU.
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sr. Presidenle, acatarei a depassou- tenho apenas uma pequena quantidade deles- anunciaram
a saida do Governador do Estado do Acre, juntamente com três cisão de V. Ex... Em apenas para.. tempestivamente., responder às
acusações que foram feitas .ao meu Partido, neste plenário, nesse
prefeitos~ cerca de seis dep.1tados, uma série de lideranças do antigo PPR para o PFL - são várias as notícias do!i jomals e são eles instante. Já que V. Ex.. delibera no sentido de que seja após a Or~
que o estio dizendo. Até ai tudo bem, se essa mudança repre- dem do Dia, aguardarei o momento oportuno.
sentasse essa normal dissidência que faz com que políticos inO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em seguida. darei a
gressem em outra agremiação por concordar com os pressupos- palavra a V. Ex... Como Líder, poderá usá-la por 20 minutos.
tos pollticoS dessa agremiação e por divergir âos princípios de seu
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° SocrePartido anterior. Mas o que dizem os jornais é exatamentc o opos- tário em exercíCio. senador- Ney Suassuna.
to. Por exemplo, temos os casos dos jornais-A-Gazeta. Tribuna e
É lido o seguinte:
O Rio Bnmco - estes dois últimos têm uma ligação muito forte
com o Govemadoc do Acre. AflilJlaJD esses diârios que O motivo
REQUERIMENTO N'1.223, DE 1995
da saída. entre tantos, é o fato de que, em função da denúncia feita
Senhor Presidente,
aqui pelo Senador Romeu Tuma no que se refere à Carta de Intenções do Governo do Acre com a empresa colombiana Mobil Ami.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Reginão houve quem se levanlasse nesta Casa para defender o Govermento Interno, parn o Projeto de Lei da Câmara n° 109. de 1995
nador: o Senador Nabor Júnior, o Senador Flaviano Melo, ou_ eu.
(n° 180/95, na Casa de origem), que estabelece normas para a reaOs jornais vio mais além e comentam que o PSDB artialla
lização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. e dá ouuma fusio com o PTB, o que tomaria o PSDB o maior Panido do tras providências.
póximo ano. Segundo diz o jxDa1. há um empenho do Vice-PresiSala das Sessões, 21 de setembro de 1995. -Sérgio Machado
dente em evitar esse fortalecimento. O jornal vai mais além e cliz que.
- Jáder Barbalho- Bernardo Cabral- Francelino Pereira.
segundo também as lideranças locais do antigo PPR, Governo e DeO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Q ,equerimen!O ser.\
putados estão condiciooando a salda do antigo Partido à liberação de
votado após a Oidem do Dia. na forma do disposto DO art. 340, li,
l"tall'SSS; que tanto o Governador Oleir, como os Deputados Federais
que o apóiam estão se apeg:mdo a essa liberação como coodição prin- do Regiinento Interno.
cipal para ingresso no PFL. E dizem inclusive o seguinte: ''Pelo meSe não houver objeção dos Srs. Líderes, a Mesa convocará
nos oito Deputados Estaduais, seis Deputados Federais e ti€s Prefeitos sessão ext:ra.ordinária, após a sessão ordinária de boje, para examisão dados oomo certos '"' salda para o PI'L Mas isso depende de um nar matérias que se encontram agendadas há cerca de 15 dias nos
sinal vetde para liberação de I<CUrsos".
avulsos distribuídos ao Plenário e qUe São as seguintes: RequeriNo jornal A Gazeta do dia 15, foi veiculada as seguinles infa-- meDlo n' I ln!, redação fmal das emendas do Senado ao Proíeto
mações de um Deputado Federal que pmende mudar de Partido: 'Se de Lei da Câmara no 224. redação Hnal da Lei D0 136. substib.Jtivo
o Governo Fernando Henrique pelo outro lado fJ.Zer a mesma rrop:>S- do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara no 85 e emendas
ta de libemr
eles também poderiam pender para o ootro da Câmant. aos Projetas de Lei do Senado D0 164, e Projetas de
lado"- O próprio Govemadoc Orleir Cameli não nega o convite para Decreto Legislativo n° 46, 67 e 80.
mudar de Partido, mas afirma que se isso CICOl'iCr Dão será de graça.
Essa sessão se faz necessária poiqUe a sessão do dia 26 iStá
mas, em troca de boas vantagens. Seguem os jcll'llais loca..is diundo o marcada para que seja ouvido, neste plenário, o Sr. MiniStro da
seguinte: ''Segundo o De!"tado Federal <:.rios Airtoo, boa porte da Saúde. Dessa forma. podctiamos votar boje as_ ma~s- refetjdas
Bancada deve sair para se filiar ao PR.., assim que for coocluída a ne- pela Presidência, não havendo, como eu disse, objeção da Casa.
gociação com o Vice-Presidente. Sr. Marco Maciel ".
(Pausa.) .
.
.
Enfim, _Sr. Presidente, poderia ficar citando vários episóA Presidência, então, convoca sessão extraordinária a se
dios, mas quero fazer esse n:gistro-p<Xque não se pode mais admi- realizar após esta que transcorre. para votação das matérias que
tir essa postura política. Nio estou acusando "a" nem ''b", mas acabam de ser lidas.
essa articulação ocorreu durante toda a sem.a.na e coincidiu com a
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Parlamentares,
interiDidade do Vico-Presidente na Presidência.
comuniCo qué a apuração da votação de vetos presidenciais de
Concluindo, Sr. Presidente, aflllDO que o Estado do Acre são conjunta do Congresso Nacional realizada ontem, às 19h. pronão tem mais condições de continuar na politica alra.Sada de sem- cessou-se por inlermédio do PRODASEN, lendo sido acompanhapre estar submetido a suseranos e estou fazendo estas colocações
da pelo De!"tado Benodito Lima e De!"tado Silvio Torres.
por uma obrigação, urri dever para. com meu Estado. Se seus goVotamm 318 Deputados e 58 Senadores.
vernantes tivessem competêocia, credibilidade e não estivessem.
Comunico ao Plenário que os itens n"s 2. 3, 4. 5, 6 e 7 cooscoastantcmente envolvidos em escândalos. não seria preciso fazer tantes da Ordem do Dia referentes aos vetos presidericiais fofãio
esse tipo de barganha que s6 envergonha a política nacional.
mantidos e. com relação ao item n° 1. foram mantidos os subitens
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. Muito obrigada.
n's I, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25, e retinodos, por meio de
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. PresideDle, peço a pola- requerimentos de destaque, os subitens n's 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 18,19, 22,23 e 24.
vm como Lider.
_
_
__ __ _ _
Sobre a mesa. Ata que será lida pelo Sr. I 0 Secretário em
O SR. ESPERIDIÀO ÁMIN - Sr. Presidente, gostaria de
exercido,
Senador Ney Suassuna.
me inscrever. em nome do meu Partido, para falar logo depois do

=

ses-

Senador H-..;go N;pvleão, pa..."õt uma comunicaÇão.
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ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS DE VETOS PRESIDENCIAIS
CONSTANTES DA CÉDULA ÚNlCA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA
SESSÃO CONJUNTA REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa
e cinco, na sala de reunião da DDS - B9, Centro de Processamento de Dados
do Senado Federal - PRODASEN, às vinte e um horas e dez minutos,
presentes os Senhores Deputados Sílvio Torres-e Benedito de Lira, membros
da comissão designada para acompanhar a apuração dos votos oferecidos por
meio de cédula única aos vetos presidenciais, na sess;1o conJunta do Congresso
Nacional realizada às dezenove horas do l!lcsrno tlla. Foi adutado o scglllntc
procedimento: abertas as umas de votação da Câmara dos Deputados, foram
contadas trezentos e dezoito cédulas válidas, coincidindo, assim, com. ,o
número de assinaturas da lista de presença; abertas as umas de votação do
Senado Federal, foram encontradas cinqüenta e sete cédulas válidas, e uma
cópia xérox de cédula preenchida, sendo considerada nula pela comissão
fiscalizadora, coincidindo, assim, com o número de assinaturas da lista de
prc;sença; em seguida, formn riscados os seguintes subi tens: [O 1.05], [O 1.06],
·[ÓI.07], [01.08], [01.09], [01.10], [01.11], [01.12], [01.13], [01.18], [01.19],
[Ol.22], [01.23] e [01.24], retirados da céduln atrnvés de requerimentos de
destaque lidos ao ser anunciada a votnção. Dando prosseguimento aos
trabalhos, as cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencialmente, reunidas
em lotes de dez e envelopadas. Passou-se, a seguir, à digitação dos votos
contidos em cada 'cédula. Foi utilizado o sistema de dupla digitação, seguido
de conferência de cada cédula para eliminar a possibilidade de erros. Iniciou-se
a apuração do item número três, pelo Senado Federal, conforme disposto no
art. 43, § 2°, "in fine", do Regimento Comum, tendo sido o mesmo mantido no
Senado Federal, não sendo necessária sua apuração na Câmara dos Deputados.
Os demais itens tiveram a apuração iniciada pela Câmara dos Deputados,
tendo sido, também, mantidos, dispensando sua npuração no Senado Federal.
Obedecido o disposto no art. 43 do Regimento Comum, foi emitido um
relatório, em anexo, com a totalização dos votos dos Deputados e Senadores.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a present Ata, que ~i por nós
assinada. Deputado Sílvio Torres - PSDB
~ Í ( :::>
~Deputado Benedito de Lira -(Bloco PFLII'TB)
.e-« - ~
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100 - PROJETO DE LEI N. 2; DE (;<94-CN, QUE DISPÕE SOBRE AS. DIRETRIZES PARA A ELABORACÃO DA LEI ORCAHEUTÂRIA ANUAL DE 1995 E DÁ OUTR'IS PROVIDeNCIAS.
.
0101
INCISO V DO é 2. DO ART. 4 ...•.••••••....•.•••••••.•.••.•.••••..•.
0102 - e 2. DO ART. 15 ••.••••..•••••••••.•••.•• ,•••••••••.•••••••••..•••••
0103
"3. DOART. 15 ••..•••..••••••.•••••••••..•.•••••••••••.•••..•••••
0104
lNCISO V DO ART. ló •.......
01!14
_;RT. 27 . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . • • ,., .' .. •····•··• ,•. . . . . . . . . . . . . .
0115
INCISO IV DO é 3. DO·ART. 2~ .......................... , .... : .•••..
0116
IIICISO V DO ART. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' •...•.. , ..• , ..•••..
0117
~ ! . DO ART. 40 . . . . . . . . . . , . ; ........ ., .... , . . . . . . . i . . . . . . , ...... ..
0120
ê 2. DO ART. ·47 .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,; . . . . . . . . . . , .... ..
0121
.;RT. SB, 'CAPUT' ······················••.!'•*••·•·;,.,,,,,,,~ ..... .
0125 · !>RT. 70 . . . . . . . . . . . . . . . , ... ,., . . . . . . . . . . . . . . . ,; . . . . . . . . . . ,.!. ..... ..
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O SR. PRESIDENTE (José Sa.mey) - Esgotado o periodo
destinado ao Espediente.
Passa-se à

te-americanos) equivalentes a R$ 108.000.000.00

ORDEM DO DIA

(cento e oito milhões de reais), em valores de 14 de
julho de 1995, bem como autoriza o Município de
Curitiba - PR, a contratar a referida operação de
crédito, destinando--se os recursos ao 6naodameoto
- parclal do Projeto de Transporte Urbano de Curiti·
ba.

Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98. DE 1995
(Em'regi.me de urgência. nos termos do art. 336, ''b".
do Regimento Interno, solicitada pelo
Requerimentó n• 1.207. de 1995)
Disrossio, em turno único, do Projeto- de Resolução n° 98,
de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nao 563, de 1995), que autoriza a
União a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Município de Curitiba - PR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de cento e vinte milhões
de dólares norte-americanos, equivalentes a cento e oito milhões
de reais, em valores de 14 de julho de 1995, bem como autorizar o
Município de Curitiba - PR, a contratar a referida operação de crédito, destinando-se os recursos ao rmanclãlnento parcial do Projeto de Transporte Urbano de Curitiba.
A Presidência esclarece ao PlenáriO que poderão ser oferecidas emendas à proposição durante a discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo qtiem peça a palavra, enCerro a discussão.
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto vai à Comissão Diretorn par.l redação fmal. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Sobre a mesa. Parecer da Comissão Diretorii. oferecendo redação fmal da matéria,
que será lida pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna.

É lido o seguinte:
PARECER N' 587, DE 1995
(Da Comissão Diret_ora)
Redação final do Projeto de Resolução n° 98,
dcl995.
A ComisSão Díretora aj:ri'es(mta a redação fmal do Projeto
de Resolução D0 98, de 1995, que autoriza a UniãO a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contraída pelo Município
de Curitiba- PR. com o BanCCJ interamericano de Desenvolvimento- BID. no valor de US$ 120.cx:x::u.xx:too (cento e vinte milhões
de dólares norte-americanos) equivalentes a R$ 108.00Ct000.00
(cento e oito milhões de reais), em valores de 14dejulho de 1995,
bem como autoriza o Municípío de Curitiba- PR. a contratar areferida operação de crédito. destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial do Projeto de Transporte Urbano de Curitiba.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de setembro de 1995.José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Teotonio Vilela Filho - Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N" 587. DE 1995

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presidente,
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO N", DE 1995
Autoriza a União a prestar garantia em opera·
çãó de crédito externo a ser contraída pelo Município

171

de Curitiba - PR, com o Banco Iotcramericano de
De:seuvotvimento
BID, no valor de US$
120,.000~00 (cento c vinte milhões de d6lares nor ..

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a Uniio autorizada, nos termos da Resolução n°
%, de 1989, do Senado Federal. a prestar garantia em operação de
cr6dito externo a ser conlmtada pelo Município de Curitiba - PR.
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. destinando-se os recursos ao fm.anciamenlo parcial do Projeto de
Transporte Urbano de CUritiba.
Art. 2° É o Município de Curitiba autorizado nos termos da
Resolução n° 11, de 1994. do Senado Federal. a conlrat.ar com o
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID a operação de
crédito externo a que se refere o artigo aiiterior.
Art. 3° A operação de crédito ex temo a que se refere o art.
1o tem as seguintes características:
a) valor. US$ 120,000,000,00 (cento e vinte milhões de dóla.Ies norte-americanos), equivalentes a RS 108.000.000.00 (cento
e oito milhões de teais), em valores de 14 de julho de 199$~
b) du~mbo/so: em até três anos;
c) carência: seis meses;
d) juros: sobre os saldos ~vedores diáiiOs dt! empréstimos
a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo Custo dos
Empréstimos QualifiCados tomados pelo Banco durante o semestre anterior. acrescido de uma margem, expressa em termos de
uma percentagem anual, que o banco, fixará periodicamente de
aconlo com sua politica sobre taxa de juros;
_ e) comissão de compromisSo: 0,15 ·a.a {zefo Vítgulã- setenta
e cinco por cento ao· ano) sobre o montante não desenbolsado,
contada a partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato;
f) garantidor: Rep.tblica Federativa do Brasil;
g) contiagarantia: vinculação das quotas a que ftzer juS o
Município de Curitiba no Fundo de Participação dos Municípios.
bem como das receitas próprias geradas _pelos impostos:
h) destinação dos recursos: fmanciamentÕ parcial do Proje·
to de Transporte Urbano de Curitiba.;
i) condições tk piigaineniõ:
- do princ1pal: em trinta e quatro prestaçãões semestrais.
iguais e consecutivas. no valor de US$ 3.530.000.00 (iiêS milfiões,
quinhentos e trinta mil dólares norte-americanos) -cada uma. vencendo-se a primeira na primeira dãta em que deva ser efetuado o
pagamento dos juros e a última em 11 de julho de 2015;
-dos juros: semestralmente vencidos em 15 de janeiro e 15
de julho de cada ano;
·
-da comissão de crédito: semestralmente vencida nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros:
Art. 4° A contratação da operação de crédito ex temo a qUe
se refere o art. 1°, bem como a prestação da _garantia pela União.
deverão efetivar-se no prazo máximo -de quinhentos e quarenta
dias contados da data da publicação desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em discussão a redação frnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação.
_ __ _ __ __ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~
tados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgaçio. O SR. PRESIDENTE (José Samey) ,It.:m 2:
Votação, em turno úriico, ·oo Requerimento D0
1.020. de 1995, do Senador Eduardo Supliey, solicitan·
do, nos termos regimentais, a inclusão em Ordem do ~
de Projeto de Res<liuçio o• 53, de 1995, de sua autona,
que revoga as Resoluções n's 91, 93, 95, 96 e 97. de
1994. do Senado Federal, e dá outras providl:ncias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

táriá em exercício, Senador ~ey Suassuna.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•1.2z.i, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combíuado com a alú;J.ea c, do arL
279 do Reairnento Interno requeiro o adiamerilo da votação do
'
- n° 1020 de 199$, a flm de ser feita na sessiodel 0
Requerimento
de novembro do correnle ano.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995. - Sérgio Ma·

Setembro de 1995

Discussão,
turno único; do _Prqjeto de Lej _da
Câmara n• 87, de 1995 (n• 4.419194, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os diversos
Corpos e QuadroS de Oficiais da Marinha e dá outras
providências. tendo_
Parecer favorável sob D0 505, de 1995, da Comis-

são
- de Relações- Exteriores e Defesa NacionaL
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante O prazo-regimental, perante a Mesa., oão foram oferecidas emendas à propo-siçio.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~
~
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinU o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1995
(N° 4Al9194, ua Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

cbado -Hugo Napoleão -Já der Barbalho.

Dispõe sobre a- transrerência de Oficiais entre
O SR. EDUARDO SUPLICY · Sr. Presidente. peço a pa·
os diversos eo-rpos- e -Quadros de Oficiais da Marilavra para encaminhar.
nha e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) • Concedo a palavra
ao nobres S<:naQçr Eduardo Suplicy.
_
O Congresso Nacional decreta:
O SR. EDUARDO SUPLICY · (PT.SP. Para encaminhar.
Art.. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a pt..Jmover, no
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. pela segunda vez é soliciinteresse do serviço. a transferência de OfiCiais entre os diverSos
tado o adiamento do requerimento de minJla_au~ que pede para Corpos e QuadroS da Marinha. respeitados os limites de ere_!.ivos
ser incluído na Ordem do Dia o projeto de resolução que revoga as ftxados em lei.
resoluções relativas ao Projeto SIVAM.
_
Parágrafo único. A transferência a que se rerere este artigo
o-Governo Federal eocaminhou uma nova mensagem, altesomente abrnngerá Oficiais que forem voluntários e que atendam
rando aqueles Projetõs. n% 91, 93, 95, 9_6 e 97, modificando-os no aos requisitOs estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Masentido de oão mais ser ali consid~ a empxesa ESCA.
Ora. se ó Governo ou o referido autor desse requerimento
. antenor
Art. 2o O Oficial lransferido nos termos do art1go
está preocupado com o resultado do__ mesmo, ser!_a m~~O! pez:mi~ será posicionado abaixo do mais niodemos da escala hierárquica
que fosse votado. ao invés de adiá-lo sempre. Estaremos exam.I·
de seu posiD, no Corpo ou Quadro que vier a integrar.
nando, na Comissão de Assuntos Econõmicos. essa outra resolu§ 1° Os Oficiais integrimteS ~e determina~ Corpo o~ Qu~
ção, agora com a nova mensagem do Govexno.
. _
_ __
dro, transferidos na mesma oporturudade, manterao, entr~ Sl, ~tJ
Não v-ejo. Sr. Presidente, por __~ue estar adtando a vo~ guidade relativa que p::>ssuíam nO Corpo oo Quach:o de ong~.
desse requerimento. Portanto, encaminho a votação em sentido
§ 2° Os Ofj.ciais ~~~tes de Co~s ou QuacJ.r;>s di~os.
contrário.
__ _
___ _
transferidos na mesma oporn.midade, manterão entre st, antiguidaO SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Em votação.
de relativa contada a partir dos atos das respectivas promoções.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen§ 3° No caso do parágrafo anterior baveildo empate, a_~ti
tados. (Pausa.)
-guidade será estabelecida pela antiguidade no posto an~rioc;_ se,
Aprovado.
_ . _~ __
_
ainda ilssim, subsistir i lguildade, recorre-se-á, sucesslVaJll®te,
O rei:Juerlmênto da matéria retoniará à Otd~m do Dia na
aos graus hierárquicos anteriores, à data de. praça e à data de .n~!:i
data estabelecida pelo Plenário, com voto cOntrário do Senador _mento para defmir a antiguidacl«?· neste último caso, o dem3ls leiaEduardo Suplicy.
de será considerado o mais antigo.
O SR. EDUARDO SUPLICY · Sr. Presidente. e com o
Art. 3° Os artS. l 0 _e 2° da_4i n° ?~26,_~ ~~-d~_juiJ.b.o -~
voto_ contráriO dos membros do PT. Os Sen~s R~ Re_-::
1985, que dispõe sobre o ingresso no COrpo de Engenheiro e Técquião. Ronaldo O.m.ha Lima e Benedita da Silva tam~ _se maninicos Navais- CETN. passam a vigorar com a seguinte redação:
festaram contrariamente.
-O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Eu pediria aos Sena"Art. 1° ··-··-··-·-·------·-····----·----dores que votaram contra que declinassem o seu voto ·para_ que a
II-,_...... ____..._, ____.., ____,_;_.__
Taquigrafia puaesse registrá-los. (Pausa.)
Aprovado o_ requerimento. com o voto co~~rário dos Srs.
b)·;;;~;;.m,;~"d,;;Poií-;;;;.-Mi·li..;.~ ~-c;;.,.
Senadores Eduardo Suplicy, Roberto Rcquião, Ronaldo Cunha
de Bombeiros Militares, até o posto de l 0 Tenente;
Lima, Benedita da Silva, Marina Silva e Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (José !>aiileyJ- lt.:m 3
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mediante Exame da Seleção, a partir do posParecer. sob n° 531, de 1995. da Comissão
tn de l" Tenente, por necessidade do serviço e a critério
- d_e Constituição, Justiça e Cidadania, favoráda Adnun.istm\c·ão Naval, OS OTiÇiils Engenh~i,Jus do
vel à Proposta, nos termos de Substitutivo que oferece, e
Quadro Complemenlar do Corpo de Engenheiros e Técpela rejei~ão da Proposta de Emenda à Constiruição n°
ni~o·<~s Navais (QC-EN) e as oficiais Engenheiras do
37, de 1995. que tramita em conjunto.
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO).
A Presidência esdarece lJUe transc.·orre- hoje o segundo- dia
§ I" O Con('Urso de Admissão ao CETN poderá da discussão.._
ser prestado p:)r candidatos de amOOs os sexos.
Em discussão. (Pausa.)
§ 2'' Os processos seletivos a que se refere este arNão havendo quem peça a palavra, a matéria continuará em
ligo serão regulados por normas baixadas pelo Ministro pauta para ser discutida na próxima sessão.
- -de Es[ado da Marinha.
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) · llem 06:
§ 3° Nas Normas para o Concurso de Admissão
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTirU!ÇÃO N" 37. DE 1995
deverão ser previstos, entre outros, os seguintes requisi(I'ramita.ndo em conjunto com a Proposta de Emenda
tos:
à Constituição no 40. de f995)
1- aptidão física para mílilaleS dã reserva e civís;
II - exame psicológico, exceto para OfiCiais da
Discussão, em primeíto turno. da Prc•posta de
ativa:e
Emenda à Constituição n° 3?. d~ 1995. de autoria do SeIII - aprovação em Curso de Adaptação ao Ofinador Vilson Kleinübing e outros Senadores, que acrescialato, se o candidato não for Oficial da Marinha.
_centa disJX>sitivos ao Ato das DispoSiçõeS CoostitudoArt. 2o ......................- •• ~ ..•.•~.:.::..................... -···----nais Transitóii"as, -facultando à União instituir impOsto
sobre movimentação oo transmissão de valores e de crélU - para os Oficiais procedentes do Exame de
ditos e direitos de natureza ftnanceira:, de vigência temSeleção. no posto no qual se encontrarem por ocasião do
porária._ tendo
mgresso.
Paiecer, sob no 531, de 1995. da COmissãc
_
- de-ConstitUição, Justiça e Cidad3nia, pelare§ 4° A colocação na escala hierárquica dos ingresjeição da Proposta. e favorável a Proposta de E'.:tbenda à
santes no Corpo de Engenharia e Técnicos Navais Constituição n° 40, de 1995, na forma do Substitutivo
CETN. de que tratam os incisos ll e
deste artigo. será
que oferece. que tramita em conjunto.
feito da seguinte forma:
A- Presidência esclarece que transcorre hoje o segundo dia
I - para os procedentes do Concurso de Adminisda discussão da matéria.
tra~·ão.logo apôs o OfiCiai mais moderno do CETN;
-Em discUssão. (Pausa.)
II -,para os procedentes do Exame de Seleção,
Não havendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá
logo apó~ o Oficial mais moderno da escala do_seu posto
na próxima SeSSã<>O.elibelativa.
-noCETN."
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria
Art. 4° Esta lei e nua em "igor na data de s~a publicação.
constante da Ordem do Dia.
Art. 5° Revogam-se as disposiçõe-s em contrário.
Passa-se à apreciação do Requerimento n° 1.223, de 1995,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) .Jtem 4
de urgência. lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto no 109/95, que dispõe sobre normas para realização das eleições
municipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências.
Legislativo n<~ 60. de 1995 (n° 68195. na Câmara dos DeEm votação o requerimento.
putados), que aprova o texto do Convênio Internacional
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer sendo Café de 1994, adotado em 31 de março de 1994. na
tados. (Pausa.)
sede da Organização das Nações Unidas. tendo
O SR. JOSAPHAT MARINHO • Sr. Presidente. peço a
Parecer favorável, sob n<~ 558. de-1995, da Comispalavra pela ordem.
são
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra a
- de Relações Exteriores e Defesa NaáonaL
V. Ex•
Em discuSsão. (Pausa)
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.
Não havendo ~l<~m peça a palavra, encerro a discussão.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero dedapr que voto
Em votação. ---· ·
contra u requerimeiitO. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senO SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata registrará o
tados. (Pausa.)
voto contrário de V. Ex•, Senador Josapbat Marinho.
Aprovado.
Aprovado o requenrnento, a matéria a que ele se refere fiA matéria vai à Comissão Diretora- para redação íuJal.
gu:rati na Ordem do Dia do segundo dia útil subseqüente, nos terO SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Item 05:
mos do art 345, n, do Regimento Interno, combinado CO!ll o art. 4°
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTirUIÇÃO N• 40. DE 1995
da Resolução n° 37, de 1995.
·
tramitando t•m conjunto c.~om a Proposta de Emenda
~
-O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Sobre a mesa, pareà Constituição n° 37, de_ 1995)
cer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmal de proPosição aprovada na Ordem do Dia, na presente sessão, e que. nos terDiscussão. em primeiro- turno, da Proposta de
mos do parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, se nã_o
Emenda à Constituição n° 40. de 1995. de autoria do Sehouver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secretário em
nador Antonio Carlos Valadares e outros Senadores, que
exercício. Senador Ney Suassuna.
dispõe sobre a instituição de contribuição social pra o financiarnentn da.~ ações e serviços de saúde, tendo
É lido o seguinte:
[II -
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PARECER N" 588, DE 1995
(Da Comissão Diretom}

Redação rmal do Projcro de Dccrcro Lep,is!ad-

vO

D0

60 de 1995 (n° 68, de 1995, na Câmara dos ()c..

pulados~

A ComisSão Diretora apn:senta a redãçio rmaJ do Projeto
de Decreto Legislativo n• 60, de 1995 (n• 68, de 1995, na Câmara
do Deput.ailos), que aprova o texto do COnvênio Inremacional do
Café de 1994, adotado em 31 doii18IÇO do !994, na sede da Organização das Nações Unidas.
Sala do Reunião da Comissão 21 de selembro do 1995. -

José Sarney, Presidente- Ney Suassuua, Relator- Teotonlo VIlela Filho- Antônio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N" 558, DE !995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Aprova o taro do Coovênlo IDicmaciooal do

Café de 1994, adotado em 31 de março de 1994, na
Sede da Organização daa Naçõca Uoldas.
O Coo~sso Nacional decreta;
Art. 1° É aprovado o texto do Convênio Intcmadooal do
Café do 1994, adotado em 31 de março de !994, na sede da Organização das Nações Unidas.
.
Parágrafo único. São sujoiiOs à aprovaçio do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em rev_isio do referido Convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que,

nos termos do art. 49, I. da Constintição Fede~ a.ca.r,relem. encargos ou compromissos gmvosos ao patrimônio nacional.
"
Art. ~ Este Decrelo Legislativo entra \'igor na data de sua
publicação.
· ..
. _ _
·
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- O pa=er lido vai i.
publicação.
Sobro a Mesa, WjUerimellto do dispoosa do publicaçio, que
será lido pelo Sr. 1• S=e<ário em oxordcio. Senador NeY Suassuna.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.22S,DE 1995
Dispeosa de pubUcação de rcdação floaL
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Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, como Líder
do PFL. que havia solicitado anteriormente.
,
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Prosidenle, apenas para
um esclarecimento: mantenho meu pedido. mas fui procurado pela
Senadora Benedita da Silva, que, segundo informou. havia solicitado a palavra antes da Ordem do Dia. S. Ex• ponderou que ~ci
sa,falar em caráter de extrema urgência.
Nada tenho a opor. Se V. Ex• concocdar. falarei logo a se-

guir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Se a Senadora Bcnedita da Silva deseja usar da palavra para uma comunicação inadiável, a Mesa concederá,. pelo pr.i2'D de cinco minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. P8Ia uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente.
e Srs Senad<ms. boje 6 o Dia Nacional da Luta das Pessoas Portadoras de
Deficiência. Eu nio poderia deixar de manifestar-me. porque sei
que a Lei n° 7.853/89, que cria condições para que o Estado as
proteja. nio tem sido rumprida na íntegra.
Temos uma cidade inadequada às condições tisicas dos _portadores de deficiência. O deficiente visual, Por ex-emplo, sofre bastante, pois há tola! desconhecimento dos illlp'dimentos que se
apresentam para que eles possam ser considerados cidadãos.
Observamos que a~ aquele hábito antigo de dar a ~ão ao
cego - pude presenciar recentemente - para que ele possa atraves-sar a rua hoje já é difícil de se ver. Percebemos que as pessoas passam. ligeiras, e nem sequer estão atentas a esse tipo de ateodimen10. Portanto, 6 necossirio darmos coodiçõos pari. que os poitadores
de deficiência visual e outras deficiências possam estar integrados
à sociedade.
Sr. Presidente, ainda não conclui o meu dhcurso. Lamento
profundamente, mas nio consigo_.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Poço a ateoção do
Plenário. porque há uma oradora na triOOna. S. Ei• está reclamando dos colegas, pois deseja ser ouvida por IOdos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Serei breve, Sr. Presidente, sn. e SIS. Senadores. Acredito que o a:ssunto seja de interesse do Senado, alé porque sabemos das dificuldades em se fazer
a inte~ dos portado.res de deficiência tisica.
E preciso que nossas cidades esteJam adaptadas a essa realidade; ~ preciso que os portadores de deficiéncia pos~m exercer o
trabalho com dignidade, ter assistência de saúde. educação e pronssiónaliza.ção. Temos visto em xelação a ess~ aspecto que, por
falta de profissiOnalização, a maioria exerce a atividade de camelô.
Há pessoas de graodo ooohecimeoiO intelectual que poderiam
prestar grandes serviços ao País, mas que ficam como pedintes,
porque nio lhes reservaram um __guantitativo, um percentual de
ocupação }X'OfJSsiooal nas empresas. Por isso,~ importante garaD.tir o ·acesso dessãs-peSSOils ao mercttdo de trabalho.

sn

Senhor Prosidonte,
Nos tetmos do arL 321 do Regimento Interno, requeiro dispoosa de publicação, para imediata discussão o volaçio, da roda·
ção fmal do_ Projeto de Decreto Legislativo n° 60;- de 1995 (n°
68195. na Câmara dos Deputados) que aprova o lexiO do Coovénio
Há uma questão fundamental: o .fato de as escolas conven·
lntomacional do Café do 1994, adotado cm 31 de ID8IÇO de 1994, cionais. regulares, não aceitarem indivfchlos portadores de qualna sede da Organinção das Nações Unidas.
quer deflciência, quando sabemos que a integração é necessária e
Sala das Sessões, 21 do setembro de 1995.- Ney Suasruoa
que a melhoc forma de fazt.la é tratar o individuo de forma natuO SR. ,PRESIDENTE (José SIIItley) - Aprovado o Wjllori- ral, daodo-lbo tratamooto diferenciado na medida das dificuldades.
mento, passa-se à imediata apreciação do parecer.
É preciso que haja também incentivo às empresaS qtiC einpregam
Em discussão. (Pausa.)
-- portadores do dofici8Dcia; é· preciso que haja gemção de empregos
Nào havendo quem peça a palavra., encell"' a discussio.
diven:irlcados para atender a esse universo.
Em votaçio. _
_ _
_ -Quero crer, Sr. PreSidente, Sris -e -Srs. Senadores. que a Lei
Os srS~ Senadores que o ãpOOvaln queria~ pellil3.DOCCr sentados. (Pausa.)
- ..
o• 8.213/91, da Previdéncia, gamnte osso pert:eDtual da presença
- dos portadores de deficiência nas eD:lpl'eS8S, sejam privadas oo
Aprovado.
O projeiO vai à promnlgação.
não. POr essa razio, flz esse apelo. EÜ não Poderia deixar de falar
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se à lista de neste contingente, que já atinge mais de 20% da população brasileira: os deficientes fisicoç.
oradores.
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Agradeço a atenção dos meus nobres colegas. Acredito que
A problemática das pessoas portadoras de deficiência não
estejam inteiramente interessados, juntamente com o Governo do se restringe ã proteção do Estado.
Às autoridades competenles cabe a conscientização -de que
nosso País. em fazer com que se cumpram as- leis qUe protegem - essas pessoas são cidadãs brasileiias e que na elaboração de ações
aqueles que delas dependem.
Era o que tinha a dizer. Agradeço ao nobre Senador Hugo governamentais não podem ser excluídas da integraçio social O
Napoleão por ter-me concedido a oportunidade de falai' antes. direito da pessoa portadora de deficiência abrange o conceitO democrático de igualdade de oportunidades e de acesso à saúde, ao
Muito obrigada.
+
trabalho, à educação etc.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. BE·
Aos portadores de deficiência cabe, de maneira organiiãôa,
NEDffA DA SILVA EM SEU DISCURSO:
participar ativamente do processo de desenvnlvim.ento s6cio-econômico do País, cumprindo seus: deveres e se beneficiando dos di''DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA
reitos oferecidos pelo Estado.
PORTAOORA DE DEFfCJÊNCIA"
O portador de deficiência não quer ser objeto de tratamento
Comemora-se hoje. dia 21 de setembro, o 11Dia Nacional de diferenciado, não quer ser carregado sobre degraus de ônibus ou
Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência". instituída através de ser conduzido por alguém alé a zona eleitoral. Quer apenas se intedecisão cm fóruri:J. constituído por todas as entidades. de e para grar socialmente, ter assegurado o seu d~ito de ir e vir, passando
portadores de deficiência, familiares e profissionais- envolvidos na de'spercebido em seu cotidiano.
área. que decidiram levar. neste dia. a toda a sociedade e às autori- (Dador; fornecida!- pcl• COROE- COO«<~.&Jri• de Desenvolvimento e Promcçio
dades governamentais, as reivindicações do segmento, com a fma- dos Pcrta::iorea de Ddiclênci.. )
lidade de viabilizar a participação dessas pessoas p.a sociedade.
resgatando sua cidadania plena.
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente. peço a pala,
Hoje, as Federações se organizam para transmitir suãs iei- vra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Concedo a palavra a
vindicações ao Presidente da República e demais órgãos responsáveis pela elaboração c implementação de políticas básicas voltadas V.f.x•.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Lí.k,r. Sem
para essa parcela da população. Paralelamente, as entidades filiadas a estas Federações comemoram este dia de forma regionaliza- revisão do orador.) - Sr. ~sidente, Sn e Srs. Senadores, pouco
da. promovendo eventos rulturais, recteativos, apresentação de antes da Ordem do Día, a nobre Senadora Marina Silva usoo da
·trabalhos. palestras visando conscientúar os própriOs portadores palavra para afrrmar que o G_ovemador e Parlamentares do seu Esde deficiência de que eles são o agente principal de modificação tado, o glorioso Estado do Acre. estariam sendo induzidos pelo
meu Partido, o PFL. a nele ingressarem troca de favores. E leu alda situação a eles imposta.
Os portadores de deficiência são peisoas que s·orren:i de guns trecbos da p1blicação A Tribcna, de Rio Branco, de 18 a 24
anomalias estruturais õU funcionais orgânicas e/ou psiquicaS. acar- de setembro do corrente ano. dos quais eu gostaria de pinçar al--retando-lhes perda ou redução da capacidade física. mentaL Sens"o.. gUns pontos:rial, ou psicol6gica. A referida nomenclatura caracteriza que a de"-.. o Governo Fem&lldo Hemique C~doso traba..
fidênda está na pessoa, mas não é a pessoa.
lha aN-rtamente uma trcx:a de favores com os governos
Esta questão, evidentemente, não é tema novo. Entretanto. a
estaduais. Fernando Henrique quer dos governadores o
preocupação com·sua prevenção e o resgate da cidadania dos porapoio dos Deputados e Senadores de seus Estados à retadores de deficiência são temas recentes.
rorma-constin.tcionã:l. ( ...)"
Na Europa e EUA os portadores de deficiência passaram a
Mais adiante diz que:
merecer atenção das autoridades a partir das duas grandes guerras
"Os Governadores. de sua parte. concordam com
mundiais. quã.ndo o contingente dessa popzlação aumentou muito.
No Brasil, não fomm as gueiTaS. A Organização Mundial de
a necessidade de mudanças estrub.Jrais no País, mas ar·
gumentam que precisam de dinheiro que possibilite a
Saúde registra 15 milhões de brasileiros portadores de deficiência.
_realização de investimentos para incentivar a retomada
ou seja 10% da sua população total. Os 15 milhões de brasileiros
do crescimento eCoilômici,- eni Seus Estados.''
portadores de deficiência são resultado:
E afli1Illl:
1o acidentes de trânsito; (péssimas condições das estradas;
"É nessa liberaçãO de recursos que tanto o Goverfalta de severidade na legislação, judiciário lento; desedUcação da
nador Orleir Cameli. corno os Deputados estaduais e fe.
população.)
derais que o apóiam estão se apegando como condição
2°- a miséria (desnutrição e falta de condições mínimas de
principal para a sua arlesão ao Pfl.. Pelo menos oito Dehigiene - falta de atendimento às gestantes (pré- natal), carência
nutricional profunda e falta de higiene,-ocasiónando a mal-formaputados estaduais. seis federais e três prefeilos são dados
como certos na revoada rumo ao PFL. mas isso depende
ção de crianças).
de um sinal verde para a liberação de T"CCUfSOS."
Deve-se levar em conta que a pessoa portadora de deficiênE acrescenta que esse é o fortalecímento que Q PFL do
cia é~ ã.cinla de tudo. um cidadão. Por isso, ele tem direitos a políticas de saúde, habitação, transporte, educação, assistência social, Vice-Presidente Marco Maciel quer evitar. muito embora o Partido
traballi.o. enflm. tem direito à Slla integração social.
publicamente negue isso.
Ora. Sr. Presidenle, quero dizer, como Uder do Partido, no
Por exemplo, as barreiras arquitetônicas (prédios com escadas e sem rampas de acesso, portas estreitas demais para cadeiras Senado, em primeiro lugar. que não tenho nenhum conhecimento
de rodas, falta de acesso aos banheiros públicos, semáforos so- das démarches envolvendo o Govemador __ OQ _Parlamentar do
mente visuais e não sonoros etc.) existem como um grande obstá- Acre. Não quero dizer que não esteja havendo. Evenb.lalmente. as
culo para a integração socíal dessa parcela da população brasileira, conversações e negociações políticas são comuns no seio da nossa
impedindo seu trânsito. seu livre acesso. cerceando seu direito de Pátria, como de qualquer outra. Agora, delas não tenho conhe_cimento. Prelimiri.armente, .ifrrmo que-o Vice-Presidente
Marco. Ma~c vir, constitucionalmente previsto na Carta Magna.
.
.
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ciel tem tido uma conduta tão reta. uma posrura tão distiri.ta. que

tem procurado até evitar qualquer caracterização sua como ''pefelista", eis que boje S. Ex• certamente entende que é o Vice-Presidente da República. o V ice-Presidente de todos os brasileiros. Tem
tido S. Ex• uma conduta impecável. uma conduta ímpar, que. aliás,

lhe tem valido elogios de t<Xfos os segmentos da sociedade e dos
diversos partidos políticos acreditados oU não junto às Casas do
~ongresso

Naciooal.
De parte a parte. devo dizer a V. &• que a postura de repre-

sen!anteS de quaisquer Estados. inclusive o Acre, deve ser a de defen-

der o desenvolvimento de sua terra. É claro que não se vai, nem se
deve, nem se quer condiciooar o apoio -de recursos fmanceiros ã adesio de porlamelllares ou de governadores, absolutamente. É obrigação
da União prover assistência aos Estados. É obrigação dos Estados
prover assistência aos D'JlnicípioS. Isso se dá sem necessidade alguma
de interferência ou de qualquer troca de favores. Penso que - repito os Parlamentares têm. P"'" dever, desejar que os Estados recebam verbas. porque assim terão condições de _defender os seus projetos de de-

senvolvimento, os seus programas e trazei' mais empregos e o- giro
de maior economia e circUlação de moeda e riqueza no âmbito de
suas circunscrições administrativas.
Quero afirmai também. f)r. Presidente, que há trechos do
próprio joma.l que a ilustre Senad()['a não leu. como. por exemplo,
os que passo a ler.
"O assessor parlamentar do Governo, Luís Garcia, nega a existência de qualquer negociação para a passagem de Políticos que compõem o bloco de apoio do
Governo parn o Partido da Frente Liberal.''
A declaração do Deputado Bené Damasceno
quando entregou a liderança do governo na Assembléia:
"Do PPR eu não saio nem que fique sozinho( ... ). Tenh-o
certeza de que pouco-s Deputados realmente deixarão o
nosso Partido em troca de uma promessa de dinhell"o".
Hã. ainda, a nota referente ao Presidente do Diretório Regional do PFL. Raidir Leitão, na própria publicação de A Tribuna. Rio Branco, Acre. de 18 a 24 de setembro - e este trecho a
ilustre Senadora também não leu:
"Assumindo interinamente a Presidência do Diretôrio Regional do Partido da Frente Liberal no Estado
desde o início do mês. o Deputado R:iidir Leitão afirmou
que tudo que sabe sobre as negociações de adesão ao
seu Partido foi o que saiu na imprensa."
Então. naturalmente. trata-se de notícia veiculada por órgão
da imprensa que não tem qualquer carãter oficial e muito menos
qualquer consideração de troca de favores ou de mnuência. Aliàs.
está citado o nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Certamente, o Presidente hã de desejar o apoio de Parlamentares
no Congresso~-v. Ex"' foi Presidente. nobre Senador José Sarney. e
sabe que naturalmente o Presidente da República entende como de
sua obrigação apoiar os Estados da Federação brasileira. Mas. em
nenhum momento. V. Ex• desejou. como -não deseja Lambem n
Presidente Fernando 1-lennque Cardoso. nenhum tipo de trol'a de
favores em busca de apoio político.
A Sr" Marina Silva- Permita-me V. Ex• um aparte?
O Sr.José Agripino- Permite-me V. Ex•um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com muito prazer. concedo
o aparte à nobre Senadora Marina Silva e, em seguida. ao Senadl)r
José Agnpmo.
_
A Sr'" Marina Silva· Nobre Senador. vej~, 4ue trolixc para
o debate com o PFL uma informação Unportante. na medida em
que V. Ex• diz que desconhece essa.s arttculaçõcs...Para csclarcctmento, devo dizer também a V. Ex• que o jornal que da es<;;a notícta tem uma ligação muito íntima '-·om o Governador do Estado c.
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portanto. com os partidos que o apóiam - não _é ligado a nenhum
grupo de oposição. O fax está mui to ru un. Essas notícias aparecem
em vários jornais. que tenho em mãos. e se rCferem. como se fosse
um grande feito, uma grande ohra. à '-·apacidade que o GovernaDor
está tendo de lroCar apoio politico ou ingressar num partido em
troca de recursos. O Acre realmente é um Estado carente. pobre.
mas acredito que. a partir da competência. da credibilidade, iremos
resolver os seus problemas. Afmal de conta~. o que é justo é justo.
Se o Acre merece recursos, tanto setá para os governadores do PFL.
PT, PMDB ou qualquer outro Partido. desde que esteja governando
com competência. O que está acontecendo no Acre é que a população
está se sentindo quase que afrontada com o que está sendo dito. Não
sou eu. Não sou proprietária de nenhum jornal, aliás. não tenho nem
um mimeógmfo, para divulgar essas noticias. Mas vou fazer um esforço para ler. dado o meu problema de visão. o que está dito. entre
aspas. pelo Deputado Carlos Auton: 'Não descarto deixar o PPR pam
entrar no PFL. desde que o Vice-Pre~tdente Marco Maciel assuma o
compromisso de garantir recursos para a BR-364". Enfun. acredito
que o jornal não iria colOCar essa dedaraç.ãO ~ntre -aspas, até por(Jõe
penence a eles esse .JOII1aL O Senador NaWr JUruor me diZia. ainda há
pouco, que houve um jantar. nesses últi.IIlos dois dias. com a bancada
do Acre. com_os pretendentes. com o Governador c com o Vire-Presidente Marco Maciel; pode ser que tenham tratado de outros assuntos.
mas. como isso ~ ocorrendo. me scnu na obrigação de trazer para
esta Casa. Se um Estado pequEino - estou apenas indagan&.) - comõ o
Acre cria uina situação de-ssas. imaginem Estados de expressão políti_ca maior e que representam um peso maior na Federação? Faço apenas um comentário de notíctas de JOrnlll. r-.futto obngada.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- A~·onw o aparte de V. Ex_•, Senadora Marina Silva. ma<; devo di:tcr duas (,'Ol!ias: primctro, V. Ex• diz
que esse )Of'l'lal é ligado ao Cr<wcrnad1 »". PoiS foi justamente desse jornal que V. Ex.• extraiu o nC(tt·iâno. desse c de cutros. O prépno pri1al
ligado ao Governador cuidt:l.l do assumo. e não estou defendendo o
Govemadoc. pot'4Ue não tenho o dircíto de cntr.lr na políuca do Acre. e
não f3:rei isso em momcn&:o albrum. Cutdo dos as.'>l..mtos do meu Estado
_e_ me cmjo a eles oo aos as~unto~ t.il.l nlt.'U Prutido. Como V. Ex• ahordou um assunto ligado ao meu Partltk,, c cu S(JJ o l.ídcr~tenhoa obrigação- e com dev(\-ão- de r:u.er a dctcsa. m·stc Plenário. do Senado Federal. A rutrn afnmação que V. Ex~ faz sohre o Sr. DCrutac.loCarlos Airton.
com relação ao Vic:e-Presidc111c _da R~·pú!-Jl11.a. não foi feita. portanto, pelo
VK-e-Presidcnte da Repúbllra E uma afim'l.a\·.ln l.JUC teria sido feila peJo
pnSpno Dcp.Jtado Carlos Airton. ll.l st"ja. a de que, se o Vice-Presideilt.e
entender de liberar oo l'eCllrr.(lS. ele p!n<.:.ara cm adt.-nr. Não e uma decl.arn.ção. p:xtanto. d_o_ Vicc-Presiúcme. l.JUt" l'Ontinuo cnnsidcrando ah~oluta e
ngomsamentc tscnto nes~ prrx.·esso.
Nefse senttdO. gostana de ducr que: no~ não admitimos - e nisto
l'Om.-ordamos em gênero. núnwm t' b'r.ill ~nn V. Ex~ - nenhum tipJ de
troca de favores. O Govemo_h•JtT:.tllt'rll ,,hnf.tt;ão de ap01ar o Acre
comoOnidadc fOOt.."'":l.da dt• gr<liiJc-t'l!SJX'll~> n.L 11~:->tLma do Pais.
On.:cdo. ~_-,m pr.v.cr. ~~ ap:utt.• ;11.1 _J'llliTL: ~t'J~x Jr~ Agnptll(l.
O Sr. José Agripino- Sc:naJL1r I lugtl l'tapoldo. V. l:.x.• acaha
dt: dit.cr que todos têm a nhnga~·.i,J. L' 11 Ci11\ t'\1lll mats do que mnguém. de apOiar o Arre. Nt".;..;a JiS.t'U..;S.iLl nàtl foi cohx·adn
pauta_qual é o ohjetivo do (im'L'l1lll 1111 :\\TC. 4uc ê a obtenção
de rc'-·ursos para a ronstru:t.:J.Ll di.' JuJ.'> toJ~wias 4ue demandam
ao Padfi1.·o. (lU scj.t. dc_mtcre..,,~· !l.l~hl!l,d. mais d~, que dt.)
A'-·re~ Esse pleito do CltlVl'l1lll J,J .\~~~· 1!1\'n'ú' 11 .tptllo de tod11s
~partido!>. Dcvc:na mcrcn•r o apoll\1, a l'll_ntt.'\'ar. da S~nadora
Manna Silva. do S_enadM NahL'l' Jum1'L d<l Ca!ia inlcira. !lá
poucos dias. partiópei. nmw l'tm\ itL!Jn da Senctaria de Assumos.. EstratégH:os. '-'Llnltl pale-.;.u·.uuc. Je um -~lmpo~in naóonal
que discutia os ron:cdorcs. de ime!.!raçàn t'Onto prioridade do
Governo tla Repúhlt-l'a.

em
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Ora. na hOia em que o Governador pleiteia investimento ·
Pois bem, como disse, o Sr. Everardo Maciel afl!lDOU a
dessa nab.lreza, trata-se legitimamente de interesse naciôoat que,
mim e ao Senador Aaviano Melo. no dia 14. que já tinha decretado
por coincidência. é interesse do Acre, que deve merecer o apoia-

mente de toda esta Casa. Quem OOilbece o Vice-Presidente Marco
Maciel sabe perfeitan:ieil.tc e cõmPieende que ele- nã.o é homem de
transações. Um homem marr".ado pelo padrão ético, no exercido-da Vice-Presidência, e só circunstancialmente da Presidência da
República. não toma decisões que cabem precipuamente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB. Se houvesse
transação em jogo. o mais 16gioo seria piOcurar o próprio PSDB.
Por que a transaç!o com o PFL? De modo que quero me solidarizar com as explicações que V. Ex• pede em oome do meu Partido
e repelir, à altura, qualquer in!õinua.çõCs-em seiilido contrário.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a colaboração de
V. Ex•. nobn: Senador José Agripino e devo dizer que entendo
também cOmo V. Ex•. Se é uma obra de interesse do Estado, obviamente todos os partidos políticOs devem estar de acordo. Agora
mesmo. no meu queriOO e sofrido Piauí, o Governador está p-opondo a rolagem da dívida: S. Ex• é meu adversário, mas nem por
isso deixeí de pedir ao Presidente da 'República e aos Ministros do
Planejamento e da Fazenda que dessem a maior e melhor ate~
a este pleito. É asSim qUe eu ãcbo que os homens públicos dev~
agir, devem dar-se as mãos no momerito e:m que está em jogo o interesse maior de seus Estados, o interesse nuiior da circunscrição
da unidade federada. a qual devem. evidentemente. defender.
O Sr. Nabor Júnior- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Concedo oom prazer o aparte ao nobre Senador Nabor Júnior.
O sr. Nabor Júnior -Senador Hugo Napoleão, eu gostaria
de reiterar, em primeiro lugar. a niinfia ronvicção de que há necessidade de o Governo Fedetal repassar rec:wros paxa o Eslado do Acre.

principalmente visando à viabilização- das rodovias BR-317 e BR364. que têm o sentido de oferecer a nossa saída para o Pacífico. São
estradas essenciais não apenas para o Estado e;- JX'I' isSo. todos nós. da
Bancada FederaL estamos apoiando. defendemos sua implantação.
Lutamos por elas desde muito antes do Governo Orleir Cameli. Nos
últrmos meses. já participamos de váriaS -ãõdiências acompanhando o
Governador e nos colocamos à disposição de S. Ex•. Agorn.. o que nós
estranhamos é o modo como as negociações. dele com o PFL. estão
se processando - e não é coisa recente, põis há ililiiiOffieses a imprensa estacb.Ial vem notlciando essa aproximação. que o próprio Governador admitiu. Há dois dias. S~ &• almoÇou e jantOu com o Presidente
da Repúhlica em companhia da Bancada Federal depois de tentar aliciar para a sua migração partidária também alguns Parlamentares do
PMDB. uma cooptação injustificável. dentn'nio ab.Jal quadro político.
porque é um Partido que também apóia·o aluai Governo FederaL
O Go_Vcrnador já havia conquístado a adesão do DeJX!tado
Francisco Di6genes. com a promessã de noriJ.eà:lo- COilseJhe[ro do
Tribunal de Contas, para que em seu lugar. na Câmara, assumisse
o Suplente. tambem egresso do PrviDB e que é Olefe da Casa Civil do Governador, Sr. Osmir Lima. Isto. portanto. está sendo feito, _como se vê. atingindo não apenas a Bancada Federal, mas adquirindo adesões e apoios na Assembléia Legislativa. a ponto de o
(jovemador ter eleito apenas oito Deputados Estaduais e contar.
hoje. com o apoio-de 18 Depu~ados. Não satisfeito. ainda está procurando levar inclusive Deputados do PMDB para engrossar a
adesão de seu grupo ao PFL. Estrn.nho- é que no dia 14 deste mês
eu e o Senador Flaviano Melo estivemos em audiência com o Set.•retáno da Receita Federal. Sr. Evernnio Maciel. para tratannos
daquele problema do avião apreendido em Cumbica com contra·
bando. que o Governador diz não lhe penencer - o que me causa
cspéc1e. pois eu tenho a fita
unlã eiitreVíStã de S. Ex•, confessando que foi a 6rma dele que adquiriu o avião.

ae

como perdido o avião. - Hoje estamos sendo sutpreendidos com a
informação de que, depois destas negociações do Governador com
o PFL. o aparelho jã. foi liberado.
-- -É um assunto bastante gra"(e. porque o Sr. Everardo Maciel
nos declarou que só mediante uma decisão j.ldicial o _avião poderia
ser libcmdo. mas, a partir dessas negociações com o PFL. bá dois
dias atrás, já foi devolvido a seus donos.
São fatos graves, que precisam Ser esclarecidos para conhecimento da opinião pública brasileira, especialD:llmte opinião.pú-

a

blica do Estado do Acre.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - ~ero dizer a V. Es'. nobre
Senadoc Nabor Júnior. que tenbo o maioc aJXI'ÇO e respeito pelo profIS·
sionalismo e seriedade do Dr. Evemrdo Maciel que, acredito. vem se
cooduzindo a eoolento na Receila Federal. Não vw enttar em detalbes,
dos quais pessoolmenle descoobeço, mas tenho. a respeito dele. a melhor das impressões. como sempre tive de V. Es'. companheiros. há20
""""- que somos no Coogreoso Naciooal. desde os """PC< da Câmar.l
dos Dep!tados em 1975. A!PI3- não sei. sinc=meme • esiOO lhe falapdo oomo Uder do Partido no Seoado - sobre essas negociações. ru
esses etteudimenlos ou dos eventuais 3COldos. Desoooheço qualquer
tiderportidárioque tellha participOdo. Indago: O Presideote do Partido?
Não sei. Eu. pessoolmenle. Dão porticipei de llimhum desde antanbo.
mas eu não me escusaria. absohlta e rigorosamente, de manter conversações cem qtiaisquer partidos. Soo um homem aberto: _agora mesmo.
não obstante uma oobre SenadomdoPThaverfeitoessas alegações, w
mesmo acabei de ceder o hooírio a uma Senada'a do PT, a nobre Senadom Benodita da Silva. para que me ante<:edesse, o que mostra que soo
um homem inteiramente abero' ao diálogo: Quem me coobece sabe
que soo um homem aberto, extrovertido e dado ao-diálogo. Antes um
el1endimento do que, obviamente, um desentendimento, se isso for
possível e pelo bem do País.
O Sr.EsperidiãO Amin- Permite-me V. Ex•umaparte?

O SR, HUGO NAPOLEÃO- Ouço com prazer V. Ex'.
O Sr. Esperidião Amin - Senador Hugo NapOleão. meu
aparte é muito breve pois me inscrevi pela mesma razão de V. Ex•.
que teve seu Partido citado. Tive o partido que presido citado, posto que o Governador Orleir Cameli foi eleito pelo PPR e pertence
hoje. em função da fusão do PPR com o PP. ao Partido que presido. o Partido Progressista Brasileiro. Como vw falar em seguida não sei se V. Ex_• vai estar ~nte - cp.~ero me ater àqtlilo que a Senadora
Marina Silva falou. ou seja. à questão da acusação de~ oom JXOmessa de verlla pública federal para que o Governada do Estado e pelo
menos
dep.!lados federais se filiem aó PFL. É SCX.. isso que voo ralar
a seguir. QJeria pedir a V. Ex• que me distinguisse -COm i atenção COÕ1
que o distingo, cano é do meu dever. patJUe devo be dizer que a calúnia
levantada pela Senadora Marina Silva é verdadeim.

.res

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Enião V. Ex' acaba de

àir

uma nova dimensão ao iilstituto jurídico e ã realidade dos fatoS
quando diz que hã uma calúnia Verdadeira. Se é calúnia não é
verdadeira.
V. Ex•, evidentemente. gosta muito de usar da blague. Pu
usar de do fair play. Aliás. sempre com muita elegância. Mas ot.fé
uma coisa ou é outra. V. Ex• há de me perdoar.
Agora surgiu um tertius na discussão: a calúnia é verdadeira, um novo instituto, primoroso institt.lto juridico do eminente e
nobre Senador Esperidião Amin.
Mas. Sr. Prestdente., vou chegando ao fmal. Creio que não
tenho muito mais o que dizer. a não ser reiterar que o Partido da
Frente Liberal. seguramente não há de defender. em momento nenhum. troca de lavores. defenderá tantas Quantas obras o -Acre préCisar, mas Jamaas troca de favore!>.
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E é em nome desta posição. da p:>Sição vcrdadciramenlc li~
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Senador, permite-me
-beral que temos o direilO de discutir e de debater com quaisquer V.Ex.•umaparte?

Senadores, quaisquer Deputados, quaisquer Governadores. quais·
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN. Ouço V. Ex", nobre Senaquer autoridades. que vim assomar à tribuna na tarde de hoje do dor AnlOnio Carlos Maga.Jhães.
Senado Federal~
O Sr. Antonio CariQS Magalhães - Não conheço nem de
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). ConEedo a palavra bem nem de mal o Govemador, mas como ele é um cOITeligiooáao nobre Senador Esperidião Amin. como Líder.
rio ilustre de V. Ex•. Governador de Estado, s6 queria saber. para
A SRA. MARINA SILV_A- Sr. Presidente_, peço a palavra, minha tranqüilidade, o conceito que V. Ex• faz do mesmo. V. Ex•
fazendo um conceito, ficO tranqüilo.
- -para uma explicação pessoal, por- ter sido citada várias vezes.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em seguida ao nobre
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN • Consíd~ um legítimo
Senador Esperidião Amin. a Mesa concederá a V. Ex• a palavra.
governante do Estado do Acre, eleito pela forma democrática do
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Proouncia o seguin· voto - em dois turnos, se a memória não me falha - e desconheço
te discurso. Sem revisão do orador'.)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Sena- outras circunslâncias que possam aqui ser colocadas. Até porque,
dores, em primeiro lugar, agradeço pela aienção que os ~ Sena- de rudo que ouvi dos adversários políticos do Governador, nada
dores me deram. e ao noble Senado< Hugo Napoldo agmdeço pela me chegou de novo a respeito de conceituaçlio moral. Desconhefigura jurídica que S. Ex• imaginou qui'\ eu tivesse criado.- ço, Senador. e, por desconhecer, atribuo a S. Ex• a condição de um
A expressão a "calúnia é verdadeira" já foi usada várias ve- cidadão prestante. útil, merecedor de prestígio e do apoio de sua
zes e a mais notória ocorreu- no Estado do Rio Grande do Sul, população.
quando alguém que pertence ao Partido Libenador teve a sua deO Sr. Antonio Carlos Magalhães· Agradeço. &a só isso
missão exigida do Governador Ddo Menegbetti. E Q alto consist& que eu queria saber. Mlito obrigado.
rio do Partido Libertador se reuniu e o alto prócer disse: ''Estão caO Sr. Pedro Slmoo. Mas tamb!m nioé isso o cp.1e está em jogo.
luniando muilo o nosso companheiro. que é SocmtáriO de Estado, aqui. V. Ex• afll'lDOU que foi o_ Governador quem lhe disse isso?
e _o Governador quer demiti-lo. E o que é pior: a calúnia é verda. O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senador Pedro Sideira". As denúncias eram verdadeiras. Claro que não existe calú- mon, os apartes devem ser concedidos pelo orador. ·
nia verdadeira. lpso facto, ou é mentira ou se atribui a alguém Lim
. O SR. ESPERIDIÃO AMIN • O teroeiro ponto que desejo
aqui frisar é que, no cu:rSo desses entendimentos, no rurso desse
fato criminoso - e, ai. é calúnia. oo é uma injlria, ou é uma difamação - e essa tipificação não está em qtiestão no momento.
processo de cooptação, esti sendo, na minba opinião. posta em
Reftró-mC à denúncia de cooptação, que não sei se é crime, jogo uma condição elementar para o equilíbrio e para o respeito
mas sei que, moralmente, não é correta.
entre os partidos que, com diversos méritos, por diversas razões,
O Senador Hugo Napoleão, de quem sou amigo e a quem têm dado apoio às propostas que o Governo tem encaminbado,
respeito há longos anos, se declarou desinformado acerca de con- principalmente aquelas concernentes à refomta constitucional.
tatos que a cúpula do PR.. vem mantendo cora o Governador OrNeste inomento, estou fazendo uma afliiDação. Estimarei
leir Cameli. com vislas a atender uma demanda mais do que justa muito ser chaJ]Uldo à colação para prosseguir.
do Estado do Acre. especialmente aquela con:;emente às rodovias
O Sr. Hugo Napoleão· Não faltará oportunidade.
federais 364 e 317, indispensáveis ao desenv,Jivimento do BrasiL
O SR. ESPERIDIÃO AMIN. Tenho certeza de que V. Ex",
não do Estado do Acre.
nobre Senador Hugo Napoleão, vai se inloimr a riospeito • já qlie V.
Devo. aquí,- trazer"ii~-S informações. A piime:if8 é aaeque o · Ex" se disse desinfonnado • e. depois de se infoonar, teiá melhores
coodições para avaliar se vale à pena ru nio cbamar à colaçllo.
compromisso caril essas obras foi assumido pelo Presidente da ReO Sr. Hugo Napoleão • Depende de onde venham as inforpública e, por conseqüência. pelo Governo, n..coohecendo o mérito
mações.
das obras, que t.t!m sido motivo de luta não apenas do amai GoverO Se. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex• um apartt?
nador, mas de tod_os os políticos do Acre - até onde estou informaO SR. ESPERIDIÃO AMIN • Ouço V. Ex", noble Senado, de todos os partidos.
dor Nabor Júnior.
Até porque participei, juntamente com o então Líder do
O Sr. Nabor Júnior • Senador Esperidião Amin, já me haPPR. Deputado Francisco Dornelles, de uma audiência - em que, via me referido, em aparte ao Senador Hugo Napoleão, a essas nesenão todos, pelo menos, boa parte dos partidos estavam repregociações entre o Governador do Acre e a direção do PFL. Posso,
sentados - com o Senhor Presidente da Repiblica, em maio passainclusive, adiantar à Casa que o próprio Presidente do PFL está
do, quando_ este compromisso foi Iiiteiado.
participando dos acertos, como a imprensa do Acre tem nbticiado
PartiClpeí --até por um& questio de respeito aos partidos ou- com bastante f~eqúência, o que dá aspecto praticamente oficial aos
tros que não o meu ~ até o início -da reunião. E deixamos que as li- fatos, pois quasC toda a imprensa do A~ - falada. escrita - está
deranças do Acre prosseguissem o encontro como o Presidente cooptada pelo Governador do Estado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Nesse particular não vamos
sem o constrangimento da presença do Presidente de um partido
entrar, nol:re Senador nabor Júnior: senão, daqui a pouco _vio diou do Líder de um partido.
Quaiuo 3.õ -méri~ da questão, ninguém deve pôr dúvida que zer que no ~ri GovernO também ela estava a seu favor.
O Sr. Nabor Júnior- Não, absolutamente! Havia liberdade
o empenbo do Governador do Acre, independente de ele ser filiade imprensa no meu Governo. quando os jornais criticavam lim e
do ao meu Partido ou ser filiado a ootro. é um empenho meritório.
A segunda é a respeito das gestões que existem. que estio fillllC81Dente, dentro das R>gras do jogo ·clemocrátioo.Logo, quando
em curso, para que tais recutws sCjam liberados. V cu falar aqui a Imprensa vem ncticiar algo sobre o Govemador e seu grupo, age
com a informação ·obtida ontem âo propri.O-Governador. e falo muitas vezes com base em informações da própria assessoria do
aqui ria condição- de Presidente de Partido, portanto, pronto a res- Governador. é o Chefe do Gabinete Civil, é o Chefe da Assessoria
ponder a qualquer colação. Este processo está. em curso, ou seja. de Comunicação, que afmnam e~ havep~ esses entendimentos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN • E o Governador que está
há promessa" de liberar esses recursos se o Governador se filiar ao
me informando.
PR. - e isso é grave.
-
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O Sr. Nabor Júnior- O GOVernador disse a V. Ex• ornem.
Essa é uma veM.aae; não posso colocar nenhuma dú_vida a respeito
desses entendimentos. O estrin.bo é vermos a cooptação em nome
do PFL, um Partido que faz parte do Governo, sobre o Partido de
V. Ex•, que também apóia o .Governo,- e que, aliás, no Acn: elegeu o Governador que hoje o abandona. Na verdade, está se procurando usar a influência qUe O PFL exerce junto ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso para ampliar os seus quadros, em detrimento dos outros partidos que também o apóiam,
como é p caso do Pl\1DB. Já levaram o Deputado Francisco Diógenes, que será nomeado, dentro de poucos dias, Conselheiro do
Tribunal de Contas~ estão prometendo levar a Deputada Zila Bezena, tambem do P.MDB- num processo de cooptação e de negociação em que o PFL procura enfraquecer os partidos aliados, em
troca de favores e de verbas. Ninguém mais do_que eu cobra o dever do Governo Federal d_~ ajudar o Acre, porque é um Estado pobre, necessüado, que precisa dramaticamente executar as obras
dessas duas rodovias a que se reportou V. Ex•. as BRs 317 e 364.
Os métodos usados é que são condenáveis, com eles não concordamos. E jamais os pratiCamos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Respeito~ nobre Sen3dor

Nabor Júnior, toda essa questão colocada por V. Ex_•, do ponto de
vista regional. Esse não é .objetivo desta minha intervenção. Sobre
essas outras questões regionais, já informei -a S. Ex•. hoje. e à Senadora Marina Silva que. a respeito desse outro affaire que foi
aqui citado. pretendo, com os elementos devidos, abordar essa
questão na semana que vem.
Mas quero aqui dizer que a denúncia da Senadora Marina
Silva é verdadeira!
O Sr. Pedro Simon- Permite.. me V. Ex• um aparte?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN. Ouço V.

Ex'. nobre Sena-
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O SR. ESPERIQIÃO AMIN - Óf;mgado, Senador. Qllero
reiteiar que ·estoola:zendo uma alrrmação e incotTO com todas as
responsabilidades decotTentes dela. E alerto ao Gôvemo que este
assunto não vai terminar por aqui.
A Sr" Marina Silva- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN . Ouço a nobre Senadora
Marina Silva.
A Sr" Marina Silva - Eu tinha certeza. SCnador Amin, de
que, ao trazer esse problema para o Senado, não estaria me atendo
a uma. qUestão paroquial, mas colocando aqui uma discussão da
mais alta relevância, que mostra uma relação étici no condiciona· mento da liberação de recursos públicos para fazer obras, obras
justas. Aí já quero resgaiai, põrque foi levantado por alguns colegas quando apartearam o Senador Hugo Napoleão. que as lideraríças inclusive deveriam se somar ao Governador. pata conseguir os
recursos. É o que estamos fazendo para tentar resolver os graves
problemas de infra-estrubJra do Estado do Acre. No entanto, não
admitimos que essa nossa atitude esteja condicionada a qualquer
tipo de barganha politica. de articulação. obrigando pessoas a ingressarem nesse ou naquele partido. Sabia que esse assunto tinha a
ver CoM problemas do País. O que me deixa estarrecida. Sr. fusidente, é que se o Acre - com apenas oito Deputados Federais e um
Pm que, do ponto de vista econômico, não representa muito"~na
unidade da Federação - cria todo esse ínfottúnio com relação a algumas lidemnças de partido, que pretendem chegar ao ano 2.CQl com
uma maior Bancada,. nesta Casa. EtdO, Oque deve estar acontecendo
com relação ao_s demais partidos? E V. Ex• tem a coragem de dizer
aqtii que realmente está oca::rendo e que o proprio Governador lhe declinou que havia recebido a informação de que só teria os recurSOs
caso entiasse no PFL. Então, julgo essa realmente uma denúncia nilli·
to grilve, e quanto a isso esta Casa não pode silenciar, sob pena de estar conivente com a utilização de reaJ.rsos públicos para esse tipo
de barganha política. de articulação política.
---

dor Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Senador Esperidião Amin, trata-se de
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN. Não vou fazer comentários.
duas questões. Uma. invocada pelo Senador Na.lxlr Júnior, que envolve o Governador e a Assembléia Legislativa; outra.. levantada pela nobre Senadora Marina Silva, porque procurei estabelecer uma.
Senadom Marina Silva. que é mais grave. V. Ex•, como Presideme do distinção: quiS ater-me apenas a essa questão de âmbitO nacional,
que foi objeto da sua comunicação. Os demais assUllf.os poderão
Partido. informa o seguinte: 'Sou Presidente do Partido e comunico a
esta Casa que o Governador disse--me que, para cu receber as verbas ser discutido~ todos, a seu devido tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Senador Esperidião
para construir as estradas federais. tenho que ir para o PFL".
Amin, V. Ex• dispõe apenas de cinco minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN. É verdade.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN . Com a anuência de V. Ex'.
O Sr. Pedro Simon - Isso é da maior seriedade! Isso é da
maior seriedade! Tenho certeza de que o Sr. Feman~ Henrique Sr. Presidente, vou-me limitar a ouvir os dois apartes que vejo aSCardoso, Presidente da República, lá na Alemanha, não sabe disso, sinalados, do meu Líder. Senador Epitacio Cafeteira. e do Senador
mas alguma coisa está acontecendo e merece J;eSposta. :Nio sabe- Eduanlo Suplícy.
O
Epitado Cafetdra - Nobre Senador Esperidíão
mos se é verdade ou não; agora. trata-si de Wiia comunicação do - ·
nro há, na ãCepPresidente do partido irúormando à casã o qUe disSe o-Governa- Amin. a Casa assiste estarrecida a tudO IsSo e.
dor do seu partido, do Estado do Acre, em tomo de lulas por estra- ção do termo. uma calúnia. P9ft~Ue não é um ato criminoSo. bá. no
da. Também tenho conhecimento de que todo o Acre. todos os Se- mínímo. _um ataque i ética. É 6 uSo dó dinheiro-público, que não
nadores, Deputados. Governadores e a Oposição quererii eSsas- es- -Sei SeBfpc:xleria enquadrar-se nocrun:e-de calúnia; mas o que estradas. Cansei de ouvir o Senador Nabor Júnior e os outros Sena- tou sentindo, nolm: Senador. é que parece que estamos tratando
dores brigarem por essas estradas. De repente, vem um Presidente daquela luta que ocorre en~ times de futeOOI para saber quem é
de partido e comunica que o Governador do Acre disse que, para que vai ficã.r cOm Romárfo. quen:i é qUe vã.i ficar com Bebeto, de
consuuir essas estradas, tem que mudar de partido. Isso é da maior que lado vão os jogadores de futebol; de repente, os políticos não
seriedade e não tem nada a ver com o resto, que pode também ser estão tendo cotação maior do que os jogadores de futeOOL Governa·
grave. Nós somos Senadores e representamos Estados. Essa é a dor' talvez seja mais caro, mais ~iiDpórtante nesSa displt.a., e logo depois
Federação, e nós somos representantes das unidades federativas. o Senador, e depois o Depltado, mas ao %!e estamos assistindo não é
Quanto a isso, Sr. Presidente, temos a obrigação de buscar um es- só no Estado do Acre, é no Brasil ínleíro. E o fato deprimente da busclarecimento definitivo. O Presidente do partido disse - e diz que ca de se anmentarem os partido& _com pessoas que não foram eleitas
faz questão de Ser chamado à Colação - que o Governador Ibe disse pela legenda do partido. Congratulo-me com V~ Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN · Quço o nobre Senador
isso. OU o Governador está faltando com a verdade e deve merecer
uma resposta. ou alguma coisa tem que ser dita; alguma coisa tem Edullldo Suplis:Y.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Esperidião Amin, prique ser esclarecida. pela seriedade que o assunto envolve.
meiramente gostaria de cumprimentá· lo pelo testemunho que V.

Sr.

se
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Ex• acaba de dar. pois se trata de uma a-ção corajosa. V. Ex• troUxe
_
O SR. ESPERIDIÃO ÃMlN - Sr. Presidente: não teiilit)
ao conhecimento da Casa ~sse assunto, ao saber do deJX>imeolO do nenhuma reivindicação a llie fazer. AgradeçO pela oportunidade e
Governador Orleir Cámeli, do Acre; seguD.OoO qual, para que pu--- quero apenas justificar que seria Inconcebível que tendo a Senadodesse ter uma obra importante para o seu Estado, cOm I'eCtii"Sos su- -ta Marina Silva usado da palavra, tendo o Líder do PFL usado __da
ficientes por parte do Governo Federal, deveria ingressar no PFL. palavra, seria no mín.hno estranho que o Presidente do Partido a
Trata-se de ação prevista. acredito, tiPificada Como açãó gravíssi- que peitence ·o Governador ficasse cilente.
ma. Não se pode admitir no Código Eleitoral, no código partidáAgradeço-à Mesa a oportunidade_ e tenho certeza de que o
rio. na nossa Constituição e nas nossas leis que poSsa alguém, no nobre Senador Elcio Alvares, Líder do Governo. merecedor de
exercicio da Presidência da República. no caso o Vice-Presidente toda a nos_~ confiança. lomou-nota. das informações aqui prestadas.
.
..
.
Marco Maciel. ou através de próceres do PFL. dizer isso ao Governador do Acre. É necessário que o Presidente Fernando HenriA SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente. peço a palavra
que Cardoso tmne claro se está consciente dessa ação, se está de pelaordem.
.
acordo com esse procedimento. O Senador Pedro Simon assegura,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a palavra.
aqui ao meu lado,. que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
A SRA. MARINA SJLVA (PT-AC - Pela ordem. Sem re·
visão da oradora.)- Havia solicitado a palavra a V. Ex• para uma
não está a Par disso.
explicação pessoal. pois fui citada várias vezes.
O Sr. Pedro Simon -Tenho certeza.
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a. ca_m~
O Sr. Eduardo Supllcy- E outros estão a dizer o mesmo,
como o Senador Bernardo Cabral. Eu gostariã que o Presidente painba.) - Evidentemente. quando o Regimento fala do Senador ciFernando Henrique Cardoso esclarecesse es:se assunto. e que o tado, não o faz em se tratando de Um debate entre um Senador e
próprio Presidente em exercidO, Marco Maciel, vieSse a p6blico outro dentro do plenário. No caso, esse artigo não se aplica a V.
para dizer exatamente o que aconteceu. Por que razão o Go_vema.- Exa, uma vez que foi V. EX-a-quem deflagrOu o debate e, inevítaveldor do Acre sentiu-se, inclusive, pelo que posso entender do rC1ato merite, oS oradores que tiveram a oportunidade de ocupar a tribuna
de V. Exa, ofendido em fu~io deste procedimento?
puderam debater com a ilustre Senadora. E a citação. feita não fot
··
O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Sr. Presidente. quero dizer descortês na foiiDa do Regimento.
O SR. PEDRO SIMON~ Sr. Presidente. V. Ex• havia pwque - uma vez que foi mencionado em vários apari.-es se o Presidente da RepúbHca sabe ou não sabe disso, tenho certeza de que metido a palavra à Senadora 'Marina Silva. V, Exa disse que depois
·
não sabe - se o Líder do PFL não sabe. certamente. o Presideõte da do Senador Esperidião Ami.ti cOncederia a palavra a S. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Sim. mas a Senadora
República. que pertence a outro Partido, nãO Sabe, mas Vai saber.
Aliás, era meu dever e a minha intenção, na primeira oportunidade Marina Silva deu-me agora os termos em que estava pedindo a paque eu tiVesse. levar_~o conhecimento do Presidente da Repúbli~a lavra. E eu estou procurando zelar pelo tempo reservado às 13.las
- Suã. Excelência, pelo que sei, nem está-no Brasil -, esteS fatOs dos Srs. Senãdores.Senador Pedro Simon. V. Exa mesmo teve a orx)rtunida-de
que, detalhadamente, chegaram ao meu conhecimento ontem. detalhadamente, sob a forma de cronogram_a.
de vir à Me~ pedir providências porque era orador inscrito dcpnis
Era minha intenção. agora. é meu dever, e levareí ao conhe- do Expediente e estava com seu tempo perdido. em virtude dd socimento do Presidente da República. E o flz hoje. por ciuê? POrque licitação da palavra de vários oradores.
houve uma comunicação feita em plenário. houve uma resposta -oo
O SR. PEDRO SIMON- E espero poder falar até klg
PFL e nãO -poderia o Presidente do partido a que está filiado o Go- horas. Sr. Presídente.
() SR. JADER BARBALHO • Sr. Presídenle, gostaria de
vernador fic-ar omisso dizendo que não soube de nada.
O Sr. Elcio Alvares- V, Exa-me permitC um aparte, Sena- me inscrever, conio Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Inscrito. como Lide-r
dor Esperidião Amin?
O SR. PRESIDENTE (José SarnO)'. Fazendo soar a cam- do PMDB. o Senador Jader Barbalbo. para falar depois do Sena·
painha.) - S-enador Elcio Alvares, uifel.iZi:nenté, Õ tempo dO Orador dor Ademir Andrade.
__Com a palavra o Senador Ademir Andrade. V: Ex• dispo.~
se encontra esgotado. Temos vários oradoteS-iD.scri~os e os Srs. Líderes estão ocupando o espaço desses nossos ·colegas que se ios~ -de vinte minUtos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia osecrcveram com antecedência.
Por esse motivo. peço ao Líder Esperidião Amin Que encer- gUinte discurso, Sem revisão do orador.)· ~r._ ?:residem~;:. SRA.s c
Srs. Senadores, é lamentável que fatos como esse 0corram. mas t•
re o seu discurso.
O SR. E!.-CIO ALVARES - Sr. Presidented>ediria a pala- . extremamente- impÕrtante que venham à tona. que as cokx.·a~J>es
vm a V. Exa, Já que se trata de um assunto di- niaiS afta -únpoitân- sejam feitas para que os en-os sejam corrigidos.
cia. Em seguida, pretendia usar da palavra como Lider, m:is pedi·Mesmo em oposição ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. todos temos esperança de ter um Brasil meilwr. E. evidenteria a V. Ex• que permitisse a antecipação de minba fala.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• pode falar mente. não haverá um Biasíl melhor se se penniLir que fatos como
esse continuem ocorrendo.
como Uder. se assim pedir, após a fala do Secador Ademlr Andrade.
Na veniade. essa prntica que es1amos adctando é danosa aos trnSr. Presidente, oa política existem artimanhas. existem coiOO.Ibos da Casa. uma vez que vários orad::J:es se inscreveram COiíl. amere- sas desagradáveis e existem pessoas que fazem as (.·oisas de ma·
dência e estão com seu tempo cedido às l..i_denmças. Por ~- motiv<? é neira ioconela.
que peço ao SeoadorEsperidião Amfu para q u e - . õ seu disanso.
Quero fazer um registro aqui p~a que- o f3.to seja e.~cfanod·
O SR. ELCIO ALVARES-O aparte é breve. Sr. Presi- do. O Senado Federal constituiu nesta Casa umã Comio;sijo E~flt~
-dente, e eu abriria mão de minha fala como Lícfef.
cial para avaliar a5 obras ina"Cã.OãdaS ao Governo Feclt~i-al cm tndo
0 SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a cam- _ o País. Essa Comissão. por solicitação do Senador Carl')" Wil-.on.
painha.) - Infelizmente, a Mesa. tem que cumprir o Regjmento. O do PSDB do Estado de Pernambuco. foi criada e aprovada ~)r
Senador Esperidião Amlnjá ultrapassou dois minutos dó_ Seu tempo.
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nós. E, hoje, o própriO Senador quC a solicitou assumiu a Pre&dência da referida ComissXo.
-- -Essa· Comissão tem andado por este país afora fazendo um
trabalho que tem merecido o crédito e a cobertura da imprensa
brasileira.
Neste fmal de semana. exatamente no dia de hoje, essa Co--
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ferências políticas de alguém que, cfetivamCõtc, quer alimentar a
cizânia, quer criar o desentendimento e provocar a desunião, porque pequenas divergências podem existir entre o Governador do
Estado e o seu Vice-Governador, mas sio dois homens de caníter
e capaZes de convetSar. Tenho certeza de que o Govemadcr jamais
assumiria tal posição.
missão estaria C11DJ.I)rii:ldo a quarta etapa de viagens: ela iria ao
-Tentei ponderar, e o Senador Carlos Wilson foi duro; disse
meu Estado, o Pará, e aos Estados do Amapá, Maranhão, Piaui.
que a Comissão não iria e, sendo ele o Presidente, estava decidido.
Sabendo da viagem da Comissão. como_ Senador desta Não posso conceber que uma Comissão Especial do Senado FedeCasa, como pessoa responsável principalmente pela área do sul do ral se submeta a uma pressão {XJiítica da espécie dessa a que o SePará e mais especialmente pelo Município de Thcuru{. onde nós nador Carlos Wilson se submete, sem dizer de onde veio.
aj.J.damos a coo.slnlir aquela obra como engenheiro civiL fiz um
Para tirar a dúvida, Sr. Presidente, telefonei para várias auapelo por escrito, um arrazoado em que eu mostiava à Comissio toridades ligadas ao Governo do &tado do Pará. Conversei com o
Especial para obras inacabadas a necessidade de que os Se~s S~lário do Planejamento, Dr. Simão Jatene, que é a pessoa mais
desta Casa visitassem as eclusas da lii.dmlétrica de Tucurul, rujas próxima do Governador Almir Gabriel. Liguei para o Chefe do
obras foram iniciadas, mas não concluídas, e t.ornatam o Rio To- Gabinete Civil, para a Liderança da Assembléia Legislativa. Con~
cantins iriavegáveL Elas bamuam o Rio Tocantins.
versei longamente com o Secretário dos Transportes, Amaro KlauHoje, fala-se muito na Hidrovia Araguaiafl'ocantins, mas tau, que já estava pronto para ir a TiiCUrtlí nessa comitiva.
todas as conversas chegam apenas até MarabA. onde esü. situada a
Em todos os instantes, eles negaram peremptoriamente que
Fenovia Carajás. Mas o projeto inicial - queremos que continue houvesse qualquer interferência por parte do Governo Almir Gaaté hoje - busca fazer com que sejam construídas as eclusas da Hi· briel po.ra que a Comissão não fosse ao nosso Esudo.
O Prefeito de Tucuruí foi para a rádio e disse ter recebido
drelétrica de Tucuruí no Rio Tocantins e que todo o eixo f4..raguaia!focantins seja navegável attS Bel!Sm.
informações do Senado Federal de que pessoas ligadas ao GoverPortanto, a presença dessa Comissão naquele Município seno Almir Gabriel - ele é oposiçãu a n6s - estariarii inipedindo a
ria da maior importincia para Tucurui, para o Estado do Pará e presenc;;_a da Comissão naquele Município.
E preciso que iSso seji.CSdarecido. porque alguém tentou
para o nosso País.
Foi aceita minha sugestão. E a própria Colni$sio, na pessoa provocar a cizãnia. alguém tentou me_indispJr com o Governador
do seu Presidenle, expediu convites a várias autoridades deste do &tado e com sua equipe de trabalho. Isso precisa ser desmasPaís, inclusive. por sugestão nossa. Entre essas autoridades. estio carado, porque tenho certeza de que da ~e do Governador Almir
o Governador do Estado do Pará, o Diretor da CDP no Estado do Gabriel não surgiu interferência para que a Comisdo ao &tado do
Pará, o Ptesidenle da ELETRONORTE, o Ministro das Minas e Pará não fosse.
É preciso que se diga aqui, porque quero esclarecer a opiEnergia. o Ministro dos Transportes e o Prefeito de Tucurui; tcdas
essas autoridades manifestar.lm o seu interesse, o- seu Conterilanião pública do meu Estado. que a Comissão não foi, porque houve inteiferência política. Alguém enganou o Senador Carlos Wilmento, em participar dessa visitL
Tudo estava certo. O-Governador do Estado em exercício já son, dizendo-lhe que haveria problemas se a Comissão fosse a Tucuruí. Para convencer S. Ex• lançaram mão da mentira, dizendobavia determinado que estivesse em TüCil:rUÍ para representA-lo o
Secretário de Transportes. Dr. Amaro Klautau; a ELETRONOR· lhe que entre o GoVernador e o seu V ice-Governador existe inúniTE já havia encaminhado o seu representante; enfliD., todas as au- zade. existe desentendimento.
lss_o não é verdadeiro. mas alguém, querendo contribuir
toridades estavam presentes, inclusive. a comunidade de Tucuruí
estava mobilizada, porque a mesma tem iritere55e na construção para que isso de fato venha a existir, pregou essa peça no Senador
dessas ecJusas e na execução da segunda etapa daquela bi~Jétri Carlos Wilson. que infelizmente cedeu à pressão que- recebeu e fez
ca. Também queriamos aproveitar a oportunidade para mostrar a com que a Comíss-ãO, por sua- dC:císão pessoal e unilateral. não fc..sse ao Estado do Pará. Com tudo resolvido. com borário de avião
sua importância aos Senadores desta Casa..
estabelecido, avião da Aeronáutica,-a viagem seguiu direto paiã o
Para surpresa nossa. Sr. Presidente, o Seilador Carlos WilEstado -de Amapá, deixando a CoinissàO de ver as eclusas de Tuson nos telefonou ontem. às 19h. e nos deu a informação de que a
CõmTSsão Especial do Senado Federal nio iriã. mais ao Município curuí. por mesquinhez política de alguém que "fez a cabeça" do
de Tiletii:ul. Eu procurei saber quais as razões daquele posiciona- Senador Carlos Wilson.
mento, e o senador disse-me que as razões eram politicas, pOrque
Fica aqui esse -regís-u-o. Des_ejQ que isso seja esclarecido de
o Governador eleito do Estado do Pari esta em-ViSita oficial à Sofalo. porque o Governador Almir Gabriel não pode levar a culpa
mália, e no eX.etclciõ do Governo está o Yiçe-Goyetnador Hélio
desse incidente, em virtude de alguém que mentiu ao Senador CarGueíiõS Júnior, que, segundo infonnações que o Senador Carlos
los Wilson e fez com que S. Ex• tomasse essa decisão errada. EsWilson recebera, teria divergências com o ablaJ Governador. Porpero que o nobre Senador retome a esta Casa. S. Ex• imaginaVa
tanto. seriã. uma desconsiderado ao GoVemãdor efetivo a visita da
que a sua Ida ao Estado do Pará, com essa Comissão, criaria um
C~nrissi~ àqi;ele Est~d~. ~ndo haver constrangimentos.
problema polític-o ao Governador Almir Gabriel, mas o que ocorSr. Presidente, eu tentei por todos os meios demonstrar ao
reu foi justamente o inverso. Agora, está criado um problema poli~
Senador Carlos Wilson que aquilo era um absurOO. Eu sou aliado
tíco porque as pessoas que querem a cizãnia entre o Governador e
do Governador Almir Gabriel; fomos eleitos juntos. Sou tUponsáo seu Vice -e·e-iltre mim e o Governador naturalmente provocaram
vel pelo seu Governo. Sou seu companheiro. seu amigo e seu deessa OCOITência.
fensor, e, portanto, jamais poderia conceber que houvesse resistência da parte do Governador Almir Gabriel sobre a visita da ComisNo Estado do Pará~ especialmente, no MunicíPiO de Tucusão ao Estado do Pará.
rui, estão dizeridó que foi o GOvernador Almir Gabriel que não
Ocorre. Sr. Presidente. que eu não consegui convencer o
quis que a Comissão fosse àquele Estado. porque S. Ex• não estaS<.'rmdnr Car1C'1s Wi!c:•\11. •m~ r~~turl'l.lrr.~W~ «tr,v:e ter recebido interva presente. Tenho provas de que isso niio é verdade.
.. ,.~.~.,~...-"!-;~. -
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Portanto, que esse fato fique registrado, nesta Casa. Espero Nio acredito que o Senhor Presidente da Repjblica também esteja e
que o Senador Carlos Wilson, na Presidência de uma Comissão tinho dúvida de que o Vice-Presidente, Marco Maciel. esteja envoltão iinportante, não faça cor:n que ela- seja desacreditada. Não po- vido, apesar-do seu em:penbo em favor do Pfl.., o que é evidente.
deria S. Ex•, jamais: valer-se de uma pressão politica que rCcebeu
E lamentável, Sr. Presidente. que a legislação não tenha
para decidir por toda a Comissão e tomar atitude cótnO essa. que conigido até boje a questão da fidelidade partidária e que se aSSisrepercutiu muito negitivamerite para o Senado Federal e, em espe- tam a espetáculos dessa natureza.
dal, para o Governador do Estado. Nio fosse esse meu esclareciO pior, Sr. Presidente, não é a questão da mudança de partimento, talvez o fato tivesse sido muito pior.
do político. O que está. em jogo é a declaração de que, com recurRegistto noS Anais -aes1a Casa a nossa manifestação de que sos da União, está-se pn:tendendo a transferSncia partidária do
o Governador Almir Gabriel e seus assessores não têm culpa desse Governador de uma unidade da Fedetação e de representantes no
episódio. É preciso ·que o Senador Carlos Wilson tenha a cor::a_ge,n Congresso Nacional.
de dizer nesta Casa quem o coo.venceu a nãO deixar a· ComisSão
Quero. portanto, Sr. Presidente. registrar que coDheço o Mipassar pelo Estado do Pará.
nistro Odacir Klein e não tenho a menor dúvida de que S. Ex• não
O Sr. Jefferson Pera - V. Ex• me coocederia. um aparte, está envolvido nesse episódio.
nobre Senador Ademir Andrade?
Seria- lamentável • e eu iria daqui reivindicar, em nome do
O SR. ADEMIR ANDRADE • OUço V. Ex". Senador Jef- meu Estado, obrn.s como a BR~163, que é a Santarém-Cuíabí,
ferson Peres.
grande corredor de exportação para o Centro-Oeste brasileiro, com
O Sr. Jeft'enoo Peres- Gostaria de obter um esclarecimen- Porto em Santarém, não tenha merecido até aqui prioridade por
to: o Senador Carlos Wilson tomoo. essa decisão pessoalmente oo parte do Governo Feder.JL A própria Transamazônica. no meu Esfoi a ComisSão que decidiu?
_ _ _
-.
tado, outra rodovia federal. Portanto, é inóminá.vel, Uicabível, Sr.
O SR. ADEMIR ANDRADE- S. Ex• deeidiu aceilar a ini- Presidente. a idéia de que, às custas de verbas públicas, numa área
nha sugestão, que foi feita de maneim oficial, apresentada quando altamente deficitária. cOmo é hoje a de conservação e manutenÇão
estava reunida toda a Comissio em seu próprio gabinete. Porê'm a das rodovias fedemis no Brasil, se esteja a processar ato ®ssa nadecisão de não ir ao Pari. de' suspender a passagem da comitiva tureza.
Minha palavra. neste momento. é apenas um registro de que
pelo Pará foi umã decisão unilateral e exclusiva do Presidente da
Comissão.
duvido que as autoridades federais estejam envolvidas nesse epi- .
Eu, inclusive. argumentei, e o Senador Carlos Wilson me sódio. No caso. ftca o Lider do Govemo na Casa. nosS(H:a.tfssimo Sedisse: "Ademir. não quero problemas. Estou recebendo pressões e nador Elcio Alvares, a nos dever satisfações a respeito do assunto.
Também temos, Sr. Presidente, a denúncia giave-feitã pelo
não quero problemas. Portanto, não vãí. Estou decidindo e não
vai".
Senador Nabor Júnior. de que um avião retido em Cumbica por
Considero essa atitude do Presidente da Comissão muito ercontrabando; ·que pertenceria ao· Governador do Estado. teria sido
rada. S. Ex•. porque pessoalmente recebeu_ pressão de alguém, porliberado e faria parte dess_e acordo.
que alguém lhe telefonou, porque alguém lhe mentiu, porque alEntão, "teriamos aí dois crimes: aliciamento político cOm
guém "fez a sua cabeça". não deveria tertom3do essa decisão.
verba pública e influência junto à Receita Federal. para liberar
O Sr. Jefferson Peres - Mais uma informação: o Senãdor aeronave que Conduzia contrabando. Cabe ao Governo, que nós
Carlos Wilson pediu sigilo da fonte e revelou a V. Ex• o pedido, nesta Casa sustentamos politicamente, vir, JX'T intermédio do seu
ou não lhe reVelou de onde partiu?
Líder, trazer os esclarecimentos, porque esse tipo de práücii. polítiO SR. ADEMIR ANDRADE • Não. Se S. Ex" tivesse , . ca é inconcebível no Brasil.
velado, eu diria tranqüilamente. S. Ex• não me re_veloo a Jonte,
A S~ Marina Silva • Permite V. Ex• um aparte?
mas disse claramente que não estava indo porque estava recebendo
O SR. JADER BARBALHO - OUço a Senadora Marina
pressões políticas. porqUe a -ida criaria um fato inCcmum no Esta- Silva.
do do Pará, o que não é verdade. Todos os homens políticos liga·
A SrA Marina Silva - Nobre Senador, quero aqui me condos ao Senador Abnir Gabriel me garantiram que não inl.elferiram
gratular
com V. Ex• pelo pronunciamento. A hberação desse
e que, muito pelo contrário, qileriani a presença da Comissão no
avião, que conduzia contrabando e estava em_ situação irregular, é
Estado do Par.\.
muito grave. Segundo o Procurador da República do Estado de
Isso é lamentável.
São Paulo, que estava acompanhando o caso, esse avião iria ser
Espero que o Senadc< Carlos Wilson diga a verdade nesta Casa.
confiscado e viria aqui par.i a Base Aérea. No entanto. há. dois dias
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) , CQnced!> a palavra foi liberado e devplvido para o empresário. É muito gmve a denúncia feita. Esta Casa não pode silenciar a respeito. O Senador
ao nobre Senador Jader Barbalho, como Líder do PMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder. Eduardo SupJicy. o Senador Nabor Júnior e eu já estamos pedindo
a devida infoin:ia:ção com relação a esse episódio junto à Receita
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. há pouco assiStimOs a uin debate a Federal. E o que me entris&ece é que o Acre, sendo tão pequeno,
figura hoje no cenário nacional como a ponta de um fceberg que,
respeito da questão acreana, e eu gostaria de tecer alguns comentácom certeza, deve estar ocorrendo em outros Estados. Eu alé oUsanos. como Lider do PMDB. considerando que. segundo aqui foi
ria parodiar aquele slogan do SEBRAE.- "Pequenas Empresas,
declarado, particularmente pelo Presidente do PPR, Senador Esperidião Amin, o Governador do Estado do Acre havia declarado Grandes Negócios" - oo caso do Acre neste momento, neste episóque estava sendo aliciado por verba pública destinada à a rodovia dio: o Acre parece um pequeno Estado de grandes negócios. Só
que negócios espúrios, peló que me parece.
que ligaria o Brasil ao Pacífico.
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COnsiderando, Sr. Presidente, que o Ministro dos Transpor~
tes pertence ao meu Partido. sinto~ me na obrigação de aceitar ser
chamado à colação~ ComO-aqUi foi dito. e registrar que não acredito que o MinistrO Odacir Klein esteja envolvido nesse episódio.

O SR. JADER BARBALHO - Agradeço o aparte de V.
Ex•. Senadora. Não desejo. absolutamente, adentrar nas questões
relativas à política do Acre. N""ao tenho o direito, não conheço e
não me sinto à vontade para emitir juízo.
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o que me sinto na obrigação. neste momenlQ. cCDsiderando
que o Ministro dos Transportes pertence ao meu Partido, é de declarar que duvido que o Ministro Odacir Klein estéja a participar
de empreitada dessa ordem. conhecendo como conheço S. Ex•. E dizer que também é grave a denúncia envolvendo a Receita Federal.
Espero. Sr. Presidente, _encerrando _as minhas palavras. que
o Líder do Governo nesta Casa. Senadõr Elcio Alvares, traga oficial mente a palavra do Governo em relação a essa questão de se
aliciar com verba pública - quando o_ Governo prcx:lama que não
tem dinheiro para inVeStimento no BfaSil - e também em relação 1
denúncia de que a Receita Federal, Governador e Deputado estariam envolvidos nesse episódio.liberando o avião com contJ:abando no aeroporto de OJmbica, em São Paulo.
O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex• um aparte?
O Si-. Eduardo Suplicy- V. ~-x•me permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO ·Ouço. em primeiro lugar, o
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon ... Em primeiro lt,~gar. quero felicitar V.
Ex a pelo pronunciamenlo. E importaõte. até porque o Ministro dos
Transportes é do Pl\.108. V. Ex• tem. como Uder, e faz muito
bem, a obrigação de vir a esta Casa e aírançar a pessoa do Ministro Odacir Klein. No Rio Grande do Sul. a única obra federal que
conseguimos do Ministério dos Transportes foi terminar uma pon.
te • falta 10% para terminar- entre Santa Catarina e Paranll. O
gr.inde esforço que- O Governo Fed~ fez foi concordar em dar
autorização para que o" "Governo Antonio Britto construa a ponte.
Não liberou um centavo. Imaginar que o Sr. Odacir Klein esteja
envolvido em um fato dessa natureza é brincadeira. Temos absoluta convicção de que não passa pela cabeça ~ ninguém ima_ginar
isso. Quero ser sincero e dizer o que penso: tenho absoluta coo.vicção de que o Presidente da República não tem conhecimento disso.
São aquelas questões que digo, meu bravo Líder, quando falo da
tribuna: não_ podemos atingir o Presidente da República, dizer_ que
Sua Excelência é o responsável pelas coisas qUe estão-acontecendo. Mas passa a ser responsável. se não tomar atitude. O Presiden.
te da República tomou uma atitude coqeta: lá. da Europa, deu uma
determinação: nmguém maiS ttabalha no _Oovemo. se continuar trabalhando lá fora. Ou escolb.e o Governo oo escolhe lá fora. Detn.oroo,
mas tomoo a decisão. Acredito que nesse episódio de boje, na Alemanha. no avião, onde esth~er. q Pre~sXieote da República também vai se
manifestar sobre essa matéria. E o Presidente do Partido que diz:''Falo e quero que me chamem à colação". E o que diz o Presidente do
Partido? "-0 Governador me comunicou que, para eu ter as duas
obras federais construídas no meu Estado, tenho que p;tssar pam o seu
Partido.'' Isso tem que ter res~ imediata. Não tenho dúvida de que
o Presidente não está envclvido, mas ele tem que_~_uma posição.
Meus cumprimentos pela importante posição ~ y. Ex•. P~ nós, se
há uma fl.gura que representa o caráter, a dignidade, a b_ooorabilidade
do povo do Rio Grande do Sul, essa figura se chama Odacir Klein. e
V. Ex• sabe tão bem _guanto eu.
_
___ _
O SR. JADER BARBALHO • Quero dizer a V. Ex', ao
agradecer o aparte, que também fE_!lhO certeza de que o Presidente
da República não eStá envolvido nesse episódio. E não tenho razõ..
es para achar que o Vice-Presidente da República também esteja
envolvido nesse episódio. apesar de ter sido-.
O Sr. Pedro Simon - Pelo amor de Deus. não, não, não.
O SR. JADER BARBALHO • Quero fazer apenas uma
ressalva, Senador Pedro Simoil. O que quefo deixar bem claro._
O Sr. Pedro Simon - Meu Líder, por caridade. dê-me o
aparte?
O SR. JADER BARBALHO • Pois não.
O Sr Pedro Simon - Pelo amor de Deus1 Por Marco Maciel, eu boto as duas mãos no fogo, porque ele também não tem
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nada a ver. Agora é que estou me dando conta de que ele está no
exercício da Px:esidência r Não_ me passa pela cabeça que Marco
MaCiei tenha, porque não faz o seu estilo, panicipado desse episódio. Ele tem uma carreira política de tanto tempo! Não é o estilo
do Senador Marco Maciel.
O SR. JADER BARBALHO • PetfeiiQ.
O Sr. Pedro Simon - "Teoho ~ cofivicção de que o Presidente em exercíCio não está envolvido Disso.
6 SR. JADER BARBALHO • Exalo. Como. durante a~de
bate o nome do Vice-Presidente fÕi envolvido, quero registrar,
apesar de não ser do seu Partido, que não tenho dúvidas de q_ue o
Presidente da República não esl.á, COttlo-não está. o Min!<>tro âos
Transportes. Mas a denúncia é grave. É grave sob o aspecto de.
verba pública e ~ve também é a questão ~ avião_. pois envolve a
Receita Federal. E grave, e o Govemo tem que esclarecer essas
chias questões.
O Sr; Iefferson Peres· Pennite-me V. Ex• um aparte?
O Sr.Nabor Júnior- Permite V. Ex•umaparte?
O Sr. E leio Alvares - Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. JADER B~RBALHO • Ouço o Senador Jefferson
Péres. eni seguida o SenadÕr Nabor Júnior e logo depois o Senador Elcio Alvares.
~ O SR. JEFFERSON PERES • Senador Jader Barllalbo. o
Senador Pedro Simon disse certa vez aqui, com muita razão, que o
Govemo do Presidente Femando Henrique Cardoso pode perd« tudo,
menos o embasamento ético. Como membro do PSDB. sinto-me muito -desconfortável nesse episódio. E posso Ibe assegurar que OS dois
fatos são de la! gravidade, que voo pedir uma reunião da Bancada do
PSD!! para que isso seja esclarecido, para que isso seja levado às úlumas oonseqüências. O Govemo precisa dar uma satisfação à opinião
pública. E seiá dada com toda a certeza. Senador Jader Barllalbo.
O SR JADER BARBALHO . Muito obrigado. Não tenbo
dúvida nenhuma. E creío que o Senador Elcio Alvares, a quem
chamei à colação_. e aliás t~ntou vir momenlos atrás•••
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Srs. Senadores, devido à falta de energia. a Presidência vai suspender os ~balbos.

(A sessão é sus~nsa às 17h e reaberta às 17h28mili.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Os Srs. Se~s
Odacir Soares, Esperidião Amin. Francelina Pereíra e Romeu
Tuma envíaram discursos à Mesa para sere_mpublicados na forma
do disposto no art. 103 do Regimento Interno.
S. Ex-s serão atendidos.
O SR. ODACffi SOARES (PFL-RO) • Sr.Presiden.e, Sr's ~
e Srs. Senadores, pelo Oficio n° 136/GV/95, a m..iÍÕ, atenciosamente, encaminhado por Maria Lúcia Lopes Teixeira, em 15/09/95, es·
tou sendo informada de que esta brilhante correligiooária e estimada amiga, vem atuando, desde janeiro do corrente., como :zelosa
Vereadora da Câmara Municipal de Pimenta Bueno.
Com efeito. anexo ao ofício em referência. teve a ilustre vitoriosa correligionária a gentileza de me remeter, também, cópia
do termo de sua posse, bem assim como da ata da sessão solene,
na qual foi dado posse no cargo de Vereadora da Câmara MuniciM
pai de Pimei:J.ra -Bueno. assumindo, como primeira suplente eleita
em3/10/92, a vaga aberta como licenciamento da Vereadora MARIA INÊS SONAL, que assumiu o cargo de Secretária de Estado.~~~
Ao reiterar meus cumprimentos à ilustre Vereadora. não
posso furtar-me~ registro JXÍblico, nesta triOOna, desse auspiciO:.
so evento. tanto mais que ele pôs em relevo algumas circunstâncias que convém destaca-las.
A primeira delas diz respeito ao fato de tratar-se de uma
correligionária que muito prezamos e que agora vê consolidada_.
em Pimenta Bueno, seu manifesto pender para a liderança política.

184
.•

Setembro de 19.95

ANAIS DO SENADO FEDERAL
A segunda circunstância. que também desejo desla.Car, re·

sulta da emergência de mais uma lideiaDça politica assumida em
terras rondonienses. por uma mulher. Efetivamente, esse Ponnenor
deve ser enfatizado, Senhor Ptosidente, Dão apenas porque ele reforça
uma tendência que se vem manifestando como crescente intensidade,
de pm:tidpaçlo ativa da mulher bmsileiia em tcxias as :instâncias da
vida pública do País. mas também, porque põe em evidência. que neste particular, a Sociedade de Rondl!nia evolui com o mesmo ímpeto
progressista nOtado nos Estados tlliÜs desenvolvidos do País.
Aproveito, pois, Sr. Presidente, o ensejo de minha presença
nesta Tribuna, para aplaudir calorosamente o sucesso político da
Vereadora Maria Lúcia Lopes Teixeira~ ·aplausos esses que torno
extensivos ao numeroso cootingente de mulheres rondonienses
que militam na política do Estado, emprestando-lhe o concurso de
seu idealismo e de sua inquestíonáVel capacidade de serviço e de
dedicação ao interesse público.
É o que penso Sr. Presidente.
-O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC) - Sr. Presidente.
sn: e Srs. SCiladotes., o Brasil atravessa uma de suas fases mais
decisivaS. Um novo quadro de políticas a curto e longo prazo5 se
desenha no horizonte ablal. RefOl'Dlas de natureza política e econômica acompanham a passos ligeiros nossas agendas. Porém, alguns dos Senhores indagariam: e o resto das refonnas?
Por mais lento que esteja. o Governo do Presidente Fernando Henrique dá sinais de ostentar extrema sensibilidade para examinar qUestões relacionadas a temas considerados menos concorridos à vaidade e à fama do poder. Trata-se, por exemplo. das re·
formas alusivas ao ensino e ao fomento da pesquisa nos centros
universitárioS brasileiros.
Faço essa afU1IlaÇão com tranqüilidade, pois tenho -plena
convicção de que o nOV:O Governo vai honrar seu -compiomiSso
com os setores ligados ao desenvolvimento e à pesquisa no Brasil.
Sua promessa de apoio e sustentação ao· setor não se afiança em
bases falsas e absttatas.
Com profundo conhecimento de causa, o titular do Palácio
do Planalto é oriundo do mesmo universo acadêmico a partir-do
qual a maíor parte das pesquisas brasileiras é realizada. Antes de
exercer as funções políticas, o professor e cientista social Fernando Hemique se debruçava inteirameote na especulação e na produçãO do saber CieiltífiCO.
Pela primeira-Vei-em nõSsã história, O País pode hoje ter o
luxo de possuir como líder máximo não só um exímio homem público, mas também um brilhante pensador social. Isso não constitui por si fenômeno excepcional senão no Cenário brasileiro, de lamentável indigência iritelectual e polílica.
Naturalmente, a presença de um politico intelectual na~
sidência não garante em absoluto um direciOnamento das prioridades orçamentárias para o setor da investigação cientfrtc&. No entaniD, por menor que seja seu engajamentó. a Sen-sibilidade do Presidente com a questãiiê dado concreto.
Por isso. não devemos ter receio em debater o assuJ'Ito da
pesquisa no Brasil com extrema franqueza. Para tanto. telllOS que
levar em conta uma análise. ainda que superficial, sobre a realidade vigente nos centros de pesquisa do País.
St. Presidente,
Em pi.meiro lugar, é preciso resSaltar que. no Brasil, o Estado tem sido historiCa.nieD.te_O_grailde agente propulsor da iniciativa científica. Mal ou bem, sua participação nos projetas de criação
de centros de investigação. bem como no Hnanciamento de linhas
de pesquisa. se reveste de uma importância incalculável.
ComproVadam.ente., o poder público tem sido de longe.. o
maior incentiVador da produção. da difusio e da aplicação do conhecimento pelo Pais. Seu interesse pelo tema sempre se justífiCou

com argumentos conectados às teses de autodeterminação e soberania tecnológica.
EVidentemente, o mérito não se sustentaria minia ·supOsta:-Vocação nacional para a OOsca do conhecimento. Não. O envolvimento
do Estado btasileiro com a pesquisa se deve _ como disse anteriormente _ a fatores relacionados à legitima ambição brasileira rumo à
verdadeúi iiidependência, a-independência do conhecimento.
Não que isso seja uma excOçáo no muildo. o caso brasileiro
'ilusb"a com muita propriedade a cumplicidade que o saber e o poder dividem para a conquista do pleno desenvolvimento. Não há
como evitar repetir a velha análise. compartilhada JX>r diversos
cientistas sociais, segundo qual a condição de n<ição periférica
imposta ao Brasil pressupõe antes de tudo um estado de irremediável dependência tecnol6gica junto às nações centrais.
E o _que é a tecnologia senão uma versão mais moderna de
poder em fotma de conbecim.eniD aplicado? Sem dúvida. a aquisição de tecnologia exige previamente um saber-fazer estratégico de
cujo donúnio uma sociedade jalDais am-mãõ espontaneamente~
Bm vez da conotação ligeiramente abstracionista contida na
concepção clássica de técnica, a tecnologia se transformou rapida- mente em mercadoria concreta para consumo instantâneo. sofisti·
cado e excludente. Metáfora de sua própria defmiçãO. a tecnologia
viroo Sinôni.mo de propriedade privada dotada de valor de troca e
de uso incomensucl.vel.
Ora. o processo de estrondosa irrupção de tecnologia em
determinados países não advém sob a força de dom celestial. Pekt
contrário. o processo se dá en:i solo secular à custa de muito trabalho e intervenção humana.
Si. Presidente,
Tal intervenção certamente se traduz pela inesgotável capacidade humana de promover experimentações as mais diversas
com os incontáveis elementos da nature7a Associado a isso, o homem setllJR se Sentiu compelido a aplicar os conhecimentos adquiridos nesses exercicios empirístaS eiri. -Seu próprio meio ambiente, tOOa
vez que dele provinham ameaças à ordem cosmológica concebidi.
O iilteiesse inato do homem pelo desvelamenlO de sua mais
recôndita ontologia contribui inexoravelmente para o estabeleci·
mento de um sistema infmdável de estímulos junto à arte do descobrimento, da invenção e do saber prático.
O impulso quase natural de persegUir rilodelos de expliCação para -tudo tornou-se tão institucionalizado nos tempos modernos que os centros de pesquisa passaram largamente a concentrar
todas as tarefas oper.icionais concernentes ao conhecimento.
Sr. Presidente,
Dados atuais indicam que cerca -de oitenta por cento das pesquisas realizadas no mundo inteiro são desenvolvidas nos paíse·; industrial.aados. Isso sign.iftca que a qualirlcaÇâo de país rico estab.:lece
conexões estreitas entre, de um lado. produção de pesquisa e coohecimento e, por outro lado. extensão do pod.el' econôm.ico e político.
Nesse contexto, embora o Brasil seja responsável pela
maior parte da produção científicã e tecnológica na América Latina. sua colaboração no âmbito mundial ainda deixa muito a desejar. Enquanto nos Estados Unidos e no Japão os governos nacionais investem aproximadamente três por cento do PIB em pesquisa, o Brasil mal exibe raquítico um por cento;
E se formos analisar um pouco mais o caso norte-americano, nos depararemos com uma siwação muito insólita. Lá, vozes
do governo federal_ bastante criticas ao corte orçamelltário vigente nas
áreas de pesquisa básica e aplicada, já. pmmnciam uma inevitável queda do prestígio epistemológico de que os Estadcs Uoidos gozam no
mundo U..eiro, caso as autoridades insistam numa política tão suicida.
Par:1 nenhuma surpresa nossa, essas vozes poderiam ser
confundidas com apelos corpo~vistas -de acadêmic~ em busca
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de mais verbas. Todavia. as vozes que se levantam contra tal poliNo entanto, por mais ortodoxo que soe, as universidades
tica de cortes se identificam com o que se tem de mais sólido na exigem para seu melhor desempenho métodos de avaliaçio menos
iniciativa ·pnvada õcrl.e-:i.mericana. - -~-- ----impressionistas.. Além disso, as universidades públicãs têm obrigaNa verdade, em maio 61timo, o Washington Post publicoo ção de estabelecer laços bem menos frouxos com a sociedade que
artigo Coletivo em suas páginas de cujo texto se extraia uma ácida as sustenta. Devo-se buscar uma aproximação solidária, talvez
crítica às pressões que se exerciam sobre o Congresso norte-ame- funcional, entre as duas esferas.
ricano em favor da redução de recursos para a pesquisa e a ciência.
Em suma. posso garantir que da- m.ihha parte não faltará
Assinam esse artigo nada menos que os dirigentes da British Pe- qualquer contribuição no sentido de oferecer apoio à existência
troleum Com.pany, da Chrysler Corporation, da "IBM Corporat.ion das universidades públicas no Brasil. Temos· sim que repensar noe da Eastman Kodak, entre outros.
vos modelos de interaçáo entre os coohccimentos produzidos e a
Nos Estados Unidos. quem mais se preocupa com a manuten- aplicação dos mesmos em nossas indústrias e fábricas.
ção da pesquisa são os empresários, a quem os beneficios da tarefa de
Para tanto, convido os colegas a participareri:J. de um debate
investigar 1J13.is atin_gem. Eles têm ~-de que é graças aos es-- amplo com os demais setores da sociedade para juntos refletirmos
forços das universidades e de seus pensadores que as inovações tec- sobre a maneira mais sadia e eficaz de promover o incremento da
nológicas podem-se transfonnar em mercadorias rentáveis.
peSqUiSa- e- do cOnhec:úiiCDtODo Biãsil.- ----- - ----- --- O manifesto dos empresários americanos expreSsa com
Era o que tinha a dizer.
coomndência a estreita relação entre ciencia e poder. Não podemos
Muito obrigado.
ser tão ingêm!os a ponto de acreditannos que o interesse das grandes
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG)- Sr. Presidencorpxações se justificaria por razões merarilente nacioDalistas.
te, Sts e Srs. Seoackres, é urgente retirar o Brasil do vClgO!lhoso nmDe forma alguma. O que está por detrás de tanta mobiliza- king de detentor de um dos trânsitos mais-violentos do mundo.
ção é o pavor de que algum dia se perca a liderança no mercado
Efetivamente. a iinPeiicia e a iinpru(lCncia de guiadoreS- iraltamente conconido da ~ologia. Evide!)lemente. lá a ameaça resp:msáveis continuam a produzir vítimas nas estradas e vias púmais séria vem do Oriente. onde o Japio e os demais tigres asiáti- blicas deste-Piús. ---- - cos se configuram como o pólo de poder desafiante.
Segundo estimativas conse"iVadoras. até o fmal deste
Sr. Presidente,
serdO 100 mil os acidentes. 30 mil a mais que no ano passado.,
No Brasil, o cenáriO que n01i é -exibidO ainda não constitui
- -Cerca de _60 mil pessoas deverão sofrer ferimentos dos ~s
nenhum objeto de admiração. Com mras exCeções, o pensamento variados níveiS de gravidade. mais comum é atril:uir à ciência e à tCcnologia a pecha de atividaCentenas- de bol'leos e mulberes de todas as idades, vivelâo
des supérfluas. de cujo compromi~o um país-tão miserável com.o o resto de suas vidas em cadeiras di: rodas.
o Brasil não poderia jamais se ocupar.
Os 6 mil e 759 mortos de 1994 serão entre 7 mil e 8 mif em
Nessa linha. as universidades públicas brasileiras vêm sen- 1995. P9is ria -metade do ano já cbegavain a quilSe 4 mil.
--do injustamente agredidas como um tecido canceroso mim organisÉ sob a 8.ngástii Provoca.da- por essa dramática eslalíStiCa.
mo combalido. Sem se darem conta do papel represenlado pelos es-- que se mostra a toda hora sob nossos olhos através da mídia. que
cassas e heróicos centtos públicos de saber e pesquisa, ''modernistas estamos comemorando mais uma Semana Nacional do Trânsito.
de última hora" se axvoram na tese de que o Estado brasileiro despenNo centro dessas comemorações. avulta a realizaçlo, nos
de exagetada.mente na manutenção de "gigantes improdutivos".
próximos dias 25_ e 26 deste mês. do Fórum NaciOnal de Trânsito Tradicionais obsa.lrantistas travestidos de bcmens iluminados Acidente ou Crime.
-- à luz de gás, esses criticas não propi5em nada no lugar do que está aí. -Traia~se- de evento Promovido pelo Ministério da Justiça e
Não imaginam 6 eSforço em que oS cientistas brasileiros rotinei:riJ.- Conselho Nacional do Trânsito, destinado a examinar, com espemente se estneüUD. parn realizarem seus eswdos a contento. De pedJ:a cialistas, um dos mais importimtes temas do projeto do C6digo de
tiram leite para concluírem seus experimentos e relatórios.
Trânsito, relacionado com a sua parte penal.
Por isso, em vez de se discutir tania bobagem a propósito da
Durai1.e a Semana NaciooaldeTnlnslo. de !8a 25 do"""""'"-as
redução de verbas para as universidades públicas, além da privatim- autaidades e as organizaljiies da sociedade civil se unem e:m. c:ampaMas
ção de centros de pesquisa sustentados pelo Estado, é hora de assu- edlcativas, chamando a atenção para a gravidade do problema.
mira dívida que temos para com o setor. ainda que timidamente.
A ÍZI1pt'ellSi orádi'tea tv divulgammcnsagemc::cn::Iamandonx>Cogita-se nas eSferas administrativaS do poder federal mo- tori9as e pedestres a ~itarem as regras de coovivêncii no trânsito.
dificar aqui e acolá o funcionâmeD.to e as atribUiÇões daS uníversíO impacto desSas campanhas~ via de regra. provoca umúedades públicas brasileiras. Particularmente, conhecendo o peifil dução do número de acidentes. mas os dias passam e tudo volta á
densamente escolástico do Presidente Fernando Henrique. não situação anterior de desCalabrO;
-creio que possam ter rilaior fôlego os projetas de extirição dos cen- E o pior, Sr. Presidente. é que -eSSe quadro tende a agravar-se.
tros públicos de produção e difusão de saber.
A estabilidade monetária, trazida pCio Plano Real. mantém
Agora. o que deve mesmo acontecer é a promoção de uma estáveis, _por mais de um_ano. os_ preços dos combusúveis.
reforma no ensino universitário capaz de dotar-nossas Útstimições Somente este ano. a despeito das Iecerltes- resrriçõeS credilíde um sistema de controle de qualidade mais rígido e eficiente. cias e das elevadas taxas de juros, quase um milhão de novos veíPara melborar o nível de nossos docentes. pesquisadores e alunos, culos foram agregados à frota que já supem os 16 milhões.
faz-se necessária uma tomada de decisão radical no uatamento da
Estimuladas pela intem1pção da sangria inflacionária. as [aexcelência em nossas universidades.
mílias bra:Sileiiis puderam dispor de recursos para fazer turismo
Não quero dizer com isso que o retomo de tanto investimento interrio, prefereDCíãlmente de aUtomóvel.
__
fmanceiro seja na forma. imediata da produção numérica de teses e
- --Nas &raooes cidades, é visível o aumento substanCiãl do tráinovações tecnol6gicas. Me.mio pOrque eslai convicto de que o ritmo fego de veíCUlos, porque as pessoas decidirain retirar seus carros
da descoberta científica segue parâmetros de maturação bem mais di- da garagem.
versos e atípicos que se possam precipitadamente admitir.
NãO por acaso. as multas por infrações de trânsito aumentaram de 1 milhão e 100 mil em 1993 paia 1 milhão e 600 mil o ano
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pac;sado e este ano deverão ultrapassar os 2 milhões, pois l milhão
foram registras de janeiro a junho.
_ _
_
E a natureza das Uúraçõe$ - dirigir sein hãbiliia.Ção. ausêndã de
equipamentos obrigatórios. velocidade_ _in~vel e ultrn.passagem
indevi~- revela o baixo grau de educação do motorista brasileiro.
E verdade que nossas estradas estão em situação lastimável.

causando enormes prejuízos à economia do País.
Mas e um mito aftrriiai que· seu pêsSíiii.O estado de consetVação
conuibui. de forma predominante. para o elevado índice de acidentes.
As estatisucas demonstram o contr'ário.
- --:c:
-Dos quase 200 mil acidentes com feridos e mortos. registra-

dos nas estradas brasileiras nos últimos .30 meses. 90 por cento
ocorreram em pleno dia e em estradas retas.
Mas os motoristas respoDsãVeiS tinham em tomo de 30 anos
de idade.
Fícaln niais do que evidente a imprudência, a imperícia. a
irresponsabilidade. enfim, de milhares de guiadores que se aventuram por avenidas e rodovias. transfonnando _o ato de dirigir numa
ameaça concreta ás pessoas.
Por tudo isso.. Sr. Presidente, é maiS do que compreensível e
justificada, a angústia da opíniàõ públic.a., das __ fanúlias. de_todos nós,
por uma nova legislação que ofereça à sociedade os instruffientos de
que ela necessita para enfrentar essa emergênti.:i. ilaclonal.
A Comissão Especial do_ Senado. encarregada de examinar o
projeto do Código de Trânsito BrasUeiro. i! qual tenho a homa de presidir. está trabalhando diutumamente para oferecer a este plenário,
uma legislação que atenda às expecl3tiVas da população.
A sociedade está mobilizada para a gravidade do quadro e
di.sposta a exercer plenamente a sua cidadania. exigíndo de seus
representantes ações efetivas parã cClnter o moriicinió nas estradas.
Nas cidades. as pessoas se organizam em associações de pedt•stres, como fonna de _expressar seu descontentamento e revolta.
Nós. o relator. nobre senador Gilberto Miranda. e os dema1s nobres senadores membro:; da ComisSãO; eStamos penamen!e
nmsc1cntes de suas resp.:msabilidades e da urgência do novo Código.
A complexidade da maténa e o grande número de emendas
c ..;ugcsK>es apresentadas ao projeto, têm exigido do relator e de
"ua equipe de assessores um esforço hercúleo.
Estamos conscientes de que o novo Código não eliminara.
<:orno num golpe de mágicã. tOdo o dramático:quadro do trânsito
c-m nossas ruas e estradas.
Ma..; certamente terá instrunieniOs pódcrosos de aç-ão educatlva e de repressão dos abusos que permitifao. ao longo do tempo
cstahelecer uma política de trânsito qUC retire o-Brasil desce in·
yuictante cliina de inconfonnidade da opinião púhlica diante do
Jc,.ordenaili' uânsito brasileiro.
O SR. ROMEU nJMA ( SP)- Sr. Presidente. Srs. Senadores
I Iá dias. o mundo foi sacUdido pelas notícias que davam conta
tia c:.\r:eriência nuclear _reali7..ada. pelo governo francês no aiol de Mlnllrru. As t•atastrôlic<is consqúerii:í3.S,- que exp)(,sões dessa narureza trou\t'fanl no pa'isado. chamaram defmitivamente a aíen~"âo da humamdaJ.c c dcscn(·adcaram uma mohili7ç-aão a nível de planeta. cm favor da
ptt'."Ctvação de nossa e.<,-pét.'IC c do meto amhicnte. Essa COOSC'lênc:ta. inJividual c__mlctiva. deu causa a manifestações de protesto por todo o
mundo. O teste atônuco ml."[CC(.'CU a Veemente (,;Ondcnação)ntemaciona!. indusive do Brasil. sendo rep.Jdiadn pelos próprios fr.mceses.
A denagra\·ão des..;es movimentOs populares e a~ pos1ções
a_thl.taJas pelas naçtlCs, inclusive _enviando aPelos ao G(lVemo
ham·ês no sentido da suspensão dos testes nucleares- infclizmente kvados a _efeito-. dcnt,tam o grau de maturiade e cons:cientí7.aç:h1 tjUC a S(X•tedudc rxxle alt-ançar a partir dn conhecimento da elltcnsà() de uni" mal. No t•aso das cxphl'>ÔC~ nucleares. o da.nte.'>I..'O c~IX'Lkuln mspira pavor. c o ser humano hu<;t•a_s.c pll!t.'avl~r.

Lamentavelmente.. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. o fenômeno social da exe.crnção universal que mcxivoo reitetados
protestos em t00o o DllDdo aos testes fumceses. não se manifeslal afuda
-ao meoos em lemlos de propxção- com relação a uma outm questão
ruja:; danos ao ser~ não f~ aquér:it dcs legados por explosl:es
~ Es1amos falando do nefasto agerxe de destruição rqxeseliãdo
pela droga. O potenciai desse inimigo não pede ser medido emmegatoos.
e, infelizmente. p;:c isso ainda escapa ao oonhecíniento de muitos sua md
dimensão. Esse ~social não tem luz própria e alUa na scml::n. Silenciosameue alicia. degrnda. destrói pessoas e famílias, qUãl peste virolenta que se instala em surdina. impoodo aO hospedeiro os malefici:>s _de
sua essência fatal A droga é hoje- e isso afEml3DlOS sem receio de nos
equivocar- o mais poderoso agente de degradação da socieade.
O crime orgariizãdo vem se modemizando, se adaptando às cirunstâncias e resistindo à repressão da qual é alvo permanente. O lráflCci-de drogas é um de seus principais provedores de recursos, envolvendo diversOs agentes em seu processo-de sustentaçãO. No túp:) da
pirlimide. que tem como base o usuãrio. imperam os únicos favorecidos desse câncer sociaL no comando de sofiSticadas organizações criminosas dotadas de notável aparato tecnológico. de alta periculosidade social. Muitos são os envolvidos no fomento desse mercado nefas-.
to. que movimeD.tâ-cifras anauais da ordem dos US$300 bilhões em
todo o II1lndo. Em decorrência das atividades dessa malha criminosa.
toma corpo e cresce em taxas percentuais a degração soci-tl e familiar.
atendendo ao objetivo escuso do mundo da droga.
O traficante, criminoso ·sem- qUãiquér' escrupulo. infiltra-se·
com audácia desmedida no ambiente profiSsionaL educacional. de
lazer e até no próprio meio familíar. na busca incansável de novos
"clientes". O usuário-pOiériciãl. sçu alvo. quase sempre é jovem e
insuficietemente consciente do futuro sombrio que lhe estará reservado. caso enverede pelo caminho da droga. Pelo canais subterrâ.Iieos de comunicação, a droga é apresentada ao leigo como fo-nte
mágica de coragem, prazer. realização e bem-estar.
- Nobres Senhoras e Senhores. ao loogo de nossa vida çrofJSSiOnal.
- m.ilitalnO) em ativldades policiais. no setor de comhue e repressão ao nare<:tr.ífiCÇ'. A experiênci3. e o conhecimena:o adquiridos nesses cerca de 40
anos. mclusive em tiabalbos desenvolvidos junto· à Polícia lntemaCIOnalarit00za-DC6 a afumar que a violência que gira em tom::> do
subm.mdodasdrogas. visa garnntiq;:riv'iléglos fmancetroSa uma pequena
minoria. intimidando a socieadade e neutralizando qualquer tipo de reaç:ão esçontânea. Dai a convicção do rigor com que deve ser o problema
tra1ado pela lei e pelos responsáveis t=Q' seu rumprunento. Ações de prevençào e coml:me precisam ser dinami7.adas. O repúdio a esse mal deve
acontecer em escala crescen1e nos diveross setores da sociedade. Essa
causa de ex.crema relevâncía- preciSã COntar com ·a meSma detertninãÇão
que se verifJCa nOs que h.Jtam pelaS causas ecológicas. como a cruzada
anti-alêmica 00 apre.~ da Mata Atlântíca.. da camada de01fuioou
dos animai!; em extin_ção. Ainda porque o ohjelívO -maior desses movimentos resume-se na prosetvação das coodiçõcs amblentaJS ade..Juadas ã
vida. Em se tratando das drogas. é a inte-grictade do própío homem. de
<rua estrutura física e psíquica. que está em questão.
Não devemos permitir a banaliza~-ão desse tipn de violência. Mcrgulharlamos hoje na incoerência. caso nos afastássemOs
da luta contra esse terrivel mal. ou da busca de ahemativas para
sua erradicação. COnhecemos de perto. Senhoras e Senhores Senadores. a nocividade dess_e inimigo e. conscqifeniemente. passam()s
a abominá-lo em função desse mesmo conhecimento.
São niuitos e estarr!Xedores os exemplos d() grau de degrndação e dçsequilíbrio aos quais o uso indiSt·riminado de drogas
pode reduzir Um ser humano. Seja no dependente que de.'>trói a si
mesmo ou no destruidor de outros. a dcspcrsonali7.açào gradat1va
do indivíduel arrasta famílias à desaJ,;rcgação. à dor. ao desespero._
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Focalizada a complexa questão do tráfico de drogas em Di~
vel de debate nacional. verifica-se .ii ln -COntra-senso no que diz respeito à opiriião de grupos isolados. Enquanto uma parcela lúcida
da sociedade envída esforços il.o sentido de eXpurgar qualquer ins::trumenlo de desagregação de seu meio, ingCillia e ·obstinadamente
alguns se arvoram em defensores da tese de- r)emiiSsividade feSaf
no Brasil do uso das drogas proibidas. O debate quanto à liberação
abre-se aos diversos setores da sociedade brasileira. em concomitância com fatos QUe deixam em estado de alerta nosso País, como
por exemplo a observação do Governo norte-americano de que poderia ser o Brasil opção para produtores de drogas colombianos,
caso viessem a deixar seu país, ou a1nda. as intenções dúbias de
uma empresa com sede na Colômbia. que oferece empréstimos a
Estados da Região Norte do Brasil, exigindo como garantia parte
da floresta amazônica.
--Pesquisas tealizadas por organismos eSpecializados indicam
um alarmante crescimento. em nível mundial, das taxas de uso e
tráfico de drogas ilícitas, o que vem prOOcupa.ndo governantes e
sociedades em vários países, dentre os quais o Brasil. O tema vem
motivando discussões e encontros nacionais _e __ inte.macionais,
como, por ex:emplo, a J4• OIPC- INTERPOL; iealizada em 25-495, em Phoenix- EUA. da qual tive a honra de participar na qualidade de Obsezvador Brasileiro.
A legislação brasileira não contempla instrumento ou dispositiVo-regulador de venda e consumo de drogas. Caso tiveSsem seu
uso legalizado, uma série de regras especificas, conseqüentemente,
deveria ser cri~da. Na hipótese de a ex:periência nãCi lograr o êxito
esperado por alguns e os danos da medida virem a resultar ~
ticos, ou,-até irreparáveis, c}uem será responsabilizado? Quem será
condenado por crime de lesa-humanidade?
Defensores da legalização das drogas alegam que a medida acabaria com a atração que exerce o chamado "fruto proibido". Tiraria de circulação os narcotraftcantes e reduziria o
custo das drogas. Outrossím, ainda. segundo essas correntes,
drogas já sCria:tn utilizadas bá séculos em outras culturas ou.
ainda hoje, ·em determinados ritos relígioSos. Tiiis argumentos
nada representam, quando em confronto com a verdadeira face
do narcotráfico, que demonstram claramente os adeptos da liberalização desconhecer por completo. DefmitivamentC, as justificativas que vêm sendo apresentadas não encontram sustentação na realidade cruel e palpitante que- envolve o assunto das
drogas.

Temos a convicção de que não resultaria positiva uma experiência dessa natureza no Brasil. como assim não sucedeu em
lugar algum. Tentativas de liberalização do uso de_ drogas em outros países mostraram-se desastrosas, provocando o retomo inconM
tinente aos modelos tradicionais de prevenção e repressão.
Ademais. a demanda por drogas proibidas tem crescido, à
revelia da legalização. Precisamos evitar que ela cresça de forma
ainda mais acelerada e suas conseqüências venham a ter maior aJCatiCC em menor escala de tempo.
O Brasil não é a Suíça. riObres Senadores. Afumamos isso
no sentido de que aquele pais europeu cabe 2()1.)Vezes- dentro de
nosso territoriOCde que sua população representa cerca de 5% da
brasileira. Além do mais, na Suíça há 1 leito hospitalar pana cada
grupo de 117 habitantes e no Brasil 1 leito atende proporciooalM
mente a demarida de 400 pesSoas. Naquele país não se contam
analfabetos e o gasto com educação Cb"ega a 8% de seu orçamento.
Ali se investe- ria- saúde quase 23% da arrecadação nacional. O
Brasil gasta quase 3% em educação, enfrentando o setor da saúde
sérios problemas. como é do conhecimentO de todos, além de que
o índice de analfabetismo atinge a casa dos 21%. A Suíça. Senho-
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ras e Senhores Scn.adorcs, a despeito desse quadro ex:tremamente
positivo, no ano de 1989. viu- sua Ministra da Justiça. Elisabeth
Koop, deixar o Governo por força de um escândalo envolvendo
empresas com lavagem de narcod6Jares.
Nosso Brasil é um _país-c_ontinei:tle COM ímportantes problemas. inclusive nos seUs principais centros. Nossos índices de conclusão de segundo e ten::eiro graus é baixo. A leitura de jornais, reM
vistas e livros, cbe&a a ser insignificante. Talvez não fosse ~sto
colocar a questão da liberalização do uso de drogas em tomo do
grau de maturidade de nosSa sociedade. Ninguém poderia afirmar
ser o povo suíço imaturo, entretanto lembro a triste experiência
que viveu aquele pais, na praça de Piatzpitz, Cidade de Zurich,
que resultou num desastre. com várias mortes, no qual o narcotráfico e a violência encontraram seus pxóprios caminhos para atingir
seus objetivos. levando as autoridades locais a regredir quanto ao
assunto da liberação.
Desconhecemos qualquer documento, estudo ru dado estatístico de fonte fidedigna. que comprove ter qualquer experiência
de liberação do uso_ de drogas resultado positivo ou apontado um
caminho para sohlção do problema.
Prelendem algum sejam as drogas 1ibemdas cm nosso País, ingemmmente convidos de que o problema estaria resolvido oo minorado, quando já não ~ • lllmÇão de "fruto proibido". Argumentam ainda que a medida tirnria de cirt:ulaçio nam>trafiCall!es.
além de reduzir os rustos da droga. Aa-esa:ntam que a arrecadação
dos respectivos tributos seria destinada a programas educativos_ para o
desestínmlo ao uso das drogas, a exemplo de como vem o País administrando o problema do tabagismo e uso excessivO do álcool.
Estamos certos de que o coosumo legalizado não acabaria
com o tráfico organizado nem tampouco com a violência em torno
dele. Lembremo-nos do exemplo suiço. Por outro lado. não se
pode comparar as drogas eaqregadãs pelos Darcotraficanles com o
cigamf ou a bebida alc6olica. O que se chama de adminisrrar as
questões do tabagismo e do alcoolismo, na vet:da.de, é fruto de
muitos anos de pesquisas científtcaS e médicas, que comprovaram
os múltiplos maleficios daqueleo produtos. liviemenle comercializados ao lado dos gêneros de primeira necessidade. Vultosos_ recursos foram investidos em tais estudos. diversos livros foram editados. tesCs, artigos ·em -YCiculos-dã: OOiriJIDCaçio do mundo iOdo
voltados ao combate ao uso do fumo e do álcool. além das advertências oficiais nas embalagens, como no caso do cigarro. Mas, 1
revelia de tudo isso. somenle o peso da lei tem conseguido concreM
tizar o ideário de uma pucela lúcida da sociedade. que já se conscietLúzou dos perigos que estas duas drogas represenram para todos. São as proibições e as restriÇões legais. Senhoras e Senhores
Senadores, que estão conseguindo algumas vitóriã.s. ainda que modesta~ após tantos anos de luta. No Brasil, o consumo do cigarro
cresceu 127% entre as d6cadas de 70 e 90. enquanto a população.
no mesmo periodo, aumentou apenas em 55%, segundo o Comitê
Coordenador do Controle do Tabagismo no Brasil. Dados apontam para cen::a de J_ milhões de peSsoas mortas por doenças causadas pelo uso do cigarro, além dos gastos despendidos em busca de
se remediar ou cUrar seUs males.
Considerando que a sociedade moderna vem tenlando li~
vrar~se destes dois males - o álcool e o fumo -, como entender
que esta mesma sociedade busque a legalização de algo muito Pior
e mais perigoso? A mabJridade da qual os lxasil.eiros vêm dando
mostras certamente impedirá tal insanidade. Legalizar o uso das
drogas significa regulamentar uma das mais expressivas fontes de
renda do crime organizado. Os elementos que influenciam a questão são âe lal grandeza e magnitude que, conhecidos esles, poderia
se classificar de irresponsável a proposta de legalização de qual~
quer tipo de droga no Brasil.
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Não somos especialislas e nem temos qualquer tipo de experiência farmacológica que nos pemúta defmir cientificamente o
que é droga. Mas sabemos que exisrern aquelas classiii_cadas como
leves e as do tipo pesado. As diferenças estão, entre outiu calãcteristicas ·químicas mas técnicas. no grau de menor ou maior poder
de dependência. além do intervalo de tempo necessário para que a
droga produza efeitos no organismo humano e, principabnente, do
percentual de riscos que represente para a Saúde ou para a vida. De
fonna igual. quanto mais pesada a droga, maior a probabilidade de
problemas sociaiS, O que não exclui os desvios de conduta por força da dependência ao uso de qualquer tipo de droga. Ninguém tem
condições. inclusive técnicas, de comprovar qual o grau de depen. dência que cada pessoa viria a desenvolver em relação aos vAries
tipos de drogas existentes. Além disso, certamente, não seria qualquer tipo de advertência i.nstrume.ulu que assegurasse não ocóner
o consumo abusivo.
O grave problema das drogas assume natureza e aspecto os
mais diversos, sem prejuízo da relevância da qual se reveste cada
um deles, ou o seu contexto. O que poderiam de mellior oferecer à
sociedade as autoridades responsáveis pelo c_ombate e repressão às
drogas proibidas? Estamos certos de que não seria a liberação do
uso. Soltar as amarras desse brutal predador e assistir pacificamente à destruição gradativa de quantos mais? Devemos protestar por
t?Cfos os meios contra qualquer manifestação da violência. Isso 6
ponto pacífico. Não devemos permitir, portanto, que qualquer instrumento da degradação social se fortaleça. sabendo ser ela uma
manifestação da viOlência. Permitir o consumo indiscriminado de
drogas. Senhoras e Senhores Senadores. seria tomar legal uma
ação que atenta contra a plenitude do homem.
As drogas ilícitas, seu tráfico e uso devem ser combatidos
por todos os meios, sem trégua: Cada segmento social deve _contribuir com sua cota de responsabilidade e ação na dura tarefa de
prevenção e recuperação. Não bastam as ações dos órgãos governamentais e policiais. É necessáriO res-saltar que ao Estado não
cumpre adentrar lares ou imiscuir-se na condução destes, a pretexto do conErole do us_o de drogas. Nem seria essa a conduta adequada às autoridades constituídas numa sociedade com bases sólidas
na democracia. Compete ao Estado, através de seus organismos de
polícia. o combate efetivo à organização criininoSa e ao seu Produto, com rigor e na forma da lei, adotando as medidas e sanções cabíveis. Entretanto. em paralelo a esse trabalho, necessária e fundamental faz-se a conscientizaçã:O social em todos os níveis, inclusive e principalmente no meio fanúlia:i", nO sentido do oferecimento
da orientação adequada, o que, naturalmente, inclui o conceito de
repúdio à droga.
Na Convenção das Nações Unidas, de 1988, foi recomendada
a adoção de medidas visando a um melhor controle da produção, comércio e transporte de produtos essenciais à elabomção de drogas
proibidas. obedecidas as respectivas legislações naciooais. No Btasil,
a Lei no 6368, de 21-10-76, é o dispositivo legal que trn1a da prevenção e repressão ao tráfico ilícito e ao uso indevido de substâncias entorpecentes que deternrinem dependência tisica oo psfquica.
Quanto ao tratamento dispensado ao dependente ae drogas,
entendemos necessário um ajuste legal para o enfoque diferenciado dos vários tipos de usuário, que podem ser classificados por
freqüência de uso e grau de dependência. Sabemos que esse brutal
e impiedoso predador - a droga -. assim considerado a partir de
que destrói com violência, encontra na dependência do usuário a
força para sobreviver. Em nosso entendimento, desde que esse
usuário não tenha cometido crime previsto
lei sob o efeito de
qualquer tipo de droga. ou que não incorra em ilícito para obtê-la,
deve ele ser tratado como vítima. a quem devem ser oferecidas to-

em

-das as oportunidades possíveis de constarem em lei, no sentido de
sua recuperação e :reinr.egmçio à sociedade.
Com ~se propósitO, estilrnnos prOpondo mudança na Tegis·
lação vigente. adequando-a e humanizando-a através da previsão
de trato legal diferenciado pata o dependente de drogas, enquanto
apenas usuário, que passaria a ser enqUadrado na-lei como vítima,
que necessita de aux.íliQ e apoio para recuperar-se e reintegrai-se à
sociedade. Quanto ao usuário-traficante, eSte, Dãturalmente, deve
ser ttatado pela lei como criminoso, sendo-lhe vetadas as benesses
legais previstas para o usuário-vftima.
O termo "despenalizar'' re-trata bem o objetivo que busca·
mos alcançar, qual seja. eximir de: prisio o usuário-vítima, criãnOO
Yaus de oportunidades para que ele se liberte da dependência .
Não se pode dispensar tm.tamento igual aos desiguais. Ressaltamos
existir uma diferença fundamental entre o que denominamos usuário-vítima e o criminoso que tam.bmn faz uso de drogas, ou, ainda,
o usuário que venha a tomar-se criminoso. Esses. desiguais devem
ter tratamento legal diferenciado.
Entendemos que despenalizar o usuário-vítima seria oferecer a este a oportunidade de resgatar sua dignidade, reingressanOO
na participâçl:o social plena e ativa dentro de sua comunidade. A
despenalizaçio proposta nio levaria ao fortalecimento do tráfico
de drogas. como alguns poderiam sugerir, pois o tráfico e· seu- objeto não devem e nlo podem. em hipótese alguma, deixar de caracterizar um crime. As substâncias entorpecentes e os traficantes estio no âma- ·
godo crime e assim devem ser vistos pela Lei. Caso o usuário-vítima beneficiado pela lei venha a perder seguidamente as oportunidades a ele oferecidas, passará. a ser considerado criminoso. Essa
mesma Lei imporá oS limites.
Sabemos que a lei nio recupera, mas deve promover e estimular a rccuperaçio de indivíduos abatidos pela dependência, aniquilados por traficantes, dominados pela droga. enquanto não inconerem em crime, o que ~ quase uma Scqtl!Sncia natural. Essa vítima JRcisa do amparo familiar e comuriitiriO; de tratamento específico que a auxilie a reverter o processo de degradaçio ao qual
foi levado pelo vício. Atrav~s dessa proposição, buscamos frear a
gra.dativa marginalizaçio do usuário que. supondo não encontiar
compla~ncia na lei, assume a condição de estar num caminho
sem volta; rumo à condiçiO de criminoso.
O combate 1 produçio nio deve ser confundido com repressio ao trifico de drogas, tampouco a recuperação de usuários-vítimas tem natureza i~ntica às duas anteriores. Cada uma
dessas questões demanda linhas de atuação específicas, com regras e m~todbs de açio própios. Silo setores distintos, dentro de
um só contexto. O que podemos considerar adequado e correto
para o Brasil? Acreditamos que promover a recuperação de
usuários-vitimas, possibilitando seu reiugresso social e abstenção do vício, concorreria para neutralizar a ação do crime organizado. Sabemos que o tráfico de drogas tem como alicerce o
trinômio produtOt'-traficante-usuário. A :iusêncía de qualquer
desses elementos inviabiliza sua existência. Resgatar da dependência usuários-vitimas representaria, ainda, uma ação no sentido da desestabilizaçio da fonte de recursos dessas organizãções. aliando ao objetivo social da medida a possibilidade de
falência fmanceira do narcotráfico.
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores, em se
tratando de tráfico e uso de substancias entotpecectes, reafiiiiUlmos a este Plenário se~m descomunais as proporções do que classificamos de verdadeira guena. Em nossa condição de legisladores. estamos fortemente comprometidos com a busca de soluções
para. essa complexa questio. Devemos considerar que a Interpol e
~
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próprio Governo dos Estados Unidos. a despeito dos recursos
Jo~.quais Jisp(icm. encontram ainda dificuldades no dominio des·
se mal. Não se {X)(.ÍC desprezar documentos, provas e histórias trá·
gicas que ahntcriam. quais nússeis poderosos. qualquer argumen·
taçào que se oferecesse em seu favor.
Ao no~ pnskionarmos frontalmente contra a libera-ção do
uso de drogas no Brasil e propormos a despenalização do usuário"
vítima. asseh'Uramos a Vossas Excelências estannos rigorosamente
embasadns em convicções que a experiência e a vivência profis·
sional nos trouxeram. As considerações aqui apresentadas guar·
dam. ainda, absoluta coerência com nosso finiie prop6sito de con·
Ct

-tribuír para a elaboração de estratégias no combate a esse tenebroso cancer social, cuja existência persiste. alimentado pela criminosa ambição de alguns. às custas da degradação de: tantos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Srs. Senadores. em
virtude da não previsão para voha da energia elétrica e para o conserto do gerador de emergência, esta Presidêmcia é obrigada. a en·
cenar os traballios. convocando sessão extra_ordinária para as
181130min, desde que tenhamos condições de realizá-la.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h29min.)

Ata da 1513 Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 21 de setembro de 1995
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Teotônio Vilela Filho
ÀS 18 IIORAS E 30 MINUTOS. COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES;
Ademir Andrade - ÁntõniO CarÍos Magalhães- Antônio
Carlos Valladares - Arlindo Por1o - Artur da Távoia- Bello
Parga- Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo CabralCarlos Oe.tcrra- Carlos Patrocínio- Coutinho Jorge--: Darcy
Ribeiro- Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fe:rnandes
- Epítácio Cafeteír.i- Esperidião Amin- Fernando BezerraFranccliuo Pereira - Freitas Neto- Geialdo MelO- Cerson Cantata - Gilbei1o Miranda - Gilvam Borges .:. Guílhenne Palmeira- llugo Napoleão- Humbetto Lyce_na~__Í_ri_s_hz.e:nde
Jadcr Barhalho- Jeffersori Peres- João Rocba -.Jonas Pinhei·
ro- Josaphat Marinho- José Agripino --José Alves- José Fo·
gaça - José lgnácio _Ferreira- José Robeno Arruda- José Sar-ncy- Júlio Campos - Júnia Marise- Lauro Campos- Levy
Oias - Lucídio Porte lia - Lúcio Alcântara - Lúdio Cõelbo_Luiz Alhcrto de Oliveira - Marina Silva·- Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júníor- -- Ney Sua·ssuna- Odac;jr _Soa·
res- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Sinion
- Ramez Tcbet - Roberto Freíre - Roberto Requiã<;> - ROmero
Ju~·á- Rnmeu Tu ma- Ronaldo Cunha Lima~ Sérgio Machado
- Teotónio Vilela Filho- Waideck Orne las.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A lislo de presença
acusa o comparecimento de 67 Srs. Seõadores. Há número regimental. dedaro_aberta a sessão.
Soh a prOlcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.-0 SR. !'RESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. oficios que serão lidos pelo Sr. I c Secretário em exercício, Senador
BeiJo Parga.
São lidos os seguintes
OF. N" 477/95 GLPDT

Brasília. 19 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Cumpre-me informar a V. Ex•. em substituição ao Senador
Sebastião Ro<:ha, a indicação da Senadora Júnia Marise, para integrar. como Suplente. a Comissão Permanente de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Aten<:iosamente. Senadora Júnia Marise,_Uder do PDT.

OF. N" 479/95 GLPDT

Brasília, 21 de setembro de~·l,995

Senhor Presidente,
Cumpre-me informãl' a V. Ex• a indicação do Senador Sebastião Rocha para integrar, como suplente. a ComissãO de Educa·
ção. em substituição à Senadora Júnia Marise.
AtencioSãmente, Senadora Júnfa Marise, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Serão fe"itas as sUbstituições solicitadas.
A Mesa teve que encerrar a sessão. como tcx:los são testemunhas, por motivo de força maior--, mas em face da força menor.
O Senador Jader Baxbalho estava na tribuna e ainda _clispu·
nha de nove minutos. Pergunto se S. Ex• deseja utilizar o resto do
seu tempo.
O SR. JADER BARBALHO. Sim. sr: Presidente.
-O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a palavra V.

Ex•
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. desejo apenas concluir as
considerações que fazia a respeito da denúncia aqui formalizada
pelo _Senador ESperidião Amin de que o Governador do Estado do
Acre estava se transferindo de partido em razão de promessa ae
verba pública para rodovias no seu Estado.
-Sr. Presidente, essa questão é grave. Há necessidade de esclarecimentos por pai1e do Governo. Tive opormnidade, na sessão
anterior. de registrar que não tenho a menor dúvida de que o Pre<ii·
dente da República. o Vice-Presidente da República, Marco Ma·
ciel. no exerdcio da Presidência. e o _Ministro dos Transportes.
que Pertence ao meu Partido, DeJXÚado Odacir Kleín, não estão
envolvidos oesse episódio~ Mas bá uma denúncia formalizada de
que há um aliciamento em troca de verba pública.
Tem sido muito naturnl Sr. Presidente, a mudança de legenda partidária. Aqui mesmo, no Plenário do Senado. podemos
verificar número expressivo de mudanças de legenda partidária.
Não é sob .es~ aspecto que trato do assunto.
Tnuo do assunto em razão de o Presidente Nacional de um
partido, Senador.da República, ler feito essa denúncia, afirm::mdo.
inclusive. estar disposto a ser chamado à colação. no sentido dt:
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que um correligionário seu, Govemador de Estado, e Deputados julho, em Rio Branco. ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge. do
Jornal A Gazeta do Acre e da TV Gazeta, declara que a finna dele
Feden.is estariam sendo aliciados em troca de verbo. pública.
Como, Sr. Presidente? Tem sido público e notório que as comprai eSSe avião e Colnpraria m:iis -uln segundo, um quarto e
até dez se houvesse necessidade, que iria lançar o avião na linha
rodovias federais passam por grandes dificuldades, e o Ministro
dos Transportes tem declarado que não possui recursos para en- São Paulo-Buenos Aires. Tenho cópia desta entrevista e, se alguém desejar, poderá ouvi-la a qualquer momento.
frentar os problemas de conservação, de manutenção e. fundamentalmente, de novos investimentos na -sua área.. Causa-nie profunda
Ainda pela manhã, recebi a informação de que o avião havia sido liberado. Procurei um contato com o Secretário da Receita
estranheza o fato.
Além disso, Sr. Presidente, foi aqui levantada a questão de
haver sido liberado um avião. que se presume seria de propriedade
ou teria ligação com o atual Governador do Acre. No entanto, já
obtive informações qUe confmn.am não haver procedência esse
fato, ou seja., que o avião conlinua retido.

Esperamos que as autoridades federais da úea possam de
fato apurar, porque seria muito gravé, sr~ Presidente. que um (lo..
vemador de Estado, dirigente de uma Unidade da Federação, esteja envolvido com contrabando. Fica. porlanto, o Governo na ·obrigação de esclarecer todos os fatos e informar se um. Governador
de Estado é contrabandista ou se está envolvido com contrabando.
QuanlO a esse aspecto, creio que Q Governo haverá de dar, no momento exato, todos os esclarecimentos em relação a esse assunto.
O que perdura, Sr. Presidente, nio é a queslio de fúiaçio. A
legislação não é rígida. e os fatos estão a demonstrar isSQ. Nii9 YCU
entrar nessas questões relativu A política do Acre; se o Goveinador quer mudar de Partido, isso é problema de S. Exa. O que nos
preocupa é a denúncia pública de um Presidente Nacional de Partido, Senador desta Casa, a afmnar que o Governador ccmnuicoullie que estava mudando de partido em troca de verba. Isso não se
pode admitir. O Presidente da. República, o Vice-Presidente e o
MiriistrO dos Transportes, seguramente, não estão envolvidos neste episódio.
.
.
De onde viriam CSSãS verbas públicas? Quem as repassaria?
Não estão no Ministério-dos
Fui infonnado pelo Senador Nabor Júnior que a obra dessas rodovias estariam sendo
transferidas para a responsabilidítde do Estado. Portanto, as verbas
seriam alocadas em favor do Estado para que o trabalho fosse realizado pela administração estadual. Dessa maneira. fugiria do âmbito do Ministério dos Transportes, mas para algum lugar teriam
sido prometidas.
Exptesso.:me no cóndicional, porque, afmal de contas, não
posso fazer afmnações levianas a respeito deste assunto. Preocupa- me quando um Senador da responsabilidade do Senador Esperidião Amin, Presidente de Partido, faz uma declaração formal de
que ouviu essas declarações do seu correligiooário.
Há que se apurar essa denúncia P<xt~ue é da maior gravidade e atinge um dos aspectos que tem marcado o Governo Fernando Henrique Cardoso. o ponto de vista ético, o qual o Presidente
da República procura preservar em relação à imagem que o Qo..
vemo de Sua Excelência tem perante: a opinião pública bmsileira.
O Sr.Nabor Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte?

rransportes.

O SR. JADE R BARBALHO - Com prazer. ooço V. Ex'.
O Sr. Nabor Júnior- Gostaria de esclarecer alguns p:mros
que, realmente, fic:aram obscuros durante o curso das discussões.
Não procedem as informações de que o Sr. Governador teria, juntamente com alguns integrantes da Bancada Federal e Deputados
Estaduais, almoçado oo jantado com o Presidente em e~ercicio.
Dr. Marco Maciel; na verdadé, foi uma audiência que tiveram, no
Palácio,
Sua Excelência. Em segundo lugar: recebi informaçOOs. boje pela manbi. de que o Governador declarou à imprensa
de Brasília, novamente que o·avião -ãpreendido em Cumbica lião é
dele, mas de um Grupo de São Paulo, cabendo à empresa de Sua
Excelência o papel de apenas avalista na compra- o que desmente
o próprio Govemador. que, em entrevista concedida no dia 20 de

com

Federal, o Sr. Everardo Maciel, que, infelizmenle. não atendeu- e
eu me reservei, não quis divulgar aquela informação. Quem sUscitou o problema foi a Seoadon Marina SilVa, depois desmentida
pelo Senador Hugo Napoleão. embora o Senador Esperidião
Amin. informalmente, jâ tivesse declarado a mim e à Senadora
Marina Silva que o avião tinha sido efetivamente liberado. Só após
ouvir essas duas informações fõf que afirmei ter sido liberado o
avião. Mesmo assim, tive ainda a cautela de ligar para o Procurador da República em São .Paulo, Dr. João Francisco da Rocha Filho. segundo o qual, pelas informações colliidas junto ao Delegado
da Receita Federal em São Paulo, responsável pela apreensão do
avião, até então o mesmo não havia sido liberado, mas já fora interposto recurso, no Rio de Janeiro. Logo a seguir, o Sr. Everardo
Maciel, enfim. telefonou-me para dizer que o avião não tinha sidO
liberado e seu penlimento estava decidido.
Fico com a infoiinaÇão anterior do Secretário da Receita
Federal, que é pessoa -a quem dou o maior crédito. Durante uma
audiência que tiveffios com ele- eu e o Senador Flaviano Melo-.
Sua Senhoria disse que já havia oconido o perdimento do avião~_e
que essa decisão da Receita Federal só poderia ser modificada por
Utn:l medida judicial. _Então, se nãô ainda houve um pronUnciamento da Justiça, o avião continua sendo considerado como perdido, incorporarido-se nOS PróXimos dias aO património da União.
Então, são esses_os esclarecimento que quero dar.
Soube, agora, que os Deputados ligados ao Governador fizeram pronunciaml!ntos há poucos minutos na Câmara, criticando
a mim e à Senadora Marina. dizendo que éramos contra a transferência de recu'rsos federais para o Acre. Não somos contra. Jâ fiz
mais de 50 Pronunciamentos aqui, e agora mesmo participamos de
um Encontro de Assembléias Legislativas do Norte do Pais. cujo
tema principal foi o ace-sso rodoviário dO Brasil para o PacífiCo,
através dó Acre. das BRs 317 e 364. Fomos prestigiar a campanha.
inclusiVe em companhia do Ministro d:Os Transportes. Depu-tâdo
Odacir Klein. e pedimos a ele parn facilitar a liberação desses recursos, porque é um sonho acalentado pela população do Acre há
mtiito tempo. Agora, nãO entendo é que, Para poder viabilizar a
transferência de- recursos para o Estado, o Sr. Governador precíse
se filiar ao PFL juntamente com a sua Bancada. É isso -o que não
admito, porque sou do PMDB e tenho lutado pelos mesmos objetivos. como companheiros também de ootros partidos. Não havia
necessidade disso. Ele está alegando que vai para o- PFL porque
este Partido possui Lideranças muitO mais capacitadas a fazer
pressão política do que as de sua legenda de ongem, o que llie daria condições de viabilizar esses recursos para o Estado do Acre. É
uma premissa errada do Sr. Governador.
Aliás, ele é useiro e vezeiro em mudar de partido. Já é tal·
vez a quinta ou sexta vez que faz isso. de modo que não estranho
as negociações que está fazendo com o PFL. para ftliar-se a mais
uma agremiação política.
O SR. JADER BARBALHO --Agradeço o aparte de V.
Ex• e os esclarecimentos que trouxe. Conhecendo-o há tantos
anos. sabendo que é um homem sério. não tenho a menor dúvida
em relação às afumações feitas por V. Ex•.
Essa questão de mudança de partido não está em jogo. O
que está em jogo neste momento é a afumação do Senador Esperi-

,...
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dião Amin -de que a mudança do partido seria em troca de verba
pública. Aí, sim, isso se chama corrupção, que é incompatível com
o Governo Fernando Hetuique Cardoso. Por isso mesmo esperamos que o Governo venha e. de imediato, e esclareça toda a situação à opiriiãO- pública e, particularmente ao Senado, inclusive ao
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que o PFL cometa nenhum crime em teOlar novos adepws para o
seu partido. JX)is essa é ã. missão dos partidos. O que fica disso
apenas é a alegação de que essa transfe~ncia seria à custa de verba pública., o que é um crime.
Estamos diante de uma situação de apuração. Não estamos
Senador Esperidíào Amin, porque então estaremos diante de um colocando. em princípio. dúvidas na palavra de ninguém. Apenas
mentiroso, ou seja. o Govem_~dQ_r do Acre será um mentiroso, está _ um governo honrado, como ~ o do Presidente da República, pão
querendo deixar o partido do Senador Esperidião e para isso está pode ficar sob suspeição de que alguém dentro do seu governo esteja patrocinando de forma aétiC8 Uma filiação partidária.
encontrando o caminho através da leviandade e da mentira.
Nesse caso, Sr. Presidente, é possível que haja alguém do
Esse é o registro, Sr. Presidente, que gostaria de concluir
Governo aliciando. e ai o Presidente da República tem que saber em nome do PMDB.
quem é. porque é um absurdo. E não é preciso Ser aliciado pelo
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o SeGoverno, porque eu. p:rr exemplo. que já sou da parte de sustenta- nador EJcio Alvares, que estava inscrito na outra sessão ...
ção do Governo. assim como o Senador Nabor Júnior. tenho rodoO SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. estava inscrito
vias em meu Estado que estão em sibla.yão lamentável. e o Minis- na outra sessão, vou dividir o meu tempo com o Senador Hugo
tro. que é cto meu Partido, não tem dinhe:iro.
Napoleão. mas gostaria que S. Ex• me permitisse.'fX'is já ienho coEntão. é preciso apurar por um lado se isso não é verdade, nhecimento da sua posiçW. apenas para arrematar a parte que.
se não é procedente. E como também tenho em relação ao caráter realmente, estava embutida. não só no aparte que pedi ao Senador
do Senador Esperidião Amin o melhor juizo, ai teremos um Go- Jader Barbalbo, mas também ao Sefiador Esperidiio Amin.
vernador mentiroso do outro lado, que inventou uma história para
Consulto o Senador Hugo Napoleão. porque talvez até me
o Senador Esperidiio dizendo que vai sair por causa de verba, o
permitisse fazer um comentário. Há uma precedência de inscnÇão.
que é improcedente.
eu falaria após o Senador Hugo Napoleão, mas inscrevo~me, a parTemos, portanto, duas vertentes, Sr. Presidente: ou alguém tir de agora. como Líder do Governo, para fazer um arremate ge"
de dentro do Governo está sabotando a imagem do Governo em ral.
relação a esse tipo de aliciamento. que não tem. seguramente. o
Enlào, eU- gostaria que o Senador HUgo NaJX)leão- f~lasse
concurso nem do Presidente. nem do vice-Presidente nem do Mi- antes de mim. inclusive pela admiração e pelo apreço que me me·
nistro da área, ou então o Governador é um mentiroSo e está en- rece.-mas inscrevo-me, a partir' de agora, para fazer um comentá no
contrando uma desculpa para sair do Partido do Senador Esperi- geral como Líder do Governo.
díão Amin.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa perguntou
O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex"me pennite um aparte?
apenas a V. Ex•, S"enador Elcio Alvares. porque. na sessão anteO SR. JADER BARBALHO- Com alegria.
rior. V. Ex• não teve oportunidade de apartear o Senador EsperiO Sr. Epitacio Cafeteira - Desde o_ momento em que V. dião Amin. e a Mesa entendeu que V. Ex• iria. em seguida. ser insExM iniciou o seu pronuncíamento tenho tentado comunicar-me crito como Líder. e o in~veu. Por isso, estou retomando a sescom o Senador Esperidião Amin. porque depois que saímos daqui. são passada. Mas. nesta sessão, o primeiro orador é realmeme o
por falta de luz. com toda certeza. não ímagínávamos que a sessão Senador Hugo Napoleão. Como ietonWnos õ problema da ses.c;ão
Ex-... Mãs.
pudesse vir a ser reiniciada. já uma nova sessào extiaordinária passada. nesSe- sentido foi qt.ie a -Mesa perguntou" a
para tratar do mesmo assunto. Por esse motivo. acredito que ele pelo seu gesto, o Senador Hugo Na?Jleão tem a palavra.
não esteja aqui. talvez não esteja na Casa. Creio qUe não esteja na,
O SR. ELCIO ALVARES-Sr. PreSidente. apenas um esCasa. como um grande número de Senadores que também saíram clarecimento~ se V. Ex• me pennitir. É evidente. na outra sessão.
daqui. certos de que não haveria mais sessão hoje. Mas tenho a eu teria a prioridade. e cedê-la-ia prazerosamente ao Senador
~.:erteza de que este assunto deve voltar em outra oportunidade,
Hugo Napoleão, mas pareceu-me que V. Ex• deu prosseguimento
caso contrário. apesar dos elogios feitos por V. Ex • à figura. do Se~
à sessão anterior. por motivo exatarnente. confCimle-falou V. E-X ...
nador Esperidião Amin. vai ficar sempre se-m se saber até onde de força maior e força menor também.
esse Governador faltou c-om a verdade. até onde as arlrinaçôes do
Então. inscrevo~me. como Líder. para falar logo após a
fala do Senador flugo Napoleão. Tenho a impressão de que o
Senador F..spendião Amin foram realmente ouvidas. Também
a,,:redato que o Senador Esperidião Amin. Presidente do meu Partiaparte que não dei estará contido mteiramcnte no meu pronundo, não tinha nenhum motivo para inventar algo dessa nabJre7..a. Ciamento.
mas. de qualquer maneira. fica umi sitUação dificil para ess_e GoObngado a V. Ex".
vernador. fic-ando ou saindo do Partido. _vai levar. com a sua transO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Se~
ferência. uma idéia muito tnste que todo este Pais passa a ter de
nador I Iugo Napoleão.
um h<mtem que está governando uma Unidade da Federação. Fa\'o
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente. Srs. Senadoesse aparte apenas para di7.er que tenho a certeza de que. se o Seres, agradeço a defen!nCia de V. Ex~ e também a do Senador Elc10
nador Esperidaão Amin estivesse aqui, porque se disse pmnt(l à Alvares. Gostaria de dizer que na ses.'õào ordinária de ho}! a Sc_n3.~·olaçào. daria com riqueza de detalhes toda a forma mfi'Kl ouviu o
dora Marina Silva afirtn<':tl qUe o ·Góvl!m<'dm do Estado do Acre c
caso. como chegou a seu conhecimento. Tenho certe7.a que cm alguns parlamentares estariam sendo aliciados, enfim. de que pãra
uma próxima sessão estaii presente pãra esclarecer.
mgressarem no Pf-1J receheriam vcrhas federais.
- ()e ·pránto fiz três ãfúmaçõcs:- a pnril"eira é i:juc -oóviamc-ilte
O SR. JADER BARBALHO - Senador Epitado Cafeteira. agradeço o ~parte de V. 1:,•. mas os Anais registram de fomaa
não ctm~o.·ordava com esse método: a segunda é que o Pf-1., em nedara que o S_cnador Espcridião Amin disse que ouviu do governanhum momento o havia proposto: e a terc_eira é que pessoalmente
dor. E disse que estava pronto para confumar.
desconhtX·ia qUalquer reunião. qualquer almoço ou qualquer Jantar
Estamos diante- de duas situaçc1es: ou o governador mentiu. de traballw para tratar do assunto. Todavia. -não cStatiamos, ·nc-rn
encontrou uma fónnula para justifiCar ao Presidente do St?U partido C);tamos. 1mpedidos de dialogar, di! l·onvcro;ar. Je trocar idéias e de
por que ia sair para ingressar nos quadros do PH •. E nâ<) ccmsidcro até fazer ~o.·nnvitcs para que ingressem na no~sa agrcmja~·ão aqueles
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que pertencem a ouuas agremiações ou aqueles que, ev~pb.lal.men
te, nem a agremiações pertençam.
Nesse sentido. o meu partido defende ampla liberdade de
negociações e de entendimentos. E deixei clara a nossa posição.
Mas como o nome do Presidente da Repúblici em exeicido, Marco Maciel, foi aventado nos-debates. como sugeriu-se que Sua Excelência teria participado -de almoço juntamente com o Governador do Acre ou parlamentares. para tratar de assunto relativo à filiação ao PFL. tomei a inkiativa de telefonar a Sua Excelência.
Devo manifestar-mé esclarecendo que. já no discursQ_ da
sessão ordinária vespertina. havia dito que, conhecendo como e<r
nheço. há muitos e muitos anos. o PreSidente Marco Maciel, sei
que Sua Excelência. na posição em que está. rião é absoluta e rigorosamente o Presidente em exercício ou o- vice-Presi~te da República do PFL ou de qualquer partido, é vice-Presidente e Presidente em exercício do Brasil e de tod_os os br~_ileiros.
Mas telefonei para Sua Excelência procurando saber dele o
que havía em tomo do assunto que fosse do seu conhecimento.
Sua Excelência disse que em momento algum participoo de qualquer almoço ou jantar relativo ao assUnto. Mas.que, efetivamente.
recebeu em audiência o Governador do Estado do Acre. durante a
qual trataram de assuntos administrativos~ Em tempo algum. o
Presidente em exercicio, Marco Maciel, fez alusão a partido. Em
tempo algum e nem fez convite direta nem indiretamente. Mas é
verdade que o Governador do Acre disse. en passant. que estava
pensando em ir para o meu partido. para o PFL.
O Presidente Mart:o MacieL que é, como lodos sabemos:,
um homem educado. um homem d~.:; postura e de compostura, foi
enfático. eu díria até que- fõi duro. e disse; "O Senb_Qr está tratando
com a pessoa errada. O assunlO não me diz respeiio. Não é a mim
que deve se dirigir -para o trato de assuntos dessa nature1-3.. Nem
c;ou a pessoa indicada. Aliás. "· disse -"nem_ ao Presidenie daRepública, que também não cuida de assuntos dessa natureza. Nem.
pois. o Presidente Fem.ando Henrique Cardoso.", disse o Presidente em exercício. Marco Maciel. Foi enfático e me disse que não se
afasta dessa alitude.
Então. a postura do Presidente Mar_w Ma_çiel é exatam.ente
essa.. A postura de quem não entra em questões partidárias nem as
do meu.
Devo concluir. Sr. Presidente. dizendo que também mantive
entendimentos co_m o Secretário da Receita Federal. Everardo Maciel. exatamente em função do aparte recebido do nobre Senador
Nabor Júnior. que já ag~ra esdarece ã Casa a sua posição. Naquela ocasião, dis..c;e que sou hera que- o aVíãõ-em causa estava já liberado e que não tinha havido o seu perdimento. Pois a noticía verdadeira. dada pelo Secretário da Receita Federal. é de que houve o
perdimentO do avião e que agora a sua recuperação só pode dar-se
pela via judi6al-:-Ou seja. se a jusliÇ:i -decidir. se a justiça definir
pode haver essa situação, mas sciia uni CasO-Sub.judice. o que ainda não é.
Tamhém afizrile:"í qUe tõnhcço. há muitos anos. o Secretário
da Receita FederaL É um homem digno. que tem em seu passado
uma folha de serviços prestados ao Brasil e, isso esta Casa reconhece.
Sr. Presidente, concluo as minhas palavras para dizer que
penso que os fatos estão esclarecidos. O Presidente Mat"Co Maciel
está _com sua imagem coilSerVada pelas suas própriãs alitti.des. pela
lhaneza e correção de s.eu.caráter.
__ _ ___ __ -~ __ _
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o
Senador Eic:io Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes Sr-se Srs. Senadores, de inído quero larnenLar que na sucessão dos debates tenha-
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mos. através de força regimental e JXl1" falta de energia elétrica, ficado exatamente num ponlO em que a repercussão do_noticiáifQ Já
é muito reduzida.
Obviamente, o noticiário do Senado para a Voz do Brasil, a
esta altura, Já está concluído. Na sua grande maioria, os jornalistas
que integrarain a bancada já saíram com uma versão do assunto.
Amanhã- quem sabe-. abrindo os jorniis, vamos verificar que a
versão anterior está longe dos esclarecimentos que estão sendo fei·
tos agora.
___ _$r. -~sidente e eminentes Colegas. senti-me no dever de
trazer esclarecimentos que são necessários. Inquieta-me ter visto.
boje. o crescimento de um deb&te., que partiu de uma declaração
que teria que ser profundamente analisada.
Também. a exemplo dos demais Colegas que primam aqui
pelo comportamento ético, lamento não lê-los presentes, a Senadora Marina Silva e o Senador Esperidíão Amín. Fiquei em dúvida.
porque o que quero colocar, obviamente, invoca a presença dos
dois eminentes Senadores.
Mas essa dúvida não pode ser prorrogada. porque, conforme já me ma.ilifestei de início, temo- que. amanhã. a versão dos noticiários seja iliteiiãriiCiite distante a.a realidade dos fatos.
V amos fazer uma retrospectiva: tudo começoo com uma declaração da Senadora Marina Silva. dizendo que o Governador do
Acre teria declarado nos jornais Que estavã passando para 'o Partido da Frente Liberal, em virtude do aceno de concessão de verbas.
A partir daí. gerou-se o debate.
Não tenho procuração do Governador do Acre, mesmo JX>l"·
que sempre devotei uma sifupatfa n::iilito gi'ande ao SenadO[' Nabor
Júnior, sei da sua posição política no Estado e não gostaria de deixar de estar ao lado do_Senad_or Nabor JúniÇ!l'! prinCipalmente em
fatos políticos. Mas é fundamental, Sr. Presidente. dentro do espírito__ dc?mocrático do contraditório, que tivéssemos a palavra do Governador do J;stado do Acre, _independente;nente, conforme fãlou
o Senador Jader Barbalho, da declaração do Senador Esperidião
Amin. porque quero examiná-la nesta fala. como Líder.
A partir das declarações da Senadora Marina Silva, desencadeou-se um temporal aqui. em que várias- acusações foram feitas, e uma delas da maior gravidade possível- e aí, sim, o Governo teria- que reagir à altura -. de que uma autoridade da mais alta
respeitabilidade do Governo. que tem sob a sua respõnsabilidade
um dos mecari.ismos mais delicados do Governo Federal. teria sido
parte integrante desse cornplô para trazer o Governador.

No fundo foi isso: Participaram todos, inclusive o SecretáriO dã Receita Federal. fazendo com que o avião que eslava preso
fOsse liberado, parte integrante de um ajuste para conduzir o seu
grupo político ao PFL.
E aí. Si. Presidente, ouvi aq-ui que havia promessas de
estradas, como se não existisse, no Plano Plurianual já definindo por inteiro. o qu-e o Governo vai fazer Dos pr6xinios
tempOs.
Ouvl aqut Sr. Presidente; e é IIlliito grave, que o Presídente
em exercício.- o v ice-Presidente Marco MacieL teria até, num jantar ou num almoço, tratado do assunlO.
I~so ~udo ocorreu_l:18. t~ _de boje. e o assunto_ ficou no ar.
Fui ínterpelado pela imprensa. vários Senadores foram intetpelados. e essa y~~Q ganhou_ COipO. Sr. ~i~ente. v_amos ~zir
toda essa discussão ex_dusivamente a fatos para ter a impresSão
exã"ta ôe que foí-ã_l3ªtalha do Itararé: não foi.
Disse-o muito bem o Senador Hugo Nãpoleã.o.-que faiou
como líder do PFL- mas gostaria de declarar que subscrevo totalmente a sua declaração como líder do GovernO -, qtiC só quem tiâo
conhece o caráter e a integridade do vice-Presidente Marco Maiiel
poderia duvidar do seu comportamento. Conheço o vice-Presiden~
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te desde 1970, e uma das caracteristicas de Marco Maciel é o comportamento ético.Quero fazer ã.Qui. Sr. Presidente, um comentário em termos
realmente jocosos: alguns elementos do PFL hoje reclamam que
perderam um companheiro, porque Marco Maciel é por inteiro o
v ice-Presidente da República.
Qualquer coisa que seja dita contra Marco Maciel seria prejudicada por uma história de vida. Conhecemos a personalidade de
cada homem que faz a vida pública e, neste caso, já disse muito
bem o Senador Hugo Napoleão e quero reiterar: jamais o vice-Presidente Marco Maciel recebeu _o Governador do Estado do Acre e
seus companheiros para ttatã.r de qualquer assunto político. principalmente transferência de legenda partidária. O assunto aí se encena.
Alongo-me agora para c-;::-rrobora.r o que disseram os Senadores Esperidião Amin e Jader Barba.lho em relação ao Presidente
da República. O Presidente f'emando Henrique Cardoso, todas as
vezes em que tem falado comigo sobre assuntos partidários. declara de fonna categórica. peremptória e textual "não admito de maneira alguma que possa haver dúvidas sobre o meu comportamento". porque como Presidente da República rt:speito a base de sustentação partidária:.,. i'eSpeito o funcionamento dos Partidos e jamais
irei me -envolver em questões partidárias.
Inclusive a orientação que outro dia recebi do Presidente da
Re~blica. tanto no aspecto partidário e eleitoral, quanto no da legislação, foi para-que venhamos a nos abster em razio da sua absoluta neutralidade como Chefe de Governo. O Presidente estaiia
afastado in limine dessa discussão. O Vice-Presidente também.
pelas razões que já foram argüfdas.
Sr. Presídeore, o que me pareceu grave - convoco os testemunhos dos Senadores Nabor Júnior. Romero Jucá. e Romeu
Tuma e do Dr. Everardo Maciel. Diretor da Receita Federal - é
que nada mais impiocedente do que essa notícia:- em relação a um
avião. cuja propriedade é atribuída ao Governador do Acre.
Sr. Presidente e eminentes Colegas. desde o dia 26 de agosto está decretado o perdimento desse avião. e não houve recurso
na área administrativa.. Agora já foi efetivado o perdimento total
na área administrativa. Evidentemente, as partes interessadas no
avião, se quiserem fu.giessar em jUíZO, poderão fazê-lo. Mas aí é
outro problema, mas não será nunca com a conivência. com a
cumplicidade ou com a aquiescência da autoridade responsável
pela apreensão, o Dr. Everardo Maciel.
Esse assunto que veio- à baila é até certo ponto condenável,
porque levanta dúvida sobre a integridade de um homem que tem
sido. no exercício do cargo de Diretor da Receíia Federal. intransigente. Todas as pessoas que têm convivido com o Dr. Everardo
Maciel sabem muito bem que S. Ex• não transige. cumpre rigorosamente a lei.
O Sr. Bemanlo Cabral- Permite V. &• um aparte?
O SR.ELCIO ALVARES -Comprazer ouço V.Ex'.
O Sr. Bernardo Cabral- Observe V. Ex• que, com uma
rapidez incrível. atinge-se a honra de algumas pessoas com notícias as maís contraditórias possíveis. Confesso que ouVi toda essa
discussão-catado e, ao mesmO tempo. fiquei profundamente desanimado com o que vi acontecer no Senado Federal. Não quero discutir sobre quem tem ou não razão. De uma hora para outra. acusa-se_o Presidente da República, registra-se umã suspeita sobre um
Secretário Federal, leva-se um Gov_emador ao banco dos réus sem
que se lhe dê nenhuma defesa. Ouvi, estarrecido. assuntos que talvez fossem mais- patoquiais do que relativos a uma discussão no
Senado Federal. Não digo a V. Ex• que a política estadual, regional. não deva ser comentada por este ou aquele adversário político.
Não é essa a tese-.- O fio condutor, fllos6fico, do meu aparte é o se-
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gulrne: como é fácil levantar-se uma nOf.ícia., para dizer que V. ex•
tem absoluta razão quando começa. o seu pronunciamento dizendo
que "é para reparar o que. talvez. já nào seja nlais repitrá.vel" Nesta hora a imprensa que aqui estava provavelmente já está fechando
o notiCiário com aqUela primeira impressão. que foi panodmica,
não foi tão pequena assim. Aqueles políticos que já foram ao opro..
brio por causa de notícias veiculadas nos jornais sabem que as retificações nunca alcan'çam o seu objetivo. O que quero louvar é a
fonna como V. Ex• começou o seu discurso, não pela defesa de
Marco Maciel. que seria absolutamente desnecessúia. mas pela
defesa que V. Ex• faz do grande instituto que existe no Direito Penal- o conttaditório. Quero cumprimenlá-lo por issO. Senador El·
cio Álvares.
O SR. ELCIO ALVARES - Senador Bcrnan:lo Cabra~
agradeço o aparte de V. Ex•. Este ponto quero deixar claro- e flz
a ressalva em relação ao Senador Nabor Júnior. o cootraditóifu é
sagrado. No momento em que nos erigirmos juízes de fatos, que
não têm o âmbito democrático do contraditório. estaremos pcca.ndo inevitavelmente.
Neste caso, Sr. Presidente, eminentes Colegas. tenho a impressão que o Senador Nabor Junior, com suas palavras aqui proferidas. com a sua probidade de sempre, colocou a vexdade dentro
dos seus verdadeiros caminhos. O Seriador Jader Barbalbo já teve
oportunidade de falar a respeito do comportamento do Presidente.
Havia essa preocupação de minha parte como Lider. O SeDidor
Hugo Napoleão deixou o assuntO inteiramente eXauridO em iermos
da participação do Senador Marco Maciel. E no tocante à inlêrv'ençio, não há mais dúvida alguma sobre o comport.amento exemplar
do Diretor da Receita Federal. Everardo Maciel, resta-me o fmal.
Acredito que é um direito nosso achar que aqueles que. de
uma forma oo de outra, trouxeram o assunto à. baila,. e disse-o bem
o Senador Bernardo Cabral, como perdão da disputa regional, que
considero válido, é assunto caracterizadameole paroquial, estio na
obrigação moral de declinar nomes e fatos.
De fato. Sr. Presidente, bá uma acusação remota de que alguns elementos, à. sombra do Governo. estão usando artifícios pãra
cooptar determinados políticos e suas legendas partidárias. Evidentemente~ o Governo do Presidente Fernando Henrique CaJ:doso
não vai concordar, de maneira alguma, que quem quer que seja
use seu nome parn instrumentalizar ação governamental em f&Vor
da legenda.
O Sr.Epitacio Cafeteira- V. Ex•me permite um aparte?
O Sr. Jader Barbalbo- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Tenho impressão que o Senad_or Epitacio Cafeteira já tinha pedido o aparte. Posterionnente,
concederei o aparte a V. Ex•.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Elcio Alvares, o meu aparte v~al ser muitO reSti1to, muito pequeno. Apenas
queria que ficasse registrado no PionUncia.n:lento de V. Ex• o
seguinte": do Presidente dO Meu Partido não houve, eM momento algum. qualquer afirmação quanto ao avião. NãO houve tãinbém afumação alguma do PreSidente do meu Partido que pudesse, mesmo por dedução ou indução. imaginar que o Presidente Fernando HeDrique Cardoso. o více-Presídente MarC:o
Maciel ou o Secretário da Receita estivessem envolvidos no assunto. S. Ex• foi categórico ·em ãf:tilriai' que estaria pronto para
vir à colação e provar que o Governador do Estado havia feito
aquela aflilllação. No pronunciamento- de V. EX•; faço eite
aparte exatamente para ficar claro que da parte do Presidente
do meu partido não bouve nenhuma informação, no que tange a
avião, jantaies ou almoços, que denegrisse a imagem de Fernando Henrique Cardoso, de Marco Maciel ou de Everardo Maciel. Não consegui localizar o Presidente do meu partido~ Por
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isso faço o registro. Se rlão houvesse uni destaque para isso, poderia ter-s-e a iffipressão de que ele estivesse envolvido no que tange
a essas afirmações, quando lalvez o mais enfático de toda- esta discussão tenha sido o Senador Esperidião Amin. Agradeço a V. Ex•
pennitir que eu coloque em seu pronunciamento o reparo, que ju 1godamaiorimportância.
_
_

O SR. ELCIO ALVARES - Agradeço ao Senador Epiticio Cafeteiiã-C o faÇO OOrii muita alegria. Todos nesta Casa sabem
que me ligo ao Senador Esperidião Amin por uma amizade fraterna. Temos uma convivência, e a cada dia mais se solidifica a amizade. Não faria• nenhum reparo ao comportamento do SenadorEsperidião Amin pOrqUe S. Ex• está no exercício legitimo da Presidência de um partido.
Evidentemente - disse-o muito bem o Seriador Jefferson
Peres há pouco, quando afllll1óu- que tii.lnbém levaria a qtiestio ao
seu partido -. todos nós queremos esclarecer o assunto. E como o
Governo Fernando Henrique ~doso tem agido com a máxima
probidade, com a maior transparência nos seus atos, evidentemenw
te queremos que isso seja apurado. para mais uma vez demonstrar
que o Governo nio aceita esse tipo de comportamento.
Ouço-õ Senador Jader Bsrbalho e, logo em seguida, os Sew
nadores Nabor Júnior, que inclusive foi mencionado, Sérgio Maw
chado e José Roberto Amlda.
O Sr. Jader Barbalho- Senador Elcio Alvares, V. Ex• faz
uma análise qu.e considero muito pertinente, a de que fatos ttazidos a este plenário acabaram permitindo, no desenrolar da sessão
passada e desta sessão extra_ordinãrilb que a verdade pudesse ser
reposta, particulannente no que diz respeito ao envolvimento da
figura do vice-Presidente da República, do envolvimento do Qo..
vemo, na pessoa do Presidente, e, muito mais ainda. ao envolvimento do Secretário da Receila Federal. Julgo da maior 1iriportância o registro que V. Ex• faz. No eD.tanto, eu gostaria de fazer um
reparo ao que foí aqui declarado: não me animaria, Iiem creio que
aos demais Senadores que nio integram a bancada do Acre. a participar de um debate ~bre a política do Acre. Todos nós, seguramente, ficai'eniOs em posição muito desconfortável. Não me sinto
à vontade para entrar nem na bancada do Acre nem na de qualquer
outro Estado. Penso que n6s só nos envolvemos noste debate em
razão de denúncías que são da maior gravidade e que envolvem o
Governo. Em primeiro lugar. bavia denúncia- e já- foí eSclarecida
- em relação l Receita Federal. E V. &• tem razio: denúncia da
maior gravidade e que. graças aos esclarecimentos já prestados.
está reposta a Verdade em relaÇão ao fatO. Sobrevíve deSte debate
outra denúncía que-não é paroquial, de forma alguma.. Há, por par·
te de •1m Senador da respeitabilidade do Senador Esperidião
Amin. Presidente Nacional do PPR, a declar.lção formal de que
um Governador- de Estado lhe disse que estava mudando de legenda em troca de verba p.íblica. Isto não é aSsUnto -do Estado do
Acre. mas é um assunto do País. e seria Uma vergOOha se-fosse
verdade. Recuso-me a admitir isoo: Iriãs não o considero paroquial.
Este assunto precisa seÍ' esclarecido, pois envOlve um Senador da
República, que já foi candidato à Presidência do País e é presidente nacional de um partido político_, que afuma peremptõriaiD.eri.te
ter sido instado ?X um Governador de uma unidade da Federação
que estava deixando o seu partido em troca de verba pública. Não
vejõ COmó iss~Ys~ja assunto paroquial do Acre. Não. não é; -é um
assunto do PaiS: troca de verba pública. Todavia, como V. Ex•,
não tenho dúvida sobre a honorabilidade. respeitabilidade e serie·
dade do Senador Esperidião Amin. Estari3~ mentindo o Senador,
estaria inventando? Não. reiterou dívásas veZes que OOviU: Men·
tiu o GoVernador do Estado? Inventou uinã história parnjustíficar
a sua saida do partido ao Senador Esperidião Amin? Então. essa
não é uma matéria pai'Oqui31 do Acre: é uma matéria que deve
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preocupar-nos. Nós. os Senadores. somos responsáveis pela politi·
ca da Federação, pela política em relação aos; Estados. Concordo
com V. Ex•. Parece-me que todas as dúvidas foram dirimidas. E V.
Ex• tem toda razão. Sobrevive, entretanto. a denúncia do Senador
Esperidião Amín. Ninguém está cerceando o contraditório nem o
direito de defesa do Governador do Acre. Não está havendo _cerceamento. Senador Elcio Alvares. Para entrar neste debate. não
preciso pegar o telefone e ligar para o Governador do Acre e perguntar se ele disse ou não isso ao Senador Esperidião Amin. A
responSabilidade de fazer uma af11111aÇãO dessa natureza é do Senador Esperidião Amin. Que venha agora o Governador do Acre e
contradite o Presidente do seu partido. Portanto, não há cerceamento de defesa em relação ii. declaração de um homem público
que ocupa a presidência nacional de um partido. e o Senado da
República não pode desconhecer isso de fonna alguma.. Então. Senador Elcio Alvares, quero cumprimentar V. Ex•, que demonstra o
quanto,
início da tarde para cá. os assuntos foram sendo devidamente esclarecidos, de certa forma, iSOlando o Presidente da República, o vice-Presidente e o s~tário da Receita Federal. Todavia·, sobrevive um assunto que não é paroquial. que não é do Acre:
a denúncia do Presidente Nacional do PPR de que um Governador
estaria sendo aliciado por verba pública. Cumprimento V. Ex".
O SR. ELCIO ALVARES - Em primeiro lugar, quero
agradecer os cumprimentos. Quero também. Senador Jader Barbalho. colocar as coisas nos seus devidos lugares. Em nenhum momento, estão aí as notas taquigráficas. eu disse que esse assunto
era paroquial. No curso do debate. pode parecer que o orador que
está ocupand_o a tribuna tenha feito até uril reparo ao Senador Nabor Júnior. Quero deixar claro, e isso faço questão de reit.,rar. o
Senado me ensinou que aqui somos uma grande fanu1ia. Até prova
em contrário. estou de maneira inconteste ao lado do meu colega
de Senado e sei da dedicação do Senador Nabor Júnior ao Estado
do Acre.
Não entro nem no mérito do exame da questão. mas quero
deixar claro que no caso do Senador Esperidião Amín, que respeito também. e todos sio testemunhas da nossa ligação fmtema. só
não {X>SSO concordar, como fiz no início quando levantei o contraditório: iiu-mã OUtra- figurâ tãmbém- quem sabe o velho advogado
esteja ressuscitando agora? -. para fazennos uma denúncia precisamos tipificá-la. dizer o que aconteceu e o Il9me das pessoas envolvidas. Caso contrário, fiCa uma dúvida sobre o Governo. o que rião
aceito como líder do Governo. Essa não é norma do_ Governo do
Presidente Fernando Hemique Cardoso.
Se alguém ofereceu vantagem. não posso partir do pressuposto de que foi alguém do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. É contra isoo que quero reagir aqui, e reagir de forma veemente. para que a dec!arat;ão feita neste plenário rião deixe
esse véu diáfano e deletério da dúvida, da suspeição, sobre a cabeça de elementos que integram o Governo do Presidente Fernando
HenriqUe Cardoso.
·
Portanto, Senador Jader Barbalho, estamos inteirarile"nte
acordes. Compete ao Governador do Acre, que falou com o SenaaorEsperidião Amiil'; dizer quais foram as pessoas, quais foram -as
·obras. Não se pode levantar a dúvida sObre o Governo Fernando
Henrique Cardoso. porque, evidentemente, no momento em que
há essa dúvida, pressup3e-se que Ministtus de Estado ou algum
detentor de carg~ no Governo Fernando Henrique Cardoso tenha
sido também parte integi'ãnte de uma mecânica para trazer para
partídos políticos aqueles que, de uma forma ou de ootra, querem
entregar suas legendas.
Deixo claro isso. Sr. Presidente. e reitero: enquanto líder do
Governo. não deixarei, princij)ãlmente quando surgir üln fato deste porte, que é a. de~~~a ~ re~~ ao Diretor da Receita Fede-
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ral, todos os outros assuntos me parecem- perdoem a conflssioembutidos dentro de uma belíssima discussão política. Mas o fato
de dizer que o Secretirio da Receita Federal participou de um
ajuste político, liberando um avião já erq_ estado ~perdimento, é
grave e pesa sobre a honorabilidade de um dos homens mais importantes dentro da mecãníca do Ministéríci da Fazenda. Repilo
veementemente, pmque esse me pareceu o ponto principal. Perdoe-me o Senador Nabor Júnior, devolvo-lbe a palavra. pocque o
Senador Jader Barbalho, que observou com muita propriedade o
início do meu pronunciamento, me fez fazer este esclarecimento,
que julgo do meu dever. cano líder do Governo.
Ouço o nobre Senador Nabor Junioc.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Nobre U·
der Elcio Alvares. a Presid.sncia comunica qUe o tempo de V. Exa
está esgotado. Mas o Senador Nabor Júnior já havia podido um
aparte, e a Presidência será. tolerante.
O Sr. Nabor Júnior- Senador Elcio Alva=. gostaria de
aduzir, para esclarecer a minha participação neSte ciebJte, algumas
coasiderações. Hoje pela manhã. recebi uin teleforietruf do Acm,
em que o Diretor de uma emissora de televisão dava conta de que
o Boeing 727 apreendido no Aeroporto-de Cumbica. em São Paulo, cuja propriedade se atribui ao Governador do Acre, teria sido
liberado. Com a prudência habitual. não me precipitei em dívulgar
essa infonnação; primeiro, liguei para o Socretá.rio da Receita,
Everardo Maciel. lentando confu:mar a notícii~ pcsis, ao estar com
ele no dia 14 deste m&,. acompanhado do Senador Flaviano Melo,
soubemos que havia sido dado o perdimento do aviio e que s6
uma decisão judicial poderia modifiCai- es-sa-providência tomada
pela Receita Federal no cumpri~Mnto de suas obrigações legais.
Acredito, portAnto, ter agldo cotretamente: telefonei parit. o Dr.
Everardo Maciel, inas a sua s:ec:R:tária- ine -disse, em resposta, que
ele estava atendendo outro telefonema e logo ligaria de volta para
mim. Eram maiS ou menos 11 h011.s da manhã- e até saí do gabinete às 12:30b- não recebi a prometida chamada de retomo. Durante toda a tarde, fiquei em alerta.. mas evitei veicular o assunto
aqui. buscando sempre a certeza da veracidade daquela informação recebida do Acre. Q\lando eu estava couversando com a Sepadorn Marina. -antes de S. Exa fazer o pronunciamento, o Senador
Esperidião Amin passou por- il6s ·e COJÚI11110U que realmente o
avião haVia sidO liberado pela Receita Federal. que teria chegado à
conclusão de que o material transportado de Miami para São Paulo
era de uso da própria aeronave e de sua tripulação, com valor estimado em apenas US$ 15.000. O Sr. Everardo MacieL até aquela
horn não havia atendido minhas ligações, nas quais bJscava ouvir
dele a versão oficial da Receita. Levando ao extremo a cautela, antes de qualquer declaração fui à cabine telefôoica do pleoário e telefonei para o Procurador da República de São Paulo, Dr. João
Francisco da Rocha Filho, que está acompanhando_ esse processo
de apreensão do _aviaõ - mas, infelilmeme, ele tamb6m não atendeu, pois não se -eriConb:aVa na Procuradoria da República. QUando a Senadora Marina Silva levantou a questão, eu estranhei, não
fiz qualquer acusação ao Secretário Everardo Maciel, apenas disse
que estranhava o que o Governador declarou e o jornais acreanos
têm divulgado nestes últimos tempos. Nós nOs baseamos na informação que tem sido divulgada pela imprensa do Acre, que o Governador controla em. grande parte, a ponto de CeilSU.llq', atrav~s do
Assessor de ComunicaçãO Social, matérias mais sCnSíVCis. Repito:
apenas estranhei haver o Governador declarado que ia ter um encontro com o Vice-Presidente Marco Maciel para comunicar sua
iminente filiação ao PFL. Isso não é segredo. pois o própriO Senador Hugo Napoleão COIÚUIDOI.I que o Sr. Cimeli foi
Presidente
da República em exercício,- C, nessa audiência. comunicou que estaria SC filiando ao PFL, embora o Presidente em exercício disses-
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se a ele que não tratava de tal assunto. Vejam bem V. Ex"s: foi o
Senador Hugo Napoleão quem disse isso aqui, não fomos nós! O
Governadtt foi à audi&.cia com segundas intenções, porque, se ti_vesse ido á prcseçça _do ~sidente da República simplesmem:e
para cuidar da obtenção de verbas para o Estado do Acre. Sua Excelência não leria proclamado uma decisãoi polítioo-partidária. a
de filiar-se ao PFL. O Senadoc Hugo Napoleão. no pronunciamento que acabou de fazer, confll'IIlOU que o Governador foi fazer essa
comunicação ao Presidente da República em exercício, Marco Maciel. De outra parte, não fiz acusação alguma ao Sr. Everardo--Maciel; estranhei que, no momento em que o Governador estava
anunciando que se filiaria ao PFL. eu recebia a informação de que
o seu avião eStava sen9o liberado. Foi ísso·o que eU_disse_ e a Taquigrafia pode atcstar.Por que aconteceu tudo isso? Aconteceu.
Senador Elcio Alvares, porque muitos assessores do Governo. inclusive o Sr. Everardo Maciel, não dão atenção aos Senadores.
Procurei boje um contato responsável com S. Sa. e ele não retornou; anteriormente, uma audiência pedida em agosto só foi m3rcada. graças i intennediação de V. Exa. para o dia 14 de setembroV. Ex• é testemunha disso! Não reclamamo~ esse ~ o lratamento
que dão aos parlamentares. O próprio Governo e sua imagem é
que saem prejudicados, pois tudo isso seria evitado se ele tive.sse
tidoi a consideração de atender o meu chamado, dando a versão
que }liga ser a verdadeira. VejG-me, então, compelido a basear-me
em informações cOiilo a do Senadoc EsperidiiO Amin, que Dos: declarou haver sido liberado o avião, confiiiriando o que ou~intmos
pela manhi. Como agora chega uma pa-lavra oficial, do Prccurador, em São Paulo. dizendo que o avião não havia sido liberado.
embora já exista um recurso intetposto no Rio de Janeiro, contra o
perdimento da aeronave. Quando fmalmente consegui falar com o
Sr. Everardo Maciel para esclarecer o assunto, ele me agredeceu.
Quero deixar esses falOs beoi claros. para qUe não -prosperem versões sobre qualquer acusação infundadà ao comportamento de
Everardo Maciel. Mas se ele tivesse tido a consideração de telefonar para mim. pela manhão. oo tivesse atendido os meus telefonemas, muitas coisa teria sido evitada no curso desse debate.
O SR. ELCIO ALVARES • Premido pela estreit= do tem·
po, eu quero. muna frase, dizer de> meu apreço e da múlha admiraÇão
pelo Senador' Nabcr Júnior. A sua participação. como sempre. foi feita da maneira mais correta. mais honesta, e com aquele amor caraderistico às coisas do seu Estado. o Estado do Acre.
Sr. Presidente, eminentes colegas, lamento, porque os Senadores Sérgio Machado e Romero Jucá estavam inscritos para o
aparte, mas devo encerrar. Devo encerrar. entendendo que. neste
instante, numa sessão despretensiosa de fim de dia, n6s tivemos
oportunidade de deixar bem claro o comportamento translúcido do
Governo Fernando Henrique Cardoso; deixamos claro o comporw
tamento &.ico do Vice-Presidente Marco Maciel; ressalvamos, de
uma maneira mui~o enfática, a probidade e a dignidade do Secretario da Receita Federal. Everardo Maciel.
Quanto aos episódios que possam acontecer, seria muito ímponante que os deixássemos no desdobramento dos falos politicas.
Subscrevo por inteiro o_ -pronunciãmento do meu Líder Hugo
Napoleão. O PfL. que é o meu partido. do qual me O<gnlho. tem tido
um comportamento em favor- deste PaíS; tem Sido da maior dedicação
e lealdade ao Goveroo Femando Henrique Cardoso.
Vamos torcer para que, ao longo do tempo, possamos continuar sempre dentro dessa tinha. pautãD.do nossos atos pela coneção de comportamento, que sempre foi uma camcteristica do nosso partido.
.
Agradeço aos que, de uma forma ou de outra. honraram- me
com seus apartes, tomando este debate profundamente esclarecedor. E quero reiterar; por fun. Sr. Pres:idente, que toda vez que sur-
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gir dentro deste plenário um fato imputado ao Governo Fernando
Henrique Cardoso que deixe chívidas sobre a integridade da sua
administraÇão c a inteireza dos seus propósitOs, Como líder do Governo, estarei presente para prestar todos os esclan:cimentos. que
julgo do meu dever, devem ser dados aos meus dignos colegas.
Muito obrigado.

Dura171e o discurso do Sr. E/cio Alvares, o Sr. José
Samey, Presidente, deixo a cadeira da pnsidincia, que é
ocupada pelo Sr. Teotônio Vikla Fi/~, r' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sobre a
mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em·eXerácio, Senador José Agripino.
- --- - -É lido o seguinle

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 267, DE 1995
COMPLEMilNTAR
Altera o art. 7° da Lei Complemeotar n° 70, de
30 de dezembro de 1991.
O Presidenle da Repúbfica,
FaÇo saber que o Congresso Nacional decretou e eu saneio..
no a seguinte Lei Complementar:
Art.. 1° O art. -~ da Lei Complemenlar D0 70, 30 de de:umbro de 1991. passa a vigorar com a seguinte rcda.ção:
"Art. 7° São ainda isentas da contribuição as receitas decor-

rentes:
I - de vendas de mercadorias ou serviços pata o exterior,

realí.zadas diretamentc pelo exportador;

n - das demais vendas e mercadorias ou serviços destinados
ao exterior, nas condições estal:elecidas pelo Poder Executivo."
Art. 2° Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de abril de 1992.
Justifia~~ção

O artigo 7° da LC n° 7QI91. instítiiidorn da Contrib.tição
para Fina.nciamenlo da Seguridade - CONF1NS -. assim dispôs:
"Art. to. É ainda isenta de contribuição a venda de mercadorias ou
serviços, destinados ao exterior, nas condições estabelecidas pelo
Poder Executivo".
O objetivo da isenção ali concedida fOi; inegavelmente. a
desoneração das opernções com vistas ã exportação, fiel à máxima
universalmente praticada, de que "não se exportam tributos".
Portanto. aquele estab.lto quis estender a isenção não simplesmente às operações de exportação, mas também às demais
operações que destinem mercadoria em serviço à exportação (for·
necimento a expOrtadores).
No entanto, dita isenção fiCOO--condicioriada. em ambos os
casos. à defiriiç.ãó de- cóDdições a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo. Essa delegação, no entanto, somente deve ficar adstrita
no que lange às operações que destinam merCadorias ou serviços à
exportação. No tocante às operações diretas não pode o Poder
Executivo-estabelecer condição alguma. sob pena de frustrar, anular ou tomar ineficaz a vontade do legislador- comple.mentar.
Sala das Sessões. 21 de setembro de 1995.- Senador José
lgnácio Ferreira.

lEGISLAÇÃO CfrADALEl COMPLEMENTARN'70, DE30DEDEZEMBRO DE 1991
Institui contribuição para fin&nciammto da
Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição
social sobre o lu~ro das instituições 6nanceiras e dá
outras providências.
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Art. to É ainda isenta da contril:uição a venda de mercadorias w sewi.Ços destiriã.dos ao exterior, nas condições estabeleci~
das pelo Poder Executivo.

(À Comissão M A.ssuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (fcoiOnio Vilela Filbo)- O projeto
será publicado e remetido à comissio competente.
Sobre a mesa. requerimentos que setio lidos pelo Sr. 1o Secretário em exercício. SCnador José Agripino.
São lidos os seguintes

REQUERIMilNTO N'I.226, DE 1995
Senber Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam prestadas pelo Secretário-Geral da Presidência da República. Sr. :&fuudo Jorge
Caldas Pereira. as seguintes íriformações: ·
I. Esta Secret&ia-Geral da Presidência da República conf!I'·
ma a existência de documento produzido pela Secretaria de Asstmtos Estratégicos que defme ser o objetivo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Tena a ímplantação de "ditadura do proletariado"
mediante a utilização de "exercício popular revolucionário", segundo infonnou o J()mal da Tarde, em edição de 20 de ~etem.\:lro
de 1995? Esta Secretaria assume oficialmente as conclusõe-s obtidas por tal documento?
2. Quais os fatos que embasaram o documento para chegar
a esta conclusio? Existem evi<Jgncias ou comprovação de atos praticados pelo movimento, ou sob sUa orientação:-que extrapolasse o
objetivo de ocupação de terras improdutivas para o fiDl de refofma
agrária? Quais sãO estes atos? Eles violaiÓ: a ordem legal vigente
no país, para além das questões ligadas à posse de terras? Se positivo, quais as providências legais adotadas pela Secreraria?
3~ Foi identificado a existência de estrutura hierárqula de
natureza ni.ilitar, mesmo que de forma não institucional, que pudese caracterizar a fotmação de um "exército popular revolucioná- rio''? Se afll1ll3tivo, poderia V, Ex• descrever suscintamente esta
estrutura? Qual o arsenal bélico que o movimento possui? se "tr3.tam-se de annas ilegats. quais as providências legais adotadas, na
posse destas informações. por esta Secretaria?
4. Solicito o envio do documento citado no item l. Sé tratar-se de documento de natureza sigilosa. quais as· providências
adotadas por esta Secretaria no sentido de identificar o funcionálio
que permitiu que estas informações chegassem às mãos do joffiãlista do Jornal da Tarde, tendo em vista o alto grau de controle
que esta Secretaria deve ter sobre as informações que coleta e processa?
Justificação
A edição de 20 de setetitbro de 1995 do Jornal da Tarde-?
nos informa de falos de extrema importância que referem-se a documento produzido pela Secretaria de Assuntos EstratégicOs SObre
a atuação do Movimento dos Sem-Temt no Brasil. A matéria. sob
a manchete ''Dossiê diz que MST prega revolução". faz sérias acusações ao Movimento, baseada no citado documenlo. Imaginávamos que a doutrina de Segurança Nacional, segundo a qual os movimentos sociais eram encarados como subversivos, não mais
Ol'ientasse a atu3:ção dos órg~os_ d_o_ ~S!~c:lo r:es_po_nsáv~is. não_ pela
perseguiçâo. mas pela segurança dos cidadãos. Neste sentido, informações sobre atividades do movimento que extrapolem seus
objetivos de buscar a democratização de tenas. em consonância
com as determinações constitucionais, devem ser de conhecimento
público e, principalmente. das autoridades do Poder JudiciáriO,
não apenas através de matérias jornalísticas. que não atendem à
necessária profundidade e acuidade que a questão deve ser tratada.
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Sendo a Secretaria-Geral da Presidência da República o órgio
- O .valor da Dívida Externa brasileira.. cliscriminadamente,
agora responsável pelos serviços de inteligência do Governo, rcquanto aos meses de jmho de 1993, dezembro de 1993. janeiro de
1995 e agosto de 1995;
_qucremos a sua manifestação para elucidar a questão.
Causa estranheza que estas infonnações venham a público
- Prazo e custo médios da Dívida Externa brasileira ao ano;
pouco depois de ação do Estado que ultrapassa qualquer limite de
- Piãzo e custo médios da Dívida Interna brasileira ao mês;
direitos humanos e de cidadania relativamente ao massacre que
- Remuneração das Reservas Internacionais em 1994;
- Remuneração das ReSCIVas Internacionais de janeiro a
oc:om:u no Município de Corumbiara. A alegada participação de
intega.ntes do Sendero Luminoso no Movimento dos Traafuadores
agosto de 1995;
- Montante de recursos de juros, capitalizados de janeiro a
Scm-Totmjá foi objeto de Requerimento de inf""""'iões por porte
do Uder do Partido dos Trabolhadores na Câmara, Deputados Ja- agosto de 1995, da Dívida Interna btasileira.
ques Wagner, que soma a este para que a opinião pública tenha
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995. -Senador João
Rocha.
plena infonnaçio a respeiro deste movimento sCicial de alta relevância para a sociedade como um todo. A ausência de soluções
(À Mesa para decisão)
institucionais mais profundas por parte do Estado, a timidez da poREQUERIMENTO N• 1.229, DE 1995
lítica sociaJ do Governo frente a uma população de 40 milhões de
brasileiros que encootram:.se em situação de po~za. absoluta no
Senhor Pre<,idente,
País do os principais responsáveis pela existência de um exército,
Requeremos, com amparo DO art. 50, § 2° da Constil!.iição
não revolucionário c:Oino afun:la o doculflento da Secretaria de As- Federal e 216 do Regimento Interno. sejam so6çitadas ao Ministro
suntos Estrar.é8icoS:, mas de miseráveis.
de Estado da Fazenda as seguintes infonriações:
Sala das Sessões. 21 de setembro de 1995. - Senador
I -A Secretaria da Receita Federal instaurou inquérito para
Eduardo Sup6cy.
apuração de ilíciros de natureza administmtiva e trib.ltária. COilC"er-

(À mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N• 1.227, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50. Patá-grafo 1°, da Constituição Federal, dirija-se esta Casa ao Exm0 Sr. Ministro da Aeronáutica. Brigadeiro-do-Ar Mauro José Miranda Gandra, solicitãndo
sejam por ele prestadas ao Senado Federal as seguintes informaçõ-es de Competência da Infraero:
- Relacionar~s a mês. dej.Jlbo de 1994 a agosto de 1995,
a amx:adação mensal da taxa de embarque em aeroportos adminís·
Irados pela lnfraero;
-Relacionar os valores: das aiTeCadações, acima solicitadas,
por companhia aérea;
-Listar, por companhia aérea, o total de embarques (com
destino a localidades nacionais e internacionais) inês a mês, de julho de 1994aagostode 1995;
- Informar o preço unitário da taxa de embarque em julho
de 1994 e em agosto de 1995;
- Relacionar créditos vencidos e vincimdos a receber das
companhias de aviação (noniinando-as), referentes a taxas de em·
barque;
-Relacionar, discrimiilando-os, outros tipos créditos a receber das companhias aéreas, vencidos e vincendos.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995. -_Senador João
Rocha

(A mesa para decisão)
REQUERIMENTO N• 1.228, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Al1. 50. Parágrafo 1°, da Constitui·
ção Federal, dirija·se esta Casa ao Exm 0 Sr. Ministro da Fazenda,
Dr. Pedro Sampaio Malan, solicitando sejam por ele prestadas ao
Senado Federal, indicando valores em bilhões de reais, as seguintes informações de competência do Banco Central do Brasil:
-O valor da Dívida Mobilíária Federal referente aos meses
de jan.Ciro, junho e agosto de 1995 (valores especificados a cada
mes);
- O valor do saldo das ReseiVas Internacionais, corri referência, discriminadamente, aos meses de janeiro, junho e agosto
de 1995;

nente à retenção do Boeing 727 da empresa TCA-Tropical. ocorrida em agosto próximo passado, no Aeroporto Internacional de
Cumbica, em Guarulhos, Estado de São Paulo'?
2 - Sendo negativa a resposta à primeira indagação. queira
Sua Excelência informar os motivos do não--cumprimeniO· deste
procedimento.
3 - Sendo positiva a resposta à primeira indagação, queira
Sua Excelência informar <iuanCio ocorreu a instaUraçãO do referido
- ~quérito, se o mesmo já foi 00 não coD.ch.Jído e, caso esteja encer·
rado quais as conclusões o~tidas.
4 - A referida aeronave enccmtra·se ainda retida naquele
aeroporto, à disposição da Secretaria da Receita Federal? Em sendo negativa a rePJsta. queira Sua Excelência esclarecer os motivos
da liberação do aparelho em referência.
·
Justlllcação
! •• •

.•

Através do Oficio n°0FGMS n°_164/9S, de 24 de agosto de
1995, os Senhores SenadoRls Marina Silva, Flaviario Melo e Nabar Jónior solicitaram ao Senhor Ministro da Fazenda, que determinasse à Secn:taria da Receita Federal a apuração de ilícitOS de
natureza administmtiva e tributária, relativos ã. retenção da aeronave acima apontada que, segundo notícias veiculadas pela impren_sa. seria de propriedade do Senhor Governador do Acre.
Como até o presente momento os signaiário-s Dão fofuãram
conhecimento de eventuais providências adotadas, é apresentado o
presente requerimento para que seja verificada qual a orientação
a dotada pelo Ministrério da Fazenda em relação- àquele episódio
de preocupantes repercussões na opiriiãõ píblica.
Sala des Sessões, 21 de setembro de 1995. - Senador
Eduardo Supllcy- Senador Marina SHva -Senador Nabor Jú·
nior.

(À M~sa para Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fifuo)- Os requerimentos lidos serão despicbadOs à Mesa para decisão. nos termos
do inciso Ill, do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotoriio Vilela Fifuo)- Nobre Senador Eduardo Suplicy. após a Ordem do Dia, a Presidência terá
imenso prazer de conceder a palavra a V. Ex•. Há número reSi·
mental e vamoS votar.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidenle. eu estava
aguardando que, pelo menos. fosse considcrndo o cont.cúdo do n:querimento. Não foi lido, mas eu avalio que Seja-importanté que seja expresso pelo menos o primeiro item. Como foi dito que se tmtava de
um requerimento ao Ministro da F~nda sem se dizer o porqu8, eu
agradeceria se o Secretário pelo menos o lesse, porque versa ju&amente sobre tema que está sendo objeto de atenção. Fiz esse requerimento juiUa.mente com a Senadora Marina Silva e o Senador Naboc
Júnior e interessa ao assunto que está sendo tratado..
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela filho)- Nobre Senador Eduardo Suplicy, a Mesa não fez a leitura na íntegm, porque
o requerimento não seria apreciado agora em Plenário, mas determino agora que seja lido.
_
Sobre a Mesa., requerimento que será lido novamente pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José Agripino.

Disws_são,_ em nnuo único, da reda.ção fmal
(apresentada pela Comissão Diretora como conclusão de
seu parecem• 524. de 1995), das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 224. de 1993 (n" 217/91. na
Casa de origem), que dispõe sobre inspeção em barragens, pont'?s, viadutos e obras de arte..
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sem aprosemação de emendas. a matéria é dada como defmitivamente aproVada, nos termos do art. 324 Qo Regimeritc Intemo.
O projeto volta_à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a redação final aprovada:
I'ARECERN"524,DE 1995
(Da Comissão Diretora)

É lido o seguinte
(é repetida a leitura do Requerimento n ° 121.9/95)
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presidência recebeu parecer favorável da Comissão de Relações Exte-riores e Defesa Nacional sobre a consulta do Ministério da Saúde,
no sentido da participação do Senado Federal na Reuniio Especial

sobre a Reforma Setorial em Saúde a se rea~. em Washington,
nos dias 29 e 30 do corrente mês.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Serã cuin"prida a deliberação de Plenáiío. -0 SR PRESIDENTE (Teotônio Vilela F"tlho)- Esgólado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Sc;tembro de 1995

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela F!lho)-ltem n• 3:

Redação final das Emeudas do Senado ao Projeto de Lá da Câmara D 0 224, de 1993 (n° 217, de
1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta. a redaçio fmal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 2.24. de 1993
(n"217, de 1991. na Casa de origem), que dispõe sobre inspeção
em bamt.gens. pontes, viadutos e obras de arte.
Sala de Reuniões da Cocnissão. 29 de agosto de 1995.- Julio Cam- Presidente. - Levy Dias, Relato< - Ney Suassuna Odaek Soai-os.
ANEXO AO PARECER N" 524. DE 1995.

Dispõe Sobre iilsjH:çãõ em barragens, pontes,
viadutos e obras de arte.
EMENDAN" I

ORDEM DO DIA

(Con-esspoadc i Emenda n• 1- Cl)

Item 1:

De--se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte rcdação:

Votação, em turno único; do Requerimento n°
1.171. de 1995, do Senador Romeu Tuma. solicitando.
nos termos regimentais, traoiilàÇio conjunta dos Projetes de Lei do Senado n"s 103 e 233. de 1995. por tratarem de matérias que veisan:i o mesmo assunto.

''Parágrafo llnico. No caso de o.bras de proprieda·
de do Poder Público, a responsabilidade recairá
o
órgio que as adm:inisiia ou sobre o concessionário ou
permissionário que as utlizC oU explore. 11

som

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

EMENDAN"2

(Corresponde à Emenda n° 2 - Cl)

tados. (Pausa)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado n• 103 e 233. de 1995, passarão a tramitar em con}lnto.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Item 2:

De-se ao inciso I, § 1°. do art 3° a seguinte :reda.çio:--

111- abertura. constaando o local, a data, a indicação da obra a que se refere e a identificação do(s)
proprietário(s) ou, se for o caso, do concessionário -ou
perm.issionário, e do técniCo responsável pelas ins-

Votação, em blrno únicO, do Requerimento D0
1.176. de 1995. do Senador Roberto Requiio. solicitando, nos termos regimentaiS. qliC sobre o Projeto de- Lei
da Câmarn n"l06, de 1994 (n• 5362190, na Casa de origem), que instib.Ji a Residência M6dico- Velerinária e determina outras providências, além da Comissão constante do despacho inici.ã.J., seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n• 106. de 1994. vai também à
Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania.

penções:11
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Item

n• 4
DiScussão, em turno único, -da. Redaçio F'mal
(oferecida pela Comissão Diretora como conclusão de
seu Parecer n• 523. de 1995), do ProjetO de Lei do Senado n• 136, de 1990 (n"6.!28/90, na Câmarndos Deputados), que dá nova redação ao inciso lii do art. 48-4 do
Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de !941 - Código
de Processo Penal.
Em disaJssão. (Pausa)
Nio haVendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Setembro de 1995

ANAIS DO SENAIX> l'EDERAL

· • Sem a apresentação de emendas, a matéria é dada como
definitivamente aprOvada. nos termos do art 324 do Regímento
lntemo.
A matéria vai à sanção.

É a seguink a redação final ap~ovada:

PARECER N• 523, DE 1!195
(Da Comissão DirCtora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado n°
136, de 1990 (n° 6.12811)0, na Câmara dos Deputa·
dos).

A Comissão Diretora apreSenta a redação fmal do Projeto
de Lei do Senado 0° 136. de 1990 (n° 6.128/90, na Câmara dos
Deputados), que dá nova redação ao inciso
do art. 484 do Decreto-Lei n° 3.689. de 3 de outubro de 1941- Código de Processo
Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de agosto de 1995. José Samcy, Presidente- Levy Dias. Relator --Júlio CamposAntônio Carlos V aladares.

rn
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Justificação

- Esta emenda acrescenta a expressão "da intimaçã.o" entre os
termos "a contar" e "da devolução", procurando com isso fazer
com que o prazo de cinco dias. para que a parte requeira o que for
conveniente. ante eventual devolução de notific:ição de testemunhas arroladas. somente seja cõntado -a paitir do momentO em que
a parte tomar conhecimento de que não- foi possível ao juízo rom.un'k:ar-se corri testemunha arrotada. Mantida a redação do dispositivo, as partes Oão tomarão ciência de que suas testemunhas não
foram localizadas. Assim, na medida em que o ônus de nada haver
requerido. no prazo legal. é a parte ser responsabilizada pela piesença das testemunhas na audiência. a conseqüência será um ev1·
dCnte prejUízo ã comprovação das alegações. porque a parte não
terá sabido-que sua testemunha não foi encontrada, já que a junta
não lhe terá comunicado a ocorrência. A desejável celeridade no
proCesso trabalhiSta nãO -j>ode sacrificar a regular instrução p!OC'"essual. Confwnos, desta forma. no acolliimento desta emenda.
Sala das Sessões, 21 de setenibro de 1995.- Eduardo SupUcy.
--

ANEXO AO PARECER N" 523. DE 1995
EMENDA N" 2-PLEN
Dispositivo emeodado: Art. 1°
Dá nova i'edação ao inciso m do art. 484 do Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo PenaL
Suprima-se o inciso Ill do § 3° do art. 846 da Consolidação
O Congresso Nacional decreta:
-das Leis do Trabalho, introduzido pelo art. 1° do projeto.
Art.. 1° O inciso lll do art. 484 do Código· Penal (DecretoLei n° 3.689, de 3 de ootubro de 1941) passa a vigorar com a sejustificação
guinte redação:
O·§ 3o em questão prevê as-hipóteses eln qúe poderá ocOr.
1
1ll- se o réu apresenlar, na sua defesa. ou ale· rer a prolação da decisão por antecipação. Dentre elas estã a que se
gar. nos debates, qualquer fato oo ci:rcUnstância que por inscreve no indigitado inciso
que dispõe dever a Junta decidir
lei -iseil~ de pena ou exclua o _crime, ou o desclassifique. de imediato se "o Tribunal Superior do Trabalho ou o Supremo
o juiZ-formulará os quesitos correspondentes imed~ta
Trib.mal Federal tiveram pacificado, através de jurisprudência. enmente depois dos relativos ao fato prinCipal, inclusive os tendimento sobre a lide". Ora, r...om isso. o substitutivo já estará íilrelativos ao excesso doloso ou culposo quando reconhetroduz.indo. na processualística trabalhista. o chamado efeito vincida qualquer excludente de ilicitude.''
culante dos vereditos dos tribunais superiores, sendo que esta matéria deye ser objeto de discussão. no plano constitucional, em
Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
face de iniciatiVas qüC tratiim di reforma dó Poder Judiciário, já
Art. 3° Revogam~se as disposições em contrário.
em curso no CôhgreSSo Nacional. Não é, portanto, conveniente
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho). Item n• S.
que se introduza na esfera infraconstimcional. na legislação consoDiscussão, em turno suplementar. do Projew de
lidada trabalhista. mecanismo equivalente ao stare decisis do diLei da Câmara o• 85. de 1993 (o• 2303/91. na Casa de
reito norte-americano, quando é notório que esta questão suscitará
origei:ri); que-dá riova redação aos arts. 825. 841. 845,
candentes debates neste Parlamento. Note-se que a rerlação dada
846. 847,848 e 849 da Consolidação das Leis do Trabaao caput do§ 3°não atribui uma faculdade ao juízo: impõe-lhe. ao
lho, tendo
contrário. uma regra mandamental. Francesco Carrara, insigne
Parecer sob n° 526. de 1995, da Comissão Diretora, ofere- mestre da UniVersidade de Pisa, em seu magistral ensalo '1nterprecendo a redação do venCido.
tação e Aplicação das Leis", parte de seu inolvidável 'TrataUo de
Em discussão. (Pausa..)
_Diriuo Civile Italiano" nos ensina que:
Sobre a mesa. emendas que serão lidas pelo Sr. I., Secretá"A interpretação é atividade científica livre, indario em exercício. Senador José Agripino Maia.
gação racional do sentido da lei, que compete aos jurisSão lidas as seguintes
tas teóricos e práticos.
Devendo aplicar-se a lei. todos ·os cultores do diEMENDA N" 1 - PLEN
reito colaboram para a sua inteligência. e os resultados a
Dispositivo emendado: art. 1°
que chegam podem ser vários e diversos. Não se pode
Dê-se ao § 2° dó a:rt. 285 da Consolidação das Leis do Traarrriiiar a priori como absolutamente certa uma dada mbalho. introduzido pelo art. 1o do projeto. a seguinte redação:
terpretação. embora consiga num -dado momento O
.aplauso mais ou menos incontrastado da doutrina e da
''Art.825 •. _..•.- .......----·····-· ..-·--·---·§ 2° As partes deverão diligenciar sobre eventual
magistratura.. A interpreta-ção pode sempre mudar quandevolução de nõtificação das testemunhas arroladas, redo se reconheça errônea ou íncorripleta. Como toda a
querendo o que for conveniente, no prazo de cinco dias
obra científica. a interpretação progride. afina-se" (apud
De Anôrade. Manuel A. Domingues. "Ensaio Sobre a
a conlar da íntiinação da devolução, sob pena de serem
responsabilizadas pela presença das mesmas na audiênTeoria da Interpretação das Leis". Atmênio Amado.
cia."
Coimbra, 1978, p. 130. destaques do autor).
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ae Jalletro de 1967. que "dispõe sobre a proli:çà:o à fauParece-nos incontestável a lição do eminente juristã italiana", tendo
no. A jurisprudência não pode tomar-se uma "camisa de força" à
atividade de interpretação jutidica. Os pronunciamentos das insParecer favorável, sob ll0 550, de 1995, da ComissãO
tâncias bierarquicaniente superiores i:levem setvir de guia segura
- de Assuntos Sociais.
para os )lfzoS
grau inferior. conduzindO a interpretação de forDiscussão da emenda da Câmara em turno único. (Pausa.)
ma objetiva. equilibrada, sem paixão. Não defendemo_s as posições
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
da escola da livre interpretação jurldica, mas entendemos que as
Em votaçio~
_ __ __
_
decisões sumuladas não podem constitUir-si em fato impedilivo,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sencerceador da missão do intérprete, que é, no dizer de Winscbeid, tados. (Pausa.)
"descobrir o conteúdo real da norma juridica, determinar em toda
Aprovada.
a plenitude o seu valor, penetrar o mais que pOsSível na.- alma do
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmal.
legislador. reconstruir o pensamento legislativo" (idem, ibklem. p.
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho) -Item 8
128). Por entender que o dispositivO, cuja supressão pretendemos,
Discussão, em b.lrno 6nico, do Projeto de Decreto
significa um lamenl.ável engessameQ!o do direito, advoganios a
sua supressão.
- - - -- Legislativo n° 46. de !995 (n° 443/94, na Câm3ra dos
Depltados), que aprova o texto do Acordo para Cria.Ç3o
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995.- Eduordo Su·
da Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o
pticy.
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
EMENDA N"3 PLEN
da República da Nanúbia, em Wmdboek, em 29 de ou·
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em

Dispositivo emendado: arL 1°

SupriJ:na-se O inciso IV § 3° do art. 846 da Consolidação das
Leis do Tmbalbo, introduzido pelo art. I • do projeto.

Justiflau;ão
Embora seja louvável a preocupação com a celebridade processual, que é o pressuposto informativo deste dispositivo, parece-

nos que o mesmo não deve ser acatado. pois ~senta uma violaçio da garantia fundamental da ampla defesa. com os meios inerentes. tal como estabelecido DO :nt se inciso L v. da Constituição
Federal Cada processo apresenta uma peculiaridade, uma nuança
que o distingue dOs deinais sendo,

assun temerário a consSgraçãÓ,

em matéria processual, onde impera o príncípío 00 due proa:ess
offlaw, do conceito de ''reiteração da imutabilidade das decisões''.
Por estes motivos, defendemos a supressão deste dispositivo.
Sala das sessões. 21 de setembro de 1995.- Eduardo Su·
pticy.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Em disCussão. (Pausa.) .
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão em
turno suplementar.
A matéria retoma à Comissão de Constituição. JuStiÇã. e Cidadania para parecer sobre as emendas.

O SR. PRESIDENTE (feotouio Vilela Filho) -Item 6:

DisCussãO, eril rumo único. da Emenda da Câmara ao Projeto_ de Lei do Senado n" 174, de 1980 (n°
6520185, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre o funcionamento das clÍnicas. que menciona.. tendo
0

Parecer favorável, sob D 549, de 1995, da Comissão de Assuntos Socíaís.
Em discussão. (Pausa.)
Não bavend_o quem poça a -palavra, encerro a discussão.
Em votaçáo.
-Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permã.necer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vaí if<:Omissão Dfrrtora pam a R.aação Fmal.

O SR. PRESIDENTE (feotôoio Vilela Filho)- Item 7:
Discussão, em rumo únicO, di EmeD.da da Cámara ao Projeto de Leí do Senado n° 72. de 1984 (n°
8.583/86, D.iqU-el3. Casa), de- autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei D0 5.197, de 3

tubrode 1992,tendo
Parecer favOiável, sob n° 553,_de 1995, da Comissão
- de Relações EJderion:s e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavrn.. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora pará a redação fmal.

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Item 9
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 67, de 1995 (n°72/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução 47 (I) da Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), adorada em sua
47• sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual se introduzem emendas ao artigo XX de seu Estatuto Org!nico,tendo
-Parecer favoráveJ; Sob n°554, de 1995,_da Comissão

- de Relações Exteriores e Defesa NaáonaL
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam quelmm permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A maléria vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (feotõnio.Vilela Filho)-ltem 10:
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 80, de 1995 (n°- 370í93, Da Câmar3° dOs
Deputados), que a-prova os textos do Quarto Protocolo
Adicional Modificativo da Constituição da União Postal
Univernal (UPU) e do Regulamento Geral da UPU. rrrmados pelo Brasil durante o XX Congresso da UPU,
teali.zado em Washington. em dezembro de 1989, tendO:
Parecer favorável, sob n° 555. de 1995, da Comissão
- de Relações EJderiores e Defesa Nadonal:
Em discussão o projeto em turno único. -(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão DireCOra para a redação fmal.

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela filho)- Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia. (Pausa.)
Sobre a mesa. redações fmais qUe serão lidas pelo Sr. l 0 Secretário em exercício, José Agripino.

Siio lidas Qs se-guini~S

PARECER N' 589, DE 1995
(Da Comissão

Di.retorar

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado D 0
174, de 1980 (n' 6.502, de 1985, na Câmara dos Deputados).
A Comissãõ Diretora apresenta a redãção ftnal do Projeto
de Lei do Senado n° 174. de 1980 (n° 6.502, de 1985, na Câmara
dos Deputados). que dispõe sobre o funcionamento das clínicas
que menciona.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de setembro de 1995.--Teotonio Vilela Filho, Presidente. Renan Calheiros, Relator,
Ney Suassunil- Júlio Campos.

ANEXO AO PARECER N' 589. DE 1995

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de setembro de 1995.Teotônio Vilela Filho, Presidente - Renan Calhd:ros, RelatorNey Suassuna- Júlio Campos.

ANEXO AO PARECER N"590.I>E 1995
Redação 6nal do Projeto de Lei do Senado n' 72,
de 1984 (n' 8.583, de 19116, na Câmara dos Deputados),
que acrescenta dispositivo à Ld ~ 5.197, de 3 de janeiro
de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:
"Art. 3°...... - ............,,.,.,_, .....
4 . . . . . ._ _, , _ _ _ _ _ _ _ _

§ 1' ········-·-··-······-·-----··-··-·-··--§ z• ···-··-·-····--·-----····--·--··-··-·-§ 3° O· simples desacomj)anh~men[o de conlProvação de procedência de peles ou outros produtos de
animais silvestres. nos carregamentos de via terrestres.
fluvial, marítima ou aérea, que se iniciem ou tmnsitem
pelo País. caraceterizazi, de imediato. o deScumprimento
do dísposto no caput deste artigo."
Art. 2° Esta Lei entrará em vigOr na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Dispõe sobre o funcionamento das clínicas que
menàona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As clínicas especializadas em emagrecimento e no
trato da obesidade deverão ter licença para o funcionamento junto
às Secretarias Esladual e Municipal de Saifde de cada Estado e do
Distrito Federal.
- - ------ - -§ lo A licença somente será concedida- apóS a verificação,
pela autoridade competente, do preenchimento de requisitos e condições núriiinas que atestem a idoneidade e c.apadtaÇ"ãÕ piofissional para o exerdcio da ati v idade.
§ 2" A autorização para o funcionamento. riOs tennos deste
artigo. será temporária. obrigando-se o interessado a requerer nova
licença. a c-ada três anos. sujeito à prévia fiscalização pela mesma
autoridade.
ArL 2° Juntamente com a licença prevista -no artigo-anterior,
será expedido Certificado de Aprovação para Ptibliddade, sem o
qual as clínicaS não poderão anunciã.r seus métodos de trátamento
por quaisquer me-ios de comunicação Ou divuljaÇão.
ArL 3° A infringência das nonnas deS-ta lei sujeitará o infra~
tor à suspensão imediata das atividades, sem prejuízo das demais
sanções cabiveis.
Art. 4° O Poder ExecutiVo t'C!,'111amentará esta lei denlro de
cento e vinte dias. espocíaimCriie- no que se refere aoS requisitos e
condições núillmaS de idoneidade e capacita.ção profisszonal. previstas no § l 0 do art. l 0
An. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N' 590, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n°
72, de 1984 (n° 8.583, de 1986, na Câmara dos Depu--

PARECERN'591,DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redaçiio rmal do Projeto de Decreto Leglsladvo n° 46, de 1995 (n° 443, de 1994, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n°46, de 1995 (0. 0 443. de 1994, na Câmara
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo para a Criação da
Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federntiva do Brasil e o Governo da República da Nanúbia. em Windhoek. em 29 de outubro de 1992.
Sala de Reunião da Comissão, 21 de setembro de 1995.Teotônio Vilela Filho. Presidente - Renan Calheiros: Relator-

Ney Suassua- Júlio Campos.
ANEXO AO PARECER N" 591. DE 1995

Redação final do Projeto de Decreto Legislati-vo n° 46, de 1995 (n° 443 9 de 1994, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu.
- - - - . Presidente do Senado Federal. nos tennos do art. 48.
ilem 28. do Regimento Interno. promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N' . DE 1995
Aprova o texto do Acordo para a Criação da
Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia, em Windhoek, em
29 de outubro de 1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1o É aprovado o texto do Acordo para a Criação da Co-

missão Mista de Cooperação. t•elebrado entre o Gov-erno da República _Federativa _do Brasil c o Govemo_da_República da Namíbia.
Cm Windh~)Ck,
29 de outubrÕ
[992 -A Comissão Diretora apresenta a rcdaÇãO fliiar do Projeto
Parágrafo único. São su}eitoS- à aprovação do Congr~_s~
de Lei do Senado n° 72, de 1984 (n° 8.58-..l. de 19R6. na (:âmara -~dos Deputados). t~Ue atTescenta dispositivo à Lei 0° 5.197. de .3 de
Nacional quaisquer atos que impliquem revisào do referido Acorjaneiro de 196 7. que dispc)c sohre a protcção à fauna.
do. bem ':omo quaÍStJuer aios t;ue. nos tennos do arL 49. I. da

tados.)
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Constituição Federal, aca.I'Rltem encargos oo compromissos gravosos ao paUimônio nacional.
Art. zo Este Decreto Legislativo entra cm vigor ila data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contcário.

rante o XX COngressO da UPU. realizado em Washington, em dezembro de 1989.
Sala de Reunião da Comissão, 21 de setembro de 1995~
Teõtônio Vilela Filho, Presidente - Renan Calheiros, Relator Ney Suassuna - J ~Ii o Campos.

PARECERN'592,DE 1995
(Da Comissão Difefori)

ANEXO AO PARECER N' 593, DE 1995

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 1995 (o0 72, de 1995, na Cimara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a reda.Ção fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n°67, de 1995 (n°·7~ de 1995, na Câmara
dos Deputados). que aprova o texto da Resolução 47 (I) da Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDRÜIT), adotada em sua 47" sessão. em 2 de
dezembro de 1993. pela qual se introduzem emendas ao artigo XX
de seu Estatuto Orgânico.
•
Sala de Reunião da Comissão, 21 de setembro de 1995.Teotônio Vilela Filho, Presidente - Renau Calheiros, Relator Ney Suassuna- Júlio Campos.
ANEXO AO PARECER N" 592. DE 1995
Redação f'mal do Projeto de D.....,to Legõslatlvo n° 67, de 1995 (n° 72,de 1995, na Câmara dos Deputados~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu,
- - - - - . Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995

Aprova o texto da Resolução 47 (I) da Assem·
bléia Geral do Instituto Internacional para a Unifi·
caçio do Direito Privado (UNIDRom, adotada em

sua 4,. sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual
se introduzem emendas ao artigo XX de seu Estatu·
to Orgânico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o texto da Resolução 47 (I) da ASsemK
bléia Geral do Instituto Internacional_ para a Unificação do Direito
Privado (UNIDROIT). adotada em sua 47• sessão, em 2 de dezembro de 1993. pela qual se introduzem emendas ao artigo XX de
seu Estatuto Orgânico.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem mõdificação da Resolução (0. assim como quaisquer ajustes complementares que.
nos termos do art. 49. I. da CoDstitUiÇão Federal. acarretem enc-argos ou compromissos gravosos ao_ patrímônio naCiorial.
An. zo Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disJX)sições em coil.trário.

PARECER N' 593, DE 1995
(Da Comissão Diretorii)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n° 80, de 1995 (n° 370, de 1993, na Câmara dos Depu·
ta dos).
A ComiSsão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo 0° 80. de 1995 (n° 370. de 1993, na Câmara
dos Depu[ados). que aprova os textos do Quarto ProtocOlo Adicional Modiftcativo da Constituição da União Postal Universal
(UPU) e do RegulameniO Geral da UPU, finnados pelo Brasil du-

finar

Redação
do Projeto de Deereto LegiS!Oiivo n° 80, de 1995 (n° 370, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu, Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995

Aprova os textos do Quarto Protocolo Adicio·
na) Modificativo da Constituição da União PostaJ
Universal (UPU) e do Regulamento Geral da UPU,
firmados pelo Brasil durante o XX Congresso da
UPU, realizado em Washington, em dezembro de
1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovados os textos do Quarto Protocolo Adicional Modificativo da Constituição da União Postal Universal
(UPU) e do RegulameniO Geral da UPU, fumados pelo Brasil durante o XX Congresso da UPU, realizado em Washington, em dezembro de 1989. Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do Protocolo
Adicional e do Regulamento Geral, bem como quaisquer atos que,
nos t.ennos do art. 49. I. da Constíruição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa.trinlônio nacionaL
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Os pareceres vão à publicação. (Pausa.)
O SR: PRESIDENTE (feo!Õnio ViiOla Filho) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° SecretáriO em exerci~
cio. José Agripino
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N'1.230, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata di~ssã.o _e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1980 (n' 6.502,
de 1985. na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
-Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995.- Lucidio Por·
teU a.
O SR. PRESIDENTE (feoiOnioVilela Filho)- Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da Redação Final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo querri peça a palavra, encerro a discussão_
Em volaÇão.
Os_ Srs. Senadores _que a aprov3.UI q-.Jei:ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projClo vai à sanção.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio) - Sobr:e a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exercício. Senador José Agripíno.
É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO N" 1.231, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento interno, requeiro dispensa de publicação para imediata discussão e votação, da redação
fmal do Projeto de Lei do Senado n" 72, de 1984 (n" 8.583/86,na
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositvo à Lei no 5.197 ~ de 3 de janeiro de 1967,
que dispõe sobre a proteção à fauna.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995.- BeBo Parp.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Aprovado
o requerimento, passa-se à i111ediata apreciação da Redaçio Final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceiT'O a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sobn: a
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário ein e~efcí
cio, Senador José Agripino.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N" 1.232, DE 1995

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1995 (n°
443/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ACordo
para Criação da Comissão M:ista de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repóblica da Namíbia, em Windhoek. em 29 de outubro de 1992.
Sala das Sessões. 21 de setembro de 1995._ Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Aprovado
o requerimento. passa~se à imediata apreciação da Redação Final
Em discussão. (Pausa.)
Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sobn: a
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exexclcio. Senador José Agripino.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.233, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de publicação. para imediata discussio e votação, da redação fmal dç Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 1995 (n°
72195. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolu·
ção n° 47 (I) da Assembléia Geral do Instituto Internacional para a
Unificação do Direito Privado (UNIDROm, adotada em sua 47'
Sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual se introduzem
emendas ao artigo XX de seu Estatuto Orgânico.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995.- Osillar Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Aprovado
o requerimento, po.ssa-sC à imediata apreciação da Redação FiD.al.
Em discussão. (PausL)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sena.dores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Pronrulgação.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho) - Sobn: a
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. S~dor José Agripino.
-E lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N" 1.234, DE 1995
Sr. Presidente.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussio e votaçio, da redaÇio final do ProjCto de Decreto Legislativo n°
80, de 1995 (n° 370/93, ·na Câmara dos DeptitaCfos), que
aprova os textos do Quarto Protocolo Adicio-Dãl Modificativo da Constituição da União Postal Universal (UPU) e do
Regulamento Geral da UPU, firmados pelo Brasil durante o
XX Congresso da UPU, realizado em Washington, em dezembro de 1989.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995. - Bernardo Ca..

bnal.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Apro·
vado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da Redaçãofmal.
Em discussão. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emvotaçio.
Os Srs. ~nadares que a aprovam queiram permanecer sentado. (Pausa.)
·
Aprovada.
Aprovada a redação fin_al,_ o projeto vaL à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio V!lela Filho) - Não há
mais oradores inscri.t.os.
Nada mais havendo a tmtar, a Presidência vai eilcemii os
· trabalhos, designando pam a sessão deliberativo ordinária de ama·
nhi. a realizar-se às 09:00h, a seguinte-

ORDEM DO DIA
--lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTnuiÇÃO
N" 40, DE 1995
(Tnunitando em conjJ.nto com a Proposta
de Emenda à Constituição n" 37, de 1995)
DiscusSão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
C.onstituiçã.o n° 40, de 1995; de- autõna do Senador Antônio Carlos
V aladares e outros Senadores, que dispõe sobre a instífuiç!O de
conllibuição social para o fmanciamCnto das ações e serviços de
saúde, tendo
Parecer, sob n" 531, de 1995, da Comissão
. de Coastitulçiio, Justiça c CidadiUlia, favorável à Proposta, nos termos de Substitutivo que oferOCe, pela rejeíção da
Proposta de Emenda AConstituição n" 37, de 1995. que tramita em
coojJ.ntO.
(Terceiro dia de discussão)

e
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-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"37, DE 1995
(TI:ãmitando em conjlnto com a Proposta de
Emenda 1 Constiruição n° 40, de 1995)
DisaJssio, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Coostituição n• 37, de 1995, de autoria do Senado< Vilsoo Kleinübing e
outro< S~. que acresc<:D1a dispositivos ao Ato 3aS Disposições
Constituciooais Transi.t6rias., facultando à União instituir imposto sobre movimemação cu traiuimissão de valCII'eS e de a6ditos e direitos
de natureza fmanceira. de vigencia lempOl1iria. tendo
Parecer. sob n° 531, de 1995. da Comissão
- de Constituição, Justiça c Cidadania, pela rejeição da
Proposta, e favorável a Proposta de Emenda à Constitt.•içio no 40,
de 1995, na forma do SubstitUtivo que of~ce. que !I'al:nita em
conjlnto.
(Terceiro dia de discussão)
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Est! encerrada a sessão.
(Levando-se a ses~'ão às 2Ch.)

DISCURSO DA SRA. EMfUA FERNANDES,
PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 20/CJ919:;, QUE SE
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE·
ÇÕESNA.ANTERIOR.
A SR' EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Para uma oomusn: e Srs. Senadores. valto-me deste
espaço regimental para reverenciar o 2ITde setembro, data máxima
do Estado do Rio Grande do Sul, em que comemoramos a Revolução FIUTOUpilba.. seus feitos e seus heróis.
Uma Revolução, como já disSemos neste Plenário, quedestacou o sentimento gaúcho de rebeldia contra as ínjusti,;:as e reaf"tf..
mou o espírito federalista de justiça, igualdade e unidacle nacional.
A data de 20 de setembro 6 um momento de reflexão, de
resgate dos valores, da história e cultura do nosso povc. que, agom,
transfomtada em feriado estadual. ganha uma nova dimensão cívica para todos os gaúchos.
Este momento está sendo possfvel. devido ao parecer favorável que apresentamos e que esta Casa aprovou, ao Projeto 97/95,
de autoria do Deputado Jarbas Lima, concedendo permissão aos
Estados pam defmir como feriado sua data magna.
A sanção do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia
12 de setembro, possibilitou ao Governador Antônio Britto a decretação do feriado estadual já neste ano.
_
Hoje, portanto, acontecem na maioria dos mun.iclpios desfiles de cavalarianos tipicamente pilchados, como dizemos no Rio
Gnnde, oo seja. com trajes tradicionais.
As oomem.orações que se desenvolvem por uma semana. a Semana famJUpilha, tam.l:ém DXlbilizam as escolas e envolvem mais de
dois mil cen1roS de tradições gmlc:has e entidades tradiciooalistas.
Um exemplo dessa festa cu conheço omito bem, pois mi.nha
cidade. SantAna do LivramenlO, é considerada a capital do tradicionalismo e palco do maior desfile do Estado, com mais de quatro mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoces, apesar da dist!ncia,
sinto-me irmanada com o povo do Rio Grande, que neste dia pode
afnmar coletivamenle os valores que marcam os gaúChoo, e em especial os tradicionalistas - a sinceridade, o desprendimento e a
lealdade.
É um sentimento de integração que gostariamos -de compartilhar com o conjunto dos Srs. Senadores e com o povo dos seus
Estados, através das palavru de Darcy Paixão, dizA:ndo qne:

nicação.)- Sr. Presidente,
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"Cabe ao tradicionalista aSSQ_roir o seu compromisso de cidadão e de gaúcho. Enfrentar a parada. Campear novos rumOs,
mais seguros e felizes. Abrir os olhos em busca de liberdade e do
saber. Plantar no agora a igualdade do sempre.•• para si.- para os
seus•.• para todos!"
E a homenagem que gostariarnos de prestar, neste momento, ao povo do Rio Grande do Sul.
· Muito ~brigada.
DISCURSO DO_ SR. HUMBERTO LUCENA,
PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 20/r:B/95, QUE SE
REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES NA ANTERIOR.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, estando
na Paraíba na última segunda-feira, cumprindo missão oficial dele~
gada por V. Ex•, não pude participar das homenagens que o Senado prestou à memória do inesquecível Governador Antonio Mariz,
falecido no dia 16 do corrente mês, após pertinaz moléstia que lhe
e.sgo~. aos poucós, todas as energias vitais.
E bem verdade que o Senador Ronaldo Cunha Lima fez-me
presente, ao falar também por mim. no seu brilhante discurso.
Entretanto, pela grande vinrulação pessoal e politica ~ IlliUl·
tinha com Antonio Mariz, não posso silenciar após a sua morte.
Sr. Presidente, sr-s e Sr.;. Senadores, Antonio Mariz foi Um
homem público excepcional, cuja inconfundível personalidade
destacavam-se como principais ornamentos: a dignidade pessoal e
política, o espirito puôlico e a competência..
Filho de José Marques da Silva Mariz e Noemi de Holanda
Mariz. herdoo a genuína vocação política -do pai, nome de grande
repercussão na Paraíba, deixando viúva Maria Mabel Dantas Mariz, sua grande companheira. não apenas no seio da família, mas
- tJlmbém no curso de sua brilhante trajetória de homem públíco, e,
bem assim, suas filhas queridas, Adriana e Luciana.
Esposo dedicado e pai exemplar. Mariz. entretanto. pela
inala vocição política qtie já reSsãlleí, desde muito jovem e~
gou-se~ de corpo e alma, mnito mais às causas do povo de que aos
interesSes de sua própria família.
Após ter atuado colilo universitário na pennanentc luta do$
estudantes pelo apetfeiçOiJ.mento de noosas instíb.lições politicas,
destacando-se. sobrebldo nas mobilizações da UNE, a nível nacional. quando fazia Direito no Rio de Janeiro, Antonio Mariz fez um
curso de pós- graduação em Ciência Política, em Nancy, na França.
em 1959.
Regressando ao Brasil,_ ~sou no MiniStério Público,
mas, sobremdo, iniciou sua awação politicO-administrãtiva.
Subcbefe da Casa Civil do Governo (1961-1962), Prefeito
Municipal de Sousa- PB (196J a 1969); Secretário-de Estado da
Edncação e Cnltura (1969-1970) no Governo João Agripino; De·
pulado Federal. em quatro legislaturas., ·candidato ao Governo da
Paraíba em 1982; Diretor do Desenvolvimento Urbano do Banco
Nacional da liabilação (1985-1986); Senador eleito em 1990 e,
afmal, Governador do Estado em 1994.
O Sr. Hugo Napoleão -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Onço V. Ex•, nobre Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão- Senador Humberto Lucena, V. Ex•
traz, através do seu discurso, a imagem do que foi Antonio Mariz.
Tive a felicidade de conviver com S. &.• na Câmara doo$ Depulados e, depois, neste Senado da República. Era de temperamento
afáveL mas- sempre muito fiDDe, cordial e determinado. Foi iim
homem que, por onde transitou, deixou suas posições muíto claras.
S. Ex.•, eu e outros companheiros assumimos peritilte- o- grupo qáe
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coovencionamos chamar, na época, de os "nmov~s" da ARENA. Era um grupo de jovens parlamentares que pensava de uma
maneira mais liberal do que aquela que estava presente naquele
momento, naquele instante da vida pública brasileira. Tínhamos
uma identidade com relação a determinados pontos da nacionalidade, da questão da presença do Estado, da questAo da sociedade
como um todo. A partir dai, passamos a nos entender. Vi em S.
Ex" uma trajetória de um homem comba,_tivo. que teve. PJI' certo,
seus revezes- como temos todos nós- mas um homem de família
extremamente bem constituida, um homem que tinha a Paraiba
sempre em primeiro lugar- como, aliás. o fazem V. Ex" e o Senador Ronaldo Cunha Lima - e o seu País no âinago do seu coraçio,
da sua mente. com aquele espírito altruista voltado para o bem co-mum. Gostaria de consignar, com nW.it.a saudade, esta pequena intervenção no disanso de V. Ex•, lembrando Antonio Mariz.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. Ex•
pela sua solidariedade.
O Sr. Pedro Simon- Petmitc--me V. Ex" um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Senada: Humberto Lucena, também
niio pude estar presente aqui na segunda--feira para. me manifestar
como fJZeiam a unanini.idade dos Srs. Senadores. Permita-me que,
através do grande amigo de Antonio Mariz que 6 V. Ex•, eu trnduza
ao povo da Paralba., aos seus ~es e-a esta Casa a minha manifestação de caiÍilho, de afeto. de admiraçio e de respeito a esse
grande homem. Em mais de uma oportunidade, inchlsive quando se
despediu do Senado para assumir a govemança do seu Estado, disse
em aparte a S. Ex-:-" V. Ex_• é un:m das pessoas mais íntegras, mais
digna, mais careta, de oonteúdo mais profundo que já cooheci na
vida plbli<L Realmente, repito aqui. AntOnio Mariz foi daquelas pessoas que tinha fidelidade à verdade, tinha ftdelidade às suas C311sa.s, à
busca do bem; onde quer que estivesse, estava preocupado em se esforçar na busca do bem romum. Antonio Mariz foi uma daquelas pessoos que podemos colocar como padrào da sociedade. Que bom se na
vida plblica todos nós, poHticos. fôssemos constituldos pelo menos
de uns 10% de "Antoni05 Marli', para que pudé.ssemos ter uma
crientação, uma fumeza. uma maneira de ser, Um carátec no sentido
de o cidadão ser o mesmo em qualquer hlgar que esteja. Sincer.unente. tinha em Antooio Mariz uma das pessoas que mais admirava. uma
das pessoas que mais apmciava, uma das pessoas por quem tinha mais
reverência pela sua maneira de ser. E tem razio V. Ex•, pois quando a
doença o atingiu, suportou-a com dignidade, com fmne:m. Inclusive.
quando na ameaça elas intetrogações, aceitou o einbaiEo da luta, areitoo a candidatura.. elegeu-se e. até o
a expectativa
esper.mça. o
dominavam. Morreu Antonio Mariz. mas não tenho chívida de que
seu exemplo e seu gesto, não apenas a V. Ex.•, mas a mim e aos seus
amigos. não apenas a nós, Senadores seus colegã.S. mas a todos aqueles que cuidam de reverenciar o que é sériO -0 que é digno. haverão
de reverenciar a memória desse extraordinário companheiro nosso,
que foi o Seiwlor, o Governador Antonio Mariz.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sou grato a V- Ex•, no-

r.m.

ea

e

bre Senador Pedro Simon, <:(ue, lhCbJ.sive, nos deu a honra da sua
presença na Paraíba durante as últimas homenagens que o povo do
meu Estado prestou ao seu querido ex-Govemai:Jor.
Prossigo, Sr. Presidente. --Na Assembléia Nacional Constiblinte (1987-19gg), foi Presidente da Subcomissão de Diieitõs-- e -G.W:ãiiiliiS -Individuais- e
Membro da Comissão da Soberania e dos OiiiitoS-e Gmiitiãs do
Homem e da Mulher.
O ex~Govemador desempenhou importantes missões parlamentares no exterior e publicou trabalhos que bem caracterizam a
autenticidade do seu pensamento político, como: Autonomia Mu-
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nicipal (1971), Aposentadoria dos Trabalhadores Rurnis (1971),
Uma Política Brasileira de Protcção aos Direitos Humanos (1973),
Nordeste (1977). Sistema Político Brasileiro (1978) e Constituinte
-Congresso Democnltico (1988).
·
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, sio esses os princípais
traços biográficos de Antonio Mariz.
Mas, para nós, que o conhecíamos de perto e, por issO, tínhamos JXli" S. Ex• uma crescente admiração. muitO mais do que os
altos cargos e funções que ocupou, o que verdadeiramente caracterizou Mariz foram os seus gestos, suas atitudes. suas posições políticas.
PreocupadO em ser fiel ao -povo que o e-legeu, S. Ex• dava
tudo de si para não decepcionar a opinião pública. que sempre.foi
a sua bússola.
Como Prefeito di SouSa. -nos idos dos- 3nos 60, .ipesai-das
dificuldades fmanceiias do Município, nunca deixou de
o
salário mínimo aos funcioná.rfoS, o que ~eplesentava. OOnlo ainda
boje, sobretudo no Nordeste, uma homosa exccçio.
Ligado aos movimentos de esquerda da ~. sob a legenda do PrB, deu à sua atuação política um cunho progressista,
apoiando, por isso mesmo, as ~efOIInas de base do entio Presidente Joio Goulart. sobretudo reforma agrária que despertava paixões
e acirrava ânimos, nos campos e nas cidades.
Por isso mesmo, ao eclodir o Movimento Militar de 1964.
foi afastado da Prefeitura e preso na capital do Estado. ~<19 fosse a
mão amiga do ex-Governador João Agripino Filho. seu parente e
um dos chefes civis do referido Movimento, e as suas qualidades
de administrador justo e correto não teriam sido reconhecidas, assegurando-lhe a retomada do poder municipal.
Daí em diante, Mariz passou a viver momentos de angústia,
já que as peculiaridades da politica estadual sobrewdo pela suas
ligações pessoais com Agripi.rio, não lhe pCrmitiriun~ -deSde logo.
tomar o eaminho do MDB.
Mesmo-assím., pof6i:n:.- pelas anaigadas convicções democráticas, nunca deixcu de ser uma voz discordante do lado de lá.
Todos os projetas de cunho anti-social. particularmente os refe~en
tes ao- empn:go e à renda dos trabalhadores, sempre tiveram nele
um feiTenho opositor. -- - -

pagar

Verberou veementemente contia as cassações e suspensões
de direitOs políticos e contra as prisões, as torturas e os desaparecimentos. Lutou tenallllente pela anistia, afmal vitciricisa.
Como seu amigO e admirador, acompanhava-o de longe,
observarido que eiC, embora prisioneiro das conveniências políticas locais, cada vez mais·agigantã.lia seus-piSsos Da buSCa deU~
·Saidã. hOnroSa que o libertasse pessoal e politicamente de comPromissos ·que não se compatibilizava.In com o seu pensamento Político.
"'"~
E a bom. cbegou. Candidato ao Governo da Paraíba. em
1978. detentores do poder não absorveram o seu nome, o que o-levou a assumir uma atitude de n:beldia, mesmo sob a ameaça de
cassação do mandato parlamentar e de ter suspensos os seus direi-tos políticoS..
Lançou-se candidato à sucessão governamental contrariando os Deuses do Olimpo.
A sua derrota o engrandeceu e nos aproximou. Abriu uma
dissidência no seu partido, ao lado de João Agripino. e fez uma
coligação branca com o MDB. possibilitando a minha eleição p<U"a
o Senado.
Daí para cá. nunca mais nOs separãmos.
,
Mariz passou uns tempos no PP, mas com a incorporaçio
do seu_ partido ao MDB. fundou conosco o ~l\.IDB, sob cuja legenda disputou o GOverno âo EstadO em 1982. numa campanha desigual, pois o voto vinculado assegurou, de antemão, a vitória esma-
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gadora da ARENA. O PMDB só elegeu os Governadores do Rio mudar de posição, como foi o caso do apoiamento à candidarura
de Janeiro e de São Paulo.
de Fernando Henrique Cardoso. que quase ele não apoiou.- inas
Mas ele não perdeu o ánimo de luta e, em 1986. consagrado que terminou apoiando. principalmente por pressão minha. A Papelos votos dos paraibanos. voltou à Câmara do"> Deputados, para raíba perdeu o seu Governador; o PMDB perdeu um governador:
uma ab.Jação marcante na Assembléia Nacional Constiruinte, onde nós perdemos - como eu disse - um líder tranqüilo, mas sempre
instituiu o Imposto sobre Grandes FortUnas.-- --muito frrme~ e eu peidi. um amigo de 25 anos. como V. Ex• e Romais adiante. em
Paraíba o promoveu ao Seiiado, naldo da Cunha Lima. Só" temos pranto.
na mesma eleição que levou Ronaldo Cunha Lima ao Governo do
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ninguém mais do que
V. &•para dar esse testemunho· em nome do PMDB e da Paraíba.
Estado.
Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, o homem público vale
Senador, Antonio Mariz destacou~Se pelos seus pareceres e
pela sua ablação e pelo seu pensamento.
pelos seus discursos brilliantes, oportunos e corajosos. como acon~
O que fez Antonio Mariz já o lembrei.
teceu, por exemplo, na luta que empreendi em defesa do meu man~
dato de Senador reeleito pela Paraíba em 1994, quando afuniou,
Mas. para completar o seu perm. registro nos Anais do Se·
enfaticameiil.C -desta tribuna:
nado algumas de suas semenças:

E
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''Se a Paraíba fosse incapaz de reagir à violência

que se comete conlra o mais

ilus~

''Eu vejo o governo comO um instrumento deres--

dos seus fllhos, se

gate da pobreza. Aebo que a função primordial do g<>-

faltasse à Paraíba a capacidade de indignar-se, de revoltar-se diante de tão torpe injlstiça, então, eu seria o primeiro a não querer ser o seu Govemàdor de Estado. Preparei-me a vida toda para governar a minha terra. Dediquei-me a vida inteira a esse objetivo. Talvez, coiltlldo,
o que me distinga. o que me diferencie da maioria dos
políticos. seja o- faiõ inarcã:nte de que não adulo os poderosos, não cortejo sequer a opiitião píblica.. tantas vezes
enganada pelos interesses escuses da imprensa nacional.
Ajo em nome de princípios e valores, que julgo expressarem as mais profundas aspirações e padrões de conduta do nosso povo;. Não pago qualquer preço para dJegar
ao JXXIer."

vemoéexatamente procurar eliminar essas diferenças.''
"Os números do IBGE- são escã.ndalosos na -denúncia do problema de concentração de renda. da qual o
Nordeste é a vítima poc excelência."
"O problema nordestino deve ser visto numa
perspectiva nacional. Interessa ao País restabelecer índices de crescimentos regionais que permitam acreditar na
integração das unidades federadas que ali se situam no
plano de trabalho, no mesmo plano de prosperidade que
o País ambiciOna."
''O traço caracteristico domínante dos Governos
do Brasil, das elites dirigentes. dos dirigentes dos quadros que detêm o poder econômico, a característica dessa cúpula nacional é a crueldade, é a incapacidade de
agir com senso de humildade, de bondade. E uma classe
dirigente cruel".
"Os Governos democráticos não são os que realizam apenas as grandes obras. mas, sobreb..ldo, os que
melhocam as condições de vida do povo."
"O fundamental é entendermos e vencermos a
afronta de tanta fome num Estado que sequer produz.
em seu territóriO. nem mesmo o alimento para a minoria
que pode comprar."
'"Tentarei um Governo de equipe. voltado, antes
de n.ado, para a solidariedade que faz da dor de um a dor
de todos, e da alegria de todos a alegria de cada um."

Líder do PMDB e da Oposição no Senado, durante o Governo Collor, foi, pãra mim. uma honra escolher AnlOnio Mariz
para ser o Relator do processo de impeachment contra o ex-Presidente da República. tarefa que o engrandeceu, ainda mais. perante
a opinião pública.
Candidato ao Governo da Paraíba. em 1994, Mariz fez a sua
luta num ambiente de entusiasmo popular, tendo, ao seu lado, eu e
Ronaldo como posW.Iantes ao Senado, numa campanha em que a
unidade foi o segredo do nosso triunfo eleitOial.
Vitorioso. assUmiu o Governo do Estado sob o slogan da
solidariedade, voltado para o combate à fome e à miséria, num
Estado cujas finanÇas h~viam sido sane<!,das pela eficiência administrativa de Ronaldo Cunha Lima e, depois, de Cícero Luc_e·
na. e já começa a dar importantes sinais de recuperação administrativa, na medida em que realizava importantes ações de
governo, através dos projetes "Cooperar". "Água de Beber,
"Meto de Vida". ''Luz na Terra", ''Vida Criança". "Anda Paraíba", e lantos _outros. cujo prosseguimentO constante era uma
das metas de Antonio Mariz.
O Sr.._ Ney Suassuna ~Senador Humberto Lucena, V. Ex•
me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA. Ouço V. Ex'. nobre Se·
nador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- Excelência, falar de Antonio Mariz
para nós da Paraíba é muito fácil e para mim, especiabnente, IX'f·
que. como seu suplente e como seu amigo de 25 anos, militei lado
a lado de Antonio Mariz. Lembro-me do dia em qUe ele escreveu
esse discurso. Varávamos a madrugada. e ele. com indignação, redigia e~e discurso, que faria no dia seguinte, ~la manhã, em sua
defesa. A Paraiba perdeu o seu Governador: o PMí>B perdeu um
governador; nós perdemos o nosso amigo e o nosso líder pacato.
tranqUilo, mas fume, sempre firme. Muitas e muitas vezes mudei
posiÇão por convenCimento de Mariz. E algumas vezes eu o fiz

Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores. que Deus conforte
Mabel, Adriana. Luciana e demais familiares nessa hora de dor e
ilumine o_Goveinador José Maranhão nessa traumática transição
dO poder na ParaíOO. - - - -0 Sr. Eduardo Suplic:y- V. Ex• ine concede um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA

~

Pois não. Senador

Edualtfo Suplicy.
·
O Sr. Eduardo Suplicy- Já tive, na segunda-feir.i, a opOrtunidade de extemar o sentimento de pesar, de respeito. de amizad~. ~nfun_ de tudç o que representou para o Senado e para mim
próprio, como exemplo, o Senador Antonio Mariz. Subscrevo·in_teirarnente a análise que V. Ex• faz da extraordinária pessoa (jUe
era o Senador Antonio Mariz. Gostaria d_e dar um testemunho também de algo que me impressionou, relativo à pessoa de V. Ex•.
porque poucas pessoas foram tão amigas de V. Ex• quanto o -foi
tão intensamente o Senador Antonio Mariz. principalmente no episódio que V. Ex• s·abe, eu lhe expliquei. quanto à decisã<, que o
Senado teve sobre a pessoa de V. Ex•. Apesar de o Senador AntoniO Mariz viver com a sua moléstia. como candidato. ele veio a
Brasília para realizar um esforço extraordinário de alguém que.
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Conosco, ocorreu exatamente o contrário. A nossa lei obrigava que um lavrador, ao sair de uma fazenda, caísse em outra
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço o aparte do igual. Toda terra estava possuída.
nobre Senador.
Lembro aos Senhores Senadores de uma conversa que tive
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
com um homem muilO inteligente, o Cacique Junma. que um dia
me pergunrou: Darcy, quem é que inventoo o "pa.pé"? Tentei" exDISCURSO DO SR. DARCY RIBEIRO, PRO- plicar a ele c_OQ'lp se fabrica papel, com madeira. Ele disse: Não.
NUNCIADO NA SESSÃO DE 20/09/9S, QUE SE "papé" de verdade, acrescentando: a gente está lá, sempre esteve
REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM INCOR- lá. chega um com o ''papé" e é o dono. Ou sejã. observem o agUdo
REÇÕES NA ANTERIOR.
sentido do Juruna para petceber a força cartorial, a força burocrát.i~
ca. que permite a alguém criar concessões de tenas sem limites
O SR. DARCY RWEIRO (PDT-RJ. Prommcia o seguinte para quem nunca as viu expulsando de lá quem as cultiva desde
discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. assomo esta Tri- sempre. O Brasil é feito, em grande parte, dessa realidade.
Senhon:s Senadores, frente a isso. temos de tomar uma pobuna para algo que atribuo de grande importância, que é expressar
minha solidariedade ao movimento dos sem-terra e dos posseiros sição, particuhumente o Senado porque carrega nas costas uma
que se espraiam por todo o Brasil. Cbamo a atenção do Senado vergonha nesta matéria. A Constituição de 1946 determinava que
Federal para o perigo de convulsão social em que eles implicam. nenhuma terra, com mais de 1O mil hecta.Ies., fosse registrada no
Quero asssinalar também as esperanças que eles representam para Brasil sem licença prévia do Senado. O Senado nunca tomou co-nhecimento dessa obrigação. apenas criou uma Comissão para- ter~
milhões de lavradores brasileiros.
Sabem os Senhores Senadores que vivi anos, para além das giversar e nunca exigiu que se cumPrisse aquele principio. Viu cafronteiras da civilização, esb.ldando povos indígenas. Naquelas lado serem concedidas glebas de 100, 200, soa niil. e até maiS de
fronteitas, no Maranhão, Pará. Mato Grosso, no Amazonas e por um milhão de hectares sem se perturbar. Reitero aqui que este nostoda a parte encontrei pioneiros. Era gente cuja vlda tinha sido so Senado viu o Brasil ser loteado. Viu multiplicarem-se em Mato
mudar daqui para ali. procurando um pedaço de terra para fazer Grosso. em Goiás e. agora. na AIIJJiz6nia, extensões astrooômiCas.
urna rocinha de mandioca e de milho e que sempre estava sendo Mesmo assim. nada fizemos.
Essa estrutum fundiária é a responsável real pela siruàção
enxotada. Uma gente feia, barbada, de magreza esquelética e de
de crise do Brasil; crise que se assenta numa massa tremenda de
gesticulação pasmada.
Vi muitos deles chorando a olhar os bois que chegavam. gente recentemente urbanizada. expulsa pelo latifúndio, desempredenubando, com os chifres. as cercas dos seus roçados para comê- gados e desempregáveis. São t:alvez 50 milhões, encunalados nas
los. Senti a dor daqueles homens que não podiam fazer nada con- favelas e nas periferias, com seus adultos e crianças condenados à
fome e ao crime. O que pxle fazer uma criança daquelas se não
tra os senhores todo-poderosos, imprevisíveis, que cheiavam. armados de títulos - podiam até ser bons, rarissimamente - chega- tem valor nenhum. energia nenhuma? Fica em casa rurtindo foD:ie;
vam como os donos legítimos das terras que os posseiros haviam se tem alguma energia, vai fii:rtar na fe"ira ou disputar comida no
lixo, onde pode ser assassinada pela policia- oU pelo traficante. É
devassado e rultivado por anos. Tinham sempre que ir adiante.
Recordo aos Senhores Senadores que aqueles IX'5seiros que assim que ltalamos nossos milhões de crianças.
Esta descrição feroz da condição de vida da imCnsa maioria
andavam por tcxia parte, desesperados, agora se organizaram como
o mais iiDpOrtanle movimento social que o Brasil já teve. Somam do nosso povo é apenas a expressão do fato eslalístico da passamais de mil núcleos cada qual com mais de mil famílias. Movi- gem que tcxios conhecemos: existiam 80 milhões de babitanies ru~
mento de muita força e que pode engrossar muitO mais, movimen- tais, passou a ter 60 milhões, 40 milhões, 30 milhões. Esse tranSiasobre os milhões de sem-terra que lutam
to que tende até a mobilizar milhões de gentes ainda "ruralizáveis" do é a ameaça que
com todas as _suas forças para não sereni 8rranCados de sua vida de
que vivem na miséria da cidade.
Esse movioiento. SenhOres Sen8âõres, tem que nos lem- lavradore~. para serem lançados nas favelas. O aspecto mais trágibrar o pioneiro nOrie-am.ericano. Quem de nós não assistiU a co da_ história brasileira é que aqlií unS pOucos mil proprietáriOs- de
um filme de faroeste? Quem não viu as carretas indo para o lafifiíndios improdutivos pudetam condenar dezenas de milhões de
oeste? Iam em função de uma lei que é o contrário da nossa le- brasileiros a uma vida miserável e submeter nossa sociedade à vio-gislação. Os dois episódios: o pioneiro norte-americano e o lência desenfreada que disso resulta.
Este CongTes-so Nacional con}a: com niaíS de mil projetes_ de
posseiro brasileiro são produtos de duas -leis-fundiárias opostas.
A Lei brasileira de 1850, a Lei da Terra, que estabelece a estru- reforma agrária, todos inócuos, porque todos panem do princípio
tura fundiária do País. declara que a posse não dá direito à- pro- louco de que a reforma tem que ser feila pagando--se o ,)Isto preço,
priedade. A lei norte-americana começa declarando que quem previamente, pela terra registrada. A maior parte dessas terras vem
fvs:;e para o oeste- para o Goiás deles. para o Mato Grosso de- de chicanas, de grilagens, e é impossível conseguir recursos neste
les. para o Pará deles -. e lá fizesse uma ·casa e uma roça. lá Pais para desapropriá-las numa verdadeira reforma agrária, paganpermanecendo por cinco anos, podia marcar 3(} hectares como do a justo preço todo esse tename imenso, sobre o qual reconhecepropriedade da família.
-mos o direito ab.lsivo de ter e não usar, apenas para especular.
Cumpre. portanto, ao Brasil, como forma única. ou qu-ãie
QuaJ a conseqüência dessas duas leis, leis_ reitoras? Uma, a
nossa. provocou a expansão do latifúndio, do latifúndio com licen- única de sair da crise em que estamos, estabelecer uma nonna
ça de ser improdutivo, com licença de ter qualquer dimensão. Lá. nova na Constituição. Estamos falando todos na ref<nna da Coosa lei deles pioduziu a multiplicação prodigiosa dos granjei.ros li- tituição. A reforma que importaria meSmo pam o nossO povo. seria
vres que fez a prosperidade da América do Norte. Foi esse merca- incorporar à Constituição uril prinCípio simpleS: "A ninguém é lícito
·
do interno de granjeiros, que pOdiam ftcar Da terra até que tives- manter a terra improdutiva por força do djn:ito de propriedade.''
Inscrito isso na Constihlição, naquele capítulo que fala das
sem emprego na cidade, que permitíu que -a- sociedade norte-americana progredisse como uma sociedade hígida e com aquele mara- responsabilidades sociais da propriedade, isso significaria o qtiê'?
Significaria que uma lei iria defuiir~a licitude.
vilhoso desempenho que teve.
percebi, tinha um conhecimento, uma amizade e um respeito, de
gmnde profundidade, pelo Senador Humberto Lucena.

pesa:
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Proponho que a licitude seja quatro vezes o que se usa. E é
generoso:_ quatro vezes o que alguém está usando é o lícito, e tudo
o que exceda a quatro vezes, que são milhões e milhões de hectares. que volte ao domínio público. volte a sua origem. A f01ça da
lei que. em 1g91, transferiu .is terrã.S baldias e-devolutas da União
aos Estados é a mesma força constitucional que pode dizer: ''Volta
ao donúnio públko o (Jue não é usado". Isso é indispensável para
quem usa a terra.
A convu !são social tende a crescer tanto no Brasil, que o
próprio fazendeiro ativo: enérgico. tão importante para nós como
produtor de divisas.. acabou sendo prejudicado também por culpa
daquele que não usa a terra, não quer que Se use a terra e nem que
se faça assentamentos nela.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. quais as saídas para essa situação? A priineira saída é- simples: mandemos o Exército para o
campo. como já flzemo,Ç em CJJ.nudos. E Os SertAk$ descrevem
aquele episódio lerrível de nossa história. Mandamos também o
Exército para o Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. onde
matou-se 14 mil camponeses. É impossível, em nossos dias, mandar o ExércitO matar camponeses, nem há. para isso. apoio da opinião pública.. A opinião pública urbana está de acordo com os p:>sseiros. É duvidoso que o próprio Exército aceite fazei ísSo paiá defender o latifúndio ímpfodutivo e -infeCUildo. responsável pelo
atraso do Brasil. Somos chamados. por conseguinte. a encontrar
alguma solução para que o Piesidente da República possa resolver
o grave problema dos sem-lena.
Creio que a Solução seria implantar na Constituição o prinK
cípio de que a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade. Em seguida, deveríamos defmir, na
própria refonna constitucional. o princípio de que as terras que excedam ao uso licito voltem ao donúnio público dos Estados. É
aconselliável que entreguemos ã Justiça do Traballio a incumbência de, em cada caso concreto e sobre o terreno estabelecer área de
'Uso lícilo" do proprietário entregando o restante ao Estado, como
Fundo de Colonização. Caberia também à Justiça do Trabalho
aprovar programas de colonização das tenas. que entrem em fimdo de colonização. distribuindo a quem queiJa cultivá-las. até o limite de 100 hectares. Com isso. abrimos a perspectivá para que
milhões de fanúlias lavradoras sejam assentadas.
Falo em Justiça do Trabalho, porque é a mais próx[ma. mas é
indispensávCI que o Con~sso crie uma justiça agrária. Os conflitos
agrários são cada vez maiores. e esta Nação não pode conviver sem
uma justiça especializada nessa área. Entretanto, para não demorar,
para não ficarmos outra vez- nós legisladores- desculpando-nos pelos anos que estamos sem reforma agtária.. para não deíxar que o problema social cresça. profX)Ilho que a Justiça do Tmbalbo. devidamente amparada e orientada pelo Poder Executivo, possa ir dando execução a essa lei. solucionando esse problema.
Em COnclusão_ se abrem. diante de nós, três caminhos: primeiro, mandar matar os sem-terra~ segundo, resolvermos nós o
problema com a nova lei fundiária que proponho~ e em terceiro lugar. que suponho e temo muito que vá ocorrer. é deixar passar.
Ninguém vai reter os sem-terra, eles vão ~ multiplicar. E quero
crer que eles possam representar o ingie.Sso do povo brasileiro na
História do Brasil.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex a me permite um aparte, Sena~
dor Darcy Ribeiro?_

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Pedro Si·
mon, pediria a V. Exa. bem como aos outros Senadores, que não
aparteassem o Senador Darcy Ribeiro. uma vez que estamoS com
o tempo da nossa sessão esgotado e apenas poderemos prorrogá-la
por maiS sete niinutõS-pira que S. Ex a possa concluir o seu discurso. Em seguida. temos a sessão do Congresso Nacional.
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Portanto, deixemos a palavra com o Professor DarCy Ribeiro para que tenhamos o prazer de ouvi-lo concluir o seu discurSo.
O SR. DARCY RmEIRO - Sr. Presidente, cedo os meus
sete minutos ao nobre Senador Pedro Simon. pois quero ·ouvi-lo.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço vênia a V. Ex•.
mas estol! emocionado com o pronunciamento do Senador Darcy
Ribeiro. E uma pena. realmente, que S. Ex_& não tenha feho o seu
pronunciamento tnais cedo hoje, num dia de Casa cheia. Tenho
certeza de que se soubéssemos que S. Exa iria falar sobre essa matéria, terlamos cedido nosso tempo, com o maior prazer, para que
S. Exa se pronunciasse. Está-se falando que haveria lígaçãO entre
os grupoS iãdicais do Peru e grupos de invasores, t. o Exércíto diz
que desde 1990 há essa interferência. já querendo ver qual a i.nr.erferência que há entre o grupo do Peru e nós. Penso que está na
hora de tomarmos uma providência. V. Exa tem razão"-quai:ido diz
que o Senado, na sua sensibilidade. deve analisar essa matéria.
Com toda a sinceridade, creio que o pronunciamento de V. Ex& é
realmente importante. é daqueles pronunciamentos que não podemos ouvi-lo. bater palmas. dizer que está tudo bem.. E as coisas
continuam do mesmo jeito. Tem razão V. Exa quando aponta as diferenças enlte os Estados Unidos e o Brasil, pois nos Estados Unidos a lei estabeleceu 30 becta.Ies de terra para os colonos e aqui
não havia limite. Mas V. Ex• não precisa ir :aos Estados Unidos.
basta ficar no Brasil e ir a IDÍDba terra. o Rio Grande do Sul. onde
deram para o imigrante ilaliano e para o alemão a quantidade de
terra.<: que não quiseram dar, e até hoje não frzeram o mesmo para
a nossa gente. O imigrante que veio para cá foi colocado no meio ·
do mato. Na minha época. em minha terra, Caxias do Sul. e em
uma vasta região de Santa Catarina e do Paraná., não havia absolutamente nada: nem estradas, nem condições de desenvolvimento.
nada. O Governo, ·o que fez? Trouxe os im1granies~- deu-lhes 30
hectares, exatamente o que V. Ex• está dizendo, deu uma enxada,
algumas mudas, etc. e eles criaram uma civilizaçãO: Criara:ri:J. tinla
região fantástica, as regiões mais deserivolvidas são ex:itament.C-as
de colonização italiana e alemã. O que V. Exa diz que acor '"'.Ceu
nos EStados Unidos- e é verdade -, aconteceu no Brasil: quando
se deu a chance, o progresso se fez. Mas querer dizer que foram os
imigranteS. Italianos ou que a terra do Rio Grande do Sul é melhor.
não é verdade. Deram uma chanç_e para o Rio Grande do Sul que
Dão deram para Mato Grosso, para Goiás, para o Maranhão e para
outtas regiões. Se tivessem feito a mesma coiSa, como diz V. Exa.
qü.e frzererit no oeSte americaliõ. -no Rio Grande do Sul ou em San~
ta Catarina. no Nordeste, no oeste brasileiro, a resposta de progresso seria a mesma. Meus cumprimentos emocionados pelo pronunciamento de V. Exa.
O SR. DARCV RIDEIRO - Muito b<.m. Senador Pedro
Simon.
Só quero dizer duas palavras, Sr. Presidente, para concluir
meu. pronunciamerito. O Senador Pedro Simon tem toda raião.
Nenhum soci6logo que tenha estudzdo a mattria considerou janiaiS que fosse a qualidade do oolono alemão, do colono italiano,
do colono polonês, que fLZesse a prosperidade do sul: foi a peqUe·
na propriedade. Onde o colono estrangeiro não pôde ter uma pequena propriedade, como em São Paulo e em Minas Gerais, pOr
exemplo. ele não mudou nada. O povo continuou tia miséria. E é
de se assinalar, na '1istória da colonização do RiO Grande do Sul.
que o Imperador D. Pedro II até proibiu fOssem dados lotes de lO
ou de 30 hectares aos brasileiros.
Senhores Senadores, estamos vivendo o efeito de enos CumUlativos e terriveis. Amanhã farei distribuir aos vários gabinetes
dos Srs. Senadores o proposta de emenda à Constituição que apresentarei, pedindo àqueles que concordarem comigo que assinem o
documento. ~ nm de que obtenha o número mínimo legal de assi-
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natuns Rtf!A que possa enlrar em di,;cussão riõ Senado. Tenho para
mim que essa matéria 6 da maior importância pafa a salvação na-

cional e para dar vida e alegria ao povo brasileiro.
Muito obrigado por sua paciência, Sr. Presidenle.

Ata da tsr ~o Dehõerativa Ordinária, em 22 de setembro de 1995
t• Sessão Legislativa Extraordinária, da 50" Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, José Eduardo Dutra, Francelino Pereira,
Lauro Campos, Bello Parga e Ademir Andrade
As 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENIES OS SRS. SENADO·
RES:

Ademir Andrade - Bello P - - Beaocilia da Silva - Ber·
D&Ido Cabnl- Carlos Wilson - Eduudo Suplicy- Elcio Alvamo
- Epitacio Cafelein- l'mlcclino Peroúa- l'rei!aa Neto- <ltnldo
Melo- Gerlm c.-.- Gilbet!o Mimlda- <luilhetme Palmeira
- Hugo Napoldo - lris Remndo - JoffOl'llal "-a - Joau PiDheiro- Ioao Agripim- Ioao Anuda- Iooo Dutno- J011e SameyLauro Campos - Mauro Mirmda. - Nabor Junior - Osmar Dias Ramez Tebet- Roberto Requiio- Romero Juca- Romeu Tu maRonaldo Omha Lima- Tootonio Vilela Filho- Vilson Kleinubing
- Waldcck Omelas.
O SR. PRESIDENI'E (Frnnce1ino P=ira) - A lisoa de
presença a.a:~sa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo
número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nosSoS trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exerclciO, Senador LaUro Campos,
procederi l1eitttta do Expedieille.

É lido o seguinte

"Art.

38--------··-·-·----··---

§ go O s:igil.o das Opemções a CJle se refere o e&•
patnio abangl:::
I- 011 Doputadoa Fodenis;
n- oa Seaacl<nl;
m-oa MiniJtroo de Estado;
N- o Presideote e o Vice-Presideme da Repóbli-

v...: 011 cfuigontes portidúioO;
--vT'- oa Proaidontes o Dim<ns de entidades da
Adminislnlçio Dima elndima.
Os arts. 1! e 3° do projeto rDDlllD. respectivamente. as cUusulas de vig&lcia e rev~.
Na jullificaçlo da iniciativa legifennre de cp1e se trata. o
seu ilustre auiDr, Senador' Pedro S:imoo, ofCI'eCeU, entre outros, o
- seguinte argumento: "Aos que ae p!Õpõem ~IC!Ur a coletividade, gerir ""'' infa'es .... administmr ..... destino&. hf de exigir
uma condura ilibada., esconeita e rigorosamente fiel às expectativas da cidadania". Mais adiante diz que ''É .inadmissiv~l que pessoas investidas de tais mónus possam petender ocultar seus haveres, bens e ttansações sob o manto do sigilo, como se simples mer-

cadores fossem''.

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERESN'S 594 E 595,DE 1995

Sob..., o ProjeiD de Lei do Senado n• 5, de1995
- complementar qae • AcresceDta parágrafo ao art.
38 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, pan
excluir do beudlcio do sigilo bancário a o - . que
mendona•.

PARECER N" 594, DE 1995
(Da Comissio de AsSUDIOs Ecooômicos)
RelaiDr: Sauodor Bcol v,....

I- R<iat6rio
Vem a esta Comissio de Assuntos Econôm.icos para •PRciaçio. o Projeto de Lei do Senado n•s. de 1995- Complementar,
que "A=nta parigrafo ao art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. para excluir do beneficio do sigilo bancário as

pessoas que menciooa''.
N=e sentido <lispõe o art. 1• da propoaiçio em pauta:
"Art. 1• O art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de
1964. passa a Vigomr acrescido do seguinte parágrafo:

ED:t resumo. a proposiçãO ora em (,aula objetiva excluir do
direito ao sigilo das suas opemções bancárias os agentes p.íblicos
anolados no seu art. 1°
ll-Voto
Devemos anotar, peli:arin.armentc, que apesar de pretender
adirar dispositivo ALei n° 4.595/64. que "Dispõe sobre a Política e
as instituiÇões Monetárias; BaJ>cmas e Credit!cw. Ci1i o Comelho Mone!Ario Nacional e dá outias providências" (chamada a Lei
da Refoana BancAria). que. oom a Cousütuiçio de 1988, adquiriu
força de lei complementar pelos princ{pios da recepçio e da novaçio, a proposiçio em pauta nio trata de matériã.-Oi::ooômíca, mas,
sim, de mat6ria que diz mspeito a direitos individuais, no caso, o
direito ao sigilo bancário~
Vcjomoo"""" a C'<mtituiçio FedeDI Cfispõe sOOr.i o assuiio.
O Esututo Supremo oomagra oo diniitos e ganmlias individuais. Nesse sentido, dispõem os incisos X e x:n do art. 5°, que
gumlam relaçio direta com o tema IIC(IlÍ apP:Ciado:
''Art. so -----·-~-------··-·-··-·---.... ------·
X - sio invioU.veis a intimidade, a vida privada. a hom:a e a
imagem du peuoa, assegurado o direito a indeniHçlo pelo dano
material ou moral c:Jcconente de suã violaçio;
xn- é invioHvel o sigilo da~ e das conunicações 1<>1egitficas, de dados e das comunicações tclef<lmcas.
salvo, no óltim:> caro, po< ordemjudkial, nas hip6tcses e na forma
que a lei eslaboloce< panr. f"ms de ínvestigaçio criminal ro insttuçio processual ponal."
A propósito, quanto ao sigilo bancirio. é certo que as cOmissões parlamentares de inqu&üo v&n aplicando o estabolecido
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nos §§ 2°, 3° e 4'" da. Lei n° 4.59.5/64. Tais dispositivos pfeçeituam
que o Poder Legislativo, inclusive suas caniss&s de inqumto,
deve r:cccbcr, das instituições rmmcciraa:, Banco Central ineluido,
as infoanaçM necesáriu ao desempenho das suas aln"buiçõos.
OUtrossim, o § I" do meamo artigo 38 oataiUi "'e "Ao informaçõeo e osc~n10o ordeuadoo pelo Poder JudicWici, JX<Siados pelo Bmco Ccalral da Repóblica do Brasil ou pelas inslilu~
es fmanceiras. e a exibi.çlo de :livroS" e documentos em jlizo se revestirio sempe de cuát..- sigiloao, s6 podendo a eles ter a<easo u
partes legfliuw na causa, que deles Dio podexio sétvir-se"""' rmo

estranhos i. mesa".

Nlo obotaJe, .... ..,.,.., iluJm> ;msa.u- fazndo J'<lllrições ao que lles c:aúigw:a "liberalidldc n& mquisiçio oo. DO fcmecimemo de infODIIIIÇ&o c:obidas pelo sigilo bm::úio". l;!ssa 6 a opinilo, _.. outmo, de lves <lmha da Silva Martins e Gilmar "-iDo
Mcodes em IICillado eoludo a que procedeuun sot.e o toma (Sigilo
illldiio, Dimo deAl""'"'""inaçi<> sot.e IDfCliJJIIIÇ&s e Principio
daPropc::ir':• «J•Jidedc'', io.Reped6riode~ n°24192).
Note-se que esou ,..triçõos· i quebra do sigilo bonário di-
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Joio Rocha - Mauro Miranda - Vilson Kleinübing - Fràtas
Neto.
PARECERN"595,DE 1995
(Da Comissão de ConstUulçio, Justiça e ClclwJanip

)

Relator Senador Roberto Requião

1- Relatório
Vem a esta Comissão de Constiruição. Justiça c Cidadania,
para apreciação, o Projeto de Lei do Senado n• 005, de 1995, Complementar que "Acrescenta panlgr:afo. ao art. 38 da Lei n•
4.595, de31 de de=nbrode 1964,para excluir do beuellciodosigilo bancúio as pe&SOilS que menciotla."
Nesse sentido dispõe o art. 1° da proposiçio em pauta:
"Art. I" O art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido do segujnle
panlgr:afo:
"Art. 38 ........................... - ...··-··-··----··-··--·

um~a~~~~~~n~uou~e

que. pxiiD.to, pressupi5cm. a exidncia de iDdk:iol envolvendo os
~esligldoo. Siluoçio bem diJiin1a, pod.lllto, da colimada pelo
presen"' projeto de lei complememar, que JliOimde simpleanenle
acabu com o direito ao sigilo banc:úio du pessou que ocupem os
COQ!CO a "'e faz referfacia, eo<m. quem, em priDáJ)io, iLio hl indicio de~to de il!cito.
Ora, se mesmo ooo casoo oude hl indlcios da OC<lii&cia de
illcilos a exceçio 6 regra do sigilo bonário deve aer cerclda dos
cutda.dos necessáljos --e nisso a douuina e- a jurispru&!ncia são
unânimes - para que sejam garantidos os direitos à intimidade e à
vida privada dos investigados (garantido pelos dispoSitivOs constitucionais 1iiiiSCritoS-ãC1mal. pãrece-nos-que não é possível harmonizar esses direitOS. que -a Lei Maior proporcfoDa:-Coili O projeto de
lei ora em apreciação. que simplesmente os extingue para os ocupaD.tes dos cargos arrolados no seu art. 1°.
Lembramos. ademais, o lugar de relevo que os direitos e garantias individuais ocupam em nosso sistema constiriiéionã.l que,
inclusive, veda a deliberação sobre proposta de emenda constib.Jciooal que lenda a abolir esses direitos e ga.rantias, conforme estabelece o art. 60, § 4°, do Estatuto Supremo.
Por outro lado, nada do exp::tsto acima afasta a elogi.ivel
preocupaçio do ilustre autoc da presente proposiçãO, Seriãdor Pedro Simon. no serilido de reforçar a moralidade pública, em especial do Poder Legislativo, tão atingido em sua Unagem por eScândalos como o da chamada CPI do Orçamento.
Com C:feitó, a luta do Senador Pedro Simon pam dar cobro
às prerrogativas e imunidades de que hoje o mandato parlamentar
está revistido merece todo o apoio desta Casa. No entanto, em decon6ncia do eX)X)Sto acima, estamos convencidos de que os objetivos do presente projeto de lei complementar só poderio ser alcançados por proposta de emenda à Constitulçio e nio por legislação infracoustilllcional.
Ante o exposto, opinamos pela encaminhamento do Projeto
de Lei Complementar n° s. do Senado, à Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania, pan que esse colegiado opine sobre a
mat&ia, uma vez que é daquela Comissio a compd,ênci4 para falar solxe direitos e guantias individuais, tema ao que pertiDc: a
mat&ia do sigilo bancllri.o.
Sala das Comissões, 2S de abril de 1995.- Gllbet1o MIranda, Presidente- Beni V eras, Relator- Fen11mdo Beurra Jefferson Peres - Geraldo Melo - Sérgio Machado - Romero
Juc:á - Lauro Cam~s - JO.i de Holanda~- Ademlr Andriidei..eoiiUII' QulntaDUha - Carlos Patroánio - Sebastião Rocha -

§ go O sigilo das operações a que se refcr'CI o ca.
put não abrange:
1- os Deputados Fedenlis;
II- os Senadotes;
m-os Ministros de Estado;
IV- o Presiden!e e o v.,._Presidente da ROJ>iblica;
V- os dirigentes partidários;
VI -·os Presidentes e ~ores de entidades da
Administração Diroui eindirota.
Os arts. 2° e 3° do projeto fumam. respectivamente, as cláusulas _de vigéncia e revogatória.
Na justificação da iniciativlt Iegiferante de que se
trata. o seu ilustre autor. Senador Pedro Simon, ofereceu. entre outros, o· seguinte argumento. "Aos que Se
propõem ~ntar a coletividade., gerir seus i.ot.ei'esses. administrar seus destin05, há de exigir uma conduta
ilibada. escorreita e rigorosamente fiel às expectativas
da cidadania." Mais adiante díz que ''É inadmissível que
pessoas investidas de tais munus possam pretender ocultar seus havems, bens e transações sob o mando do sigilo, como se simples men:adores fossem.''
Em resumo, a proposição -ora em pauta -objetiva excluir do
direito ao sigilo das suas operações bancárias os ageDl.es p.iblicos
8ll'Olados no seu art. 1°.
Distribuído inicialmente à ComisSãõ de Assuntos Econômicos, o projeto de lei sob exame recebeu no referido colegiado parecer que concluiu pela oitiva da Comissão de Constinlição, Justiça e Cidadania, uma vez que se trata de direit05 e garantias individuais, lema ao qual é pertinmte a -~do sigilo fJSCB! e bancáriO.~
Cabe, portanto, a esta Cómissio opinar sobre o assunto,
coufcsme dispõe o art. 101, lei~ do Regimento lntemo da Casa.

U- Voto
Devemos anotar, inicialmente, que a Lei n° 4.595/64, que
"Dispélc sobno a Politica e as instiruiÇões MOnCúrias, Banárias e
Creditícias. Cria á Conselho Monetário Nacional e dá outras provid6ucias" (chamada 16~ de Lei da Reforma Banária), apesar
de originariamente ter sido aprovada como lei ordinária,
a
Constillliçio de 1988 adquiriu força de lei complemenlar pelos
princ!píos da recepçilo e da novaçio. Isso porque o seu fundamento de validade passou a se localizar no art. 192,1V, da Carta Magna. que estabelece que lei complementar dispc::d. sobre diversas

com:·
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matérias, inclusive so~" (...) as atriblições do blmco central e demais ilistituições rliLIJlceiras públicas e privadas".
Por essa r3Zio a mat6ria objeto da presente proposiçlo deve
sct tratada em lei complementar, o que foi observado pelo seu
ilustre autor.

Por outro lado, como COil'etam.eote conclui o parecer da Comissio de Assuntos Econômicos, é certo que o projeto de lei em
tela trata de z:natmia que também diz respeito a direitoS -e garantias.
Vojomos como a Constituição l'edenl dispõe solm esse úJ.
timo assunto.
O Estanno Supremo consagm os direitos e garartias individuais. Nesse sentido, dispõem os incisos X e XH do art. 5°, que
guardam relaçio direta com o tema aqui api"Ciado:
''Art.

so----· ..··-··-·-··---·-·--·-·---··--- -

X - sio invioliveis a intjmjdade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas. assegumdo o direito a indmizeçJo pelo dano material ou mon.l docom:nte de sua

violaçlo;
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xn - 6 invioltvel o sigilo da coae5p~:~Dcflnda e

das OOJDmicações telegráflcaa, de dados o das OOIDIJii.
cações telefôuicas, salvo, no llhimo caao, por ordem~
dicial, nas hipóteses e na forma--que- a-lei estabelecer
para fms de ínvestigiú;;IO- ciiminal ou instrução processual penal."

Não obstanle, quanto ao sigilo bancário, é certo que o Poder
Judiciário pode ordenar a prestação de informações e esclárecimentos pelas instituições fmanceiras, inclusiv~ pelo_ Banco Cenconforme reza o § 1° do art. 38 da Lei n° 4595/64.
Por outro lado. o Poder Legislativo, em especial suas comissões parlamentares de inquérito, vem aplicando o estabelecido
nos§§ :ZO, 3° e 4° do citado art. 3_8 da Lei D0 4.595/64. Tais dispositivOs pteeeitua.m que o Poder Legislativo, inclusiVe suas comissões de inquérito, deve receber, das instituições fmanceíras, Banco
Central incluído, as informações necessárias ao desempenbo das
suas atribuições.
Dessa forma, estatuem as nonnas ietrocitadaS:

tral;

"A:rt: 38. As instituições fmanceiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
§ 1° As informações e- esClarecimentos ordenados
pelo Poder Judiciário, JmstadoS pelo Banco Cenlml oo
pelas instimições fmanceiras, e a CXí'6íç.iõ-CIC liVros e documentos em: juízo, se revestirão serilpre 4o mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles ter acesso as partes 1egitimas na causa, que deles não poderio servir-se pam fms
estranhos à mesma.
§ 2° O Banco Central do Brasil e as institUiÇões
flll8l100iras p!blicaa prestarilo infonnações ao Poder Legislativo, _podendo, havendo relevantes motivos, solicitar
sejam ma.n1idas em :reserva ou sigilo.
§ 3" As Comissões Parlamelllares de Inquérito, no
exexdcio da competência constitucional e legal de ampla
investigaçãO (ait. S8, caput, e § 3°, da Constituição Fedenl e Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952), obteria
as infOIIIlaÇÕCS que neCessitarem das instituições fmanceiras, inclusive do Banco Central do Brasil.
§ 4" Os podidos de informações a que se n:femn
os §§ ~ e 3° deste artigo devedo ser aprovados pelo
plenário da Câmara doo Depu lados ou do Senado Fede-

tal e, quando se tratar de Comissio Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros.''
Destarte, como visto, a regra do sigilo, homenageada pela

as

Constituição nlo tem- valOr absoluto, cabendo exceçõcs como
efetivadas pelo art. 38 da Lei 4.595/64.
Ademais, a pr6prili Constituição l'odenl contém dispooitivos que relativizam a regra do sigilo. ainda mais quando se li'Ita
de agentes públicos. Com efeito, veja-se o estabelecido no art. 37,
caput, da Lei Maior:
"Art. 37. A adminislmçio pública direta, indima
oo fundacioual, de qualquer dos Poderes da Unilo, dos
Estados, do Distrito l'edenl e dos Mmiclpios obedecerá
aos JXinclpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
Por conseguinte, temos que a Lei Maior consagra ccm.o
. princfpios bosilan:s da administraçio pública de todos oo Podires
de qualquer entidade estatal, entre cutros, os da moralidade e da
publicidade. Ora, poxece-nos que o presente projeto de lei CllCOilll'a
ampla SU81ontaçio nesses dois JXinclpios. De fato, a ausênciA de
sigilo nas operações e serviços reali7Jidoo por agentes p!blicos signifiCa a aplicaçio dos princfpios da moralidade e da publicidade,
uma vez que os negócios rcalizados por esses agentes devem ser
revestidos de toda a transpad:ocia, especialmente no que diz respeito às suas contas bancárias.
Devemos ainda registrar que, conforme j.i dito acima. o art.
192. rv. da Lei Maior de 1988. estabelece que lei complementar
disp:>rá sobre "(... ) as atribuições do banco central e demais instituições fmanceims -públicas e privadas". Ora.~ pexfeitamente adequado que entre as atribuições que se cometa por lei ao Banco
Centml e demais instituições íuianceinls eSteja a de operacionalizar as questões relativas à norma do sigilo bancário, inclusive as
possíveis exceções.
Dessa forma. o projeto do ilustre Senador Pedro Simon 6
plenamente coostitucional e de OOa juridicidade e, quanto ao m6rito, de todo louvável, p:ris tem o objetivo de tornar transparentes as
contas dos administra~s do Estado, reforçando, assim, os princípios constitucionais da moralidade e da publicidade na administração p!blica.
- No entanto, devemos ressalvar que, em nossa opinião. o ÍIDl
do sigilo deve abranger todo e qualquer agente público e não apenas oS arrolados no texto original da proposição em debate. Isso
porque, a nosso ver, todos os agentes p6blicos que tenham adquirido essa coodição na área política ou administrativa, devem prestar
contas à cidadania com iguais íraosparências e Padrão momL
Lembmmos a propósito que o retrotranscrito _art. 27 caput da
Constitníçio Federal. impõe os prinCípioS -da mOralidade e da Publicidade a qualquer dos poderes da União doo Estados do Distrito
Federal e dos Municipios.
Nesse sentido, estamos apresentando substitutivo que amplia o texto original da proposição ora em discussão na medida em
que exclui da regra do sigilo bancário as preoru.pãções e sé:rviÇOs
realizados por todos os agentes públicos, sem exccçio tenham investidura política. como os Oi.efes de Exea1tivo e os parlamentares, tenham investi(_iura administrativa, como os ~rvidores p6blicosemgeral.
Por cutro lado, ao texto que propomos como substibltivo
tentamos dar redaçio mais adequada, pois o objeto da regra do sigilo bancário, estabolocida no art. 38 da Lei n• 4.595/64, nio é a
pessoa mais sim as operações e serviçOs par- ela realizados.
Fmalmente devemos friSar que estamOs absolulameilte cOnvencidos de que o fim do sigilo l>ancMio pam os agonies p!blioos
atende aos anse~ da sociedade brasileixa no sentido na moo.lizaçio
plblica naciooa1. cootn'buindo efetivamelite-para o forta.lecimento das

<--)"
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nossas instiD,ições, hoje tio desgastadas peDDte _a Naçio. Quanto i
Emenda of=ida pelo Senador J~ lgnácio Fenoira, oooso pa=er6
favorável. razio pela-qual a incotpouu:tk>S no subUu.tivo.
Ante todo o exposto opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n° 5, de 1995 - Complementar, na forma do seguinte substitutiVo:
-- --------

EMENDA N" I CCJ
(Substirutivo)

PROJE1U DE LEI DO SENADO N" 5 DE 1995

-COMPLEMENTAR
A<r<SC<Dta os §§ 11" e 9" do art. 38 da Lei n'
4.595, de 31 de dezembro de 1964, excluindo do slgl·
lo bandirlo as op<n19ies e oerviçoo realizados por
agentes púbBc:os.
O Congresso Nacionaldect<la:
ArL I' O Art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de
1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ SOe 9<>:
"Art.38. ··--··-··-·-··-·-··~.:..:....... _ ......._______ _

§ go O Sigilo a que se refere o caput deste artigo
nio abrange as opc:mçõos c serviços que tenham como su-

jeita; ativos w pessivos os agentes públicos.
§ 9" Para oo efeitoo desta lei sio coosidendoo agentes públioos:
I - os membros dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, do Ministério Nbliro e dos Tribunais
de Contas inclusive Ministros e- S~tários de Estado,
Seaetários de Municfpio e Suplentes de Senadores;
m - todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem reDlUilCl"&Çào, por eleiçio nomcaçio, desigoaçio, contratação oo qualquer outra' fon:na de investidura oo vinculo. mandato ou cargo, emprego ou fimção, na administraçio deta e incl.ireta inclusive autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União.
dos Estados doa Municipios e do Distrito Foderal. bem
como em empresa iDcorporada ao pa.trimônio público
que em emidade para cuja criaçio ou custeio o erário
haja participado ou participe com mais de cinqUenta por
cento do patrimônio ou da receita anual

Art. 2"' Esta. lei entm em vigcr na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em coótrúio.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 199S. -bis Re,.,nde,
Praldeote- RoberiD Requião, Relator- Lúcio Aldintal'IO - Pedro Simoo - Edlsoo Lobão - José Eduardo Dutra - Romeu

Tuma- José Fogaça-· Jeffenon Peres- Ronaklo Cunha Lima
- Ney Suassuna- Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) • O c:xpediente
lido vai l publicação.
A SR' BENEDITADASILVA. Sr. Prosideote,peço a palavra para uma conmnicaçio inadiáveL
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) · Coneedo a palavm, para uma comunicaçio inadiável, ;l. DObre Senadcra Beoedita da Silva.
A SR' BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para umacomuni·
cação inadiáveL Sem revisão da oradora.) • Sr. Prosidente, St's e
Srs. Senadores, gostaria de, neste momento, antecipadamente,
agradecer à populaçio do Estado de São Panlo, porque, boje. estarei me tomando cidadl r:-ulis:ta, homenagem qlie me será ~stada
pela Câmara de V~ em comemomçio ao Tricentenário da
morte de Zumbi dos Palmares.
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Sr. Presidente, Sio Paulo é uma cidade ~e oonhcço bem.
aliás, que tem si:;nilaridade. no ~e diz respeito lluta social, com a
cidãdc do Rio de Janeiro. onde nasci.
POttanto, quero, desde entllo, ptOstar tamb6m a minha homenagem ao Instituto da Mulber Negra. - Gl.EDES, que teve a izii--Ci8ti.Va. junla:meb.~ com a Cimam dos Vereadores, através do Vereador Eustáquio Vital Nolaaco, do PC do B, de prestar-me essa
homenagem. que tenho a hom:a de receber.
Sr. Presidente, canunico à Casa que dentro de instantes estarei me dirigindo para a cidade de Slo Paulo a fim de receber esse
lfrulo que me bOOill profw>:lamente.
Por ser a primeira vez que mcebo um tílnlo, cn:io que de recoohecimento por todo um trabalho, nlo consigo encontrar palavras de agradecimento de uma carioca <fle hoje se tomari. paulista.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Francelino P=ira) ·Concedo a palavm ao nob!e Senador' Bernardo Ca.bnL em pem111ta com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o seguinte discuno. Sem revisilo do orador.) • Sr. Presidente, St's e
Srs. Senadores, ao longo doo trabalhos da Assembl6ia Nacional
ConstibJinle, verificou-se que havia uma grande preocupaçlo com
as cbam.adas desigualdades regionais.
Nós entendíamos que havia. por parte dos Coostituinles~ um
objetivo no sentido de que se pudesse examinar qual a me.lhcr forma de se supemr aquilo que em uma espkie de espectro nacicnal:
a pobreza, a marginalização, tudo que afligia os Estados mais pobres. Foi em decorrêocia dessa circunstlncia que os Constituintes
de 1988 conseguiram registrar. DO-teXto constituciooal. um objetivo fundamental da República Federativa do BruiL E o fizeram DO
art. 3"' da Constituição de 1988. que di7. textuahneute, o seguinte:

Art. 3"' Constituem objetivos fundamentais daRepública Federativa do Brasil:

m - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades: sociais c regionais."
Tmz-me à tribuna. hoje. Sr. Presidente. exatamenté o ruida-

do que se devC-ter OOm os Estados que aqui representamos- A diferença entre Senado e amara é que enquan10 esta representa o
povo, o Senado representa os Estados.
Eu. por uma decorrSncia natural de ter nascido no Amazo..
nas e repesentar o meu Estado natal. quero me ater apenas ao problema amazonense. O que quero trazer. Sr.Presidente. pua coohccimento dos eminentes Senadores e Senadoras é que este princípio
fundamental somente será viável se o fluxo de recursos da União
para. o Estado do Amazonas for supemvítário. -difercntemimte da
posição arual quando se demonstra atmv6s dos dados a seguir (eotimativ8. paxa o cori'ente ano em teimeS de caiXa.rque·o e:mineD1e
SOCI10tirio da Fazenda, Dr. Samuel liardmann, me fez chegar às
mioo.
Obsezve V. Ex• e a Casa qual a estimativa para o corrente
ano, em tennos de caixa, para o AmazoDa.S • e supooh-o que este é
um problema nacional·}\ que. Ditidamente; o Amazooas 6 um ex·
portador de recursos para a União.
A 8ll'CC2daçio tributAria da Unilo no Estado do A m•'l(l[IAs
está entre US$900 a US$ I bilhio; o repasse doo Fundos para o
DO!SO Estado vai de US$250 a US$21!0 milhões; o repasse Educa·
ção e Saúde para o Estado do Amazonas nilo ascende além de
USSI!Ó milhões, ficando entre 60 e esta quantia. O saldo liquido
para a União: US$590 a US$640 milhões. Agma, obseiVe, Sr. Presidente, o pe.gamem.o da divida intema do Estado do Amazonas:
US$134 milhões; saldo llquido de reaJISOS para a União· e ai 6
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que o EstAdq é exportador-, US$724 a US$774 milhões- E oo periodo de janeiro a agosto - isso 6 que importante registrar - o investimento da União no Estado do A ma zonas foi zero.
Ora, o Fundo Constiblcional de Fínanciamenlo do Norte. o
chamado FNO, vem sistematicamente -e essas palaVIU, Sr~ Presidente, sio n:gistradas pela Secretaria de Estado da Fazenda - penalizando o Estado do Amazonas. conforme ae pode verificar doa ,._
guintes dados:

"do total de reamos aplicados em 1994. I10S setores rural e industrial, o meu· Estado recebeu 5.96%, enquanto o Estado do Pori. foi benefiCiado com 52.45%:
Rond&úa, com 13.87%, e Tocantins, com 20.39%. I""
quer dizer que somente !Ies Estados (Pará, Rondtxria e
Tocantins) ficaram com 86.71% doa investimentos feitos atmv6s do FNO".
Ora. Sr. Presidente, aqui Dio se trata do Cen:Suiar os demais
Est.ados. O ideal seria que, na medida em que cada um recebesse a
mais que o oulro, e as desigualdades regiooais fossem as mesmas,
houvesse um equilfbrio nessa distribuiçio pua impedir exatamente que ~sentante.s. desses Estados estivessem na tnõuna, como
om estou a, evidentemente, tomar o tempo de V. Ex-s.
Mas há uma procedência, Sr. Presidente, e a proc::cd.&lcia se
va em n:laçio ao Fundo de Participaçio dos Estados.
O Estado que represento' um clO$ que t&m a. menor putici~ toeebendo simplesmente 2.79% doa recursos do Fundo, e
com ISSO representando o oitavo mais baixo, extremamente próximo do EstAdo do P8ll1Di.
Tenbo tal informaçio, porque ainda outro dia conversava
longamente com o Senador Osmar Dias - sempre j)reocuJ-do na
defesa de seu Estado - que me dizia da penúria que envolve o problema da agricultura naquela região, que S. Ex• também representa, no sentido de que nio ~ passivei mais chegar a este tipo de
cooseqíi&.cia, Sr. Presidente, sem que as pequenas e médias empn:aas acabem quebrando.
O dado a seguir. Sr. Presidente. revela que o Ceari. recebe
38%; 46% do que toeebe o Pad; 81% do que """'60 6 &tado do
Acre, aqui representado pelo nosso eminente Senador Nabor Júnior, võltado para a defesa da mgilo.
O que quero destacar, Sr. Presidente, é um apelo que faço
aos eminerites colegas Senadores no sentido de que posSlUOOS obter alibernçio de =ursos ordin!rioo do 0tçamon10 da Unffio para
as obras de pavimentação da todaVia BR-174. Esta tem sido uma
luta de toda a Bancada FederaL O Senadcr Jefferson Pén:s e ou temos, de f = obstiDBda, brigado, gritado, roclamado, fazendo eco
ãs palavras do Govemador do Estado, o Dr; Amazonino Mendes,
para que possamos dar soqilência. Já que o Brasil é signarário de
um tratado intemacional com a Venezuela, pera a integração do
sistema rodoviário brasileiro com o sistema interam.C:ricano, não hã.
como deixar de se asfaltar essa Rodovia BR-174 no Brasil. que é
chamada V-8 na Venezuela.
~·Sr. Presidente, que es.sa parte da Vene1l.lela já está
sendo prall~te executada DO que diz respeito ao referido Tratado. E o nosso Governo, o ~emo brasileiro. e não se pode dizer que isso tem a ver com o Govemo atuai. e nem há por que cte.
bitar na conta do Presidente Fernando Heo:rique Cardoso. que sistemat~te vem regis-trando a sua defesa em favor daquela Região. mas eStamos inadimpleoles, e os problemas maicm.:s docorrentes sio do poVo do Amazonas e de Romima.
O Sr. Freitas Neto - Permite-me V. Ex•1J"ili aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL • Ouço V. Ex'. eminente
Senador Freitas Neto.
O Sr. Fràtas Neto - Senador BeD!llldo Cabral, penso que o
Senado. como V. Ex• afmnou, tem uma responsabilidade muito
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grande. potqUe representamos aqui os Estados. E como V. Ex•
laJJlMm mostrou, a Consti~içio~de 88, da qual V. Ex' foi Relalor,
tem mais de- um disposiiívo que· Obrlga pntiéazDéilie o GOVemo
f~ a _ter aten~ com re1açio aos desequilíbrios regioilais.

Mas, infelizmente ISSO nunca aconteceu e cootinna a nio ocorrer.
V. Ex' faloo a respeito, por exemplo, do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte. Esses fundos fomm criados -exatamente
oa. Constituiçio de 88 e visavam, tanto o Fundo Constituciowil do
Norte quanto o do Centro-Oeste. e ainda o FNE. Fundo Nacional
do NO<deste, exatamonte a combater oa deaequillbrios n:gioria;s.
Mas, s6 pem ilustrar, pedi pennissio a V .Ex•, com relação ao Fundo do Nordeste, ou, quando govemador, eu o oulroo guvernadon:s
dos ~ menores do Nordeste, verifiC8DlOS que havia dentro
da. di~1ção de _recunos pora o investimento do Fundo da JrÓ.
poa Regiiouma distorção muito grande. Dai poi' que a SUDENE,
que aprova o orçamento do Fundo todos os anos, em resolução,
estabeleceu que, no mfui:mo. deveria sct aplicado em cada Estado
5%. Na época. quisemos tamb6m estabeleoor um limite máximo
de inveslimontoa do Fundo em cada Estado da n:giio llOidestina.
Nio conse~. ~· ?" ano :'Cgu~te, já em ~igor a resolução
que estabeleCia esse limite, verifiquet que o Piauf ficou apeDas
a:m~ 1.8%. Foi af ioclusiye que ameacei.. como Govelll.ldor, tirar 0
Pmw da SUDENE, poltiUC deliberi.vamos ali e as deliberações toma~ pelo_~o, co~to de govem.adoms e tt~ptescntaole$'
de .~*!_os e enüdades f~~ ~ ~!am sendo cumpridas.
Fo! ai que passamos, no ano seguinte,l993, pora 6,8% e em 1994
no ano passado, para 7 ,4%, aproximadamente; mas nesse mesm~
ano de 94 o Ceanl ficoo com 2é%. Enlio, M esaes deaequillbrios
dentro das próprias Rlgíões~ Portanto, há necessidade que tomemos
uma providência com relação também ao orçamento. V. Ex• fala
de uma estrada que é importantíssima pua a sua região. Telllos,
por exemplo, a BR-135 que isoloo, praticamente, a Capital doEstado do Piau[ do Sul do EstAdo, e também aqui do Brasil Central, 0
~nós estAmos, desde o Governador do Estado, lutando no DNER
para It~CUperar essa eStrada, uma estrada que já foi asfaltada, no
passa~. pelo govemo do Estado, foi federalizada., dado a sua importânCIII, porque ola inlerliga alguns EstAdos do Nordeste, e ela
está pmticamente liquidada. e inclusive no orçameoto deste ano os
recursos ali alocados também não sio suf!CieilfeS pUa recuperar
aquela estrada. Congratulo-me com V. Ex•. V. Ex• tem razão
quando aímna que nós devemos nos preocupar com os nossos Estados e primar pelo combate aos desequilíbrios. aos desníveis regionais que impacientam e comprometem inclusive a própria F&.
deraçio. Muito obrigado pelo aparte que V. Ex' acaba de me coneeder.

O SR. BERNARDO CABRAL - Lembro-me, eminente
Senador Freitas Neto, da denúncia veemente que V. Ex• fez quaii.
do Governador do Piaul - tinha ido lá dias antes com o eminente e
~au~ Ulysses Guimaries • que repereutiu no Pais inte~ Era
mc~swe uma ameaça de retirar o Pi81Jfdeste mapa. do pauperismo
nac1onal, que não é privilégio do EstAdo do Notdeste, deste ou daquele, mas tamb6m do nosso, do Norte, onde o caboelo sofrido padece. mas, sobretudo, luta pua. que o Estado do Amazonas cooti-

nue pertencendo ao Brasil. apesar das fronteims que o cercam, e
que de vez em quando fazem investidas, investidas de que a Nação
não está se dando conta. investidas que vio dos sem.tem\ e caminha pata o estrangeiro que vai para lá, desnackmaljzmndo o que te-

mos no BrasiL
~eto,

IJ:e modo que agradeço a V. Ex•, eminente Senador Fmit.O.S
e mcorporo, com muita alegria, o seu aparte a este pronun-

C18Dlento.

O Sr.Jeft'erson Péres- Pennite-me V. Ex" um aparte?
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O SR. BERNARDO CABRAL • Coocedo o aparte a V.
Ex.., eminente Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jetreroon Pêra - Senador BemardQ Cabral, V. Ex•
toca num assunto da mais alta importAncia para este País. que é o
das desigualdades regionais e a necessidade de polfticas que, pelo
menos, tentem reduzir essas disparidades, que são muito profundas. V. Ex• abordou dois tópicos, um. com respeito ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte, criado pela Constituição, e a diferença muito grande que existe em termos de distribuiçio de recursos. fav=ndo o Estado do Par'- Mas, Senador Bernardo Cl.bral, por uma questio de justiça. entendo que esse assunto tem que ser investigado mais a fundo, para se verificar se está
havendo, da parte da SUDAM - procuro ser apenas justo - um favorecimento indevido ao Estado do Pará, 110 ~al ela esti sediada,
ou se, ao contririo, exis.te põuca demanda por esses recursos, da
parte do Estado do Amazoaas e dos outros. Se a aprovaçio de projetos pela SUDAM e a überaçio de recursos pelo BASA coaesponde, pen:enblalmenle, à quantidade das soücitações feitas pelo
Estado do Amazonas, está coneto, eles nada podem fazer; o que
tedamos a lamentar seria a falta de agressividade dos nossos empresários, grandes ou pequenos, que nio demandam mais a esse
FuiKio. Nio sei, 6 uma hipólese, apeÍlas para procumr ser jUsto.
Quanlo aos inveslimeni:QI di. t)'piio na rcgiio. V. Ex• tem inteira
razio. É inconceb(vel que um Estado poble. cheio de problemas e
de dívidas, como o Estado do Amazonas. tenha que lançar mio
dos seus pucos ICaJ.rSOS para asfaltar uma rodovia federal. que é
importante para toda a regiio. Este talvez seja t.am.b6m o mcm.ento, Senador !lemaido Cabral, de DÓ$ todo~ do Estado do Amazo.
nas e al6 da xegião, nos unirmos no senlido de apresentar e defender emendas em coojlnto, para nos dar força mais adiante, na 6po.
ca própria de liberaçio desses :recursos, pai! que a regiio nio seja
penalizada com os cortes orçameotmos. E JRCiso que nós, da
Bancada, evitemos uma. estúpida pulverizaçio desses reaJrsos. Esqueçamos as difen:nças portidúias para. repito, agirmoS oonjlntamente, em beneficio do nosso Estado. Mlito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Csmpos) -Alerto V. &• que
faltam ti& minutos para que se esgote o seu tempo.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidenle, concluirei
dentro desse lempo.
Qu.ClQ dizer ao Senador Jefferson P&es que esse asfaltamonto da BR-174, que fari a ligação rodoviária com a Venezuela,
o nosw trecho Manaus-Caracarai, esti Sendo vitima inclusive daquito que nos dizia anteoDtcm. o Govemador Amazonino Mendes a V. ex• e a mim-~ da m6. vontade de umórgiofederal, a FUNAI,
tentando atmpalhar esse asfaltament.o. sem levar em conta uma relaçlo oconômica cbamada custo-beneficio.
De modo que a minha presença na tril:una - e sei que todo o
Norte está conosco- ~ no sentido de que possamos. ullidm, acabar
com essa desigualdade. O atual Governo üiicioli-se h:6. pooco tempo e, pua alegria nossa. tem o eminente Senador Elcio AlvareS. a
quem já. considerei o aparte, oa Liderança. o qual engrossará as fileiras conosco.
Lamento, Sr. Pn:sidente, nlo <lispo< de lempo para desenvolver o raciocínio que aqui me trouxe, mas voltarei, na próxima
semana, à tribuna.
O Sr. Eldo Alvares - Pennile-me V. &• um aparte, Senador Bema,.)o Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita honra, Senador Eicio Alvues.
O Sr. Eldo AJ. .rea- Seuador !lemaido Cabral, inegavelmente, o tema que boje v. ex• e~ trazendo à tribuna 6 da maior
importância para o Paíi. Gostaria de rememorar aqui uma iniciati-
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va do Senador Beni Veras, no quattiênio passado, quaiKio S. Ex•
teve a oportunidade de dar cuiSO a uma Comissio estabelecida
nesta Casa, para estudar o desequilíbrio inter-regional brasileiro.
Confesso a V. Ex•, participalne que fui daqueles trabalhos, _que
tive uma visão muito intensa d-õ Brasil, priDcipalmcnte dAs reSiões
Norte e Nordeste. A BR-174, quando acompanhei o Presidente
Itamar Franco à Vcnemela. foi ponf:o de debete, em virtude eiatameote do posicionamento do Presidente da República da Vencme-la, dizendo da importJncia, em 1em10a Dio só de inlegraçio,~mas
de desenvolvimento. Mas, infelizmente - c vemos isso em relatório
magnlflco do Senador Beni V eras -,hoje a queslio das poHticas de
gastos públicos em mlaçio a esse imenso cOmiitentc que 6 o Bmsil. is vezes, sofre uma distorçio que peoa.Iiza c pej.ufic:a regiões
de taDia im.portincia,comoa regiio AmazAnica V.Ex•.oScuador
Jefferson Péres e o Senador Gilberto Mimnda lim sido dcdicodos
ao extremo na observaçio peiJDaDCllte de que o Amazonas e toda
aquela rogiio dependem de uma melhor boo vontade por parto do
Governo e do entcndimcnto de todos de que ali estA exatament.c
um dos pontos mais importantes do deseiJVolvim.ent.o DacionaL Felicito V. Ex- pelo seu proDUDCiamento e lamentoqucohorário C..
tcja bastme reduzido. Mas quero dizer que teremos o :mb:im.o
ompellho, ao lado desses emioenles ...,......tanles do Amazoaas e
de todos aqueles que se illleressam pela regiio, no sentido de dar
todo o suporte nec.esshio para que tenbamos, 110 futuro, a certeza
do que os resultados da Coutissl!o rolalada pelo Senador Beni Vcru foram positivos. Trata-se apenas de uma qucstio de ablalização. Puece-me que o tema continua permanente c os enfoques,
sob o aspecto do apücaçio OIÇalllentária, 6 que lim de ser examinados. Felicito V. Ex•, Somdor llemaido Cabral, ~ alento
aos problemas do seu Estado e aos problemas dessa magnifica regiio, que ~ motivo de orgulho pua todas os brasileiros. a nossa
Amazônia.

O SR. BERNARDO CABRAL - Quero agradooer a V.
Ex•, antes de concluir, e dizer que a sua visio nio ~ s6 a de Uder
do Governo, mas de quem exercitou o GOvcnio-do Estado. V.
Ex• foi um Governador que, quando A frente do Espirita Salito,
se preocupava com esse tipo de ligaçio interestadual. nio s6
para o crescimento do seu Estado, mas tamMm para uma boa
vizinhança. V. Ex•, Senador Elcio Alvares, traz essa experiência para ci. Nio ~ 1 toa que, com nns cxceçõcs - e eu me incluo ent:re elas -, o Senado tem sempre aqui, com assento, quem
j' passou pelo governo do Estado. Isso facilita a vida de cada
parlamentar.
Hoje temos presidindo a sessio o Senador Lauro Campos, reconhecido Professor uniVersitúio, ligado aos problemas
econôm.icos do Pafs. que sente o drama do que é a xegilo.
Começava eu cit.a.Dd(.) o noSSQ texto cc:mstitucional, no
seu incisO m do art. 3°, dizendo das nossas desigualdades re- ·

gionaiS.
Quero lembrar a citaçio inicial para concluir, dizendo
que precisamos acabu com o egofsm.o que existe no sentido de
que se destinem pua uns Estados mais do que para os outros.
Temos que,,naquela xegiio, lembrar o velho lema que, em termos de Amazônia. ~ melhor integrá-la para nio ter que entregála mais adiante. Dizia isso. quando, na casa dos 30, chegava A
CAmara dos Deputados, como Deputado FederaL e. rolembrava
a situaçio de tristeza em que nos encontrávamos. Com o advento da Zona Fnnca, hoje, um modelo superado, mas necessúio
a. cxist8ncia do Estado, temos que buscar alternativas; e uma
delas, eminente Presidente, eminentes Senadores, ~ ter atenção
para com a regiio.
Neste ponto, Sr. Presidente, ao concluir, também quero registrar o empenho que os meuS colegas de Bancada têm na defesa
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do Estado do Amazonas.

Quero agradecer a atenção de V. Ex• e dos eminentes colegas.

Saldo Líquido P/União
US$7l4 a 774 milhões
(Estado Exportador L'tqUido de Recursos p/Uniio
Investimento da União, no Estado do Amazonas
Periodo: janeiz'?-: agosto de
ZERO

!9?S

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BER·
NARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO.
GOVFRNO DOESTADO DO AMAZONAS
Secretor~<. de Estado da Foza1da
Gahineh> do Seq:etário

Isto porque~ de se COilSiderar que:
1. Nenhum investimento ou remessa de maJl'SO$ para projetos no Amazonas, no cmrentc ano (janciril'agosto) foi realizado
pelo Governo da União. A cootiDuar a aus&cia de investimentos
fedenir, esse principio jamais sen1 Oh>ndido c baveri o IIDro{unda·
mento do fosso entre as regiões subdesenvolvidas e deseirt-olvidas
do pals.
2. Al~m da Uoiio nio ter feito invcStii:Dentõ e/ou-repasse
de recursos, oa prática ela lem feito o contririo, ou seja,. subtraído a disponibilidade legítima e constitucional de mcursos
dos Estados mais pobres, agravando sobremaneira os seus problemas e compromissos sociais e econômicos junto as suas comunidades. Através de diferentes medidas supressivas. de recursos. Tais como o Fundo Social de Emergê-ncia- FSE. que retira
dinheiro do FPE e FPM e para nio desonerar as exportações do
PIS e COFINS resolveu permitir rn5dito presumido do IPI, preservando a sua receita daquelas contribuições, mas diminuindo
a participaçlo dos Estados e Municípios via FPE e FPM, pela
redução da base de cálculo dos r::.fcridos fundos.
3. O Governo Federal, de forma precipitada c inj.lsta para
com o Estado do Amazonas. alegando problemas cambiais, e
que eram conjuntUrais e praticamente suPerado, ad.ot.Ou medida
de contingenciam.ento das importações da Zona Franca de Manaus já qUase no meiõ do exercfcio (27 de abri119S), prejudicando sensivelmente as atividades produtivas: das indóstrias instaladas e do com~rcio, proVocandO desemple8;o e reduÇão do
crescimento projetado da arrecadaçio tributúia estadual, e,
com isso, subtraindo IeCUrsos do Govemo do Estado necesd.rios para atender a população pobre e carente. E, de outro lado,
e totalmente omisso nas medidas para coibir e l!lprimir o enor
me volume c todas as formas de contrabando de produtos estrangeiros via SuUSudeste, principalmente atrav~s da fronteira
· do Paraguai. causando grandes prejuízos às atividades cconômicas n:gulares do País, e com reflexo negativo na a:JrOCadaçio
tributária federal c dos Estados.
4. o principio fundamenlal do artigo 3 10 somente sem viável
se o fluxo de recursos da Uniio para o Estado do Amazooas for
superavilário, diferentemente do. posição a1Ual quando se deiDODStra através dos dados a seguir (estiniativa pua o corrente ano em
tennos de caixa), que somos um exportador de I'Cali'SOS para a
Unii~
.
4

- Am:cadação Tributária da Uciio no Estado do
Amazonas
( US$900 bilhões a US$1,0 bilhio)
-Repasses FPE c FPM pam o Estado do
AitUI.WDaS
(US$250 a US$280mi!hilcs)
Educação c Saúde pam o Estado do
Amazonas
(US$60 a US$80 milhões)
Saldo Liquido P/Unlão
US$5!10 a 640 milhões
Pagameoro da Dívida Interna do Estado do
Amazonas
(US$13.4 milhões)

5. Também. o Fundo Coostituciooal de Fmanciameuto do
Norte-FNO, vem sistematicamente perializando o Estado do Amazonas conforme se pode verificar dos seguintes dados: do tota!_~
recursos aplicados em 1994, nos sctores rural c industrial. o Esta.
do do Amazonas recebeu apcoas 5;96%, cnquanro que o Estado do
Pará foi bcocficiado com 52,45% (mais da metade dos =mos do
fundo): Roodôaia, COO>. 13,87%, c Tocaotios, com 20,39%. Isto
quer dizer que someme t'r'!!s Estados (P.~ Rondônia e Tocantins)
ficaram com 86,71% dos investim.enros feitos atm.vés do FNO.
6. Em tclaçio ao Fundo de Participaçio doo Estados - FPE.
o Estado do ABIIZOilU é um dos Estados CJIC tem a menor partícipaçio, mccbcodo 2,7904% doo """"""' do Fundo. c. com isso
representando o 8~' mais baixo, extremamente próximo do Estado
do PIIllll1: recebcodo 38% do que 6 destioado ao Ccad, 46% do
que recebo o Put; 81% do que rcccbc o Estado do Acre. E, DO
caso, sabe-se que a distribuiçlo doo recursos do FPI! 6 feita de f.Jr·
ma a que 85% sejam destioadoo para os Estados das tcgiilcs Norte,
Nordeste c Ccotro-Ocste.
Merece destacar a Vossa Excel&lcia a necessidade de se obter a libotaçio de rcaiiliOS origio.!rios do O!:çamCliiO da Uciio de
1995, pamas obms de pavimclllaÇioda rodovia BR-174.
Emlxra o Brasil seja signatúio de um tiatado internacional
cana Venezuela para a intcgraçio do sistema rodoviário bruilei~
ro com o sistema intcramericano, com o a.sfaltamento das rodovias
BR-174 no Brasil e BV-8 na Venezuela, e estaji tendo executado a sua parte no referido tratado, o Governo brasileiro continua inadimplente pelo nlo asfaltamento da BR-174, e os problemas maiores decormntes silo do povo do Amazonas e de Ro-

raima.'
No caso, o Govemo do Amazonas mcebeu • promessa do
Governo Federal, tcfcrcndada pelo próprio ~sideoh> FClDIIDdo
Henrique Cardoso (publicada oa ituprcnsa), que a Uniio participaria com 60% de recursos (o Estado do Amazonas COO>. 40%) w
seja, R$ 30 milhões. c até agora nada contribuiu, nio oi!stanh> a
BR-174scrum bom de rcspoosabilidadc da Uniio. Mas. o Gover·
no do Amazonas tomou a decisio de reiniciar as obras -de paviIDCDlaçio da rodovia já b>odo sido realizada a licitaçlo. com os
preços flCIIDdo abaixo de 35 a 45% doo 1Ddiciooais pmticados nas
~cias federais, e canas referidas obms .}'. em fase de execução.
Ademais. o Estado do Amazooas COOlprolllCh> 14,85% de
sua Receita Tribut6ria Liquida com pagamento das dividas interna
e extema, ou seja. em iomo de R$ 130 milhões/ano (2,5 vezes o
valor da pa.vimentaçio da BR-174), reãlzindo em muito os recur-·
sos destinados a investimentos.
. ·. - Não dispõe de palrimÔDio que possa ser aliCillldo pam investir em beneficio de sua populaçlo:
-o O!:çamcoto da Uniio para o cxm:icio de 1995 previa ÍD·
vcstimcotos da ordem de US$ 8 a !O bilhões (1,5% a 1,9% do
PIB) e o Amazonas não foi cootemplado com nenhum investimento o que agrava e dificulta o cumprimento do~ fundamental
do art. 3~' da Cons.P.tuiçi.o Federal.
I. Em relação ao Orçamento da União de 1995, intervir e negociar junto à &rea econômica do Governo Federal
para a imediata liberaçio dos recursos comprometidos com a
pavimentação da rodovia BR-174, no valor de R$ 30 mill:'io-
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es. Essa negociaçio e necesshia tendo em vista que o

ped~·<

do do Governo Federal ao Congresso Nacional de abertura
de Crédito Adicional. no Orçamento da Uniio/95. com rc~

manejamento de recursos, nlo incluiu o Estado do Amazonas na parte do citado valor compromissado com a pavim.entaçio da BR-172, mas, no mesmo pedido o Estado de Roraima foi contemplado com RS 15 milhões para o trecho da referida rodovia no seu território.
2. No que se refere ao Orçamento da Unilo P4t'& o exercício de 1996, fazer incluir Emendas no sentidq de se obter recursos federais para investimentos priorit4rios nos seguintes
projetes, indispensáveis ao desenvolvimento do Estado e a vida
dos amazonenses:
Projetos

VaJora ser
Incluído no
Orçamento
da UDiioJil6
(R$ l.OQli.OO)

-Asfaltamento da BR-174 pom ligação rodovia

com a Vene211ela (trecho Manaus/Caracaraí

15.000

-lmplantaçio do entreposto illternaciooal de
Maoa.us no Distrito Industrial e do en~posto da
Zona Franca de Manaus em São Paulo
10.000

- Ampliaçio e melhoria de Portos/Aeroportos
- Recuperaçio e pavimentação da BR-210 (136

21.150

Km) (lrecbo RioJatapú/entrocamento BR-174)

4.637

- Hidrovia Rio Madeim
25.000
- Ampliaçao do Porto de ltacoatiam para exportação de madeira e grãos
20.000 -lmplantaçio do lrecbo rodoviário ltaitubo
(PA)- Manes (AM) (ISO Km)

1.800

- Recuperaçio da BR-319 (lrecbo Manaus/Por·

to Velho)

60.200

-Saneamento Básico (Abástccimento d'Água~
Esgotamento Saniiário)

100.000

-Turismo Ecológicc (infiacstrublra básica no _

interior do Estado)
- Urbanização e Saneamento dos bairros mais
carentes habitacias por mais de 20% da popuJaçio da Capital)
- Aquisiçio de grupos gerado= e implantaçao

50.000

3(1,000
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eliminar-se-la a tendência de hegemonia e disputa regionais. com
predominância nos benefícios da aplicação dos recursos do Fundo
para reduzido número de Estados.
-+4. No que se refere ao Fundo de Participação dos Estados
- FPE, o critério de .distribuição vincula 5% dos recursos ePl
função da área territorial e· 95% em razão inverS~ da renda per
capita.
'-O crit&io relativo à renda Per ~pita deforma a participação do Estado do Amazonas tcDdo em vista o valor da renda per
eapila gerada na Zooa Franca de Manaus, que deve adorar oo cálculo o valor agregado e nio o valor bruto da produção. Outro fato
preju<licial é a defasagem dos dados populacionais do Amazonas,
bem como de outros Estados.

Assim, nesse particular. 6 importante a açio de Vossa Excelência junto ao Tribunal de Coo tas da Unillo e i Fundaçio IBGE,
para que se tellha uma revisio e abJalizAçio dos critérios e dados
adotados como base na distribuição dos 1ea1rsos do FPE. e, se for
o caso, estudar junto com os demais parlamentares e sena.clores do
Amawnas, a possibilidade de alternçio da legislaçio que disciplina a matéria.
É essencial uma posiçio de Vossa Excelência. como u-m
dos representantes do poder político do Estado e do seu povo. nas
qu~tões que envolvem o fPE e fPM para que se cumpra. de forma efetiva. O estabelecido no inciso do artigo 161. da Constituição Federal, que prevê normas sobre a entrega dos rectii'SOS dps
Fundos., especialmente sobre os crit&ios de mteio. objetivando
promover o equillbrio sócío-ecoo.ômico entn:: Estados e entre os
- Municípios.

n.

Ao concluir. quero deixar registrado a Vossa Excelência
que a maneira mais consistente para se viabilizar o cumprimento do inciso III. do artigo 3°, da ConstituiçioFederal6: 1) fazer
com que a Uniio faça investimentos no &tado do Amazonas
no monia.nte, no ~imo. de duas ou três vezes superior ao que
o Governo Estadu&l pag$l de Dívida ao-Governo Federal; e/ou.
2) que o Govemo Federal assegure investimentos de 30% a:
40% do que a União arrecada no Estado; e/ou 3) distribuir_ os
investimentos da União (em 1996 -o Orçamento Federal está
p~vendo investimentos de R$8,4 bilhões) considerando a área
~torial. população e a~~ipação no PIB nacional.

Conflando no alto espfrito pdblico de Vossa Excelência na
condução dos assuntos aqui expostos em beneficio d~ Amazona:;.

aproveito a oportunidade para ~iteTar-lbe votos de elevada consideração e respeito. - Samuel Aasayag Hana, Secretário de Estado
da Fazenda.

dce Unhas de transmissio de rede elétrica no .in-

terior doEstado

Durank o_ discurso -do Sr. Bernardo Cabral, o Sr.
F~eÍlino Pereira, deixa a cadeira da presidincia,
q~ i ocupada pt!W Sr. Lauro Campos.

46."150

3. Quanto as _aplicações dos recursos do Fundo Con.stitudOnal de Investimento do Norte - FNO o que se -deye pleitear e Utt'i. ·
forma de evitar a concentração de investimentos em poucos Estados como ocorrido em 1994, privilegiando mais um Estado em_ de-

trimento de outro. Ou seja estabelecer um crit6rio que se defma
inicialnienre o ráieio deis reruiSOs do Fundo por Estado, fazendo-se um equilíbrio na distribuição doi recursos, tomando como base
a populaçio. áJu geográfica e participação no PIB da Região- A
partir desse critério (com a flXaçio do valor ~inado a cada Estado), seriam definidos os critérios para aplicação dos recursos nos
setores abrangidos pelo Fundo, de acordo com a vocaÇio e poc:u·
liaridades dos respectivos Estados.
Com isso eli.minarlamos a visão e o giaU- de manobra e influência na decisão distributiva dos recursos do FNO, e também.

VIa

O SR. PRESIDENTE (Laum Campos) • Concedo a palaao nobre Senador Ednanb Suplicy, por permuta com o Sena-

dor Bem>rdo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL ·Sr. Pr.sidente, peço a palavra pela ordem.
.
..
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Tem V. Ex' e pa·
lavra.

·

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pela ordem.) •
Sr. _Presidente. por ~m _lapso de minha parte 90 momento em que
fazta o meu p!"OllUDClalDent.o. o qual quero corrigir 'agora, deixei de
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estrelas de BmsHia (o STF infonnou que o valor solicitado para
rubrica está correra. todavia, não soube justificar o número de
10.640 vales que a fuma iri. fornecer). O menor vale conesponde
a R$3.41, que nio dá sequer para um Big Mac com fritas e um reGostaria que este registro comtasse dos Anais da Casa. frigemnte.
Agradeço a V. Ex".
7. Enquanto o 1R1i do Pari. com seu vale transpotti: de
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Proouncia o se- R$50,00, daria até para o pagamento de tAxi, o vale do lRT da 13"
guinte. discurso.) - Sr. Presidente, sn; e Srs. Senadores, a proposta Região, de apenas R$0,07, Dio paga o esforço do servidor ir até o
orçamentAria da União para 1996 atinge o valor total de ponto de ônibus.
R$325.777bilhões. estando R$215.506.075.760,00 no orçamento
8. Atrav~ da Mensagem n° 234'95 do Congresso Nacionl.l,
fiscal, R$97.270.924.240,00 na seguridade e R$12.822.386,00 no'
o TRF da t• Regiio solicita um C!Mito adicional de R$184.000.00
orçamento de investimento das empresas estatais.
para a rubrica de vale refeiçlo. o que significa que o Tribunal está
• 2. De acordo com a mensagem ~sidencial., as receitas do passando o seu vale de R$4.50 para R$5,30 pois o nuinero de vaTesouro atingido o mo!llante de R$165.884.600.000,00, aqui in- les fornecidos coot.inua sendo o mesmo. Tcdavia, considerando incluídas as :receitas tribJtárias, as contribuições, a previdenciária e a formações do próprio Tnõunal de que o seu Vale, atualmeote. tem
diretamente arrecadada. Ainda assim. o Governo estima um ~ficit o valor de R$8.50, p:xle-se cmr que ainda este ano O lRE da 1•
operacional de 0,48% do PIB.
Regiio voltari. ã soliCitAr oufro- ciéOito adicional para essa mesma
3. Por trás desse5 nómeros, encontra-se um emaranhado de rubrica.
rubricas na maioria indecifráveis, que teremos oportunidade de
9. A unidade orçamentAria n• 12.101. da Justiça Federal de
analisar hoje e nos JXtlximoo dias.
J• gnw, 6 responsável pelo """mente da sede em Bras! lia e de. to4. Analisando, per exemplo, o """mente do Poder Judiciá- das as seções judiciárias espalhadas pelo Pais. Todavia, não existe
rio em apenas 3 rubricas, isso sem entritr no mérito- das outras, nenhuma refeiiocia em sua proposta orçamentária sobre essa concoostata-se que:
dição e sua Diretoria de Orçamem.o COEÚU'DlOU que. realmente, não
4.1 Muitas unidades açamen!Arias não infotmai11Ill o nú- foi feito nenhum detalhamento da proposta orçamentAria das 27
mero de servidores atendidos, no caso de rubrica sobre Assistência seções regiooais.
M6dica e Odonrol6gica~ apresentando algumas vezes apenas o nú10. Tal disparidade de valores, Sr. Presidente e Srs. Senadomero de consultas ou de exames a. serem realizados, quando res, em um País com moeda estável, não se justifica. O grande númuito. Existem disparidades tais como: o TRE do Amazonas mero de pedidos de créditos adicionais solicitados pelo Poder Judiz que vai gastar, nessa rubrica, R$4.477,00, no ano de 1996, diciário para essas rubricas (vale lembrar que boje tratamos âpenas
por servidor, enquanto o lRT da 12" Região infonna que dis· . de tt& rubricas) demonslnl que, na hora de elaborar o orçamento.
penderá apenas R$45,50 por ano e por servidor para a mesma não foram levados em consideração os gastos reais efebJados. Ou
rubrica. Cabe perguntar qual o crit6rio utilizado por cada Tri- seja. a proposta orçamentária enviada ao Congresso continua senbunal que levou a números tio díspares? Nio foram levados em do uma obta de ficçlo.
consideração os valores das tabelas da AMB-Associação M~i
11. A diferença desses números, bem como de outros que
ca Brasileira?
iremos analisar nos próxiDl05 dias, estio a demonstrar a necessida4.2 Algumas unidades orçamentárias não informaram o de da criação de alguma forma de controle externo do Poder Judinúmero de servi~s atendidos ou de vales a serem concedidos na ciário, a exemplo do que propõe o Projeto do Deputado José Ge·
rubrica vale refeição, o que tomou quase impossf.vel uma análise noÚlo, aprovado na Comissão de C<mstinlição, Just;iça e Reda~
mais acurada da proposta.
da Câmara dos Deputados, onde está completando a sua tramita43 Outras Unidades Orçamentá.rias-UO nem se dio ao ção. devendo depoiS ser analisado pelo Senado FederaL Isso não
trabalho de fazer a separação entre o que será. neCesSãrio, em significa a interferência ila autonômia do Poder Judiciário, pois
acreditamos que deve haver essa autonomia, entretanto COillO
termos de recursos, para vale refeição e para vale transporte.
''todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido"
4.4 E ainda mais: alguns tribunaiS; dC acoidO com as suis esse mesmo povo. a população brasileira. tem o direito e o dev_er
propostas, sequer inlo fomecer vales transportes ou vales refeição. de controlar e fiscalizar o uso dos recursos públicos.
Será que não deveriam os ttibunais unifon:nizar o seu tratamento,
É nesse sentido que avaliamos, como representantes do Esno que diz respeito a esse assunto, todos,. por exemplo, deixando
tado, que temos o dever de estar, cõnstitucionalmente, fiscalizando
de fazer pagamentos na fonna de vale transporte ou vale refeição?
rude aquilo que se passa na adm.inistração dos recursos desta NaOu, cnti.o, se &ssiD:i-iuiotaren:i; terCnliioia politica de maior uniforçio e observando tais disparidades. Analisamos, portanto, com o
midade que não levem a dislotções tão grandes quanto as que aqui
mesmo rigor, ~_guilo que -se paSsa no Poder Judiciário em ~s
apresentamos?
de eventuais problemas que., obviamente, aqui estão sendo detecta5. Na proposta ~t.áría para 1996, dos 6rgios do Po- dos, asSiin camo temos tido a responsabilidade de fazer o mesmo
der Judiciário -que -detalhanun ~as proposições na rubricã. -assisno âmbito do Executivo.
tência médica, constata-se que oito deles majomram. seus valores
Sr. Presidente, solicito que conste do meu pronunciamento
em relação ao orçamento de 1995, quais sejam: TRE-AM. TRE·
BA, TRE.GQ, TRE-MA, lRT da 7" Região, da 14" Região, lRT uma tAbela que discrimina os v-alores referidos de todas as unidades dos órgios da Justiça no País.
da 24.. Região e Justiça do DF e Territórios:.
Muito obrigado. (Muito bem!)
6. O vale refeição de maior valor é o do Supremo Tribunal
Federal: R$103,00 (maior que um salárío-múrlmo), quantia sufiDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ciente para duas pessoos almoçarem em muitos restaurantes cinco
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
agradecer ao eminente Senador Eduardo Suplicy, primeiro orador
inscrito e eu o terceirO. Como terei que me ausentar do plenário, S.
Ex• foi de extrema gentileza ao permutar comigo.
•
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1. Observações:

Senadores. Traz-nie .à ttil:iuna um fato al~ente desvanecedOr IDas

*-não foi infa:mado o número de seJVidores atendidos,
apenas o número de consultas ou exames realizados. Assim sendo
o valer apresentado refere-se aO custo de uma consuka ou exame. · ·
** - não foi informado o número de servidores atendidos
ou de vales concedidos, tomando impossível uma a..nálise da rubrica.
"'** - não foi feita a separação das rubricas vale refeição de
vale transporte, nem infomiado o nómero de servidores atendidos
ou vales concediddos.
****- a rubrica não existe nõ orçaiílento do orgão.

plenoden:sponsabilidade.ESU:emtran:iitação~·nestaCàsa.prOjeto

de lei oriundo da Câmara Federal que n:gulamenta as eleições municípais do próximo ano.
Trata-se de um projeto de transcendental importância, porque objetiva, em última análise, dar rumo ao pleito municipal, cuja
principal função é traçar as regras que possam tomar o pleito mais
transparente, mais límPido bem como traçar as normas que objetivam respeitar a vontade do eleitor. O referido Projeto de Lei chegou ao Senado Federal somente no dia 19 de setembro. Designado
2. Comentários
Relator, imediatamente pensei em como desempenhar, da melhor
2.1 O,TRE do Amazonas apresenta o maior valor, dentre to- maneira possível, a honrosa incumbência. em como procederdiandos orgãos do Poder Judiciário, para pagamento de assistência mé- te de um p-ojeto de lei de tamanha envergadura. premido pela exidica e odontológico, R$4.477 ,()()Iservidor ano. Na pOipOSta orça- güidade de tempo. Como _Senador de primeira legislatura. bem
mentária. para 1996 dos cxgãos que se pOde fiZer comParação com comO os Senadores mais antigos, com tradição neSta Casa. resseno OR 95 oito majoraram seus valores: TRE-AM, TRE-BA, TRE- timos pelo fato~de que, em matérias tio importantes, o Senado seja
GO, 1RE-MA, TRE 7" reg. 1RT 14• reg. TRT 24• reg e Justiça do assim pressiOoado por projet_os de lei que chegam a esta Casa de
DF e Territórios. O que propõe o menor valcx é o TRT 12• reg. última hOra. Õ-brigando-nos -a Uma solução que não poderia deixar
R$45,00/servidor ano.
de se< outta, senão rápida, ttansfamando-o em Casa hanologat6ria.
2.2 o' vale refeição de maior valor é o do S1F: R$ 103,00
Ora. o Senado da República é uma Casa revisora. Esta é
(maior que uin saláriO -riúriimo) quantia sUfiéieilti--parn. duas pes- uma de Suas grandes f.Daüdade$- niO digo que seja a principaL
soas almoçarem em muitos restaurantes cinco estrelas de Brasília.
Diante de todos esses fatos, pensei em como desincumbir0 menor vale conesponde a RS 3,41 que não dá sequer para um me dessa missio, procurando aprimorar a lei e ao mesmo tempo
-Big Mac com fritas e um refrigerante.
- - fazer com que o Senado dê a sua efetiva coritribuiçiO para o pro-23 Enquanto 6 TR.E do Pará com seri--vãle trans-porte. RS cesso, para a lisura. para a transparência, para a dignidade do pleiSO,OO, daria até pa13 o pá.gamento de táxi, o vale do TRT da 13• to eleitorn.l vindouro.
-Reg; R$0,07, não paga o esforço do servidor ir até j:xmlo de ônibus.
Diante desse dilema, a soluçio foi óbvia,· aquela que o Se·
2.4 Através da Mensagem 234195-CN o TRF 1° rtlg. solici- nado sempie deu. Mas, desta vez, penso que não vamos chancelar.
tou um crédito adicional de RS 184.()(X),()()_ para a rUbrica de vale não vamos; simplesmente, homologar. Tratando-se de uma lei desrefeição. isto significa que o Tribunal eslá. passando seu vale de se quilate. dessa envergadura e tendo atingido o objetivo·, a soluR$ 4,50 para RS 5,30, pois o número-de vales fornecido coD.tinua ção óbvia foi obter das Lideranças, desta Casa. como eu obtivé·. a
o mesmo. Todavia considerando informações do próprio Tribuoal compreensão dos vãrios Uderes partidários desta Casa, da maiOria
de que o valor de seu vale 6 de RS 8,50 podemos crer que até o fideles. para que o processo tramítasse em regime de urgência. urna! do ano o 1RF 1o reg. solicitará Outro crédito adicional para gentíssima. As_sini está ele nesta Casa; assim Cstou eu debruçado
- - - -sobre este projeto. estudando-o. por se tratar de um projeto polítiesta mesma rubrica.
. 2-'i A unidade orçamentáiia"-1210 1 -Justiça Federill 1°-grau co. um piojeiO eleitciral, um projeto altamente polémico, cootradíé responsável pelo orçamento da sede em Brasilia 'e de IOdas as se- tório, na medida em que todos tem a sua opinião sobre aquilo que
ções juduciáriaS eSpãlhadas pelo país. todavia não eXíStê nenhuma possa melborÍ'efletir a verdade emanada das umas. a verdade emareferência·na- propoSta oi'çameciária. sobre esta condição. A Direto- Dada da vontade dos eleitores. Cada um acha. por exemplo. que o
ria de Orçamento informou que xealmente não existe nenhum de- programa eleitoral deve ser inteiramenJ:e livre, com a participação
talhamento da proposta das 27 (vinte-e sete) Seções reg"iónais. - ---de quem quer ·que seja~ outros entendem que isto vá se consti1Uir
3. Cooàusão
-- - - em abuso de poder econômico. Poderíamos citar ''n" exemplos.
A disparidade de valor num país com moeda estável; não se Para nossa satisfação, maiS de vinte emendas já formri apresentajustica. O grande número de pedidos de cr6ditos adícionais solici- das, e o meu objetivo. nesta Tribuna, é demonstrar que o Senado
tados pelo Poder Judiciário para estaS rubricas demonstra que. na _da Rep.íblica. nesse exato momento, tem todas as condições de
hora de elaborar o orçamento, não tcSm sido levados em conta os contribuir para aquilo que julga ser o aperfeiçoamento do procesgastos reais efetuados. Ou seja a proposta orçamentária enviada ao so, acatando as emendas que possam beneficiar o piocesso eleito-Congresso continua sendo uma obra de fiCçãO. - rafe o projeto ser ·aprovado e sancionado até o dia 2 de oub.lbro,
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) • Concedo a pala. para que ele possa entrar em vigor.
vra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Sr. Presidente, Srs. senadores. se este projeto não tiver a .
Conce4o a palavra ao nobre Senador Jooas Pinheiro. (Pau- sanção presidencial aMo dia 2 de outubro, as eleições serão regusa)
lamentadas pelo Tribunal Superior Eleitoml. Ora, quem tem o deCôncedo a palavra ao nobre Senador Ney Sua.ssuna. (Pausa) ver- de legislar 1!1 o Congresso NacionaL e nós nio podemos abrir
Coi:icedo a palavra ao nobre Seoadcc Carlos Bezerra. (PaU- mão dessa preirogativa. Convencido disso~ que procurei as Lidesa)
ranças para dizer que temos todas as condições no sentido de conConcedo a palavra ao nobre Senador Romero Jue;l. (Pausa)
tribuir, apesar de o projeto ter sido enviado a esta Casa em última
Concedo a palavra ao nobte Senador Jefferson Péres. {Pau- hora. O mesmo deverá retomar à Câmara dos Deputados e,. lá,. resa)
ceber a forma defmitiVa con:iO -iegulamentador das eleições muniConcedo a palavra ao nobxe Senador Ramez Tebet. V. Ex_• cipais próxirilãs; o Presidente deverá sancionar. poupando-se asdispõe de vinte minutos. sim o TriOOnâl Supeôof Eleitoia.l da xegulamentaÇ:ao deisa matéria
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia o seguin· "que, volto a afiiinat", ~da incumbência do Congresso NacionaL
te discurso. sem ~isão do orador.)- Sr. Presidente Lauro CamO SR. Eduardo Supllcy • Permite-me V. Ex' um aparte?
pos que preside esta sessão ma:rutina do Senado da República, Srs.
O SR. RAMEZ TEBET ·Ouço V. Ex', nobre Senador.

o
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O Sr. Eduardo Suplicy • Prezado Senador Ramez Tebet.
considero da maior importância o trabalbo, a responsabilidade que
V. Ex• agora tem neste projeto que Vai regulamentar as eleições
municipais. a campanha eleitoral para 1996.- eompn,endo. perfeitamente, a urgência da matéria. É do in~sse de tcx:los os Partidos
que, de fato, tenhamos a regulamentaçio al6 2 de outubro, um ano
antes das eleições, para que a lei se tome válida.
Isto demandará de todos nós uma ateoç!o muito espeCial
Louvo a intenção de V. Ex.., que chama a atençio pua o fato de
que o Senado Federal terá de se debruçar e esUJdar essa matéria, e
teremos que o fazer nos próximos dias. psm apeneiçoar a legislação. De um lado. se o projeto de lei aprovado pela
oontém
aperfeiçoamentos em "'laçilo ao passado. por outro lado h! alguns
problemas, particularmente no que diz respeito aquestio do finan.
ciamento dos partidos pollticos psm a campaoba eleitoraL Quando
do seu depoimento pemri.te a Comissio do Senado que est.i examinando as questões eleitorais e partidárias, o Vice-Preside.utc da
Rei"Íblica, Ma= MacieL fez uma refedncia bastante interessante, dizendo que na sua visio seria ideal camjnhanncx; pua uma situação em que fundos públicos fmanciassem as campanhas eleitorais. à luz. aliás, de projeto de lei do ex-Depltado e hoje Presidente Naciooal do Partido dos Tmhalhaclo=.José Dm:eu. Achei interessante que o Presidente em exerclcio até a sCmana passada. ao
receber o D"'"tado José Di=u. Presidente Naciooal do PT. tives-
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tanto, aí seria diferente. Mas não é isso propriamente o que aco.Dtece. Como é o proprietáiíO.. o adonista majoritário, ele é quem decide - ou o seu diretor - para onde vão os recursos; Seria uraa distorção eX:tmõrdinária pelmitirinci: que houvesse o descont.o dessa
contribuição no imposto de renda. Cito alguns dos temas sobre os
quais V. Ex• certamente vai-se debruçar. Mas aqui externo algumas proocupações que são as do Partido dos Trabalhadaos.
O SR. RAMEZ TEBET • Agradeço muito o aparte de V.
Ex•. Claro que enriquece os debates e cootribui muito pom os eStudos que vamos realizar em tio poucas hOl'aS. Todavia o aparte-de·
V. Ex• se refere ao abuso de poderecooômico. Essas eleições agot)l sio municipais. Elas acontecem na base da Federação hrasileim.
E claro que o projeto que vamos analisar nesses dias diz respeito à
regulamentação dessas eleições nmnicipais.
Acredito que, dificilmente, vamos poder fazer inserir nesse-projeto de lei algo que diga "'speito. por exemplo. ao Fundo de
Cootrituiçio pomos Partidos Políticos, como V. Ex• aventa. Mas
haveremos de cuidar, sim. para que essas eleições muriicip:iis~tan
to quanto possível- e sempre digo tailto quanto possível -, porque
é inútil peusarmos que se possa fazer uma lei que cubra todos os
aspectos que envolvem a realidade da vida. que é muito palpitante.
Mas devemos envidar todos os oossos esfOJ:Ços. Quero acatar e receber todas as emendas que realmente venham a :p~"o.ibir o abuso
do poder econômico nas eleições municipais. Quanto a istO fmnse comentado e elogiado essa iniciativa. porque coincide com o quilizo V. Ex_• sob o ponto de vista pessoal do Relator ao emitir
seu ponto de vista. Para o presente, entretanto, ainda que tenhamos sua opiniio sobre emendas, que acaso venha a receber DO direcionamento que V. Ex• aponta com muito zelo e dedicaçio.
dado passos nessa direção, o fundo reservado para os partidos (Xllíticos ainda 6 insuficieDle. em relação ao que normalmente se deO Sr.. Eduardo SupUcy- E nós vamos apresentar emendas.
ma.nda para as campanhas. Aproveito para dizer que, no llmbito da
O Sr. Jeffel. ·on Péres - Pennita-me V. Ex• um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET- OuçO o nobre Senador Jeffen;on
pt6pria Bancada do PT no Senado e do Partido dos Trabalhadores
como um todo, estamos debatendo muito essa ~ nesses dias.. Péres.
Há uma iniciativa do Senador Lauro Can:ipOS, que estamos estuO Sr. Jelrerson Pêra -llustre Senador Ramez Tebe~ vejo
dando seriamente - e acredito que V. &• estará incorporaDdo em que a relatoria da lei eleitoral ficou em boo.s mãos com V. Ex•.
sua análise esse projeto de lei-, e que considera que se deveria ex- Com esse pronunciairieiito V. Ex.• demonstta exemplar bom senso.
cluir de poder dar contribuições aos partidOs pollticos e ls pessoas Este Senado, mais uma vez, se viu colocado na sib.Jação coostrmjuridicas. Esse é um tema que pniCisa ser bem analisado. Se é psm gedora de ter que votar uma lei com a premência do tempo. com
haver a possibilidade de pessoas juridicas os~ GOntribuindo, é os prazos fatais. Entio.. ficamos no dilema de nio votar a lei. arcar
preciso que haja transparência imediata, para clue depois não f1que com a responsabilidade· que haviamos assumido, votar a lei sem
a opinião I"Íblica surpreendida e a di= ""Ah! Como aquele grupo emenda. para evitar que a justiça elcitoml tenha que regulameo.tar
cconômico, aquela empresa, aquela instituiçlo deu laDto para esse as eleições; ou votar a lei, tentar corrigi-la, melhorá-la com emenpartido. para esse candidato?"' E algo que devo ser do conbecimen- das. mesmo oom o risco de, ao retomar à Cimara.. não ser aprovato da opin.iio pública, no meu entender. Se 6 para existir a contri- da a tempo. Creio que V. Ex• fez p que deveria, pediu a urgência,
buição da pessoa juridica, que seja de fonna completamente trans- mas está declarando que vai analisar criteriosamente as emeilda.s e
parente. Tenho reseiVas a contribuições: de pessoas jnidicas:, estou acatar as que no seu entender pareçam boas. HQje estou apresenmais afntado com a poposiçio do Senador Lauro Campos. Não tando seis emendas para aumentar o seu tmbe.Iho al6 terça-feiia.
sei se -ser.í majoritária no S~. mas peço a V. Ex• que esblde Penso que é isso que o Senado deve fazer, se for necessário. A lei
cm profundidade as razões pelas quais o Senador Lauro Campos da Câmara está cheia de defeitos. A daqui sairi. cheia de defeitos,
propas que não haja mais a contribuição de -pessoO jurídica. Se COIIl certeza. A da Câmara avançou em alguns pontos em relação i
porvenb.Jra. a p:Jsição da maiaia no Senado fa no sentido de que lei anterior e. em outros - na minha ótica pelo menos - re~u. e
ela exista, é preciso que não haja meios, wbtafúgios pam que fi- não podemos abrir mio do nosso direito de emendá-la. Se ficarquem essas contribuições no anonimato. Também não estou de mos no dilema de &JXUV&r a lei da Câmara oom.'l veio, para que o
acordo - e já declino miDba opiníio - sobre o projeto de lei quo o Poder Legislativo nio se omita no seu papel de le~lar. ou deixar
prezado Senador Roberto Requiio apresCntou, no sell1ido de haver a lei sem aprovação para que a justiça eleitoral rcgu.Iamente, prefia possibilidade de se descontar do imposto de renda das pessoas ro essa óltima opção. A conscientemente votar uma. lei cileia de erjurídicas as suas contribuições aos partidos p:,-U:ticaC Aci:edito que ros c o Senado Federal ser uma mera Casa ca:rimbadon.. bomoloai haja um e""gero, porque se 1rata de tr.uJsformar fundo I"Íblico gatOOa, entlo, nobre Senador, dos males o menor: que a justiÇa
em fundo privado. Ainda se em cada empresa houvesse uma vota- eleitoml regulamente. Nós é que não devemos abrir :mão do nosso
ção para se saber quais os partidos e candidatos que devessem ser direito. mais do que direito, do nosso dever de legislar.
O SR. RAMEZ TEBET - Agradeço-lhe o aparte. V. Ex'
fmanciados. •• Vamos supor. na hora em que o BRADESCO~ a
Volkswagen, a Genetal Motors dessem alguma contribuição, ou se acolheu bem o que estava no meu espirita até ontem, quando o Seno âmbito dessas empresas houvesse uma eleição. ou seja. se nio nado aprovou o regime de urgência para essa leL
s6 os diretores votassem. mas tamb6m todos os trabalhadores e
EstA chegando aqui à Casa o nooso Presidente. Senador José
chegassem à conclusão de que determinado partido mereceria um Samey. Quero felicitá-lo. porque o Presidente José Samey deu
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uma entrevista à imprensa e tive oportunid.i:ide de Ie-la. O (pie disse S. Ex•? Qu.;_ o Senado está pronto para. t:rabalbar, CJIC vamos fazer a nossa parte. Mas nio lemos: culpa nenhuma se a lei chegou
para o Senado no dia 19 de setembro. Todavia.. vamos tta.bãl&ar
para tentar dar a nossa contribuiçlo lquilo que eu àwno de aperfeiÇoamenlo deinocri.tico, que começa naturalmente pelo respeito
l vontade do eleitor.
O Sr. Romero Jucá - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Poi.o oio. Concedo aporte ao Senador Romero Jucá
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Senador Ramez
Tebe~ aviso a V. &• que o seu tempo j1 foi ultnpaswlo em dois

m.imltos.
O SR. RAMEZ TEBET - P'"'l!Wito se V. &• podo tolerar
alguns mimuos mais, para que eu possa atender ao Senadcc Rome-
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çio que deveria ser legitima. A lei dispõe sobre a questão do partido o oio da coligaçio. Jt estou entendeodo que, em tese, quando
diz "que pe:rteDça ao putido", na verdade. deveria dizer "ao partido w coligaçio". Mu isso oio ellt clam. Amanbi podo-se dar
um entendimento düerente no Tribunal de Rmaima ou no Tnõunal de Aiasou. w no do Amlpt ou no de Mato Grosso, Em oulns p&I&VIU, eaaas questlies pnociwn fiCar butante claru para
que não baja, na dUpula eleitonl. porale!amente uma dUputa juddica pua eaclarecer easu questlies operaciooais da campanha. Entio, ao eucerrar. quero dilzrquo a tarefa de V. Ex• é extremametlle
diflciL llstamoo mm dilema. CCliiiO foi dilo aqui pelo Scmdo< Jeffenon Nt9 e por V. Ex~ ou_o Seoldo bomologa o que está aqu~
aabeado quo oio 6 a lei ideal, w ...-e a questio pora o Tnlllmal.
E isso 6 uma ouln disculdo, poojlle o Tribunal p<eSide o!ciçio.
mu oio a dioputa. O Tribunal oio vive os problemas do dia-a-dia
do moamo modo que oa Pulament.ms e oa rqxescntantes poüticoa das noau regiõea. Tamb6m estou apresentande algumas
emendas, mu digo que oio queria estar na pole de V. &• paque,
....-..,, 6 de exlr<ma delicadeza essa questio e a premEncia do
tempo impele o Senado a tomar poaições que nio gostarlamoa de
tomar. Mouo porab6ns pelo "" uabalbo.
O SR. RAMEZ TEBET - Eu sei, Senado< Romero Jucá.
Mu te cu CODllr com a colaboraçio de V. Ex•, por exemplo. na
apreseataçlo de emendas- como V. Ex• ammcia que vai fazerque venem sobre esaea UIUDos, tenho certeza de que. apesar da
carga aer poaoda, ela vai ser bastante amenizada pela inteligência
doa Sn. Senodcaoo da Repolblica.
1du veja euo problema que V. Ex• levanta.
O SR PRESIDENTE (Lauro Campo&) - Scmdo< Ramez
T~ o de ouvi-lo j1 foi contemplado com sete minutos
al6m do pnzo nogimmtal.
O SR RAMEZ TEBET - Esse& sete minutos fonun para o
aparte, Sr. Prelidcote. Atpn CODOIXIa-me: um mimlto para concluir
fazendo um apelo aoa S... Senadores DO sentido que ap<eSscm a
entrega das emendas.
Sei que jt bt na Meaa cerca de lrinta emendas, confcrme tcnbo sido infcrmado. Quo eaau emendas sejam apresentadas até
segunda-feira na porte da manbi, pora que, .;mto com o pessool
dodicado quo ellt me ajldando, a relataria tenba condições de
cbegir aqui na segunda-feira 1 tarde e discutir o assunto e na terça-feim - ae Deus quiaer- apresen~&r o relatório final para que o
Seoldo eDI.Io vote essa lei e diga l Naçio brasileira que esta CaSa
ellt dando, deu o caatimUá dando, com independ&>cia e altivez.
a sua porcela de cootribuiçio pora o aperfeiçoamento da vida demoaitica do Paio.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO MELO - Sr. ~sidente, poço a palavra
canoUder.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Tem a palavra o
nobre SenadorGenldo Melo, porcinoo minutos.
Antea. pclláD. Jll'OPilllbo a pnnogaçio por cinco minutOs
do per!odo destinado ao Expediente.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Lider. Sem
revisio do onda-.) -Sr. Preaidente, a cominbodo Senado esta maDhl eu ouvia um noticiúio no rádio a respeito de um problema
quo me CIUICIU pofunda p:eocupação e que me obriga a vir a esta
tribuna caoo Uder do PSD!I.
Qum> noferir-me ao que está sendo apresentado à sociedade
e 11. Naçio como um movimento de P~s l'edcmis, que
Citariam iniciando uma greve pua reivindicar uma melhoria de

roJuc4.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Pois nio.
O Sr. Romero Jucá- Seuador Ramez Tebe~ a wefa de V.
Ex• 6 uma tarefa hercúlea. uma tarefa de imensa resp:msabilidade,
porque essa lei mexe com a vida de cada DlUD.fcipe. vai chegar na
ponta da linha de cada :a:n.micípio na eleição de 1996. Essa lei lrata
de temas muito distintos. Inclui, por exemplo, a questlo do sistema eletlónico de votaçlo e apuraçio, que 6 uma novidade. Vamo&
testar pela primeira vez no Pala esse tipo de vot.oçio valendo na
ptática. Mas ela não 1nta de falhas da legislação ontericr que, DO
meu enJ:en.dcr. deveriam ser conser1adu. Vou dar um ex~lo do
qual ftii vitima. O art.-47. quaudo lrata da questlo fmonceira das
campanhas. fala da questão das sobras de campanha. que 6 um assunto im.portaute. um assumo que mexeu com todo o BrUii DO
episódio de Fernando Collor de Mello. S6 que o ut. 47 d4 deatinaçio u sobras de componha, mas nio lnta de uma quelllo tio existente quanto as sobras de campanha que 6 a falta de """"'""' em
decon&lcia do fmal da campaoba. Vou dar um exemplo: quando
cbegamos ao fmal da eleiçio, temos tambán a apo.uaçio da eleiçlo
que gera despesas. E o que ocone muitas veza? Apun.-se um dbficit ao fechar-se a campanha eleitoral Como se deve proceder
para cobrir esse déficit? Deve-se vender b&rus. mesmo depoiJ da
eleição, no vala do-déficit, já que a despesa foi anterior 1 eleiçlo?
Deve o p:óprio candidato custear esse c!6ficit poulatinameote?
Deve-se passar esse d6ficit para o fundo partidário? É o Partido
que cobre? Enínn, ~ necessário que haja um mecanismo claro quo
defina como se vai cobrir o c:Mflcit de campanha., cm vez de se falar s6 em sobra de campanba. &ta é uma queslio de que eita lei
não 1nta e penso que seria importante que lntasre, a~ porque
existem hoje milhares de pessoas no País qUe estio com suas prestações de contas pendentes em decor:r&.cia exatamentc de uma aus~ncia de defmiçio
questio da falta de camponha. Outro aspecto em que a lei, de certa forma. nfo 6 clara 6 a questio da perticipação de terceiros nos programas eleitorais.. E creio que iaso vai
gerar uma série de problemas no decorrer da catnp"nb•. Vai depender do entendimento de cada Tn'bunal Eleltora!. E af n6s começamos a discutir na Justiça a aplicaç§o. Aqui diz: ''Dos programas
de rádio e televisi:o, destinados à propaganda eleitoral gratuita de
cada Partido. pocleá participar, em apoio ao condidalo deate. qualquer cidad!o não filiado a outra. agremiaçio patid4ria. sendo vedada a participação de qualquer pessoa. mediante remuneraçio-."
E se um cida.dio de um partido que nio estiver COilCO!l'e:Ddo a eleiçio e que, portanto, estaria livre para emilir uma opinilo desejar
participar do progmma eleitoral? Pa- exemplo, soo um Senada- do
PFL. e o PI'L não apresentou candidato a prefeito e Dio ell!á particip'lndo de nenhuma coligaçio, não poderei ir a um programa de
.
televisão dizer que apoio um determinado -candidato porque elo -~Sem eo.tnr na diJaJssio desse assunro, a ~o teria a forina
nio 6 do meu partido. Na verdade, está-se tolbendo uma participa- de uma auoolncia deliberada e organizada das sessões do Coogres-

na
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so NacionaL Aporentemenlc. no passado, boove algum tipo de remuneraçio para os Parbuuenlares que puticipovam das sessões do
Congresso Nacional e, ao que estou informado. no moltleJlto, esse
tipo de reomneraçio não existe.
Insatisfeitos, alguns Parlamentares estariam dispostos a nio
comparecer às sessões do Congresso NocionaL Com todo o reapeito aos colegas Parlamentares que decidiram tomar essa atitude, e
mesmo sendo um deles., Dio tenho nenhum CODJtrangimeDto em
declanor, Sr. Presidente, SIS. Senadores, que, se desejamos a democracia no Brasil. procisamos de um Congn:oso, Jl0!1lllO foi a aus6ncia deste que permitiu que tania vio~ncia cmtra a h'berdado
fosse praticada ao longo das DOSSU vidas e das vidas de outras gerações, neste e em ranros poises do mundo; em. porticWar, na
América Latina.
Se queremos ter um Congn:oso, procisamoo ganntir-lho
dignidade, e os que t&n a responsabilidade de dirigi-lo o do lidori.lo são oi guardiões, os Uderes e oo responsiveis pela pmservaçlo
dessa dignidade do Congresso, como Jmtituiçio, o dos Congn:o-

Nilo llio apenas oo Lidem! do Congn:oso, Dio do apeuU as
instiluiçõea, Dio ~ apenas o apoio material que procisamos receber
que deve ser reclamado. Cada um de nós tem que ser o guardiio
da ~tica. da seriedade, da austeridade, da moralidade aqui den<ro.
E essa atitude nio 6 compatível com esse compromisso cp.1e Wu~
mimoa.
Nós que pedimos ao povo brasileiro para vir pua cá. A"qui
estamos em condições que sio, algumas vezes. um insulto A nossa
dignidade de Senadores oo de Depotados Federais. Podemos 116
disaJtir ....., condições materiais. podemos até desejar que
sejam modificadas, mas rdo temos o direito de transformar uma
eventual difiruldade que t'lD ou outro poua estar CDCCatriDdo pua
viver em BrasOia em p<etesto para termos uma atitude de colegiaL
Enio podemos~. com .... oomportamcoto, a seriedade o a autoridade moml do Congresso Naciooal perante o povo
bruileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

sistas. MuitoemborapartilhandoeestaDdoprootoacola~para
que esse tipo de valorizaçlo acmteça, 6 prociso que saibamos oo
que recordemos algo que todoc sabemos: o povo não pediu a nenbum de nós para ser l'lrlamenlar; aceitamos a inclusio dos nossos nomes nas chapu partidárias.
Muitos lutaram nas convenções pela sua irvlicaçio, Foram
de porta em porta pedir o voto do povo: foram aos palanques, aos
progmnas de rádio, de televisão; gUtaD.m ilinbeiro, uns mais, ootros menos, mas todos insnifestaram à sociedade o sou desejo do
vir para o Congresso NacionsL
Porranto, embora considerando que 6 pn>eiso termos a coragem de resgatar a dignidade que um Parilmenlar peocisa ter para
que a sociedade se lembre sempre de que sem Congn:oso Nacional
nio existe democra.cia, entendo que movimentos de resist&lcia. de
esvaziamento do cumprimeDI.o do nosso dever, por conta de questões materiais desse tipo. amesquinham cada Parlamentar que assÜii proCede e representam um insulto ao Congresso Nacional.
Quero concluir fazendo um apelo aos dirigentes partidários,
aos lldeml partidários no Congresso Nocioual, aos Congressistas
das duas Casas, que t&n liderança sobre os oossos eolegu, pua
que com eles discutam esse problema e que 10 coosiga diluir. cs-garçar esse tipo de atitnde, que Dio c.ogrmdoc:e o Congresso NaciODD..l. não 6 compatfvel com a postura que o novo Congreuo 00
Brasil eslá tomando, quando granjeia, progressiV&IIIOIU, o reapeito da sociedade brasileira.
Creio que esse tipo de comportamento, esse tipo de "aise"
é algo que preocupo, que diminui o Congmsso. que diminui os
Congressistas. Entendo que, se temos uma questio como essa a
disrutir, devemos faz8-lo de frente. sem a demagogia oom que se
disaJte bojo a queslio dos rustos da referida instituiçio.
O Congresso Nacional TCPfC$CDta muito pua a sociedade
biSsiloira, constitUi ums glrllllia do continuidade da preservaçlo
do maior bem do cidadão neste Pah,--que 6 a sUa liberdade. A supressão, o desaparecimento do Congresso, pCrn1itir qtio elo se
amesquinhe, permitir que ele ~time a ser tn.tado como algo desprezive~ como algums coisa que Dio meroc:e o mfnimo de ateoçio
da sociedade. o mfnim.o de apoio material pua. que os Coogreuis-tas possam ~ar dignamente 6 um desserviço ao Congresso e
à democracia. E um desseiViço que muitos estio JJRlstaD.do, 6 algo •
que. na emoçio de servir e de discutir essas quesiões, um.itu vezes, jomalistas jovens, brilhantes, patriotas, desejosos de ver a seriedade tomando conta da vida pública no Brasil misturam u upirações de seriedade ~lica com a diminuição do pt<St!gio do Congresso.

---0 Sr. ~-Campos deixa a ~eira da P~~.
dincia, que é~ pelo Sr. Jo# Sarmey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - O Projeto do Lei do
Senado n• 5, de 1995 - CanploDJODiar, cujo P"'=r foi lido anteri(li"JDfJDIC, fu::ari. sobm a Mesa. duruâc cinco dias úteis, a fim de
receber emendas, nos termos do art. 235, n, d. do RegimeÜto lntemo, combinado com o art. 4" da Resolu~ n• 37, de 1995, do
Senado FodoiSI.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - A Presi&!ncis reccbou, do os-Senador Mú-cio Lacerda, cópia do expediente enviado
à Presi&!ncis da República, contendo observações sobre as razões
do voto aposto ao Projeto de Lei do Senado n• 340, do 1991, de
sua autoria, que cria as multe livre COIII6rcio de Guajará-Mirim.
de Cá.rcems e de Bmsil6ia e di ·outras povi.d6ncias. DO tocantC à
suposta evasio rlSCtll que ocasionaria.O documeo.IO sed. publicado· e anexado ao processado em
referencia.
É o seguinte o expediente recebido:
Cuiabé, 20 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Ao tomar conhecimento do veto aposto i Lei que eria a
•
Ares de Livre Com&cio na cidade de
nio poderia. Sr.
Presidente; deiaar de manifeslar meus semimenros. nio sei se de
revolta, de decepçio, oo do ambas, que po< dever de lealdade, os
faço diretamente a Vossa Excelência.
Nilo posso caiC<Jidar, Senhor Presidente, que a instalaçio
de uma Ama do livre com&cio em uma peqUena cidade de fronteira em Mato Grosso. venha abalar as estruturas do Parque Industrial Bns.Jeiro, tlio 210losamente guardado pela equipe econômica
do nosso governo.
Quero crer, Senb()[' Presidente, que a suposta evado riSCãl.
motivadora do veto. seria. seguramente, meDOt do que aquela patrocinada pelos rr-.hops inslalados em virios de nossos aeroportos iutcmacionais e que certamente, seria ampliados pua outros poatos do Pafs, a exemplo de Brasllia, com a devida recomen·
daçio da Equipe Eoonômica e autorizaçio da Presi&!ncia da República.
Nilo se podo negar, Senhor Presidente, que os rr-.hops do
aeroportos benefiCÍilD alguns poucos empresúios com lrinsito
junto às "equipes econômicas de govcmos div~ , al&n de privilegiados passageiros de vôos internacionais. enquanto qtie uma
área de livre ~. instalada em uma pequena cidade de fronteira. beneficiaria pequeDOii comerciantes e usuários de transp(m.e •

elu

acere..

11

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

223

coletivo, mais jrrecisamente ônibus. Esta diferença, Senhor PresiO SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência rocedente. seguramente garantirá a instalação des~s novos free-sbops, beu do Presidente da Associação Jntetparlamentar de Turismo. Secomo já garantiu, Deste W:Oiiiento, o veto à Area de Livre Comér- nador Carlos Wilsoo, o Oficio n° 43/95, de 22 do corrente, ocimucio em questão.
l:llcando que os Senadores Ramez Tebet, José Eduardo Dutia e
O velO aposto à iniciativa tão ameaçadora e sOfeDe quanto a Bello Parga, integraria a Delegação dO CJmpo Brasileiro da Assoinstalação de uma área de livre comércio numa pequena cidade de- - ciação Interparlam.entar de Turismo que manterão contatos com
fronteira, que reitero, Senhor Presidente, abalaria as estrub.lras da autoridades iaglesas com a rmalidade de adquirir subsídios com o
nossa ''indústria nacional", evidencia, sem dúvida, à opinião públi- movi.menlO de privatizações naqUele País.
ca brasileira, mais precisamente a de MalO Grosso e, particularNeste sentido, a Presidência designa os nobres Senadores
mente.. a de Cáceres. o quão forte é o poder de império da PresiRamez Tebet, José Eduardo Outra e Bello Parga para integrarem a
dêo.cia da República e o quanto serve. quando bem instrumentali· referida Delegação.
zado pelas elites, para garantir privilégios e promover injusiiças.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência re<:eEstou retomando hoje de uma viagem à Bolívia e aproveito beu expediente do Presidente do Grupo Parlamentar Bra.sil·Rombpara transmitir a Vossa Excelência uma informação: além da Zona nia. solicitando a publicação de sua Ata de Fundação no Diário do
Franca instalada em Puerto Quij~o, cídade boJ.iviana yizinha de CongressoNacionaL(Diversosno 111,de 1995)
Corumbá. Mato Grosso do Sul, por coincidência, minha tem. naA Presidência defere a solicitação e encaminba a matéria à
tal, provocando o esvaziamento do comércio local, e a recém-inau·
Comissão de Relações Exteri0!1's e Defesa Nacional.
gumda Zona Franca de San Matias, fronteira com a minha cidade
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à
de Cácen:s. em Mato Grosso, a qual, com o veto recomendado
pela equipe econômica e acatado JX'I' Vossa Excelência.. terá asseORDEM DO DIA
gurado também o seu empobmcimento. Mais duas outras Zonas
Francas foram autorizadas pelo governo boliviano; uma em Puerto Item 1:
Suarez, também próxima a Corumbá, outra, na nascente cidade de
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
San Vicente, vizinha de Cáceres. esta. talvez, para ratificar a eficáN• 40, DE 1995
cia do veto.
(tramitando em oonjmf.o com a Proposta de Emenda..à
Historicamente. nossas equipes econôuifcas de governo têm
Constituição n• 37, de 1995)
'
se carncterizado como guardiãs do "interesse nacional''. especialmente do "nosso" parque industrial, vocacionado às comodidades
Disrussão, em primeiro tunlo, da Proposta de
de um mercado fechado, mam.endo a nós do interior do Brasil, seja
Emenda à Constituição D 0 40, de 1995. de autoria: do Sedo Centro-Oeste, do Norte ou do Nordeste. na condição de fornenador Antonio Carlos V aladares e outros Senadores, que
cedores de matérias-primas ~ mâo-d&.oOra -6iiiia.s. c<ilio mercadispõe sobre a instituição de contribUição social para o
fmanciam.eutõ das ações e serviços de sartde, tendo
dos cativos dos produtos acabados do nosso dito parque industrial.
Seguramente, Sr. Presidente. a partir de agora, ten:mos os
Parecer, sobn° 531, de 1995. da Comissão
nossos ônus de Estado aumentados, não pela renúncia fiscal, mas
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráSim, pelo contrabando patrocinado pelo veto. Diante disso. nos
vel à Proposta, nos termos de Substitutivo que ofen:ce. e
pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n•
restam duas altemativas.
37,de i99S,quetmmitaemconjmto.
- •
Ou nossa eqUipe ecotiômica recó!Dendã ao ilustre Presidente da Repíblica da Bolívia, Gonzalo Sanches de Louzada, que de(Ten:eiiii dii de discussão)
termioe o imediato fechamento das Zonas Francas de Puerto QuiEm discussão. (Pansa)
jarro e San Matias, bem como, que cancele as autorizações já conNão havendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá
cedidas a Puerto Suarez e San Vicente;
na sessão de segunda-feira ptóxima.
Ou que venham, devidamente capita.Iieada pelo ilustre MiO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item l:
nistro José Sena, por plantão nas fronteiras de Corumbá e CácePROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
res, considernndo que, nem o meu estado de Mato Grosso, nem
N"37,DE1995
.
Mato Grosso do Sul, dispõem, pelo que me consta. de efetiVos po-liciais e menos ainda de qualificação para guarda ou salvaguarda
(Tramitando em conjlnto com a Proposta de Emenda à
do parque industrial brasileiro, prerrogativas da equipe económica
ConstituiÇlo-n• 40, de 1995)
e, portanto, responsabilidade do _Governo FederaL
Discussão, em primeirO turno; -da Proposta de
Não ocorrendo a implementação de uma destas alternativas,
Emenda à Constituição 0.0 37, de 1995, de autoria do Sea sobrevivência-do ''nosso11 Parque Industrial Naciocal, estará, aí
nador VUson Kleinübing e outros Senadores, que- acressim.1rri~mediavelmente comprometida.
centa disp:>Sitivos ao Aio das- Disposições CoiistitlldOLimitado ao exposto, subscrevo-me.
nais Tnuisitórias, farultando à União imútuir impoSto
Atenciosamente, - Mareio Lacerda, Ex-Senador da Repúsobre movimentação ou transmissão de valores e de créblica!Autoi- de Projeto.
ditos e direitos- de natureza fmanceira, de vigência teiDO SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência lempoiâria, tendo
bra aos Srs. Senadores que. segunda-feira, dia 25 do corrente. às
Parecer,sobn° 531, de 1995, da Comissão
11 horas. fará realizar sessão especial destimida a homenagear o
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela reímortal Austregésilo de A!}laíde. nos termos do Requerimento n°
jeiÇão da Proposta, e favorável a Proposta de Emenda à
893, de 1993~ do Senador Alvaro Pacheco e outros Senadores.
ConstibJição n° 40, de f995. na forma do SubstitutiVo
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- 1\ Presidência desigque of~, que tramita em conjurito.
na o nobn: Senador José Alves para representar o Senado Federal

e

na Reunião Especial sobre a Reforma Setorial em Saúde, a realizar-se em Washington, nos dias 29~;: 30 do corrente mês.

(Terceiro dia de disrossão)
Em discussão. (Pausa)
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Não havendo quem peça a palavra.. a discussão prosseguirá
na pr6xima sessão deliberativa ordinária. - - -- - - -~ - O SR. PRESIDENTE (José Sa.rney) - Esgotadas as matériaS constantes na Otdem do Dia, vOltamos à liSta de oradores~

O SR~ RO~RO JUCÁ : Agradeço a V. E~·· pelo aparte,
Senador Adelnir Andrade, que incorporo ao meu discurso. A colocação de V. Ex• e a do_ Se~dor Gemido Melo demonstram efetivamente qual é a posição do Senado Federal.

O SR. R O !\fERO JUCÁ - •Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conc«<o a palavta a
V. Ex•, por delegação.
- -O SR. ROMERO JUCÁ - (PFL-AA. Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. quero
aOOrdar dois temas distintos: o primeiro deles refere-se ao que tof
dito pelo Senador Geraldo Melo em nome da Lidel'31lça do PSDB.
S. Ex• tratou de matéria publicada boje em algunsjomais:: a proposição de greve branca, na Câmara dos Deputados, por parte de alguns poucos Deputados, que protestam contra a atuaçã.o e remuneração do Congtesso.
Em nome da Liderança do PFL. condenamos a posb.lra desses Deputados e a forma pela qual encamiobaram essa questio,
caso tenham dito exatamente como foi noticiado pela imprensa.
Caso contrário, condenamos a publicação da matéria. que pode ter
distorcido as palavras dos ilustres Deputados.
TetD.õs que ter a CõDSCiência - e isso foi muito bem dilO pelo
Senador Geraldo Melo - de que a nossa missão precip.1a, nesta
Casa, é representar, Votar. ·CõCarDíDhar as ·questões nacionais. O
Congresso Nacional, em especial o Senado, tao bem presidido
pelo Presidente José Samey, tem dado demonstração inequívoca
de compromisso com o País nesta Legislatura. da qual faço parte.
Em nbm.e·do PFL- repito- regiStrO-qu"e iiâo conco~s ·com esse tipo de encamiohamenlO, com esse tipo de postura e com
esse tipo de ação que venha a embotar a atuação parlamentar e que
a transfonne em objeto de barganha fmanceira nesta Casa ou em
qualquer Casa legislativa do País.
. - --·-·
O Sr. Adem ir Andrade - Permite--me V, Ex• um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ- Pois não. Ci.incedo o aparte • V.

A outra questão que eu gostaria de mencionar, Sr. Presidente. Srs. Seiladores é o fato de que o Governo Federal, mediante o
Programa Comunidade Solidaila e a FAE :·Fundação de AssistênCia_S.O Estudante, lançou programa pioneiro_de saúde escolar que
irá propiciar atendim.emo completo de saúde ãos estudantes, inicialmente, de_ cinco capitais- do- Paí~ Belém. Boa Vista. fo..faceió,
TereSiua e VItória. A partir de 19'96~ o pl-ojeto Será implanta~ em
todas as capitais e nas maiores cidades do Pais.
O programa pretende prestar atendimento aos alunos inicialmente do primeiro grau, das prim.Ciru séries, das escolas municipais e estaduais. Serão feitOs exames de sinais vitais, poodo- ·
estabJ.ral. de macrobemat.ócrito, fezes, oftalmológico, odontológico., auditivo, de saúde mental, com o conseqüente tratamento
quando necessário.
O mais iinportante em relação a esse ooõ.vêi:rio é que o repasse
para os muniápios inseridos oessa primeira etapa se dará de (orma
desWrocratizada,. com abertura pam que. os gastos sejam feitos quer
na COIIlJD de material, quer no pagamento de cousultas, na contratação de inédicos. Eoftm, a FAE e O Programa de Comunidade SÓüdária vão respeitar as caraCteristicas· de cada ·cccnmidade, de cada. município, no tocante à implementação desse programa.
Parabenizo as SO Ruth Cardoso e Anna Maria Peliano.
ambas do Progninlã Com1lllictade sOtidária-:&o Mi.D.fStro Paulo Renãtó, em especial ao Presidente da.FAE, Luís Portella.. qUC sededicam. e que procuram facilitar, em relação à operacionalização do
convênio, a vida dos municípios. Vamos acompanhar esse lrabalho para que, efeti_v.imente~ em 1996, com maís recurSos do ÓCçamCDlO federal.. pÕssamOs estendê.:IO um às demais capitais e às demais cidades do País.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

O Sr. Ademir Andrade - Associo-me a V. Ex• e ao SenaPROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA
tlorGeraldoMelo no que se refere à abordagem que ftzeram. sobre
Fundação de Assistência ao Estudante - F AE
o fato de que o Congresso Nacional não pode se manifestar pedinPrograma Naciooal de Saúde do Escolar- PNSE
do aumento. Compreendemos nossas dificuldades, mas não pode·
mos reivindicar só para nós. É uma vergonha inclusive a posição
PROJETO-PILOTO-'- APRESENTAÇÃO
de determinados parlamentares que, esquecendo a situação em que
l.Objetivo
vive o povo bntsileiro. esquecendo os desníveis salariais desta Na2. Abrangência
ção, que são os maiOres do mundo, colocam esse tipo de proble3. Estratégia de Implantação •
ma. Este Congresso Nacional deveria preocupar-se - todos nós de4. Responsabilidades
veriamos procurar solução, Senador Geraldo Melo - com o fato de
S. Números do Projeto
não se cumprir a Constituição. Porque a ConStituição brasileira es1. Objetivo:
_
tabelece que ninguém pcxie ganhar mais do que Ministro de EstaDesenvolver ações preventivas, curativas e educativas junto
do ou Presidente da República, assim como nos Estados não se
pode ganhar mais do que governadores e secretários. No entanto, aos alunos possibilitando detectar e sanar problemas clínicos e psiisso não é respeitado. em lugar nenhum deste"-Paí"i-0 Poder Judí- .cológicos que iriterfi.I3.m na-saúde do escolar.
1. Abrangência:
ciário tem acobertado esSeS fatos, razão pela qual o Brasil está
Alunos da 1• série de 1• giaU das escolas localizadas nos Bolcheio de marajás. Há poucos dias, Senador R.oínero Jucá, assisti-·
mos, na Comissão de Economià, à "reunião doS secretárioS. de pla· sõe& de Pobreza defmidos pelo Programa Comunidade Solidária.
Obs: O Projeto prevê o atendimento a alunos das escolas
nejamento dos Estados de todo o País. A maior queixa que flZeraJil
municipais ·etoo eStadUais. mas qiiC, iD.lprêteriVéiiiiCnte, eStejam -loreferia-se à folha de pagamento. Segundo informaram. menos_ de
5% dos funcionários em tcd.os os Estados consumiam mãis- de - calizada.s no Bolsões de Pobreza.
3. Estratégica de Implantação:
30% da folha de pagamento. Ou seja. bá funcionários, espalhados
Repassar 85% dos recursos financeiros necessáriOs à exeCü·
por este País, que ganham vinle, trinta mil reais por mês. Deveríamos encontrar meios para que o Poder Judiciário não continuasse ção do projeto, cabendo a Prefeitura a contrapartida de 15% e a
exerução de ações:
acobertando os marajás que existem por este País afora, e não esa) Pr-eventivas:
tarmos lutando por nossos salários. Não temos moral para fazê-lo
Realização de 08 exames de cada aluno com a fmalidade de
enquanto não resolvermos o problema do salário do povo trabalhaobter um diagnóstico coinpleto.
dor brasileiro. Congratulo-me com V. Ex• por essa manifestação.
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Exames Previstos:
Exame de Sinais Vitais;
Exame Pondo~EstaduaJ;
Exame de Microbematócrito (Ponta do Calcanhar);
Exame de Fezes;
Exame Oftalmológico;
Exame Odontólogico;
Exame Auditivo;
Exame de Saúde Mental (entrevista com Psicólogo).

l'otal
Boa Vista:

Total
Macció:

b) Curativas:
Encaminhamento ou tratamento dos alunos que apresentarem algum tipo de problema para que, ao fmal do ano letivo, eles
estejam sadios.

Teresloa:

c) Educativas;
Desenvolvimento de ações eàücativas junto aos alunos. pais
e professores no sentido de criar hábitos que evitem as doenças
(higiene, saneamerito. nutrição. ele.).

Vitória:

4. Responsabilidades:
a)DaFAE:
* Liberar e tq:JQSSM à Prefeitura. em parcela única, os recurSO& rmanceiros necessários à execuçlo do objeto do Conv.!nio.
* Assessorar, acompmbar e auxiliar o desenvolvimento das
aç<íes do Projeto atmvts de sua repn:sentação oo Estado oo diretamente pela FAE em Brasília.

Valor FAE
CoDttaportUJa

R$330.000,00
R$56.100,00
R$9.900,00
R$66.000,00

· Valoc FAE

R$112.200,00

CoDttaportida
Total

R$19.800,00
R$132.000,00

Valoc FAE

R$224.400,00

CoDttaportida
Total

R$39.600,00
R$264.000,00

Valor FAE

R$112.200,00

CoDttapartida
Total

R$ 19.800,00
R$132.000,00

Valor Total F AE

RS:785.400,00

ValorTota

R$924.000,00

* Acompanhar a execuçio do Projeto. assegurando o cum-

primento das normas e objetivos básicos.

b) Da Prefeitura:
• Planejar. organizar e promover as ações referentes- A exe-

cução do Projeto em coofonnidade com os critérios de dislril>.tição dos recursoo.
• Participar fmanceiraniente, a tínllo de contrapartida, com
15% do valor total do Projeto.
·
-·
* Observar os prazos estabelecidos no cronograma de execução do Projeto.
·
* Assumir todas as obrigações legaiS decorrentes de contratações necessárias à execução do Projeto.
• Permitir e facilitar à FAE o· acesso_ a toda a documentação, dependências e locais do Projeto.
* Preslar contas do rec:u.rso recebido de acordo com a Instrução Nonnativa n° 02'03 no prazo deter:m.iiiaâo em COnvênio.

S. Os Números do Projeto:
Custo "Per Capi~
ta":
Alunos Atendidos:

R$66,00

Belém
Boa Vista
Maceió

Teresina
Vitôria
Total

Recursos Envolvidos;
Bdém:

Valor FAE
Contrapartida

5.000,
1.000 .
2.000
4.000

2.000
. 14.000

R$280.500,00
R$49.500,00

Dwante o discurso do Sr. Ronu!ro Jucá, o Sr.
Jcné Sarney, Presidente, deíxa a c(JIÚ:ira da presidência,
que_é ocupada pelo Sr. Bdlc Parga.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Con<edo a palavra
ao Senador Osmar Dias. (Pausa)
.
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira.. (PauSa)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Presideote,
Srs. Senadores, há pouco tempo comentamos. com desalento, na
lribuoa do Senado Fedem!, a decisão fmalmeote adotada pelo Baoco do Brasil. de enceuar as atividades de várias de suas agências
nos mais variados: Estados brasileiros, inclusive no Estado do
Acre. Essa decisão se concretizw, a despeito do empenho das autoridades locais e da representação do Estado no Congresso Nacional, junto à. Diretoria do Estabelecimento. Não _consegui.riios
evitar que, das oito agências quC opemm nO Ácre. quatro âelã.s
_fosS(:n,. fechadas, nos Municípios de Plácido de Castro, Senador
GUiOn:iaid, Xapni. e Brasiléia.
-Trata~se _de uma questão particularmente grave pelo que
representa de nocivo ao progresso regional. E. para tomar aiúda pior a situação, vem agora o Banco da Ama:zôniã tamb6m
anunciar a possibilidade de _enceiTar- as aiividades de várias
agências em diversos MunicipiOs- da Regiio, inclusiYe'no Acre.
Essa ameaça de fechamento, que se destina a restringir õ fwicionamento apenas As sedes, nas capitaiS dos Estados. já está
sendo denunciada por várias entidades empresariais e repre~
sentativas da região, como por exemplo. a Câmara Municipal
de Altamira, no Estado do Pará, de quem estou ~cebendo correspondência em que se relata reunião ocorrida zio dia 24 do
mês de agosto pr6xú:no passado. Ali se concluiu pelo lançamento de um manifesto, assinado pelo Presidente da Câmanl.
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pelo Prefeito, por vúios Vereadores e autoridades locais, denun~
ciando a intenção do BASA de fechar a~ncias nos Municípios do
interior ào Pãn\ e de ciutros EstadOs da Federaçio.
Sr. Presidente, para coohec:imento da Casa, quero proceder
à leitum desse Manifesto, a ftm de que conste dos Anais do Senado Federal. e também expressar a minha preocupação quanto às
ameaças de vir o Banco da Amazônia a encerrar as atiVidadcs de
váiiaS-ag.Sncias. Justamente as mais ligadas às comunidades distantes dos Estados da Amazônia.
O Sr. Lauro CamlJOS- Permite-me V. Ex .. um aparte?
O SR. NABOR JUNIOR • Pois não. Ouço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador La.uro Campos.
O Sr. Lauro Campos • Nobn> Senador, não poderia ficar
ci.Iado dianle do pronunciamento de V. Ex". pelas preocupações
que traz a esta Casa com esSa modernidade que ai está. Durante
muito tempo, as propostas de solução do problema de desemprego, do deseiiijlrego tecnológico, do desemprego sazonal, do desempxego que sempre afetou a popula.çlo trabalhadora sob o capiUtlismo estio ligadas às obras públicas, no aumento dos servidores
públicos, em atividades estatais e governamentais que visavam soconer a população desempregada. Agom, é o próprio Governo
quem deseiiijlrega; é o próprio Govemo que deixou de ser órgão
eiiijlregador e amparador da populaçio deseiiijlregada pelo processo tecnológico e pela voracidade lucrativa e passou a ser, ele próprio, desempregador. Os bancos privados têm. na sua pauta de enX'lgamento, 180 mil bancários na alça de mira para serem desempregados. E, além deles, sabemos muito bem que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e os penalizados e sofridos bancos estaduais estão tam.~ em processo semelhante de desemprego. Estamos marchando para os 18.6% de desemprego que esse plano provocou na Argentina. Portanto, merece a nossa solidariedade a
p:reocupaçio de V. Ex•, no sentido de trazer para esta Casa e para a
nossa consciência a gravidade da situação em que se encontram
esses funcionários. Parece-me, para terminar, que existe ai uma espécie de conluio: Banco do Brasi~ Caixa Econllmica Fedem! e
bancos estaduais fecham agências para passar seus clientes para o
sistema privado. Existe uma privatização dos clientes desses bancos, uma vez que o fechamento de ag&.cias fará com que os seus
clieotes procurem as agências dos bancos privados, que estio procedendo ao enxugamento mas nio ao fechamento das agências. De
modo que gootaria apenas de llCIOscentar às preocupações de V.
Ex• os meus temores. Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR _ Agmdeço <> 11JM1I1e de V. Ex"
que, com muita satisfaçio, incorporo ao meu discurso.
O Sr. Romero Jucá - Permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR • Concedo o aparte ao nobn> Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senador Nabor Júnior, jA tivemos
oportunidade de, oeste plenário; tratar da tentativa ou proposta de
enxugamento do BASA, como também da proposta de enxugamento do Banco do Bm.sil. Qu~ ~~que estraobamos a
posição do Governo Fedcml. quando fala em fechamento de agências de uma entidade como o BASA, que basicamente hoje é o
único in.Strulnento de desenvolvimento regiónal e de fmanciam.ento na Amazônia. sem antes discutir a questlo amplamente com a
Bancada da Amazônia.. com o COngresso Naciooal, enfim. com os
Parlamentares inte:n::ssados, com o objetivo de elabomr uma política séria de desenvolvimento regionitl e de enf:nmtamento dos desequilíbrios regionais pam riosso País. Fechar o BASA, sem colocar
no seu lugar uma instituiçio até mais forte que pudesse alavancar
o desenvolvimento da Regiio Norte, seria um Crime. A proposta
de fechar quase cem agências do BASA pua abrir apenas nove escritórios, que seriam escritõrioo-Sereotes do FNO - Fundo Consti-
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tucional de Financiamento -do Norte -.seria relegar todo o interior
da Ama.zl'.oia a um atraso inevitáVel. Queremos comungar com a
posição de V. Ex• e dizer, efetivameníe, que, antes de discutir
qualquer ação, ou de fed!amento, ou de fortalecimento, ou de
qualquer coisa, em nível de desenvolvimento regional. o que o
Governo Federal tioha que fazer era discutir e pi"Ogra.milr umi po11tica séria pata enfrentar o desequilfbrio. Deixo aqui uma sugestio: o modelo, hoje, é o modelo concentrador do Banco do Brasil.
Pelo menos é o que se está tentando fazer. Por que não se inverter
esse processo e, de repente, fortalecer os bancos regionais? Por
que não fortalecer a presença do BASA na AmazôJÚa ao in'v6s de
fortalecer a pzesença do Banco do Brasil, ji que o BASA tem uma
tradição e um conhecimento muito maior da nossa Regiio do que
o próprio Banco do Brasil. uma vez que a Região .Amazônica sempre foi relegada a segundo plano no processo de desenvolvimento
econômico do nosso País? Então, ao deixar esse alerta, quero fazer
minhas as palavras de V. Ex", e dizer que nóo, da Região Am8zô.
nica. pelo menos de Roraima e do PFL, nio coocordamos com
qualquer postura. com qualquer ~o de fed!amento do BASA
sem uma discussão ampla e sem a criação de mecanisJJll)S altematiVos até mais fortes, que JX'Ssatn. efeliVari:J.ente, lnelhorar as condições de vida do nosso povo e da nossa Regiio. Meus parabéns A
fala de v. Ex".
O SR. NABOR JÚNIOR_ V. Ex•. realmenle, !em ln!eira
razão quando afiiDl& que o Banco da Amazôo.i.a é O ixincipal fator
de desenvolvimento da Região Nor!e do País. Nós, do A=. podemos test~munhar, também. a importância desse Banco, que opera
nas principais cidades do interior do Estado e na Capital, desde os
tempos em que se dedicava às linhas de fmanciamento para a prodação de borracha. detendo o monopólio da sua comOI<ialização.
Foi graças a isso que o Brasil pôde soerguer os seringais natiVos
da Amazônia. durante a Segunda Guerra Mundial, cumprindo os
cootratos assinados com os Estados Unidos, dentro das cláusulas
do Tratado para. reativar os seringãis nativoS. O Banco da Amazônia, portanto, era o agente fmanceiro desse novo modelo de desenvolvimento da RCgião, SendO também o 6i-gão que Comercializava,
que detinha o monopólio da borracha.
A partir da quebra, pelo Govemo, do monopólio da bormcha, em 1967, os seringais passarani a eilt.J:irem declíniO; hoje,heveicultura é uma atividadc: CCOilÔmica praticafnentC em extinçãO na
RegiãO, potque o Banco da Amazlluia. ao deixar de sa o delentor do
monopólio, que oferecia segurança para os produtaes, petdeu sua
força po:ra o financiamento e a comercialização do produto.
E agora estão querendo fechar as agências, quando o banco
é o ageDle fulariceiro do Fundo Constitucional do Norte!
Quer dizer, vários municípios do interior da Amazônia _
que têm conseguido, através do Banco da Amazônia_ esses fmanciamentos para as atividades produtivas, principalmente para o pequeno e médio produtor, para o pequeno e médio comerciante. estão alarmados. Não bastasse o fechamento das centenas de ag&.cias do Banco do Brasil. o Governo ainda pretende encerrar as atividades das agência do Banco da Amazônia no interiOr da Região
que lhe dá. o nome. Acho que estamos às vésperas de um grave
erro, que precisa ser repensado pelo Govemo, como diz V. Ex•.
O Sr. Adem ir Andrade - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR • Concedo o aparte ao nobn> Se·
uador Ademir Andrade.
O Sr. Adem.ir Andrade - Congratulo-me com V. Ex•, e
gostaria de repetir o que tenho dito permanentemente nesta Casa:
nunca vi um Govetno tão teimoso como esse. Porque há certas
questões e pensamentos que são unanimidade na classe politica, e
o Governo impôe outra posição. Veja, por exemplo, o ca'so da
Companhia V ale do Rio Doce.. Não vi um político ainda, neste
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Coogp:osso N~onal, defender ou aceitar a privatizaçio da Coinponbl& Vale do R10 Doce- No entanto, o Govemodizque vai fd-la
a qualquer custo. A quesllo do Banco da Ama7..&üa 6 outm poo.to
de defesa de toda a classe poHtica da nossa regiio, que tem que ocr
respe1ta.da, porque tem um mímero considen.vel de deputados. O
qu~ defendemos e entendemos ~ que, com a propria mudança da
aplic:açio do fNO, que fomos nós que criamos DeSta Casa do Cc:mgrosso Nacional, hoje mais de 70% desse• recnrsoo estio sendo

aplicados com o pequeno e o médio produtor, através das suas usociações. mesmo sem o documento da tena - o Govemo nunca
resolveu esse problema do povo brasileiro. Isso está genndo enor-me desenvolvimento em nosso Estado, e agon. vem o Govcmo falar em fechar &gencios e deixi-w funcionando apenas nas capitais. quando ele deveria pensar justameDlC o inveno. Ele deveria
pensar em colocar pelo menos um funcionirio do Banco em cada
Prefeitura do Estado do Am•zcnas, para que e~ funci~ jmlo com o funcionário da EMATER, conlactallsem oo pll!dutores

rurais e facilitassem as suas vldu no. ICUS tn.balhol:; ODeie Ílio pudesao haver ag&x:ia, que houvesse posto; onde nio pnles110 haver
posto, que houvesse um funcioriúi.o do hlnco colocado em cada
município de cada Esl&do do Norte deste Plk Fn isso que o <lovemo devia pensar em fazer, tma que cada vez mail es~~e FNO
vi~sse a ~~b.Jir para o desenvolvimento da nossa Regi.io. pois
fos pua lSSO _que oós o criamos. E agon. ele fala em fedlar as
ag&clas. Qu-er dizer. mmca vi um govemo tiO insensível como
esse. Espero que todos possamos fazer o Govemo voltar atds nessas posições. Agora mesmo teremos o nosso V EncOO.tro da Bancada da Am.,.l\nia, no Estado do Amap6. nos dias 28, 29 e 30 de
setembro- Cemmeote, oo Senadores estario li, como eu tambán
estart::i E vamos ver se batemos fJIIDC ocssa questio, pua fazet" o
Govemo compreeudc:r que ele tem que ouvir a classe po1ftica. cjue
!'!e nlio pode impor a sua von!Rde 1 NIIÇio0 SR. NABOR JúNIOR _Muilo obrigado po<"" apa!1A>,
Senador Ademir AndradeSr_ Presidente, pam que conste doo Anais do Senado Federal. vou proceder à leitura do IIWlifesto ela Cimant Municipal de
A1tamin e demais segmentos sociais da Regiio Norte, sediadu na
úca da Rodovia da Transam•zôoica, em defesa do BASA. É um
documento que deve ser comiderado, ante o iminente fechamento
de 80% das ag&!cias daquela institniçio, po< proposla do Minist6rio daFazeudL
·
· ··
.
A Omant Mlmicipol de Altamira, ~poda
can o iminente fochamenlo de oiteola po< """"' das
Ag&!cias do BASA, ~ no dia 21 do COD'etlte ln&
uma Reuniio Extmadinma Especial Sob a Prosid&cia
do Vereador 1oio Matogrosso Alvos Filho o demais V&IUdoroo: Djalma Alvea doo Santos, Ahivo Mum~,
1~ Fe=ira Gomes, Francisco Patrlcio de Gouveia,
Ananios Gonçalves Monra, Fnncisco daa Chagas Lopes
de Araújo e Francisco Eduardo Modealo da Silva. Estiveram tam.Mm presentes os seguinte p;pesentantes de
6Igioo e entidades da "'giio: Sr_ Wanderlan de Oliveira
Ctuz - ~feito Municipal de Altamira em exerclcio: SrWilmar 1~ Soares - Presidente do Liono Club; Sr. Osvaldo Passarelli- Representante da Coop&fmn, Sr. Leonam Raimímdo de Almeida Lopes - Gerellte do SEBRAE: 1osu~ Femoira Cavalcante - Representante da
EMATERIPA; Sr- 1uraci Calvino Mon>ira - PtmdeDie
do Sindicalo doo Tnbalhadoroo Rwais; Sr- Aristoo Filho Pcrtugal- PresideD!e da APRAR; Sr- Pedro Cutelo
Branco - Representante do Sindicalo Rural de Altamira;
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Sr. Joevane de Souza Gaioso - Presidente do CDL e a
Dt' Vera Lllcia Ston:h- Representante da OABNo decom:r da reUniio, fizemm uso da polavra
várias autoridades, entre as quais destacamos os VereadoreS: 1oio Malogrosao Alves Filho, Ahivo Mllll!betger,
Francrsoo Pattfcio de Gouveia, [)anjel Nogueira dos
Santos, Fnncisco das Chagas Lopes de Araújo e FmnciJco Eduardo Modeslo da Silva. Entre aa autoridades
usuam. a palavra: Prefeito Municipal cm exercício, o
~sidente da APRAR, o Presidente do CDL, o "'1'1"sentante do Sindica lo Rural de All&mira, o ~sidette do
Lions Club, o Presidente do Sindicalo doo Trabalhadorea Rurais e o g<z<nte do SEBRAE- E no rma1 da xeuniio foi redigido o aeguinte manifeslo:
O Banco da Ama7ônia S/A, há 52 anos. vem fomelltando o desenvolvimento regiooal.,. criando fmanciamentoo de um único produto. a bcuacha, passonde po<
diferentes fases, investindo maciçamente em grandes
projetoo, pol"6m aos poucoa vem quebrando essa truliçio e a!tenndo suas ma. de açio, hoje com sua prioridade voltada pua os miao, pequenos e m&lioo JXOWI<lo
runis que coostiu'Cm 01 setores realmente prociltivos da
regiio, e ao Jooso doo seis 1llimoo liDOS vem
financíameiJioo cem """"""' do Fuodo Constitnciollal do
Norte -FNO, apnudeOOo a oovir a sociedade civil, acatando c:ambuiç&s de impottanles segmen10s OIJ!Ú'izados,
~ os l:l'abdladotu rumis da AmazAnia, no afã de alamçar a pleniblde das suas dec:i.sões denxcráticas, geja na sua
gOstlo .iDI.ema. "'ja na sua açio de ageote do desenvolvimemo ...giooal, numa missilo indispensável de promov...- o
. deocavolvimeDo social e """""'"'iro da AmalolniL
N i o - a mi&<io de desenvolver o lado social
e """"""iro o BASA é •sente financeiro de impo<tan!<o
_ . . de cr6dilo, o que vem CIJm!Óido noconlo><lo de
gmdos deaafioa, Mtimnlmdo a únplanlaçlo e modemiaçlo ~ aup: nJn ••Vos agdoolas. ~ e ÍnlilSttiais de gzmde impoctb para a ecmcmi• regiOuaJ, em eopecial com os ~ ot:iuucb; do FNO, alamçando um
Juao de 28 milhões de reais, revelado em "" último bo!Jmço. <XliiiOJidando-,. comoag<~~~e financeiro da "'giiio.
Sobrepujmlo peloa mimeros "'veladoroo de sen
nltimo balauço, o BASA, ~m de agente rmanceiro ~ a

r.,.,........,

realizaçio do sonho acalenl&do pela Amazônia Legal.

sendo a 1inica instituiçio fmanceira credenciada na regiio pam

rmanc:iaJnemoo

ao abrigo do FNO, falo que

tem fomentado esttutura aos agropea:~aristas que sio os
- Íespolisáveis pelas de.lfcias colocadas em nossa mesa.,
delicias essas fundamentais i vida flsica.
Olnsidenndo que o Governo pmmde realiDruma
canpl<ta modirx:açio """ bam:co fcdenis. feDndo flaXalo 1111- 192 da Constituiçio Federal, que ttata do sist&ma fJQaDOC~ al6 hoje nio regnlamentado, e Íl:lliiXIlle o fod!amenlo imediato de 80% das ag&lcías do BASA, com
proposta do Ministro da Fomxla em DIIUiter apenas repr&sentaçio do BASA nas capitais da Região Am•zlna
Nio obslante tudo isso, o joma1 Folha de S. Panlo
relaciooa as 300 maimes instiluições fmsdlceiras do PaíS,
de acordo com oo boJanços de 94, orupondo o BASA o

sexto lua-r eEtre u mais xenU.veis.

Sio, portaDio. incoetenteo .. medidaa propostas
pelo Ministro da F...,nda as quais, se ilnplarJtada.s, ~
cerlo que trario s6rio!l prejllzoo à Amazônia, especial-
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mente aos pequenos produtores, trazendo desemprego e
miséria à regilio.
·.
Nesta oportunidade, esclarecemos t.&Inb6m que o
fecllameniD dessas Ag&u:w virá sobejamente prejudicar a Região. pois os micros. pequenoS e mMios produtores rotais deixaram de contar com o Agente do deiiCin·
volvimento social, ecooômico e fm.aDceiro desta Regiio.
No que concerne l Regilo da Transamazônica. o
BASA tem fmanciado, ao abrigo do FNO, no per!odo de
setembro/90 ali boje, 4.000 financiados na 6rea rural, no
montante de RS 47 milhões, e quinze fmanciados na
área industrial. no mooLIDte de aproxim•d•JJVI!Dte RS 32
milhões, para as atividades de pecuária de corte e leite,
implanlação de culturas defmitivu (cacau, cupuaçu,
café, coco etc.), euml,
bomlgem, e!lllada interna,
cocho, casa para vaqueiros etc., esclam:endo que 97%
destes valores slo aplicados en~ os mini e pequenos
produ!DreS rurais, ailrnngendo os IDl1Diclpios de Pacajá,
Senador José Podlrió, Podo de Moz. Vitória do Xingu,
Brasil Novo, MedicilJndia, Uruut e Altaminl. tendo
atendido 33 associações e ooopentivu de produt<nsrurnis, atrav6s do FNO-Espocial
Que do teor deste manifesiD seja dado conhocimento a todos os Parlamcntaftls do Pui., AID&Z.Ôilia e da
Regilio Nordeste.
Não havendo mais mat&ia ua pata, o Sr. PIMi~
dente encerrou a Reuniio e II1IDdou pegar a assinanm.
de todos os presoni<S. SalAo Plen.lrio da C1mlra Municipal de Aitamira, aos vinte e qualro diu do DI& de

cen:a.

agosto do ano de mil novecentos e noventa e cinc:o.

.

Seguem-se as assíoatums do Presidenlo da C1mara Municipal, dos Vereadores, do PrefeiiD e demais auiDridades
Sr. l're$idente, Sn e Srs. Senadores. ao fazer este regutro e
podir a inserção do importante documeniD noo Anais do Senado
Federal, quero tamb&n diriair veemente-apoio ao Minislro da Fa-

presen!"'-

zenda para que C$$1. posição seja revista, evitaJX1o..ie o
de tantas agéncias sem uma discussio ampla çom u

f~to

cxmnnjdldea

e os Governos da Região Norte. wvídas, ~m u Iepmsentações desses Estados no Cmgresso NacionaL
Dirijo este apoio também à Sr" Presidente do BASA, que,
acreana de nascimento e com larga cxperi&lcia na gestlo de insti~
ruições regiOnais de desenvolvimento, cert.ameme saberi. ser seusfvel à gravidade do problema.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE · Sr. PresidelliO, poço a pala·
vm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bello Puga) • Tem V. &• a palavra.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB.PA. Pela Oldem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Prcsideote, quero dimr a V. Ex• que, em
boa bora, foi criado pelo Presidente Jos6 Samey o Joi'DIIl do Senado, encarregado da divulgaçlio doa trabalbos delta Cua.
No entanlo, queria indagar da Presid&lcia desta Cua so
existe censura à palavra dos Senadoeos nosso jornaL Pmque, !ovando em conta o que aconteceu na sesslo de ontem e o que foi
publicado no jornal de boje, para mim. estA claro que existe uma
cemun.. E isso, como Senador desta Casa, nio vou admitir.
Estou levantando essa questio pora exigir da redaçJo do
Jornal do Senado que publique o discurao que fiZ pela Liderança,
na sessão de ontem. Nio que eu faça queatio de que se divulgue o
que se faz aqu~ mas porque est6. claro. pua mim. qUe hruve uma
censura àquilo que mencionei aqu4 ontem.
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Fiz um discurso fabindo pela Liderança do meu Partido .•

Portanto; a niínhã pal&vra iiCVeria ser divulgada -.

colocando o

problema da Comissio Especial de Obras Inacabadas, do Senado
Foderal. p<eSidida pol9 Sensdor Carlos Wilson, que b~via estabelecido cooosco uma programsçlio pela qual essa Comlssio pusaria em Tucurui. estando.tudo acertado para isso. De :repente, na óltima hora, o Sensdor Carlos Wilson foi pressionado por um mau
. poHtioo, que deseja ver a cizAnia, o desentendimeniD, que mentiu
pua o Senador Carlos Wilson. Infelizmente. S. Ex" aaeditw na
meittira e suspendeu a plSS&gem da Comissão pelo Município de

Tucuruf.
Hoje, o Jornal do Senado aborda. a viagem da Comissio:
''Comissio v~ obras inacabadas em MacapA". Não cita uma JiJlha
sobre o meu discurso de ontem e sobre o fato de o Senador CarloJ
Wilson ter tido um comportameniD enado, apoHtico, ter cedioo 1
pressio de um cidadio sem escrúpulos, cujo nome S. &.• niio quis
citar. O certo seria dizer quem inventou a mentira e fez com que S.
Ex•, sozinho, como Presidente da Comissio, tomasse a: decisão de
que ela nio passaria por Thcurul O Senador Carlos Wilson devoria dizer quem foi essa pessoa, esse polítiCO que mentiu para S.
Ex', e deveria recoohecer, inclusive, o seu eli'O de decUão.
Nio aceito a censw:a do Jomal do Scuado e exijo. como
Senador desta Casa, que o discurso que fJZ ontem, aqui., pela Lide-rança do meu Partido, seja. p1blicado no jornal desta Casa e tcroha
o mesmo destaque da palavra de todos os demais Senadores. Se
isso Dia for feito, voltarei ao assunto na segunda-feira, porque nio
aceito c:eDSUII. de ninguém! Esse jãnal não foi feito para ser censurado, o direiiD aqui ~ igual para lodos os Senadores. Se fiZ criticas i açio de um Senador, ~ um direiiD que tenbo. Se o Seruido<
enteoder que nio estou certo, que venha Atribuna e exponha o seu
posicionamelllO. Contudo, o jomAl nio pode deixar de divulgar a
minha manifestaçlo e o meu pensa.z:Oento.
PortaniD, exijo que a minba manifeslação de ontem seja devidamente publicada no· Jornal do Senado, na sua ediçlio de segunda-feira • nio o que estou dizendo hoje, mas o discurao que fiZ
na sessio de _ontem. Nlo aceito que ele não seja publicado. Se não
for publicado na proxims odiçlio do jornal · repito ·, voltarei ao

tema na próxima .segunda-feira.
Sr. Presidente, era essa a questio que gostaria de colocar a
V. Ex•.

O SR. PRESIDENTE (Bello Paxga) - Nobre Senador Ademir Andrade. a Presidancia esclarece desconhecer qualquer regime

de cenSura impooiD pela Mesa do Senado ao Jomol do Senado.
Todavia, a roclamsçio de V. &• será encaminbada à Mesa, para
-que o Setc:r cõmpelinte ofereça a V. Ex' as explicações devidas.
Concodo a pslavra ao nobre Senador Msuro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB.{l(). Pronuocia o iioguinte discurso.) - Sr. PresideD.te,- sn e Srs. ·Senadores, com a
nova resppns.abilidadc que asa~miu de examinar e apcrleiçoar_ ~
Refonna Administrativa enviada pelo GoVerno, o Congresso -VBl
pusar por um grande testo de afumaçio perante a opiniio pública.
O conteúdo pol~mico das mudanças propostas pelo Executivo vai
exigir de Deputados e Senadores elevadas doses de coragem, ~
riiD público e indepondincia, para decidir em nome dos supenores
interesses delta Naçio. Texemos que assumir de frente mais esse
desafiO, com a mesma disposiçlio que foi revelada na aprovaçlio
du reformas eoooômicas do_ primeiro semestre.
O povo brasileiro estA cansado do medo que leva à emissão.
Jnfeii2moniD, gaubs sempre quem ~ mais o quem so organiza
como força de pressão. 1!, como ~ impossível COIIIentar a IOdos ao
mesmo tempo~ petde o mais fraco. Assim tem sido até agora. em
prejuizo da maioria do povo brasileiro. E 't.~osso modelo de coo-
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viv&lcia política tem dado guarida a essa deformaçio do conceito
de maioria. A discussão da Refonna Administrativa pOded signiÍlCal'

um divisor de águas entre o pa$:sado e o futuro deste País

aprisionado pela hipocrisia e pela demagogia. Considero imperioso substiblir os hábitos rançosos da escravidio corpont.iva. colocando em seu lugar as decisões firmadas segundo os valores permanentes da verdade. Chega de enganar-nos. a nós mesmos.
O Brasil tem vivido algumas experiênciaS de reforma do setor público, mas nenhuma delas resistiu ao tempO e ao poder erosivo das influências negativas. Há 26 anos. O Ministro H6liõ Beltrio
lentou um modelo de reorganização do Estado, atrav6s do Decreto-Lei 200, seguido de algumas tentativas frustradas de desburocratização. A Coostituiçio de 1988 criou meomimios que engessaram o poder de decisão do Executivo nos- níVeis-federal, estadual
e municipaL Veio, depois, o Governo Collor com as suas desastrosas intervenções na máquina pública, tnwmatizando e humilhamdo
os servidores com um desmonte selvagem que deixou rastros ii:recupetáveis de destruição. Mero capricho iirespoosável pam impressionar a opiniio pública. que estava bip:~.otizada pelo marketlng ela caça aos mamjás.
Há muitos fatOres que estio na origem dos males que inviabilizam uma administraçio pdblica ágil e eficiente. Um deles foi o
que prevaleoeu durante muitas d6caclas, pelo apadrinhameDto poHtico que substitufa o m6rito nas admissões para o Setviço Póblico.
O amadorismo nos processos de gestão do Estado era a porta ampla e permanem.emente aberta para essa prática, que dispensava os
concursos. O setor privado em ainda acanhado na sua capacidade
de absotver o crescimento vegetativo da mio-de-obm disponivel.
e a ilusão da segurança no emprego público exetda um forte apelo. Isso levou ao nepotismo e ao engorda.mento, sem crit6rio, das
folhas salariais do Estado-empregado<. Nós, politicos, temos que
assumir o nosso me&-Culpa na culturalizaçio desse vício.
A Reforma Administrativa enCamiDbada pelo Govem.Õ aio
corrige os efeitos dos vícios passados, mas ~ uma poposta bastante realista na busca ela proftSsiOnalizaçio do Setviço Públioo. Seria
pretensioso demais tentar analisar, neste rápido pronunciamento,
toda a extensão das duas Emendas Constitucionais do POOer Executivo. No seu coojunto, o projeto de reforma vai demandar muitos debates den~ fora e nas cercanias do Congresso.

O Sr.RomcroJucá- V.Ex•me permit.eumaporte?
O SR. MAURO MIRANDA • Com muito prazer, Senador

RomeroJucá.
O Sr. Romero Jucá- Senador Mauro Miranda. V. Ex• trata
de uma questão ligada ao dia-a-dia ela Administração Pública lmlsileira, que ~a refomaa admi.nisb:ativa. Como V. Ex.. bem disse, a
reforma administrativa terii sido tratada, ao longo do telnp). com
uma espécie de pirotecnia política. Mudam os Governos, surgem
as refcmnas administrativas. De quatto em quatro anos, ou !llé- menos. temos visto a dança dessas refcmnas, criando-se ou extinguindo-se ministérios." mexendo, com isso, na vida profissional de mi·
lbares de seiVidores póblicos que estio à margem desse processo
politico, -m.as,-ria verdade. tornam-se as grancl.es: vítimas dessas reformas administrativas malfeitas. V. Ex• lemb:ou muito bem. no
Governo Collor, a questio de se fundirem trSs ou qualro minist6.riós.- ficando muitos servidores disponíveis, sem receber salário,
em uma 11zotra11 • Uma reforma administrativa tem que sec feita seriamente neste País, mas não só para ac:abar a estabilidade do servidor público ou para extinguir ou criar minist&i.o. ADies da fala
de V. Ex.., mencionou-se aqui a questão dos gmndes salmos. Na
verdade, uma refomJ.a ll8. achttinistmção do Estado passa. efetivamenle, por uma política salarial s6ria, onde se penalizem os grandes marajás em termos salariais deste Pals. Se fonnos estudar as
folhas salariais,-vamos obseiVar que os cortes que devem ser feitos
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certamente nãO recaem sobre os pequenos, que ganham em tomo
de ,um saláiio mínirilo~ um salário mínimo e meio, Cnfun. uma·remuneraçio m&Iia muito baixa em nível do Serviço Público brasiieiro. Os cortês efeUvos tem que ser feitos Sobre os grandes sa.lá~
"' rios e grandes disp!ndios que são feitos muitas vezes por sistemas
corporativistas que oneram a Administração Nblica brasileira. Parabenizo V. Ex* por ferir esse tema tio sério. Efet.ivamente temOs,
como classe política no Congresso Nacional, de discutir exaustivament.e a questio da reforma administnttiva que está sendo proposta
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, diga-se de passagem. está sendo proposta em uma outra linha. Nio estou aqui
compamndo a atual proposta de reforma administrativa com as·anteriCJR:S; pelo CODtrário, obsetvamos que agota nio se eslá falando
em acabar ou criar minist&iO: Da verdade, está-se procurando discutir a raiz do problema ela Administração l'llblica brasileira e
criar uma sistemática efetiva e defmitiva que possa fazer com que
se incremente racionalidade na gestão pública do oosso Pais. O
lema que V. Ex"aborcla6ela maior importância pam a Nação, pam
a classe polftica e, em especial, para os servidores públicos, que
dedicam""' viela i causa pública e nem sempre sio ocmp«en<<idos.
O SR. MAURO MIRANDA • Agradeço profunclameote o
aparte de V. Ex•. que vem ao encontro do que pensamos e da cauaa pela qual httamos.
A estabilidade e os excessos de rem.uneraçio consagrados
pela via judicial serio temas de elevada sensibilidade sobre os
quais o Congresso terá que tomar decisões, olbando para o fublro.
Entendo, em princípio, que essas e outras questões ligadas,ao fi.mcionalismo sio ref~ncias de vida ou morte para a União, Estados
e Municípios na sua capacidade de prover serviços essenciais para
a população. Há Estados em que as folhas de salários atingeaf o
peso assustador de 91% DO conjlnto de despesas de custeio, reduzindo a praticamente nada os investim.Cnlos em educação, saúde.
segurança. saneamento e transportes. Pam. manter empregos diretos, suprimem-se invetsões em setore:s que criam empregos ~
tos, de efeito Dlllltiplicador mais poderoso sobre a estabilidade social.
A profiSSionalizaçio proposta pelo Executivo, no meu entender. vai valcrizar os recursos humanos colocados a serviço da
sociedade como um todo. O atendimento será melhor -·
O Sr. Lauro Campos • Senador Mauro Miranda, V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA • É com muito prazer que
aceito o seu aparte, Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Senador Mauro Miranda, a exposição de V. Ex.. versa sobre um tema da máxima importância. No
eotanto, ao oontririo elas esperanças depositadas por alguns dos
políticos brasileiros e dos eminentes Senadores aqui presentes, receio que? ao inv~ da rncionalidade <(Ue, agora, ~ assumida por um
neodisclpulo de Max Weber, o Sr. Bresser Pereira, que 20 oo 30
diaa após asaumir o Minist6rio, no tempo do Presidente Jos6 Sarney, publicou um livro em que declara textualmente que adota o
~todo. a tenninologia e as diretrizes do pensamento marxista e
que ele em. e~ um manista - isso não foi há muito tempo para que

a gente pudesse esquecer-. aiOJ:8. S. Ex•, o neomaxweberiano que
nunca leu Max Weber, nem ele nem o Nakano, que niuitas vezes
escreve per ele, vem dizer que vai construir em oposição à antiga,
velha, arcaica. founa de administração pública. em que o nepotismo, as: relações familiates e as relações de sangue, etc. predominavam; que vai criar uma adm.íD.istisção modema, iliípessoal, eficiente, mcional e legal No entanto. ele já começa dizendo que vai
demitir 80 mil funciooários. Senador Mauro Mixoncla, acompanhei
de perto essa questão, pmque Bra.s:ilia ~ umA cidade administrali_:
va. Então, nós, de Brasllia. somos atingidos no coração, quando
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essas medidas disparatadas e infundadas vSm prejldicar a nossa
sociedade. Quanto àqueles 160 nlil fuocionários prejudicados pelo
narcisismo enlouquecido, ensandecido, do Presidente CollOI",
acompanhei um grupo desses funcionários que pretendiam ser
reenquadrados no SERPRO. Ao coriVersai' cõni aqueles funcionários, eles me deram os nomes das pessoas, me contaram sobre funcionária.S quC haviam se prostiwido após penJer o emprego, sobre
dois funcionários que haviam se suicidado. Falaram sobre um casal que trabalhava na mesma repartição, e ambos fcnm atingidos
pelo desemprego; o marido tentou montar uma banca, transformando-se em camelô nesse Estado raci~ legal, onde se criam
camelôs desempregados e desespemdos, em nome dessa racionalidade. Portanto. mc:eio que,. se a carruagem continuar com esse andamento, caminharemos para um desastre bem maior do que aquele iriiciado ao lempo do ex-Ptesidenle Fernando Collor de Mello.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA - Concordo com V. Ex' em
muitos pontos, mas acho que nosso Congresso Nacional tem de
enfrentar a situação. A proposta virá par:a esta Casa, e tenho a certeza de que teremos a sabedoria e a coragem para defmir rumos
serenos. mas com muita determinaçio.
A pror.ssionalizaçio proposta pelo Executivo, no meu entender, vai valorizar os recursos humanos colocados a serviço da
.sociedade como um todo. O atendim.eniO seni. melhor, e o servidor
mCieeeiá o 1espeito da população, rompendo-se o estigma da inefici\Sncia que compromete a imagem da maioria. O projeto estabelece salvaguardas !""' impedir discriminações e ilúustiças. A função pública estará ligada ao objetivo e ao ideal de ·servir, em vez
de servir-se. A efici&.cia sed compensada com gratificações adicionais. LuCiliiiÍ o sotVidor, luCiliiiÍ a população dependenle de seu
devotamento à causa pública. Creio que cabetá ao Congresso entender claramente os efeitos da :reforma sobre o futuro, e estabele-cer condições objetivas para que a lei nio sirva de pretexto a perseguições e instabilidades nas relações entre chefes e subon:linados. Nem se deverá pennitir tambml que restem brechas para a
prática do "jeitinho" que legitima as anomalias.
São essas aS pOnderações que eu gostaria de registrar numa .
primeint análise dos prop6oitos da Reforma Administrativa. Acho
que me enquadro dentro dos sentimentos da maioria desta Casa e~
por isso, nio tenho posições inflexíveis sobte esse assunto, de tamaoha responsabilidade, por envolver a segurança e a estabilidade
de tantas familias espalhadas por todo o território brasileiro. Firmaxei minhas convicções dentro da pmocupaçio de que o bem geral deve estar acima das resistências individuais ou corporativas,
consagradoras de privilégios.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILSON •. Sr. Ptesidenle, peço a polavta, para uma explicaçio pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Bello PaigO) - Tendo sido V. Ex'
nominalmente citado pelo oradot- que o precedeu, concedo a polavm para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido ab.'ibuído, segundo o art. 14. inciso \1. do Regimento Intemo.
O SR. CARLOS WRSON (PSDB-PE. Para uma explicação pessoal Sem revisilo do orador) • Sr. Ptesidenle, Srs. Senadores, encontrava-me, ontem, na tctmião da: SUDENE._ em Pemambuoo, quando, já no final da Uirde, rocebi, por intemt&lio da minha
assessoria. cópia de discurso proferido pelo senador Ademir Andrade.
Na qualidade de Senador e de pesS08 que Iespeita profundamente esta Casa, senti-me obrigado a retomar de Recife, hoje pela
ma.ohã, para poder dar uma explicação não s6 ACasa. mas princi-
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palmente ao Senador Ademir Andrade. com quem eu já conversara na noite de quarta-feira.
Esta casa sabe que foi constituída., há aproximadamc:utc no-venla dias, uma comissão pani fazer· um levant.amcó.to das obras
inacabadas no Pab. Essa con:Ussão tem tido um trabalho exaustivo
ao visitar tod.Os os Estãdos, principalmente a partir das quintas e
sextas-- feiras, para, attav& dessas visitas, CODVCIS8lld0 de uma maneim amena, COidial cóm as lidcmnças locais. procurar uma forma
de classificar, de priorizar aquilo que chamamos de obras inaeaba·
das. Fizemos isso em mais de dez Est.ados brasileiros.
Nesse último fim de semana, por me encontrar em Petroli~
na, na IeUnião da SUDENE, Dilo pude obedecer 1 programaçilo OS·
tabelecida. Na quarta-fCira, recebi por meio de fax uma enlrevista
do Vice--Govema.doc e Govemador em exercício do Estado do
Pará, Dr. H~lio Gueiros Jónio.-, em que S. Ex' fazia colocações po-.
líticas a respeito de refon:nas feitas no Secretariado do Govemador
Almir Gabriel. Na referida programação constava uma visita a Til~
curuí. Como Ptesidenle da Comissão, que !em-se pautado principalmenle pela COJ:dialidade por onde anda, comunicando-se sobretudo com os Srs. Senadores representantes do Estado que será visitado, achei por bem suspender a visita àquele municlpio, aguar.
dando a volta do Govemador Almir Gabriel, um ex-SCI!lldor e
uma pessoa por quem tenho um profundo respeito. Não quis me
envolver ua questão politica do Estado do Pará. Ao telefonar ao
Senador Ademir Andrade, pondeiei-lhe que a ComisSilo Dilo· iria a
Turumí, flC3lldo a nossa visita ao Estado dQ E'~ mareada. para
uma outra data. Infelizmente, nilo fui compreendido.
Nio me vcu envolver, por hipótese alguma. em questões
politicas do Estado de quem quer que sej&. Ape= por questão de
respeito ao Governado Almir Gabriel, resolv1· suspencf!r a viagem
a Thcuruí. Isso não significa que a Comissão não vá Do Estado do
Pará. Oportunamente, visitaiemas esse Estado, bem -como outros
Estados do Brasil
Por isso, meu caro Senador Ademir Andrade. V. Ex•, que
me oonheee desde os tempos em que fomos Deputado Federal,
sabe que jamais iria me submeter à. pressio de quem quer que seja.
O que cuacteriza a minha personalidade, acima de tudo, é o espirita conciliador que sempre tive como Governador de Pemambuco, como Vicc-Govemador e como Deputado Fedeml.
Sr. Presidente, vim a Brasllia hoje para dar explicações convenientes a esta Casa e ao Senador Ademir Andrade.
Q SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidenle, peço a palavra
pela Liderança de PFL.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra a
V. Ex.•, como Líder do PFL.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder, prollllllcia o seguinte discurso. Sem revisão do omdor) - Sr. Presiderite,
Srs. Senadores, quero usar a palavra pela Liderança do PFL apeuas !""' dar um teslemunho e dizer da forma pacífica. da forma
tranqiiila, da forma Iespeitosa como temos acompanhado o traba·
lho da Comissio das Obras Inacabadas.• Quero dar, inclusive. o
testemunho do caso especilioo de Romima, Estado que represento,
onde a Comissão teve- o-cuidadQ.dc_~ter contáto ~ co~ a
Prefeitura da Capital quanto com o Govemo do Estado, por representarem lideranças distintas no Estado. FlCOU, então, marcada.
uma visita, quando as duas administnções terão a oportunidade-de
mostmr as obras inacabadas, que serio visitadas pelos membros da
Comissão.
"
Portanto, esse processO foi cdtduzido~ em R~ de forma extremamenle competeutc, ..!ria e rospeitosa. NiÕ P',deria,
neste momen.to, deixar de dar-este testemunho e de dizer, sem me
imiscuir nas qu·estões do Pará, que. sem dávida, temos acompanhado esse trabalho da Comissão e ~mos visto a fotma c-;:..rhihn<:~.
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a fonna respeitosa, a forma amiga e, JXincipalmente. a fonna colabont.dora como a Comissão tem-se portado.
Entendo que a Comissão das Obms Inacabadas 6, sobmtu·
do, uma grande aliada dos governos estaduais. das piefeituntS e do
próprio Govemo Federal, oo -sC.ntido de ajudar a identificar e
ap:.mtar soluções para milhares de obras qu~ estio espalhadas,
hoje, neste País, sem prestarem o beneficio riecesshio à nossa População.
~ -~
Portanto, quero aqui fazer este desagravo e dar esre testemunho do trabalho do Senaclol' Carlos Wilson e dizer, efetivamente, em llOI!Je do PfL, que nós temos acompanhado e estamos
aplaudindo o trabalho que a Comissão está rCalizando.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a palavra pela Lide111DÇ& do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Bcllo Parga} Concedo a palavra ao
Senador Adcmir Andrade, como Udcr do PSB.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Udcr, proIlUDCia. o seguinte discurso. Sem revisio do Oll'l.dor'.)- Sr. Presidente, Srs. Senadmes, quero dizer que tenho admiraçio e mllro enorme simpatia pelo Senador Carlos Wilson. Ocomo que nenhum de
nós, Sr. Presidente,~ perfeito; todos somos passíveis de erro.
A avaliação que o Senador Carlos Wilson fez a respeito da
questão do Paxá, há de se convir, foi uma avaliaçio errada. Na verdade, o Seoador Carlos Wilson teve 1 intençlo de nio criar um
proble~ mas, com. a sua atitude, S. Ex• fez foi crii-lo.
O Senador Carlos Wilson havia aceitado a minha proposta
de que a Comissão passasse por Tucuruí. Foí feitO. uma programação e o próprio Seriador- Carlos Wilson convidou in.úmcras autoridades a estarem prcSClltcs naquela cidade. O Governado do Estado
em exercício não compareceria. mas já havia detenn.inado a presença do Socrct&io de T111I!Sportcs. O Presidente da ELE'!RONORTE e o Presidente da CDP, do Par.l, já haviam enviado seus
rcpreSClltantcs, e o Prefeito de Tucuruí jl. havia organizado toda a
comitiva. No entanto, às 19h de quarta-feira, o Senador Carlos
Wilson, pressupondo que haveria um problema, resolveu suspen~
der a viagem.
· Ora. fiquei preocupado. Inclusive, o Senador Carlos Wilson
disse coni !bdas as letras que o Governador Almir Gabriel oio ficaria satisfeitO. que haveria pressão política no sentido de que não
fosse feita a viagem. Tive, eitão, o cuidado de ligar para o Secretário de Planejam.ento do Governo" do Estado, que ~ a pessoa mais
ligada ao Governador Almir GabrieL Falei com o Chefe de Gabinete do Govemad.or, faleí com o Secretário de Tmnsportes, que já.
estava com o avião preparado- e, aliás, foi a Tilcuruí; aproveitou a
viagem. visitou as-eclusas e-fez. inclUsive, pCimrso em :rOdov~
que estão seitdo benCficia.úas, lá, pelo Governo do Estado.
Entio, na v~ Senadoi- Carlos W-ilSon, apesar de tcxlo o
mérito que V. Ex• tem- conf"ro muito no seu trabalho; aaedito na
sua pessoa; V. Ex• é extrema.meote cone to nas coisas que faz; conheço sua trajetória política - é necesSário ~ieConhecer que houve
um Cll'O de avaliação nessa questão.
DigO mais ainda: a divergéncia que existe no Pani não é insanável, não é grave. O que está acon;teceodo lá é que o Governador Almir Gabriel. que é nosso companheiro e foi eleito na nossa
aliança política, está pretendendo fazer ·umaafiaDÇS Pua ter maior
respaldo na Assembléia Legislativa. e há um propósito de fazer
essa aliança com o PMDB. Daí, houve uma I:Ilairifestação do ViceGovemador do Estado, dizendo que não concorda com essa aliança. e, como ele. os oito partidos que apoúuim o Governador Almir
Gabriel têm restrições a essi alianÇa~- QUereD:ws sentar à mesa e
ca:npreender essa situação, mas n.íió pata nos indispor. Qümmos
apenas que todos participem desse processo, com exceção do mlio Gueiros Júnior, que não aceita, em hip6fesi- alguma. Mas isso
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não é um problema dele. Ele marcou uma posição pessoal. não
tem divergência. 6 amigo pessoal do Govelnador e o desequilíbrio
Diio 6 grande.
AgOia, o que presumo é que os que querem se aprox.imãr do
Governador Almir Gabriel tenham criado essa cizinia, Senador
Carlos Wilson.. Afl.a.IlÇO a_ V._ Ex_• que o Prefeito de TucurUí. a
quem ielefonei logoap6s V.Ex•terdesmancbado a viagem. como
inbJito de dar uma satisfação, disse-me que o Senadoc Jader Barbalho já havia ligado e dito - Diio sei se 6 mentim dele, mas são
exatamente as palavras - que o culpado do cancelamento da v:~sita
ao Pará era o Governador Almir GabrieL Foi para a ddio no outro
dia e disse isso com todas as letras, denunciando o Governador Almir Gabriel como não querendo a presença da Comissio no E~ta
do do Pará. Ainda disse que ele, Prefeito, )mto com o SenadorEsperidião Amin, que é do Partido dele, e com o Senador Jadcr Barbalho iriam. posteriOimeote, levar essa Comissão ao EstadO- do
Pari.
V. Ex•, ao ptessupor que causaria um problema no Es~do
do Pará, criou,. na verdade, com sua di:cisio de cancelar a viagem.
-um problema político. Nio haveria neOOum impedimento se a Comissão tiVesse mantido a sua tmjet6ria noDDal. Nio haveria nenhum problema. Tenho a certeza de que o Governador Almir Gabriel é um homem decente, é um homem fnlegro, é· um homem
COI:J:Cto e nlo qUestionaria, em abSOluto. Nio seiia rienhuma descoosideraçio a S. Ex•. Inclusive, a presença do Governador em
exercício nem estava prevista, ele seria representado pelo Secretário de Transportes.
De forma que V. Ex•, ao querer resolver uma questiO. na
verdade criru um problema político sério, que exige explicações
nossas à populaçio do Pará. Caso contrário, o pOvo daquele -Estado vai ficar achando que o culpado disso é o Govemador Almir
GalxieL e eu não quero que S. Ex_• seja considerado o culpado Por

essa situação.
Todos nós somos passiveis de erro, c creio que V. Ex•. no
momento da avaliaçio, teDha cometido um erro político.
Em essa a nossa manifestação, como Uder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Bello P"'l!") - Concedo a palavra
ao púximo oritCior inscrito, o :nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o >eguinte
discuiso. Sem reviSão do omdor) - Sr. Presidente, Sxs. Senadores,
anteontem. foi a questão da Rádio Record que nos ocupou boa
parte da sessão; ontem. foi a questio ~;_e, hoje, _é o retomo a
esse problema de uma visita feita oo desfeita a Tucuruí..
Enquanto isso, nós, pacientes Senadores de terceira classe,
que uiõ somos Líderes e nem temos o passaporte fomecido pbr
Lideranças pam ocupar a tribuna, vamos sendo empurrados para a
sexta-feira, vamos sendo empniados para um horário ineXistente.
Eu me inscrevi, nesta semana, quatro vezes para falar. Já me inscrevi, também. para a segunda e terça-feiril da próxima sema.ria
para ver se consigo falar alguma coisa, colocar algumas questões,
que já vio ficando cediçu e at6 desinteressantes, porque, realmen. ie, passaram do tempo, perdenlm a oportunidade de sCrem comentadas.

Ontem. foi dia de ~<!io- Todo d,ia- diz a música popular- é
dia de [ndio. Ontem. foi dia de {odio, mas não apenas de índio,
esse nosso deficiente adtural; onlem, foi dia de n6s todos, deficientes. Nesta sociedade narcisista.- que é principalmente a sociedade brasileira, dos booitoo, dos que têm tratamento médico, dos

cidadãos de primeira classe, dos narcisistas CUjas imagem são pi"O-cfuzidis por indiístrias de fabri<açiío de ;magem, que transformaram o- nalcisismo buc6li00. do Narciso Olhando a sua imagem no
fundo da água, nossa grande indústria de produção de falsas imagens para enganar os eleitores. para enganar os ouvintes. para en·
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ganar os telespectadores com essa produção fantástiCã.- de imagens

falsas.
Nesta sociedade narcisista, os narcisos lião se julgam deficientes e dCsPrizaD:J. ã- deficiência. sem saber que todos nós somos
deficientes. Lá. -nos arredores de Bodoquena. os índios guanmis

estão se suiCidando a uma taxa crescente. Só neste ano já foram 25
que se suicidaram, porque, realmente, as condições de decadência
dessa sociedade atinge tamb6m os silvícolas, que. nãO- tendo condições de sobreviv&.cia. fazem aquilo que fl.zemm alguns imigrantes franceses, que, no século passado, penetraram no Paraná. e foram levados a um suicídio praticamente Ooletivo, que não deixou
rastro de sua passagem por aquele Estado.
Ontem. portanto, eu não pude falar, mas foi o Di& dos Deficientes. E. antes de tomar consciência das minhas próprias deficiências - porque a juVentude. a mocidade 6 t.aD:1b6n narcisista e
não enxerga as- suas próprias deficiências -, antes de tomar consciência das minhas crescentes deficiências - porque, na medida em
que o fogo, o calor, a vivacidade de &os nos abandona., vamos
nos aproximando de Tanatos, do abraço fmal que culminará o processo de deficiência crescenle que vamos incOrponUido ao longo
de nossa existência, entrei em contató pessoãl com algumas defi.

ciências alheias. Um desses deficientes foi meu aluno do Mestrado
de Economiá da Universidade de Bmsília. Eu empunava a sua cadeira tampa acima at.S a sala de aula, aula que ele escutava e ouvia

com atenção e participação. Ele me convidoo para ser o orientador
de sua tese de mestrado, que ele defendeu - c fui lá para acompanhar a sua defesa- na PUC, do Rio de Janeiro. Ele j6. com:u. mundo na cadeira de rodas várias vezes; participou de diversos campeonatos esportivos na·Inglatema.. no Canad.6. e em diversas partes
do mundo. FOi também ele o criador do Iostituto Aleijadinho, instituto esse que, Corix> quase todos os deficientes brasileiros, também está. sendo ameaçado, bem como o piÓprio Aleijadinho na sua
exi~ncia.
·
Este Govemo retirou-lhe a sala, as condições de trabalho. A
sociedade que nos retira as condições ·de trabalho e as condições
da fala atinge a essência humana, porque o homem é homo faber,
é produto de seu trabalho e de sua linguagem.
Passo a ler um artigo, intitulado ''Neo-social", assinado por
Xyco Theophilo. jornalista e publicitário. membro da Associação
dos Deficientes Motores do Ceará, Diretor do Instituto Aleijadinho. membro da ONEDEF • Organização Naciooal das Enfidades
de Deficientes f1sicos. Eu gostaria talvez, se o tempo me fosse mais favorável, do
comentar de inicio esSe ''neo-social", uma refetencia feita ao neonada, que rotem era marxista, logo em seguida virou oeomarxi.sta,
depois passou a ser diversas outras coisas, e, agom, apresenta-se
como o solitário, e único no mundo, neo-social. E o partido do ser
único, de um ser narcisista, qUe pniside a nossa sociedade deficiente.
Começa o artigo:
''Fernando Hemique Cardoso disse que seu Governo não é neoliberal, mas que é neo-sociaL Nio existe
nada de novo na politica social do Governo brasileiro.
Neo-social é o Betinho. A conversa do Governo é
neo qualquer coisa que não preciso dizer, porque vocês
têm imaginação. Mas o que é neofa.n.tástioo 6 que este
Governo não é o único responsável pelo descaso social.
Por que voe& acham que pessoas em cadeira de
rodas, de muletas, cegos. surdos, portAdo<es de deftciên·
cia ineotal, entre outros, pedem esmolas nos sinais de
trânsito? Porque nós achamos que deve ser assim. No
fundo, no fundo, eu acho, vod acha e as pessoas que
vocês conhecem acham. Porque, se não fosse ass~ -isso

n.lo acont=ria. Cooheç<> pessoas raras, que dedicaram
_suas vidas a melhorar a imagem e a qualidade de vida
dos portAdo<es de defxciencia e demais grupos segtega·
dos.
Suas palavras, gestos e a.ções caíam e caem novazio até dos amigos dessas pessoas. É uma insensibilidade gereL cultural
"Ab! Quando a esquerda tomar o poder, isso
muda." Mentira! Não muda nada. Pmconceito nio tem
ideologia. 6 gcrnl, COiltamina • todos. Só os iluminados
escapam. mas estes escapem at6 deste planeta infernaL
Vlo dizer que SCQ Mvoltado. Krisbnamutí, um
dos mais importanteúibios deste skulo, disse: ''Você
está revoltado COil1ra. a educaçio? Não! Revolte-se contra tudo, JXmiUC s6 uma pessoa. completamente revoltada
é capaz de ser criativa".
VW dizer que soo complexado. Como este mundo é complexamente Mvoltante, eu me caracterizo cano
uma pessoa revoltadamcDtc complexa oo complexamen. te revoltada. A din:ita é assistencialiS!Jl e a esquerda
omissa. E este Govemo é neo-assistenc:ialista e neoomisso, em cima do muro.
A CORDE-Coonlenadoria para a (des)lntcgnrçio
das Pessoas Portadons de DcficiSDCia 6 a noo-rCpetiç.io
da falta de poUtica do Govemo Colloc neS!Jl área. P..,.
mem! Não hoove mudanças nesta área., ou se..iat. sio os
mesmos, desde o Governo Collor, que IA estão para di·
zer aos portadores de deftci&lcia, tratados como crian~
ças, o que eles Dio devem fazer. Comó ji dizii. um COinpanheiro nosso: "A CORDE é a nossa FUNAI. A FUNAI e aCORDE existem para deixar os índios e os deficientes nos seQs devidos lugares, ou seja. em lugar al-

gum". .

•

Anuma-se o circo das demissões no serviço público novamente. Embora. a legislação seja favodvel U
pessoas portadoras de defiCiência, tanto na admissão
como na demissão, a COROE estará Já para ajudar os
portadores de deficiência a serem os primeiros demitidos, quando, pelo menos, pela onússio, como OCOIIeU
no Govemo Collor.
Sinto muito, meus amigos, mas os portadores de
deftciência de boje slo os :oeo Aleijadinhos, oco Van
Gogh. neo Gauguin, oco Beethoven. neo Toulouse Lau·trec:, neo Hulen Keller, :oeo Stcven Hawking, :oeog&ios:
com seu potenciais jogi.dos no lixo da História.
Este mUndo -nio nos quer, nem na vida, nem na
morte, embora a sociedade e cada um de nós matem os
portadores de deficiência lentamente, a hipocrisia gemi
nio quer que este$ se ·matem Ostensivai:nente.
Vivamos entio cpmo_ pra.esto, cano desafio,
como ode ao absoluto. ao amor. N.io esse falso amoc libriniano do social festivo que caracteriza o Governo
Fernando Hemique e demais govemos tio parecidos.
Vivamos em homenagem a gênios cano esses que citanios~ ó.ija deficiência transformaram eni eflciEo.c:ia, cuja
segregaçio traDsfonriarilm- cm ligaçio, dooçio, gemalidade amorunivena.l.''
Esse é C: documento qne procuro registrar nos Anais do Senado, aliando-me ao protesto que ele contml. ao grito, A tentativa
de sobreviv&lcia que ele encena. Assim, nio tenho o que comemomr no Dia do Deficierit.e.
Ontem. foi também um dia deficiente; foi também um dia
em que a Consciência nacional silenciou, para melhor atestar IJ. su,
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Estavam no hospital de Santana do Araguaia, oo domingo à
noite. dois cidadãos estendidos ouma maca, assassinados, monos,
naturalmente no conflilO com os irabalhador:es rurais.
O interessante, SI'S. Seliadores. é que, quando um fato desses acontece com um trabalhador rural, todos nós o tomamos público, põis Dão temos medo de que a sociedade julgue o que está
acontecendO. Mas quando oconem crimes como o dos dois pretensos pistoleiros, num momento em que eu, Senador da República,
estava presente em Santana do Araguaia, eles nio dizem nada. oão
divulgam coisa alguma e nem sequer chamam a imprensa para
mostrar os seus mortos. Por quê?. Porque, na verdade, estio escondendo algo errado que fiZCl'alll.
É lamentável que quem pague com a vída não seja o dono
da fãzendã. quem pegue -com a vida não sejam os endinheirados.
qUe pegaram recuisos, na época do regime militar, da SUDAM e o
jogaram fora ou ínvestirani
oulriS regiões do Pafs. Quem morre de tiro e quem vai para a maca fria do hospital é o pai de familia.. que, talvez nio quisesse, mas. por uma necessidade. tomou-se
pistoleiro de uma fazenda. Isso é o mais lamentável!
Quero deixar aqui regisirildo, mais uma vez, essa questão.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço. com muita satisfação, o aparte do nobre Senador Romero Juci.
O Sr. Romero Jucá- Senador Ademir Andrade, V. Ex•, ao
fazer refdncia ao problema do Pará, trata nesta manbi de uma
-questão que, 0a verdade. envolve todo o País. Temos vistO, através
Evidentemente que esses grandes proprietários,- esses grandos órgãos de imprensa. temos acompanhado, pelas viagens que
des fazendeiros, esses banqueiros, esses donos de multinacionais, - fazemoS, que a questão do~ ConflitO-de tem. tem-se agravado em
que conseguiram aquelas terras com a.s benesses do regime militar, proporções exponenciais no Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa denão aplicaram esse dinheiro naquela área, desviaram esses recurmanda social esll ·a clamar pela efetivação de uma política de resos da SUDAM, desviaram esses incentiVos fiscais. Tão verdade é fonria agrária e de justiça agrária que vá ao encontro do momento
o fato que, hoje, a maioi Parte dessas áreas estão abandonadas, que estamos vivendo. O Pará é Conhecido pelos problemas graves
ocupadas por trabalhadores nu:ais. Tanto recurso jogado fora. tan- que lá existem. Mas. em outros Estados da Federação; esse quadro
to recurso desperdiçado! E hoje percebemos um gravíssimo conflivem-se agravando. Tivemos o publema de Cotumbiara., em Rondônia; estamos tendo o mesmo problema no Rio Gnmde do Sul.
to social.
Muitas dessas áreas já foram desapropriadas pelo Govemo. Enfun, a queStão da refonna agrária está ganhando contornos draO Governo. do regime xriilitAr gastou US$10 bilhões com esses mátiCOs. Gostaria de, aproveitando o pronunciamento de V. Ex•,
reforçar a necessidade de que o Governo implemente uma política
proprietários de terra.. E, nesses llltimos anOs-~ o Governo gastou
outros tantos milhões de dólares para dei;aprõpriiir grabde porte de "'forma agriria. que enfrente esse problema não só da distribuiçãO daS terras, ·mas- da questão da produção, do apoio ao homem
dessas terras e colocá-las nas mios dos trabalhadores rurais - e
que já está assentado. Enfim.. que haja um equacionamento dos
muitas delas ainda nio foram desapropriadas.
problemas graves que existem tam.bml nos atuais assentamentos,
Mas o fato é que a maior parte dessas terras está ocupada porque. em Roraima. existe tainbém esse problema de fonna muipor pequenos trabalhadores rurais desse nosso Estado. Trabato séria. Temos lá assentamentos antigos do INCRA,-principal.lhadores que ocupam a terra sem nenhum apoio do Governo, meDle nos Municípios de Silo João da Baliza, de Silo Luís do
sem estradas, sem escolas, sem assistência médica, sem assis- Anauá e no Mutiicípiõ de Alto Ale~. Temos visto a situação detência técnica, sem absolutamente nada. Às vezes, alguns deles plorável em que se encootram esses produtores sem apoio· e sem
morrem. alguns deles são assassinados. Quando l{abalbadores condições. Na verdade, o pequeno lote está. se transformando em
rurais são assassinados, a Igreja Católica, o movimento social, a grande latifúildio, porque o homem do c:ampo oio pode manter o
CPT, enfim, todos levam o fato a ptlblico, porque não têm medo lote que ganhou do INCRA, uma vez que, sem fmanciamento, não
da transparência.
há COOlO trabalhar, não bl como produzir. Na verdade., essa é uma
Estive exatainente nesse domingo no MunicípiO de Santana questio premente; se, de um lado, leva à urgência nas soluções. de
do Araguaia. Ao chegar lá, havia dois cidadãos assassinados e um outro, leva à ~flexão de um modelo que efetivamente ~ condiçõgravemente ferido. Não eram posseiros; eram os chamados funcioes de auto-sustentação a essaS pOpulações que estio scodo assenta·
nários da Fazenda Campo Alegre; na verdade. pistoleiros da Fadas. Solidarizo.me com V. Ex• no que se refere aos comentários
zenda Campo Alegre. Pessoos também pobres e humildes, que, que teceu sobre a situação que viveu no interior do Pará. Sem dúpela falta de emprego, pelas dificuldades inerentes à sua condição vida, servirá cOrilO exemplo para rutros Estados da Federação. Toscx::ial, às vezes aceitam ser guardas de uma empresa como essa; às dos nós, no Senado e no Congresso. devemos cobrar ações concrevezes, aceitam ser pistoleiros de uma empresa como a Fazenda tas do Governo Federal que façam com que esse quadro social
Ca.DlJX' Alegte, que utilizou milbões para fazer as-Seütamentós Da }X)Ssa ser modificado a curtO espaço-de tempo.-Parabéns.
região, para fazer uma colonização privada, e hoje 6 a maior inimiO SR. AD EMIR ANDRADE - Agradeço a V. Ex" pelo
ga dos posseiros da região.
aparte. Somos responsáveis também por essa situação.
dureza, a sua indiferença diante da sorte nossa. Nós, os velhos deficienteS~ nós, as crianças deficientes, que serão afastadas pela
mortalidade infantil; o6s, o:; deficientes de todas as idades; os
analfabetos, os sem-teto, os :~':em-terra, os sem-saúde, os sem-_educação, os sem instrumentos para viver."
-· ·Portanto. ontem foi dia de índio, do índio que também constiwi Um mOsaico nesse quadro de deficiênciaS.
Ontem, foi o--meu dia!
. Muito obrigado, Sr. Pmsidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra
ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem ~visão do orador.) -: Sr:.__Preside.ntc. Srs. Senadores, eu gostaria de registrar uma visita que fiz, no último fun
de semana. a seis Municlpios do Estado do Pará: Aoresta, Conceição do Araguaia, Redenção, Cumaru do Norte, Santana do Arnguaia e Santa Maria das Barreiras.
Uma região, Sr. Presidente, em que o regime militar, bá
anos, resolveu fazer uma áreã. de grandes oa.~pações e distribJiu
suas terras a grandes proprietários. a banqueiros, a multinacionais,
que se utilizaiam dos IeaJrsos da SUDAM, que se utilizaram dos
incentivos ftscais e que, com suas grandes e poderosíssimas fazendas, que t~ áreas que variam entre 50 a 400 mil hectares, todas
elas instaladas nesses municipios, utilizaram recursos da Oidem de
US 1O bilhões. que eram. ~linados a investimentos naqUela região.
.-
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Penso que a CODIJRCDSio política do Congresso Nacional
em relaçio a esse aspecto ' muito cooservadora. Lembro-me de
que, no processo de elabomçio da Constituição de 1988, exi:dúam
mais de duas mil votações. Senada- Lauro Campos, e houve uma
única votaçio em que nio faltou nem mesmo um parlamentar.
Houve duas votações de maior prêsença: uma foi Ados cinco anos
de mandato do Presidente Samey - fal~ dois parlamentares entre os 503; a oUtra: foi a. votação da. teforma agrária - nlO faltou
ninguém. Normalmente as votações OCOiriam com 60% ou 70% de
presença oo Congn:sso Nacional. A UDR, pata aquela votação,
colocou aviões a jato à disposiçio, em todo o Pais. palll tnoze=n
os Senadores pata votarem CODtta o capirulo da reforma agrária.
Lembro-me de que, de um lado da tribuna, o Senador Mário
vas, hoje Govema.dor de Sio Paulo. defeodcu a (X)Siçio eocamiDhada por nós; do rutro lado, o Senador Jarbas Pasaarinbo discur·
seu contnl o 00550 encamjnhamento. ID.fclizmeJ:Jte, foi vitorioSa a
proposta do Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Romero Jucá • Sem dúvida, o Congn:sso Nacional do qual. naquela q,oca, eu nJo pertencia • perdeu a grande dumce
de um quorum dessa magnitude p8Ill configurar um avanço imp<OSCindivel ao Pau. Infelizmente, se a Constiruiçio de 1988 nJo
avançou, temos agora a obrigação, como Congresso mnovado,
com a postura difei'CDCiada, de buscar esse avanço, de retomar
essa questlo, porque, sem õivida nenhuma, ela esti calcada dentro
de cada município, de cada canunidade. Enfun. !rala-se de questão que diz respeito ao mundo real ao Brasil real mzio pela qual
nJo pode fJCar sem resposta.
O SR. ADEMIR ANDRADE • Concordo plenamente com
V. Ex•, até porque somos um Pais muito atrasado nesse tipo de
prodnçio. Estive na Fmnça, que é 17 vezes menor do que o Brasi~
duas vezes e meia menor do que o meu Estado, o Pari., e fui infOI'~
mado de que aquele pois prodnz 70 milbões de toneladaa de gmos
por ano. Nós, com essa imensidio de terra, com uma populaçio
duas vezes e meia maior do que a França, quando produzimos 70
milbões de toneladaa de grilos, festejamos. Isso é falta da reforma

eo.

agriria.

-

Isso ocoae devido ao conservadorismo, i falta de compreensão da- classe politica bmsileim. Os gmndes pofsea caj:>italistas do mundo frzeram R)fonna agrúia e obtiveram ECsultados positivos. O M6xico, o Japio, os Estados Unidos cresceram e se modi~
ficaram depois que implantaram a R)foona agrária. No Brasil reforma agrária 6 coisa de coDlllllista, é coisa de quem quer desvir-

tuar a sociedade.
O BiliSil pn>eisa de reforma agrária como nós pn>Cisamoo
de ar para respirar:- é wria necessidade básica ao desenvolvimento
desta Naçio, e nós, pollllcos, temos que ter essa eompm:Dsão. E
podeiDO$ contribuir, porque lnlbalhomoo na elabon.çio do Orça·
meD10' da União. O Governo Federal faz promc.ssas, determina
metas, mas nio as cumpre. Anteontem. dizia o Senador Osmar
Dias, que o Govemo Fedeml fala em assen!Br 40 mil famflias. es·
queceDdo que cerca de 600 mil famlliu estio deixando o campo
por falta de condições de nele pennanecer. Tmta-se, portanto, de
uma contradição.
O Orçamento da União está sendo elabomdo, votailo. LUtamos por recursos que dôem condições ao homem de produzir e de
no campo pennanecer, mas quando vamos pam o concreto nio temos nada. O INCRA do Paní, DO ano passado, fez IrCVisio de despesas de R$260 ntilhões para o ano de 1995. Sabem quanto ficou
DO Orçamento? Apenas R$6,5 milhões. E olhem que o Pará foi um
dos Estados nutis bem aquinhoado> da Fedemçio nesse aspecto da
reforma agriria. É inaceitável. Por outro lado. temoa no Orçamento deste aoo a previsio de R$26 bilhões destinadoa ao pagamento
de serviços da divida externa e da dívida interna brasileira. Trata-
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se do lucro. do enriquccimeDIO dos banqueiros, que se estio tornando os gmndes doooa daa terras desle Pala. Nilo há OO.co oo
Brasil. salvo engano, que não possua gtande área de tetm. No
Pará. o Bamerindus. o Bradesco, o Itaú, a Queiroz Galvio. a CamaiJ!O Con-ea, todos têm terras. Os grandes enqresários sio oo cJo.
nos das maiores áreas de tez:ras do nosso Estado, e assim deve ser
pelo País afora.
É preciso que enfrentemos essa situa.çio. Está sendo encaminhada a esta Casa mensagem eSpecial, Sr. Presidente. que solicita cr6dito especial de R$1.022 bilhio. E V. Ex", nobre Senador
Lanro Campos, sabe pata quê? Para pagar aval de empiÕstimos
exteroos tomados por empresas que falimm. Para isso estio pedindo um cnSdito especial. V amos votá·lo provavelmente na ootra se.
mana. Um bilhio e vinte e dois milhões de reais pam cobrir buracos de empresas que tomaram dinheiro e nio cumpriram com seus
compromissos, situação da qual o Govemo brasileiro foi o aValis·
ta. Como podemos mudar essa realidade, se aceitarmos aconteci~
menlos como esses? Portanto, muito da responsabilidade em relação a essas questões cabe a n6s.
Finalizando, dirijo-me aos companheiros do sul do Pará que
tanto DOS estimulam nessa luta e DCSSC tm.bo.Iho. Pelos seis municipios que passamos recebemos apoio. Digo-lhes que devem cootinuar lutando, porque seria oovidos em algum momento da nossa
história.
O Sr. Lauro Campos- Permite V. &•um aparte?
O SR.. ADEMIR ANDRADE • Pois n1o. Ouço, com iatisfaçio, o aparte de V. &•, nobre Senador Lanro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Ademir Andrade,
congratulo-me com V. Ex•. Sempre que faço uso da palavm, falo
no sentido de trazer A tona, submeter i an4lise e encontrar soluções pm:a os problemas sociais, fundamentais e dramáticos do nosso
Pais. V. Ex.• muito bem falou em polarizaçilo, em crit&ios díspares
que. de um lado, privilegiam aqueles que faliram wma sociedade
que se diz de livre mercado, em que a racionalidade premia os eficientes, os "exitosos", os. meritóriOs capitalistas; de oulro lado, faz
cOm que os ineficientes, os margin8.is sejam: levado.s i fal8ncia.
Qullildo falem, têm o SOCOil'O dos grupos politicas que compõem a
estrublra de poder neste País. Isso acontece a todo momento. Nio
h6 dinheiro pata a refoaua agriria. mas há R$3,5 bilhões pam o
Banco Ecouômico da Bahia; nJo há dinheiro palll o sociaL Parece
que o Senhor Presidente da República fez uma divisão doméstica
de tm.ba.Ibo: a Exnf esposa,~ Dona Ruth, fica. com o social; e o Presidente, com o anti-social. E lamentável que isso ocona. V. Ex• se
refere também i premente necêssidade de reforma agrária. Assistimos. nesta SCID2lD11. ao depoimento-m, Presidente do INCRA. S.S'
disse que, a~ hoje. em todas essas décadas de exist8ncia,. o IN~
CRA. que tem 4 mifuõcs e 800 mil familias de sem-terra. conseguiu Cmancipar, classülC81" como produtO[" independente, apenas
40 mil. Trata-se, portanto, de fracasso programado, devido Afalta
de vonlade política existente neste Pais; vontade que sobeja quando se ~ de amparar en:ipresas e bancos falidos. parentes e amigos, que o mercado. no qual eles dizem ·acreditar, nCsse mercado
livre, condenou_ à morte, condenou à falência e à insolvência. Parabenizo V. Ex.. por ter tratado. mais uma vez, de problemas tão 56rios, JXincipalmente aqueles que atingem violenramente a sua regiio. Muito obrigado.
O SR.. ADEMIR ANDRADE • Agradeço o aparte de V.
Ex•, nobre Semdor.
Sr. Presidente. mais uma vez, dirijo-me ao povo do meu Estado e ao País, esperando que o cenário mude. que os Congressistas se sensibilizem para essa questio. Não podemos ftcar só condenando o Executivo; muitas dessas questões passam pelas nossas
mios - aqui votamos o Orçamento, distribuímos recursos, interfe-
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rimos de alguma forma .; e este Congresso _tem que se levantar,
porque também é responsável por essa sinlaçio.
Espera~ que a reforma agrária. um dia. se tome tealidadc
em nosso País.
Muito obrigado.

Dumnu o disciU'So do Sr. Atkmir Andrade, o Sr.
Bt:llo Parga. dt:ixa a cadeira da presidência, que é-ocupada pelo Sr. José &itDrdo Dutnz, Supk,.e tk &cmário.

O SR. PRESIDENTE (Jos.! Eduardo Dulra) - Concedo a
palavra ao oobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR- Proruncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presiden.,, Sr's e Srs. Senador<s, "'nho a honra de
representar nesta Casa um Estado potencialmente rico. ~ coonomicamente pobre, incrustado numa rCgiio por longas décadas esquecida e, por vezes, até abandoaada: a Amaz&ia.
Mas não estou, Sr. Ptesiden.,, em posição fmpar, já que
tantos outros eminentes colegas viVenciam idêntica ~çl.o em
seus Estados. Esses. talvez. melhor compreendenlo os motivos da
m.inba presença hoje nesta lribuna. já que :rincões cano o nosso,
diferente.IDCilte de outros mais desenvolvidos, favorecem a constatação de que ao lado de o.gacismos de primeira grandeza existem
oulros, nem sempre lembrados, mas que com igual patriotismo e
i.nquebrantivel fé no fuluro do Pais desenvolvem. sem alarde, quase nO anonimato, uma incessante e valiosissima "tarefa de resgate
da cidadania pom milhões de brasileiros.
Sei bem que esses heróis podem ser encontrados em lodos
os se~s da vida. nacional. Mas quero hoje. aqui, referir-me. de
modo especia~ ao lrahalho desenvolvido pelo Serviço Naciooal de
Aprendizagem Ru~ o SENAR, aJjos resultados t&n sido de invulgar benefício aos que labutam no campo, costumeimmente em
coodiçõe.s as mais adversas. Sio estes os produ~s em regime de
economia familiar, os trabalhadores assalariados e os t:rabalbadores autônomos, que representam o universo aproximado de 14 milhões de pessoas, se desprezannos a sua multiplicação por quatro,
coosidermdo o número médio da família no Brasil
É para esse importante universo que se voltam as ~
do SENAR, criado pela Lei n• 8315, de dezembro de 1991, em
obediência i o disposto no iu:t. 62 do Ato das pisposições Transitó-rias da Constituição Fedem! de 1988.
Felimlente paxa o País, oio se repetiu aqu1 o caso de outras
disposições constitucionais, que, por inétciá, por-descaso, ou por
não_ estaxenl identificados com o nosso mundo ~ deixaram de
ser devidamente r:cgulamenta.das tomanc:lo-se letra morta. __
eompe..n-en"' adminiStrado
lfmbito Dacional pela
Coufederação Nacional da Agricultum, o SENAR é mantido pelo
setor produtivo rural e estende suas ~as_ por ~s os 26 Esta~
dos da Federação, onde as Administrações RegionaU vinaJJam.se
à.s respectivas Federações de Agricultura eStaduais.
Talvez aqui esteja o grande segredo~ ~u su~: as AdmiriistraçõCs Regioriai.S- do SENAR tAm autonomia para organizar
as suas estruturas funciowi.i.s de acordo com as SUas neCeSsidades e
capacidades próprias, subordinadas apenas-às linhas de açio ·gio.
bal estabelecidas pela primeira instJDéiA pari a Fomiação Prof'usional Rural e para a Promoção Social dos seus inlegran.,. Contando ainda com a colaboração principal doo Sindicatos Runús liga4os às F~ta~S.. a estrutura do SENAR pennite o desenvolvimento do trabalho de forma descentralizada, respeitando-se sobromodo as peaJliaridades locais. e regionais, facilitando; deSsa.. maneira, a aproximação do seU público-alvo. _ ·
_ Isso é de suma import!ncia para Nação como um todo, pois,
através do mpasse de coohccimentos promovido dentro dos núcleos de referência de sua clientela. tem-se evitado a Stdda de mi-
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Ihares de trabalhadores rurais para outros meios que nio llie~ são
proplcios, e nos quais, antes de ellCOIIlm.rem a buscada solmvi·
vência com dignidade, acabam trilhando o caminho de uma ainda
maior e mais rápida marginalizaçio social.
Se no passado pudéssemos ter produzido um serviço de tio
grande utilidade pública como esse, por certo t.eriamos, senão estancado, pelo menos diminuido o êxodo rural que se i:nlensificru
no Brasil a portir da d&:ada de 60, quando mais de 50% da popolaçio nacicoal fiXava-se em áreas rurais ou em cidades do intericx,
alicerçadas pcll' uma ecooomia fundamentalmen"' agócola. Hoje
nos deparamos com um quadro totalmente diverso e preocupante,
já que somen"' 25% da nossa população perman«:e no meio rum!.
Nio ser.l. preciso lembnr aqui o desequilíbrio social disso
resultante e a sinistra perspectiva futura do País se nio se inverterem os termos dessa equaçio, na qual, cada vez mais, menos brasileiros produzem alimentos e matérias-primas para uma população
que cresce assustadoramente.
Penso assim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estar
prestando um serviço· ao País. quando para cA trago o que posso
chamar de excepcionalidade do elogio, não tão comum no uso diário que se faz desta tribuna.
Os deba"'s sobre os problemas do campo tantas vezes tEm
resvalado para a superficialidade, pua os interesses corporatiVistas, para os queixumes puros e simples, que parecem desmentir o
ditado que diz JWCer a luz da discussio. Especiahnen"' quando se
disaJte uma utópica reforma agrária. uma justiça agrária que teima
em não ser criada. ou os subsídios que o País não tem condições
de bancar na sUa conj.lnlura oconôn:lica atual
Na verdade, o que mais jnCisamos é de formas mais êriativas e mais realistas para enfrent:aJ:mos a fundo a questão, relegando-se os efeitos para os patamares secundários que devem ocupar
e priorizando nossa terap&u.i.ca às causas detectadas por um diagnóstioo ca:reto.
Nesta linha de mciocini.o, o SENAR tem se revelado um espelho, onde muitos ótgiios públicos e privados dem País deveriam
se miii.I'.
Os dados nlio desmentem. Há tio pouco "'mpo de implantaçiO de suas ações efe~as. trabalhando em conjunto com diversas
entidades privadas e públicas do Pais, o SENAR conseguiuJ só em
1994, tmhaJhar 6.834 turmas com 102.246 eoocluin"" na Atea de
Foonação ProfiSSional Rural e 2.223 turmas oom56.0S5 concluin"'' na Area de Promoção~
.
Para este ano, o SENAR, antes de se acomodar neste :recoDhecido êxito, estabeleceu metas ainda mais ambiciosas a alcançar. aumentando suas linhas de açio na Área de Fonnação Prof~
sional Rural para 22 áreas OaJpacionais, com 136 OaJpaçõeo priorit!rias para o men:ado de lrabalho ru~ e abrangendo, também.
19 atividades sociais pua a úea de Promoção Social.
Com isto pre~de-se atingir na área de Formação Profissional Rural, em 1995, .as cifras de mais de 20 mil eventos com mais
de 280 mil participan"'s. A área de Promoção Social também ambiciona beneficiar mais de 100 mil pessoas com a realização de
mais de 5.700 eventos.
Alcançados esses resultados em tempo relativamente curto,
6 justo que manifestemos aos responsáveis pelo SENAR as nossas
coagn.tulações e o nosso enb.lsiasmo. Mas, mais do que isso, é de
noso<J'dever COillribuir de todas as formas pom a consolidação de
uma idéia que deu certo e de rujo formidá.vel alcance podemos

testemunhar também no nosso Estado de~Roraima.
o poema ~pico da tem. s6 sem bem escrito se cuidarmos.
intransigentemente, da valorização dos que dela vivem, nela convivem e arravés dela produzem o alimento próprio e do grande
contingente que oom ela nio tem a menor intimidade.
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Caso contrário, a agriculblm brasileira estará despojada dos
insrrumentos necessários para o enfrCntamento da coilCorrSncia
mundial na oferta de produtos de maior qualidade com mefhmes
preços, proporcionada pela tendência moderna de .agrupamentos
de nações em lOmo dos mercados comuns, dentro dos quais se en~
seja maiores níveiS de qualidade à mão-de-obra envolvida no processo produtivo.
Portanto, temos de fortalecer a economia do nqsso· País, temos de fortalecer a agricultura no nosso País, teoios de implementar mais rapidamente a reforma agrária e, sem dúvída Dcnh1IJ:Dll. o
SENAR é um dos inslnlmentos que a política brasileira de campo
detém parn. equacionar essa questão e para levar um novo mancoto para o povo do Brasil que vive no interior;
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romero J ucá, o Sr.
José Eduardo Dutra, Suplenll! de Secretário, tkixa a ca·
deira da presidência, tjue é o~pada pelo Sr. Ademir
And=k.
O SR. PRESIDENfE (Adentir Andrade)- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutm.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do oradtx.) - Sr. Pn:5idente, Sn e
Srs. Senadores, já é com.um neste nosso Pais, nesta nossa democracia, o surgimento de denúncias de ocorrência de fraudes por
ocasião da.~ eleições.
Particularmente nas regic'5es mais afastadas do nosso Brasil.
nos chamados rincões, onde o poder da oligarquia se faz de maneira mais fáCil, têm sido org•nizmdas verdadeiras quadrilhas, verdadeiras máfias, cem o objetivo de fraudar a vontade pop.IIar.
Nas eleições passadas não aconteceU apenas ·nos rincões,
aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, onde ficoo
comprovada a existência de fraude. Já existe também recooragem
no Estado do Maranhão, -que inclusive já- inodificw. o resultado
eleitoral. E no nosso Estado, no Estado de Sergipe, também não
fOi diferente.
- -- -Nas eleições paSsadas, no Municípío de Tobias Baneto,
Município quase oa fronteira com o Estado da Bahia, foi detectado
um número absurdamente pequeno de votos brancos. Em diversas
umas não havia sequer um voto branco, de acordo com a apuração. Poderia. a prfiiCípio, demonstrar um alto nível de conscientização eleitoral - como aqui me ajuda o Senador Romero Jucá -,
mas, na verdade, demonstrava um baixo nível de civilização democrátiCa por parte das oligarquias daquela cidade.
A partir dessa constatação, o comentário que havia na cidade era de que, por ser uma cidade onde existiam três ~~da~s a
Deputado Estadual - um da nossa coligação. COligação Povo na
Frente: e dois da coligação Sergipe Tem Futuro, a coligaçio governista - houve um acordo entre os três candidatos a Deputado
Estadual. oriundos da terra., para tatear entre si os votos brancos.
As evidências eram tão cristalinas que, apesar de exisfucm três
candidatos da terra e apesar de que o único eleito na primei.ta apu·
ração tivesse sido um candidato da nossa coligação, um candidato
do PDT. a coligação Povo na Frente entrou com um :recurso pedindo recontagem dos votos daquele Munidpio. A paiti:r-daí- e esse
recurso entrou imediatamente após a declaração dos resultados-. o
deputado eleito do PDT teve uma postura que, no nosso entendimento, foi uma confissão de culpa. Antes mesmo de tomar posse.
ele pulou para o lado do Governo, talvez na esperança de que assim o Governo se util.izasse do seu ''prestígio" junto ao Tribunal
Regional Eleitoral e se evitasse a reccintageni. Na verdade, se dependesse do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe não teria bavi-
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do essa recontagem dos votos em Tobias Ba.Ireto. Nós, inclusive,
ressaltamos aqui ã preSteza com que o Tribunal Superior Eleitoral
acatou o nosso :recurso, detenninondo a ~ntagem dos volOs de
Tobias Bam:to.
Inicialmente, o Tribunal Regional Eleitoral de SeQ!ipe detenninou a recontagem de apenas 26 umas. das 95 existentes. Não
se sabia até qual foi õ crit6rio utiliZado para. se escolher essas 26
umas. Mas na abertura dessas 26 umas já se comprõvava a eiistência da ftaude. A diferença entre o candidato então eleito e o primeiro suplente da nossa coligaçio, com a primeira aptiraçio, era
de 198 votos. Com a reeontagem de 26 umas, essa diferença caiu
para 72 votos. Com esse ~ltado da primeira recontagetn, entm.moS Com mais um recurso e o Ttibuo.li.L seio D.enhuma. alterD.ãiíva,
já que os dados eram tio evidentes, detenninou a recontagem de
todas as umas do Municfpio de Tobias B~to. Essa &(llraçãci começou ontem e ainda não terminou. Foram ap~radas apenas metade das umas _que restavam. mas o resultado hoje já mostra que o
candidato que havia sido eleito anterionneme já esli 85 votos atrás
do que havia sido determinado como ~iro supl~te.
Com a conclusio da recontagem dos votos, provavelmente,
vai se demonstrar que houve um aumento em tomo de SOO vOtos
para esse Dep.1tado. Se consJderarmos que houve, efetiva~te.
esse rateiO, e se considerannos a m&iia. de SOO para cada candidato desse Municipio, terfamos ai 1.500 eleito~n que tiveram a sua
vontade detm:pada e fraudada pela açiio dessas quadrilhas que, infelizmente, continuam atuando no nOsso Pa:ís.
O Sr. R9mero Jucá - Permita-me V. Ex• um aparte, nobre
Seoador José Ednardo Outra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Ouço o aparte do no-·
bre Senador Romero Jucl.
O Sr. Romero Jucá - Senador Joo6 Edwu:do Outra. trato·
--moS aqui. boje, íudusive. dessa questão da n0v8 Iegi.Slãçio eleitoraLE, sem dúvida nenbu~ o quadro que

V~

Ex• coloca, o quadro

de Tobias Barreto, é um quadro que tem se rcpetido nAo raras vezes por todo o Pais, priDcipalmentc e infelizm.ente no Norte e no
Nordeste. Temos sido vftim.B.s, no Estado de Roraima, de abuso do
- poder econômico, temos sido vítimas de trua.llências das mais diversas passiveis. E, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância que o Congresso Nacional. ao discutir a lei das eleições
já de 1996, coloque inslrumentos toguladores que possam, efetivamente. bloquear essa ma.culação da vontade popular. Porque, na
verdade, em Tobias BI.II'do, com as contas que-v. Ex• apresenta,
mais de 1500 cidadãos tiveram seus votos deturpados, foram roubados na sua cidadania ao votar mm determinado candidato e ao
aparecer, como num passe de mAgica, na contasem, votos_para outrOS determinados candidatos que Dlo merec::eriam o sUfrágio da
_ vontade popular. Quero extemar a mlnba solidariedade, coo.denar
esse tipo de açJo que ocorre. infelizmente Diais amii:íde; no Norte e
Ncm:leste do Brasil e dizer que nós, como Senadon:s, como CongTessistas. temos que estãr &tentoS para darmos instrumentos efetivos ao TSE. Aliás, quero aqui louvar a postura do Tribunal Superior Eleitoral qu_e, na eleiçAo a que V. E~·-~ refere, agiu _compreSteza ein Sergipe; agiu cOin presteza t.éi:rilbém em Roraima. na eleição de 1992, inclusive suspendendo a eleição municipal de 1992,
porque havia comprovação de fraude eleitoral - o TSE cancelou e
adiou as eleições, e montou um esquema de flScâlizaçio para que,
efetivamente, a vontade popular fosse soberana. E só temos a dizer
que continuamos estan'eeidos por essas Coisas conl.inu.arem oOOi'rendo. mas que temos efetivamente- que dar uma contribuição, iilstrumentos para que o TSE possa CODI.inual' a exercer O seu papel •
sério e com mais condições, podendo chegar a todos os municípios e a tcdas as localidades do BrasiL Quero extcmar a minha so-lidariedade e dizer que espero que com essa nova terontagem efe-
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tivamente a vontade soberana. de Tobias Barreto possa apomcer e dade cdtica que persiste, toma-se ''patente a occcssidadc de uma
eleger quem quer que seja, de qualquer coligação. mas que seja a roestrumraçio da indústria de energia elttrica, privilegiando medi·
das que recoloquem na ordem de pricridades a busca de uma
vontade popular que presida as eleições.
O SR. JOSÉ EDU ARDO OUTRA . Muito obrigado nobre maiorcfici8ncia e produtividade setoria.r'.
Senador Romero Jucl. Particularmente. eStoo convencido de que a
Por ocasiio da posse do Pnosidente Femando Renrique
única forma que se tem pora, seDio coibir totalmente, mas m:luzir doso, entidades públicas e privadas responsá.veis por estudos e
a números insignificantes as fraudes que vSm acontecendo nas exeaJção na área de energia alertaram DO sentido do desafiO para o
eleições, porticuiarmente no processo de apuração, t com a agili· novo Govemo nesse campo. Decisões fi.mdamentais deveria ser
zação do processo de iofOIIDatização das eleições brasileinls, tanto tomadas, em face da capacidade iDstalada de geração, do aumento
no processo de eleição quanto da sua apuração. Boa parte das frau· do consumo e da perspectiva de maior crescimento da demanda,
de$ ocorridas neste nosso Pals sio dec:otrentes de um modelo de enf"mt, diame da ~ de energia na vida de uma soeiedade
apmtÇio ainda medieval. Acredito que na medida em que se d&m modema, portirularmento de uma sociedade em fmoco deseovo!instruJDCDtos para -as Tribunais impla.Dlarem imediatamente esse vimemo como~ o caso da sociedade brasileira.
processo de inform8tizaç!o das eleiçõe&. isso" possibililart um
Após a imtaiaçio do Plano Real, o consumo nacional de
aperfeiçoamento -profundo na nossa democra.cia. im~ essas energia el6trica c:resoeu signifativamenle. Em outubro lÍ1tim.o.
porque. como disse o Senador por exemplo, atingiu vinte virgula, cinco GWH, supenndo em seis
fnwdes que vem acontecendo,
Romero Jucá. essas falsificações da vOD!ade popular, em lllüma vírgula seis as vendas efetuadas no mesmo ~s do ano de 1993. O
instAnci.a., só contribuem pan. o enfraquecimento da nossa deilli()o. men:ado industrial, que cmsane quarenta e sete por cento do gascracia.
to global, aumentou seis virgula qualro por- cento. No entanto, emAproveito a manhi de hoje parR saudar a já certa eleição de bora a inõlstria tenha porticipoçio significativa, destacou-se o semais um Deputado de op»ição ao Govem.o, a~ agcn. inoperante. tor comercial, cuja demanda cresceu seis virgula sele por cento em
do Sr. Albano Fnmco, no Estado de Sergipe.
outulro uhimo. O mm:ado residencial exigiu mais seiS por··een:ro
Mu~o obrigado, Sr. Pnosidente.
em relaçio ao m& de outubro de 1993.
Esses mdices nsinal•m novo ~ na história do segmento
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) • O Sr. Senador
Jdlio Campos enviou discurso à Mesa par.t ser publicado na forma el&rico e reflete a :resposta positiva da ccooamia ao referido Plano.
do disposto DO art. 203 do Regimento Interno.
Se, de um lado, Sr. Pnosidente e Sra. Senadon:s, a constata·
S.Ex.. seráatcndido.
- -~-çio do aumento da demanda o do consumo 6 motivo de satil(açio.
0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-M1) • Sr. Pnosidente, Sn o de outro, requer do Govemo pianojamento e execução de ações
SIS. Senadores, o mundo, ora com maior e ora com menor' inlensi· imediatamente a fDD. de evitar problemas maiores denlro de breve
dado, dependendo de faton:s coqjwtmraís, sempn> teve grande espAÇO de tempo, no tmbito do segmento eli:b:ico.
preorupaçio voltada paia a necessidade e disponibilidade de ener·
Fm verdade, a m:strulmlçio DO sda da euergia el.!trica Dio t
gia. Os efeitos da oferta de energia o.io carecem de demoristraçio, uma prioridade apenas do Brasil. No namdo inteiro, emte esse propois esse fator constitui. por assi..ti:l dizer, a mola-mestra do desen- blema, e v!rioo poises estio empenboclos em obter ganhos de eflci6nvolvimento, assim como sua falta produz ~feitos severos que atin· cia em sua infla-estrutura bisíc;t e ttm refoplllliado segmeutoo vitais
gem todos os setores da vida humana.
de suas ocoocmias; dentre eles, o.elétrico, viSando a m.aioc competi.
Hoje, mais do que nunca, um dos aspectos .fundamentais da ção. melhores sistemas de ~~:gulaçio c mais cfJcicritc rJSN!Iizaçio
situação econômica mundial aponta clam e pcrm1ptoriamcntc para
A sociedade brasileim, diante do preocuponte cenário na·
a necessidade de concepçio e implantação de programas ciem.ífi- cional e da importante cxpcri&cia internacional no campo do secos e tecnológicos adequados a. demanda modema e i implementa- tor eltlrico, tem gerado projetos, com a finalidade de reestrublmr
ção de~ politica nova de energia.
as instituições desse esteio da economia nacional. A própria ConsE óbvio. o Brasil insere-se no contexto dessa problemática tituiçio de 1988, aliás, consagrou uma stric de princípios novoo,
com profundidade. seja por suas potencialidades. seja por suas di· doo quais muOO. aguardam regularnentação po< meio de legislaçio
mensões, seja pela dinimica do seu desenvolvimento.
ordinária.
Com a CODSci&cia clata de que a refOimulaçio do setor el6Neste prommciamcuto, desejo referir-me apco.u ao setor
el6trico. Desde o inicio da dtcada de 1980, nosso Pais vem debo· trico naci011al é prioridade inadiável. muitos projetas existem em
tendo, com grande inquietaçio, seus problemas e perspectivas nas- análise no Pais, alguns no Congresso e outros em entidades ligacidos de crises claramente rccoohecidas pelos especialistas e res- das l mat&ia. Por sua parte, a Socn:lnrii de Energia do Ministério
ponsáveis específicos. Felizmente, at6 o momento, os problemas das Minas e Enetgi.a elaborou sintético, mas consistente trabalho
não atingiram de maneira sistemática a socicdaâC -cano UJP. todo. que tive a (x>Ssibilidadc de manusear e que coostitui iriipil;scindíPor essa rnzilo. ainda Dio sio percebidos por ela.
vel instrumelllO oo processo de estudo c avaliação das questões
Várias explicações cu causas podem ser indicadas cano básicas, para implementar propostas e projetas. Trata-se do Roteiprovocadoras das crises. Sem diivida, uma das principais localiza- ro para a Avaliaçio de Modelos para o Setor Elétrico -BrasilCiiO.
se na estagnação econômica e DO processo inflacionário vividos um esbldo que muito bem cara.cteriza as questões importantes que
pelo Brasil durante os óltimos aoos. A.liamm-se a essas causas9 ou hoje preocupam o Brasil em mat6ria de energia elétrica. explicisurgimm em <lec:omncia delas. deficiencias intemaa devidas, fun.
tando-lhes o significado, a razio~ a importi.D:;ia c as eventuais cordamentalmente. A forte diminuição dos invellimento&, ''posterga- relações com outros segmentos c assuntos.
ção ou pamlisaçio de obras, deSCÓ!Jirole de rostos, insufJcitncia
Sio questões complexas e de grande abrmg&lcia. que abortarifária, inadimplBncia intra- e-ixtm-:setorial e gestão empresarial dam desde a namreza da atividade. o alto grau de ossencialidade
deficiente".
da energia eittrica, att temas de canlter especial, passaudo por asQuanto l queslio da inadimp!Encia,.a Lei 8.631193 evitoo o
suntos oolrol de fundamental inlpodincl.a, como a segmentaçio
colapso dos sistema, criando condições para vencer a crise, a mais âa eStrutura industrial, agentes e organização do setor elétrioo--; Iiséria já vivida pelo setor no Brasil, mas, é claro, nio foi capaz de gime CICOD.Ômico--fmanceiro, funcionamento. pesquisa e desenvolresolver, de f01'Dl8 defmitiva. todos os problemas. Diante da reali- vimenlO, aspectos legais c transição para um novo modelo.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas foram algumas preocupações que desejei colocar para a reflexão desta Casa, neste momento de descortinado horizonte para o Brasil encaminhar seu
destino de maneira sólida para o futuro. Mudanças sio necessárias,
não apenas para superar os obstáculos fmanceíros que difirultam a
expansão da produção de energia elétrica. mas laJ:ribém para dar
res(X'sta aos desafios Criados ''pelas reslrições ambientais, partici-

pação demõcrática e alternativas tecnológicas como oogeração,
geração independente e conservação da energia".
Diria que este é um momeniD de encruzilhada; o Pais encootra-se diante de uma encruzilhada; a encruzilhada faz parte do
camiDho; diante dela, é preciso decidir paill aio fK:ar pallldo; é
pt<ciso decidir com:tamente. A reestrulllração da indústria de
energia elétrica e o estabelecimento de novo referencial de regulação sio decisões ina.diiveis e certamente benéficas para o porvir
do nosso País.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONS'JTIUIÇÃO
N" 40, DE 1995

(tramitando em conpDlO com a Proposta de Emenda à
Constillliçãon"37,de 1995)
DisaJssio, em primeiro tomo. da Proposta de Emenda à Coostituiçio n• 40, de 1995, de autoria do Senadcr Anl&io Carlos Valada·
res e ootros Senadores, que dispõe !IOixe • m.tmliçio de ooolribuição
social para o fmanciameolo das ações e serviços de salde, teDdo
Parocer,sobn"S31, de 199S,daComissio
• de Ceostitulçio, Josllça e Cidadania, favcrivel à Proposta,
"""!<m10S de Substillltivo que ofexoce, e pela IOjeiçio da Proposta de
Emenda à Constituição n• 37, de 1995, que tramO em <Xllljunla.

(Quarto dia de discussão)

Em o que tinha a dizer!

3

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) • Nada mais ba·
vendo a tratar. a Presid&cia vai encenar os trabalhos. designando
para a sessio deliberativa ordinária a realizar-se na próxima segunda-feira. às 14h30min. a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÁO
N" 37, DE 1995

(Tramitando em coopniD com a Proposta de Emenda à
Constillliçio n• 40, de 1995)
·
Discussão, em primeiro IUmo, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 37, de 1995, de autoria do Senadcr Vllson Kleimlbing
o oolroS Sena<lol<s, que acres=Ka disposiliv"' ao AIO das Dispooições
Cooslilllciooais Transitfrias, facultando à Uniio instilllir imposto !iOixe

tJJOVimenlaçio ou tmngnjssiJo de vak:es: e de~ e dD:eitos de natu=a fmanceim, de vfg&.:ia tempoória, teDdo

.
(Em reginiC de ur8i!Dcia. DOS- t.Crmos do art. 336, 'b",dO ReParecer, sob n• S31, de 199S, da Comissio
gtmcnto _Interno, ~licitada peloRcquerlmcnro n" f.223, dC 1995)
• de ConstilulçiO_, Justiça e Cidadania, pela IOjeição da ProDiscussio, -~ t~o único, do Projeto-~ Lei da Oimara n°
posta. e favodível a Proposta de Emenda à a-ituiçio o' 40, de
109. de 1995 (n• 180/95, na Casa de origem), que C3tabelece oorm.as_ palll_ a n:alizaçiio das el_eições municipais de 3 de Olllllbro de · 1995, na forma do Substib.ltivo que ofem;::e. que tramita em oonjunlo.
(Quarto dia de discussão)
1996 r c dá outras provic:L!ncias.
(Dependendo de parecer da Comissão de Conatltu!çio
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Está encertada
Justiça e Cidadania)
'
a sessio.

Ata da 1533 Sessão Especial, em 25 de setembro de 1995
I a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presit/ência do Sr. José Sarney
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) ·Declaro aberta a ses-

obom;. o Senado da Refllblica preserva a tradiçio de exaltar a
memória dos l::nsileiros notiveis, daquele$ vultos mais ilustles e

Sob a protet;io de Deus. iniciamoS nOssOS trabalhOs~

invulgares deste Brasil gigante. Enquanto assim procede, mantém
viva a pnitica de momentos como este, aímnaliva de que a história
do País nlo será algo. esquecido na poeim ou no desprem do tempo.
Reunimo-nos hoje para laVrar nos Anais da Casa a homeõãgem ao Acadé!micp P,ustn:gésilo de Atbayde, desaporocido de nos-

são.

A presente Sessio Especial destina-se a homenagear o Académico Austreg6silo de At&ayde, nos termos do Requerimento-no
893. do 1993 do Senador Alvaro Pacbeco e ootros Srs. Senadaes.
CoDvído a faZer parte da Mesa o Dr. Paulo Cabral. Presi·
dente do Condomínio dos Diários Associados. a Sr- Laura Alhay-

de Saitdroni, fillla do nosso saudoso homenageado, os Srs. Vicente
de Athayde e Ro~ Alhayde, seus C.lhos.
Concedo a palavra ao Senadcr Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PA. Proouncia o seguin·
te discurso. Sem n:visi.o do orador.) . Sr. PI:'e:siden~.
e SI!>.
Senadores, sr- Laura, Sr. Roberto e Sr. Antônio Vicente, ftlbos do
saudoso Austtegésl!o de Albayde, Dr. Arnaldo Niskier, repre·
sentanle da Academia Bmsileim de Letras. Dr. Paulo Cabral, IOpresenta.DJ.e dos Diúios Associados, minhas Senhoras e meus Se-

sn

so convivio na

V~Ja

de seu

~lo.

discorrendo, bnwemette

emlx:mt. sotn as, reminiscências de sua vida prestante, sobre o
precioso legado de JeUS exemplos e de suas obras.
Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senacto..s, Be!umino Maria Austregésilo AugusiD de Albayde oa.sceu no dia 2S de setembro de
1898, na cidade ~mbucana de Caruaro, filbo do Deoembarga.
dor José FeliciAno AugusiD de Albayde e de Dooa COnstJncia
Adelaide Austn:g6silo de Athayde. Contava apenas 6 meses quando a família transferiu-se para o Estado do Ceará, onde completou
o curoo primário oa,esçola municipal de CascaveL
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Cursava o secundário no SemináriO da Prainha. na Cidade
de Fortaleza, começando aí os estudos direciooados ao sacerd6cio,
quando, completado o terceiro ano de Teologia, mudou-se pua o
Liceu do Ceart. passando a lecionH, no ex«ácio seguinte, nos
ColégioS Cearense e Sio Luis:

Como se v~ atraiu-lhe, sem Ax.ito, a vida ~iiglosa.

AOs

anos, nele aflor:d.va um aguçado senso critico. e atwltiplicidade de
pensamentos e idéias, que fervilharam em ma mente, reclamavam
divulgação e debate•. Abmxiooando a antiga vocaçJD. desde esse
tempo porecia seduzido pelas Ldras e pela forçA do Jornalismo.
Em 1918, llaDsferizldo.se para • Cidode do Rio de loneiro,
e!llio DiSlriio Federal, CUn<lll • Facuklade de Direito, dip!OIIWldo-se quatro anos depois. Lcciooou e inicioo-se na atividade jornaHstica. Foi professor do Instituto Maurell da Silva, no ano de
1920 e do CUrso Nonna! de Prepontérios, do ano seguillte at6
1923. Rplizava lraduçõeo para a Aaooc:latcd p,_ e Jedigia para
a Ualtcd Pr-. em 1919,quandocomoçou a ttabolbarem A Tri·
huna, no la chegando ao cargo de diretor-secretúio.
Peroomou todas u posições da ditlcil cmeiia e, no ano de
1921, en. critico litedrio doCornlo da Maubã e colaborador da
Folha. porticipando ainda da organizaçio de O Jornal. Em 1924
traballiava. diretamenf:e com Francisco de Assis Cbateaubriand
nesse periódico, participando da criação dos Diários Asaocbi·

dos, organização cuja chefia viria a assumir eril 1925, até ..~
ber a direção do Di,rio da Noite, da mesma cadeia de comuni-

cação.

-

Iniciara, nessa época. a redação de seus livros

-

E prosseguiu: ''Gtiarde dek uma memória e uma implossio
essencial: a do velho dominado por um estado matinal de espiriio.
Esse estado matinal de espirita, penso eu, pode ser :n::lratado na relação orgânica dele com a Academia, que eu nlo sei oode termina

uma e onde começa o cutro, daí
18

-

e. numa ava-

liação caractcristica de sua modéstia, julgava que lle eram escassos os méritos oom1mcntc atribuídos aos escritores de renome. No
ell18D.to, preservara na realidade o menor dom. rransbordava de orgulho pelo atributo maior de ser jornalista. que a tanto aulorizavam a larga experic!nc:ia e a titularidade exclusiva de sua coluna

permaneote no Jornal do Commerclo.
Jomalista, esseocialmente, em toda a sua vida produziu um
mímero reduzido de obras liletárias. entre elu destac•ndo-se
Qulllldo as horfêuslas fioracem (1921). Os outros livros de sua
autoria, menos conhecidos. foram Histórias am.arps, contos. do
mesmo ano; A laBul!nda espiritual amcrlauut (1938); F.... cllo
lmpreasa (1948); Mestres do llbenl~o (19SI); Na ACIIdemla
(19S2), antologia de diseu= pronuriciados na Academia Bruilein de Letras; v.... Verba, cole!Jnea de artigos para O Cnud·

ro (1966); Epist<Jia aos coatemporineos (1967), Vaaa Verba·
cotm:rsas na Barbearia Sol memórias de 1971 e V111111 Verba·
Alfa Centauro (1979).
Austreg6silo de Athayde faleceu em 13 de sctembió de
1993, após 3 semanas. de agonia, hospitalizado que estava para
medicar invencível pneumonia. &a vióvo de Dona Maria José de
Queiroz Auti'eg&ilo de Atbayde desde 1984. Com ela vivera mais
de meio século, resultmdo desta união os fllhos Laura, critica literária; Roberto. dramatuiXo; e Antôoio Vicente, executivo do Canal

Globosat de Televisio a cabo.
Ptaticara o jornalismo diário por mais de 70 anos, alcançara
a imot1alidade em 1951 e elegera-se Ptesideme da Academia Brasileira de Letras desde 19S8, por 37 vezes Consecutivas. Morto. os
seus pares tributaram comovedora homenagem ao Acad&nicoPre5idente.. A essa sessio histórica nos reportamos Desta oportunidade. pois que se traLa de nela ser traçado o perfil mais au~mico
de sua personalidade. tio complexa quanto fascillanle.

Man:os Vinlcios Vilaça. confesoando ''profunda saudade".
disse sentir "orgulho de Athayde, um nordestino pleooástico", pois
"se nio lhe bastasse nascer em Pernambuco se criou no Ceará".
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pol"

que penso. rncwiesraJIWI:IJic.

que essa vivificaçio da Academia no fmal do s6culo 6 muito. Albayde por oonta de Machado. O lllDOl' dele por Renan, contmua
nosso companheiro Vilaça. a adm:imçio que tinha por Renan explicam muito do seu dia-a-dia. da sua f6, da sua dedicaçio, a partjr
daquela sentença "'naniana quando lemb!:w que a Naçio 6 o plebiscito de todos os dias. A Academia foi renani~n•mem.e para Atbayde o plebiscito de todos os diu".
Vilaça. a propósito, acrescentou artigo do Acadlmico 1os6
Samey ao seu depoimento, no qual Austreg6silo de Athayde 6
ideDtiticado como a '\manimidede" em "pós tio dividido, tio avesso
à coesio, tio umüo do respeito is pessoss e is iiU&S vidas". e lhe alribuiu a qualidade de "simbolo naciooal" e dos ''vakres espiimais, da
inteiig&cla. da cultura, da lucidez e da erudiçio11•
E acrescentou ainda o Presidente Samey: ''Os anos de seminário, no começO da vida, deram-lhe uma sólida base humanística
com. que construiu-uma ex.tra.OI'dinária soma de conhecimentos que
iam da fllosofla e história. até os domíriios cb.- fllosoftá.. da literatnra e das artes. O jornalismo foi o meiO-de "ex.Pressio literária que
escolheu pua ser o pensador e o escritor. Seu estilo era despojado
e _9enso de conteúdo. O texto conciso, mas mesmo assim pleno de
contribuição, dos conhecimentos, tinha começo, meio e fnn. Durante setenta anos, sem uma falta. todos os dias, frcqüentou seu espaço nas páginas do seu jornal. Sua obra é vasta e rica. sendo uma
crónica do nosso cotidiano e perplexidades. Nunca foí umjonia.lista de costumes nem de circunstâncias. Era um pensador.''
Para Ledo Ivo, Austregésilo de Atbayde "foí o Acadêmico
perfeito".
"Conhecedor profundo da Bíblia, dos trágicos !!"'80S e de
Shakespeare, versado em grego. latim e aramaico e em várias línguas modernas. Austregésilo de Athayde trouxera do seminário a
vasta cultura humanística que lhe dava autoridade e representava
uma. das. seduções de seu oonvívio de grande letrado. Mas não
eram apenas os seus amigos e companheiros de Academia que tinham acesso a esse rico e vistoso patrimônio espiritual. Em seus
a:ttiSos de jomal, espelhos incontáveis dos dias que passam. das
nossas pe1plexidades intestinas e das inquietações e esperanças do
universo, Austregésilo de Athaycle sabia utilizar-se, no instante
certo? dessa larga experiêocia de .leitura que compendiava a experiência e a imagi.naçio dos séculos e dos milênioo. O antigo seminarista se aproveita das ocorr€ncias mais efêmeras para difundir
verdades ou ficções etemas."
,
Oscar Diu Co!:r&, falawio_também em nome de Bernardo
Elis, reconheceu em Austn:gésilo de Athayde '\nna vertente, divisa de eras: antes c depois dele".

h'

''Nele vi a pz:6pria Academia. que com ele se confundiu
cerca de quatro décadas. Encarnou-a, vestiu-se dela, incorporcu-a
a si próprio. entregando-se a ela de corpo e alma numa integta.Çio
incindível e inconsútil; a tal ponto que a imortalidade de um se
fundiu na imottalidade do outro".
''E de tal forma se uninm que, se em Machado de Assis se

bonra o fi:mdadot'. em Austr:egésilo se coosagra. o consolidador. o
realizador. votado. pennanente e ativamente. ao seu serviço. dedicado. com todss as forças, à obm de engnulecé.Ja".
''Dia ap6s dia. sem falha. nem folga, nem fadiga, viveu o
sem tempo nesta Casa. Deu-lhe os frutos da maturidade e n1o permitiu que a velhice - que só pode ser a do corpo. se o espírito DiO
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moae e, assim. é iritempxal lhe .vencesse a lucidez, que consel'vou até o instante derradeiro".
''Relembro-lhe as gl6ria.s, que ele mpetia - e por que nio faria. se mm deles e noosa, de sua gente de todo o Brasil: O orador
do Teatro Sanla Isabel, em Recife; o jomalisla dos artigo< diários;
e o orador do Palais Cbillot, colaborador ativo da obra maior da
liberdade, da dignidade e da omancípoçio do homem, na Docl.uação Universal da Orp;•niznçio das Nações Unidas - ONU; como
recordo a m.ansuetude da acolhida, o olhar afetuoco, o aperto de
mio confortador, a reaçio proo11. i provocaçio intelectual, e at6 o
riso aberto, f""""', quase espalhafllleoo, diria meamo iq!noo e
simples que, algumas .....,. explodia me o iDlsitado oo pitaorro;
cano o :revejo IJCJS- ~ diftceis que a Naçlo tem vivido. ensaiando um <XJmebo. buscando a scWçio que desejava ......uw, ou,
nos últimos tempaç. o olhar perdido DO vazio da jmmsidio cxtema.
por certo, ceniDdo na amplidio e ple!dude dos IJIÍit6<ÍOS da inlimidade, quando, às vezes. prccia alhear-Je do mmdo".
''Bastava, cootudo, um ""l'• exterior pua que~ lúcido à =~idade, a que estava ateDio, reporando fabs, couigindo equivoi:os, com o ar samo de quem CUliiJI]soe missio que superiormente lhe estivesse cometida., acima dai; püi&s e quemlas".
w

"A imortalidade foi o seu sigriO.-ViVt:u como se fosse eterno
e imortal. e as bons inexorávei:lõ nada pudessem contm ele".
Alberto Venâncio Fillio assinalou que, de todos os aspectos
abordados "pelos confrades, destacaria o referente ao pensamento
potitico de Austtegésilo de Athayde".

"O nosso ilustre Miguel Reale falou sobre o pensamento filosófico de Athayde, mas. quero ressaltar as suas convicções liberais, como adepto fervoroso do liberalismo, que. se encontravam
nos seus artigos,· nos seus pronunciamentos, nos seus discursos,
nas suas orações".
··. .
"Ele era um conbeoedor profundo da litemtum clássica, de
Platio, de Aristóteles., conhecia os sábios gregos, conhecia os sá·
bios belênicos e também conhecia a fundo o pensamento dos fun·
dado!es da Revolução Americana, os autores .federalistas, Madison, Jay, Hamilton e Jefferson, que citava amiúde. Foi esse profundo empenho, essa convicção altamente armigada no seu espíri.
lo que rlleram essa grande figura. .de homem púbti.co trazer para a
Declamção Universal dos: Dircít.oS do Homem a marca do seu espírito esclarecido".
'
Nélida Pinõn rccoohcceu que cada um dos acad&nicos "se
empenha em meio à saudade, à dcc~ e com o socorro da memória,
em tecer um retrato que faça justiça ao nOsso.saudoso Presidente
Atbayde. A=dito que. neste empenho cada llll1 faz um mmtQ que
não ~ irivelllado, que nio emerge do nosSo imaginário.
da realidade de um cotidiano que o nosso Presidente ajldou a construir
em nossa compa.nh.ia. É um retrato, pois que foi feito p<X' sUa p'Ópria grandeza e por suas PróPriaS virtudeS.''

mas

''Eu apostaria em dizer que esse homem teve um grande espírito conciliadoc. sabia que havia de ser o interlocutor dos homens para poder ingressar nos corações bumaDO$. Esse bomem.
porém, era-de uma exttaordinária teinuia, fuiio,tigmte, brilhante, cuka,
erudi!o, senhor de IOdas essas virtudes aqui lljRSellladas, era capoz de
visitar os corações humanos e se mte:t'JltOIIJ' cem eles.''
Roberto Marinho escreveu artigo rora O Globo, muito ao
gosto, aliás, da s!ntese de Austtegé;ilo de Atbayde.
''Não desejo acrescentar novos comentários Aquele ]rineim
sentimentQ do qual doo testel!llnbo no jomal que eu dirijo. Nesse
eDCODtro com os seus veibos companheiros.. e como o mais novo
de todos eles nesta Casa, desejo apenas noilemr a fidelidade dos
meus propósitos. de honrar a sua convocaçio e sua memória. La·
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memo apenas que as primeiras palaVTU neste Illcinto nio sejam· de
esperança. mas sejam de saudade."
Marcos Almir Ma.dcirao resumindo u suas reflexões. disse
que Austre~ilo de Athaydc "era a pOOpria: Acai:Jemia".
-"&la tmmfuslo do homem da Casa, de que faloo Miguel
Reale, esta coojlnçio de valoms que .ICOiftccu de fato entte a
criatUia e a lmtimição pode ter um adendo, uma outra "'flexio: é
que o fatQ de ele exprimir a Academia e de nopreaenlá-Ja viYamente tomou-a mais popular, porque popular era ele mesmo, a .sua fi.
gum., a sua COJDmicabilidade, o seu pto de lidar com os menores, com os humildes. De sorte que essa integmçlo de Austn::g6silo de Atbayde lomou-a mais popular, no que a polavta tem.de meIbor, a Academia se expmiiu, projetou-se na C()I!Jmjd•de, tomouse mais póblica.. mais OODbecida de todos."
Carloo Nejor lemba:u que Au..,.,géailo de Atbayde lirmora
a Declamçio dos Dileitiis Univenais do Homem, "raa.eaoslsa
glória". Outra, "que eJeva, bCID'I. e COiliOla", foi ter "ao:Jtdada a
alma exatamcntc quando no nnmdo começa a selar-~e~ a pu: enae

lsncleaPalestina''.
. t.
Sobre esse conhecido episódio, dev<mOO aa.acentor
em 1948, Au~silo de Atbayde integrou a rqeaentaçio bnai-

qu.,

lcira 1 comissão da ONU incumbida de elaborar a Declamçio Univetai dos Direitos do Homem, de cuja revisão fmal fora encanegado, cm conjunto com o rll6sofo e jurista r:nmc:es Ren6 Cassin..
Orador convincente e irredutível na defesa de suas convie.
ções, Austt<:ghlilo de Athayde foi o "'sponsável pela inclusão do
nome de Deus no textQ fmal do documemo, derrotando, na oportunidade da vct.açlo dessa proposta, os representantes soviéticos,
que sustentavam posicionamento oposto, e dando ao dcx:umento as
imprescindíveis caracterlsticas éticas, morais e buma.nisticas.

Talvez por isso. mas com certeza pela admiração recípiQca
originada desses suce.uos, R~tS Cassin. ao receber duas dkadas
depois o Pr&nio Nobel da Paz, quis dividi-lo- e nilo pôde, evidenteJDrUte- com "o brasileiro Austregésilo de Athayde". Daí a refcr&.cia de Carlos Nejar, segundo a qual o homenageado naquele
dia "foi fiatemo, visiooúio, lócido •" o flDl. E tinha sede do Deus
vivo. E agora possui._ mesmo gue o negasse. fazendo parte de seu
ccaçio imemo, a·ctcmidadc a saciá-la''.
De assinalar, ainda. a mensagem enviada a Austregésilo de
Athayde pelo Presidente Jimmy Carler, dos &lados Unidos da
América,. DO ttigésimo aniversáilo da assinaUJia da Declaração; di·
zendo de sua especial adm:imção ao ''bom discemimento e à viiio
de seus a!lt.ores".
''O conceito· ao qual o senhor e seus colegas dedicaram-se
há tds d&;adas está gmvado. mais vividamente do que nunca., na
coosciSncia da humaiJidade. e eSle- man::o convida-nos todos a tededicar-nos a fazê. lo progredir ainda maiS, para o bem-estar gemi
de todos os homens".
''Em ncme de meus coocidadios. acolho, -com satisfação. o
papel que o senhor desempenhou na rodaçio desse imporlaute documento, e pera saudar a lideraDça vital do Brasil nesse empenho."
Solre esse episódio cconido em 1948, quando os delegados
sov~ticos a ele se oplSCr8Ill. Sr. Ptesicle:ole, Sr's e .Srs. -Seriadcres., o
Jornal do CoiiiiiiDl<nio pubticoo boje um artigo de Cícero Sandroni. muito bem escrào. Na pimeira vez em que pôde vir ao Brasil,

Oc.dlechev, na Academia Bmsileirade l.dms. pm'icaJDI!'Dte se descUlpou por essa pooiçãó'<lmada pelco rovi6tkco fia<l.iele tempo.
Sr. P=idente. peço que ...., artigo faça parte integrante
dos 11050011 Anais.
Coillim"•do, o Presidenle Carler dizia: "Espero que, atrav~ desses anos, o senhor tenha auferido satisfaçio cada vez maiorde seus "'levantes serviços pn:stadeo aos ideais.da Doclamção, e

Setembro de 1995

-ANAIS OOSENADO FEDERAL

241

desejo expressar meus R:speitos pela sua oõostante defeSa- dos direitos humanos. em xu próprio País e em rodo o mundo."
Ao emejo das comemomçõcs pelo transan'so do trigésimo
quinto aniversário da Dcclamçio Universal dos ~ítos Humanos.
Austiegé:iilo de Alhayde foi também homenageado pela Sociedade fn"""""ional poro o Deaenvolv-o - SID. entidade nic>-govemamental com sede em Roma.
Jcnalista e Escritor, al&n de Administrador e Pensador, foi
também ltumanista, defendendo permanentemente o liberalismo e
a democnociL Presidiu a Fundaçio. da Casa Popular e a Associaçio doa Amigoa da Pontiflcia Univenidade Católica - PUC; integrou o Conselho Estadnal da Olltma; foi VJCC>-Prcsidenle da Liga
de
Nacional; membro da delegaçio brasileira à ll Confet&lcU. Intemmcricana Extraor<linma; membro do Iustituto lfutóricoe Geogdlioo de Sio Paulo; também do Comelho Consultivo da
Associaçio lhasileira de lmplenaa e ~te da
AcademiLde Ci&>cias de Lisboo.

que px vezes depeDdem a sua continuidade c o seu aprimoramento, natiUalmente na lioha fundamental de sua pt6pria vocaçio".
"A Academia é patrimônio de todos nós que úompolmo.
Obra de oossa vootade e de DOSSO tzabolbo. Dela naturalmente nos
orgulhamos. com a COIIllC_i&cia do que t<peeSellla. no panomma
gemi da cultura brasileira."
Se oub:os méritos Dlo coubessem a Austn:gésilo de Athayde. =taria o de haver projetado naciooolmellle a Academia, com
a qual, de hábito, era confundido pela população. Em nlvel mundia!, ele lliDSfonnou-se mma R:fen!o::ia obript6ria daquela imtimiçio de noasas 1-.o, DlOldi de incansável trabolho de divulpçio da cultura do Pala, em gnnde mlmero de naçõea fortneas, e&pecialmc:Dte as da Europa, onde oonbecet11 o tzavor do exllio em
coosoqü&cia de ope<-se i Revoluçio de 30.
Vamos ooocluir, Sr. Presidellle, a nossa puti<:ipaçio na homenagem que o Senado Foden.l psesta a AusJregéailo de Athayde,
na data mesmo em que estaria oomplew>do o noaagésimo sétimo
C!wnavam-oo o 1'Seubor Fmllo", Uldiodo ao :r:ip am ~ auivetúrio do seu nucimcato, COillignando que o "patriarca das
poaidU a Acaóemia limdada per Machado de Assis, em 1896. AIletzas do BIUil", como foi definido pelo O Globo, peroorreu oxisguns, lpÓI o aeu desoporoámelllo, - . l l e a sovinice, ansian- t6ncia p!Ódiga de meril6rioo exemplos e grandiosu ..,.linções,
do, DO novo tempo, cJesomtnljzar O podec da instilniçio e distribür- sabendo-a pontilhada do múhiplas e sinceias amindes
lhe o caphl cklt1II!JIIf1fe aatmnlado em.~ de iDcentivo à ailiura.
Exlínio na arte da poMmi.ca, deixou-nos escritos .l meditaFoi aCUsado de ser, enlão, apenas 'Um homem de ~1", e,
ção, em busca de adivinhar-lhe as intenções. Está a felicidade no
por isso, lá não mais se compravam livros. A Academia deveria
existir ou na morte? Decerto, o homem comum alnieja wna vida
ser "menos folclórica", tomando-se "mais pobre para ficar mais
de venruras. que aqui ficam quando ele fatalmente se vai.
rica", DlJma alus:lo à necessidade de se incentivar a p.1blicação de
Próximo o temo da lor:ma _caminha$. perturbava-lhe que as
obras literáriãS e de se (ID'miar condignamente os: seus autores.
gerações, sucedendo-se ante os seus olhos, a eles já não trouXesLá. Austregésilo pn.ticava a austeridade, em sua concepção sem a alegria pr6priã dos reencoolros., o afago da presença amiga,
~rlativa, de tal sorte que recusava qualquer aumento dos jetons.
mas tio-somente um profundo sentimento de aus6ncia, impossível
À reclamação dos acadêmicos, segundo a qual o valor dessa retride ser :reparado.
buição era insuficiente para- pagãr ii transporte que ·os conduzisse
Nessa hora tardia, só e seln ver os "aVós e bisavós das pesàs reuniões, Austregésilo de Athayde respondeu com a aquisição - soas" - pois que esses emm os seus desapArecidos contempcmineos
de uma cam:ionete, que passou a transportá-los no t:recbo residên-. Austre~silo de Athayde, como a revelar (ID'SSCDtimentos, julcia-Academia, e v ice-versa.
__
·gou- infeliz "o sujeito que nio morre", daí concluindo, em uma das
É que Austregésilo de Alhayde aumentara significativamen- - -suas óltimas fl.llSeS, entre ootras tantas expressivas e famosas:
1
te o patrimônio da Casa - eml:ora sequer promovesse o enterrO no''Um homem como eu não faz mais amigos '.
bre de seus mortos -.a tal ponto de se, por fma ironia, denominada
Em O que -únbamos a dizer, Sr. Presidenle e Srs. descendde "Academia de Letras Imobiliárias".
enles e amigos do imortal Austregésilo de Athayde. (Palmas.)

o.r...

As suas sucessivas ruleições, no entanto, indicavam o
apoiameniD da maioria dos acad!micos aos métodos "capitalistas",
vamos dizer a&Sim, que empregava. Ao tenlpo de sua sucessio,
calculava-se em cem milhões de dólares o patrimônio que- deixara
à Academia, compseendendo a sede, o Centro CUltural do Brasil um pmiio de vinte e oito andares. inaugunido em 1979 -.o mausollu e cerca de quarenta outros imóveis divididos pelo Rio de Janeiro, Sio Paulo e Minas Gerais.
Inclui-se al o Solar da Barone&a, construido no século passado oa cidade de Campos. em terreno de noventa mil metros quadrados, e havido pela Academia median"' doação do Senador Joio
Cleofas. onde Austreg&ilo de Athayde pretendia ediftc:ar "a maior
bmsiliana do mundo", que reuniria uma- biblio&eca especializada
em livros, estudos e outras publicações sobre o Brasil a Universidade de Esmdos Brasileiros e uma escola de fonnação polftica.
Em certo estágiO da vida, costumam aflorar aquelas amenas
implicAncias.
Josué Montcllo, sucedendo a Aus~gésilo de Athayde, deixa límpida a questlo, dizendo nio receber de Abgar ReD.lWlt "a
viabilidade de um novo conflito".
"Estou ccirisciente do patrimônio que ele me entrega. o da
obra aqui matizada, ou ainda inconclusa., do nosso Alhayde. Nio
há conflito. A Casa está em poz. Entretanto, ooilvéal nio esquecer
que a~ as iiistituições se devem ajlstar às novas circunstâncias, de

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY
SUASSUANA EM SEU PRONUNCIAMENTO:.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa. """'' de
conceder a palavra ao orador seguinte, defere o pedido de V. Ex•
no sentido da transcrição, nos Anais, do artigo do jornalista acero
Sandroo.i a respeito de Autregésilo de Alhayde.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Seilador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Prommcia o segtiinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Exm0 Sr. Presidente do SenaM
do, Senador José Samey; Exm• Sr. Paulo Cabral de Arnújo, P..,sidente do Coodomínio dos Diários Associados; Exm0 Sr. Acadêmico Arnaldo Niskier, da Academia Brasileira de Letras; Exm• sr-.
Laura Athayde S.Qndroni. Exm0 Sr. Vicente de Athayde. Exm.0 Sr.
Roberto de Alhayde, filhos do imol1al AusJregésilo de Alhayde;
Exm"s Srs. EmbsixadoR:s aqui Jl"'SSOl"'S. Sn e s ... Senadol'e.,
meus SenhOies e minhas Senhoras. designado pela Presid8ncia do
Senado, ergo a minha voz. na tribuna mais alta do Pais, para. ém.
nome desta assembl~ia., munida em Sessão Especial, mverenciar a
memória de uma das figuras mais marcantes e mais notáveis figUras da vida cultural brasileira deste século: o Acad&nico Belannino Maria Austre~silo Augusto do Athayde.
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O Presidente desta Casa e do Congresso Nacioãal. SCDãdor - -- mia dõs Estãdos. EmPrestou o brilho de sua pena vigorosa para
José Samif.- que aSsOcii. &Uã brilhante cmeira de homem píblioo às
a redaçio de manifestos rebeldes, nos quais verberou contra a
atividades littúrias que o fw:mm membro da Academia BnsiJejm de
exceçio e o arbítrio.
Letms.já teve oportunidade de afDDW'que dos samos, dos heróis,-dos
Com i. derrota do Movimento, foi detido em Sio Paulo e
grandes homens, ''mmca se deve comemorar nem lembmr sua morte,
em seguida embarcado no navio Siqueim Campos, que conduziu 78 lideres constitucionalistas pam o banimento em Lisboa.
mas sim erguer um hino de loovor a suas vidas." Com acertada razio,
noosa homenagem se faz nesta data em que AustregéSilo de Athayde,
Viveu seu período de exílio na Europa e na Argentina. onde cose fosse vivo, estaria completando 97 anoo.
_
m~u o pio do exUio embebido em fel e amassado em pranto, só

É dificil dizer o que era mais admirbel em sua rica personalidade. Procurarei traçar aqui um- pãnomma da longa vida
de nosso homenageado, destacando as qualidades e os feitos

regressando defmitivam.ent.C ao ·arasü em. T934. LogO ieissumiu suas funções A f~nte do Di6rio da Noite e de O Jornal.
nelas permanecendo durante todo o Estado Novo. Com a crise

que engn.deceram sua figura no decorrer de sua privilegiada e
saudável existência. Espero que minhas palavras possam refletir o que significou para o Pais a pCrda de sua presença na vida
nacional.
Austre~ilo de Atbayde......,., em 1898, ua cidade de C.·
ruam, DO agreste pemambucano e - repctiDdo as palavms do Aad&niro Marcos Vilaça, seu contetrinoo - betdou "as gl6rias maiores do Brasil, que slo aquelas que brotam de Gu....-.pes oode, DO
dizer de Gilberto Freyre, nós, os brasileiros eocrevemos o endereço do Bn:sil." Cedo foi viver no Cead, onde morou em várias cidades, ocompanhando as OOIISim!ell mudanças deeomontes da aiÍ·
vidade profissional de seu pai na magistratura. Naquele Eslado,
adquiriu uma sólida base humanista, tomoo-se um homem de estudos cLisoicoo, um latinista, um poliglota, tendo imqüentado o Seminário da Prainha. em Fortaleza, de onde saiu após completar o
terceiro ano de Teologia. Austrc:gésilo referia sempre que abandonara o semináiiO por insistência dOS- pidres, que consideravam seu
espírilc;> demasiadamente livre.

cl~se regime, participou dos movimentos de redemocratiz:ãção
do Pais, reivindicando, ao lado de outros jornalistas e intelectuais, a completa liberdade de expressio e a convocação Unediata de eleições diretas.
Os fatos que acabei de enumerar iluslram bem o esplrito
ccmbativo e democnítico de nosso bomeDBge.ado, espírito esse que
se manifestcu desde o início de sua longa cam:im de profissional
de imprensa. Sem dúvida, foi essa a profiSSão que amou. Austro-g6silo de Athayde foi um jomalista militanle dumnle oen:a de 75
anos de sua vida; dedicava a essa atividade l:oa parte de suas 16
bmas de trabalho por dia, nunca deixando de tomar posições nlli·
das ao longo da Hist6ria bmsileim oonlemporinea. At.! pouco !em.
po antes de wa morte, ia pela manhã trabalhar no Jornal do Com..
merclo. onde escrevia, quase sempre. dois artigos por dia. um edj.
toria1 e um artigo assinado, à taide, dodicavã.-se à PresidéncU.. da
Academia Brasileira de Letras, sua outra grande paixão, só compará.vel ao profundo amor que devotoo à sua inesquecível esposa
Maria José e aos três ftlhos Laura, Roberto e Antônio Vicente.

Pouco depois, em 1918, transferiu~ se para: ó Rio de Janeiro, então Distrito Federal. centro em que pôde ajustar suas
aspirações a um campo muito mais propício· ao pleno desenvolvimento de sua carreira profissiorial. Já versado em Filosofia e
Teologia, estudou e formou-se em Direito pela Universidade do

e.

Dedicou-se à vida -acadêmica desde agosto de 1951, quando
foi eleito para ocupar a cadeira número _oito da Academia Brasileira de Letras, sucedendo_ Oliveira Viana, e o fez durante mais
de quatro décadas. Em 1959, tornou~Se Presidente da Casa de
Machado de Assis, tendo sido reeleito para dirigi-la por longos
Brasil.
35 anos. À frente dos destinos da Academia, consagrou-se
Apesar de ter concluído o curso de Direito em 1922. mantecomo 0 consolidador, o grande realizador, permanentemente
ve-se sempre ligado profissionalmente à imprensa, atividade que o
devotado, com todas as forças, à tarefa de engrandecê-la espirienfeitiçw para SetóprC. Foi tradutor e redator da United Pras; _ tu ai e materialmente. _A Academia passou a ser o centro de sua
trabalhw no jornal A Tribuna • do qual foi diretor-secretário;
vida e ele se conveneu, com o passar do tempo, na própria enexerceu a critica literária no Correio da Manhã e foi colaborador
~~ção da AB~~-·~sfun~~~~-se na Instituição que tão bem
da Folha e da Revista O Cruziro.
dmgJ.U._ _:
_
.
_: _. __
_
Aos 24 anos, associou-se a seu amigo e místico Francisco - - Apesar de toda sUa dedicaçlo à atividade literária, Au~
de Assis Cbateaubriand Bandeira de Melo, que acabara de comgésilo de Athayde é dono de uma bibliografta reduzida e não dc:iM
prar O Jornal e encetava as primeiras ações da longa e movimenM
xou uma obra ficcional à altura da fama que conquistw como .Pr·
ta.da saga cm que se converteria a criação da cadeia nacional dos
nalista. Romances~ por exemplo, s6 eseRVCU um. Quando As bor·
DiáriOs AsSOciados.
têmias florescem; publicou também um livro de contos, Histó-Em 1930, divergiu da posição de Assis Cb.ateaubriand, c::orias Amargas, ambos em 1921. Mais tarde, reuniU em livros as
locando-se contra a Revoluçio daquele ano. Essa divergência nio
crônicas que publicoo durante longos anos na revista O Cruzeiro,
foi capaz-de separá-los. Após a formação-do Governo Provisório
sob os títulos Vana Verba; Vana Verba -Conversas na Barbea·
chefiado por Getúlio Var:gas, recebeu de Cbateaubriand a incumria Sol; e Vaoa Verba- Alta do Ccotauro, pUblicadas em !968.
bé:ncia de dirigir õ Diário da Noite. fuoçio que acumuloo_ nos dois
] 971 e 1976~_tespeotivameb.te. .
.
jornaiS cU:iocas do amigo, órgãOS que foram o ponlO·de pütida
.Ãtbayde deu à e~ também inúmeras Conferências
para a f01Dl1lçio de uma cadeia nacional.
Comemorativas pronunciadas por ele, que fci Um bri.lbante omFavori.vel ao imediato retomo do Pb.!S i legalidade consdor. A essas obras acrescentam-se, entre outtas, Mestra do Libetitucionãl, discordou das diretrizes do novo governo que
raUsmo; Assis ChatcaubriaDd Político e Jornalista; A Crise
movia. por meios discricioDárioS. o- i\u:nento da centralização
Religiosa de Nabuco .. Rui Barbosa Jornalista; Dom Pedro n e
política e administratiVa do Brasil. Coerente com os principies
a Cultura do Brasil; Epístola aos Coata:oporiueos; FRosofta
de liberdade e democracia que o acompimbaram ao longo de
Básica dos Direitos Humanos, além de discursos IrQferidos no
sua vida, Austregésilo de Athayde engajou-se nas tropas que
recinto do Silogeu Brasileiro.
partiCipai"ã.Dl-da Revoluçio ConstituCiODa1ista de Sio Paulo, deNo entmto, ~praticamente impassível que b_aja, _08: bi_s~a
flagrada em julho de 1932, com o objetivo de promover a imeda literatura e Inesmo do jomalismo de nosso País, algu.6m que tediata reconstitucionalizaçio do País e a devolução da autononha escrito mais do que ele. Gabava-se de ser o mais antigo edito-

Pro-
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rialista e articulista em atividade em todo o mundo. ''Nio me interesso em p.Iblicar livros", disse ele. em uma de suas entrevistas.
"Como jornalista, eu fiz litcratUIB". ·~ou jcrnal:ista e quero ser jornalista, intérprete do meu tempo e profeta do futuro de meu Pais".
Desde os tempos de rolaborodor do jomal A TrlboDA e de
tradutor na agência de nodcias A->clated Preso, em 1918, alt
poucas semanas antes de sua morte, Mestm Arhayde se~ coto..
coo seus peosamentos e suas idéias no papel e poucas veus deixou de ~blicar alguma mat6ria nos jornais e revistas de nosso
Pais. Orgulhava-se de aflllllllr.

"Jamais eacmvi u~ artigo que nio expressasse a
linha de miDbas C<li!Vicções delliOCDiti<:as, Nunca elogiei
partidos, h<mens oo smpos"(-) "Sou mc.paz de ser a
favor de homem; sou a fav<r de i<!Bas, de pontos de vista. O que almejo mesmo ~ o pensamento dcmocd~ a
preservação de nossa unidade oacional e o bem do povo
brasileiro".

Ausllegésilo de Alhayde """P'" re!emlnva C<llll prazer o
vaidade os liC(IIltecimenkls do sua l011ga exist&!cia, durante a qual
recebeu cento e setenta medalha.s, placas e condecorações. Dizia
ele que o fato importante de sua vida fora ter escrito a Declaraçio
Universal dos DireitoS-do Homem. obm. que o projetara DO DBJDdo
inteiro e-era- o seu grande motivo de orgulho.
Para o renoma.do escritor manmhense Josué Montello, atual
Presidente da Academia Brasileira de letras. hoove ''um momenfel
na vida de Atbayde em que se fez sentir ó seu espírito de luta e de
coo.vergência como expressão fundamental da condição humana.
Deixara de ser unicamente uma expressão genuinamente brasileira
para ser também uma expressio combativa a serviço da concórdia e da dignidade universal. Foi quando, em 1948, integrando
a Delegação Brasileira na Assembléia Geral da ONU, em Paris,
assumiu uma posição de liderança na redação da Declaração Uni~
versai dos Direitos do Homem. ao lado de René Cassin. jurista e
f:tlósofo francés."
A História registra que AusttegéSilo de Alhayde não foi
apenas uma entre as dezessete persooalidades participantes nessa
Comissão da Ten:eira Assembléia Geta! das Nações Unidas. Mestre Athayde teve uma atuação decisiva, fazendo. j.Jntamente com o
Presidente da Canísslo, René Cassin, a sistematização do documento que se constituiu num verdadeiro :marco na evolução da
cooceituaçio dos direitos da pessoa humana..
Coube a Atbayde, pel05 allOs seiViÇOS ali prestados, a honra
de ser escoJbido para pronunciar o discurso com que seria enciri::Linhado à Assembléia no Palals CbaWot, o texto do importante documento. Na histórica sessão de votação, em dezeml:xo de 1948.
Austregésilo de Athayde assim se pronunciou:
''Realizamos uma obra de colaboração. Cada um
de nós fez Concessões. tanto h grandes quanto às pequeM
nas potencias. porque nOssa idéia não era impor ponios
de vista particulares de um p::wo ou grup:>s de povoS,
nem doutrinas políticas ou sistemas de füosofla.-Se noSso trabalho resultasse de uma imposiçlo qualquer e não
fosse de uma coopera.çio intelectual e moral das nações_.
nio estaria evidenlemente à altura de nossas responsabilidades, nem responderia ao espírito de compreensão
universal que é a própria base da diversidade de pensa-
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cultura e de ~pçio de vida de cada representante. Unidos, fonnamos a grande comunidade do
mundo. c é exatamcnte dessa união que decorre a nossa
autoridade moral e política".

Nmgutm melhor do que Ausllegésilo de Athayde p&ra desempenhat' esta ta.tefa em nome do Brasil. Homem sem religião.
um ago6stico ex-seminarista. apologista do raciocínio e da lógica
como únicos caminhos para aceitaçio de quaisquer verdades, foi
Athayde, no entanto, quem sugeriu uma alleração DA redaçio ori~
ginal da Declamçio, segundo a qual "o Homem é dotado, pela natureza. de COI15Ci&cia e 182io". Quis o representallle brasileiro
que. em lugar da expessio ''pela nann:cza". fosse colocado "ttfa..
do por Deus ii oua iouopm e oemdhança". Euteodeu Athayde
que, sendo ele representallte de um Palo católico, ODde o nome de
Deus estava semp-e ligado aos DimtDS Humanos, nio poderia
aceitar o texto do artigo tal como se encootrava DO anteprojeto daquela importante doclançlo.
Suas paiavns, ao lollgo do discurso uo Palals do ChaDlot,
resumem as taziles da aheraçio p<r ole proposta:

"A Delegaç!o Brasileira, de conformidade com a
tradiçio do seu Pais e com as instruções de seu Governo, deli caloroso apoio às idéias mais generosas e liberais da J>ecloraçio dos Dir<ltoo do Homem e aos sentimelll:os mais profundos das massas., inserindo em seu
texto a origem superior do homem. no sentido do seu
destino eterno, sem o qual não se pOO.eria entender nem
justificar a rã.z.io dos direitos que asseguram a sua dignidade.
O Brasil sente-se feliz por baver trazido um pou·
co de sua experiência e de s_eu idealismo a essa obra CQmum das Nações Unidas, convencido de que a Declaração Universal dos Direitos do Homem abrirá à humanidade uma nova era de liberdade e justiça."
Foi tão atiVã a colaboração de Atbayde na confecção de~a
escritura fuodamental, verdadeiro núcleo ético da Carta das NaçõeS Unidas, que René Cassio. ao ser informado pela Academia SUeca que tinha sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 1966
por sua participação na feitura da Dedaração Universal dos Direitos do Homem, assim declarou aos jornalistas:
''Quero dividir a honra deste prêmio com o gia.D..
de pensador brasileiro Austregésilo de Athayde. que, ao
meu 18do, d.urari.te trêS-meseS, contribuiu para o êxito da
obra que eslávamos realizando por incumbência da Organização das Nações Unidas."

Tri.nl.a anos depois da aprovação da referida Declaração, em
1978, o então Presidente norte-americano, Jimmy Carter, que pôs
a serviço dos direitos humanos. dentro e fora de seu país, todo o
_peso de sua auwridade, enviou uma mensagem expressando seus
respeitos pessoais a Austregésilo de Athayde por sua constante
atuaçio em defesa dos direitos humanos no Brasil e em tOO.o o
mundo. Disse o Presidente Caner ~ sua meD$3gem:

"( ... ) O conceito ao qual o senhor e seus colegas
dedicaram-se há três décadas está gravado, mais vividamente do que nunca, na consciência da humanidac.;le. e
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este marco coovida-nos todos a rededicarmo-nos a fazêlo progredir ainda mais. para o bem-estar geral de todos
os homens.
Em nome de meus concidadãos. acolho, com satisfação, esta oportunidade de aplaudir o papel que o senhor desempenhou na redação desse importante documento, e para saudar a liderança vilal do Brasil nesse
empenho."

Palavras imortais do Presidente dos Estados Unidos ao
imoital bmsileíro.
Pode-se imagiDar o quanr.o é raro um Presidente dos Estados Unidos da Am&ica dirigir-se-diretamente a alguém que não
ocupe posiçio destacada nos meios oficiais. Somente a importância da atuaçio de Austrcgésilo de Alhayde na elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem justificou tal distinção, que muito o homou.
A personalidade de Mestre Athayde foi de inconteste valor. O eterno Presidente da Academia Brasileira de Letras foi
uma das figuras mais representativas deste século, e as -múltiplas manifestações de seu talento incomum de orador, pensador, jornalista, construtor e adminiStrador mereceram consideração e admiração nos mais diferentes círculos culturais do
Brasil e do mundo.
Durant~ sua longa gestão. graças à sua operosidade e dedicação constante, a Academia prosperou muito. A construção
do conjunto arquiterônico que hoje integra a ABL. o Centro Cultural do Brasil, é obra sua. Deixou inacabada a ·construção do
Centro Internacional de Cultura. que funcionará na cidade fluminense de Campos.
Mestre Athayde mantinha relacionamento de alto nível cc;>_EJ
pessoas de todas as ati.vidades. Segundo ele. esse livre trânsito devia-se ao fato de não ser ortodoxo. de ser a favor dos ideais e contra as ideologias. de ser um liberal que nunca escreveu uma palavra que não fosse de liberalismo e democracia. Certa vez. dísse
Mestre Ar.hayde:
"Quando eu morrer. espero que em meu túmulo
figure que fui um defensor do liberalismo e da democracia. poiS baseei minha vida nesses ideais."
O joi11aJ_ista e acadêmico Roberto Marinho e~reveu um artigo que resume bem o que a morte de Austregésilo de Athayde
representou para o noss-o País. DisSe ele:

"Com a ausência de Austregésilo de_ Athayde. o
Brasil sofre uma contração irreparável em suas dimensões espirituais.
- -A atuação diária que exerceu na -imprensa. em
artigos que se caracterizaram por um inexcedível poder de síntese. constituiu um iegistro para a história
dos mais i.niporlantes acontecimentos do século. judiciosamente analisados à luz dos nossos valores tradicionais.
A vigilância que exerceu na preservação desses
valores. nos quais se enraíza a nossa linhagem cultu·
ral. preocupado em mantê-los acima de quaisquer divergências. principalmente nos mais graves momentos de crise que anigirani O País nas últimas décadas,
simultaneamente às iniciativas em que se empenhou
para diversificar e ampliar as ativídades de criação artística; ítradiadas a partir da Academia Brasileira de
Letras. delineiam a grimdeza do papel que desempenhou na vida nacional."
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Srts e Sis. Senadores, Mestre Atbayde não foi apenaS um
homem culto com grande capacidade de trabalho. Foi, fundanienta!mente, um cidadão de caráter, um liberal, um democrata. um
humanista da linhagem de Montesquieu e Montaigne que soube
conciliar a mansidão dos sábios e a obstinação dos fortes; foi um
grande intelectual que teve compromisso com a liberdade e a cultura; foi, sem dúvida. um exemplo como cidadão e como homem.

O SÉCUW DE UM LIBERAL
Cfcero Sandroni

Em Paris, no ano de 1948. delegado brasileiro à Terceira
Conússão da Assembléia das Nações Urudas que redigiu a Declaração dos Direitos do Homem. Athayde trabalhou incansavelmente no
texto, ao lado da Sr- Roosevelt. enfrentando a oposição dos delegados
soviéticos que ironizavam. a partir -do materialismo dialéf.ico, as suas
proposiÇões, afmnaodo que o delegado t<asileiro estava mais peno da
Lua do que dos problemas do homem. na Tma.
Em dezembro daquele mesmo ano Athayde foi recebido
em audiência privada pelo papa Pio XII. de quem ouviu elogios
por sua atuação em Paris. Em 1968 René Cassio, o delegado da
França na Assembléia de 48, ao receber o Prêmio Nobel da
Paz, afirmou que desejaria compartilhá-lo com Austregésil;) de
Athayde, o representante brasileiro. Em 1978 recebeu elogiosa
cana do presidente Jimmy Carter, destacando o papel por ele
desempenhado na defesa dos direitos humanos na Assembléia
da ONU. E no último ano de sua vida teve o conforto de ouvir
de Mik.hail Gorbatchev. na Academia Brasileira de Letras, palavra.$ de reconhecimento pelo seu trabalho em 1948. quase uma
reparação pelos ataques que naquele então sofreu dos delegados
soviéticos. NoJ apão, seu livro de diálogos sobre os direitos humanos com o líder budista Daisaku Ikeda. é um best-seller. Lá. seu
nome é reverenciado como um dos lideres na defesa dos direitos
humanos do século XX.
Durante toda a sua vida jamais abandonou esta trincheira.
Por suas idéias em defesa da Constituinte para o Pais em 1932.foi
preso e permaneceu no exilio até 1934. Voltou a ser preso no Natal de 1944. quando pedia o fundo Estado Novo. Acusado de delilo de_ opinião e processado inúmeras vezes no eotrer do tempo, manteve sua independência de jomalista no regime militar de 64. que criticou sempre que d.iscomava de seus métodos e ações. Sofreu na pele,
portanto, por defender idéias do liberalismo que pregou.
Hoje todas as correntes políticas derivadas do pensamento
de esquerda do século passado reconhecem nos valores democráticos a base indispensável para a construção de um muodo melhor e
s-Ocialmente mais justo. Tal como ele pensava e escrevia no início
dos anos 20, quando a maior parte da inteügentsía br:lSileira sC-clividia entre os discursos totalitárioS-do comunismo e do integraliSmo. Naquela época, início deste século testemunha de tantas mudanças. ele já professava fé absoluta no liberalismo democráticO.
que denominava a posição vertical do homem.
AustreSeSilo de Athayde pode ter errado na avaliação de fatos
ou pessoas do seu tempo: errar faz parte do repertório do ser humano.
Mas Deus e sua inteligência JXJJparam-no de um dia ser obrigado a
cliz.r, por dever de hooestidade intelectual. como hoje fa= politicas
oriundos da vida acadêmica: ''Esqueçam o que escrevi".
A cultura brasileira e a imprensa de nosso País ficaram
muito mais pobres sem a presença desse grande escritor. que,
ao longo de mais de setenta anos de atividade constante. de0 autor é jornalista e escrita";

~ti ~~ndo 11. li~grafia de AustrePilo de Ath~~e
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sempenbou um papel extraordinário M vida nacional. Sua existência dignificou sua époci e honrou- seus contemporâneoS. Be·
lamtino Maria Ausuegésilo de Athaydc permanece em nossa memória e sempre será lembrado (':OIDO um dos maiores intelectuais
brasileiros deste século.
Gostaria de concluir este pronunciãlneoto repetindo as palavras proferidas pelo Presidente desta Casa, Senador José Samey,
há exatos s_ete _anos. por ocasião do transcurso dos noventa anos de
nosso inesquecível homenageado desta manhã, palavras que calam
fundo na emoção de todos que ad.Diiraram e CanViverã!n com o
eterno Presidente da Academia Brasileira de Letxas:
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Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Niskier, da Academia
de Letras de Brasília, Mauro Castro, seu Presidente, Guiomar
Cbianca e Mara de Ia Rocba, Geraldo Freire, Adilson Vasconcelos, Fagundes de Oliveira e -Maria de LOurdes Re1s. aO Dr.
Paulo Cabral, Presidente do Condomínio dos Diários Associa·
dos, ao Dr. Henrique do_Cerro Azul, Subsecretário-Geral da
República, à família do homenageado - Antônio Vicente de Athayde, Roberto Athayde e Laura Sandroni - pela presença honrosa com que ajudaram o .Sen,a,do_ Fe-deral, nesta manhã, a tornar
mais solene esta sessão.
Devo dizer também duas ou U.::s palavras; nio posso fugir a
fazê. lo.
"É data nacional o aniversário de Austregésilo de
Para mim é muitO dificil falar sobre Athayde sem a marca
Athayde. Poucos bomens maiCal"3.Dl a vida deste País
como ele. Grande inteligência. rulnna.. grande orador, mes. · da profunda amizade que nos ligou durante toda a vida. amizade
esta que, posso dizer, constib.li uma das maicas maiS profundas e
lre da língua, trabalhador infatigável, virtudes estas servidas
de maior orgulho da graça de ter vivido.
por uma personalidade inconfundível.
Como aqui fol dito, os grandes homens não morrem; ao
Atbayde é um símbolo.
_
Ele é a própria Academia. Encarna o seu espúito, contrário dO que afiiDlou Rainer Maria Rilt1e, quando soube da
tradição e modernidade. Athayde é o moço. Athayde é o morte de Rodin, que todos os grandes homens já morreram.. Atbayde foi unia figura embleuiá.tica deste País, neste séallo, um sévelho.
TOdos os deuses são velhos e donos do dia e da culo talvez pobre de grandes figuras emblemáticas da Nação. Mas
ele conseguiu ser uma síntese nacional e, em determinado momennoite.
Atbayde, em minha casa. é santo de aJtar. destes to, a única. Unan.imidadC que tinha este País, na sua figura de gra.D..
que fazem milagres e recebemloUvOres dós peregrinos- de intelectual, na sua figura simbólica daquilo que representava os
mais altos valores do Brasil.
devotos."
-É dificll para mlm peiisal- que Ãthayde esteja morto, porÉ de mister, é justo, é apropriado, é decoroso que um povo que ele e~ a _própria expressão da vida. Sempre julgo que ele
cultue os seus pró-homens, cujos atos os engrandeceram na estima esteja ausente, mas nunca morto. Ele jamais deixará de eslar predos seus contemporâneos e cujas vidas foram um exemplo para os sente na alma de todos aqueles que o conheceram. Para o futuro,
pósteros, pela inteligência. pelo labol', pela honrndez, pelo patrio- os que não o conheceram não poderio ter desfrutado da ventura de
tismo, J?Clas virtudes morais e cívicas.
_
ter convivido e ter visto um homem de tão grandes e tão altas virE de mister, é justo, é apropriado, é decoroso que nos reu- tudes. Ele era o pensador, o humanista e, 8o lado de tudo isso. uma
namos solenemente, boje, neste vinte e cincO -de setembro, os que figura humana extraordinária que o tempo teve a felicidade de eslegislamos para o Brasil, com o íun de evocar a-figura e hoomr a culpir em seu rosto. A todos inspirava quã.se que a: imagem de üin
memória de um brasileiro que legislou para o mundo.
.deus presente junto de todos nós a distribuir aqueles melhores senPelas mãos do Senado _da República, Austregésilo de At- timentos que fazem parte do homem como criatura de Deus.
Atbayde era o jornalista. Muitas veze~.~ na Academia,
bayde é en[ronizado no Pa,nteãq Br;,._s_ile:íro.
tem-se discutido se o jornalismo é ou não um -gênero literário.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra Muitos dos nossos confrades jornalistas, ao entrarem na Academia, tiveram esSa função contestada.
ao Dr. Roberto Athayde, para falar em nome da família..
Athayde era jornalista e, se se perguntar hoje, se a literarura
O SR. DR. ROBERTO ATHA YDE • Exm• Presidente do
Senado FederaL Senador José Samey, Exm0 s Srs. Senadores e tem no jornalismo um Gü 5c:'U gênero, podemos dizer que em Atmembros do Corpo Diplomático, Prof. Arnaldo Niskier, Dr. Paulo bayde não há melhor literabJO. do que de todO o conjmto da sua
Cabral, minhas Senhoras e meus Senhores, é grande a comoção de obra de jomalista.
O jornalismo brasileiro talvez lenha três grandes ~ferSncias
celebnumos o aniversário de um ente querido sem a sua presença,
e maior ainda quando se traLa de alguém sempre tão espontâneo e deste século na sua modernização: o jornalismo de modernidade. o
acostumado que eu cheguei um dia a crer qu-e fosse litemlm.ente jornalismo de análise e aquele jornalismo que fugiu ao joi:italismo
imortal. A homenagem que este ilustre Plenário aqui realiza encer- do século XIX: panfletário, didático, do cotidiano, que passa como
ra um motivo estético a que eu e meus-iirriiOs somos especialmen- uma tcstcrilliilba do dia-a-dia, quase que como um diário.
Talvez tenha nascido com Tobias Monteiro, quando escrete sensíveis: partir de uma instituição que,·-esteiO-da deiDocta~a
que é. figura entre o que havia de mais caro ao coração de Autre- veu suas grandes reportagens sobre a vida do Im.pmo e dos grandes acontecimentos que IWliC8I'8.ID. a História do BrasiL_ A~ hoje,
gésilo de Albayde.
Se ele pudesse agora tomar a palaVTa. para agradecer o sim- muitos dos livros que se escreveram sobre a nossa hisrória., os ePipático presente de aniversário, talvez dissesse, com o espírito e a sódios que ali estio sem ~portar a fODI.e, nasceram do trabalho
jovialidade do grande conciliador que sem.pre soube ser, que o Se- jornalístico de Tobias MOQ.teiro.
. nado Federal faz bem em homenageá-lo, fX'IllU-e trata-se de homeQuiçá ao resto -do século tenhamos tam~m duas grandes
nagear a própria liberdade.
refenSncias pelo volume. pela grandeza e pela densidade de sua
Muito obrigado. (Palmas.)
obra: Carlos Castello Branco; que se restringiu ao teneno polh~
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Antes de en~"llr co como a especialização de ser um historiador da face política
a sessão. querO agrnaecer, em nome do Senado Federal, a pre- do País, em profundidade, como o fez diariamen~ e. outro, 6
sença dos Srs. Embaixadores da Argentina, da República Eslo- Austregésilo de Athaydc. Este. sendo um universo, nio sendo nevaca. das Comunidades Européias, da Turquia, ao membro da nhuma estrela, nenhum sol. ~ um ~~to de galáxias quase
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que abrangendo todo o campo do conbectmento, a.trav6s de tudo
que escreveu, numa obra monumental de mail de cinqaenta anos
de jornalismo. dia e noite a serviço da cultura e da história do
nosso País.
Nós, da Academia Brasileira de Letras - há aí uma certa

parte pessoal e uma certa vaidade - poderemos dizer que _foi At-
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quando da sua morte, o Senado teve a oportunidade, atrav~s de
longos discursos proferidos por muitos oradores desta Casa, de

marcar a figura de Athayde. Hoje, tamb6m, temos a oportunidade de, num ato simbólico. deixar registrado nos Anais, esses
Anais que guardam para sempre a História do Brasil. que esta
Casa tam.~m resolveu dar a Athayde, de uma maneira defmitiva, aquele depoimento dos homens do seu tempo.

hayde que, sem dúvida, deu à Academia o grande prestígio que
ela passou a ter na vida nacional. porque ele _era realmente a
O que posso mais, ~ encemar esta sessio, senão ter uma
própria Academia, no que ela representa de sacrário dos maio- -palavra, -não sei se de saudade ou de convivência eterna com

res

valo~s

ção.

culturais da Nação. Ele tio bem encarnava essa fun-

No Brasil inteiro, Atbayde era, talvez, o único homem a
quem todos respeitavam, de quem todos nada tinham a dizer. B
a longa vida que Deus Jhe deu serviu para moldar, retirar dele todas
as plixõcs. todas as coisas que }X)diam ser menores dumnre a vída,
para que ,tivesse então aquela sublimação a que chegou ~ o fim de
seus tempos.

O destino me fez presidir esta SCissão·, eu qt.ie tã.D.tas vezes

que ele marcou ,as nossas vídu. _ __ _
_
O Senado, nesta manhã. nio faz nada mais do que cumprir o seu dever. Acho que Roberto Athayde tinha razio. Se Atbayde aqui estivesse presente, ele iria dizer: "foi muito juSta
esta homenagem e deveria ser bem maior''.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Est1 encomoda a
ses.ilo.

(Levanta-se a suaão às 121rZ4min.)

falei sobre Alhayde, aqui, nos seus 90 ànos. Depois também,

Ata da 1548 Sessão Deliberativa Ordinária, em
25 de setembro de 1995
l • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Ney Suassuna, José Eduardo Dutra e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES:
Ademir AndDde - Antônio Carlos Magalhies - Bello Parga- B~ Ca~- Casildo Maldmer- Cootinbo Jcoge- Edison Lobio - Elcio Alvii<S - Emllia Femandeo - Epi<'cio Cafeteira - Ernandes Amorim - Franoolino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camala- Gilb<l1o MimJda- Gilvam llcoges
- Guilhetme Palmeim- Hugo Napoleio- Humberto Luceua- his
Rezende- Jader Bubalho- Joio Fillllça- Joel de HollaDda- Jonas Pinheiro- Josaphat Morillbo- Joo6 Biauco- José AgripinoJosé Edwmlo Dutm - José Fogaça - José Roberto Anuda - José
Samey - Jánia Marise - LmiO- caDijiOI - l...oomãr QnintamJb• Lucídio PorteU. - Marluce Pinto - Nalxr l1!nior- Ncy SIWSUDa
- Osmar Dias - Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto R""'iloRomeroJucá

O SR. PRESIDENTE (Ney SllaSSUlla) • A lista de pn>sen·

ça acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. H& número regimeDial, declaro aberta a sessio. Sob a ~ de Deus, iniCia-

mos nossos lrabalhos.

Som a mesa. OJtpediente "'e seri lido pelo Sr. 1' Secret1·
rio em exaácio~ Senador Ramez Tebct.

É lido o seguinte:

EXPIIDIENfE:
MENSAGEM DO SENHOR PRFSIDE:NTJi DA REPÚJiLICA
Submetendo à deliberoçiio do Senado Fedeml a escolha de
nolM indicado para ~go cujo provitMnJo ckpende de .sua prévia
aqükscência!
·

PARECERES N°S
596 E 59'7, DE 1995
Sobre as Emendas de Plenáric.·
apresentadas aos Projetos de Lei da
Câmara n° 101, de 1993 (n° 1.258,
de 1988, na origem), que ''fixa
diretrizes e bases da educação
nacional", e ll0 45, de 1991 (n°

2.405, de 1989, na origem), que
"dispõe sobre a concessão de
. bolsas de estudo e pesquisa aos
dá outras
pós-graduados
e
providénciaS".
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PARECER N" 596, DE 1995
(Da Comissão de Constituição, Jusdça e Cidadania)
RELATOR: Senador DARCY RIBEIRO
O Projeto de Lei da Câmara n • 101, de 1993, que ''fixa diretrizes e
bases da educação nacional", identifica os fins, princípios e organização da
educação nacional. Trata, especificamente, da educação escolar, seus níveis
e diferentes modalidades, disciplinando o seu funcionamento. Estabelece
ainda normas para a formação dos profissionais da educação, os recursos
financeiros para o ensino__ e dá outras providências. Originado em· Projeto
apresentado pouco tempo após a promulgação da Constituição Federal, en1
1988, de autoria do Deputado Octávio Elísio, teve longa tramitação na Câmara
dos Deputados. Chegando a esta Casa, foi aprovado pela Comissão de
Educação na forma de Substitutivo elaborado pelo eminente Senador Cid
Sabóia de Carvalho. Por sua vez, o Projeto de Lei da Câmara n· 45, de 1991
(n" 2.405, de 1989, na origem, apensado ao Projeto de Lei da Câmara n· 101,
de 1993), de autoria do Deputado Florestan Fernandes, que "dispõe sobre a
concessão de bolsa de estudo e pesquisa aos pós-graduandos e dá outras
providências", fixa percentuais mínimos sobre vencimentos de professores das
Instituições Federais de Ensino Superior para cálculo das referidas bolsas,
além de declarar o direito dos pós-graduandos à assistência médica, entre
outras medidas.
Os dois projetes já passaram por esta Comissão, onde receberam
o Parecer n· 301, de 1995, que aprovou o Projeto Substitutivo de nossa
autoria, eliminando, assim, os vícios de inconstitucionalidade e as incorreçOes
relativas à boa técnica legislativa e à juridicidade, que foram devidamente
apontados no referido parecer.

l:.iao o parecer âá

ccr em

Plenánó, abriu-se -prazo -para
recebimento de emendas ao PLC 101, de 1993, durante o qual foram
apresentadas cinqüenta e sete, as quais passamos a analisar a seguir:
A Emenda n • 1, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
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A proposição é procedente, por imprimir maior objetividade à
definição da finalidade e dos princípios da educação.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 2, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. ·
A proposição foi contemplada em sua essência, mas optou-se por
atribuir maior responsabilidade aos Estados pelo fato de estarem melhor
equipados para realizar a tarefa de integrar o conjunto de informações
referentes às redes estaduais, municipais e particulares.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n" 3, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A supressão apontada é oportuna, pela obviedade da colocação.
Voto: pela aprovação, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 4, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
De fato, compete aos Estados suprir as deficiências locais dos
Municípios, mediante sua função supletiva.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 5, da Senadora Marina Silva, refere-se à definição
do Sistema Nacional de Educação.
O art. 211 da Constituição Feâeral não faz referência a um
sistema integrado de educação, mas sim à colaboração entre sistemas
(União, estados e municípios) para a consecução de seus objetivos. A
individualização dos sistemas contribui para a descentralização e
democratização do ensino - meta constitucional.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 6, da Senadora Marina Silva, define os princípios
do Sistema Nacional de Educação. Tendo em vista os argumentos
apresentados à Emenda n· 5, e por uma questão de coerência, os princípios
que orientam a organizaÇão do ensino foram especificados de acordo com os
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sistemas de ensino- federal, estaduais e municipais.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 7. da Senadora Marina Silva, fere o art. 61, § 1 o. e
o art. 84 da Constituição Federal. Além disso, não se deve dar atribuições
executivas a órgãos normativos como os conselhos de educação.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 8, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A supressão apontada contribui para o aperfeiçoamento do
Projeto.
Voto: pela aprovação, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 9, do Senador José Eduardo Outra. atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, embora se considere justa a preocupação com
o ensino profissional, conservou-se a indicação genérica de "instituições de
ensino mantidas pela União", que abrange essa modalidade de ensino.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 10, da Senadora Marina Silva, e a Emenda no 11,
da Senadora Benedita da Silva, atendem aos preceitos de constitucionalidade
e juridicidade.
A boa técnica legislativa indica a supressão do excessivo
detalhamento e, como foi considerada suficientemente clara a composição do
Sistema de Ensino da União, toma-se desnecessária a especificação das
instituições de ensino que o compõem.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n o 12, do Senador Lauro Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade.
Contudo, como este princípio já está assegurado na Constituição
Federal não há necessidade de ser repetido na legislação ordinária.
~
Voto: pela rejeiçã~.
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A Emenda n· 13, do Senador Lauro Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Como esses direitos já vêm explicitados na Constituição Federal,
não há necessidade de repeti-los nesse Projeto.
Voto: pela rejeição
A Emenda n· 14, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.·
É pertinente a supressão dos artigos 23 e 24, por tratarem de

matéria de competência privativa do Presidente da República.
Voto: pela aprovação.
A Emenda n· 15, do Senador Eduardo Suplicy, fere o art. 61, §
1 ·,alínea "e", e o art. 84, VI e XXV, da Constituição Federal.
Deixamos de analisar o mérito da proposição de'!ido à
inconstitucionalidade apontada.
· ··
Voto: pela rejeição.
A Emenda n• 16, da Senadora Benedita da Silva, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A duração do ensino fundamental e a idade do aluno para seu·
ingresso nesse nível de ensino são aspectos da maior relevância na definição
da política educacional.
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.
A Emenda n· 17, da Senadora Benedita da Silva, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
A essência da proposição foi contemplada ao se assegurar que o
ensino de História do Brasil deve levar em conta as. contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do SÚbstitutivo.
A Emenda n· 18, da Senadora Benedita da Silva, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidad.e e boa técnica legislativa.
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Quanto ao mérito, a sugestão foi aceita porque contribui para o
aperfeiçoamento do projeto.
·
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.-·
A Emenda n • 19, da Senadora ek';;'~éiit~~a Silva, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A preparação básica para o trabalho e cidadania se constitui em
uma finalidade das mais relevantes do ensino médio.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
A Emenda no 20, da Senadora Marina Silva, atende aos
princípios de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a sugestão torna mais clara e precisa a
Proposição em análise.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 21, da Senadora Marina Silva. atende aos
princípios de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a proposição contribui para o aperfeiçoamento
do Projeto.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
A Emenda no 22, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A proposta aponta a impropriedade de se tratar da educação
profissional no Capitulo dedicado ao ensino médio, idéia que merece ser
acolhida.
Voto: pela aprovação.
A Emenda no 23, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A iniciativa trata da Situação dos diplomas de educação
profissional.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 24, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
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Seu objetivo é o de introduzir uma salutar flexibilidade nas
modalidades Normal e Técnica do ensino médio. Porém, o assunto é muito
específico para ser tratado em uma lei de diretrizes e bases da educação.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 25, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
A proposta procura regulamentar modalidades da educação,
profissional, atingindo um detalhamento inadequado a uma lei de diretrizes e
bases da educação.
Voto: pela rejeiçã?·
A Emenda no 26, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Sua intenção é a de incluir na educação profissional os cursos
técnicos de nível médio. O Substitutivo enuncia que a educação profissional
será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou em diferentes
estratégias de educ,ação continuada, idéia que contempla, na forma adequada
a uma lei de diret!·izes e bases da educação, a preocupação do Autor da
proposta.
Voto: p~ola aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 27, do Senador José Eduardo Outra, fere o art. 211
da Constituição Federal, uma vez que este não se refere a um sistema nacional
integrado, mas sim à colaboração entre os sistemas (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios) para consecução de seus objetivos.
Voto: pela rejeição. ·
A Emenda no 28, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A iniciativa procura valorizar a formação dos professores da
educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental. O Substitutivo
incorpora essa idéia, indo além ao prever a formação preferencial destes
profissionais em nível superior e após prática de ensino de no mínimo trezentas
horas.
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Voto: pela aprovação p~rcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n • 29, do Senador José Eduardo Outra, fere os arts.
163, 1e 11, e 165, § 5 ·, da Constituição Federal.
Deixamos de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 30, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Seu objetivo é o de promover a redução de jornada de trabalho de
estudantes. A proposta revela nobre preocupação social, mas certamente teria
o efeito perverso de dificultar a obtenção de emprego pelos estudantes
trabalhadores, .além de aumentar os custos da empresa, o que poderia gerar
elevação de preços. Entra, ainda, em um nível de detalhamento inadequado a
· ·
uma lei de diretrizes e bases da educação. .
Voto: pela rejeição.
A Emenda no 31, do Senador Laura Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o acréscimo proposto completa o dispositivo,
deixando claros os requisitos para se cursar o ensino superior, como já está
in.serido no Substitutivo que apresentamos com o Parecer n' 301, de 1995, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Incisos 11 e III do art. 39).
Voto: pela ar;>rovação, nos termos do Substitutivo que
apresentamos.
A Emenda no 32, do Senador Lauro Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o acréscimo proposto como § 1 o completa o
dispositivo, determinando a. obrigatoriedade · de freqüência de alunos e
professores, o que é· imprescindível. Concordamos também com o § 2 o, que
determina ser obrigatório o cumprimento de programas de ensino aprovados.
O § 1 o já estava incluído no Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça aprovado com o Pareçer no 301, de 1995, como § 3° do art. 42. O §
2 • merece aprovação, pois o que estabelece é uma exigência salutar para o
real cumprimento de metas e objetivos educacionais definidos nos programas
de ensino.
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Voto: pela aprovação, na forma do Substitutivo
A Emenda no 33, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica lt:gi'Siativa.
Quanto ao mérito, a mudança proposta merece aprovação, porque
identifica as principais formas de organização do ensino superior de forma
quase idêntica à que inserimos no art. 40 do Substitutivo da CCJ aprovado
com o Parecer no 301, de 1995.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo que
apresentamos.
A Emenda no 34, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a modificação proposta merece parecer
favorável, pois propõe um texto bem melhor e mais adequado à nossa
realidade do que o do PLC 101/93. Aliás, a redação da Emenda é uma
repetição quase que ipsis liiteris do art. 41 e de seus parágrafos e incisos do
Substitutivo aprovado pela CCJ com o Parecer·no 301, de 1995.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo que
apresentamos.
A Emenda no 35, do Senador Eduardo Suplicy, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Resume-se, na realidade, apenas a uma mudança na redação do
art. 68, o qual foi suprimido no Substitutivo da CCJ (que foi aprovado com o
Parecer no 301, de 1995) e no Substitutivo que apresentamos agora, pois a
matéria, apesar de seu mérito, é por demais detalhista.
Exigir mecanismos de auto-avaliação e identificar quem deve
deles participar pode constar nos regimentos de qualquer instituição de
ensino, mas não há necessidade de estarem expressos em uma lei de
diretrizes e bases. O detalhamento excessivo não é considerado como boa
técnica legislativa e, quanto ao mérito, retira a liberdade de criatividade e de
autogestão que cada instituição deve ter.
Voto: pela rejeição.
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A Emenda no 36, do Senador Roberto Freire, atende ao preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, define de maneira clara as medidas a serem
adotadas no caso de infringência da legislação e das normas estatutárias, o
que merece guarida no texto da LDB.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
A Emenda no 37, do Senador Eduardo Suplicy, objetiva alterar a
redaçáo do art. 70 (do PLC 101/93), o qual já foi considerado como
inconstitucional e excessivamente detalhista pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, através do Parecer no 301, de 1995, tendo sido suprimido
tanto no Substitutivo que foi aprovado com o referido parecer, quanto no que
agora apresentamos .
. Voto: pela rejeição.
A Emenda no 38, do Senador Beni Veras, como a de no 37, visa
a mudanças no art. 70 (do PLC 101/93), ficando, portanto, prejudicada, como
argumentamos em relação à Emenda no 37.
Caso a emenda tenha sido dirigida ao Projeto Substitutivo da
.CCJ, mesmo assim. fica el.a prejudicada, pois as emendas de Plenário
deveriam ter como objetivo alterações no PLC 101/93 e não no Substitutivo.
Voto: pela prejudicialidade.
·A Emenda rio 39, do Senador Robeità.Freire, levou-nos ·a uma
análise mais profunda do art. 71 ·do FLC 'tÕ1 ,' de' .1993, i{conctuirtios, ern
nosso Scibstltutivo, · que seria nece'ssário ·. alterar~se a expressão "estatuto
juridico especial para" por "estatuto juridico· capaz dé, o que· não só modificou
a redação da Emenda, como tomou constitt:.rciônal 'o texto. A rfidaçao dada na
Emenda feria, na Constituição Federaf; ô'art. 39, caput, bem como seu § 1 o e
o art. 206 ccim seu iriCiso V.·
·'· · · · -·' · · -- ..
'
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo que
apresentamos.

A Emenda no 40, do Senador Roberto Freire, possibilitou-nos
uma apreciação mais acurada do art. 72 do PLC jQ1, de 1993, o que nos
levou a aperfeiçoar a redação, eliminando pontos de dúvidas.
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Quanto à técnica legislativa, consideramos mais adequada a
forma que trata da autonomia didático-pedagógica e. científica em um artigo, e
a da gestão administrativa, patrimonial e financeira em. outro. Foi a que.
adotamos em nosso Substitutivo e que difere da proposta na Emenda.
Voto: pela aprovação parcial da Emenda, na forma dada pelo
Substitutivo que apresentamos.
A Emenda n• 41, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com
relação ao caput e ao § 2 •. No entanto, no que diz respeito ao § 1 •• fere os
artigos 61e 84 da Constituição Federal, ao criar através de citação o Conselho
Nacional de Educação e ao estabelecer atribuições a esse órgão, quando a
matéria é da compet~ncia do Presidente da República.
Quanto ao mérito, reanalisando a matéria que consta também do
texto do art. 44 e de seus parágrafos do Substitutivo da CCJ, acrescentamos
ao § 2". in tinis, para completar a abordagem da matéria, a seguinte
expressão: "( ... ) respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou
equiparação", e subdividimos o assunto em um parágrafo para os diplomas
de graduação e outro para os de mestrado e doutorado.
Voto: pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do
Substitutivo que apresentamos.
As Emendas n • •· 42, 43 e 44, todas de autoria do Senador Lauro
Campos, objetivam alterações em um artigo do PLC 101, de 1993, o 77, que
tanto no Substitutivo aprovado como Parecer n • 301, de 1995, da CCJ, quanto
no que agora apresentamos, foi suprimido por se tratar de detalhamento de
matéria que deve ser objeto de uma lei especial sobre estatuto e plano de
carreira do magistério do ensino superior, de iniciativa do Sr. Presidente da
República. Além disso, o art. 77 fere também o art. 39 da Constituição
Federal. Não nos restou, portanto, alternativa para se aproveitar o conteúdo
das três emendas.
Voto: pela rejeição.
As Emendas n·•· 45 e 47, da Senadora Benedita da Silva, assim
como a Emenda n • 54, do Senador Ademir Andrade, tratam da educação para
as comunidades indígenas. Identificamos nelas aspectos que ferem os arts. 61,
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§ 1°, 11, e, e 84, VI, da Constituição Federal. Contudo, a preocupação das
iniciativas é louvável, e o Substitutivo procurou, na linha sucinta que o
caracteriza, aproveitar ao máximo o conteúdo das sugestões, apresentadas,
com a correção dos aspectos inconstitucion~is.
Voto: pela aprovação parei~! na forma de- Substitutivo.
A Emenda no 46, da Senadora Benedita da Silva, redefine a
origem dos recursos de financiamento da educação indígena, com a finalidade
de ampliá-los. A iniciativa fere o art. 61, § 1°, 11, e, e o art. 84, VI, da
Constituição Federal. Porém, sua preocupação merece acolhimento. Assim, o
Substitutivo prevê o apoio financeiro da União aos sistemas de ensino para o
provimento da educação indígena, além de adotar critérios de racionalização
das aplicações em educação, o que também beneficiará os estudantes índios.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 47, da Senadora Benedita da Silva, recebeu parecer
comum ao das Emendas no 45 e no· 54.
As Emendas no•. 48 e 49, da Senadora Marina Silva, ferem o art.
61, § 1 ·, 11, e, e o art. 84, VI, da Constituição Federal. Além disso, entram na
área de competência dos entes federados. Por fim, a Emenda n° 49 amplia
para as instituições de ensino superior em geral o que a Constituição, em se11
art. 213, § 2°, restringe às universidaães.
Deixamos de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n • 50, do Senador Ronaldo Cunha Lima, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Contudo, entra em um nível de detalhamento inadequado a um_? lei
de diretrizes e bases da educação. No que tange às desigualdades regionais,
o Substitutivo introduz normas para a sua progressiva correção no Capítulo que
trata dos recursos para a educação.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n· 51, do Senador Epitácio Cafeteira, fere o art. 61, §
1·, 11, e, e o art. 84, VI, da Constituição Federal.
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Deixamos de analisar o mérito devido à inconstitucionalidade
apontada.
Voto: pela rejeiçao.
A Emenda no 52, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A proposta institui dispositivo obrigando o professor das
instituições públicas de ensino superior ao mínimo de oito horas semanais de
trabalho, o que merece acolhimento.
Votp: pela aprovaçiío.
A Emenda no 53, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A iniciativa trata da realizaçao de concursos em instituições
públicas de ensino superior para os cargos ocupados sem o preenchimento
daquela formalidade, ressalvados os direitos· constitucionais. A proposta é
válida, mas o prazo estipulado retira parte do seu vigor.
I"
Voto: pela aprovaçao parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda no 54, do Senador Adem ir Andrade, recebeu parecer
C:omum ao das Emendas no 45 e n· 47.
. .
. .
.
A Emenda no 55, do Senador Ronaldo Cunha Lima, fere o art.
174, caput, da Constituição Federal.
Deixamos de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto.: pela rejeição.
A Emenda no 56, do Senador Valmir Campelo, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Sua intenção é a de introduzir a educaçao para o trânsito no
ensino fundamental. O Substitutivo procura seguir as recomendações da
UNESCO e de renomados educadores a propósito da relevância de se evitar
a compartimentaçiío dos currículos, a fim de valorizar o desenvolvimento das
competências e habilidades básicas. Isso não impede que os sistemas de .
ensino e os estabelecimentos escolares criem programas especiais. v•Jitrr:k.. )' ·
para temas importantes, como a educaçao para o trânsito e tantos outr' .:~.
Voto: pela rejeiçiío.
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A Emenda n • 57, do Senador Bello Parga, atende aos preceitos
de constitucionalidade e juridicidade.
Sua intenção é a de evitar a inclusão de uma escola privada em
três sistemas de ensino diferentes. Entretanto, a proposta acarretaria ao
sistema federal de ensino uma indevida sobrecarga de tarefas.
Voto: pela rejeição.
As emendas de Plenário ao PLC 101, de 1993, levaram a um
reexame global de matéria por parte do Relator que, para acatar muitas delas,
se viu obrigado a fazer outras alterações no texto, objetivando dar ao
Substitutivo a coerência necessária e permitindo a cobertura de todos os
temas que devem ser enfocados por uma lei de diretrizes e bases da
educação nacional.
No que se refere ao Projeto de Lei da camara n° 45, de 1991,
as dificuldades para sua aprovação foram intransponíveis no campo da
constitucionalidade. Com efeito, encontramos não apenas um ou outro artigo
inconstitucional, o que poderia ser sanado por emenda do Relator, mas
constatamos estar o Projeto totalmente eivado de inconstitucionalidades.

?--)
Concluindo, expressamos nossa total concordância com as
conclusões do Parecer no 301, de 199S( aprovado por esta Comissão, e
votamos pela prejudicialidade do Projeto de Lei da camara no 45, de 1991,
bem como do Substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Votamos
também pela aprovação do Projeto de Lei da camara n° 101, de 1993. nos
termos do Substitutivo que apresentamos.

SUBSTITUTIVO

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO
Art. l · A educação . abrange os processos formativos qtie se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
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in.Stíhlições de ensino e pesquisa,~'nos movimentos sociais e organizações da.
sociedade civil e nas manifestaÇões culturais.

Parágrafo único. A pre-sente Lei disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias. · .·

TÍTULO II
DOS PRJNCÍPIOS E FtNS bA EDUCAÇÃO NACIONAl..

Art. 2' A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3 • O ensino será mlllistrado com base nos seguintes prilicípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - apreço à

liber~de

e à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensmo,
incentivando-se a colaboração entre o Estado e a sociedade;
VI - grãtuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma
da lei e respeitada a autonomia universitária, plano de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
IX - garantia de padrão de qualidade.
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TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR

Art. 4 • O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de:
I - acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito;~
II - garantia de acesso ao ensino fuiidamental gratu1to para os que
·
não o cursaram na idade própria;
III - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino .
médio;
IV - atendimento educacional especializado aos portadores de
necessidades educativas especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
V - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero .a seis
. anos de idade;
VI - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criaÇão artística, segundo a capacidade de cada um;
VII - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde;
Art. s• O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda,
o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

§ 1• Compete ao Poder Público:
I - recensear a população em idade escolar para o ensino
fundamental, bem como os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;
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II - fazer-lhes a chamada pública e
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
§ 2 o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem
legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumário
a ação judicial correspondente.
§ 3 o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório; nos térril.os do ca put
deste artigo, contemplando em seguida os demais rti'leis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais.
§ 4 o Comprovada a negligência da autoridade competente para
garantir o oferecimento_ dQ_ ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime
de responsabilidade.

§ 5 • O cumprimento da obrigatoriedade do ensino se

~ará

mediante _
a freqüênciá a escola, asseguradas outras alternativas para o seu cumprimento.
_
Art. 6 •
Além do ensino obrigatório e gJ""atuito,_ são direito~ dos
·
pais ou responsáveis e alunos:
I - ter acesso a estabelecimento- com padrão mínimo de qualidade. ~ avaliado pelo Poder Público, alcançando os mínimos de dias letivos e horas-aula
fixados nesta Lei;
II - receber informações sobre currículos, programas, avaliações do
estabelecimento e freqüência e rendimento dos alllllos.
Art. 7° São deveres dos pais e r~sponsáveis:
I - matricUlar no ensino obrigatório seus filhos e as cnanças e
adolescentes sob a sua guarda, zelando pela sua freqüência e rendimento
escolares, ou assegurar alternativa satisfatória;
II - participar e colaborar com a associação de prus e outras
entidades de cooperação com a escola.
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TÍTULO IV
DA LffiERDADE DE ENSINO

Art. 8 • O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do
respectivo sistema de ensino;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público;

III - capacidade de autofmanciamento, ressalvado· o previsto no Art.
213 da Constituição Federal.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 9". A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios·
organizarão. em regime de colaboração. seus respectivos sistemas de ensino.
·.

§ 1 • Caberà à União a coordenação da politica nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.
§ 2 • Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos
termos da presente Lei.
Art. 10. A União iricumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais ·
do sistema federal de ensino e o dos Territórios;
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o

264

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função
redistributiva e supletiva;
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios;. cmnpetências e diretrizes para o ensino fundamental, que
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação
básica comwn;
V- coletar, analisar e disseminar informações sobre a edúcàção; -.- ·:. ·
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar
no ensino fundamental e médio, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;
VII - baixar normas gera1s sobre cursos de graduação e pósgraduação;
VIII - asseguràr processo: nacional de avaliação das instituições de
ensino superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade
sobre este nível de-ensino;

e

IX ~ autorizar, reconhecer, credenciar supervisionar os cursos e as
instituições de en~ii).O superior do seu sistema de ensino.
·.

,,. ''.

'.
§ 1° Para desemJ!lenhar as suas· funções, a União-fica autorizada a

criar um órgão normativo colaborador.

-

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos iilcísos V a IX, a União
terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os
estabelecimentos e órgãos educacionais.

§ 3 ' As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas
aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino
supenor.
..
§ 4 o Os resultados dos processos de avaliação a que se referem os
incisos VI e VIII orientarão a política educacional.
Art. 11. Os Estados incumbir-se-ão de:
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I - organizar, manter e aesenvolver seus sistemas de ensino;
II - exercer ação redistributiva e supletiva em relação aos seus
Municípios, particularmente no campo do ensino fundamental;
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as- diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e _
coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar. acompanhar e avaliar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
ensino médio e a formação dos profissionais de educação:
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências
referentes aos Estados e aos Municipios.
Art. 12. Os Municípios incumbir"se-ão de:
I - organi~, mant~r ~e desenvolver seu sistema de ensino,
integrando-o com as políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III- baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV - oferecer, com absoluta prioridade, o ensino fundamental e, em
seguida, a educação infantil, vedada a atuação em outros níveis e moóalidades de
ensino enquanto não estiverem plenamente atendidas as necessidades da sua área
de competência.
Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, sob a responsábilidade de
sua direção, incumbir-se-ão, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino, de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,
na forma da lei;
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III - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento;
V - articular-se com as familias e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola;
. . . .. · ... ·
VI - informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o _
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.
Art. 14. Os docentes incumbir-se-ão de:

I - elaborar e ·cumprir O· seu plano de trabalho, :s·egundo 'a proposta
pedagógica do estabelecimento;
II - velar pela aprendizagem dos alunos; ·
III - eStabelecer estratégiás de recuperaÇão para os aiUtios de menor
rendimento;
IV - numstrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos·, aléin. de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional: · ·
····
'·

V - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
familias e a comunidade.
Art. 15. Os sistemas. de ensino defuúrão a5 noi1Í!a5· da gestão ·
democrática do ensino público na educação . básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos docentes na elaboração e execução do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
Art. 16. Os sistemas de ensino assegurarão aos estabelecimentos
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que os integram progressivos graus de autononúa pedagógica e administrativa e
de gestão fmanceira,observadas as normas gerais de direito financeiro público.
Art. 17. O sistema federal de ensino compreende:

I - as instiriiiÇões de ensmo mantidas pela União;
II - aç instituições de ensino superior criadas
iniciativa privada.

e mantidas

pela

Art. 18. Os sistema5 de ensino dos Estados e do Distrito Federal··

compreendem:
I - as instituiÇões de ensino mantidas pelo Poder Público· estadual e
pelo Distrito Federal;
II - as instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público
municipal;
III - as instituições de ensino fi.mdamental e médio criadas e
mantidas pela iniciativapi:iVl1da.
Parágrafo zímco. NoDistrito Federal, as institUições de educação
infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de
ensmo.

Art. 19. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituições ·do ensino fi.mdamental, médio e de educação
infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
II - as instituições de educação iiúantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada.
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TÍTULO VI
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO-E ENSINO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 20. A educação escolar se divide em:

I - educação básica;
II - ensino superior.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. A educação básica, composta pela educação infantil, pelo
ensino fi.mdamental e pelo ensino médio, poderá organizar-se por séries anuais;
períodos semestrais; ciclos; grupos desseriados, com base na idade, competências
e outros critérios, além de outras formas de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1 o A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferências entre estabelecimentos -situados no País e no exterior.
tendo como base as normas curriculares gerais:
§ 2 o O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades

regionais. inclusive climáticas e eccinõmicas. a critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir a carga lefiva prevista nesta Lei.
Art. 22. A educação básica regular organizar-se-á de acordo com as
seguintes normas comuns:

I - a carga horária mtntma anual será de oitocentas horas,
distribuídas por tun mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
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JI - a classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino
··
fundamental, pode ser feita:
. a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a
série ou fase anterior, na própria escola;
·
··
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras·escoias~
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação
feita _pei(l .escola, que defina o grau de desenvolvimento e: experiência do ..
. candidato e permita sua iRscrição na série ou. etapa adequada, conforme
,r~entação do ,respectivo·sistema de ensino;
. . ..
. . . . , . · :.·:,III •.·,a. verificação do rendimento: escolar ·obsétvárá. os seguintes

critérios:

.-,.
a) avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com
preyaiência .dos aspectos qualitativos·.sobre os· quantitativos.e dos·.resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas fmais;. ·. . · · · · ·

...

•b) possibilidade.. de recuperação de estudos."pata :alunos com atraso

escolar; ·: ._.
··, .. .-. ,- ·: ::·:.c) pqs~ibilidade de .avanço. nos .. cursos e' nas séries mediante

verificação de aprendizado;
d) aproveitamento de estl.ldos concluídos com êxito;
• I

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos.<l-o. per:íwlq.Ietiyo,para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
çli~ciplmad<;iS peJas Ínstitliiç~eS de ensino em seu reginlento; ..
fica ·á caigo de cada estabelecimento
de ensino, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo
· '
·
·
sistema de ensino;

.·.. ·!v- 'o··controle de freqüência

V - cábe a cada instituição· de ensino expedir históricos escolares,
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de
cursos, com as especificações cabíveis.
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· Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica à educação infantil
apenas no que couber.
Art. 23. Os currículos do ensino fundamental e médio terão uma
base nacional comum, estabelecida pela União, que poderá ser complementada,
em cada sistema de ensino e, se for o caso, em cada estabelecimento, com uma
parte· diversificada, de modo a assegurar o respeito aos valores culturais e
artísticos nacionais, regionais e locais.

§ 1o As atividades artísticas e a educação tisica, integradas à
proposta pedagógica da escola, serão atividades obrigatórias no ensino
fundamental e médio, sendo ofereCidas oportunidades apropriadas· para alunos
portadores de necessidades especiais.
§ 2° O ensino· da História do Brasil levará em conta as contribuições

das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.
·.. Art. 24. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão,
ainda, as seguintes diretrizes: .
· I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
.· II - consideração das condições de escolaridade dos altmos em cada
estabelecimento.
SEÇÃOII
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

·· Art. 25. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos tisico; psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 26. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos
de idade;
II - em pré-escolas para as de quatro a seis anos de idade.
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Art. 27. Na educação infantil a avaliação se fará mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fi.mdamental.
SEÇÃO III
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 28. O ensino fi.mdamental, com duração minima de oito anos,
obrigatório a partir dos sete anos de idade, terá por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do· sistema
político, da tecnologia e dos valores em que se fi.mdamenta a sociedade;.
· III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em·
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes:e valores;
· IV - o fortalecimento dos "lrínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância reciproca em que se assenta a vida social. ·
§ 1o É facultado aos sistemas de en5in() desdobrai o ens"mo
fi.mdamental em dois ciclos:
I - o primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
de turmas que ministrem a totalidade ou a maioria dos componentes curriculares;
II - o segundo definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
especializados por componente curricular.
§ 2° - A extensão do ensino fi.mdamental poderá, facultativamente,
ser ampliado para nove anos de duração, iniciando-se aos seis anos de idade.
§ 3° O ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fi.mdamental,
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podendo ser oferecido, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos
ou por seus responsáveis, em caráter:
I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e.
credenciados pelas respectiva igrejas ou entidades religiosas;

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo
prQgnuna. : . . ..
§ 4° Os sistemas de ensino atuarão de forma articulada com as
entidades religiosas para efeito da oferta do ensino religioso e do credenciamento
dos professores. ou orientadores.·

§ 5° Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será
assegurada .atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento
de justiça, a solidariedade humana, o respeito à lei e o amor à liberdade.
..
. . § 6°:.0. ensino· fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a. utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. ·
Art. 29. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos quatro horas -de trabalho· efetivo em sala de aula, sendo ·progressivamente
ampliado
o. período. de permanência na escola para tempo integral,
associado a
.
.....
'

'

programaS suplementares de alimentação, assistência à saúde, material didático·
escolar e transporte.
.§ I o São ressalvados os casos do ensino notumo e· das formas

alternativas de organização autorizadas na presente Lei.

§ 2 o Os sistemas de ensino darão prioridade, na criação e extensão
da escolarização em tempo integral:
a) a zonas prioritárias de atenção educacional, caracterizadas pela
elevada ocorrência de pobreza e baixo desempenho educacional, especialmente
nas áreas metropolitanas;
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b) às primeiras séries do ensino fi.mdamental, sucessivamente, até
atingir a última.

§ 3 o A extensão da escolaridade em tempo integral poderá fazer-se
mediante escolas integradas, combinação de escolas-classe com escolas-parque,
escolas complementares ou outras modalidades definidas pelos sistemas de
ensino.
§ 4 o A jornada de trabalho dos professores será subordinada às
necessidades do horário letivo dos alunos.

SEÇÃOIV
DO ENSINO MÉDIO

Art. 30. O ensino médio, etapa fmal da educação básica, com
duração minima de três anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no ensino fundamental;
II - o aprimoramento do educando como pessoa humana;
III - a preparação básica para o trabalho e a cidadania;

IV - o desenvolvimento das capacidades de autonomia intelectual e

moral.
§ 1• O ensino médio terá como objetivos:

I - o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem
a produção modema;
II - o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;

m - o domínio dos conhecimentos sócio-históricos necessários ao
exercício da cidadania.
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2° O ensmo rnédio, atendidos os seus objetivos referentes à

educação básica, poderá formar o educando para o exercício profissionaL
Art. 31. O ensino médio terá organização flexível para atender às
diversificadas necessidades dos seus alunos.
Parágrafo único. Os cursos do ensino médio terão eqüivalência legal
e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
SEÇÃOIV
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Parágrafo único .. Os. sistemas de ensip.o a~segurarão aos jovens e
aos adultos· que não puderàm efetuàr'os estudos nà idade regular, op,ortunidades
educacionais apropriadas, levando em conta as características do 'alunado, 'seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante, cursos e exames.
'

Art. 33. Os sistemas de ensino manterã,o cursos e exames-.supletivos
que compreenderão a base nacional cnmum dó currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1" Os exames a que se refere o caput deste artigo se realizarão:

a) - ao nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores
de quinze anos;
b) - ao nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos.
§ 2" Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos
por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.
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SEÇÃOV
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 34. A educação profissional, integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Paràg~:.afo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou
adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 35. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art. 36. O conhecimento adquirido na educação profissional,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão- de estudos, -bem como para o -~
exercício profissional.
Parágrafo único. Os -diplomas de cursos de educação profissional de
rúvel médio, quando registrados, terão validade nacional.
Art. 37. As escolas técnicas e profissionais oferecerão cursos
abertos aos alunos das redes pública e particular de educação básica,
condicionada a sua matricula à capacidade de aproveitamento e não ao rúvel de
escolaridade.
CAPÍTULO IV
DO ENSINO SUPERIOR

Art. 38. O ensino superior tem por finalidade promover o domínio e
o desenvolvimento das ciências, das letras .! das artes, a formação humanística e
profissional, a pesquisa, a difusão cultural e a extensão, bem como contribuir para
a solução dos problemas nacionais e regionais.
Art. 39. O ensino superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:
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I - pós-médios, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas instituições de ensino;
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em procesr,o seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, bem como cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

Art. 40. As instituições de ensino superior se organizarão ·na formade:
I - universidades;
II - centros de ensino superior;
III- institutos; -- IV- outras formas de organização.

Art. 41. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituiçõesde ensino superior, terão prazos limitados, sendo
renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.
§ I • O resultado das avaliações, o recredenciamento das instituições
referidas no caput e a renovação de reconhecimento de cursos poderão incluir
recomendação para desativar cursos e habilitações.

§ 2 • Às instituições cuja avaliação for desfavorável será concedido
prazo para saneamento de suas deficiências, após o qual serão reavaliadas.
§ 3 • Persistindo as deficiências apontadas no processo reavaliativo,

as instituições de ensino superior poderão sofrer intervenção e, ainda:
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I - ser obrigadas a desativar cursos;
II - ser descredenciadas;
III - no caso de universidades, além do disposto nos incisos
anteriores, perder temporariamente a autonomia e prerrogativas.
§ 4 o No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável
por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos
adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.

Art. 42. No ensino superior, o ano letivo regular, independente do
ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, podendo,
ainda, as instituições oferecer, entre os períodos regulares, programas de ensino,
pesquisa e extensão.

§ l o As instituições informarão aos interessados antes de càda
período letivo os programas dos cursos e demais componentes curriculares, ·sua
duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios
de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.
§ 2 o Os alunos que tenham comprovado aproveitamento nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
po~erão ter abreviada a duração dos seus cursos.
§ 3 o É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos
programas de educ,ação a distância.

§ 4° o cumprúrlento dos programas de ensino aprovados para caqa
período letivo é obrigatório.
·
·

Art. 43. As instituições de ensino superior poderão ministrar cursos
regulares em regime seriad() ou sistema de créditos.

Parágrafo único. Os cursos poderão ser de meio período ou de
período integral, qualquer que seja o horário ou ainda ministrados a distância.
Art. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensino
superior credenciadas ou reconhecidas, quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu titular.

~
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§ 1 • Caberá às instituições de ensino superior credenciadas ou

reconhecidas registrar os diplomas por elas expedidos.
§ 2 • Os diplomas de graduação expedidos por universidades
estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do
mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de
reciprocidade· ou equiparação.
§ 3° Os diplomas de Mestrado e Doutorado, expedidos por
universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades
públicas que possuam curso de Doutorado credenciado e avaliado, na mesma
área de conhecimento.

Art. 45. As instituições de ensino superior, quando da ocorrência de
vagas, abrirão matricula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que
demonstrarem capacidade de cursá-Ias com proveito, mediante processo seletivo
prévio.
Parágrafo único. As instituições · referidas no caput poderão
conceder certificados de estudos superiores parciais, de diferentes níveis de
abrangência, aos alunos que acumulem créditos em pelo menos cinco disciplinas
correlacionadas.

Art. 46. É livre o exercício das profissões, exigida a qualificação
especial, na forma da lei, nas áreas da saúde, da engenharia e do direito.
Art. 47. As uníversidades são instituições pluridisciplinares de
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa. de extensão e
de dominio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo
sistemático dos temas e problemas mais relevantes do ponto de vista regional e
·
nacional:
II - maioria de seus docentes em regime de tempo integral e com
titulação em nível de mestrado e doutorado.

Parágrafo· zínico. É . facultada. a
especializadas por campo do saber.

criação

de

universidades
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Ãrt. 48. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às

universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar; organizar e extinguir cursos e programaS pós-médios, de
graduação, pós-graduação e extensão em sua sede, obedecendo às normas gerais
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os _curriculos dos seus cursos e programas, observadas as
normas gerais pertinentes;
III - estabelecer planos, programas e projetas de pesquisa científica,
produção ~stica e atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade
institucional e as exigências do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em
consonância com as normas gerais atinentes;
VI - conferir gr<!us, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratas, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetas de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições ell1 geral, bem como
administrar rendirrientos conforme dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no
ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos:
X - receber subvenções, doações. heranças. legados e cooperação
financeira resUltante de convênios com entidades públicas e privadas.
Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na
forma da lei, de estatuto juridico especial para atender às peculiaridades de sua
estrutura, organização e financi.á.lnento pelo Poder Público, assim como dos seus
planos de carreira e do regime juridico do seu pessoal.

§ I • No exercício da sua autonomia, além das atribuições
asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
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I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo,
assim como wn plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes
e os recursos disponíveis;
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as
normas gerais concernentes;
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com
os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V. - adotar regime fmanceiro e contábil que atenda às su;15
peculiaridades de organização e funcionamento;
VI - reavaliar operações de crédito ou de fmanciamento, com
aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis,' instalações e
equipamentos;
V1I - efetuar tran-sferências, quitações e tomar outras providências de ---ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom
desempenho.
§ 2 • Atribuições inerentes à autonomia universitária poderão· ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação científica, com base em
avaliação procedida pelo Poder Público.

Art. 50. Qualquer cidadão academicamente habilitado poderá exigir
a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de _-instituição pública de ensino superior que estiver sendo ocupado por professor
não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos
arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 51. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições
de ensino superior por ela mantidas.
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Art. 52. As instituições públicas de ensino superior obedecerão ao
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional,
local e regional.
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta
por cento dos assentos em cada órgão colegiado- e comissão, inclusive nos que
tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da
escolha de dirigentes.
Art. 53. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor
ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

TÍTULO VII
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 54.
fundamentos:

A formação de profissionais da educação terá como

I - a intima associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades;
III - formação preferencial em nível superior.
Art. 55. A formação de profissionais para a educação básica se
fará em universidades e institutos superiores de educação.
§ lo Os institutos superiores de educação serão instituições de nível
superior, integradas ou não a universidades e centros de ensino superior, e
manterão:
I - curso normal superior para formação de professores docentes
para a educação básica;
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II - programas de adaptação e de formação em serviço para
portadores de diplomas de ensino superior que queiram se dedicar à educação
básica;
·

m - programas de educação continuada para os docentes de diversos
níveis.

·§

zo Os institutos· superiores de

educação, além do curso norinal
superior, poderão também manter curso normal de nível médio, para a formação
de professores destinados à educação infantil e às séries iniciais do ensino
fundamental.
-:.

.;

..

Art. 56. É facultado aos sistemas de ensino e ás instituições
formadoras de docentes parcelar seus programas de formação e aperfeiçoamento,
intercalando ciclos de instrução teórica e .de capacitação em serviço, de modo,
inclusive, a aproveitar os intervalos entre os periodos letivos regulares.
Art. 57. Nas regiões onde não existirem condições para graduar em
nível superior a · totalidade dos profissionais da educação, será admitida a ·
formação em escoias non:D.ais de nível médio para' educação infan~il e para 1\S
séries iniciais do ensino fundamental, tendo em vista as condições reais âe 'en5ino
e respeitando-se os requisitos mínimos para regresso na carreira fixados pelos
·
respectivos sistemas de ensino.
.. ·,, ..

a

Art. 58. A formação docente, exceto para o ensino superior, incluirá
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. · ·
·· ·
'

•':

Art. 59. A preparação para o exercício do magistério superior se fará, em nível de pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado.
Pará!!Iafo íuUco. É assegurada a equivalência de· títulos acadêmicos '
às pessoas de notório saber.

Art. 60. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e
dos planos de carreira do magistério público:
I - formação profissional, com aperfeiçoamento continuado, inclusive
em serviço;
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II - piso salarial profissional;
III - condições adequadas de trabalho.

TÍTULO VIII
DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO

Art. 61. Serão recursos. públicos destinados à educação os
originários de:
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - receita de transferências constitucionais e voluntárias;
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; ·
IV - receita de incentivos fiscaís;
V - outros recursos previstos em lei.
Art. 62. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenÇão e desenvolvimento do ensino.
·
§ 1 ' A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do càlculo previsto
neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2 o Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e ·os
recursos aplicados na forma do art. 213 da Constituição Federal.
§ 3 o Considerar-se-ão excluídas
mencionadas neste artigo:

das

receitas

de

impostos
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I - as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
de impostos;
II - as entradas compensatórias, no ativo e no passivo financeiros,
quando relativas à receita de impostos.
§ 4 o Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos
estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento .
anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos
adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.
§ 5 ' As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as
efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais
mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício
financeiro.
§ 6 o O repasse dos valores referidos neste artigo será feito
mensalmente ao órgão responsável pela educação.
§ 7' O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária
e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.

Art. 63. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento
do ensino as despesas· realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos
das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se
destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação-em atividade;
II - aquisição, manutenção, construção
e equipamentos:

e conserváção· de instalações

III - uso e .sustentação de bens e serviços relacionados com o ensino:
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuarnente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
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VI - concessão de bolsas de estudo e de trabalho;
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a
atender ao disposto nos itens deste artigo;
Art. 64. Não constituirão despesas
desenvolVimento do ensino aquelas realizadas com:

de

manutenção

e

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou,
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
II - subvenções a instituições privadas, de caráter assistencial,
desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais para a admiriistràção pública,
seJam militares ou civis, indusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência à saúde e ·transporte;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar.
Art. 65. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim -como-nos
relatórios a que se refere o art. 165, § 3 ·, da Constituição Federal.

Art. 66. Os órgãos fiscalizadores examinarão,· prióritaiiamente, na
prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212
da Constituição
Federal e na legislação concernente.
.
.

-

Art. 67. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, estabelecerá padrão minimo de oportunidades

educacionais, baseado no cálculo de custo mínimo por aluno, capaz de assegurar
ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata o caput será calculado
pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente,
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considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades
e rúveis de ensino.
Art. 68. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados
será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e
garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.
§ I • A ação a que se refere o caput obedecerá fórmula de domínio
público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção
e do desenvolvimento do ensino.
§ 2 • A capacidade de atendimento de cada governo será definida
pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatórios na
manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao
padrão mínimo de qualidade.
. .
§ 3" A ação supletiva e redistributiva não poderÍi
exercida'em
favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem
~as, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme artigo 11, V, e artigo
'i2, IV, em número inferior à sua capacidade de atendimento.

sei

Art. 69. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo ftllterior
ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios do disposto na presente Lei, sem prejuízo de outras prescrições
legais.
Art. 70. As instituíções privadas de ensino se enquadrarão nas
seguintes categorias:
I - particulares· em sentido estrito, assim entendidas as que são
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas tisicas ou juridicas de direito
privado que não apresentem as caracteristicas dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas e mantidas
por grupos de pessoas tisicas ou por urna ou mais pessoas jl.lridicas, inclusive
cooperativas de professores e alunos, que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade e, ainda, que disponham de ·outras fontes
significativas de receita que não as mensalidades escolares;
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ill - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por
grupos de pessoas fisicas ou por uma ou mais pessoas juridicas que atendem à
orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

IV - filantrópicas, na forma da lei.
Art. 71. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes
financeiros em educação;
II - assegure~ a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de
encerramento de suas atividades; .
•

t

(

ill - prestem cpptas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ 1 • Os recursos de que trata est!! artigo .poderão ser destinados a
bolsas de estudo para a educação bàsic~k ~ .. f9~ .da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos
regulares da rede pública ,Qe domicílio .do educando, ficàndo o Poder Público
obrigado a investir priorifariamente naexpansãç _da sua rede I~cal.
§ 2 •. As ativid;ades universitárill5 de pesqu_isa e extensão poderão
receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo.
(j

•..

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
.•.'

Art. 72. A educação especial terá como objetivo proporcionar,
mediante atendimento apropriado, o pleno desenvolvimento das potencialidades
do educando com necessidades especiais.
§ 1 • Os educandos com necessidades especiais .serão matriculados
nreferentemente no ensino regular.
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§ 2 • Quando, em virtude das condições esp~ciais dos educandos,
não for possível a sua integração ao ensino regular, o ate!ldimento será feito em
classes, escola5 e serviços especializados.

§ 3 • O exercício do magistério em educação especial exigirá
formação específica em cursos de nível médio e superior.

Art. 73. Os sistemas de ensino assegurarão adequação própria aos
educandos com necessidades especiais.
Art. 74. Os sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, com atuação em
educação especial, para efeito de apoio técnico e financeiro pelo poder público.
Art. 75. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de
ensino no provimento da educação bilíngüe e intercultural às comunidades
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1•. Os programas a que se refere o caput serão planejados com
audiência das comunidades indígenas.
§ 2•. Os programas mencionados pelo caput, incluídos nos Planos
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada
comunidade indígena;
II - manter programas de formação de pessoal especializado,
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo
os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades.
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngüe.
Art. 76. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada.
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§ I"

A educação a distância, organizadacom abertura e regime
especiais, terá exames realizados em estabelecii:nentos credenciados.
§ 2 o A União regulamentará os requisitos para a realizaÇão de
exames e registro de diploma relativos a ctirsos de educação a distância.

Art. 77. É permitida a organização de cursos ou instituições de
ensino experimentais, sem autorização prévia, desde que . obedecidas as
disposições desta Lei.
·
Art. 78. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a
equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de
ensino.
Art. 79. As bolsas concedidas pelo Poder Público para estudo de
pós-graduação e para pesquisa assegurarão condições condignas de manutenção
aos contemplados, observada a pontualidade dos respectivos pagamentos.
Art. 80. Os discentes do ensino superior poderão ser aproveitados
em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções
de monitoria, remunerada ou não, de acordo com seu rendimento e seu plano de
estudos.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 81. Fica instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.
§ I o A União, no prazo de um ano a partir da publicação da presente

Lei, encaminhará, ao Congresso Naçional, o PlanoNaciollal de Educação, com
diretrizes e metas para os dei anos seguintes, em sintonia coin a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos.
§ 2° O Poder Público deverá recensear

os educandos

no ensino
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze
a dezesseis anos de idade.
§ 3° Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:

~
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a) matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idaâe e,
facultativamente, apartir dos seis anos, no ensino fundamental;
·
b) prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente· escolarizados;
c) realizar programas de capacitação para todos os professores em
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;
d) integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar.
§ 4° Até ao fim da Década a que se refere o caput só serão
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento
em sei"VIÇO.
§ 5° Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de
·
escolas de tempo integral.
§ 6° A Assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios; bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam
condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos
legais pertinentes pelos governos beneficiados.

Art. 82. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ··
adaptarão sua legislação educacional e de ensino aos dispositivos da presente Lei
no prazo máximo de dois anos, a partir da data de sua publicação.
§ I o No mesmo prazo do caput, as instituições de ensino adaptarão
seus estatutos e regimentos aos dispositivos da presente Lei, observadas, no que
couber, as normas d~s respectivos sistemas de ensino.
§ 2° O prazo para que as universidades cumpram o previsto no
inciso II do art. 47 é de oito anos.

Art. 83. Esta Lei será publicada tendo como anexo o texto da Seção
I do Capítulo III do Título VIII da Constituição Federal.
Art. 84. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 85. Ficam revogadas a Lei n" 4.024, de 20 de dezembro de
1961; a Lei n· 5.540, de 28 de dezembro de 1968; a Lei n· 5.692, de II de·
agosto de 1971; a Lei n" 7.044, de 18 de outubro de 1982, assim como as leis e
os decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.
Sala das Comissões,

em

28 de junho de .-1995.

··-~

(

{

.
"J~ (v.:~~~;)
.José Eduardo Outra
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I'JOMIS.SÃ.Cl DE EDUCAÇÃO,

RELATOR: Senador DARCY RIBEIRO

O Projeto de Lei da Câmara n° 101, de 1993, que ''fixa diretrizes e
bases da educaçao nacional", estabelece os fins. princípios e organizaçao da
educação nacional. Aborda a educação escolar, seus níveis e modalidades,
disciplinando o seu funcionamento. Originado em Projeto apresentado pouco
tempo após a promulgaçao da Constituição Federal, em 1988, de autoria do
Deputado Octávio Elísio, teve longa tramitação na Câmara dos Deputados
Nesta Casa, foi aprovado pela Comissão de Educação na forma de
Substitutivo elaborado pelo ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Por sua
vez, o Projeto de Lei da Câmara n° 45, de 1991, de autoria do Deputado
Florestan Fernandes, que "dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e
pesquisa aos pós-graduandos e dá outras providências", fixa percentuais
mfnimos sobre vencimentos de professores das Instituições Federais de
Ensino Superior para cálculo das referidas bolsas, além de declarar o direito
dos pós-graduandos à assistência médica, entre outras medidas. Chegando
ao Plenário, foi objeto de requerimento no sentido de ser ouvido o
pronunciamento da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Esta
aprovou o Parecer no 301, de 1995, com o Substitutivo de nossa autoria, tendo
em vista que tanto os Projetos em tela quanto o Substitutivo aprovado pela
Comissão de Educação estavam permeados de inconstituciorialid~liies, além
de numerosas inadequações do ponto de vista da técnica legtsrativa.
Comprometida a própria estrutura das ProposiçOes, para não atrasar ainda
mais a tramitaçao de uma nova lei geral de educaçao para o País, decidiu a
CCJC aprovar o referido Substitutivo, que incluiu numerosas contribuições
informais de Parlamentares e entidades da sociedade civil organizada. motivo
pelo qual algumas versões foram publicadas e submetidas à discussão. Já que
regimentalmente não poderia haver emendas formais.
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Em mais uma etap& deste já longo processo de aperfeiçoamento,
foram recebidas dos Srs. Senadores 57 (cinqüenta e sete) Emendas de
Plenário ao Projeto de Lei da Camara n° 101, de 1993, que contribuiram para
o enriquecimento do Substitutivo a seguir. Recebemos ainda importantes
sugestOes dos Senadores Roberto Requiao e Beni Veras, acolhidas em sua
quase totalidade.
Cabe-nos observar que o Substitutivo apresentado como
conclusão do presente Parecer olhou para o futuro e deixou de lado qualquer
saudosismo ou ilusao de que a lei automaticamente modifica a realidade pelo
simples fato de ser publicada. O seu projeto explícito é dar aos educadores
brasileiros uma Lei incitadora e libertária, que convoque para· 6 enoni-ié e
ingente esforço de auto-superaçao que estamos chamados a realizar para sa1r
do atraso. Fixando as diretrizes e bases da educaçao nacional. assume a
forma de um diploma legàl sucinto, claro e genérico, para dar espaço ao
indispensável exercicio da autonomia tanto por parte das escolas e
universidades, como parte dos sistemas de ensino. Os tempos da
centralizaçao já se foram e não devemos a eles retornar na vigênc1a da
democracia.
Fiel à Constituiçao, não trata de· órgãos colegiados e outros
aspectos da organizaçao federal que sao de iniciativa privativa do Presidente
da República. Também nao atinge de nenhum modo a gratuidade. do ens1no
público, cuja defesa tem sido tOnica da nossa carreira. ao semear
Universidades públicas pelo País e prover escola de tempo integral a mais de
um terço dos alunos de ensino fundamental do Estado do Rio de Jane1ro.
Também o fato de não repetir literalmente todos os dispositivos
constitucionais pertinentes não deve ser motivo de p'e:J·:v;:;a~tio. ja que a
técnica legislativa nao o récomenda como indispensável.
Mais ainda, o Substitutivo valoriza o educador, como elemento
criador que deve ser, elevando o nivel da sua formaçao, estabelecendo como
um dos principies a intima associaçao entre teorias e práticas e abrindo novas
alternativas para serem formados.
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Entre outras lnovaçOes, propOe grande número de medidas que
transfigurariam o panorama educacional brasileiro, como a universidade
especializada, o alargamento da autonomia universitária e medidas
substanciais para ampliar os recursos e tomar mais transparentes os critérios
de sua aplicação, combatendo o clientelismo e a corrupção.

A Emenda n' 1, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
·
A proposição é procedente, por imprimir maior obJetividade a
definição da finalidade e dos princfpios da educação.
Voto: pela aprovação parcial, na fomia do Substitutivo.
A Emenda n' 2, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A proposição foi contemplada em sua essência, mas optou-se por
atribuir maior responsabilidade aos Estados pelo fato de estarem melhor
equipados para realizar a tarefa de integrar o conjunto de ·c informações __
referentes às redes estaduais, municipais e parttculares
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emendan 1 3, da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A supressão apontada é oportuna. pela obviedade da colocação
Voto: pela aprovação, na forma do Substitutivo.
A Emenda n 1 4, da Senadora Marina Silva. atende aos preceitos
de constitucionalidade. juridtctdade e boa técnica legislattva.
De fato. compete aos Estados suprir as deficiências locais dos
Municipios. mediante sua função supletiva.
Voto: P.~la aprovaçao parcial, na forma do Substitu_ltvo.
A Emenda n• 5, da Senadora Marina Silva, refere-se à definição
do Sistema Nacional de Educação.
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O art. 211 da Constituição Federal não faz referência a· um
sistema integrado de educação, mas sim à colaboração entre Sistemas
(União, estados e municlpios) para a consecução de seus objetivos. A
individualização dos sistemas contribui para a descentralização . e
democratização do ensino - meta constitucional.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n • 6, da Senadora Marina Silva, define os princípios
do Sistema Nacional de Educação. Tendo em vista os argumentos
apresentados à Emenda n• 5, e por uma questão de coerência, os pnncipios
que orientam a organização do ensino foram especificados de àcordo com ós
sistemas de ensino- federal, estaduais e municipais.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n• 7, da Senadora Marina Silva. fere o art. 61·, § 1', e
o art. 84 da Constituição Federal. Além disso. ·não se deve dar atribuiçOes
executivas a órgãos normativos como os conselhos de educação.
Voto: pela rejeiçAo.
···

a.

A Emenda n •
da Senadora Marina Silva, atende aos preceitos
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica. legislativa ..
A supressão apontada. contribui para o aperfeiçoamento do
Projeto.
Voto: pela aprovaçto, na forma do Substitutivo.
A Emenda n • 9, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, embora se considere justa a preocupação com
o ensino profissional, conservou-se a indicação genérica de "instituiçOes de
ensino mantidas pela União", que abrange essa modalidade de ensino.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n •. 1O, da Senadora Marina Silva, e a Emenda n' 11.
da Senadora Benedita da Silva, atendem aos preceitos de constitucionalidade
e jurldlcidade.
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A· boa

técnica legislativa · indica a supressão do excess1vo ~
detalhamento e, como foi considerada suficientemente clara a compos1çào do
Sistema de ·Ensino da União, torna-se desnecessária a especificação das
instituiçóesde ensino que o compoem.
Voto: pela rejeição.

-

A Emenda. n~. ~2. do ,Senador Laurp. Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidad.e.cjuridicidâde.
. Contudo, cqmo este,. principio já está assegurado na Constituição
Federal não há necessidade
na
ordinária .
. de
. . ser.repetiçio
..
.
. legislação
'•
-

Voto: pela rejeiçã?··.·.

.· ...__ .

.

...

'

:.

A Emenda n" 13, do Senador Lauro Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade..
· ·:Como e~se.s. direii9S }á vêm· e.xp.licitado!> na Constituição Federal, .
não há necessidad~ qe re.peti-lol> ne~e Projeto.
:.· .·
· ·· ·
Voto: pela rejeição
·. ·~·.,
. A Emenda· n·"·14: da·Senadbra·Marina Sliva, atende aos preceitos
de constitucionalidade·,' jur~diêidade' -e ·boa técnica leg'tslativa.
: .· ~ ·· É pertinente li suptessão elos- àrtigos · 23 e 24, por tratarem de
matéria de compet6ncia privativa do Preside'nte da República.
'·'
Voto: pela aprovação.'
,.
'

A Emenda n • 16, do Sen~dor Eduardo Suplicy, fere o art. 61, § .
1", allnea "e", e o art. 84, VI e xXV, da Constituição Federal.
Deixamos de· analisa'r o mérito da proposição devido à
inconstitucionalidade apontada. ·
·
Voto: pela rejeição.
.

.

A Emenda n• 16, da Senadora Benedita da Silva, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
~

-

_,
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A duração do ensino fundamental e a idade do aluno para seu
Ingresso nesse nlvel de ensino são aspectos da maior relevância na definição
da politica educacioÇ~al.
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.
-.

A Emenda 'n' 17, da Senadora Benedita da Silva. atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridieidade.
A esstncia da proposição foi contemplada ao se assegurar que o -:
ensino de Hist6ria do Brasil deve levar em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.
A Emenda n• 18, da Senadora Benedita da Silva. atende aos
·· •
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito. a sugestão foi aceita porque contribui para o
aperfeiçoamento do projeto.
Voto: pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.
M1'rR.t'f.#4

A Emenda n• 19, da Senadora IIi Jita da Silva. atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A preparaçã'o básica para o trabalho e cidadania se constitui em
uma finalidade das mais relevantes do ensino médio.
Voto: pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
A Emenda n 1 20, da Senadora Marina Silva. atende aos
princfplos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a sugestão toma mais clara e precisa a
Proposiçlo em an61ise.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n° 21. da Senadora Marina Silva. atende aos
prinefpios de constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito. a proposição contribui para o aperfeiçoamento
do Projeto.
Voto: pela aprovação, nos te,r:n:J~S dO Substitutivo.
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A Emenda n 2 22, da Senadora Marina Silva. atende aos preceitos
de constitucionalidade, juhdiCIOade e boa técnica legislativa.
·· ·
A proposta aponta a impropriedade de se tratar da educação
profissional no Capitulo dedicado ao ensino médio. idéia que rnecece ser
ac;olhida.
Voto: pela aprovação.
A Emenda nv 23, do Senador José 15duardo Outra, ~ende .aps
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa.técnica legislativa · · · · · · .
. A lniciatlVa~-trata da . situação dos . diploma.s. de educação
profissional .
. · · Voto: péla aprov&Çao parcial, na forma 'lilo Substití.rtivo.

·.

.. ..

'' '

. '.-... .
...
'

'

.

·A Emenda nv 24, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
• ·
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Seu objetivo é o de introd~;~zir uma·. salutar. flexibilidade nas
modalidades Normal e Técnica do ensino médio. Porém, o assunto é muito
especifico para ser·tratado eni uma·lei de diretrizes·e bases da educação.
Voto: pela rejeição.
· · ···
A ·Emenda n' 25, do Senador José Eduardo ·Outra, .ateMde .aos
preceitos de constitucionalidade.e juridicidade.
··
. .
A proposta procura regulamentar modalidades da educação
profissional, atingindo um detalhamento inadequado a uma<lei de diretrizes e
bases da educação.
•.
Voto: pela rejeição.
A Emenda nv 26, do Senador José Eduardo Outra, atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Sua intenção é a de· incluir na educação profiss1onal os cursos
técnicos de nlvel médio. O Substitutivo enuncia que a educação profissional
será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou em diferentes
estratégias de educação continuada ide1a que contemp:a na 'om··a a:Jeo·.Jaoa
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a uma lei de diretrizes e bases da educação, a preocupação do Autor da
proposta.
Voto: pela aprovação parc1al, na forma do Substitutivo.
A Em&nda n 2 27. do Senador José Eduardo Dutra. fere o art 211
da Constituição Federal, uma vez que este não se refere a um sistema nac1onal
integrado, mas sim à colaboração entre os sistemas (União. Estados. Distrito
Federal e Mumclpios) para consecução de seus objetivos.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n 9 28. do Senador José Eduard.:> 0Jtra atende aos
preceitos de constitucionalidade. JUridicidade e boa técnica legis.iaii,•a.
A iniciativa procura valorizar a formação dos professores da
educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental. O Substitutivo
incorpora essa idéia, indo além ao prever a formação preferencial destes
profissionais em nfvel superior e após prática de ensino de no mínimo trezentas
horas.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n• 29, do Senador José Eduardo Dutra, fere os arts.
163, 1 e 11, e 165, § 5', da Constituição Federal.
Deixamos de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n' 30, do Senador José Eduardo Dutra. atende aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
Seu objetivo é o de promover a redução de jornada de trabalho de
'
estudantes. A proposta revela
nobre preocupação social, mas certamente tena
o efeito perverso de dificultar a obtenção de emprego pelos estudantes
trabalhadores. além de aumentar os custos da empresa. o que podena gerar
elevação de preços. Entra, ainda, em um nível de detalhamento inadequado a
uma lei de diretrizes e bases da educação.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n' 31, do Senador Lauro Campos. atende aos
preceitos de constituc<onaiidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
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Quanto ao mérito, o acréscimo proposto completa o dispositjvo
deixando claros os requisitos para se cursar o ensino superior, como Já está
inserido no Substitutivo que apresentamos com o Parecer n' 301. de 1995, da
CorllissAo de Constituiçao, Justiça e Cidadania (Incisos li e III do art. 39)
Voto: pela aprovaçao, nos termos do Substitutivo que
apresent~mos.

A Emenda n • 32, do Senador Lauro Campos, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o acréscimo proposto como § 1 ' completa o
dispositivo, determinando a obrigatoriedade de freqüência de alunos e
professores, o que é imprescindfvel. Concordamos também com o § 2' , que
determina ser obrigatório o cumprimento de programas de ensino aprovados ...
O § 1 • já estava lncluldo no Substitutivo da Comissao de Constituiçao e
Justiça aprovado com o Parecer n9 301, de 1995, como§ 3 2 do art. 42. O§
2 9 merece aprovaçao, pois o que estabelece é uma exigência salutar para o
real cumprimento de metas e objetivos.educacionais definidos nos programas
de ensino.
Voto: pela aprovaçao, na forma do Substitutivo
A Emendl n• 33, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a mudança proposta merece aprovaçao, porque
identifica as principais formas de organizaçao do ensino superior de forma
quase idêntica à que inserimos no art. 40 do Substitutivo da CCJ aprovado
com o Parecer n 2 301, de 1995.
Voto: pela aprovaçao, nos termos do Substitutivo que
apresentamos.
A Emenda n 1 34, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a modifieaçao proposta merece parecer
favorável, pois propõe um texto bem melhor e mais adequado à nossa
realidade do que o do PLC 101/93. Aliás. a redaçao da Emenda é uma
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repetiç!o quase que ipsis litteris do art. 41 e de seus parágrafos e incisos do
Substitutfvo aprovado pêla CCJ_com o Parec!:Jr n 9 301, de 1995.
Voto: pela aprovaçao, nos termos. do SubstitutiVO que
apresentamos.

A Emenda n 2 35, do Senador Eduardo· Suplicy, atende .aos
preceitos de constitucionalidade e juridicidade.
· Resume~se. na realidade, apenas a uma mudança na redaçao do
art. ·ss·. o qual foi suprimido no Substitutivo da CCJ (que to( aprovado com
Parecer n 2 301, de 1995} e no Substitutivo que· apresentamos agora. pois· ·a
mátéria, apesar êfe seu merito, é por demais detafhista.' · ·
· · ·. · . ·exigir mecanismos dé auto-avalíaçaó. iden'tificar· quem aeite
deles participar pode cO!'lstar nos regimentos de qualquer inst!Li;ção ·de
ensino, mas não hé necess1dade de estarem expressos em uma 1e1 ·o e
diretrizes e. baseS:
detalhame.ht(J excesstvo não ê considerado como boa

o

e·

o

técnica legislativa e. quanto ao mérito. retira a liberdade de criativfdade
autogestao que cada instituiç!o deve ter .
.Voto: pela rej!tiç!o.

e·de

A Emenda n~· 36, do Senador. Roberto Fr4!.ire. atend_e ao preceitos
de cor:tstituciDnalidade, jur.idicidade e boa técnica legislativa .....
'· ,... • . . ·.Quanto eo m.érito, define de maneira cla.ra as. medidas -~- 11erem
adotadas no caso. de infringência da legislaç!o e das nqrmas est.at~árias. o
que merece guarida no telão da L.DB ..
· · Voto:·pela aprovaçao, nos termos do Substitutivo. ·
A Emenda nR 37, do Senador Eduardo Suplicy, objetiva alterar a
redaçto do art .. 70 (do., PLC 101/93). o qual já foi considerado como
inconstitucional e .excessivamente detalhista pela Comissao de Constituiçao,
Justiça e Cidadania, através do Parecer n 2 301, de 1995, tendo sido suprimido
tanto no Substitutiv.o' que .foi aprovado com o referido parecer, quanto no que
agora apreaentamo.s. ·
Voto: pela rejeiçao.
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A Emenda n 1 38, do Senador Beni Veras, como a de n 1 37, visa
a mudança!! no art. 70 (do PLC 101193), ficando, portanto, prejudicada, como
argumentamos em relaçao à Emenda n' 37.
Caso a emenda tenha sido dirigida ao ProJeto Substitutivo da
CCJ, mesmo assim fica ela prejudicada, pois as emendas de Plenário
deveriam ter como objetivo alteraçOes no PLC 101/93 e não no Substitutivo .
. Voto: pela prejudicialidade .
. A Emenda n 1 3t, do Senador Roberto Freire. levou-nos a uma
análise
profunda do art. 71 do PLC 101, de 1993. e concluímos .. err
nosso Substit~tivo, que. seria necessário. alterar-se a expressão "estatutc
jurldico especial para" por "estatuto jurldico capaz de", o que não só modifiCOl
a .r-daçto da Emend.a, como tomou constitucional o texto A redação dada m
Emenda feria, na Constituição Federal, o art. 39, caput. bem como seu § 1 a 1
o art
. .. 206 .com
. seu. inciso V.
..
. Voto: pela aprovaçao, nos termos do Substitut~vo qu· .

ma!s

apresentalllQ~,

A Emenda n • 40, do Senador Roberto Freire, possibilitou-nos
uma apreciaçio mais aéurada do art. 72 do PLC 101, de 1993, o que nos
levou a aperfeiçoar a redaçto, eliminando pontos de dúvidas.
Quanto ·à técnica legislativa, consideramos mais adequada a
forma que trata da autonomia didático-pedagógica e cientifica em um artigo. e
a da gestão administrativa, patrimonial e financeira em outro. Foi a que
adotamos em nosso Substitutivo e que difere da proposta na Emenda.
Voto: pela aprovação parcial da Emenda, na forma dada pelo
Substitutivo que apresentamos.
A Emenda n • 41, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. com
relação ao caput e ao § 2 •. No entanto, no que diz respeito ao § 1 ' . fere os
artigos 61e 84 da Constituição Federal, ao criar através de citação o Conselho
Nacional de Educaçao e ao estabelecer atribuições a esse órgão, quando a
matéria é da competência•tlo Presidente da República.
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Quanto ao mérito, reanalisando a matéria que consta também dÓ
texto do art. 44 e de seus parágrafos do Substitutivo da CCJ, acrescentamos
ao § 2', in tinis, para ;mpletar a abordagem da matéria, a seguinte
expressão: "( ... ) respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou
equiparação", e subdividimos o assunto em um parágrafo para os diplomas
de graduação e outro para os de mestrado e doutorado.
Voto: pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do
Substitutivo que apresentamos.
As Emendas n ·•· 42, 43 e 44, todas de autoria do Senador Lauro
Campos, objetivam alteraçOes em um artigo do PLC 101, de 1993, o 77. que
tanto no Substitutivo aprovado como Parecer n' 301, de 1995, da CCJ, quanto
no que .a.gora apresentamos, foi suprimido por se tratai de· detalhamento d.e
matéria que deve ser objeto de uma lei especial sobre estatuto e plano de
carreira do magistério do ensino superior, de iniciativa do Sr. Presidente da
República. Além disso, o art. 77 fere também o art. 39 da Const1tu1ção
Federal.
Não nos restou, portanto, alternativa para se aproveitar o
conteúdo das três emendas.
Voto: pe.lli! rejeição.
As Emendas n·•· 45 e 47, da Senadora Benedita da Silva, as~im
como a Emenda n • 54, do Senador Adem ir Andrade, tratam da educação para
as comunidades indígenas. Identificamos nelas aspectos que ferem os arts. 61.
§ 1°, 11, e, e 84, VI, da Constituição Federal. Contuoo, a preocupação das
iniciativas é louvável, e o Substitutivo procurou, na linha sucinta que o
caracteriza, aproveitar ao máximo o conteúdo das sugestOes apresentadas.
com a correção dos aspectos inconstitucionais.
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n • 46, da Senadora Benedita da Silva 1 redefine a
origem dos recursos de financiamento da educação indígena, com a finalidade
de ampliá-los. A iniciativa fere o art. 61, § 1°, 11, e, e o art. 84, VI, da
Constituição Federal. Porém, sua preocupação merece acolhimento. Ass1m. o
Substitutivo prevê o apoio financeiro da União aos sistemas de ensino para o

304

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

provimento da educação indígena, além de ~dotar critérios oe racionalização
das aplicaçOes em educação, o que também beneficiará os estudantes índios
Voto: pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n• 47, da Senadora Benedita da Silva, recebeu parecer
comum ao das Emendas n • 45 e n • 54.
As Emendas n·•· 48 e 49, da Senadora Marina Silva, ferem o art.
61, § 1•, 11, e, e o art. 84, VI, da Constituição Federal. Além disso, entram na
área de comp.etência dos entes federados. Por fim, a Emenda n° 49 amplia
para as lnstituiçOes de ensino superior em geral o que a Constituição, em sev
art. 213, § 2°, restringe às universidades.
·
Deixamos ·de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n • 50, do Senador Ronaldo Cunha Lima, atende aos
preceitos de constitucionat1dade e juridicidade.
Contudo, entra em um nfvel de detalhamento inadequado a uma 1e1
de diretrizes e bases da educaçao. No que tange às desigualdades regionais,
o Substitutivo introduz normas para a sua progressiva correção no Capítulo que
tratá dos recursos para a educação.
Voto: pela rejeição.
A Emenda n' 51, do Senador Epitácio Cafeteira, fere o art. 61, §
1 v, 11. e, e o art. 84, VI, da Constituição Federal.
Deixamos de analisar o mérito devido à inconstitucionalidade
apontada.
Voto:pela r~eição.
A Emenda n' 52, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A proposta institui dispositivo obrigando o professor das
instituições públicas de ensino superior ao mlnimo de oito horas semanais de
trabalho, o que merece acolhimento.
Voto pela aprovação.
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A Emenda n' 53, do Senador Roberto Freire, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
A Iniciativa trata da realizaçao de concursos em instituições
públicas de ensino superior para os cargos ocupados sem o preenchimento
daquela formalidade, ressalvados os direitos constitucionais. A proposta é
válida, mas o prazo estipulado retira parte do seu vigor.
Voto: pela aprovaçao parcial, na forma do Substitutivo.
A Emenda n' 54, do Senador Ademir Andrade, recebeu parecer
comum ao das Emendas n' 45 e n' 47.
A Emenda n' 55, do Senador Ronaldo Cunha Lima, fere o art.
174, caput. da Constituiçao Federal.
Deixamos de analisar o mérito devido às inconstitucionalidades
apontadas.
Voto: pela rejeiçao.
A Emenda n' 56, do Senador Valmir Campelo, atende aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
Sua intençao é a de introduzir a educaçao para o trãns1t0 no
ensino fundamental. O Substitutivo procura seguir as recomendaçoes da
UNESCO e de renomados educadores a propósito da relevância de se evitar
a compartimentação dos currículos. a fim de vaioriza~ o oese:-.voiv,mentc das
competências e habilidades bãsícas. Isso não impeje q:.;e os sistemas de
ensino e os estabelecimentos escolares criem programas especiais voltados
para temas importantes, como a educaçao para o transito e tantos outros.
Voto: pela rejeiçAo.
A Emenda n• 157, do Senador Bello Parga, atende aos preceitos
de constitucionalidade e juridicldade.
Sua lntençAo 6 a de evitar a inclusão de uma escola privada em
três sistemas de ensino diferentes. Entretanto, a proposta acarretaria ao
sistema federal de ensino uma indevida sobrecarga de tarefas.
Voto: pela rejeiçAo.

306

_ .ANAIS Dó SENADO FEDERAL

-

-~Setembro

de !995

As emendas de Plenário ao PLC 101, de 1993, levaram a um
reexame global de matéria por parte do Relator que, para acatar muitas delas,
se viu obrigado a fazer outras alterações no texto, com os objetivos de dotar o
Substitutivo da coerência necessária e permitir a cobertura de todos os temas
q1.1e devem ser enfocados por uma lei de diretrizes e bases da educação
nacional.

No que se refere ao Projeto de Lei da CAmara n° 45, de 1991,
as. dificuldades para sua aprovação foram intransponiveis. no campo da
constitucionalidade. Com efeito, encontramos não apenas um ou outro artigo
Inconstitucional, o que poderia ser sanado por emenda do Relator, mas
cons_tatamos estar o Projeto eivado de inconstitucionalidades ..
Concluindo, expressamos nossa total concordância com as
conélusOes do Parecer n° 301, de 1995, aprovado pela Com1ssão oe_
Constituição, Justiça e Cidadania. e votamos pela prejudicialidade do Projeto
de Lei da CAmara n° 45, de 1991, bem como do Substitutivo do Senador
Cid Sabóla de Carvalho. Votamos também pela aprovação do Projeto de Lei
da éAmara n° 101, de 1993, nos termos do Substitutivo que apresentamos.

SUBSTITUTIVO

Estabelece as diretri::es. e base.~ da
educaçtJo nacional.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO
Art. 1' A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
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instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos soc1ais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
Parágrafo único. A presente Lei disciplina a educação escolar, que

se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias.
TÍTULO 11
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Art. 2 1 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos

princípios da liberdade e nos 1dça1~ de soltd;med~de humana, tem por finaltd:~dc o
pleno d~senvolvimento da pessoa, seu pr.eparo para o exercício da cidadama c
' ··
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3' O ensino será ministrado c0m base nos seg:ttíntes princíp.ios:

I • igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
11 ·• liberdade de aprender, ensinar. pe!'qutSar e· dt\'ulgar a cultura, o
pensamento, a ane·r o saher,
III ·pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

rv • apreço à liberdade e à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensmo,
incentivando-se a colaboração entre o Estado e a sociedade;
VI • gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

vn . valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na

forma
da lei e respeitada a autonomia universitária, plano de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional;
VIII· gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
IX • garantia de padrão de qualidade.
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TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR

Art. 4R O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de:
I ·acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito;
II • garantia de acesso ao ensino fi1ndamental gratuito para os que
não o cursaram na idade própria:
III • progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino
médio;
IV • atendimento educacional especializado aos portadores de
necessidades educativas especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
V • atendimento em creche e pré-escola ás crianças de zero a seis
anos de idade;
VI - acesso ao$ ni\'eis m:lis ek·\·adr> d0 ensino, da pc;q~il.iâ e da
criação 1trtística, se~mdo a capacidade de cada lllll.

VII • oferta de ensino notumo regular, adequado às condições do
educando;
VIII • atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde;
Art. sR O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda,
o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

§ 111 Compete ao Poder Público:
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I • recensear a população em idade escolar para o ensino
fundamental, bem como os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso;
II • fazer-lhes a chamada pública e
III • zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
§ 2 9 Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem
legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumário
a ação judicial correspondente.
§ 3 9 Em todas as esferas administrativas, o Poder Público
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos do caput
deste artigo, contemplando em se~TUida os.demais níveis e modalidades de ensino,
confonn~ as priorid;1d.;s constitucionais e lc~ais.
§ 4 9 Comprovada a negligência da autoridade competente para

garantir C'l oferec1mentC'1 do ensmo obng:atório, poderá éta ser imputada por crime
de responsabilidade.
~ se O cumprimento da obrigatoriedade do ensino se fará mediante
·a freqüência a escola, asseguradas outras alternativas para o seu cumprimento.

Ari. 6 2
AJém do ensino obrigatório e gratuito, são direitos dos
pais ou responsáveis e alunos:
I • ter acesso a estabelecimento com padrão mínimo de qualidade,
avaliado pelo Poder Público, alcançando os mínimos de dias letivos e horas-aula
fixados nesta Lei;
II • receber informações sobre currículos, programas, avaliações do·
estabelecimento c frcqüência c rendimento dos alunos.
Art. 7 1 São deveres dos pais e responsáveis:
I • matricular no ensino obrigatório seus filhos e as cnanças e
adolescentes sob a sua guarda, zelando pela sua freqüência e rendimento
escolares, ou assegurar alternativa satisfatória;
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II • part1c1par c colaborar com a associação de pa1s c. outras
entidades de cooperação <;om a escol~~·

TfTULO IV
DA LIBERDADE DE ENSrNO
Art. 8 1 O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I • cumprimento das normas gerais da educação nacional e do
respectivo sistema de ensino;
II • autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
III • capacidade de autofinanciamento, ressalvado o pre\isto no Art.
213 da Constituição Federal.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 9". A Uniilo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organiznrilo, em regime de colaboraçilo. seu~ re~pecti\'O~ sistemas de en~in"'

à União a coordenação da p01ítica !lí!Ci<'n;tl de
educação, articulando qs diferentes níveis e sistemas e exercendo funÇão
normativa, rcdistributiva c supletiva cm relaçilo as demais instâncias
educacionais.
§ 2 11 Os sistemas de ensino terilo liberdade de organizaçilo nos
termos da presente Lei.
§ I v <::aherá

Art. I O. A Uniio incumbir-se-à de:
I • elaborar o Plano Nacional de Educaçilo, cm colaboração com os
Estados, o Distrito Federal c os Municipios;
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Jl - organizar~ manter e desenvolver os órgilos e instituições oficiais
do sistema federal de ensino e o dos Territórios;
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
atendimento prioritário-- á · escolaridade obrigatória, exercendo sua funçilo
redistributiva e supletiva;
IV· estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, competências e diretrizes para o ensino fundamental, que
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação
básica comwn;
V • coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;
VI • assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar
no ensino fundamental e médio, em colaboraçilo com os sistemas de ensmo,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensmo.
VIl • baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pôsgraduação;
VIII • assegurar processo nacional de avaliação das mstrtUJções de
ensino superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilrdadc
sobre este nível de ensino;
-

IX • autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar os cursos .e as
instituições de ensino superior do seu sistema de ensino.
§ I o Para desempenhar as suas funções, a União fka atJIOTJ7Hdíl a
criar um ór~Ao nonn!ttivo colaborador.

§ 2° Para o cwnprimento do disposto nos incisos V a IX, a União
terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os
estabelecimentos e órgãos educacionais.
§ 3 • As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas
aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino
superior.
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§ 4o Os resultados dos processos de avaliação a que se referem os
incisos VI e VIII orientarão a política educacional.

Art. 11. Os Estados incumbir-se-ão de:
I-

~rganizar,

manter e desenvolver seus sistemas de ensino;

II - exercer ação redistributiva e supletiva em relação aos seus
Municípios, particularmente no campo do ensino fundamental;
III - elaborar· e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e
coordenando as suas ações'e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, acompanhar e avaliar os·
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
ensino médio e a formação dos profissionais de educação;
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências
referentes aos Estados e aos Municípios.

Art. 12. Os Municípios incumbir-se-ão de:
.
I • organizar, manter e desenvolver seu sistema de ensino,
integrando-o com as políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III • baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV • oferecer, com absoluta prioridade, o ensino fundamental e, em
seguida, a educação infantil, vedada a atuação em outros níveis e modalidades de
ensino enquanto nilo estiverem plenamente atendidas as necessidades da sua área
de competência.

Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, sob a responsabilidade de
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sua direçlo, incumbir-se-ao, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino, de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

n-

administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,

na forma da lei;
III • velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento;
V • articular-se com as famílias ·e a comunidade, criando processos
de integraçlo da sociedade com a escola;
VI • informar aos pais e responsáveis sobre a freqOência e o
rendimento dos alunos, bCm como sobre a execução de sua proposta pedagógica. _
Art. 14. Os docentes incumbir-se-io de:

.

I • elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento;
TI • velar pela aprendizagem dos alunos:
III • estabeh!cer estratégias de recuperaçilo para os alunos 'de menor
rendimento;
IV - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional;
V • colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade.
Art. 1!1.

Os sistemas de ensino definiria as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
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I - panicipa~ão dos docentes na elaboração e execução do projeto
·
pedagógico da escola;
II - panicipação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
Art. 16. Os sistemaf de ensino assegurarão aos estabelecimento's·'
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e
de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.
Art. 17. O sistemas federal de ensino compreende:
I • as instituições de ensino mantidas pela União;.
II - as instituições de ensino superior criadas ··e fuálJtid.âs" ped ·
iniciativa privada.
Art. 18. Os sistemas de ensinb dos Estados c do Distrito.'Fedei-àl
compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas pelo Poder P)íblico estadual e
pelo Distrito Federal;
·
·
··
· ··
II • as instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público
municipal;
III - as insiituições de ensino fundamental
mantidas pela iniciativa privada.

é

~édio criadas e .

Parágrq(r1 único. No Distrito Federal, as instintições de educação
infantil, criadas c mantidas pela iniciativa privada,- integram. seu . sistema de
ensino.
Art. 19. Os sistemas municipais.de ensino compreendem:
I • as. instituições do ensino fundamental. médtv e de edu~.:açã()
infnntil mantidas pelo Poder Púhlico municipol:

Setembro de 1995

3!5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

II • as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada.
TíTULO VI
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSrNO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES COMUNS
Art. 20. A educação escolar se divide em:
I • educação básica;

n•ensino superior.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SEÇÃOI
DAS DISPOSIÇ0ES GERAIS
Art. 2 J. A educação básica, composta pela educação infantil, pelo
ensino fundamental e pe!'o ensino médio, poderá organizar-se por séries anuais;
períodos semestrais; ciclos; grupos desseriados, com base na idade, competências
e outros critérios, além de outras formas de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ I a A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferências entre estabelecimentos situados no Pais e no exterior,
tendo como base as normas curriculares gerais;

§ 2 1 O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades

regionais, inclusive climáticas e econômieas. a critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir a carga letiva pre,~sta nesta Lei.
Ar1. 22. A educação básica
seguintes nom1as cqmuns:

re~mlar

orçanizar-se-á de acordo com
--

a~

_
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I • a carga horária mínima anual será de oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
II • a classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino
fundamental, pode ser feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a
série ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação
feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do
candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme
regulamentação do respectivo sistema de ensino;
III • a verificação do rendimento escolar observará os seguintes
critérios:
a) avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de recuperação de estudos para alunos com atraso
escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante
verificação de aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estlldos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas institui~ões de ensino em seu regimento;
I V • o controle de freqüência fica a cargo de cada estabelecimento
de ~nsino, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo
sistema de ensino;
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V • cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares,
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de
cursos, com as especificações cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica à educação infantil
apenas no que couber.

Art. 23. Os cuniculos do ensino fundamental e médio terao uma
base nacional comum, estabelecida pela União, que poderá ser complementada,
em cada sistema de ensino e, se for o caso, em cada estabelecimento, com uma
parte diversificada, de modo a assegurar o respeito aos valores culturais e
artísticos nacionais, regionais e locais.

§ ·1° As atividades artísticas e a educação tisica, integradas à
proposta pedagógica da escola, serão atividades obrigatórias no ensino
fundamental e· médio, sendo oferecidas oportunidades apropriadas para alunos
portadores de necessidades especiais.
§ 2° O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições
das diferentes culturas e elnias para a formação do povo brasileiro.

Art. 24. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão,
ainda, as seguintes diretrizes:
I ·a difusão de valores fundamentais ao interesse social. aos direitos
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II • consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada
estabelecimento.
SEÇÃOII
DA EDUCAÇÃO INFANTll..

Art. 2!1. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos tisico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A.rt. 26. A edut:ação infantil será oferecida em:
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I • creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos
de idade;
~I

• em pré-escolas para as de quatro a seis anos de idade.

Art. 27. Na educação infantil a avaliação se fará mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de ·
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

SEÇÃO III
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 28. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos.
obrigatório a panir dos sete anos de idade, terá por objetivo a fonnaçlo básica. do
·
· · ·
cidadão, mediante:
I • o desenvolvimento da capacidade de aprender. tendo como
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; · · ·

mo:in~

II • a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
politico. da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III • o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a fonnaçilo de atin1des e
valores;
IV • o fonalecímento dos vínculos de família. dos laços de
solidariedade humana
. e de toleriincia recíproca em que se a~sc:nta a vida soc1al

.

§ / 0 É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundamental em dois ciclos:
I • o primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
de tunnas que ministrem a totalidade ou a maioria dos componentes curriculares;
II • o segundo definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
especializados por componente curricular.
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§ 2° • A extensão do ensino fundamental poderá, facultativamente,
ser ampliado para nove anos de duração, iniciando-se aos seis anos de idade.
§ 3° O ensino religioso, dé matricula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
podendo ser oferecido, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos
ou por seus responsáveis, em caráter:

I • confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e
credenciados pelas respectiva igrejas ou entidades religiosas;
II • interconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo
programa.

§ 4" Os sistemas de ensino atuarão de forma articulada com as
entidades religiosas para efeito da oferta do ensino reli1,.rioso e do credenciamento
dos professores ou orientadores.
§ 5° Aos alunos que não optarem pelo. ensino religiOso será

assegurada atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento
de justiça, a solidariedade humana, o respeito á lei e o amor á liberdade.

§ 6" O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas
líng:uas maternas e processos próprios de aprendizagem-.

Art. 29. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula. sendo prof!Te~~ivamente
ampliado o período de penn~nência na escola pJr:l tçmpo rntek-..-al. a;;<.•.:;ado a
programa$ supleme.ntares de alimentação, assistênc-12 ~ saúde, m:lteri::~' did:\tic0·
escolar e transporte.
§ I 0 Silo ressalvados os casos do ensino noturno e das formas
alternativas de organização autorizadas na presente Lei.

§ 2v Os sistemas de ensino darão prioridade, na criação e extensão
da escolarização em tempo integral:
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a) a zonas prioritárias de atcnçlo educaêiQ.~al, caractcriza'das pela
elevada ocorrência de pobreza c baixo desempenho educacional, especialmente
nas áreas metropolitanas;
b) às primeiras séries do ensino fundamental, sucessivamente, até
atingir a última.
§ 31 A extenslo da escolaridade. cm tempo integral poderá fazer-se

mediante escolas integradas, combinaçlo de escolas-classe com escolas-parque,
escolas complementares ou outras modalidades definidas pelos sistemas de
ensino.
§4

° A jornada de trabalho dos professores

será subordinada ás

necessidades do horário letivo dos alunos.

SEÇÃOIV
DO ENSINO MÉDIO
Art. 30. O ensino médio, etapa final da educação básica, com
duração mlniml! de três anos. terá como finalidades:
I • a consolidaçlo e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no ensino fundamental;
JJ • o aprimoramento do educando como pessoa humana;

JJJ -a preparàção básica para o trabalho e a cidadania;
IV • o desenvolvimento das capacidades de autonomia intelectual e
moral.

*I

o

O ~nsino médio terá como ohjetivos:

I • o domlnio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem
a produçlo modema;
II- o conhecimento das formas contemp01_âneas de linguagem;

Setembro de 1995

321

III • o domínio dos conhecimentos sócio-históricos necessários ao
exercício da cidadania.
§ 2• O ~nsino médio, atendidos os seus objetivos referentes

a

educação básica, poderá formar o educando para o exercício profissional.
Art. 31. O ensino médio terá organização flexível para atender às
diversificadas necessidades dos seus alunos.
Parágrafo único. Os cursos do ensino médio terão eqüivalência legal

e habilitarão ao prosseguimento de estudos.

SEÇÃOIV
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 32. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino assegurarão aos jovens e
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade rep-ular. opommidades
eduçaC"ionais apropriadas, h:\ando em con!J a~ ~·<J:.Jd.:n;u~:.;;.' d0 a!un:1d<•, ~CL:,
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 33. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivoJ-.
que compreenderão a base nacional comum do currículo. habilitando aC'
prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ I v Os exames a que se refere o caput deste an1go se realizarão:

a) • ao nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiore·
de quinze anqs;
··~
'

b) • .ao ní\'el de conclusão do ensmo médiu, p:~ra os maior~s ó
dezoito anos. '
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§ 2 11 Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos
por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

SEÇÃOV
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 34. A educaçlio profissional, integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou
adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.
·
Art. 35. A educação profissional será desenvolvida -em articulação

com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art. 36.

O conhecimento adquirido na educação profissional,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos, bem como para o
exercíCio profissional.
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de
nível médio, quando registrádos, terão validade nacional.

. Art. 37. As escolas técnicas e prufi~sionais oferecerão curso>
abertos aos alunos das redes pública e particular de educação básica,
condicionada a sua matrícula à capacidade de aproveitamento e não ao nível de
escolaridade.
CAPÍTIJLO TV
DO ENSINO SUPERIOR

Art. 38. O ensino superior tem por finalidade promover o domínio e
o desenvolvimento das ciências. das letras e d~s artes. ~ formaç~o hnmani<:!lca e
profissional, a pesquisa, a difus:ln cultural c a C'\lcn;,~''· bi.:lll C<lllh• ~:Lirllr:bwr pura
a solução dos problemas nacion:~is e re{.oion:~is
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Art. 39. O ensino superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:

I . pós-médios, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas insti~ições de ensino;

Jl - de

graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, bem como cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino;

IV • de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

Art. 40. As instituições de ensino superior se organizarão na forma
de:
I - wúversidades;

n • centros de ensino superior;

m - institutos;
IV- outras formas de organização.
Art. 41. A autorizaçãc• c o reconlH.'Cirnenl<• ck cursos. hcm çnmo o
credenciamento de instituições de ensino superior, terão prazos hmitados, sendo
renovados, periodicamente. após processo regular de avaliação.

§ I v O resultado das avaliações, o recredenciamento das instituições
referidas no caput e a renovação de reconhecimento de cursos poderão inclUir
recomendação para desativar cursos e habilitações.

§ 2v Às instituições cuja avaliação for desfavorável será concedido
prazo para saneamento de suas deficiências, após o qual serão reavaliadas.
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§ 3 P~rsistindo as dc:fic1én..:ias apontad<i> n'' pro<:esso reavaltattvo,
as instituições de ensino superior poderão sofi·c:r mt<:r. ~nç5,, e. aind~.
9

I • ser obrigadas a desativar cw-sos;
II • sor descredcnciadas;

ffi • DO caso de wliversidades, além do disposto nos incisos
anteriores, perder temporariamente a autonomia e prerrogativas.
§ 4 • No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável
por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos
adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.
Art. 42. No ensino superior, o ano letivo regular, independente do
ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmtco efetivo, podendo,
ainda, as instituições oferecer, entre os períodos regulares, programas de ensmo,
pesquisa e extens4o.
§ 1• As instituições informarão aos interessados antes de cada
período letivo os programas dos cw-sos e demais componentes curriculares, sua
dw-ação, requisitos, qualificação dos professores, recw-sos dtsponíveis e cnrenos
de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.
§ 2 • Os alunos que tenham comprovado aproveitamento nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaltação ·
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos.

§ 3 • É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos
programas de educação a distância.
§ 4° O cumprimento dos programas de ensino aprovados para cada
periodo letivo é obriptório.
Art. 43. As instituições de ensino superior poderão ministrar cursosregulares om regime seriado ou sistema de créditos.

Parágrafo .único. Os cw-sos poderão ser de meio período ou de
período integral, qUalquer que seja o horário ou ainda ministrados a distâncta.
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Art. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensmo
superior credenciadas ou reconhecidas, quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu titular.
§ 11 Caberá às instituições de ensino superior credenciadas ou
reconhecidas registrar os diplomas por elas expedidos.

§ 21 Os diplomas de graduação expedidos por universidades
estrangeiras serlo revali.dados por universidades pilblicas que tenham curso dó
mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de
reciprocidade ou equiparação.
§ 3° Os diplomas de Mestrado e Doutorado, expedidos· pOr
universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por . ~iversidades
públicas que possuam curso de Doutorado credenciado e· aváliado, na mesma
· ·· · · · · · · ·. : · · área de conhecimento.
Art. 45. As instituições de ensino superior, qúando da.ocorrência de
vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo
prévio.
.
Parágrafo único. As instituições. refenda~ n_o caput poderio
conceder certificados de estudos superiores· párcíais; · dé · oifereníes níveis de
abrangência, aos alunos que acumulem créditos eni j>elo menos ciJ1có disciplinas
correlacionadas.

-·

Art. 46. É livre, o exerclcio das profissões, exigida a qualificação
especial, na forma da lei, nas áreas da saúde. 'da engenliarià do direito.

e

Art. 47. ·As wiiversidades são in_stituições plúridisciplinar.es d.e
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e
de domínio e cufti\'O do sahcr humano, que se çarHcll'rizam por:
I • produção intelectual instin1cionalizada mediante o estudo
sistemátiCO dos temas e problemas mais relc\'antes do ponto de vista re~:-rional e
nacional,
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Jl • maicria d~ seus docentes em regime de tempo integral e com
titulaçilo em nlvel de mestrado e doutorado.
Parágrqfo único. É facultada a criação de
especiali1.adas por campo do saber.
Art. 4.8 NCI e'l;erctClCI de ~u~ mrtonomr:.. ~~ç,
universidades, sem preJqizo de. outras, as segurm~s atribuições·

universidades

r,;;_,::-~ur<tda'

il;;

I • criar, organizar e extinguir cursos e programas pós-médios. de
graduação, pós-graduação e extensão em sua sede, obedecendo às normas gerars
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

n . fixar os curriculos dos seus cursos e programas,

observadas as

normas sorais portinentes;

m . estabelecer planos, programas e projetes de pesquisa científica,
produção artística e atividades de extensão;

'·

IV • fixar o número de vagas de acordo· com a capacidade
institucional e as oxiaências do seu meio;

os

V • elaborar e reformar
seus estatutos e regimentos em
consonância com as normas gerais atinentes;

VI· conferir graus, diplomas e outros títulos;

vn • &mar cdntratos, acordos e convênios;
vni • aprovar e executar planos, programas e projetes de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como
administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX • administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevtsta no
ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X • receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.
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Art. 4! . As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na
forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua
estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus
planos de carreir!l e do regime jurídico do seu pessoal.

§ 1• No exerclcio -da sua autonomia, além das atribuições

asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I • propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo,
assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes
e os recursos disponlveis;
II • elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as
normas gerais coJ~cementes;
III • aprovar e executar planos, programas 'e_ projetes de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de. acordo com.
os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
· ·
·
·
IV • elaborar seus o~entos
'
. anuais e' plurianuais;
.
V • adotar regime financeiro e
peculiaridades de organização e funcionamento;

cont~bil

que atenda às suas

VI • reavaliar operações de crédito ou de financiamento, com
aprovação do Poder competente, para aquisiçio de bens imóveis, instalações e
equipamentos;
VII • efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de
ordem orçam_entária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom
desempenho.
§ 2 1 Atribuições inerentes à autonomia universitária poderão ser

estendidas a instituições que comprovem alta qualificação científica, com base em
avaliação procedida pelo Poder Público.
Art. ~0. Qualquer cidadllo academicamente habilitado poderá exij!rr
a abenura de concurso público de provas e tltulos para cargo de docente de
instin1ição pública de ensino superior que estiver sendo ocupado por professor
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não concursado, por mai~ de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos
arts. 4·1 . da Constituição Federal e I 9 do Ato das Disposições ConstituciOnais
Transitórias.
Art. ~1. Caberá à Unii~o assegurar, anualmente, em seu Orçamento
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das institlllções
de ensino superior por ela mantidas.
Art. ~2. As instituiÇões públicas de ensino superior obedec.:rào ao
princípiCI dn gestild demncr::itic11. asse{.'\Inldn a e-:i~tênrin de órf!~Os colcgl"'d"~'
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional,·
local e regional.

Porágrqfo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta·
por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que
tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da
escolha de dirigentes.
"·

Art. !3. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor
ficará .obrigado. ao mínimo de'·oiii> bôtas se'm'àtiais de 'aulas.·
.

•

•.

'

~ > ,
~

'

• t

••

o

f

'

I

·-·.

'

'

.·.

:.
~

0

1--·-·
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· ,. TíTULO vn
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Art. 54.
fundamentos:

A formação de profissionais da educação terá como

I · a íntima associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;

II • aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades;

m . fomlação preferencial em nÍ\·el superior.
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Art. 55. A formação de profissionais para a educação básica se
fará cm universidades e institutos superiores de educação.

§ 1° Os institutos superiores de· educação serão instituições de nível
superior, integradas ou não a universidades e centros de ensino superior, e
manterão:
I • curso normal superior para formação de professores docentes
para a educação básica;
11 • programas de adaptação c de formação em . serviço para
portadores de diplomas de ensino superior que queiram se dedicar à educação
básica;
III • programas de educação continuada para os docentes de diversos
nlveis.

§ ~ Os institutos superiores de educação, além do curso normal
superior, poderio também manter curso normal de nível médio, para a formação
de professores destinados à educação infantil e às séries iniciais do ensino
fundamental.

Art. 56. É facultado aos sistemas de ensino e às instituições
formadoras de docentes parcelar seus programas de formação c aperfeiçoamento,
intercalando ciclos de instrução teórica e de capacitação em serviço, de modo,
inclusive, a aproveitar os intervalos entre os períodos letivos regulares.

Art. 57. Nas regiões onde não existirem condições para graduar em
nível superior a totalidade dos profissionais da educação, será admitida a
formação cm escolas normais de nível médio para a educação infantil e para as
séries iniciais do ensino fundamental, tendo em vista as condições reais de ensino
c respeitando-se os requisitos mínimos para regresso na carreira fixados pelos
respectivos sistemas de ensino.

Art. 58. A formação docente, cxccto para o ensino superior, incluirá
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
Art. 59. A preparação para o exercício do magistério superior se
fará, em ní\"el de pós-graduação, em probrramas de memado e doutorado
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Parágrafo único. É assegurada a equivalência de títulos acadêmicos
às pessoas d" notório saber.
Art. 60. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e
dos planos d" carreira do .magistério público:
I - fonnação profissional, com aperfeiçoamento continuado, inclusive
em serviço;
11 - pis"6 salarial profissional:
III • c:ondiçõcs adequadas de trabalho.

TÍTULO VIII
.
.
DOS RECl..[RSOS PARA A EDUC~Ç,!.Q

. . . .. . .

',

'

''

_..

...

.'
Art. 61. Serão recursos públicos destinados à educàÇào' . os
originários de:
. '

'

~

.

r·. receitá· de imi>Ostos prõpri~ ·da U~ião, ~o~. E~t~~~s.'d~. Disir;~~.
Federal e dos Municípios;

.'

, ..

. .. . . ..

.. ...

II • receita de transferências constitucio~ais e voluntárias;
'. .
.
' ...
.
'
III - receita do salário-educação e de o.~;~tras c'?n~bui~ões. s~iais;.._
-

;

t.:

IV • receita de incentivos fiscais;

'

.

V· outros recursos previstos cm lei.
Art. 61. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
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§ 1 A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municipio5, não será considerada. p<1ra ercit,, de• c<11C'ulc rr;o' J;;tç·
neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo,
serão çonsiderados os sistemas de ensino federal, estadual e munJ<.:lpal e os
recursos· aplicados na forma do art. 213 da Constituição Federal.

°

§ 3
Considerar-se-ão
mencionadas neste artigo:

excluídas

das

receitas

de

impostos

I - as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
de impostos;
11 - as entradas compensatórias, no ativo e no passivo financeiros,
quando relativas à receita de impostos.

§ 4v Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos
estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento·
· anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos
adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.
§ S0 As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as
efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais
mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício
financeiro.
§ 6v O repasse dos valores referidos neste artigo serà feito
mensalmente ao órgão responsável pela educação.
§ 7 v O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária
e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.

Art. 63. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento
do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos
das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se
destinam a:
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I ~ remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação em atividade;
II - aquisição, mamitenção; construção e conser\.·ação de instalações
e equipamentos;

.JII ·uso e sustentação de bens e serviços relacionados com o ensino;

•

I V - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos
sistemas de ensino;

•

VI -concessão de bolsas de estudo e de tr:1ha lho:
VIl - 11mortizaçi!o e custeio de operações de crédito destinada,; a
atender ao disposto nos itens deste artigo;
Art. 64. Não constituirão despesas
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

de

manutenção

e

I - pesquisa. quando não vinculada às instituições de ensino, ou,
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
II • subvenções a instituições privadas, de caráter assistencial,
desportivo ou cultural;
III • formação de quadros especiais para a administração pública,
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV • programas suplementares de alimentação, assistência à saúde e
transporte;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar ·
direta ou indiretamente a rede escolar.
Art. 65. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos
relatórios a que se refere 'o art. I 65, § 3 2 , da Constituição Federal.

Art. 66. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na
prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no an 212
da Constin1ição.Federal e na legislação concernente.

Art. 67. A União, em colahoraçà0 com os Estad0s. o Dtstrlln
Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades
educacionais, baseado no cálculo de custo mínimo por aluno, capaz de assegurar
ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata o caput será calculado
pela União a.o final de cada ano, com validade para o ano subseqiiente,
considerando variações regionais no custo dos insumos· c as diversas modalidades-~
e níveis de ensino.

Art. 68. A ação supletiva e,.recjistributi\'a da Uniã0 e dos Estndos
serâ e\ercida de modo a corrigtr, pro~r.:ssl\atn~lll<;. <b Ui~pJridades-de a•·t:''" e
garantir o padrão mínimo de qualidade de cn;;;no

§ 1° A ação a que se refere o caput obedecerá fórmula de domínio
público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção
e do desenvolvimento do ensino.
§ 2v A capacidade de atendimento de cada governo será definida
pela razio entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatórios na
manutençao e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao
padrão mínimo de qualidade.

§ 3° A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em
favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem
vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme artigo I I, V, e artigo
12, IV, em número inferior à sua capacidade de atendimento.
Art. 69. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e
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Municípios do disposto na presente Let, sem
legals.
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Art. 70. As instituir,:ões pmadas .Jt ;•;
Séi;tllfttes categorias:

~n.; .. ..~drarão

nas

l . particulares em sentido estrito, ass1n' ç<t!o;:J:Jas as que são

instin.lidas e mantidas por uma ou mais pessoas fís;~<G '-''l JU:1dicas de d1re1to
pri,:ado
que
não apresentem as características dos mc1sos .;ha1xo,
.
. . .

.

II ·comunitárias, assim entendidas as que são wstltuídas e· mant1das
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas JUndtcas. rncluSI\i:
co"opcràii\·ris dc·prof6sorcs e alunu>, que' lllcl"am n" , " ·:··· ,:u_:, •r:.:··~er•·.-d.•r.:
representantes' da comunidade e, ainda, que -disponham de outras fontes
significativas de receita que não as mensalidades escolares;
III - confessionais, assim entendidas as qu~ são instittnda> put
g:mpos.-de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas J'Jndtcas que atendem :..
orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inc1so antenor,

I V • filantrópicas, na forma da lei.
.
_.Art. 71. Os recursos públicos scril0 destin;;ck·s as escolas rúblicas
pcidei0o ser drrtj,.'ldos a escob5comtiilltana;;. c(li•f~"";-,,"" du tiJ_,-,tlroplc;" qu,·
--

--

- --

-

-

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes
financeiros em educação;'
_
.
· II • aSsegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Pública, no caso de
encerramento·de suas atividades;
III - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ 1~ Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicilio do educando, ficando o Poder Públtco
obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.
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§ 2 Q As atiVldades universitárias de pesquisa e extensão poderão

receber apoio linanceiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo.

TíTuLO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A:1. 72. A educação especial terá como objetivo proporcionar,
mediante atendimento apropriado, o pleno desenvolvimento das potencialidades
do educando com necessidades especiais.

§ I v Os educandos com necessidades especiais serão matricülados

preferentemente no ensino ret(ular.
§ 2v Quando, em virtude das condições especiais dos educandos.

nilo for passivei A SllA IIHC1,'TAÇào ao ensino regular. o atendimento sera fcllo em
classes, .escolas e sen 1~0s espec.:i:.di:t.ados.
§ 3 v O exercício do magístério em educação especial exigirá

formação especifica em cursos de nível médio e superior.
Art. 73. Os s·istemas de ensino assegurarão adequação própria aos
educandos com necessidades especiais.

Art. 74. Os sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, com atuação em
educação especial, para efeito de apoio técnico-e financeiro pelo poder público.
Art. 75. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de~
ensino no provimento da educação bilíngüe e intercultural às comunidades
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.

§ J•. Os programas a que se refere o capur serão planejados com
audiência das comunidades indígenas.
§ 2". Os programas mencionados pelo caput, incluídos nos Planos
Nacionais de Educação. terão os seguintes objetivos:
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I . fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada
comunidade indígena;

II • manter programas de formação de pessoal especializado,
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
Ill • desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo
os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades.

IV· elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngüe.
Art. 76. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de' ensino, e de educação continuada .

. § I; . A educação a distância, orgamzada com abertura e reg1mc
especiais: terá exames realizados em estabelecimentos credenciados.

§ 2 9 A União regulamentará os requisitos para a realização de
exames e registro
de diploma relativos a cursos de educação a di5tância.
'
-

--

-

-

-

-

-- --

A rt. 77. É permitida a organização de cursos ou instin•ições de
ensino experimentais, sem alitôrizaÇão prévia·, --desde que obedecidas as
disposições desta Lei.

A rt. 78. O ensmo militar é regulado cm k; ç;pc.:·dica. adnut1d<1 "
equivalência de estudos. de ac-ordo com·as nonnas lhad:-:~ pcJ,~~ SIStemas ,d..:
ensmo.
Art. 79. As bolsas concedidas pelo Poder Público para estudo de
pós-graduação e para pesquisa assegurarão condições condignas de manutenção
aos contemplados, observada a pontualidade dos respectivos pagamentos.
Árt. 80. Os discentes do ensino superior poderão ser aproveitados
em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funçÕes
de monitoria, remunerada ou não, de acordo com seu rendimento e seu plano de
estudos.
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TÍTIJLOX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 81. Fica instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publ!cação desta Lei.

§ )0 A União, no prazo de um ano a partir da publicação da presente
Lei, encamin'hará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com
diretrizes e metas- para os dez anos seguintes, em sintonía com a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos.
§ 2° O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze
a dezesseis anos de idade.
§ 3• Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:
a) matricular todos os educandos a partir do; sele anos de idadt' e.
facultativamente, a partir dos seis anos, rió ensino fundamental;
b) prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados;
c) realizar programas de capacitação para todos os professores em
exercício, utilizando tamhém, para isto, os recursos da educação a distância:
d) integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar

§ 4" Até ao fim da Década a que se refere o caput só serão
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento
em serviço.

s•

§
Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de
escalas de tempo integral:

§ 6° A Assistência financeira da Unillo aos Estados, ao Distrito
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Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus MunicípiOs, ficam
condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos
legais pertinentes pelos governos beneficiados.
Art. 82. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adaptarão sua legislação educacional e de ensino aos dispositivos da presente Lei
no prazo máximo de dois anos, a partir da data de sua publicação.
§ ) 0 No mesmo prazo do ca'put, as instituições de ensino adaptarão

seus estatutos e regimentos aos dispositivos da presente Lei, observadas, no que
couber, as normas dos respectivos sistemas de ensino.
§ 2° O prazo para que as universidades cumpram o previsto no
inciso II do art. 47 é de oito anos.

Art. 83. Esta Lei será publicada tendo como anexo o texto da Seção
I do Capítulo III do Títt1lo Vlll da Constitt1ição Federal.
Art. 84. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 85. Ficam revogadas a Lei nQ 4.024, de 20 de dezembro de
1961; a Lei nQ 5.540, de 28 de dezembro de 1968; a Lei n~ 5.692, de li de
agosto de 1971; a Le1 nç 7.0~-1. de 18 de outubro de 1982. assim como as lei~ e

os decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.
'

Sala das Comissões, em

.

~ ..

.). I

_, ~ :..

ROBERTO REQUIÃO, Presidente
DARCY RIBEIRO,
Relator
MARLUCE PINTO
HUGO NAPOLEÃO
JOÃO ROCHA
NEY SUASSUNA
COUTINHO JORGE
SÉRGIO MACHADO
JOEL DE HOLLANDA
ESPERIDIÃO AMIN (CONTRÁRIO)
JOÃO FRANÇA
JEFFERSON PERES
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EDISON LOBÃO
CARLOS WILSON
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
LAVRO CAMPOS (CONTRÁRIO)
JOSÉ FOGAÇA
.
MARINA SILVA (CONTRARIO)
EMÍLIA FERNANDES (CONTRÁRIO)
JADER BARBALHO

VOTO EM SEPARADO,

DE AUTORIA DOS-SENADORES EM1LIA FERNANDES, MARINA SILVA E ESPERIDIÃO
AMIN,

Na COMISSÃO DE EDUCAÇA-0.

A sociedade brasileira precisa com urgência de uma Lei que defina os
rumos e diretrizes para a educação nacionaL Essa Lei, pela sua abrangência e
importância, deve ser daborada de forma -a responder às necessidades do
ensino, no dizer do nobre Senador Darcy Ribeiro, por mais de dez anos.
Os debates realizados até o momento ainda não foram suficientes para
esclarecer à Comissão, ao Senado Federal, à comunidade educacional e à
sociedade e encontrar a forma mais acabada de Lei que a sociedade espera do
Congresso Nacional.
Diversos questiomirn-enfus têm sido levantados pelos Senadores e pelos representantes da comunidade educacional e da sociedade, através de
manifestos, abaixo-assinados, alguns deles apresentados no Plenário do
Senado e levados ao conhecimento da Comissão de Educação.
Entre as questões que exigem aprofundamento podemos citar, a título de
exemplo, a educação à distância, a divisão dos ciclos da educação, a definição
de ensino médio, a forma de educaÇão- profissional, a participação do Estado
na educação de jovens e adultos trabalhadores, a gestão das universidades e o
ensino especial.
A Lei de Diretrizes e Bases, para ter capacidade de aglutinar e mobilizar
a sociedade, deve refletir a contribuição da comunidade educacional e dos
demais setores comprometidos com a educação.
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O processo de discussão deve também respeitar a solução de
continutdade entre os mandatos. bem como o trabalho realizado pelos
parlamentares das legislaturas anteriores.
Além do· exposto pelos relatores, por mais eminentes, é fundamental
ainda mcorporar as contribuições havidas nos vários momentos das análises
ocorridas na Câ.marà dos Deputados e no Senado Federal.
É importante, por outro lado, notar a manifestação informal do
Ministério da Educação, disposto a participar do processo e impedido por
problemas de saúde do Sr. Ministro Paulo Renato.

Sem o esgotamento das discussões, em tomo de critérios técnicos claros,
de objetivos definidos, a Lei de Diretrizes e Bases não terá o caráter
mobilizador necessário que a realidade educacional do país exige.
Nosso desejo é reabrir o debate a partir do PLC 101/93, que foi o que
recebeu emendas no. Plenário do Senado Federal e que tem o parecer mais
recente, do insigne Senador Darcy Ribeiro.
Neste sentido, sugerimos realizar seminários e audiências públicas, para
ouvir os representantes da comtmidade educacional, em conjunto com os Srs.
Senadores e com o Ministério da Educação.
Concluimos, amparados no Art. 133, e, 4, combinados com o Art. 73,
do Regimento Interno do Senado Federal, pela formação de uma Subcomissão
Temporária no âritbito da Comissão de Educação, para analisar o PLC 101/93
pelo prazo de noventa dias.

Sal~~~ 31

de

~gosto

de 1995.

EM!LIA FERNANDES

'
RETIRADO

1\.

''\::

~l

..
,,,,.-'(..

MARINA SILVA
/

ESPERIDIÃO AMIN

"Pt<.<
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MENSAGEM N" 312, DE 1995
(N" 991J95, na origem)
Sellbonos Membros do Senado Federal,
De acordo com o art. 84, inciso VU, da Constiruição Federal, e com o dispooto DO artigo 18, inciso I, e ooo arlÍ8<>' 56 e 58, do
Docreto n• 93.325, de I" de outubro de 1986, no artigo 39, inciso I,
alínea o, e DO artigo 40, do Anexo I ao Docio:to n• 99.578, de lO de
outubro de 1990, submeto à aprovação de Voosas &celéncias a indicaçi!o doSenhcr V . r g í l i o ' - de Andrade, Minimo de Primeim Classe, da Can-eim de Diplomata, para exm:er o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Ámbe do Egito.
Os méritos do Emboixador Virgilio MOI'dzscbn de Andmde, que me induziram a esoolbe-lo para o desempenbo dessa elevada funçio, constam da anexa infcrmação do Ministério das Relações Exteriores.

Bmsilia, 21 de setembro de 1995.- Man:o MadeL
EM N" 501/DP/SRC/G/APES
Brasília, I de setembro de 1995
Excelentíssimo Senhor Pl:esidente da Repóblica,
De acordo com o artigo 84, inciso vn. da Con.tituiçio,
com o disposto DO artigo 18, inciso I, e nos artigos 56 c 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de I" de ootubro de
1986, no artigo 39, inciso I. alinea a, e no artigo 40, do Anexo I ao
Deaelo n• 99.578, de 10 de ootubro de 1990. submeto à apreciaçio de Vossa Excel.8ncia a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal destinada à indicaçio do Senba< VLQ!ilio MOI'dzscbn de
Andrade, Ministro de Primeira Classe, da Caneira de Diplomata,
E""' exercer o cargo de Embaixador do Bmsil junto à República
Arabe do Egito.
- - . . 2. EncamiDho, igualmente em anexo, infonnação sobre o
pais e Ouriculnm Vilae do Embaixador Yttgilio Mon:IZ3obn de
Andrade, que. juntamente com a Mensagem ora submetida Aapreciaçio de Vossa Excelencia, seiio apresenlados ao Senado Federal
para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Sebasllio do Rego Barros, Ministro
de Estado, interino, das Relações Exterimes.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vlt.oe
Emboixado< VIRGILIO MORE'IZSOHN DE ANDRADE
Barl>aceua/MG, 9 de tuaiÇO de 1941.
Filbo de Henrique Horta de Andmde o Ollanoy Momzsobn
de Andrnde.
CPDC, IRBr, 1%3.
Ouso de Tn:ÍDa!DemO Aperi'eiçoomento para Chefes de
Se<cres de Promoçio Como,W, 1972.
l!acbarel em Direito, FD-PUCIRJ.
O!no de Administnlçio Especial, CEUB!DF.
CAE,IRBr.
TCI:ceiro Scctot!rio, 7 de oovembro de 1%3.
Segundo Secrtürio, m010eimento, 22 de novembro de
1966.
Primeiro Secretúio, me=imento, I" de janeiro de 1973.
Conselbeiro,men:cimonto,l6 de agosto de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 de junbo de
1983.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 20 de dezembro
de 1993.

e
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Assisteme do Chefe da Divisão de Imigração, 1963/65.
Assisteote do Olefe do Departamento Consular de Imigração, 1965.
Cbefe do Serviço de Moradias Funcionais, 197 4.
Assisteme do Chefe da Divisão do Palrimônio, 1974177.
Chefe da Divisão do Patrimônio, 1977/78.
Chefe da Divisão da Europa-I, 1983186.
Chefe, Substituto, do DeJ>ai1amento da Enropa. 1985/86.
Chefe do Departamento da Africa, 1991195.
Los Angeles, Vice-Cônsu~ 1966/67,
Los Angeles, Cônsul-Adjunto, 1967nl.
Los Angeles, Chefe do SECOM, 1966/7 I.
Los Angeles, Enca=gado, 1966/70.
Quito, Segundo Secn:tário, 1971172.
Qujto, Primeiro Secrtürio, 1973/74.
Qujto, <llefe do SECOM, 1971/74.
Quito, Encam:gadodeNeg6cios, a.i,l971.
Dallas, Encam:gado, 1976.
Roma. Conselbeiro,J981/83.
Pequim, Cal.selbeiro, 1981/83.
Bonn, Ministro Conselheiro, 1986/88.
Bonn. Chefe do SECOM,l986188.
.
São Domingos, ~gado de Negócios, a.L. 1987/88.
Assunçio, Ministroeoo..elheiro, 1988!91.
Assunção, Encanegado de Negócios, Li, 1988191.
XI Sessão do COmít.! Executivo do ACNUR, Genebra,
1964 (membro).
IX Sessão do SubcomitS do Orçamento e F..._, xx:m
Sessão do Comi!.! Executivo e XXI Sessão oo eoo..elho do CIME,
Genebra, 1964 (membro).
I Reunião da Subcomissão de Coopemçio Econômicô e
Tknica da Comissão-Mista Bmsil-E<pada<, Bmsilio, 1971 (delegado-snplente ).
ll Reunião da Suboomissio de Coopençio &xn'lmica e Técnica da Canissão Mista Bmsil-Equador, Quito, 1972 (membro~
XVPerfododeSeJSões da CEPAL, Qujto,l973 (assesscr).
XI Rennillo de Peritos de Tribu"'-"" lnlmla. ALALC, Quito, 1973 (delegado).
V Reunião de~ de Tributaçio Intema, Quito, 1973
(membro).
Rennillo de Represeulanles das Empn:sas Estatais de Pelróleo, Quito, 1973 (membro~
Reunião de Ministros de Euergia da América Latina, Quito,
1973 (membro).
Rennillo de Peritos ·de Energia da América Latina, Quíto,
1973 (membro).
À disposiçio da Missão Especial do hi às solenidades de
posse do Pn:sidente da República, Brasília, 1974.
Reunião da Comissão do Pacifico Su~ Quito, 1974 (obser·
vador).
RepresentantedoMREjnnloAGEMUD,l974.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado cm visita oficial a
Portugal, Lisboa, 1984 (ioembro).
Comitiva do Senhor Presidente da Rcpóblica, cm visita oficial à Espanha. Madri, 1984 (membro).
À disposiçio da Missão Especial dos Palses Baixos às solenidades de posse do Pn:sidenle da Repolblica, Élmsilio, !985.
-·
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Noruega de Coopenoçio Econômica, Brasllia. 1985 (delegado).
VI e XH Rcuniio da Comissoo Mista Teuto-Billsileira de CoopentÇioEcOOômica. Blllsilia.l984eCol<loia.19SS (delegado~
.vn Conferência Portuária Interamericana, Sio Domiilgõs.
1987 (delegado).
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ll Reunião do Grupo ad hoc sobre a Hidrovia Paraguai-Pa·
rani, 1989 (O!efe da Delegaç!o bmsileira).
Comérdo BDatcral
XIT Catfer&!cia da SADCC. Matuto. 1992 (O!efe da Delegoçio).
V Reunião da Comissio Mista Brasil-Angola, Bras!lia,
Exportação do Brssil: US$ 179,38 Ano: 1994
1992 (delegado).
Principais Produtos: AÇilcar, óleo de algodão, óleo de soja,
Membro da Otdem dos Advogados do BrasiL - Stélio fmno, llabirilo, motocompn:ssor, lnlllSfOIIillldor, pape~ carne boMarcos Amarante, O!efe do Departamento do Seviço Exlerio<.
vina. ferro gusa.
Dados Básicos Sobre Palses
Importações pora o Brssil: US$ 14,43 Aoo: 1993
Pals: EGITO
Principais -ProdutO&: Óleo combustível, nafta. algodão, disAmalizaçio em: 31.5-95
cos gravados, especiarias, móveis, ciunomi.Ia. ampidlina, instruResponsável: DOP -ll
memos de medidas.
·SintesedoPé

~ome Oficia} do Pals: Repolblica Árabe do Egito
Aru em km :-997.739

Populaçi_o: 56,1 milhões Hab. Ano: 1994
Llngua: Arabe (oficial), insJ&, frands

o.... Nacional: '23n

Capital: Caim
Fronteila com o Braai!: O
Colônia Brasileiro: DND
Sistema de Govemo: Repóblica l'aiiame!lurúta
Autoridades
O!efe de Estado: Presidente Hosni Mubuok
O!efe de Governo: Primeiro-Minislro Atef Sedki
O!ancelet: Amr Moussa
Emboixador no Braail: Mobsmed Ahemed Abdel· Wohab

Presença Brasileira
O!efo do Posto: Emboixador MAreio Paulo de Oliveira Dias
Misdo Brasileila: Represenlaçio Diplom'tica - 1125, A V.
Comiche EI-Nil Msspero --Cairo. Tel: (00202) 5756938 e
sm013. Fax: (00202 761040
Outras participações e empn:sas brasileilas

Temas sobre o Pais
Porticipoçio no processo de poz do Oriente M6dio.
A exponsio do fimda~DCDialismo Isl!mico.
Relações com Israel
TNP
Porticipoçio "!- Confetencia sobre o desenvolvimento Econõmico do Norte da Africa e Oriente M6dio.
Temas da ogcnda Blatenl

Dívida Externa
Visitas Ofldols
Viailas de altas autoridades ao Egilo:
O!ancelerGibson Barbosa-1·2·73
O!snceler AbmJ Sodrl!- 11-6-87
O!anceler Francisco Rezei<- nov/91

Visitas de autoridades egipcia.s ao Brasil:
O!anceler Bouttos Ghsli- 11-9-85

Atos BDatenls
Acordo Comercial- em vigor desde 12-11-73
Acordo Culblral- em vig<r desde 24-12-64

Acordo de coopen.çio thcnica e cienlff"ICI. - em vigc:r desde
31-8-73
Acordo pua a criaçio de uma comissio mista Braail-Egito
de Coordeaaçio- em vigor desde 1~-87

Economia
PIB: US$ 333 bilhões Ano: 1992
Moeda/ctmbio: US$ 1.00---3,32 Libras Egipcias
Princ. Ativ. llconbmicas: Turismo, pesca, peeuária, mine·
rais e indllslrias petroKferss e slimen~cias
Exportações Tolais: US$ 3,10 Ano: 1992
Principais Produtos: Petn\leo e derivados, lêxteis, alimen·
tos, animais vivos.
1mportaçõeo Tolais: US$ 8,30 Ano: 1992
Principais ProWtos: Cereais. químicas e micjuinas ÍD<hls-

o.\f!Cit: US$ 5,20 Perlodo: 1990192
Iurormaçõcs pará viagem
Vôos do Bnsil: Nio há vOos diretos. É pn:ciso fazer cooexio em algum pais europeu.
Exig&cia de VISto: todo o tipo de passap<rte oecessita de
visto.
Fuso Horirlo: + S horas
Con-ente Eltlrics: 200 VoiiS
Padrio de TV: ···-·-·----·---(À Comis.Jão de Reloçõe.s Exlt!riore.s t! Defesa
NacionaL)
O SR. PRESIDENTE (Ney SuasS>ma)- O expedienle lido
vai 1 publicaçio.
Sobre a mesa, projctosque serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exerdcio, Senado!' Ramez TebeL

Sio lido oo seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 268, DE 1995
Dbpõe :10bre a rerisio e • nuHdade de pf'OCCS-o
so de crime de rapoll!l&bilidade,
clona e dá outras provlcUudas.

IWS

caos que mm.·

O Congresso Naciooal dccrela:
Art. 1" Seti pus!vel de "'visão e de nulidade, pelo Poder

Judiciúio, o proc:easo relativo a crime de responsabilidade, quando esse ou o seu objeto oio tenha sido petfeitarileDf.e identificado
na origem. observadas em todas as suas fases o direito ao -Confridit6rio e ampla defesa. com os meiOs e n:eunos a· ela inerentes.
Parigrsfo ánico. Será, de igual sorte, revista e nula a penslidadc de perda ou suspensio de dill>itos poHtioos, quaudo o processo de que tn1a este artigo, uma vez subm.etido ao exame do Poder
Judiciário, tenha como ~ueia a absolviçio do réu.
Arl. 2°_ Declarada a nul~ referida DO artigo anlerior, garantir-se-' ao interessado o pleno exercido -dos seus direitos e a
imediala posso dos seus bens.
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Art. 3° Esta lei entrará em vigOI' na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em 0011trário.

Art.-3° Esta lei entra ein vigOI' na data de sua JXJblicação.
Art. 4° Revogam-se as diSPJSições em contrário.

Justlllcação

Justifícação

O ano de 1991 foi cara.dcrizado per excepciooal conturbação polltíca, tendo como resultada a suspensão, pelo prazo de 8
anos, dos direitos políticos do Sr. Fernando Collor de Mello, então
Presidente da República.
A opiniio pública foi levada ao paroxismo, mercê de uma
saudável campanha pela momlidade da administrnçio pública.
No entanto, no bojo deste bem-intencionado movimento de
massas, abrigaram-se interesses contrariados, distribufdos em vários segmentoo sociais. políticos c ecouômicos.
Esses interesses passaram. de Tato, a comandar o processo
de excl~são do eD1ão ~dente da República, do cenário da politica nacioDal e do exerciao do cargo de maior mandatário do Pais.
O que se viu, por conseqú~ncia, foi um JX'OO'SSO eivado de
falhas, camcterizadas pela emoção e pelo passionalismo rom que a
questão Collor foi cooduzida, nas Comissões, na Cimara dos. Depurados c no Senado Fcdenl
Cbegou..:se ao absurdo de se jllgarum processo sem objcto,
já que o Presidente renunciara ao seu mandato durante a sessão de
julgamento, no Senado Fedeml
.
Cometia-se gmve cqulvoro, nio coosidemdo pelo calor das
plUX.ÕCS malnYVInzidas, p:X" ocasiio do jnlg;nnento Collor de :Melo.
Do ponto de vista do direito abriu-se um pnx:edenle perigoso, capaz de submeter o cidadão à arbitrariedade do julgado<, indepeodentemente do mérito e da regularidade do processso investigatório e do seu contetído formal.
,
Felizmente, o Poder Judiciário reparou essas falhas processuais, absolvendo o cidadão Femando Collor de Mello, ainda que
por falta de provas.
Restabeleceu-se o primado do direito sobre o arl:itrio.
A decisio do Judiciário deveria refletir-se sobre a recupemção -dos direitos políticos do ex-Presidente, o que, esttanhamenle,
nãooc:orml.
-- Deve-se garantir ao cidadão Collor de Mello o direito de o
mesmo submeter-se ao escrutúrio popular, de modo a que o povo
possa julgá-lo da forma mais democrática poaslvel.
Essas são as razões fundamentais deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995- -Senado< Eroandes Amorim.

A avalanche de planos e medidas econômicas editados pe~
los govemc:s passados, além de não produzirem o efeito desejado
na econoiWa, trouxeram embutidos prejuízos aos trabalhadores de
todo o País, em especial aos servidores públicos, retirancto.Ihes direitos, ou ~zindo-Ihes_os já insuficientes salários que percebem.
Mortos desses projuizos têm sido reparados por via judicial
após penosos e loogos aoos. dC pelCja fon:nse, e ainda assim só
ap-oveitando uma pequena parte de servidores bem informados e
que podem pagar advogados eadssimos.
Esta é mais uma injlstiça a ser reparada por es1a Casa do
povo. Sabemos que a jlstiça s6 alcança aqueles que a procumm. mas
havemos de convir que, num pais em que o acesso fácil ao Judiciário
ainda esta looge de S« uma realidade, o servidor públiro mais humilde difiCilmente verá tais injustiças reporadas, em Ill2!o da falta de
opomnridade de acesso às infoomações oo pela falta de recuuos financeiros para se valer de um bom advogado que o retftSCDte.
A~ servidores _em id&lica situação jurldica deixam de
ser beneficuu:ios por decisões favcriveis a seu intéresse cotmim.,
em mzão do canlterlntcr parta da coisa jllgada nessas ações.
Ora, como C()!JCeber que pessoas na mesma situação e condição funcional sejam cliscriminad.u e vítimas do sistema elitimdo
da justiça desse pais simplesmente porque uns podem e oolros
não, porque uns são informados e os demais carecem de infonnação? Ou, ainda, como poderá um servido< lotado no maiS longfnquo recanto desse :u:nenso País reivindicar um direito que nem
mesmo sonha que possa ter?
Pelo princípio constitucional da isonomia é possível aceitarse que haja diferenças de vencimentos e vantagens entre servidores da mesma calegoria ou classe funcional? E é isso que -tem- resultado do fato de as senteoças reparadoras de prejlfzos dos servi~· ~-m _apenas aqueles que, mai~ afortunados, puderam
litigar em JWZO, einbora a ~o deduzida ao Judiciário seja rigorosamente a mesma.
Ademais, é relevante lembrar que o excesso_ de demandas
jldiciais tem causado tmnstomos ao Judiciário que se vê abarrotado de proceasos, sem condições de julgá-los, comprometendo a
sua efl.ci&lcia, conseqileulemente a sua imagem. Por sua vez. o
Executivo. mesmo consciente da causa perdida. age de forma inacional e incooseqQente. protelando decisões já tomadas contrn si,
onerando sobremaneira a administração e o contribuiDI.e que a
mantém.
Por oulro lado, do ponto de vista tknioo-jurídico, não é novidade, como pode parecer aos mais ortodoxos, dar-se. como faz o
projeto, eficácia contra tOdos à coisa julgada nesta matéria; a 3Çio
civil pública, a ação popular e as sentenças IKJmla!ivas da Justiça do
Trabalho de há muito admitem a extensio dos efeitos das decisões a
quem nio foi pm:u: na demanda, pelo que têm-se coostitu.ido, aliás em
formidáveis instrumentos de fcxtalocitu!Uo da cidadani&
'
· Neste sentido, como Senado< da República, nio posso omitir-me ante tamanhas injlstiças cometidas ao longo desses anos
contra servidores públicos de nosso País, que sempre foram e sio
maiores vítimas desses falnigerados planos CCiOllÔIJÜcos.
Este o esplrito do presente projeto de lei: pôr teimo a tal situação, que repugna à equidade, dando a eada um o que 6 seu.
Sala das Sesoões, 25 de setembro de 1995.- Serwdor GU·

(À Comissão <k Comtinúçiio, Justiça e Cidada-

nia- duisão terminativa.)

PROJETO DE LEI N" 269, DE 1995
Coofe~ ef"ICácia contra todos as decisões judiciais, de que não caibam recursos, em .açõcs relativas
a direitos ladiricluais homogêneos de natureza patrimonial, pro.....tdas por servidora públkoo.
·

O Congreaso Nacional decrela:
Art- I" As decisões ;ulicim, de que nio mais caibam =ursos, em ações relativas a direitos individuais bomog&.eos de oatu~za patrimonial. promovidas por servidores públicos, terio eficáCia contra todos.
Parágrafo únieo_ Considerando-se direitos individuais homogéneos os decoaenles de origem coDI.lm a todos os servidores
em idâltica situação jurldicaArt. Z0 A Adminislmçio l'llblica, independentemente de requerimento ou de qualquer ootra fonnalidade, reconheoetá a todos
os ~rvi~ ~tulares de direitos homog~neos de natureza patrimowal os dii'Citos assegurados pela coisa julgada.

,.am Borges.
(À Comis.riio de Constituição, J-usriça e Cidada·
nia- decisão terminr.ri..-a. ~

--
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O SR. PRESIDENTE (Ney SuaSSUIUl) - Os projetas serão
publicados e remetidos às Comissões competeDles.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J0 Secn:·

A minha recl.!ima.;.lo

Setembro de I 995
St'

h::ts_..-.;u ',) .>li~·io '-{Ue recebi de: D. Anna

Peliano, Secretária Exea.Jtiva do referido programa, confmnaitck

que a seleçio dos munidpios do Acre habilitados a receber os be
nefícios do Programa havia sido feita pelo Governo do Estado.
tário em exercl:Cio~ ·senador Ramez Tebet.
·Comprovou~se, assim, naquela oc·asião, que o Governo du
É lido o seguinte:
Estado do Acre realmente discriminoo todos os municipios qu<"
REQUERIMENTO N" 1.235, DE 1995
são governados por prefeilDs do P.MDB, relacionando apenas
aqueles administrados pelo então partido do governador • .., PPR. ·
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 216 do RegimeniO Iilteino do Senado - Certamente meu pronunciamt:nto chegou ao conbecimenlO das au
toridades estaduais, que me encaminharam, no dia 13 de setembro
l'oderal, combinado com o art. SO da Constimiçio l'oderal, roquei~nte, o_ Oficio n° 0328/95, que passo a ler, para conheciment1.1
ro sejam prestadas pelo Secretário-Geral da Presidência da Repúda Casa.
blica as seguiDtes inJ'OI'IIliiÇÕes:
"GoverD.o do Esrado do Acre. Secretaria de Estado de Pia
1. Qual foi o mootante efetivo das despesas do Governo
nejamento. Programa Comunidade- Solidária.
com propaganda e pnblicidade, no ano de 1994;.
2. Como esse montatte se distribuiu enlre os Ministmm;
Espetando ter esclarecido Vossa Excelência sobte o assunto
3. Qual o Dlmllante total de gasto do GoVerno cam propaem pauta. colocamo-nos a vossa disposição para quaisquer fu.for
ganda e pnblicidade previsto pam 1995;
mações adicionais que se ftzerem necessárias.
4. ~o valor jo\ dispendido no ano de 1995, e como essas
Solidariamente,
despesas se distril:uem entre os Ministérios.
Ênio Alberto de Oliveira Machado
Jusllllc:ação
Subsecretário de Estado de Planejamento
Interlocutor Estadual do Progrnma Comunidade Solidária
Crescem. em jomais de credibilidade de nosso pais, demlncias de que o Govemo dobn. os seus gastos com publicidade. ape- do Acre."
Sr. Presidente~ Sn e Srs. Seriadores, a leitunl deste doeu·
nas nos primeiros seis meses de 1995.
Esses veículos dio coota de que, apenas nos }Ximeiros seis monlo tem o condão primonlial de cmrobomr a denúncia, feita na
mesea: deste ano, u despesas das estatais com publicidade montun tribuna do Senado, de discriminação e de re taliação contra os IIDJ·
nicípios do Acm dirigidos por prefeitos do PMDB. De acordo com
a US$ 69,8 milhões. sublraindo esse valoc de projctos prioritárioo.
Diante do quadro de denúncia que se- i:Dicia, adiantamo-nos, os dados extraidoo do boletim do 1BGE. base para a açio pummente estat.ística, apenas tiês municípios fariam parte da clientela
procunndo jmto A fonte. a Presidência da República, infonnações
oficiais, que nos pemritam um posicionamento seguro e sereno so- do Programa Conmnidade solidária: Tarauacá, Mâncio Lima e Assis Brasil, além da Capital, Rio Branco, ruja inclusão é obrigatóbre tio relevante e nevdlgico tema.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995. - Senador Er- ria. Entio, de 22 municípios, só esses quatro seriam selecioDã:dos-.
cabendo a indicação dos oito restantes, da lista mínima de doze. is
oandes Amorim.

<--l

(À Me.Ja paro decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - o· roquerimento
lido sen\ despachado i Mesa pam decisio, nos leimOs do art. 216
Jll. do Regimento llllerno.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encenou-se na
sexta-feira óltima o prazo pam apresentaçio de emendas ao Projeto de Lei da Cimara n• 89, de 1995 (n" 4.108/93, na Casa de origem), que disp1le sobre o Conselho Nacional de Ci&Jcia e Tecnologia.
Ao projeto nio fOilllll oferecidas emondas.
A matéria sen\ incluida em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há O!'ll<la<s inscritos.
Concedo a polavra ao Senador O•mar Dia&. (Pausa.)
Conoedo a paiavm ao Scmda-Guilbame Palmeira. (Piwa.)
Concedo a polavra ao Senador Lauro Campoo. (Pausa.)
Conoedo a polavra ao Senador Ademir ADdrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Juc'- (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José EWardo Dutra. (Pillsa.)
Concedo a palavm ao Senador NabO< Jónior.
SR. PRESIDENTE ( Ney Suaasnna) - tu O!'ll<la<s incritos. Conoedo a polavra ao Senador Nalxr Jónior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. • Proouncia o seguinlc discuno). Sr. Prosidenle, Sru e Srs Seuodo!:a:
Em discuno )XOmnciado no dia 28 de agosto úhimo, rumpri o dever de denunciar e protestar co0m o tratamento discriminatório dispa:!•ado a grande pAl:U> doo nnmic!pioo do meu Estado,
na execuçio do Programa Comunidade Soli<Uria, que simplesmeme alijou u localidades rujos pief•itos pertencem ao PMDB.

autoridades estaduais - tudo_ conforme o documento que me foi enviado pela Sfl A.nna Peliano, Secretária Exocutiva do Progfima
Conwnidade Solidária.
·
Havia expectativa quanto a essa relação, Sr. PresideDf.e, sr--s
e Srs. Senadores, temores de que surgissem mais oito municípios,
cujos prefeitm fossem apenas do PPR. E foi o que aconteceu: exclufmm..se todos os munícípios cujos prefeítOs são do PMDB, localidades onde os índices de analfabetismo e de mortalidade infantil. de doenças como hepatite e outras que atingem principahneDle
a população ipianto- j.Ivenil. talvez seja_lp. muito mais sérios, muito
mais gritantes do que enl Cruzefro do Sul, que é o segundo muoicipio do Estado.

Sou compelido a reafiittW" minha critica,. meu protesto. A
correspondência do Goveiito do Estado do Acre reaÍIIIIlll aquilo
que denunciei anteriotm.entC.: a exclusão dos 1111Didpios cujos prefeitos sio do PMDB. Nio tem fundamento a alegação de que esses
muniápi.os~ Slo Coritemplados com alimentos clã Merenda Escolar,
porque isso nio elimina o caiater odioso da retaliaçilo contra seus
cidadlos, pois os incluidos no Programa tam~ recebem alimentos para distribuir a seus estudantes.
Chamo, agora, a atençãd'de v. Exas para o Jornal A Gazeta
do ACJe, edição de 16 de setembro, que diz o seguiot.e: "Acre recebe 1,1 milbão de quilos de alimentos". Para onde vão esses preciosos mantimemos? Exatamente para aqueles 12 mnniclpioolistados
'pelo IBGE e pelo Govemador Rio Branco, Cruzeiro do Su~ Tanuacá, Assis Bmsil, Xapuri, Manuel Uibano, Sena Madureira,
Rodrigues Alves, Brasiléia, Acrelãndia, Feijó e Mincio Lima. Os
municípios cujm prefeitos são do PMDB não vio participar dessa
distribuição de alimentos. Cootinnarão sob o regime de fome, im·
posto pelo governo do Estado.
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O Sr. Casi1do \hlldo~r•t r
Senador Nahor Jl'minr')
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ção de municipio~ pobres do Estado do Ac-re o;imp!E"vnr-••!e porquer)~

f"!"Cfei!OS são do meu partido, o PMDB.

O SR. NA ROR J(,''HOR '·. T'l Tl''JÍIP prrt7t'TO ~r.G~~n_Camata · Pennit~me _V. EX" um apart~;,-
O Sr. Ca.o;ildo ~faJ.-f;mrt 1 I•J 'I" ln-\' F~ • 'lh'"'T'dt'U ~"se as-0 ~R. N 1\.BOR JÚNIOR C'l:lTlcedo o aparte" atl Senador
sunEo. em rela\·ão ao Acre. !Ívt' '"1~<'1\UlHdH<.ie Jf' ::tpatteá-10 e fazer
'J~rson Ca.mata.
uma análic;e- lM11h.:'m dn qt~t• •"'"'"' "·"' m('tJ ~<:t.•cln. Fntf'nd•' que.
O Sr. Gerson Camata - Tluo;tre Senador N•\b<.r Júnior.
às vezt"s, nessa o:t>!~ção. rro~st•li,' nr(' ··~ dirP'f1J"•~-: -if'l r>tt?gnma f:'0'•lt:0ntec.e no Brasil uma coisa inreressante·. sempre que <:.e (jUer desmuWdade 5olidár1a St"J1.T"rl i'<: ''"•rhn"'"· pt:><l("m ""OTTff algumas inpolitizar um programa. aí é que se l' politiza. E muitc interessante
justiças. Pot .e"'.ernplo. ·!lf.'!!H ..-...-.•i't••lr~-. de '"nl.a t 'alrrina têm me
observar isso. V. Ex• se lembra que no_Governo Jgsé Sarney houquestionado<' fah,--de '''l r.>r tic:~dr' dP r.~."l -~no:~nrlo mt'tl vi7inh<.l - ve o lançamento do meritório r-rograma do Leite. e ao se lançá-lo
fora contemplad(): pc~r· que nli•' te-nhtl !an!n.; pwhlemas? Por que
os executivos encarregados da sua _implerue~cação fLZe~ u·ma
procurei aplicar mais ~(oJr<:,,._ nrs!':J. !ir-r-a >e nàt~ f''l'i:>tem prohleprimeira observação: "Não queremos políticos metidos nisso. Este
mas dessa nature7a tão f•lrtet cnn11) c..'s dtl'> meu<> VI7inhos·' Quesé um programa técnico de atendimento às pessoas meno<: favore_çi.
tionam ·do P•Jrqllê muitas v~7t:S <:e:> heiietiCiar a inefiçiência? Por·
daS.'' Combinou-Se, entãO. qUe os movirÕentos comunitários é que

que aprimorei o meu--gr,Vemr) nr~~a dir-·\·flo.~ f'')tOI-1 ~~erido prejudicado. Se eu houvesse aplicado em l,utros se!c11'e'i e deixado que es·
ses tópiCos avançass("m. ~u "'P.'ria coõ.telTijlfiiao pelo Comunidade
Solidária. Alguns prefeitos lém m(" e"<posto essa preocupação. Então, Senador Nabor Júnior. l!lllendo que talvez o melhor fosse,
para o Programa C0munidade SnliJári.a. não "õe ater a detalhes, até
em função de o País ser imenso. T alvei· o ideal fosse desce'ntralizar essas ações o;ociais aos respectivos Estados: não interessa se o
governador é desse t)l! •.!at.tuele J.I'U!idP pdít;cn. pmque os Estados,
por inteJmédio de suas secretarias de a.c;suntos: sociais:. e os: Municípios, têm mais condições de fazer uma avaliação paritária entre
as cormmidades mais noce.o;sitadas. As autoridades re:<;pOOsá.veis
pelo Programa Comuliidade Solidári~_iriall} ã_té os Estados-~ f'liiil8.riam. convênios, descentralizariam as atividades. Creio que ficaria
bem. melhor. porque não é fácil adotar-se um critério mais justo
quando se trnta de mais de ~·inco mil municfpios. Julgo que essa
seria a melbor saída. Por isso que venho apartear V. Ex... na tarde
de hoje, quando enfoca n<wamente --repitó ~-um assunEo em relação ao seu Estado, mas que ocnrre também em outros Estados.
O SR. NABOR júNIOR. Nobre Senador Casildo Maldaner, o ponto de vista de V. Ex• cDmcide exatarneole com o meu:
um Programa como esse, dirigid<.• .f"C'la Primeir.!_ Dama do País, D.
Ruth Cardoso, ja~s poderia ser utilizado em ·prol de misquinbos
interesses político-eleitoreiros. Como já se víU, no meu EsladO s6
tr& dos 22 municlpios preenCberiam os requiSitos de exfrema pobreza estabelecidos pelo IBGE. Incluíram., também, a Capital.
como quarto município. pois ali bá realmente grandes bolSões de
pobreza. criados, notadamente. depois do grande êxodo rural verificado nos úhimos dez anos - mas a escolha dos demais municípios obedeceu apenas a critério- político:· oo-·ni.uõicípios dirigidos
por prefeitos do PPR!
Excluíram totalmente os dirigidOs pelo Pl\.-1DB. -embora neles existam muito mais nlzões-parn. ciue o Estado
faça Pfesen,te,
porque são novos: na maioria deles, não há sequer água encanada
nem saneamento básícO, o qUe- deveria lhes garantir atendimento
prioritáriO, ãO inv&: de- serem excluídos desse Programa. EstOu à
disposição, conf~solicitado pelo Subsecrerário de Planejamento Estadual, para colaborar. Não sou homem·de criar polêinicas estéreis: entendo que o Programa tem de ser apoiadO por toda 1\ classe politica. pelos governos- eStaduãiS.Iielos prefeitos, senadores,
deputados federais e estaduais, e vereadores. Mas se não p.xle, de
modo algum. admitir que seja utilizado politicamente.
Essa denúncia não se refere apenas ao Acre. Já vi outros
companheiros fazerem CritiCas, Sciriiefuantes, à utilização de um
programa tio meritório para a satisfaçãO de Ditei-esses meramente
político-eleitoreir:õs, também em seus Estados. Ao Secretário que
pede a minha colaboração, pede um voto de confiança Da equipe
técnica: qui es·tá- dirigindo o progi-ama, digo que. como sempre.. estou aqui para colaborar. Mas não admito que se penalize a poJ)ula-

se

aponlariam ao programa aquelas pessoas que efetivamente precisavam do leite. Caiu o programa todinho na mão do PT. Quando
queriamos qu~ _alguém fosse atendido. o PT, que era oposl.,_·ão, manobrava os Presidentes das Associações Comunitárias e manobrava o programa. Então, o' Governo. com medo de usai o· Progriima
_politicamente, entregou-o. ao PT. que o usou durante ~C'd·, 1' tempo.
fazendo com que o Partido crescesse muito nessas áreas. Agora.
percebemos também no aluai Governo três oo. qualro programas.
como 6 de investimentos da Caixa EcoD.ômica e o Comunidade
Solidária. que se pretende despolitizar. Ora. entendO que quanilo
um politico faz uma obra e espera o retomo como Sratidão da -população faz muito bem. Porque se DÓS políticos cão esperarmos
9ue o_ trabalho ex~la.ck?....,~~nde em a120io po.PJ:lar. para que o__faremos, a troco do quê? E comum. é normal um prefeito, quando
fa.i 'uma obra iium bairrO, que espere seja apÕiado Pela população
daquele bairro que recebeu o benefício. E seria bom que todo
mundo fizesse muita obra e atendesse muito à pop.~lação esperando dela taJ:ilbém o apoio. DeD.tiO deSs:ã política de despolitização
pretendida quel':'.:m criar uns Conselhos que acabado ficando na
mão dos governador-es. E pode ocorrer · porque o ("_J(wernadof é
um ser humano igual a todos. que, da mesma maneira que V. E:\•
gostaria que ãlguns municipios. com justiÇa, goveínaclos pClo
PMDB fossem_atencfidos. o Goveinador enteoda que os municípiOs cujcls prefeitos- pertetlcem ao --mesino partidO-dele é que sejam
- Os que mais necessitados. Então. se não se passar efetivamente o
assunto por um Conselho que seja. bem diversificadO;- en:i CUja
constituição participem políticos de todos os partidos, membros da
comunidade que possam contestar as indicações políticas e se não
se democrati:mr a discussão desses investimentos. eles vão fiCãr
monopolistas e manobrados politicamente. Esse medO que se ncita
em algumas áreas do Governo Federal, de se: politizar o progranla
sOcial, p)de prOvocar o contrário, ou seja, a ex!Rma __politizaçf.o
desses prOgramaS sociais. Se não se abrir uma discussão muito democrática na base. da qual partiCipem todas aS rórças da socieda~
de, ele ficará politizado de um ou de outro lado. Acredito que-o
que estão tentando fazer nio é o melhor caminho nem a melhor
maneira de despolitiZá-lo. Quanro mais for discutido. menos politizado. oo. seja. menos utilizado politkameole ele será. -

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. Ex',
que é muito opornmo e velii na linha de raciocínio do meu pronunciamento.
Sr. Presidente. Snt e Srs. Senadotes. entendo quci um prOgrama como este -tem que envolv_er o maior número possível de
represeD.tantes da ca:nuoidade, gazantindo que rcalmeme sejam
deHnidis as prioridades das populações mai& carentes, mais neceSSitadas e p&ra q.1e não venha a ser maldosamente polifizido. como
diz o Seoador Gerron Camata.
O Progmoa do Leite, no tempo do Presidente José Sarney,
alc.ançou os seus principais objetivos, estimulando. inclusive, a
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produção de lalicinios em todo o Pais. Recordo-me que, no Acre, à
época. a Cn.A, empresa do govemo do Estado, estava com excedentes de mais de 1O mil litros de leite por dia. Pois bem: no momento em que foi lançado esse progmma. o quadro chegou a se reverter, faltou leite, ou seja, foi absorvida a produção esladual.
Todo o excedente, que se destinava à produção de manteiga
ou de queijo - que muitas vezes ficava encalhada e dava prejuízo à
empresa - foi absorvido pelo Programa do Leite, no GovernO do
Presidente Samey, atendendo, de maneira satisfat.6ria.. às carências
sociais, notadamente das criao.ças. Pode ~ ter sido utilizado poli.. tiCamente pela a.ssociações de moradores, aqui e acolá, mas, de
modo geral. atendeu bem. no meu Estado. Defendo, até, que o govemo exam:inc as viabilidades de relançar o programa.
O Sr. Oamar Dias - Pem:rite-me V. Ex• um aparte, nobre
Semdor Nabor Jllinior?

O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não, nobre Senador Osmar
Dias.

O Sr. Osmar Dias- Senador Nabor Júnior, cheguei já oo
meio de seu pronunciamento mas. ouVindo esta parte relacionada
ao leite, gOil.aria de aproveitar a oportunidade para informar a- V.
Ex• que apresentei um projeto de lei que está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta semana e que exatamente estabelece
a obrigatoriedade 1s empresas da iniciativa -privada de fornecerem
um vale aoa tmbalhadores a~ju esposas estejam g!ividas ou que
tenham filhos de até dois liDOS de idade. Com esse vale, o trabalhador tedi o diieito de adquirir, de foona graciosa, um litro de leite
para levar para casa e, assim. nutrir de fama adequada sua mullier
glllvida oo seu filho de até dois 11005 de idade. O órgio da ONU
que wida da educaçio chegou i =lusio de que as crianças focmam seu iDle1ecto até os dois IDOS de idade e, consoqiientemente,
depeiKiendo dessa fODD.lçio o seu futuro. A subnutriçio tem sido
a causa da repet&lcia escolar num alto índice nos cursos primários.
Hoje, 95% das crianças que ingressam no córso primário não o
concluem sem uma repet&cia. Ou seja. apenas 5% entra e sai sem
uma ~ sendo a subnutriçio sua causa principal. Esse projeto visa restabelec:ec o abastecimento de leite às famílias caJentes.
sobretudo porque sanente com esse programa em vigor, SenadO['
Nabor Junior. teriamos o aumento do consumo de um billiio de liM
tros de leite anualmente, o que signifiCa que, nos peóodos em que
há exoedeo.te de leite, portmto excesso de leite oo setor produtivo
e fa.lta na mesa do ttab&.lhaclor, tc:lia.mcll o equillbrio da oferta e da
demanda cJe.se produto essencial i :wlde humana. Altm de o <Jo.
vemo ter que olliar de perto essa {rOPOSII. de V. Exa de se voltar
com o ticket·leite, tamb&n estamos propondo que a iniciatiVã Privada porticipe cJe.se esfaço.
·
O SR. NABOR JUNIOR- Agradeço a infonnaçio de V.
Ex', a respeito da ap<OSOillaçio desse oportuno projeto. Estou oerto
de que sua aprovaçlo Jed objeto da melhor acolhida por parte dos
Senadoreo.
Sr. Presidente, com essas palavras, dou e<mo conchúdo
meu discuiSO, inclusive DO que diz respeito ao oficio que acabo de
receber da Se=taria de Planejamento do Estado do Acre.
Muito obripdo.
O SR. PRESIDENI'E (Ney Suassuna) - Concedo a palavra
ao Senador Ftmoelino PereixL
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discui>o. Sem revisio do orador.) - Sr. Pn:sidente, Sn e
Sn;. Senadores, nesta segunda-feira quero manifestar a nossa pm>cupaçio com o eDdivida.mcnto dos estados e dos municipios.
Tn.taMse de mat6ria de muita gravidade, uma vez que as
Unidades da Federaçio, can algumas exceções, estão vivendo
momentos de apreeosio, na expectativa de que se encootre uma
so~ pom esse endividamento.
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Como sabe ao Senado. numerosos Estados têm o seu eodividamento limitado basicamente ã área contraiual e vinculadO a
organismos estaduais, como o Banco do Brasil. a Caixa Econômi.
ca Federal e o BNDES. Mas ootros Estados. inclusive o meu. Mi·
nas Gerais, têm um endividamento muito mais expressivo, considerando-se que a divida mobiliária é, de certa forma, estarrecedora, uma vez que, além de outros fatores, os juros da amai política
monetária do Governo multiplicam essa dívida. tomando-a praticamente insolúvel.
Na Comissão de Assuntos Econômicos malizamos uma reunião de alta significação. em que os 27 Secretários da Fazenda fc>
ram ouvidos sobre esse grave problema. Nesse momento. verificamos que. efetivamente, os estados passam por um momento muito
grave, sem a possibilidade de buscarem uma solução a contento.
Depois realizamos, ainda na Comissão de Assuntos Económicos, uma reunião _COill os Secretários de Plancjamento, e a partir
dai tivemos uma visão concreta do que se passava em todas as unidades da Federação e. conseqúentemente, nos muníCíPios. Estamos, agora, na expectativa da reuniio que boje o Presidente daRe·
pública está mantendo com todos os governadores de estado para
uma aní.li.se profunda e completa, relativamente a este endivida-

mento.
Confesso a V. Exa, Sr. Presidente, que todos nós estamos
apreensivos, pcrque se trata de um problema de macroccooomia,
um problema nacional, um problema politico, e, conseqüentemente, demoosttativo de que dificilmente os Estados encontrario mecanismos e recursos para viabilizar o pagamento dessa divida. Naturalmente que o alongamento da dívida e o abaixamento dos juros
são fundamentais para que os Estados p:>Ssam viabilizar os seus
planos de administração.
No tocante a investimento, praticamente nada foi feito, porque essas unidades da federação não têm :rtCUrsos para aplícar nos
projetos-que delinearam por ocasilio da campanha, no ano passado. Ao mesmo tempo, temos informações de que, no que tange ã
dívida contratual, os Estados terio teniveis dificuldades, uma vez
que 6rgios como a Caixa Econômíca Fedem! nio admitem sequer
uma redução na alíquota,noslimites de pagamento dessa divida.
Consoqiientemente; espalha·se por todo o Pafs.-D.os municlpios e nos estados, uma situação de claDJOr' na expectativa de que,
neste encontro de boje e nos debates que vêm se realizando na Comissão de Economia da Câmara seja enconlrada uma soluçio para
esse grave p:oblema.
Naturalmente que a União está vivendo também momentos
difíceis, tüdo isso na busca da estabilidade do Plaoo Real e para
evitar que a inflação retome a patamares inconfortbeis.
P()[' bldo isso, Sr. Presidente, a_n_ossa palavra ~U.Jii ~ no sentido de que toda a sociedade brasileira tenha amplo conhecimento
desse grave problema e o Governo Fedeml. o Congresso Naciooal,
os estados e municípios unam-se para buscar uma solução. de tal
fOI.'Dla que possamos voltar àquela fase de um investimento mini.
mo indispensável à estabilidade da economia no País.
Muito obrigado. ..
.. ...
_
O SR. PRESIDENI'E (Ney Suassuoa) - Concedo a palavra
ao Senador Joel de HoUanda.
. O SR. JOEL DE HOLLANDA (}'FL-PE.I'l1lnuncia o seguinte discuno. Sem mvisão do orador.) - Sr. Presidente.
e
Srs. Sena.don:s, uesta última quinta-feira estive na cidade de Petrolina, na condição de representante do Presidente José Sam~ nos
eveolos comemorativos dos cem anos da cidade de Petroli.na.
Allm de klda a feotividade, relativa ao ~ desta imporlarlte cidade pemambucana, tive a opatunidade de puticipor de um
evemo da maior sigDiflcaçio. que cootru. inclusive, com a :rxesença
do Presidente da República em exeJcicio, o ex-Senado< Man:o Mao

sn
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ciel, no emban}ue piooeiro de frutas prcxluzidas no São Francisco.
através do aeroporto de Pelrolina, numa demooslrnçio de que
aquela região, cada vez mais. desenvolve-se e gera riqueza, não
somente para os pemamb.lcanos mas para a região e pãra. o pro.
prio País.
Sr. Presidente, foi um ato da maior significação para ã: nossa região. Há muito tempo Petrolina ressentia-se: de coodições de
infra-estruturn aeroporluá.ri4, para -poder escoar a produção de frutas que ali vem se desenvolvendo, o que é extremamente importante. Sem as obras do aeroporto de Perrolina, o que impossibilitava o recebimento de aviê'JS's cargueiros, as frutas exportadas por
Petrolina levavam 12 dias pa.nt chegar â. Europa ou aos Estados
Unidos. Graças às obr.ls do aeropono, graças à presença agora do
transp:me aeroviáriO~ em apenas sete horas as uvas e mangas produzidas em Petrolina estaria abastecendo os mercados da Europa
e dos Estados Unidos.

3,_47

Além desse evento da maior signifiC&Çio-- a inauguraçio
desse vôo de cargueiros para os Estados Unidos e JW& a Europa.
transportando frutas da regilo -,Sr. Presideme. representando o
Presidente José Sarney, participamos de reuniio extraordinúia da
Sudene, em Petrolina. ocasilo em que importantes projctos incil.s-triais e agropea.~ários forn.m. aprovados pa.m os Estados que integram a regiio de attlaçio da Sudene. Foi uma reuniio extremamente importante, presidida historicamente pelo Presidente em
exercício. Marro Maciel que contriOOiu para chamar a atençio de
todo o Pals pora as potencialidades •I""" o grmde esforço que se
·-realiza na regiio do Sio Francisco: Gwemo em pcoeria com iniciativa privada. promovendo o desenvolvimemo.
Participamos tambo!m de hOIIleDAl!"m extremamenlo importante feita a um ex-integrante desta Casa, Senador Nilo Coelho.
quando se inaugurou o Memorial Nilo Coelho !WJUela cidade,
construído com recursos do GQverno e apoio da iniciativa privl.da, que fali com que a imagem desse grande sertanejo e homem público que engrandeceu esta Casa permaneça perene
para conhecimeoto du futunls gerações. Na oportunidade, a
Maria T~za Brenan Coelho fez um discurso eiiJtiJCioo.ante.- dizendo do amor de Nilo Coelho por sua tem., sua regiio e, sobretudo, poc Pernambuco. Falou ainda do quanto havia se esforçado
para trazer o desenvolvimento A regilo do S1o Francisco. U a
abraçamos em nome do Senado Federal, reafirmando nossa admiraçio, estima e tespeito poc esse graode pernambucano qne dedicou toda a. sua vida i causa póblica e, em especi.a.l.. trouxe tantos
bene!fcios à tegiio de PetrolinL
Portanto. Sr. Presidente. é com. DJ.Jita satisfaçio que faço os
registros da inauguraçio dessa nova etapa no desenvolvimeDlo daquela ~ e da pllOSODÇO do Peesidellle da República em exerácio, Marco MacieL em Petrolina, na homenagem aos 100 anos de
fundoção daquela progxessista cidade. A preoença do Presidenle da
República prestigioo a mmiio da SUDENE e dllllÍiia do ex.Seoador, ex-Presidenle desta Casa, Senador Nilo Coelho, que tanto
fez por aquela rcgiio.
Muito obrigado, Sr. Preside1lle.

Por isso, o Presidente da República em exercício, Mai:co
Maciel. fez questão de estar presente àquela solenidade, ao lado do
Governador Miguel Arraes, do Prefeito Fernando Bezerra Coelho.
do Deputado Osvaldo Coelho, do Deputado Estodual Geraldo
Coelho. de empresários, líderes comerciãis, prefeitos, mfim. de todas as lideranças que atuam naquela região.
Na oportunidade, Marco Maciel salientou que o desenvolvimento do V ale do São Francisco já nio em mais um sonho do grande Senador Nilo Coelho, que inclusive presidiu esta casa. O
desenvolvimento de Pettolina 6, boje, uma realidade. Milhares de
empregos diretos e indiretos estã.o sendo gerados naquela regilo, a
partir de uma agricultura de alta produtividade que está conquistando, cada vez mais, mercados na Europa e DOS Estados Uuidos..
O primeiro vôo que tivemos a oporturiidade de presenciar
destinou-se a Miami, nos Estados Unidos, e levou trinla e cincO toneladas de mangas produzidas na Fazenda Frutifort. pertencente
ao empresário Aristeu Olaves, presidente da Valexport.
A projeção, Sr. Prosidenle, Sr's e Srs. Senadores, 6 de que
proximamente 6 mil toneladas de frutas produzidas na região do
São Francisco sejam-embarcadas para o exterior em dois vôos semanais, realizados por aviões cargueiros de grande porte. Isso sigDIUWIIe o dUcuno do Sr. Joel tk Holúmdo, o Sr.
nifiCa que o Bmsil passará a contar com mais divisas geradas por
Ney Sua.ssU111J, Suplenk de Secretário, deixa a t:Ottkinz
aquela região, e, de outra parte, mais empregos e mais desenvolvida presidência, que é ocupada pelo Sr. Rome" Tuma.
mento estarão ocorrendo na progressista e agora centenária.- cidade
de Petrolina.
O SR. PRESIDENTE (Ro"""' Thma) - Nobre Senador
Nesta ocasiãO, Sãliei:J.to o papel impóiúiite -desempenhado Ney Suassuna, V. &.• tem apalavtapor-vinle m.imtos.
pelo Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel que em
O SR. NEY SUASSUNA (PIIIDB-PB. Prommcia o seguintemp::> recorde tomou todas as provid&lcias legais para permitir "' discurso. Sem teVisio do onda<.) - Sr. l'rosidenle, Sr's e Sn.
que fosse ímJ>lantada uma unidade alfandegária oo AerOporto de Senadores. DO momento em ~e C'('(W'l('Wilistas, empcsáios e demais
Petrolina, sem O que essas exportações nio poderiam ser realiza- segmentos .sociais disa.rtem se o Bnsil eocoolnl-se ou nlo em RICC5das. Por inlennédio do Ato Doclaralório n• 24, de 18 de setembro sio, olguns indic:odotes ec:ooolmioos e sociais combinados com as <ildo pr-esente ano, o referido Secretário autorizoo-; em i::aráter eicep.
ras medidas f=Us addadas pelo Governo, per meio da Modida Procional e a títtllo exttaordinluio, que o Aeropono de Petrolina fosse visória -n• 1.110, de 30 de agooto passado, coockJzan a reflexões que
alfandegado at6 31 de dezembro desle ano, juslamenle !""" pcl&$i- go<taria de partilhar com os allllpmheiros desta Casa.
bilitar a exportação de frutas daquela tegiio.
Antes mesmo de iniciar essas reflexões, quero dizer aos Srs.
Ao tempo em que parabenizamos o Secretúio Everardo Senadores. meu Pares, que me vejo como homem de um Partido
Macio!, juntamenle com o Deputado Osvaldo Coelho, que, a nosso que luta pela def01a do Governo, no eotanto isso nio pode e Dia
lado, muito tem se empenhado para obter essa autorizaçio da Re- deve embotar meu raciocínio e minha ~ocia. Principalmente.
ceita Federal. aproveilamos a oportunidade para pedir ao DiretOr Dia devo deixar de oolocar S<m!R as dóvidas que me liSIOiem, pam
da Receita. Federal que promova esse posto alfandegúio em dele- que ..... Casa o debale peonita. clarlfiCOçio de alguns podOS.
gacia da Receitada Federal. para que Perrolina possa não someor.e
Em sua coluna de hoje na Folha ~ S.Paalo, o joma!ista
exportar, mas também ixnportar matérias-primas e insumos neces--- eoooOmioo Luis Nassü alerta pua o que ele pensa que sio alguns
sãrios a seu desenvolvimento. A elevaçio desse posto alfandegário equivocas da poHtiai tDOD<tária. Por exemplo:
à categoria de Delegacia do Ministério da F~nda será de grande
- reservas cambiais de mais de US$50 bilhões, fazendo eximportânci~ porque facilitará cada vez mais -as exportações da~e
plodir a dívida i..oJ.ema. e ímpoodo custos desmesurados ao Tesouro
la região, que não preCisaião mais ser feitas pelo Porto de Suape Naciooal;
ou de Recife, na área metropolitana do Estado.
- taxas de desemprego em níveis crescentes; e

s.-
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- aperto do torniquete em cima da economia, com o Banco

Cenll:al aumentando as taxas de juros reais - as mesmas taxas qUe,
há poucos minutos o Senador Francelina Pereira alertava que estão multiplicando, colocando em prog11:ssão geométrica a dívida
dos estados. dos munidpios e da própria Federação.
1. A politica monetária que deveria funcionar como um
complemento da politica flSCB.l simplesmeD!e não existe. Funciona

por espasmo e sempre asftxia o empresariado, principalmente os
microempresários, os micras, os pequenos e os médios que roscam o capital de giro no mercado a juros hoje escorchantes. Proouram esse capital para honrar débitos contraídos, não o conseguem
por causa desse aumento das taxas de juros e, conseqüentemente,
buscam soluções que reduzem ao mínimo ·os quadros de pessoal.
gerando mais desemprego, e adiam ou rolam. como podem. as obrigações fiSCais. - 2. Agora, o Governo resolveu, sem uma reforma tribJ.tária
consistente, anecadar R$60 bilhões em impostos atrasados. Paia
lanlo, o editoo a Medida Provisória n• 1.110, de 30 de agosto de
1995. Segundo este instrumento, a Fazenda Nacional institUi as seguintes modificações no já extremamente complicado portf6lio do
empresariado brasileiro:
- - - - - 2.1. Não setiO mais concedidos parcelameDtos nos débitos
relativos a::
- IPI faturndo e recebido de terceiros e não recolhidos ao
Tesouro Nacional;
- IR retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhidos ao Tesouro Nacional;
- IOF retido e Dio transferido ao Tesouro Nacional
- IR decoaentc da realização de lucro inflacionário ou devido mensalmente;
- outros valores a.I:reCadados e não recolhidos ao Tesouro
Nacional.
É óbvio que. em uma situação de normalidade, teria que estar sendo recolhido imediatamente. mas não estamos atravessando
uma sitUação normal. Isso significa que as em~sas que têm débitos referentes a esses tribltos terão de pagá-los de uma só vez para
regulariz.ar sua sibJaçio perante o Fisco. Quem não o fiZCI' dentro
do prazo de 40 dias terá o Dome inscrito no Cadastro Informativo
de Cróditos Nilo-Quilidos do Setor l'llblico Federal • ÇADIN. e
não poderá receber incentivos fisc8.i.S -e fm&nceiros do Governo.
Ou seja. o processo de asfiXia atual conduziii fatalmente à morte
por insuficiência respiratória.
Sr. Presidente, Sr's e Srs_. S~.. de maneira nenhuma
defendo a atiwde do empresariado quando faz isso, mas muitas
vezes essa é a iinica solução encontrada para continuar sobrevivendo com a empresa. E sobreviver can a empresa_ significa manter os empregos, pagar impostos.
_
Se. resolvennos ~duas dr1zias de ovos de uma galinha que
está pondo d~mente, certamente não teremos os ovos e a galinha morrerá. E exatamente assim que enterido esSa medida provisória. Se esses empresários já estio atravessando dificuldades sbrias e o Governo _obriga o pagamento imediato de _todos os ÍIUJX'Stos atrasados sem parcelamento. além da insaiçio para que nlo
mais consiga crédito, vamos ter um- quadro de fechamento de empresas e de dese.tnptego muito mais negro do que o que estamos
vivendo hoje.
_ ___ _ _
_ _

3. Para os pequeoos e médios empresárioi;:, a sõ1uç.io passa evipelas modif~ da potitica IIlOO<Iária com o alívio de
tJools de juro& e, priDcipllm<nte. novas e melhaes ,.gms de a6dilo.

-

4. Para os empresários de maior porte, cm.iores do Governo. cuja inadimplência. além de pública e not6ria, éhisl6rica, asolução mais recomendável contempla, a meu ver, o mecanismo do
Encomro de Cootas, tantas vezes sugerido por e.<pOCialistas sérios
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dentro e fora do Governo, e jamais realmente implementado. Os
benefícios são ób\r:ios para os dois lados da inad.implêocia: o Governo se livrnria dos encargos &corrmtes do não-cumprimento de
suas obrigações sem realizar desemOOlso. EsSe seria w;n passo importante para o saneamento das fmanças públicas e um marco refereocial para as novas relações que se pretende entre os setores público e privado.
O Sr. Cusildo Maldaner- V. Ex" me permite um aparte,
nobre Senador Ney Suassuna?
__
O SR. NEY SUASSUNA • Pois não. nolm: Senador CasildoMaldanor.
O Sr. Casildo Maldaner- Acompanho atentamente o pronunciamento de V._Ex• e a preocupação que externa, oa tarde de
boje, pela situação em que se encontram ~enos e médios empresários, inclusive os de maior produção. É necessário haver um
plano de estabilidade? É- Atinge o setor produtivo, os Estados. os
Municipios e o País como um todo? Atinge. Agora. há que se avaliar que, dentro da preocupação de V. Ex•, quando é muito forte o
choque, nio bá quem resista. Portanto, o recolhimento deve ser
paulatino. Até o exemplo que V. Ex• cita, da galinha e das duas
--dii_zias de ovos. tem que ser p~latino. Num dia só, seria forçar e
se tomaria inviável. Entendo que, pelo sistema que se adotou, é
forte demais. O chOque tem qUe -ser de acottlo com a tesistência.
Em Santa Catarina. p<X' exemplo, a voltagem de energia elétrica é
de 220 volts; se aplicarmos mais do que isso. não há como resistir.
Acima disso, acaba-se suruxnbindo. _ Com o setor prOO_utivo -é o
mesmo caso. Os que contribuem são da mesma fotma. É neceSsário saber aferir essa possibilidade de resistência, poiqu~ do Cõliuirio, não se consegue nem os ovos e nem os tributos das empresas. Por isso tem que ser dentro de uma resistência passível e passivei de se admitir. Dai. então. a procedência da preocupação de
V. Ex• em relação aos contribuintes deste País. Não há como se
exterminar a fonte, pois. se o fizennos, não teremos nada. Cumprimento, portanto, V. Ex• na tarde de boje.
O SR. NEY SUASSUNA . Muito obrigado. Senador CaSildo Maldaner. A minha preocupação é exatamente a de um homem
qUe defende o Governo e que tem. neste momento, a dúvida se
esse é o remtdio CQn'elo. O Gqyemo quer a.ITeCadar e nós enteridemos. São R$60 bilhões que precisam vir pãra casa, mas é melhor
que venham aos poUcos, dentiu da medida do possíveL do que de
uma ve7.. custando uma hecatombe à nossa economia.
Quando falo do Encontro de Canta~ Sr. Presidente. sn e
Srs. Senadores, refu:o-me às inúmeras empresas que estio devendo. Sei de uma, por exemplo, que o Governo deve a ela R$400 milhões e ela deve ao Gov~o__R$600_ milhões. Por _que não zerar as
cifras. sendo que essa empresa ficaria em condições de contimar
sua vida e o parcelamento seria de R$200 milhões, a crédito do
Governo, simplificando a conlabilidade e tudo o mais?
O mesmo se passa entre os Muoiclpios e os Estados e entre
os Estados. e Munid.pios. Por__ isso, estamos aqui. desta tnOuna. defendendo o Encontro de Contas, que seria salutar para toda a economia, seja ela entre entes públicos. ou enlre entes públicos e privados. Simplificaria sobremaneira a nossa economia, permitiD.do
que o Governo continuasse a.rrecadando sem levar ao extermínio,
à exaustio. ao desemprego, sem levar, com toda certeza, a -Uma
crise~ de maior: monta.
_
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. Fazendo soar a c8Inpainha)- COnSulto o Plenário sobre a prorrogação do Expediento,
por 8 mimuos, para que o orador conclua a sua oraçio. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogado o Expe·
dieote.
O SR. NEY SUASSUNA. Sr. Presidento, Sr"s e Srs. s., ·
dores. os empresários poderiam quilar suas obrigaçõe<> <::en'
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r.:urso 1eroerário dos empréstimos baocãrios, que boje são inteira~
mente. insuponáveis, via essa, aliás, bastante comprimida após a
ediç.ão da referida medida provisória, que veda o acesso· ao crédito
de bancos oficiais àqueles que já não tiverem com a sua situação
ft:!,'lllarizada.
5. Finalizando, gostaria ·de reiterar que essa idéia do Encontro_ de Contas não é nova. Essa idéia foi defendida no século pas~
sado pelo Visconde de Mauá, numa tentativa de entendimento
com o seu maior devedor. o Império, cOm o qrial mantinha atualís~
simas relações simultâneas de devedor e credor.
Sr. Presidente, Srt's e Srs. Seiiildores, essa a preocupação
que trago nesta tarde, quando, desta tribuna, peço ao Governo que
preste muita atenção-a Medida Provisória n° 1.11 O, que busca re-ceber de uma só vez R$60 billlões de dividas da iniciativa priv.ãda,
não permitindo mais o parct"klmento. Com toda certeza, isso pode
fazer com que, nesta Nação. haja uma grande onda de fccbamen~
tos e falências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr.
Romeu Tuma, deixa a codeiro da presidência, que é
ocupadLJ pelo Sr. Jos< Sa~_p_,-es_idenre.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. indicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário_eri:i_Cieicício, Senador
Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
INDICAÇÃO N' 11, DE 1995
Com base no arL 224. combinado com art. 100, inciso III.
ambos do Regii:ilf:ritõ-lnterno do Senado Federal, apresentamos a

presente Indicação que tem fmalidade solicitar i Cottiissio de Assuntos Sociais estudos e providências no sentido de redefmir e
consolidar a legislação sobre ó Meio Ambiente nos âmbitos federal, (art. 24, itens VI e vm da Constituiç8ó Federal) e esta.c:hla1
(art. 24, §§ 2• e3' da ConstituiçOo Federal).

Justillc:ação

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° SecretArio em
exeiCício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:

OF.LID.PP N' 668195
Brasllia, 25 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir~mc a Vossa Excel&cia
para indicar, em subst.ituiçlo aos .i' indicados, como repre~
sentallles do Partido Propssista juDIO i Comissio Mista destinada a proferir Parecer sobre a Medida Provisória a s~guir relaci.Ooada. os seguintes Deputados:
I) Modida Provio6ria n' 1113195
Titular. Deputado Edson Queiroz
Suplente: Deputado Jooo!Jonene
Sirvo-1m do ensejo pra renovar a Vossa Excel&H:ia pn:t.es~
lOs de consideraçio e aptoço. - Deputado Odelmo Leio, Uder do
Partido Progressista- PP.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Sed feita a substituiçio solicitada.
,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se 1
·

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DBLEIDACÂMARAN' 109, DE 1995
(Em regime de urafncia, nos lcln:Dol do art. 336, •b". do
Regünento IDtemo, solicitada pelo Requerimeii!O
n' 1.223, de 1995)
Di>cussio. em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Ciuwa n' 109, de 1995 (n' 180/95, na Caaa de origem),
que estabelece IlOIDlU poua a ~ das eleições
nrunicipois de 3 de ou1Ubro de 1996, e dá outms provid&lciu.
(Dependllldo de porecer da Comissio de Consd·
tulçio, Joutlça e Cld.danla)

Som a moaa, ~10 que scri lido pelo Sr. I' SOCR>Malgrado a graD!ie ênfase que tem sido dada i queslio am- túi.o cm exercício, Senada: Ney Suuauna.
biental nos últimos anosy ainda não se defmiraln os cOO.tomos hieÉ lido o oqplÍille:
rárquicos das normas que ~sem a matéria.
A competência para legislar sobre normas gerais é, por forREQUnliMENTO N' 1.136, DE l'J95
ça de imperativo constitucional (art. 24, § 2'), da Uniio.
Senhor Presidente,
Mas, aos Estados e ao Distrito Feden.l compete, tamb6m.
Nos tetmoo do ut. 258 do RegimeniO Imemo, '"'l""iro teem caráter suplementar, ou quando inex.istir lei federal sobre 001"- ~
mas gerais, legislar suplementarmente sobe a mat&ia (art. 24, §§ nham tnmitaçio em ooojmlo"" Proj!loo de Lei do Senado n' 240
de 1995 e da C1mara n• 109 de 1995, p<r tiatan:m de matiriaa que
2°, 3° e 4°, da ConstitUição Fedeml).
Talvez essa possibilidade de existir legislaç.io fodcral e es- versam o mesmo assunto.
Sala das Sesoões, 25 de setembro de 1995.- Senad<r Laa·
tadual sobre o meio ambiente tem trazido ao administrador dif'JCUldades de aplicar con-eta.J::Dente a norma adequada. monnente quan- roCampoo.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samcy)- A votaçio do xequedo se trata de concessão de incentivos Aproteçio ambiental.
Dai porqlie se impõe uma oonsolidaçio . das oormas da rimeniO fiCa adiada p<r folia de quonun.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samcy) (Fuendo soor a camUnião e dos Estados sobre a matéria., que facilite sua consulta e
painha.) - A Presid6lcia CODIU!Ia ao Plenirio sobre a proposta de
~Iaçio a outros as:;unaplicação. como. aliás, já tem sidO feito
tos da mesma .natureza. quando disciplinados por DOI:lDU emana- le!mos as emendas que f<nm apresentadas à Meaa hoje e dilpensanncs a leillml das que jl fonm publicadu e diatribufdas em
das de mais de uma ótbita de Poder.
Sala das Sessões, 25 de agos10 de 1995. Senador Romero avulsos a IOdos os Sn. Sftlado<eo. (!'lusa.)
Nio havendo objoçlo do Pl..wio, a Meaa procedendessa
Jucá..
III.IlDOinL
(À Comissão t.k A.uunto.r Sociai.r.)
Sobre a meu., emendas que ICIIo lidas pelo Sr. 1° Secretirio em exercício. SeDado~: Ncy Suusuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A indic•ção vai ii
Comissão de Assuntos Socíaís.
Sio lidu .. seguintes:

em
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.. <emendes ·-"X.êS8H~adas ao projeto de lei da Câmara n" 109, de 1995 (n" 180/95, na casa de
'Jrigem). r.:uB .;.~(,;::li.aicca normas para a realização das eleições municipais
: ·}.~-::1 .? ·.!/; •·•. .::~·'~""".. ~ !.'rovk.!ências.

---

~-··---·'

Senac!Gres
~

Sen:C:crf
--.-----Sen::.~cr2.

~-~

··Emendas Números··

..

:::í:i::, lJ.:::.r.:::a

.

001 e 004

'

oos

,;•::. :L:...dz-i~·3 e outros

Senzdore.s

de 3 de oi.Jbi)ro de

-

-

e 011

-

1--·

Sene.c'oro. )!:r:la i\;ari3e e Senador
-

Darcy Flibeiro

. 023, 042, 048 e 051

r------·
Senzcor P(;~alc!o Cunha Uma

002,003,013,015
018,020,033,034,
045e049

.

Senador Pedro. Simon

005 8007,019,021,

.
Senador lúcio Alcantara

022, 028 a 032, 036
038, 041, 053 e 054
009,010,014,017,
035, 039 e 047

Senador Jefferson Pê'res

012,025,027,037,

.

'.

044,050 e 052

Senador Sérgio Machado

016,024,040,043,
e046

Senador Roberto Requião

026

Senador José Roberto Arruda

055e056
.

.

..

Senador Geraldo Melo

057

..

-

Senador Francelina Pereira

058
059e067

Senador Arlindo Porto

060, 063 a 065

Senador Gerson Camata
Senador Laura Campos
Senador Romero Jucá
Senador José Eduardo Outra ··

-

.

~-~

.

.

.

.· 061,071 e 085

062, 066 e 066
-069, 070, 072 a
077,079a102

··
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Senador Edison Lobão

078e096

Senador João Rocha

103

{') - Reletto para inclusão de novas emendas (plenário). apresentádas até da 25-9-95

. '

.

EI\IEND.\ ADITIVA
AO PROJETO DE LEI DA C.\\1.\R\ N• 109, DE 199!1

AlTTOR..\: Senndcn J('Nl.\ MARISE

Acrescente-se o seguinte art. 3". rennmerando-se os demlis:

• Art; · P1111 et~ito de determinaçik> do qooc:iente eleitonl nlo se
considera como vilidos os votos em branc:o."

::

• ! :

Jl•STIFIC.\11\'A

A utlllzaçlo do voto lonnco . . - dlldot. pen elelte de
determlnaçlo do quociente eleitnnl, tem ~!rlbuill" p:tn ~pmfllltdar as anws
disto~ relativas l representaçln nm C!mmn dM ~doi. fe.a•- qw

ocorre lcaalmente nu Clmans dos \'ueadnl'ft.
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O Ston::ado Ftdenl tem :2 npnrtunid:tck
emend:J. de corrigir es5a er•vc distorç~o.

~

a ,........

Sala das Sessões. em

Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania
Projeto de Lei da Câmara n• I 09. de 1995•.•
(n• I 08/95, na Casa de Origem)
Emendan•

• de 1995

Dê-se ao caput do art. 4• a seguinte redação: ·
Art. 4• É mantida a legislação eleitoral, com as ai~
estabelecidas nesta lei nas eleições por ela disciplinada.
Justificativa

É mais objetivo dizer da aplicação da legislação eleitoral à
eleições com as ressalvas das alterações provocadas por esta lei, do
que referir-se a legislaçllo vigente. Em nllo sendo vigente a lei I!
inaplicável. sendo portanto ocioso usar tal afirmação.
,_i~

..\ . (
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Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania
Projeto de Lei da CAmara n• I 09, de 199S
(n• 108/9S, na Casa de Origem)
, de 199S

Emcndan•
~

ao capttt do art. 6", a seguinte redaç!o:

Art. 6" Scr!o admitidas coligaçOes se celebradas
conjuntamente para as eleiçOes majoritária e proporcional, e
integradas pelos mesmos partidos, ou se celebradas apenas para as
eleic;Oes majoritárias.
Justificativa
A cxpresslo •somente" utilizada no inl~io do periodo é
imp!Õpria para situac;lo de alternativas, dai a linguagem direta de
mais fllcil inteqnetaçlo.

EMENDA MODJFICATIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 19!15

AUTORA: Seuldon JÚNIA MA1USE

1»-te oo ClpUt do

11t.

6• a JCS1IÜde reclaçio e iDcluHe o

l<pineof3":
.
~ART. 6" É facultado aos panidoa pollticos celelnnm
colipçi!es pora o repstto de caadidatos à eleiçio majoritária, à eleiçlo pn>pOrCioaal
ouaambu'".
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§ 3" É vedado ao partido político celebrar coligações diferentes
para a eleiçio majoritária e para a eleiçio proporcional.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda pretende a"egurar a pouibillcbde de
ralizaçlo de colicaç:6es tanto para as eleições majoritárias quaato p8ra u
proporcionais.

Sala das Sessões, em

EMENDA N"

- CCJ (SUIIS11TU'ItVA)

Ao Proje1o de Lei da Cimano n• 109, de 1m,
que "embelecco nonnu pora a ra1izaçlo c1u
e1eiçi!es anmicipois de 03 de OUiubro de 1996,
• dá OUinS proviclençiu".

-ir

Subolibia ... mlaçlo do caput do ut. 10 pela~::
MArt. JQ. Para ...........er u elelçks ora ~ o
ca d'dale _ . .
dolllldllo eleitoral ao moolelplo e
lll8çle • ._cito pertldo -oalcado ~ Jaotiça Eleltenl, ali

...... da peblleaçlo _

......

JUSI1FICAÇÁO
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EMENDA N"

35Õ

• CCJ (MODIF1CATIVA)

Ao Projeto de Lei da Cinwa n' 109, de 1995,
que "-'>eleoe normas pata a realizaçlo das
elei~ municipais de 03 de outubro de 1996,
e di outtas providências".

OMe..., f r c1o ut

10. a seguinte.redaçlo:

"r No aso de fado ou incorporaçlo partid,ria ocorridti
.... o pobllcoçlo delta ld, será co..lderoda. poro efeito de
fllloçlo portld4rlo, o dolo do ftlloçio do candidato ao partido

...........

JUS'l1FICAÇÃO

A ~ viso ossegunr a partic:ipoçlo no pleito aos filiados dos
pmidol que \'iemD a selimdir.
Sala das Comissões. 19 de setanbro de 1995
")

./

h~··l

Senador. PEDRO SIMON

DII:NDA N"

• CCJ (ADITIVA)

.

AD Projeto de Lei da CJmua n• 109, de 1995,
qae •esrabeJece DtXt!W paa • pelinçto du
eleiçlles municipols de 03 de outUbro de 1996,
• di outtU provi~·-

N;r •

-

·

ae o _.;me porigrafo ao art. 10:

"I • P e d e d o - b eleiçlles oro repladaa aqaelea
... - - ftllaçlo portld4rla na dolo de publlcoçio

35tí~

_AN_AIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

data lei, fillarenHe a partido polidco ati!: 31 de dezembro de
199.5, desde que cumpram o requisito de doa:rici!lo eleitoral
previ1t0 DO Captll date arti&O- 11

JUSTIFICAÇÃO

A proposta visa ampliar o pnzo de filiiÇio partidiria. pon o fim de
puticipaçio no pleito, daqueles que, até a data de publicaçlo desta lei, nJo se
encontravam filiados a partido politico, incentivando a participiÇio poUtiCL

SaladosContissões, 19desetembrode 1995

/"?
.'/

. ;_

~-~.···

~__::;::..

~ROS~

EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

AUTORA: Senadora JÚNIA MARISE

Dke ao utigo II a seguinte <edaçfo:

"Art. II cada partido poderi registrar candidatos pan a C -

Munic:ipallté uma vez e meia o número de lugares a preen4:ber.
§ 1• A coligoçlo podert registtar até duaa ....,. o número de

vagas, nio podendo cada partido individualmente laDçar mais do que uma ..z e
meia."

§ 2• Vinte por cento, no mínimo. das vaps de cada putido ou

coligiÇio deverá ser preenchido com cmdidatos mulheres.

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

357

JUSTIFICA TJV A

A rezra constante do projeto aprovado na Clraara d01
Deputados é casuística e beneficia os maiores partidos. os quaiJ poderio lançar

até duu veus o número de vaps em município onde nio pouuam nenhu111
vereador, enquanto outros com a maioria da Cimar a

....

IÓ

poderio lançar u. .

A reara ora proposta enante a isonomia eatre

partidora.

independentemente da representaçio que tenham ao Cone;reuo Nacloaü.

A proposta da Clmara ckll Deputados. ao ostabtl-r a
quotll de carulidatuns de mulheres como um adicional, Institui uma

dlatril•lnaçlo odiou. O que se pretende é que os panidos
perte~ttual

l't:MI'Vetn

um

do número de candidatos que poaa apresartar i candidatura de

••lhercs. como forma de estimular a participaçlo da mulher na atlvidade
politica.

Sala das Sessões, em

Sen, BENEDITA DA SIT.VA

_1L ·

Sen.

~~'l:~

-

<;~

A

dor DA

1

~

~
\1"---~.. ~~~~:~Sen.
MJ4U.._3E PINW

._

IRO

·4/·RJ) -

~~

Senadora EMILIA FER~ANDES
(PTB-RS)

Gablnne do Senad.1t LOOIO ALC.I.NTARA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

Estabelece normas para a reallzaç/JD das
e/eiç/Ja municipais de OJ de OUJJlbi'O de 1996,
e dó outras providencias.
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Emendan"

1JC-sc a seguinte rcdação ao art. II:
• Att. 11. Clllkl panii/D 011 co/Jgaç6D ,.,.,_ ~

cii!UIItliJt1is parti t1 a - t i M1111ic/plll IIIi 1111Dfwt1 tiD IÚI_,.
de IJipres 11 pnmcfter.

§ r o p.nidll011 co1J6aç"' ,.,.,_ acruur ati viiW
J16r Ulllll tiD quonlUm estn"d...tM IIII Caplll t/esU liTfi6ll Cll,.
cut" 'rt tu tlellfllllu!res, eu~llle."
§ r NM c4JcJIIIIS efdlvadtls em dectll'l'brdJJ tltl
aplicaçi/J tiD dúp6st# 1111 pardzrtif11 11-*" ser4 snrpre
~ 11 fraçi/J, u illferltJr 11 IIII!ÜJ, e lplllada 11 , . , u
srtpeTÚH'• •

A emenda que ora submetemos à aprcciaçio dos nobres paRO tem o
objetiw de alcançar nova rcdação para o art. II do projeto sob discnsslo. Isso
em I'IIZio de que o critério estabelecido pelos seus §§ I" e 2" para acn!scimo de
candidatos à Câmara Muoicipal é, desproposilado e insubsistente, c:omo
demoostraremos a seguir. Com efeito, quando se preteode que a quantidade de
candidatos a vereador que cada partido ou coligaçio podelá aaescer 10
I11ÍIDeiO finDado oo cq11t do art. II seja viDcu1ada ao tamanho das suu
bançw!os na Câmara dos Deputados comete-se equivoco pela seguinte mzlo:
nJo há n:laçlo oecessária emre o lliÍIIICI'O de Depumdos Fedcnlis que lUD
partido tem e o I11ÍIDeiO de seus Vereadon:s em determiDado Mtmicfpio. Aslim,
o partido A pode estar~ por número expn:ssivo de Parlamentares
na Câmara Fedenl e por até mesmo nenhum Vem!dor no Municlpio X. E.
dilaf!•a• .... o partido B podaá possuir a maioria absoluta de Vaeadonoe
do llliOIIIIO Muaiclpio X e coeficii:nte pequeoo de Deputados Federais. Desse
modo, a ,.;..ro~aç~o emre u hencodu de Deputados Fcdenis e a crumtidode de
ci!!C!jdetol à Chlra Mulliciplis é de todo inadequlda e meomo iJósjca.
Ademoil. nJo ~'I eoquecer IS fusiles de partidos que vfm OCGieodo.
AssDa, a expessiva bmcada de Deputados Fedenis que lUD partido bojo
pouui pode - o reoultado alo da vontade originíria do eleitondo, ma, sim,
da jiiiiÇio de folças de dois partidos pré-existentes. Ou seja. uma bonclda de
oan O.,.dw!os pode ser resultldo da fuslo de ds partidos com
n:opectiYIIIIHIIc, q-=ta, cincpknta e dez parlomentucs.
Outrossim, a )Xópria coostitucionalidade dos dispositivos que
aJtcnr é qucstiooivel, na medida em que, c:omo acima
....._,'lindo, fixlm critérios lliiH5oOOmicos J>11111 balizar a fOnnaçlo das liSa
de caudiciElo i \OOieiiiÇ& e a Lei Maior coas.gra o principio da i>ommia, ea1n1
outroa prec:epliws, 00 seu art.
~ 11

s•.

Por outm lado, a oossa proposta oo sentido de que a quantidade de
cawfidot01 que um partido possa apresentar seja igual ao dobro do I11ÍIDeiO de
lupres a (lReiiCbor n:pete o crib!rió razoável das últimas eleiçOes IIIUIIicipais,
J'I'Wiizachs em 1992.
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Por fim. mantivemos em nosso texto alternativo a possibilidade de
que coda partido ou coligação apresente até maiS vinté pór cento âe candidatos
desde que sejam mulheres, por entendermos tal rcivindicaç!o do movimento
fcminiM justa e adequada.
Sala das Sessões,

pmmA MQDU"çmyt.

AO no.mp J)l Llil QA ÇAMABA

rr tO!. PI 1m

J»to M>IIÔID li e - JIIIÓifÚÓ 1", a ........ redlçlo:
"bl li
-

Clxlo J1t'fido ptJfind , . . ; - t:tmdidatos para a C_, M~t~ticipal ali
htpu ti fRICiiC!wJ.

. . I ..... O .wii11rmJo di

······--11•
....- ...·---,..-,---.......
.................... .
A ~ podlr6 rqUttor ali dilas ~s o mi~Mro di! mgm. tliJo /Jodelldo
-·-~·-·-

_.WfllltJ_..,. '

••br;tr,.,Udoqw~~m~Gto~r:lmeio.•

't •.

JUSTlFICATIVA

o ort. 11 do projolo tqiiOYedo pe~ac-.c1o1 Depurados e.... obodculo • ~
• ......_. - lllliçiloo JII'IIIO'CloDIÕ p<llllilida pelo ltt. 6" do projllo ..... - GliÍIJtiiO 00111 I c:olipçlo majoritiria. 0n. pdo projolo da <:-. O
- .
"MM I i, poro IOdoo M parlidoa. ip &O - . , ele . _ I
..
' , podoDdo 01 porâdoo. .,. lbaçlo do ....._, de Depurados Fedenia. . . - IIIIÍI
2111. 40. 60, 10 .., 100 por do ....._, de . _ a _..... Foiloo oa cà1cu1oo 01

,.....
... 'a ulilidlde de ap;cwu mm
IIÇU
1

......

eandidlt01 n1o M

colipado nu tlliçiOa

•

Por 011110 lado. há uma indapçio te o art. I t do projeto da Cimara é incoalliluc:ion
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Dai a n.Uo de apresentarmos a atual emenda que possibilita o mesmo nUmero de
eandidatos para todos os partidos.
Sala das Sessões.

de setemb':O de 1995.

l~v-

<::::?iNAOO~ Lúàq ALCÂNTARA

.
EMENDA SUBSTITUTIVA
AO PROJE'TO.DE LEI DA CÂMARA_ N" 109, DE 1995

AUTORA: Senadora JÚNIA MARISE

De-se ao § 3" do art. li a seguinte redaçio:
"§ 3" Vinle po< cemo, no mínimo, das vagas de cada panido ou
c:oligaçiD deveri ser preenchida.COID. candidalp;as de IJI1llllores". .

JUSTIFICATIVA

A propoata da Cl11111ra dos Deputadoa ao estabelecer a quota
de caadklaturu de mulbeftl como ul8 adicional iutitui uma discrimiaaçlo
odiou.
."

...

Sala das Sessõe<. em

Sen. BENEDITA DA SILVA

Setembro de 1995
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EMENDA N"

CCJ (ADITIVA)

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. i 1 <io ?:-:..:.:

da Cllmam n" 109, de 1995:

•§ ti' Em qualquer caso, nenhum partido integrante de coligaç<;Jo prxler::J

ter limitada a apmsentaçllo de um número de candidatos em quontid•d·'
Inferior ao total de /ugams a serem preenchidos na. C~maro Mu.Jbpai,
aaescido de um quinto, nem ultrapassar em trés vezes àquele total.,.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa a garantir aos partidos menor~s t.:rrr: .-;::;c;partldpaçllo propon:lonal quando integrarem collgaçllo. tomando, "s~im, r.oolô
efetiva a contribulçAo das legendas menores no esforço aa conqt.;; :a.:. uo.5
votos dos eleitores.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995

-- _\_

-..

----=----

I__

Senador JÊFFf.RSON PER!"!?___ -.;:·

..

Comissão de Constituição. Justiçà e Cidadania

I

~

Projeto de Lei da Câmara n• I 09, de 1995
(n• 108/95, na Casa de Origem)
Emenda n•

,del995

Dê-se ao caput do§ ! 0 do art. 15, a seguinte reaação:
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Art. 15 .....................
§ 1' o Partido pode requerer. até vinte e quatro horas antes
do início da eleição. o cancelamento do registro do candidato que:

Justificativa
A alteração proposta pretende dá o efeito prático ao
dispositivo. É impossível substituir, com êxito. na data da eleição, um
candidato por outro.

Q!ENDA MODIDCAI!VA
AO PIOJijTO Qli LEI pA CAMARA N'" 109. DE 199!

Substituir o § 1• do utiso 18 pela seguinte redaçio
"Art. 18 ···············-··············.,-····-···..---..-··-··············.,..
§ A a1110ri:oçllo podtrá ~ nferir apcma.ç

a apm·Of,·iio,

J.tl'tmJo nos mumdpitx tk

mais tk 200 mil ~kilons . , rxwndida Q VOloçdo. "

JUmFICA IIVA
EJta emenda viu determinar que o sistema eletrônico. quando autoriudo. seja
utiliudo, obriptonarn.te na votaÇio e apuraçlo das eleições nos munictpios de mais de 200
mil dàtores.

SaJa du SesSões.

de setembro de 1995.

í .. · ~ í\JQ_~ ·~

~LÚ~!Ó ALCÂNTARA
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Comissllo de Constituição, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei da Câmara n° 109. de 1995
(n° 108/95. na Casa de Origem)
Emendan°

, de 1995

Dê-se ao inciso I do art. 28 a seguinte redaçllo:
Art. 28 ................................

I - nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à divulgaçllo
dos dados da totalização dos votos do Municfpio. poderllo os partidos
políticos requerer. fundamentadamente, a recontagem de votos de
uma dettm inada seçllo ou Zona Eleitoral, desde que tenha sido havido
prévia impugnação.
Justificativa
Promover a possibilidade de recontagem sem prévia
impugnação em eleições municipais e suscitar a possibilidade de duas
apurações sempre. o que dificultaria o cumprimento de p!á"azos.

<'''-1

• ..(

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

EMENDAN"
Suprima-se o inciso ll do art. 28, renumerando-se os demois,
e, em conseqüência, dê-se aos ineisos m e N do mesmo artiso a squinle
redaçao:

•m - será assegurada a recontasem automática dos votos pela
Junta Apuradora, que efetivar-se-á no prazo máximo de 48 horas, quando, na
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fundamentoçlo do recurso, ficar evidenciada a atribuiçllo de votos a candidatos
inexi!tentes. o n.lo fechamento da contabilidade da urna,. bem como a
apresentaçlo de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da mália
geral verificada nas demais Seções do mesmo município ou Zona Eleitoral.
IV • rios casos nlo enquadrados no inciso anterior~ caberá iJunta Apuradora, por maioria de votos. decidir sobre o recurso.'"

JUSTIFICAÇÃO
Nlo se justifica a recontagem automática. apenas por ser
requerida pela maioria dos partidos participantes do pleito, sem qualquer
fundamenlliÇio. Os demais dispositivos já abarcam os casos em que a recontagem
se fiz necessíria.

Sala das Sessões,

Senadot S~RGIO MACHADO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE \99S
Estabelece

normlB

para

a

Ttlllizaç4o dar eleiçiJu municipai$ de
03 de Ollhlbro tk 1996, e· dá Olllrt1S

providhrcitB.

Emenda o"
Supciuu •• o inciso

n c1o 11t. 2s.
Justilieaçlo

A,.-objo1iva a ...,.- do illc:iso II do ut. 21 do projclo oob
...._Tal- impiiHo pocduu . - báica. Em primàro lupr, ao 1 iiil ilit• quo
a lllliorio doo panidol quo OIIAijam wreado b dáç6oo em ddamiwdo Muai<:ípio
- - - ovicMaciaclo ittqpllaridade, dctsmillar • . _ _ .... ~
. , quolqlw oaçlo '"' ..,.. oloitonl, o diJpelitivo om Ida petlllia quo panidol
-.· r · • com o nmlmdo eleitonl firmem a pmntll"'" de votos com o fim ........

do..... "'

o- - .
... du eleiç6es.

proc.- • pmdi!!!MÇir> dos deitol, ... pnjulm elo
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rec:ontaaem é de
amesquinha a funçlo constitucional do Poder Judiciát1o

Por outro lado, o usím dwnado "deterimento auto-mático" de

duvidou. constitucionalidad~ pois

que. aa hipótese prevista no dispositivo que ora contestamos. seria reduzido a mero órJio
"carimbador". quando é sabido que a fimçlo jurisdicional diz respeito ao encargo que tim
os (qJoa cswaiJ de resolver conflitos interindividuais por intermedio do processo.
Ante o· .txpasto solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovaçlo da
proposiçlo ora justificada.

'

.

. , .,..,

•'

. ....
~

'

'

...

'•,'.'.",· • • •

.·.• •

'' .
• ' ' r r'

Comissllo de Constituição, Justiça e Cidadania

·'

....

'

Projeto de Lei da CAmara n• I 09, de 1995
. (n• 108/9~,.na Casa de: Qrjg~rp).
Emenda n•

, de 1995" · ·

De-se ao caput d~ art. J L a segtiinte ~açllo: ·
Art. 31 O Presidente: de Junta Eleitoral que, sem motivo
jq5;tifiçado, deixar de receber ou mencionar, nas atas de apuração,
pro!C51os.: ou ainda, que impedir o exercício da fiscalizaçllo pelos
partidos:ou coligaçt'les. poderá ser afastado de suas funçOes, sem
prejufzos das sançt'les penais eleitorais aplicáveis a espécie.

Justificativa
Alteramos nesta redaçllo a influencia do dolo manifesto,
para exigir austacia de motivo Pll"'l a açllo. bem assim. faculta-se a
possibilidade de afastamento do Presidente da Junta. pela má conduta,
sem que isto tc:n~ que ocorrer imediatament(!, 'CQfll.o afirma o texto
originário.
. '•.

É muito temerária tal açllo em processo de apuraçlo
eleitoral na órbita do Município.

- ,,.,.

. ''

...
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EMENDA N"

• CCJ (MODmCAnYA)

AD Projeto de Lei da

c-. a• 109, do 1995,

que ·~ DCIIIBII J*a a

ra'i ;'o

cr..

eleiçlles ........, ·,de 03 de ........... do 1996,
e dlOUinl piOVideacia".

oe..e. ""_.do ... 33•• ...,.mie J<doçlo:
"Art. 33. A ••
dn~a a a •pPca-a dt ,...... •
a...,.•lte ........ ... JW'hsda .... rnp
p~~rddooe ._ ..edJde..., e porolol - "
t

SI

....

JUSTmCAÇÃO
A~· ....... lapCIIIIhiliar ~ o !*lido e o
cedidw_pelos ..
- eleiiQnl.
pnlicodoo .. IIII<Cidaçlo . . . lpii ;'l doe ......

'

..'.

-

..

Comisslo de Constituiçlo, Justiça e Cidadania
Projeto de lei da Cantara n• I 09, de 1995
(n" 108195, na Casa de Origem)

Emendan•

,del99S

m-se ao art. 34 a seguinte redaçlo:
Art. 34 Juntamente com o pedido de registro de seus
candidatos, os partidos e coligaçlles comunicaria l Justiça Eleitoral
os valores máximos de despesa por candidatura em cada eleiçlo a que

concorrerem.
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Justificativa
Apenas para tomar a linguagem mais precisa e unific.r a
expressão "despesa" em substituição a gastos.
Sala das Comissões,

:! 1 ;: C1 :·; ·\

'.---..-

EMENDAN"

.

-CCJ(ADfDVA)

.

A.; ·p;.;jelo. ,j.'ié; .... c;._ ~ ·11111, do 1995,

..

que •estabelece DOIIIIU pera a n· ;' .el~ iiiWiicijio& .de 03 de - . , de 1996,
edioumu~·.
,.

.

.

.. . . . . .

' - - ' ·,

~ oit pltl'tldoit .. ·.~ -·· t c
9
b l - - 1 8 , 1 Jllltlça EWianl, - arrecodadol, o nJI
doaç&s _...
a..,.,pealladu da eod1Utlva
valor d a - • e - e
o n6moro
cadulno • Ml8ilürlo da F...... - ; 1 ?h a
cloadonio; a r<laçlo dlscrlmluda
doa vlaa da~ da I 'p

"I

...~~~~~a .....

I

de

dede
de .-_ -· • •
..-;-·-de·1

1

l>eJ;ejriaa prev~~ta"" pert.,..ro a,p~ate..

t
- Aa lllllltlllçilel beariu ro.. ,..,
I
aa perddoa 011 collpçlà e'caildldatM,- -.too. a ,..._. ·
- - d o a doaÇ1'Iea mllpitu ainVá
llla,ladleaada o ....... do doador.-.-. .........
• cadalro do Mlllilt&lo da FazeadL"

doa--,...

,,,,.

A~visaaàegunrumefeliwo:oatn>le...,aaa
c despesa da c:ampaDhu eleilonis.
Sala da Comisslles. 19 de setembro de 1995

I
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• CCI (SVJ'RESSIVA E SVBS'ITI1JTIVA)

EMENDA N"

AD Projdo de Lei da Clmara a' 109, de 199$,
que
Jlllll • ~ da

·-bekcc ·dá-. JII'CMd'Dcia•.

clciç6a lll1lllicipail de 03 de .......... de 1996,

e

s..p.;m..ae o I

2' do 11t. 36 e ele-te a

nc~aç~o-~~nomdoaoufl':

....,mae

"1-aaouada-tWco.a_U......,..
:n.all de Refa I :'n .. UFIR;

u ........ ...,. ......... ..._,_,..
pNprioa, ao nJw ...-. -boi cUo pole •:~~ ~••r

,. ·.·.,.

putWe ao

m ........ ,....J1Iridlca,a301._U_
r ,. ,

-~••

. ';.

'

-~

A ......ta visa adequar oa va~.... IIIÚiiiiOS da comn"baiçaot l
J1R>110110 OjWOKntada pelo Trilulal Soporicr Elellonl.

.
..
o ,

j

~

.

I

·

' '

I O I •

.....
. ..

"'"'"' t

.

. ..

~--\~~:-

.

~

•

•

•

I O o

\"

:

•

'

''O'

4

t' "'

. ·-

,

,

,

•, 1 I

~·~_·J.,~·

I

.

.:/,.·.·:.~~·

.

'

EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N- 109, DE l!ltS

AUTORA:
s-dora
IÍJNIA MAaDE
--

De..o- iacilos I• mdo 1rt. 36

a...,.;...~

"' • ao cuo de pessoa llsica, a dez JICII" ....., doa ICIIII!i-.brulos auferido~ DO - - * i doiçlo, ali O limil>e IÚXi1DO de RS 50.000,00
(OÍIIqaeiiiO IIIÍi taú).
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III - no caso de pessoa jurídica. a wn por ccmo da receita
opcracioilal bruta do ano anterior à eleiçio, até o limite de RS ISO.OOO.OO (cento e
clnqüenta mil reais)."

rusnncAnvA
Os percentuais fixados slo elevados, havendo ae=rz·kl•de
de fixar limites mbimOL

Saia das Sessões, em

~---

Sen.adora JÚNIA

_.,
RISE

L141iu-<ilil PDT

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 109, DE 1995

EMENDAN"
DHe .., § 4" do art. 36 • scsuinte mlaçio:
"§ •• Em qualquer du hipóteses c1es1e artiso, a contribuiçlo
de pessoa jurldica .a todos os candidotos de determinada cin:unocriçlo eleitonl
Dlo podcri exceder de dois por cento da m:eita de illlpOSIOS, inclusiYe
~ c:omôtucionais, ..,.....,....,. pelo Municfpio no 1110 llllerior .., da
eleiçlo."
JUSTIFICAÇÃO
A atUII mlaçio, na prilica. impede a c:onttibuiçlo de . , . _
juriclic:as nos pequenos Munic:lpios, ouja receita decorrente de .,.. "'oç'kl
prtJpria é CXbUIWIICllte reduzida.

Sala das Sessões,

Senador SÉRGIO MACHADO

Setembro de I 995
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EMENDA N"

CCJ (MODIFICATIVA)

--

SubstHua-se o § s• e acrescente-se panlgrafo ao art. 36 do
Projeto de Lei da camara n" 109, de 1995:

"§ 5" Os teCUISOS financeiros doados na forma do caput deste atllgo
deverlo ser convertidos para. a Unidade Fiscal de Referlncfa • UFIR e
trocec1os por BOnus Eleitorais • serem emitidos pelo MfnisMrlo da F11zenda.
§ B" Compele ao Tribunal Superior EJeitonJ/a regu/amentaçlo do B6nus
EleitonJI.•

JUSTIFICAÇÃO

: •·; ' ~: OevemóS' cansoHdÍir e.apetfeiçoar a instluiçto do B6nus EleHonll
que foi adotado na última eleiçao, pois sua utlltzaçlo resuHau em maior
transpar!ncia no uso dos recursos recebidos e destinados
campMI!a
eleHoral.

*

r,.;.

,'1•

'- · senádór JEFFERSON PÉRES

\,

<·

,;,

...
··'.'

'-

' ' . EMENDA N"
ao Projeto de Lei da Cimara n' 109, dt 199S

-

~-

. .
~

~I. :-·

Acresc:eutem-se os §§ 6" e 7" ao art. 36 do PLC n• 109, de
199!1, com a sepinte redaçio:

1 fi' As doaç6a r..aaccin• para campaaha tleit:on.J lel'h at....liclu
illtep"alma.te do impotto de reuda. desde que depoaltadu .. r.... puddúie.,
solt filcalizlçlo da juttic:a elàtortl.

d-

Setembro de I 995

371

--ANAIS DO SENADO FEDERAL

t 7" Ao
......,lcW pelo r.odo paJ1idjrio •• .......
paniaraf'o uterier sedo datiaadu da fonaa sepia&e:

a

I - _ , . per enOl .. partido e1. . caodldab d - pelo
ct.der u retpediva pia de depóai.lo ao falldo;
11 - viate por caiO i jllltiea eleitoral, c.. c.prep prioritirie parE

a iafonaariaf,io do pntCaM eldtonL

JUSTIFICAÇÃO
O. ·~ aqistud• u lqidaçlo eleitoral bauileira ale . , . - . deiur de
!Jid•Jr dut prmdhociu I • - - u.. i a de CHiribtdr pua a
illllihcicHializaeh do datiH dOI ntiiiWI flaaceiral L i
dMol pua
ca•pullaldeitoralo.Oalnl iac:o.~flaucoln p a n o - C H I ~ filaiJ q.e IH pesa. sobre • o•brol.

••boi:

E•
01 cu. re.~-~e relrvaate •edida favorávtl i
U.pidez e i
trusparhldu dei atei ele cidMiaia e de psdo piblica. sob 1 ilelta 1apervide
do Poder Judicürio.. lacativ...se. aula. a retidlo dOI doadores e a .._
beaefldúioL Fo..eata-R U.b&a. a coaNikl~o do proctiH deiHcritlce. u
alf:dida a. qH H din:rikir O c..to du I~ faadalafttail da cidacluia
CH.Iabltaaciadu ao procaM eleitoraL Ficario • ddadlel e u e.prau IHil
truqiiloa. o Estado lllail sepro e a .oral piÍblica rd'ort~da.

()I ; ~·~
I

-

, ; ..,.,.

Scaador'ROBER OllEQUIÁO
PMD PR

EMENDA NO CCJ (ADITIVA)

A a _ .....

o leiii*D

lnciiO 110 -'-. 37 do Projeto de Lili dll

cam-a rf' 1011, de 1995:

"VIII - , . _ ~ que letlha contr!IIO lftmado com • iidonlnisnçto
lndlreta com • trnatldllde de ~ de seMços. de
I'HIIziJÇio de oblu ou de fOmaC/IIIefiiO de benS..

PfHJ11c8 dhta ou
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JUSTIFICAÇÃO

sac· comuns as denúncias da existt!ncia de relacionamento
espúrios entre canctidatos apoiados pelos administradores da coisa pUblica e
empreiteiras durante a campanha eleitoral. Nossa emenda visa a moralizar o
pleito eleitoral, reduzindo a possibilidade de ocorrer tais transaçOes, que sao
totalmente contrárias ao interesse público.
Sala das ComissOes, 21 de setembro de 1995 -

,-Senador JEFFERSON-PÉRES

EMENDA N"

- CCJ (ADITIVA)

Ao Projeto de Lei da Cimara .. 109, de 199,,
que "estabelec:e nonnas para a realizaçio das
eleições municipais de 03 de outubro de 1996,
e dá outras pro\'idencias".

Acrescentem-~

"f

ao art. 44, um parágrafo, com a seguinte redaçlo:

- publicar 1

rel1ç.lo doo doodo...., com lodicaç.lo

d01 v.lora respectivos."

JUSTIFICAÇÃO

Este dispositivo cOrresponde ao inciso III do art. 173 do Projeto

opmenlldo pelo Tribllllll Superior Eleitoral.
Visa dar transparência absoluta às contribuições para as campanhas
eleitorais, evitando--se, com isso, manobras obscuras que representem
compromissos a serem coberto!, postcrionnentc, às custas dm cofres públicos.
Silo das Comissões, 19 de setembro de 199S

Á

-~

..- -

'/~7'
Senador PEDRO SIMON
I'
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~".. J.~
EMENDA N"

- CcJ (ADITIVA)

lv:J Projeto de Lei da~ ri' 109, de 1995,
que •estlbeJece DCXIIIU ,.a a raJi ;'a das
deiçm IIIUIIicipois de 03 de IIIIIDbm de 1996,
e dá outru pmvicleaciu".

1

h;BEJ·

Aaraceu11•"'''".....,,. oo m 45, dais poripafoo, c:am a

M1

·

n.-."

_ "1.
·Para o . . . . e.• J•lp 1 11 dai c.tu . .
parddoo o· . . eudldatao. • .~ E~o~tMU

.....ut.rla.- IÚnl ........ _ . , . . , u qulo ,..........
.....-ulllflaeTrlboula.

.. '"····

·AI•---•JIIIIiant..--

I
'

• . ,,

-

•_ . . , ...,.r~~ç~oo

por eopeelolladoo, - - •
reqodlltacloo, da ... - ........
pibllcu, eocadar ote- Tr!Wulo do C - "

IUS11FICAÇÃQ

Elia cliJpooiâws -..m elo projeto orisinol e fonm
suprimicloL Conapoadem ooo poríarúos I" e r elo m 174 elo Projeto
IJ*Litllllidu pelo TrilxaW Superi« Eleitonl.

..

.·.·,·.,

...
EMENDA N"

.-

.

• CCJ (MODIFICA'J1VA)

. ;,., Pmjelo de J.ei ela ~ti" 109, ela 1995,
qae •erueJece IIEII1MI ,,..a a ,..u ;' dia
eloiç&!o mwicipoiJ de ~de _,.,., de 1996,
e dá outras~·-
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"Art. -46. ... ' - " - lwc.nt ......... ., hll•~ •
lwdtal;l• fluecdns. . .........,. • atn• • c:a•p cu ..,.
. . - · · lltllçlt ftee
·...... c-. . . ~ . . .

......

- .........- . ........ diJI&tiida: - ·
C..FhA IU&çlt, ela 1......;1• .. H "Mf
... . .
~"

A ollençlo par objctno obaçor DIOioo à Jlllliço Elodorol, o
1m ele . . . coltMal . . . . ecoaaauco. ........ c-•• .... elciloaia. !III
&lpO ..Iirii_l_ldooof :!"do ... 174 doJ'mjoloop
M peloTri'-1
SllpCrior EleilanL. •
.

SolodooCGmisslol, I9clo-dol99$

IMDIDA N"

·CCI (ADI'I1VA)

a.-. ... 109, cio 1995,
. . . ... 03 ... ... 19M,

Ali ........ Lã •

.... .., 1

.wve-

. . . . ,.. • ..... ;' . .

edl..-.pvf" ·-·.

At:l.

........ 46,- .................... Ndlçlo:

..... . ......................... ..
"I ....

~

___ ._ ... _...,

•,. cr· ......... -

. . . . . . . . . . . . . - . . I ,,

I

I' •

: .. •..... ,... ..,.... •

I

'

. . . . . - .

I (~) ...

(......) - . . . . . . . portllp f'o .. , _ .............
-

c
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Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei da Câmara n• I 09, de 1995
(n• 108/95, na Casa de Origem)
Emenda n•

,de 1995

Suprima-se o § s• do art 48.
Justificativa

A :vedaçao do dispositivo para· que os partidos limitem a
mostrar dados impede que a pesquisa tenha, em política, sua real
destinaçao. influenciar o resultado eleitoral. Também é agressivo 'a
liberdade . de opinião e pensamento consagrada no art. s• da
Constituiçao Federal:

.

"

. ,,.. ....

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 1995
(n• I 08/95, na Casa de Origem)
Emenda n• ·

, d~: 1995

..

De-se ao .caput do art. 51 e ao se}! § 2•,as seguintes
redações:
Art. ~I Nos bens cujo uso dependa de cesslo, permissão

ou c9nçcssão do Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como
nos de uso comum, é vedada a veiculaçllo de propaganda de qualquer
espécie.
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§ 2• Em bens particulares é livre. independendo de
obtenção de licença oú autorização de qualquer autoridade, a
veiculaçllo de propaganda. ressalvada a utilização de sons e autdotJn.

JustificativaApenas usamos uma linguagem mais genérica para evitar
com os detalhes algumas escapatórias .

....·

~

·~

IMQ))A ApiD\'A
Ao PBO.lUO nt; moA cAMA lU N· 1ot. DE

'm

IDdua-la DO ll't. 53 o Mpliale 1 1•. munerando-se os demais:

r

J É prolbidtJ 11 fNittDÇilo di ..... Otl ~~leic:llhl!í ClNIIO ~6 ~..--.
MllWJ llllf ~ pal"'ld66im 011 X dt#inados Q tlf'IY.WIIIaçikl Jn COI.Jidalo. ..,.,.,..
•k pnJpno-- proflmolfal..

0s sbowl OU r inJ!ot como promoç0cs eleitorais. pelos seus CUICOS IOUG<Oit"oio"- . .
fiworecem 01 c:adidltoa de tniÍOniS recursos. O Senldo Federal deve rcincnxkazir a _ . .
da mlizaçlo dessa shows a qual consuva do Subtlilulivo do Rel01or na C..._ ~
Joio Almeida. do PMDB.

de ..._ , ... , , .
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EMENDA N"

• CCJ (ADITIVA)

Ao Projeto de Lei da Clmara n• 109, de 1995,
que •eslalJeleoe normas pU. a Jellizaçlo da
elc<içllef mauicipais ele 03 de outubro ele 1996,

• "' ........ proWieDciu".
Ac:raceate-ae, ao ad. 53, um parósrafo com a 5e!!UÍJIIe mlaç.,:

1

'1

- t pnlblda a reolliaçie de .., _ oe espedcal•

CCMIO pn• a;lEI eleltarail, uivo BU coavaçGei partlcf6riu".

JUS11FICAÇÃO

Disposiçio semelhante conshl do art. 129 e seus parignúos do
Projeto ..,....,- pelo Tribunal s._;or E1eitom.
Sala clu Comissiles, 19 de setombro de 1995

. . ... '

~-~

.,

Q

lt'-"

~4_,,'.~

t'"' ,: • .

.

. .. •'

EMENDA N"

CCJ (ADITIVA)

Acracllnle-• o 1eQUin1e panlgrafo ao art. 53 do PIOjeiD
c1a c - . n"109, a1985:

"§ • É ..,..,... qualquer fomHI de epm:senteçlo de Mra9J
· .. muafcaiiJ riOS c:or1*101o iiCtltmldO o candidato na cassaçlo do ,.
candldalvn, "" ccmpDVIIda sua responsablldade. •

Setembro de 1995
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JUSTIFICAÇÃO
A apresentaçao de "show3" musicais com artistas

popu.._, ou •

exibição de atores de telenovelas como atrativos de comlcios COI"'StftuMM wn11
competlçao desigual entre os candidatos, haja vista que 01 1*1k!Qa a
candidatos que dispOem de poucos recursos financeiros nAo podam cooltlala
esses profissionais para atrair a populaçAo a seus comlcios. Ademais,
grandes multid6es em comlcios motivadas pela presença de paraoMIdo meto artlstlco podem indUZir o eleitor a acreditar que o apo40 ao CMdldalo
promOtor do "show" seja mu~o grande, além de desviar a dlacuulo doa
prementes problemas que afligem a sociedade .

.~-

--~-

Senador JEFFERSON.Fii!:RÊS':

EMENDA N"

- CCJ (SUPRESSIVA)

c-.

Ao l'lojelo de Lei da
n• 109, de 1995,
que "estabelece DOODU pon a ratizoçlo ela
eleiçllellllllllicipois de 03 de -.bnJ de 1996,
e di outras provid!Dciu".

Suprima-se elo § 6", elo art. 55, o sqpJiDte:
mtre

"Ot que alo fo,... utlllzadoo deftrlo ser miiRriiMddoo
01 demaia CGiiCOil&ta laterau.S.. ferMI 11 . . , .

oortelo, se

•"""""'rio, •cada ,..,....çlo de pa!MIL"
JUSllFICAÇÁO

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1995

. . h~

Senadot: ~!Í>RO~ON .

.....

~~ANAIS
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EMENDA SllPJESSJVA

AO

Suprima~~e

PBOD:TO pt LEI DA CAMARA N- 109. DE 1995.

nos§§

_

t• e J' do art. 56 a cxpresslo "exceto aos domingos"

JUSTIFICATIVA
O rádio e a tclevíslo s1o concessões do Poder Público e como tais devem estar i
dúpotiçlo dac:idadal1ia.

Sala das Sessõe~

de SC"'embro de 1995.

.

~-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

EMENDAN"
Da-se ao ~ II do art. S6 a seguinte redaçilo:

"I II. É facultado aos partidos e coligações utilizar até a
metade do horário das segundas. quartas e sextas-feiras para a propaganda dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito."

Setembro de 1995
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-!lJSTIFICAÇÃO
A redaçao atual pennite que os partidos e coligaçõ<s ocupem
todo o seu horário de propaganda com os candidatos a Profeito e Vice-Prefeito,
eliminando da propaganda os candidatos a Vereador. Parece-nos adequado
restringir eSta faculdade.

Sala das Sessões,

Senador SÉRGIO MACHADO
I

EMENDA N"

- CCJ (MODOi'ICA11VA)

Ao Projeto de Lei da Clmua a• 109, de 199!1,
que. "estabelece DOIIIIU pora a re&ÜDçlo du
eleiçiles mllllicipais de 03 de outuhro de 1996,
e di outtu provicL!nciu".

AJtae.se a redaçlo do inciso 11, do lrt. 57, para a ~=

.'

11
D - quatro qulat• do te.po, eatre .. p&rtldol e
collpçlel, . propordonalmetlle ae númere de cadelru obddo
pela ._.... H enllpçlo, u el<lçlo de 03 de outtlbro de l!J9.4,
para a a-ra doa Depatadoa. No cuo de partido ,...ltaale de
l'ullo -rricbo at* aqoela data, contar-se-lo ,. . . percebldoa peiÓo partldoo qaelhe deram o~"

JUSTIFICAÇÃO

A proposta. basca assegunr a legitimidade do partido ou coüpçlo,
com bose na úii:ÍIM eleiçlo pora a Clmua dos Deputados.

Sala du Comissiies, 19 de set<mbro de 1995
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EMENDA SUBSTITUTIVA
AO PROJETO DL LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995
AUTORA: Senodora JÚNIA MARISE
De-se ao inC:iso II do art. 51 a seguinte redaçio:

" II - quatro quintos do tempo, entte puliclol e co!ipç....
proporcionalmente ao nUmero de representantes eleitos para a Cimua dos
Depuwlos,"
JUSTIFICATIVA

O tempo dos partidos deve se referir H ........ de
representantes eleitos em l de outubro de 1994 e nlo •• ...... de
repraentaates que tenham em 15 de dezembro de 1995, COIIIO qlltl' o projete da
Clmara dos Deputados.

Sala das Sessões. em

.,;;....

..

.

Senadora JÚNI.IYMA"USE
• erdo PDT

çli,

Se dorDARCY
(

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE

1995

EMENDAN"

06-se ao Çil!lll do art. 61 a seguinte redaçio:

JIRlPIIIIDda

• Art. 61. Dos prosramu de rildio • tclevislo .............
eleitoral gratUita de cada partidó, poderi ~•. em opaio -

ANAIS O<YSÉNADO f'EDERAL

Setembro de 1995

JUSTIFICAÇÃO
Nlo se jUSiifica a ved8ÇIO da contrataçlo de apresentador
IJII1I os programu elcitonis. Trata-oe de norma que, se mantida, na prática,
nmo~~r......a inócua.
.

.

--

EMeNilA N" CCJ (MODII'ICATIVA)
• > •

•

·~

:

DHe a•MgUkU reclliçllo ao~ dO art. 11 do Projeto de Lei da
Ctnwall" 108, de.191111:
,.,.. '"·
. •'
'.

"Ait 111.

Doa

~

•

'**' • • _.., desfilados •

~...,., grldltt* cá petfldo. IJil(IM petLJw.

em tlpiJio C'8llllfda*ll . . . qwlquereldadlo 1110...,. Olllnt ~. desde que
1110 ..... cllllcoa ou ,.,..,. ptdptlos de ptfliiUionllls do IIIIJio
.,._, ou que P!IIU degnlü• ou dtllallaifDr candttltiD$, alllda que •
a-. diWml.tllldl, -.rido wct.dla ,..,,.
qulllquer, . _ ~·
,·'<!·.··

'"""*'de
..,

JUSTIF~çA()

A campaoo'la pollllcll -

..i o mom<WIIO prlvllegl8do em que •

ao c""'adit tem • oportunicl-. de diiMier _,. problemlla, Cllio'lecocldo aa
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p10110- dela c:.ndklalos • em NU - - ccmunltério.
R~ tetev1sM1e ~ -~~ dr.r.içu de campellçlo entre os
c:.ndld*os e pNjudk:8m o nlwl do clebllle poiHico, pelo uso Impróprio do
lllr'nPO nos progr8IYIM elllilorail exlblclol pela emiiiSOI'IIS de rédlo e rv,
;:;;o-

&ola da Com!-. 2t, de~ de 1995

\

ComissJo de Constituiçlo, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei da Ctmara n• I 09, de I 995
(n" 108195, na CISII de Origem)
Emenda.n"
~ 10 caput do llt.

, de 1995.

66, a seguinte redação:

Art. 66 A partir da escolha de candidatos em convençllo, é
asscgurad9 o direito de 1esposta 1 candidato, coligação, partido ou
filiado 1 este que ocupe C8I'JO elctivo, atingido, ainda que de forma
indiret.. por conceito, imqem ou afinnaçlo caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidiiiiiCI1te invcrldica, difundidos por qualquer veiculo
de comunicação social.
~ ~··

Justificativa

,,

·.

Inclui-se os detentores de mandato eletivo entre as pessoas
que podem atuar· em juim ativamentc para assegurar a liberdade de
expresslo condizente com a realidade eleitoral, evitando vis
agressOes. c mantendo a honorabilidade de seus mandatos.

Setembro de I 995
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

EMENDAN"
Df-se ao § 6" do art. 66 a seguinte redaçio:

"§ 6" Deferido o pedido para resposta no programa eleitoral
gratUito, a emissora geradora e o partido ou coligaçio atingido deveria ser,
imedialamente, notificados da decislo, com indicaçlo do honlrio para veiculaçio
da resposta, que devotá ter lugar no inicio do programa do partido ou coligaçio."

JUSTIFICAÇÃO
Impõe-se detenninar a comunicação de deferiinento de direito
de resposta ao partido ou coligaçlo atingido e especificar que este direito Senl
exercido no inicio do programa eleitoral, para evitar que ele gere prejufzo maior
do que o seu objetivo e permita ao atingido reorganizar o seu programa.

Sala das Sessões,
'\
.

.

-

Senador SÉRGIO MACHADO

Gabinete do Senador L{'CIO .•I.CÁNTAIU

J:Mt:NDA SURlJITIJTIVA

AO nruun nt: LEr nA CAM.~tRA N" 102. DE •m

SubmtUa.se no caput do ut. 72 a expresslo "15 de dezembro de 1995" por "15 de
fevereiro de 199S", _ __
_ _

385
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IUSTIFICAnVA
ioolcio

'·

A •+
""*'de cada partido na CJnwa dos Deputados deve ler como ......:.- 0
da............
.--·~··

de S<lembro de 1995.

Í..·Lw.~

. ~XJ~iif&;~ALCÂNTARA

EMENDA SUBSTITUTIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995
AVTORA: Selwlora JÚNJA ~ .

&••n .. ao . . . do ut. 12 a express~o •rs de dezanbm
elo 1995" par "I$ elo~elo 1995".

IUS11FICATIVA

A npr
-

'~çle

elo cada partido u CiaLan .... DopaWiao

· - - ,..._.... Wcle da lo&fslablra.

..·.
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Comissllo ~c C~stituiçlo. Justiça e Cidadania
Projeto de lei da Ctmara n• 109, de 1995
(n" l0819S, na Casa de Origem)
Emendan•

,de 199S

01!-se ao caput do art. 74, a seguinte redaçlo:

Art. 74 O Tribunal Regional Eleitoral realizarli c:orreiçlo
em Zona Eleitoral se solicitado até S" de abril de 1996, e desde que
atendidas as seguintes condiçl!es:
Justificativa
O discurso toma-se mais dircto e preciso, com a
imJ;!Crnlividnde da cxpressllo realizará, c sem o exagero do •
dcffimento de plano" constante do texto alterado.

EMENDA N" CCJ (ADITIVA)

Aa-111 •• o MgUirlll
IIII C..... ri' 101,,cle 111115:

"f :f'

pM~g~n

.., 8lt. 7V do

A Jua#ll;a Elelllnl, ..nrflada ,_,.,.

drvtoa

p,q.eo c1e !AI

~ 110

,....,. • .,.... .,._, ali• e~Jnçto da atMdada a

c:&d' ' " a do
pBifldoa po//tk;Oa; ··podendo /'11111 'I 'til' diiiQiitda ~ a ~
lltqultt/IIICIIt*/,.,. 8PUt8Çio da quMquar IndiCio da dtllllo alalltlnll••

.
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JUSnFICAÇAO

A legiiiiiÇio eleitarel, lnoWWrte -.a apec:m. po.r1ftiwe, nem
PI*IC8 de defHoo eleH0111i1 pl1lliCidoo peloo , _
c:ondidatoo, - · oooim, que 11gir pootlllf<lmMinte q - o d8no toma-M de
dlllcil 111!*11Çio. Com vtotaa • tala problemU 6 que ·~ M*1dll poro dota- • JuotiÇI Eleitonll de l n - legll poro 1n1wvtr com
Mlllpre conoegue Inibir •

111111or - - · . - poout•--.t• c:onlnl •• lnwgufchWenta O piOCJJIO eleitcnl.

~

s.~o da ComluOeo. 21 c1e oe~embro cie 18i5

-----

\

.

EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995

AUTORA: Seudon JÚNIA MAIUSE
~ 10 ClpUI

do lrt. 80 • sqp1inte n:daçlo:

• Art. ao - Fiu proibido aos Es1odos e à Uailo proc:cdaaa a
lraiiSfaâlcia voluadria de recunoo e financi•mcntol aos Municlpiol opóo o dia 30

de juaho de 1996. taallvadoo os - - • cumprir """""' ""~ ado
anteriormeate pan execuçlo de obra ou serviço em mdameolo e , _ - pré-fiudo. e doo cJestinados a ......,. siluaç6es de .,_gà>cia e ••,...........
públius.

ta-

JUSTinCATIVA

Olljedva-M eHI lltll
velaatirlaa de ,_....., -

1996.

vect.r alo 16 u tn 1111 ' '
fluada . . .tao opo!o Je do j - do

......_

Slla da Sessões. em

(PDT-RJ)
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EMENDAN"

CCJ {ADITIVA)

Acrescente-se o parágrafo único ao art. 87 do Projeto da Lal da
. ç:amara n° 109, de 1995:
"Parágrafo· único. •Compreend&-se na proiblçlo do caPut desta artigo
·associar nomes ou imagens d& candidatos, perlidos polllk:os ou ao//g~ 11
inauguraÇ(Jes ou lançamentos de obras públlcliS ou a ptOjetos ou a/Mdad&s
. executas pelo Poder Público."

JUSTIFICAÇÃO
Ainda existe o mau costume politico em nossas elelç!!es de
confundir a açOO estatal com os interesses eleilorllis-parti<l*ios de
ca.ndidatos, apesar de ser uma pratica clientefista antiquada ainda 6
largamente usada pelos governantes. Nossa emenda vai ao encontro do
principio da impessoalidade da administração pública, prevfllo em constitucional.

---:-

-Sala das Comissões, ~,-de setembro de .1995.- .:

'\
Senador JEFFERSÉ3N

'·

.

~.

:.• .

P~a:

.""='··S ._;s.,.

. .-..l''..

.

·······~·

,1•~-~~.~.,

• r.
'•

,-,·

• •

/it

..:1.-

EMENDÁ N"
. '.'.''

._ •

•.-"

.·:

).~

...,, .-.;

- CCJ (ADITÍVA)

_..
Ao. Projeto de Lei-~ ÇJmua •• 189, de 1995,
que "estlbelece normas pata a <ealizaçio ela
. • . elciçóes mllllicipais de 03· de outuhnJ de 1996,
cdáouçru~·.

Acrescento-se, onde couber, mn artigo com a seguinte redaçlo:
• ,. _ "Art.
• A violaçlo du vedllçóes IObn ar.--daçlo e
api\éaçto de recunoa nas campanha eldtonls, ..., pnjalan de
outn1 __ \Idades previstas nesta e .,. oatno leis, oajeltari o
infrator l muita de 1.000 a 300.000 UFI.R.
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Setembro de f995

f t• O valor ela ftlulta pode oer a ...entado, ato! 100 ( - )
vaa, qundo o Jalz coaklerar que. a. decorrt.da da lkuçlo
do lnfratM,' lndlcu o liMita COftllaodo- artlp.

-lca

ll" A multa pm-lata no <"1"'1 date artlp l<ri ITOduaela
teado - vista u di'CIIIIIdodu e a 1ravldade ela lafraçlo e a
sltuaçlo _,..,loa do lnfrator.

p• O Jula Eleitoral pocleri subttltulr a OOMinaçlo
peeunlárla pda preataçlo de serviço à eoletlvldade."
JUSTIFICAÇÃO
Disposi~

semelhantes constam do art. 140 e seus parágrafos do

Projeto apresentado pdo Tribunll Superior Eleitom.
Sala c1u Comisslles. 19 de set<mbro de 199$

.,
/~

~PEPKÓ~
EMENDAN"

- CCJ (ADITIVA)

AD Projeto de Lei ela Clmara a• 109, de 199$,
que "esllbelec:e normas para a ...JiDÇio clu

eJciç&o IIIUIIicipais de 03 de outubro de 1996,
e di ouDU providbcia•.

scsm-

~ o
artip c poriaraíoa, oade couber, ao
Cçltulo "Da Anecadaçlo e ela Aplicoçlo de Recursos nu

c-""

Eleillnis", com u _ . . . roclaç6es:

"Arl.
- Tecla a dNçlo para a oa-nha eleitora~ tneaper._
_ _ - dbollolro, de,..ri oer feita alram ela
dlaloeln
.-

t 1• • c..pece .. Mllllalt!rln e1a F - a _ ..... doa

·-radoa - -

- lloltorall. '1M o laulleorle •
nlii'~ ---ii'il ~..---eniCIO--Iililillleie'J'IKii Rela I da - tJF11L

c..

f l" •
poee ao Trlbaul Superior Eloltoral a
repla. .taçla..., artlp."
JUSTIFICAÇÃO

A propos11. tem por objelivo
C<llltribuiçl5es e despesas eleimnis.

usesurw

a 1riiDSpUincia clu •

Sala c1u c~ 19 de setanbm de 199$
·)

.. --?

A'

..u::?-.. .,.-· /

Seilador PEDRO SIMON

r

Setembro de 1995

~~~ANAIS

391

DO SENADO FEDERAL

EMENDA N" 55- PLEN

Suprima-se o§ 5° do artigo 48.
Justificaçio
Citado parágrafo objetiva impedir os veículos de comunicação· em
geral de fazerem conjecturas e projeções sobre os números de pesquisas
eleitorais, "ainda que em padrões .técnicos· nonnatizados e aceitos~. A
pretensão é descabida e inconstitucional. O trabalho ào jornalista político
consiste exatamente em, com base na jlllálise de variáveis que sinalizam a
vontade do eleitorado, e, sobretudo, · embasado em dados estatísticos
comparativos extraídos de pesquisas de opinião· pública, conjecturar· sobre
prováveis desdobramentos da campanha ·e crescimento ou. declínio· de
candidaturas. Proibi-lo de fazer tais análises. a. partir de pesquisas eleitorais
equivale a proibí-lo de exercer o direito â livre manifestação do pensamento.
Referido dispositivo atenta particulannente contra os incisos IV ("é livre a ·
manifestação do pensamento, vedado o anonimato") e IX. ("é livre a
expressão da atividade intelectual, ~stjca, científica e de .comunicação,
independentemente de censura ou licença"), o que· imJ)õesúa~supressão.
Sala das Sessões, 25 de s~embro de 1995 .
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. . EMENDA N" 56- PLEN"

O artigo 61 passa atera seguinte redaçio:
"Art. 61 - Dos -pr-ogramas de rádio e de televisão destinados à

propaganda eleitoral gnú\lita de cada partido, somente poderão participar os .
próprios candidatos indicados de acordo com o disposto nos artigos 56 e 57,
sendo vedada a veict~1áção de propaganda que possa degradar ou
ridicularizar candidatos, ainda que de fonna dissimulada".
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Justificação
Com a presente emenda, veda-se a particiJ,Jayuu, nos programas
eleitorais gratuitos, de pessoas alheias ao processo eleitoral. O objetivo. .é
reduzir a possibilidade de candidatos com maior poder econômico virem a
contratar, mediante remuneração ou qualquer espécie de pagamento, artistas,
esportistas e outras personalidades de projeção públicaque possam exercer
influência sobre o eleitorado. O veto à participação de "qualquer pessoa
mediante· remuneraÇão",. contida. ·no' texto original., é inócuo, visto ser
materialmente impossível detectar essa remuneração sem a concordância .do.
contratado. Busca-se, desta forma, conter o abuso do poder econômico, que
especialmente nos. últimos pleitos tem resultado em sensíveis distorções .dos
resultados eleitorais, impedindo. assim a ..livre e soberana expressão. da
vontade popular. ·Os candidatos deve'm diferenciar-se. por suas idéias, não .
pela capacidade de OOHtratar.perscnaiidades.. que, envolvendo sua imagem.. ;
em embalagens ·. atraentes,· procurem.·. veridê-los como mercadoria· · de · ·
supermercado.
. ..... .
Sala das

Sessõ~,'-zs d~ séierrtbró dii995
.
. .
'

f

••

'

. .. .. ..
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· EMENDA N" 57-,PLEN.
Inclua-se no

Pr~ícto

de

L~1

ua (.':imara n- JC)9_ d..: l99:'i. o sceu1mc an1go li. rcnumcrando-sl.! os dcma1s·

··Artigo li - ..\o deitar com domicilio cicitoial ·c1Í1 ntunidpio cnado c mio instalado atC a data
de inicio da neCncm desta lei C aSSC!!Urddo o direito de votar c ser \'otado no mumcipio do qual
foi desmembrado o do seu donuctiia··.- .. , ,
~
=-, , ,
JUSTIFICAÇÃO
A criação de nO\os mumcipios sust:Uou suuaçàcs de mubigúidadjl.pam alguns clcilOrcs. podendo
acarretar prcjuizos que a Lei deve c\'itar.
·
•:
É o caso dos rcstdcntcs nas arcas dcsincmbradas c cujo domicilio passoü a ser do município novo.
Muito embora seja de se esperar que esses municipios CSicjam instalados cm tempo. para pcnnilir a
realização de clciçócs municipais cm todos eles. as general~ dificuldades fillaiiCCt135 que
atravessam os Estados brasileiros podem retardar c. eventualmente. Sustar a instalação oponuna de
algum.
. .
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Se cx:oner essa siluaç:lo. o cidadão com domicilio cleiloral no municipio novo c não inslalado. caso
dcsc;jc. por exemplo. dispular o plcilo no murucipio do qual o da sua rcs1dência foi desmembrado. ficará
com esse dircilo sujeito a inlerprclaçào que venha a ser dada a Lei. podendo ser prejudicado.
Pretende-se. com a emenda ora apresentada. resguardar os direitos dessas pessoas. eliminando a

rncencza a que ficanam Cxpostas.

.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.
I

--I
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.../Senador GERALDO ME

EMENDA N" 58- PLEN

Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28. Aplicam-se as seguintes disposições sobre
recon.tagem de votos as eleições em que não seja utilizado o sistema
detrônico de votação e apuração:
I - nas 48 horas seguintes a divulgação dos dados de
totalização de votos do Município. poderão os partidos políticos
requerer, fundamentadamente, a recontagem de votos de uma
determinada seção ou zona eleitoral:
II - a Junta Apuradora só procederá à recontagem
nos casos previstos no art. 180 e seus incisos. da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965:
III - nos demais casos. o recurso será processado na
forma dos arts. 265 e seguintes da Lei n° 4.737, de 1965. respeitada a
competência originária de conhecimento e julgamento dos Tribunais
Regionais. prevista no-ait. 181 do mesmo diploma. legal:

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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IV - em caso _de recurso na forma d o mctso
anterior, deverão as cédulas, seção por seção. ser conservadas em
invólucros lacrados, que serãorubricados pelo Juiz Eleitoral, p_elo
recorrente e delegados de partidos. tendo destinação segundo decisão
da peça recursal;
V - não será admitido recurso se não tiver havido
impugnação perante a Junta Eleitoral, no ato de apuração. contra as
nulidades arguidas."
_ ~·

.JUSTIFICAÇÃO

A redação tinal do art. 28 é potencialmente geradora
de graves problemas para o próximo pleito municipal. na medida em
.que permitirá. sempre. que se promova a recontagem dos votos.
mesmo sem fundamentação.
Assim. impõe-se restaurar a situação conforme os
procedimentos . já previstos . no Código-·: EleitoraL onde a
regulamt;ntação dos r.ecursos. na. fase de apuração dos votos·.es!á.
estabelecida com zelo e segurança.. assegurando. a. tr:mqüilidade· e ·a··
lisura do pleito e não sobrecarregando a Justjça Eleitoral com
recursQs sem qualquer funda~ntação.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.

. . ' ·,

0
:.
\. ~I .
.
Senador FRA~cM O PEREIRA

. w·

.

'

'

.
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EMENDA.N" 59 - PLEN

Ao art. 16 acrescente-se o seguinte parágrafo 3°.:
§ 3° • Após as convenções será encaminhada ao Juiz
Eleitoral a documentação dos candítados para o devido
registro na fonna do artigo 12 desta lei, e remetida ao mesmo,
quando for o caso, de acordo com a legislação partidária, para
se proceder as anotações no Cartório Eleitoral os nomes dos
membros do Dirctório Municipal e das Comissões Executivas
locais, no prazo de I o (dez) dias da sua escolha no pleito

convencional.
JUSTIFICATIVA
O artigo diz respeito ao processo convencional de escolha de
canditatos e, sendo também, de atribuição do 6rg!io convencional a
escolha dos membros do Dírctório Municipal, o que se pretende é
simplificar o processo de formalizaçilo legal das escolhas dos dirigentes
partidários locais utilizando-se para tanto o Juizado Eleitoral da Zona, em
substituiça:o às prolongadas e burocráticas providências hoje existentes de
encaminhamento de nomes para registro perante o Tribunal Regional
Eleitoral.
~Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.

(~ --------z::__ .....

v"'

Senador Árltnâo Porto
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EMENDA N• 60 - PLEN .
Acrescente-se ao parágrafo terceiro do artigo 35 do Projeto de Lei
·
·
da Câmara nó 109, de 1995, o seguinte inciso:
Inciso - Ao abrir as contas a que se refere este artigo o candiúato
deverá assinar um documento, abrindo mão do sigilo bancário sobre as
referidas contas.
JUSTIFICt.TIVA

O eleitor tem que conhecer a movimentação financeira, os gastos
e quem patrocina o candidato, antes e não depois da eleição.
Sala de Sessões em 25 de..s<etelm!eFQ..d_e-. 1995

-

---

"--

Senador GERSON CAMA TA

EMENDA N• 61 - PLEN

Dê-se ao i~císo TII do art. 43 do PLC no I 09/95 a seguinte redaçào:
"Art. 43 ............... ~~~~~- .. ····-··· ............................ ~ ...................... ..
III - relação das pessoas fisicas que tenham feito doações e seus
respectivos valores;"
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda decorre de outra que também apresentamos, que trata da
de doações de pessoas jurídicas a partiuos e candidatos. Alé1p
disso, julgamos necessário establecer na lei os valores doados por cada uin
dos apoiadores que hajam contribuídos com os gastos eleitorais.
proi~ição

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.

/ . ....

/'

Senador LAVRO CAMPOS

EMENDA N• 62- PLEN

Acrescente-se artigo, após o ari. "47, renumerando-se os seguintes:
.
. ' .... ' ' ..
Art. 48 - Se, ao final da campanha. ocorrer déficit financeiro, este deve
ser declarado na prestação de contas e poderá ser coberto mediante doações, em
dinheiro, de pessoas tisicas ou jurídicas, até a data da prestação de contas.

JUSTIFICA T/VA
O projeto tratou, com propriedade, da sobra de recursos financeiros, no
art. 47. Entretanto, é omisso no caso de ocorrer déficit financeiro.

Esta emenda tem por objetivo suprir tal lacuna, pois, não raramente, há
candidatos que, por não serem abastados financeiramente, ou por não contarem com
apoio de grupos econômiéos, sucumbem, após a campanha, em dívidas vultosas, que
podem, doravante, ser pagas, mesmo após o pleito, -através de dóações, nos termos aqui
propostos.

''
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E.MENDAI N" 63 - PLEN
I

Suprima-se o parágrafo V do artigo 48 do Projeto de Lei da
Câmara n• 109, de 1995.

JUSTIFICATIVA

A proibição de comentários ou projeções, ou deduções sobre a
pesquisa, fere a Constituição pois trata-se de censura sobre os programas
eleitorais.
Sala das Sessões em 25 de setembro de 1995

EMENDA N" 64- PLEN

Dê-se ao páragrafo primeiro do artigo 56 do Projeto de Lei da
Câmara n• 109, de 1995, a seguinte redação:

§ 1° - Durante os trinta dias que antecederem a antevéspera do
pleito. as emissoras de rário reservarão, para divulgar, ern rede, a propaganda
eleitoral ,gratuita, diariamente, exceto aos domingos, 30 minutos de sua
programação, das sete horas, às sete horas e trinta minutos: outros 30 minutos,
das doze horas às doze horas e trinta minutos: e outros trinta minutos, das
dezassete horas às dezassete horas e trinta minutos ..

Setembro de !995
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JUSTIFICA-:"IVA

Trinta minutos são o suficiente para uma campanha Municipal.
Sessenta minutos, como no texto original, são um tempo que faria
com que a campanha, muito longa, aumentasse os custos para os candidatos e
o desgaste para os eleitores.

EMENDA N" 65- PLEN
'

''

Dê-se ao parágrafo terceiro do artigo 56 do Projeto de Lei da
Câmara n• 109, de 1995, a seguinléredação:

§ 3° - Durante os trinta dias que antecederem a antevéspera do
pleito, as emissoras de 'televisão reservarão, para çlivulgar, em rede, a
propaganda eleitoral gratuita, diariamente. exceto aos domingos, 30 minutos de
sua programação, entre as treze horas e treze horas e trinta minutos; e outros
trinta minutos, entre as vinte horas e trinta niínutos e as vinte e uma horas.
- JUSTIFICATIVA

Esta. proposiÇão, referente a propaganda elitoral pela televisão,
visa adapta-la à emendá, sobre propaganda eleitoral no rádio, apresentada
simultaneamente a esta.
Sala de Sessões em 25 de setembro de 1995

AMATA
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EMENDA N" 66 -PLEN
Dê-se ao "caput" do art 61 a seguinte redação, suprimindo-se, em
consequência, o seu parágrafo único:
''

'

.

Art. 61 - Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido, poderão participar, em apoio aos candidatos deste,
qualquer detentor de mandato eletivo. sendo vedada a participação de qualquer pessoa
mediante remuneração e a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar
candidatos, ainda que de forma dissimulada.

JUSTIFICATIVA
O texto do art. 61, aprovado na Câmara dos Deputados, prevê a
possibilidade de participação nos programas de propaganda eleitoral gratuita de qualquer
'
cidadão não filiado a outra agremiação partidária.
Como a legislação que rege a filiação partidária não contém mecanismos
de controle que impeçam a filiação meramente oportunista e circunstancial, o dispositivo,
se transformado em lei, seria apanágio de filiações meramente eleitoreiras para facilitar a
participaçlo•.- .na .propaganda eleitoral~ de pessoas totalmente desvinculadas da vida
partidária dos municípios, meramente filiados de aluguel.
A emenda ora proposta, além de sanar tal desvio, fortalece a vida
.partidíuia. ao permi_tir aquela participação dos legítimos representantes do eleitorado, ou
Si:ja, daqueles que _detêm m~l)dato eletivo. Consequentemente, im(lõe-se a supressão do
parágràfo úríiÇo d_q ~.,tíl; . ·.•._.: .... • :. -::--~---· , ._ --"'- ... . . · ·· .. ··
.-

-;=
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~
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•
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EMENDA N" 67 -PLEN

Acrosccntc-sc no Art. 69 a seguinte c"pressau:

"... e será punido na forma desta lei."

Setembro de 1995
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JUSTIFICATIVA

O artigo como está redigido menciona o poder
econômico, vagamente, o que dá ao conceito dificuldade para
dccisao judicial. É preciso, tecnicamente, . explicitar que a
matéria diz respeito a esta lei e aos seus desdobramento.s
· judiciais, e na:o a outro diploma lesai.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.

~----'-

v

Sen-;do"?,;;ffuJdo Porto

EMENDA N" 68 -PLEN
Suprima-se o art. 80, renumerando-se os seguintes:

JUSTIFICATIVA
A ma1ona esmagadora das prefeituras nílo têm recursos financeiros
próprios para levar avante as obras programadas e contam, para tanto, com as
transferências voluntárias provenientes da União e dos Estados.
Por outro lado, as liberações de dotações orçamentárias federais só se
operacionalizam a partir do segundo semestre do exercício financeiro.
Se aprovado, o art. 80 se configuraria numa agressão aos administradores
municipais que ficariam manietados, injustamente, e. não teriam condições de
implantarem programas de obras.
As irregularidades porventura praticadas pelo prefeitos na aplicação
correta de tais transferências poderiam ser detectadas pelos Tribunais de Contas da
União e dos Estados, e por outros mecanismos de controle interno do Poder Executivo,
que teriam condições de fiscalizar e corrigir tais distorções. punindo os responsáveis.
Além do mais, negar a transferência de recursos às prefeituras é ato de
injustiça não para com os prefeitos mas para com as comunidades, únicas afetadas com a
medida.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.
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EMENDA N" 69 -PLEN

Dê-se ao artigo 1O a seguinte redação:
"Arl. 10. Para concorrer às eleições previstas nesta Lei, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral no Municipio até um
anq antes da realização das eleições e estar com sua fíllaçiio
deferida pelo respectivo parlido até 30 dias após a pub/lcaçio da
presente Lei."
Justificativa
Trata-se ·de modificação necessária à adequação do texto da Lei
Eleitoral à nova Lei Qrgàr;1iea dos Pártidos· Políticos, votada recentemente pelo
Congresso Nacional.
·
No mérito a alteração é necessária face à necessidade da legislação
contribuir com o fortalecim~nto dos partidos políticos, evitando a "dança de
partido" às vésperas de processo eleitoral.
Além disso, á ·proposta · guardá 'semelhança com ó disposto. na Lei
Eleitoral para as eleições de 1994.
Sala d~s·sessÕ~s. 25 de setembro de 1995

. -.r :.. . ;. . ,.___..
Sen,ador JOSÉ.!:DUARDO .OUTRA
PT~SE

"
:,1,

EMENDA N" 70 -PLEN

· Dê-se ao artigo ·II a seguinte redação: ·
'

.··~'

7.

,.,..... 11. Cada partido ou coligação poderá registrar para a
Câmara Municipal até o número de lugares a preencher.

do

Parágrafo único. No caso de coligação, independentemente
número de partidos que a integram, só poderão ser registrados
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candidatos até uma vez e meia o número de lugares a preencher,
desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um se
superior, observado, para cada partido, o limite estabelecido 110
caput"
Justificativa
O cnteno -aâofado origínalmente na proposição é casuístico,
propiciando às maiores agremiações com representação na Câmara dos
Deputados a primazia do lançamento de número mais elevado de
candidatos, independentemente da efetiva representatividade do partido em
cada um dos Municípios. Por ser critério discriminatóriO, advogamos sua
substituição por fórmula já adotada com sucesso no pleito de 1994 e que
evita a proliferação de candidatos, tal como- verific-ou-se em 1992, o que
resultou em significativo núinero dé votos em -branco para a Câmara
Municipal.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995

Senador JOSÉ EDUÀRDO DUTRA
PT-SE

EMENDA N" 71 -PLEN

Acrescente-se após o incisá IV do § 1o do Art. 12 o seguinte
inciso:
"Inciso - Certidões cnmmais fornecidas pelos órgãos de
distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual".
JUSTIFICAÇÃO
Por esta emenda estamos propondo seja acrescentado um
item no capítulo que versa sobre registro de candidatos, por
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entender ser imprescindível o estabelecimento de critérios rigorosos
e a sua observância e aplicação por parte c1a justiça eleitoral.
Sala das Sessões, Z

.lde -setembro de 1995.

/~··C:::~)
Sen:Jdor LAURO CAMPOS

EMENDA N• 72 -PLEN

Dê-se ao ait. 17, § 2° a seguinte redação:

"ArL 17. ........................................................................•.
. § 2"- Os candidatos à eleição majoritária serão identificados
pelo nome indicado, fotografia, número e legenda do respectivo
partido, símbolo ou logomarca de seu partido ou coligação,
devidamente registrados perante a Justiça Eleitoral, e deverão
figurar
na cédula na ordem determinada por sorteio. "

Justificativa
Os símbolos e logomarcas dos partidos e coligações a que pertençam
os candidatos majoritários deverão, caso registrados, constar da cédula
eleitoral por dois motivos: em primeiro lugar, porque se trata de mais um
elemento facilitador da manifestação do eleitor analfabeto; em segundo
lugar, porque fortalece a imagem dos partidos políticos. que devem ser o
elemento central de emanação da política, inibindo o viés personalista que
tem marcado a cultura cívico-política brasileira.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995
Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA
PT-SE
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EMENDA N• 73 -t'LEN

Dê-se ao § 3• do art. I 8 a seguinte redação:

"Art. 18.................................................................................
§ 3• O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar,
excepcionalmente, mais de um sistema eletrônico de votação e
apuração, observadas as condições ·e peculiaridades locais e sua
uniformidade por circunscrição de cada Tribunal Regional
EleitoraL "
Justificativa
Embora seja compreensível a faculdade que a lei autoriza, é
importante que, em cada circunscrição eleitoral, o sistema eletrônico seja
uniforme, a fim de que se permita aos partidos políticos melhor
acompanhamento da votação e da apuração. A duplicidade de sistemas em
uma mesma jurisdição de .cada um dos TRfs ·ena dificuldades que militam
em sentido contrário ao que a lei busca regular.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995 .
. -1..:-

7\-

Senador JOSÉ EDUARQO DUT~
..
. .. PT-SE

,.,I
.·.EMENDA N• 74 -PLEN

Dê-se ao § 4° do art. 18 a seguinte redação, suprimindo-se, em
conseqüência, o § 5• e renumerando-se os demais

"Art. 18................................................................................ .
§ 4" A votação ele:rônica será feita no número do candidato
ou da legenda partidária, devendo o nome do candidato e sua
fotografia, do partido
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e seu símbolo ou logomarca, devidamente registrados na Justiça
Eleitoral, aparecer_no painel da máquina utilizada para a votação."

Justificativa

Com esta emenda advogamos-~ a utilização da:S- fotografias dos
candidatos nas máquinas eletrônicas de votação, tanto para as eleições
majoritárias. como para as proporcionais; na medida em que, tecnicamente,
não há impedimento para tanto. Além disso, preconizamos também sejam
mostrados no visor os símbolos ou logomarcas dos partidos. para. ao mesmo
tempo, promover a facilitação do voto do eleitor e o fortalecimento das
agremiações partidárias como canal de manifestação da vontade política.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995
Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 75 -PLEN

.•.
Dê-se ao § 7° do art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18 ...................................................................... .
§ 7° A máquina de votar imprimirá cada voto, assegurado o
sigilo e a conferência posterior, mediante critérios uniformes, para
efeitos de recontagem, de acordo com regulamentação do Tribunal
Superior Eleitoral."
·~

Justificativa

É preciso deixar explícito no texto da lei que os critérios de
preservação do sigilo e de conferência posterior não podem ser variáveis, o
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que tomaria mais difícil a fiscalização de procedimentos. Quanto à fixação
destes critérios, julgamos oportuno deixar para regulamentação pelo TSE,
tendo em vista a experiência já acumulada por aquela instituição para
normatizar e fazer executar procedimentos de utlização da informática em
eleições.
Sala das sessões, 25 de stembro de I 995.

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA:
PT-SE

EMENDA N• 76 -PLEN

Dê-se ao parágrafo único do art. 19 a seguinte redação:

.

•.

'·

.. ·.. '

"Art. I 9................................................................................... .
Parágrafo único Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos
resultados, contratando, inclusive empresas de auditoria de sistemas
que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os
programas de comp!ltador e, simultaneamente, os mesmos dadós
alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização:
· ··
mediamente meio m·agnético deviamente autenticado."

Justificativa

Com esta emenda, estamos garantindo que o repasse simultâneo dos
dados alimentadores se dê por meio magnético autêntico, o que reforça o
controle da coincidência! entre os dados efetivamente entabulados pela
Justiça Eleitoral e aqueles transmitidos aos partidos. Trata-se de medida de
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segurança que amplia a credibilidade do processo eleitoral e que, portanto,
deve ser admitida à proposição.-~
Sala das Sessões, 25 de setembro de I 995.
'

.

Senador JOSÉ EDUARDO DUTR.A
PT-SE
EMENDA N• 77 -PLEN

Dê-se ao caput do art. 20 a seguinte redação:

"Art 20. No mínimo cento e vinte dias antes das eleições, o
Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os partidos políticos,
as instruções necessárias à utilização do sistema eletrônico de
votaçllo e apuraçllo, garantindo aos partidos o acesso aos
programas de computador a serem utilizados, ulterior oitiva, em
caso desnecessidode de alterações das instt:uções, e prévio
conhecimento, ante eventuais alterações dos programas a que se
refere este artigo".

,.
Justificativa
Poderão ocorrer necessidades de alterações nas írtstruções e nos
sistemas aplicativos, antes da realização das eleiÇões, razão pela qual o
mesmo procedimento de prévia ciência aos interessados deve ser observado,
em face de alterações supervenientes.
·

Sala das Sessões, 25 de setembro de I 995.

Senador JOSÉ EDUÃRDO DUTRA
PT-SE
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EMENDA N• 78 -PLEN

Suprima-se o inciso II do Art. 28 do Projeto

JUSTIFICAÇÃO
I

O it•ciso II do art. 28 deve ser suprimido pois fere o inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal já que obriga o Juiz a decisão
desti.mdamentada, isto no plano Constitucional.
Não é admissível que o requerimento de uma simples maioria
partidária subtraia, de forma a que se apresente um óbice intransponível para
o julgador. a sua livre apreciação da matéria.
Como já dito isso é matéria de índole constitucional e não merece
acolhida do Senado Federal para que depois não tenha que cumprir papel de
expungir do 'lrdenamento jutídico, dispositivo inconstitucional que ele
mesmo votou e aprovou. Se o juiz não pudesse ter o seu livre
convencimento, que não significa dizer arbitrário, pois ele tem que ser
motivado, fi.mdamentado, 'estaria o legislador subtraindo um princípio
constitucional e ainda violando poderes e competências dos Poderes
constituídos. r:stana o Poder legislativo subtraindo uma competência do
Poder Judiciário. A análise valorativa das normas e dos fatos, a análise
valorativa da interpretação não é Õ legislador. O legislador tem uma
interpretação autêntica quando elabora uma norma. todos os demais
métodos de interpretação são concedidos ao Poder Judiciário. E uma norma
infra consritt1cional não pode subtrair esse poder porque, além de estar
violando um princípio
constitucional estaria também subtraindo e
afrontando os poderes da República.
O juiz que tenha o direito de não fi.mdamentar a sua presença é
primo irmão do arbítrio. Mas, muito mais grave, é destruí-lo desta
obrigação por ato normativo, pois se estará subtraindo o corolário da sua
sentença, a fundamentação.
Assim, é que def~r-se ·automaticamente a recontagem de votos,
na hipótese do inciso. II dóart. 28, tão somente ao talante do requerimento
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de uma eventual maioria de partidos é submeter, obrigatoriamente, o pleito a .
duas apurações, pois somente um é vencedor, coligado ou não.
Sala das Sessões, 25 de setembro de I 995.

Senador

EMENDA N• 79 -PLEN

Suprima-se do artigo 28, inciso 11 a expressão •e com
representaçlo na ·c1mara dos Deputados•

Justificativa

ó ·artigo 28 constitui-se em importante instrt.imentd para evitar· a
consolidação de eventuais fraudes, pelo que não aconselha a exclusão· dos
partidos sem representação no Congresso,
· Há que se garantir a isonomia de tratamento para todos._os partidos.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995
r,

/-l :-~
-. -· .
,

~-

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE
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EMENDA N" .80 -PLEN

Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:

•

"Art 34. Juntamente com o pedido de registro de seus
candidatos, os partidos e coligações comunicarão à Justiça
EleitoraL os valores ma:nmos de gastos que despenderão por
candidatura, em cada eleição a que concorrerem, observados os
seguintes limites:

nos
mil

I- para a eleição majoritária:
a) até R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nos Municípios
de até vinte mil eleitores;
b) até R$55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), nos
Municípios de mais de vinte mil até cinqüenta mil eleitores;
c) até RSJOO.OOO,OO (cem mil reais), nos Municípios de mais
de cinqiienta mil até cem mil eleitores;
d) até RS300.000,00 (trezentos mil reais), 110s Municípios de
mais de cem mil até duzentos mil eleitores;
e) até R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), !lOS Municípios
de mais de duzentos mil até quinlzentos mil eleitores;
j) até R$700.000,00 (setecentos mil reais), /lOS ;11unicípfos de
mais de quinhentos mil até um millzão de eleitores;
g) até RSJ.200.000,00 (um millzão e duzemos mil reais), nos
Municípios de mais de um millzão até dois milhões de eleitores;
lz) até RS!. 700.000,00 (um mi/lzão e setecentos mil reais),
.11tmicípios de mais de dois mi/lzões até três millzões e quinhentos
eleitores:
i) até R$2.000.000,00 (dois millzões de reais), !lOS Municípios
de mais de três milhões e quinhentos mil eleitores;
II -para a eleição proporcional:
a) até R$5.000,00 (cinco mil reais) por candidato, 110s
Municípios de até vinte mil eleitores;
b) até R$10.000,00 (dez mil reais) por candidato, nos
Municípios de mais de vinte mil até cinqiienta-mil eleitores;
c) até R$15.000,00 (quinze mil reais) por candidato, nos
Municípios de mais de cinqüenta mil até cem mil eleitores;
d) até RS20.000,00 (vinte mil reais) por candidato, nos
Municípios de mais de cem mil até duzentos mil eleitores;
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e) até R$25.000,00-(vinte e cinco mil reais) por candidato,
Municípios de mais de duzentos mil até quinhentos mil eleitores;
f) até.R$40.000,00 (quarenta mil reais), nos Municípios de
mais de quinhentos mil até um milhão de eleitores;
g) até R$60.000,00 (sessenta mil reais), nos Municípios de
mais de um milllão até dois mil/iões de eleitores;
h) até R$70.000,00 (setenta mil reais), nos Municípios de
mais dé dois mi/liões até três milhões e quinhentos mil eleitores;
i) até R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos
Municípios de mais de três mil/iões e quinllentos eleitores. "
nos

Justificativa
A redação originalmente proposta faculta aos partidos a fixação do
quantum que para cada candidatura poderia ser dispendido na eleição.
Parece-nos mais correto que a lei fixe limites que, sendo razoáveis,
propiciem o desenvolvimento de uma campanha eleitoral, sem que o poder
econômico seja o divisor das postulações de representação da cidadania.
Nossa contribuição busca enaltecer a democracia como processo entre
iguais perante- a lei, ao mesmo tempo em que fortalece a legitimação dos
escolhidos, o que constitui fator de estabilização política · e de
governabilidade.

Sala das Sessões. 25 de .setembro de 1995

Senador .JOSÉ EDUARDO DlTR..\

PFSE

Setembro de 1995

. cANAIS DO SENADO FEDERAL

EMENDA N" 81 -PLEN
O parágrafo 3°, do artigo 35 passa a ter a seguinte redação:

•Art. 35........................................................................................... .
"§ 3°. A abertura de contas bancárias especificas para
registrar todo o movimento financeiro da campanha é obrigatória
nos Municfpios de mais de dez mil eleitores, para o partido ou
coligação, tratando-se de eleiçiJo majoritária, e para candadidatos a
vereador."

Justificativa
A conta bancária é a única maneira de se fiscalizar efetivamente as
receitas e despesas dos candidatos. Sem esta obrigação, a prestação de
contas pode transformar-se numa farsa.
Sala das sessões, 25 de setembro de 1995

. ~/<·"r
-

ç-.

·-.......= -

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 82 -PLEN
Dê-se ao caput do artigo 36 a seguinte redação:

•Art. 36. A partir da constituiçlo dos C omitis Financeiros, as
pessoas fisicas e juridlcas poderio fazer doações em cheque,
dinheiro -até o valor de R$ 100,00 (cem reais)-, ou serviços
estimáveis em dinheiro, a partido ou a candidato, para a campanha
eleitoral."
Justificativa
A Lei deve estabelecer um valor máximo para as doações em dinheiro
"vivo", e valorizar as doações em cheque para que sejam garantidas as
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melhores condições para a transparên,:ia e fiscalização do finaciamento das
campanhas eleitorais pela JustiÇa Eleitoral e Tribünal de Contas da União.

Sala das sessões. 25 de setembro de 1995.

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N• 83 -PLEN
Os incisos I e III, do artigo 36 passam a ter a seguinte redação:

"1- no caso de pessoa física, a cinco por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, até o limite
máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
III- no caso de pessoa juridica, a um por cento da receita
operacional bruta do ano anterior à eleição, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais)."

Justificativa
Os percentuais fixados são demasiadamente elevados, haja visto que
representam, no caso de pessoa jurídica, a metade do limite estipulado para as
eleições presidenciais, e para pessoa física equivale ao mesmo limite para as
eleições de 1994; por isto é necessário a fixação de limites máximos havendo
necessidade de se fixar em Lei de limites máximos.

-

.

Saià das sessões, 25 de setembro de 1995

Senador JOSE EDUARDO OUTRA
PT-SE
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EMENDA N° 84 -PLEN

Acrescentar ao artigo 37 o inciso VIII:
"VIII. pessoa juridica de direito privado que, mediante
contrato vigente, seja prestadora de serviço, realize obras ou
fornecimento de bens a órgãos públicos, ou q~e esteja
participando de licitação para tal. fim."

Justificativa

"

...

'

A CPI do Orçamento evidenciou a· relação esp&ía. existente entre o
financiamento de campanhas eleitorais e, a con~ratação de emp~eisas privadas
· · ·
··
· · · ·com o setor público.
Para quebrar o elo existente entre doações de pessoas jurídicas e a
realização de obras e prestação de serviços para o Poder Público, justifica-se
,
a vedação proposta nesta emenda.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995.

7 c-_::.
Senador JOSÉ ÉDUARDO OUTRA
PT-SE

.

·~

EMENDA N• 85 -PLEN
' i'

'•

··_,

Acrescente-se após o artigo 38 o seguinte:
artigo, renumerando-se os demais:
"Art. - A infração às normas que regem a administração
financeira da campanha eleitoral sujeita o candidato à cassação do

.

416

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro deH95

registro ou, se eleito, à perda do mandato, de•.:..retada pela Justiça
Eleitoral, nos termos das disposições constitut:iL'nais e legais em
vigor''.
JUSTIFICAÇÃO
·É voz corrente que um bom sistema eleitoral é determinante
para o aprimoramento das instituições, e tudo o que pode ser feito
para o fortalecimento da cidadania e do voto consciente é salutar e
recomendável. Assim, a emenda que ora apresentamos visa a coibir
o abuso do poder econõmico e o aperfeiçoamento do sistema
eleitoral.
Com efeito, a infração às normas que regem a administração
financeira da camranha eleitoral não pode prescindir de punições
que estejam à altura de crime eleitoral cor-r.ctir:ic pe!o c::mdidato e/ou
partido.
Na medida em que as eleiç0es ro Brasil vêm se
caracterizando por um triste espetáculo de abuso do poder
económico, urge que se estanque o m31 peta raiz; moralizando o
fin::mciamento dos partidos poEticos e dos candidntos aos pleitos
eleitorais.
Sala das Sessões, 25 de setembro de I 995.

/c-~ ~- -~~·)
Senador LAURO c{MPOS

EMENDA N" 86 -PLEN

Acrescente-se, após o art. 40, o seguinte artigo, remimerandose os demais:
"Art. Os Comitês Financeiros devem enviar à Justiça
Eleitoral até IS de julho de 1996, 15 de agosto de 1996 e 15 de
setembro de 1996 balancetes de receitas e despesas, individualizados

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

por candidatos, referentes a cada uma das eleições, obsetvado o
disposto no art. 35, § 6° desta Lei.
§ 1o O candidato que não fornecer ao Comitê Financeiro os
dados para as consolidações parciais previstas neste artigo terá
suspensa a participação no horário eleitoral gratuito, até que
regularize sua prestação de contas.
§ 2° A Justiça Eleitoral apreciará os balancetes previstos neste
artigo, devendo verificar a sua regularidade e atestar sua correta
apresentação, determinando a sua imediata publicação, de forma
resumida, ·em órgão da imprensa oficial.

§ 3o Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar técnicos dos demais poderes e de tribunais
de contas, pelo tempo que for necessário.

Justificativa

Esta emenda procura introduzir um procedimento mensal de controle
das receitas e gastos ao longo da campanha, de forma a impedir que os
abusos de poder econômico se · constituam em fato consumado e, assim,
tomando mais dificil a anulação de eleição viciada pela desigualdade de
competição e pela prática de irregularidades que induzem a vontade do
eleitor. Trata-se de medida altamente moralizante do processo eleitoral e,
por isso, merece ser incorporada à proposição.
·· ·

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995 .

....... -~_--,

--

/;::·~-

Senador JOSE EDUARDO DUTRA
PT-SE
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'
E,MENDAN° 87 -PLEN
Dê-se aos inci~o III do artigo 43, a seguinte redação:
"Art. 43..................................................................................
III - relação dos doadores, pessoas físicas e jurídicas
com os respectivos valores e indicação das formas de
doação."

Justificativa
A relação dos valores é-essencial para a fiscalização da Justiça Eleitoral
e do Tribunal de Contas da União.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995

:-- ~..-.;'"

···-----

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA
.- '
. N• 88 .-PLEN

Dê-se ao artigo 46 a seguinte redação:
"Art. 46. A Justiça Eleitoral, a qualquer tempo, no curso e ao
término da campanha, a requerimento do Ministério Público ou de
partido politico, poderá, através de seu órgiio competente:
I. requisitar, diretamente, às instituições financeiras, os
extratos e comprovantes de movimentaçao financeira das contas
dos comités e dos candidatos;
11. determinar o exame das arrecadações e aplicações
financeiras dos partidos políticos e càndidatos;
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III. ordenar diligências necessárias à complementação das
"informações ou saneamento das irregularidades encontradas;
IV. constituir auditorias, em nível regional e municipal, as
quais funcionarão perante os Juizes e Tribunais, inclusive o
Tribunal Superior, para o exame e julgamento das contas dos
partidos e candidatos."

Justificativa
A possibilidade da Justiça ·Eleitoral examinar a qualquer momento, no
curso da campanha, as contas dos partiddos e candidatos, através da
constituição de auditorias· em nível municipal e regional, constava do
Substituto do Relator, Deputado João Almeida, de 29 de agosto de 1995.

O resgaste da redação original do Substitutivo do Relator da Câmara, é
de fundamental importância para a lisura, transparência e fiscalização do pleito.
eleitoral, e por isto deve ser incorporado pelo Senado Federal.
Sala das sessões, 25 de setembro de 1995 .

-

.._,. -·~·
'
Senador JOSÉ EDÜA.RÕÔ OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 89 -PLEN

Dê-se ao caput do art. 48 a seguinte redação:

"Art 48. Somente a partir de r de junho de 1996, as
entidades ou empresas de demoscopia poderão realizar pesquisas de
opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos para serem
levadas ao conl1ecimento público, sendo obrigadas a registrar junto à
Justiça
Eleitoral, até dez dias antes da divulgação de cada pesquisa,
as
informações a seguir relacionadas:"
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Justificativa
Por esta emenda estamos propondo a fixação do termo inicial para a
realização de pesquisas, que deve ser coincidente com o o início do período
compreendido entre Io e 30 de junho de 1996, que é o prazo. assinado aos
partidos e coligações. para que realizem suas convenções para escolha dos
candidatos, conforme o art. 9° do presente projeto.
Justifica-se esta coincidência na necessidade de não haver
apontdiilentos à opinião -pública de nomes. ainda não acolhidos como
candidatos pelas instâncias de mediação política, que são os partidos ou
coligações.
A divulgação prévia de ·'pré-candidatos·· milita em desfavor da
soberania dos convencionais, minimizando o papel dos partidos como
agentes de articulação da vontade política. Há nisso um processo de
personalização da política, que não contnbui para com o ~fortalecimento das
agremiações partidárias: imperativo de aperfeiçoamento de nossa incipiente
democracia.
Além disso, estamos dilatando para dez dias o prazo deferido a essas
instituições, para que apresentem à Justiça Eleitoral as informações
relacionadas neste artigo, a fim de~- que se configure tempo hábil para o
exame a que se reporta o§ 2° deste mesmo artigo.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995

.0-.;-1.'
,_:;
í ./- . r-- ----.

Senador JOSE' EDUARDO-nUTRA
PT-SE
-f

-- --

~

_;.- -;-
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EMENDA N° 90 -PLEN

Altere-se, no art. 51, § ! 0 , a referência ao "art. 334" da Lei n°
.4.737, de 15 de julho de 1965, para "art. 329".

Justificativa
O tipo descrito no caput do art. 51 é equivalente ao que está definido
no art. 329 do Código Eleitoral, melhor ;adequando-se, portanto, a aplicação
da pena prevista para este artigo, e não do art. 334 que dispõe sobre fato
criminalmente tipificado que não guarda similitude com o disposto no art. 51
do PLC n° 109/95.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.

a

-.:ç- ',
-

...).p-

Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA
PT-SE

EMENDA N• 91 -PLEN

Dar nova redação ao caput do- artigo 54:

"Jfit: 54. Será permitida, até 48 horas antes das
eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de . .
propaganda eleitoral, no espaço máximo, a ser utilizado, por
edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um
oitavo de página de jornal padrão, e de um quarto de página
de revista ou tablóide.
'
H

Justificativa

Os espaços são excessivos ·e se constituem em eler.1ento de
desigualdade entre os concorrentes. Os mais abastados economicamente
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poderão dispor de privile.giado meio de . pr~paganda. em detrimento das
condições dos demais.

qala das sessões. 25 de setembro de 1995

-.

-~

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 92 -PLEN

Suprima-se do parágrafo 6°, do artigo 55 a seguinte expressão:

"Os que náo forem utilizados deverão ser
redistruibuidos entre os demais concorrentes interessados,
fazendo-se novo sorteio, se necessário"

Justificativa

O mecanismo da redistribuição dos painéis não utilizados favorece os
candidatos e partidos mais abastados economicamente, em detrimento da
normalidade do pleito.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE
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EMENDA N• 93 -PLEN

/
Suprima-se dos parágrpfos 1° e 3°, do artigo 56 a expressão "exceto
aos domingos".

Justificativa
Domingo é o dia em que a maioria da população pode ver o programa.
Esta exceção só era concebida quando, aos domingos, era obrigatória a
realizaçao de debates entre candidatos.
A pr"esente pmposta, ademais, guarda semelhança com o disposto no
parágrafo 7° do mesmo artigo que possibilita a veiculação dos programas
eleitorais aos domingos.
·
Sala das sessões, 25 de setembro de 1995
. :::-

.

Senador JOSÉ EDUARDO-OUTRA
PT-SE
EMENDA N" :>4 -PLEN

Dê-se ao parágrafo 1O" do artigo 56 a seguinte redação:

"Art. 56 . ............................................................................................
1 10°. As tier/Undas, quartas e sextas, o horário definido nos ·
1• e 3° será destinado à divulgaçlo das ptopostas partidárias, ou
de candidatos ptoporcionais; às tetÇas, quintas, sábados e
domingos, aos candidatos majoritArlos."

Justificativa
Trata-sé de u-ma adequação a outra emenda apresentada pelo PT, que
torna-se obrigatória a propaganda eleitoral gratuita aos domingos.
sara: das sessões, 25 de setembro de 1995.

.

--

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT..SE
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EMENDA N• 95 -PLEN

Dê-se ao inciso 11, do artigo 57 a seguinte redação:
"11- quatro quintos do tempo, entre os partidos e coligações,
proporcionalmente à votação obtida na última eleição para a
CiJmara dos Deputados."

Justificativa

A divisão Cia·mà1or'parte do tempo do horário eleitoral gratuito deve ser
proporcional à ·represenTação do partido· ha sociedade e, nada mais justo do
que aferir esta representação através da votação obtida e não pelos eleitos.
Até porque .muitos. partidos· . .cortr significativa representação social não
participariam da di-stribuição pelo fato de não terem eleito nenhum
representante.
·
:s~Já das sessõ'es, 25 de setembro de 1995

... ...·.

-~

"

....

Senador JOSÉ EDUÁRDO OUTRA
. '. ':,
PT-SE

'

EMENDA N• 96 -PLEN
· S\1flrll'na-5e ·.., ·§ ;;~ do art. 65 do projeto._
1
: 1 ,' •

• .

•

~~ a't t • •
;_

,•

.

• '

I

• •

~

JUSTIFICAÇÃO
O § J• do art. 6~. atenta. çontra o princípio da individualização da
responsabilidade ao permitir que a notificação para se defender seja feita ao partido ou
coligação e não a o candidato que descumpriu regras de propaganda eleitoral.
Conquanto seja este um processo de natureza administrativa. mercê
de presidido por uma autoridade judiciária, é de se atentar que a notificação para a
defesa, à semelhança da citação no processo civil ou penal, se endereça à pessoa contra
quem se está reei amando para que esta avalie as consequências do seu ato e livremente
decida por defender-se ou suportar as penalidades que do ato decorram. Várias são as
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penalidades prev·stas nesta lei p)lra a hipót~se. Desdé a multa mínima de 10.000 UFIR
até a pena de det•!nção de dois meses a um ano, desconsiderada a hipótese de agravação
decorrente de ter sido cometida a infração pela teleVisão. rádio ou jornal.
Desta forma deixar que a comunicação judicial de tão graves
consequências sera considerada eficaz quandp tão somente recebida por um funcionário
do Partido, é não só um· atentado à regra juridíca da necessidade da comunicação
pessoaL como permitir que as escaramuças comuns ao interior dos partidos.
notadamente nesres períodos. possam dar causa à condenação de candidato.
Considerando que os prazos para defesa são de 24 horas, é
somente o funcionário ou dirigente partidário, por mero acaso ou esquecimento. sem
qualquer má-fé, r !tardar em algumas horas a comunicação que tenha recebido do Juiz em
face das declaraç ies de um candidato. para sentir o candidato os rigores da lei.
Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1995.
Senador

EMENDA N" 97- PLEN

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 66:
"§ • .A manifesta preferência em favor de algum candidato ou

em detrimento de outro, acarretará a suspensão da circulaçiJo por
uma ediçiJo, por determinação da Justiça Eleitoral, mediante a
denúncia de partido politico, de candidato, ou do Ministério
Público, ficando o responsável pela empresa sujeito às
penalidades previstas no artigo 323 do Código Eleitoral, e multa de
R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, duplicadas em caso de reincidência".
Justificativa
A Lei que regulamentou as eleições de 1994, previa de maneira
explícita, a suspensão das atividades das emiss~ras que, em sua propaganda
normal, configurasse manifesta preferência por determinado candidato, partido
ou coligação.
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É incontestável o fato dos meios de comunicação não adotarem nos
processos eleitorais uma posição de neutralidade e equidistância frente às
várias candidaturas.

Por isto. este dispositivo adotado nas eleições presidenciais deve ser
. incorporado pelo Senado Federal. a fim de garantir a democratização dos
meios de comunicação, pelo menos, durante o processo eleitoral.

Sala das sessões.25 de setembro de 1995

-,

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N• 98 -PLEN

...
'

'.

.

~

'

t

Suprima-se o inciso IX, do artigo 67.
''

'

.

..

".

Justiflcat!ya
A distribuição ·de votantes- de propaganda: eleitoral, popularmente
conhecida como "boca de uma", no dia da eleição, njjo deve ser classificada
como crime eleitoral pois, desde que disciplinada pela Justiça Eleitoral e pelo
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Poder Público. constitui-se em elemento de esclare!timento para o eleitorado e
de livre exercício da manifestação dos candidato7 e partidos.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995.

. '-:I

F·-:~~ ~--:;=_.

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 99 -PLEN

Incluir. onde couber, o seguinte inciso ao artigo 67:

" . promover ou aceitar a participação de candidato, ou a
veiculação de seu nome ou imagem, em inauguração de obras
públicas ou eventos relacionados à apresentação, lançamento ou
andamento de projetas, programas, campanhas ou similares,
promovidos pelo Poder Público, no período entre a escolha de
candidato em convenção e a data da eleição:
Pena - detenção de seis meses a um ano;"

Justificativa
É inadmissível a continuidade da velha prática política de colocar a
máqu1na. os recursos e realizações administrativas à serviço de qualquer
candidatura durante o período eleitoraL

427
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Esta lógica e tradição é uma excrescência e um viês anti-democrático.
que só será eliminado- -dos costumes pofíticos de nosso país à partir ce
rigorosa criminalização disposta em Lei.

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995.

'"-.-

--

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 100- PLEN

Dê-se ao artigo 72 a seguinte redação:
•Att. 72. A representação de cada pattido na Cámara dos
Deputados, para os efeitos desta Lei, será a existente em 01 de
fevereiro de 1995. •

Justificativa

Esta emenda justifica-se pela necessidade de isentar o processo
eleitoral do que se convencionou chamar de "dança de partidos", ou seja, as
transferências de siglas partidárias por conveniências unicamente fisiológicas,
em claro desrespeito ao eleitor.
Deste modo, estaremos contribuindo para o instituto da fidelidade
sistema político- partidário brasileiro.
partidária e para fortalecimento

o

do

Sala das sessões, 25 de setembro de 1995
---7

s;.- .... ---

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE
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EMENDA N• 101 - PLEN
"Disposições

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao capítulo
Finais~:-- -

"Art. . Para efeito de determinação do quociente
eleitoral não se considera como válidos os votos em
branco."
Justificativa
A utilização do voto branco como válido, para efeito de determinação do
quociente eleitoral. tem contribuído para aprofundar as graves distorções
relativas à representação na Cãmara dos Deputados.
Tem sido um instrumento excludente das minoriàsc que, em partidos
menores, mesmo conquistando votos suficientes para eleger representantes,
por não superarem a barreira do quociente eleitoral têm permanecido
excluídas da representação popular.
Assim a medida ora proposta constitui
proporcional mantido pela Constituição Federal.

exigência

do

sistema

Sala das sessões. 25 de setembro de 1995
.~-

'

Senador JÓS-~ EDUÀRDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N•102- PLEN

Incluir, onde couber, o seguinte artigo no capítulo
Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais".

"Da

"Art . A infração às normas desta Lei sobre arrecadaçllo e
aplicação de recursos nas campanhas eleitorais sujeita o
candidato à cassação do registro ou, se eleito, à perda do
mandato, e o partido, à suspensão, pelo perfodo de um a quatro
anos, do direito de participação do Fundo Partidário, decretadas
pela Justiça Eleitoral, nos termos das disposições constitucionais
e legais em vigor."

~
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Justificativa
O texto aprovado na Câmara eleiminou o dispoSitivo ·aa lei 8.713/93.
que estabelecia a perda de mandato dos candidatos eleitos. que cometessem
infrações às normas sobre íinanciamerito- de campanha da lei Eleitoral.
Supnmiu, também. o dispositivo do Substitutivo do Relator Deputado
João Almetda. que previa a pena de suspensão, pelo período de um a quatro
anos. do direito de participação do Fundo Partidário. pelos parttdos que
cometessem as mesmas infrações á lei Eleitoral.
A inclusão destas disposições pelo Senado Federal é essencial para
assegurar o necessário rigor da lei contra os candidatos e parttdos que
violarem as normas sobre financiamento de campanha contidas nesta let.
Sala das sessões. 25 de setembro de 1995.
-:

-

;

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
PT-SE

EMENDA N" 103- PLEN
Act'l'scentc-se ao Pt·ojeto de Lei o seguinte arti~:o:
"Art. - As •·mlssoras de rádio c tele\' is ao lerA o o dil'eito il
compensação nscal pela cedência do horário eratutto pre\'lsto
nesta lei."
JllSTIFiüi.TIV A

t l'uto notório que a cessAo compnl~órin dr tempn gratuito
_ para os partidos polltkos repr<•senta considerá\·el prejuízo para
as emis~o.ras <.J~ rádio t: ttlcvisAo. ~Ao i• difh;il imaginar n que
signiflra uma hora dr interrupçao nR llrogramaçilo de uma
cmi:o..:\Ot'R. C"om fi ronsr(jüente dcsloramcnto l.' compa·cssüo dos
pro~,:rama~, com a perda dos intervalos comercinis. para- nao ·"t'

!'Miar dos prejulzos pela 11crda de audlênciu. pois. nos dias dr
programa politico, muitos HJII"OVtitarn (lltra fat.<·r outra> coisas e
muitos dos <(U'' d<·sligam o apnrelho nAo 'oltHm a liga-lo ues<e.<
di o..
Por l>>o mesmo. cm todas as ocasiOes n~cessárias, desde
1986, a lei tem t·ouccdido às emissoras um direito dP
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ressarcimento lhr•l pelo t•mpo cedido. A L•i 9.096. -de 19.09.9$.
Lei Org:única du:o. Partido:oo.. atrib'ui Ho Podt:r· [).et·ucivu o dr\'("1" df'

csrabclcccr os crircrlo> de"d <umpensH~iio. c·m ~•u ar·figo ~2.
panlgrdfo único. Essa medida não constitui f••or nenhum ou
bt'n~ficio O.scal por 'tcn·i.,:o., compulsoriauu.·uu• prestado!~.. mas
uma rrmun('l'aç:'\o. a indu 4ue incomplet!l

t"

insatisfató.-ia .

.-\s Leis ~.~0!1186. 7.664,8!!. ~.7731!19, I:UI~/91 e 8.713 de
30.09.93. 4ue rc~;ulamentaram a!\ ele-içõe~ antt"riorcs., cODC'fdtt·arn
. '""•a•"C!mculo A• emissora~ de r:ídio e tclevlsAu. Nlo se pode

admitir, ern slo consciência, que o termo "~:ratuito" re11ra-~e ao
prurador do• ~en·iços c nllo liquelr• qur deles -'e utili.uun. i:
clarn que o prestador de serviço.< dew ser remunerado e !!!~Se foi o
cntendhneJtto do Congresso por rodos cues anos. lnclush·e, é bom
repetir, e•sc é lamb~m o entendimento depreendido da Lei
OrgAnlca dos Par"tidos. recentemente aprondL .-\ "contrario
•en.u", se o Congresso :'1/adonul tem o indl~cutivel direito de
exproprl81' htns de cnprtsas conccsslonáriY_s. por que dispor de
aptnas 90 (UO\'tnUl) minutos por diY? l'or que nlo um comercial
de JO (trinta) segundos parK •·ada candidato por dia? !líem se
diga que a novY ro:d11çAo do parágrafo 6•. do artlao 1~. da
Consrltuiçio imptdlria a conrtssAo do ressarcimento atra\'H de
lei nlo esp~ciftcn. .\ssim o seria, em st trutando de isençAo,
.im:cuthu ou anistia. ~lio é o caso. Trata-se. eutamente.,. de 1
r~sKrclmcnto e como tal o Congresso o tem entendido.

:'l/lo hli, portanto. nenhuma razio. ptlo contrário, dt nlo
reconhtctrmos idfntiro direito nessas id~otlrns cirruns!Ancias,
principalmente "gora que se contempla 11 utilluç6o de
"comerciai•" de JO (trinta) c 60 (OICSSenta) seaundos.

A parte considtránl simpatia pelo• meios de comunicaçio,
nilo podemos deixar que 'eus e\'enruais. ou at~ freqUente>.
agra\'os e dcsrespeilos comclidos por suas Injustas
gcncrnllzaç6eo. façam-nos esqu•cer de que 11 misslo prcclpua da
lei ó a de conferir a cadY um o que lhe c dt\•ldo. 'leste caso, nlo
podera haver d1hida sobre O Ql'E e A Q\:t::\1 é deYido.
17M

z.r ~

i~bik>-a,-

/"1"/.J
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) _- Nos termos do --~is~ de apreciar e modificar alguns dispositiVos que enteildeart.l40, a. do Regimento Interno, designo o Senador Ra.mez Te"bet mos não$~ adequãdoS a um processo eleitonl em que a vOiitapara prorerir parecer sobre a matéria. - ---~ - - de do eleitor possa se expressar da forma mais livre possível.
Concedo a palavra ao Senador Ramez TebeL
Com esse desiderato, os membros do Senado Federal ofete.. O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para proferir pare- ceram um número elevado de emendas ao PLC D0 109/95,com &1cer. Sem revisão do orador.) _-_Sr,_ Presidente, sn e Srs. Senado- gumas sugestões, de tal relevância para a lisura do pleito eleitoral
res, o parecer é de plenáriO, em su bstiruição à Comissão de Consti- do próximo ano, que decidimos destacá- las no nosso paRICet" sobre
ru.içio, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara a matéria. em.born. nem sempre fazendo o seu aproveitamento inten"l09, de 1995 (n• 180, de 1995, na Câmara dos Deputados), que gmL
estabelece normas para a realização das eleições municipais de 03
Assim sendo, pedimos vênia a esta Casa para opinarmos
de oub.lbro de 1996 e dá outras providáncias.
inicialmente pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 109,
de 1995, solicitando o prazo IOgimental para a apreciação de rodas
.1- Relatório
as emendas que foram apresentadas, para que, na sessio de amaÉ submetido ao exame desta Casa, o Projeto dC Lei de Câ- Dhi, possamos discuti-las e ap'OVar as que o Plenhio julgar indisn• 109, de 1995 (n"l80/95, na Câmara dos Deputados), que pensáveis ao aprimommmto do projeto de lei Assim, o projeto
estabelece normas para a IOS!ização das eleições municipais de 03 podett retomar à Casa de origem a tempo de semn votadas, tamde ouiUbro do ano próximo e dá outras providências, de autoria do bém. naquela Casa. as emendas que acaso fcxem aprovadas aqui no
ilustro Deputado Paulo Bemaido e outros eminentes Deputados.
Senado da República e """"' submetidas à SSDÇio e à publicação
Foi apensado à proposição o Projeto de Lei do Senado n• dentro do prazo constitucional de 1 ano anterior oo pleito munici240, de 1995, do nobiO Senado< Lauro Campos que "prm'be que pai do ano que vem.
partidos políticos e candidatos a cargos eletivos recebam contriSr. Presidcnre e Sr's e Srs. Senadores.. este é o rela.tório"inibuições de pessoas juridicas e dá outtas providilncias."
cial que faum.os, mais uma vez observando que o Senado da ReA proposiçio disciplina os procedimentos necessários à rea- pública, embora pemido pelo telDP', com a manife-. boa-vontaüzação das próximas eleições. complementando os dispositivos de e espirito dvico dos Srs. Senadores, que já apresentaiam. aqui.
coostantes no Código Eleita'B.l., a Lei n° 4.737, de 15 de juJho de como fiCOU salientado, mais de meia centena de emendas. por cer1965, e a recém promUlgada Lei dos Partidos PoHticos, Lei n• to irá cumprir seu alto dever de cotll.ribuir para que o projeto de
9.096, de 19 de setembro de 1995.
lei, que IOgulamentaiá o pleito do ano que vem, atenda sua veroa0 projeto regulamenta as questões relativas ao registro de deira ftiialidade, isto é, a lisura e traos~ncia do pleito, além do
candidatos, à c6dula eleiton.l, ao sistema elettônico de votaçio e
prof'ungo reçCito a'o sentimento elDII!l&dõ dãs umas.:
ap.Iraçio, il fLo::calizaçio das eleições. à arrecadação e à aplicação
E o nosso mlat6rio e o panlCCI'. Sr. Presidente.
de rerursos de camponhas eleitorais, às pesquisas e à propoganda
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- A Mesa concede, na
eleitoraL bem como dispõe sobre os crimes eleitorais~
forma do art. 348, inc. II do Regimento Interno, o prazo· de 24b
Aprovada a proposição na Câmara dos Deputados, vem a para que V. Ex• apreseUe parecer sobre as emendas.
proposição 1 revisão desta Câmara Alta, onde reaobeu as emendas
Em discusslio o projeto, em turno único. (Pausa)
que fonm publieadas no Diário do Congraso Nacional e as que
O SR. PEDRO SIMON (fora do microfono) -Sr. Presidenforam lidas nesta sessio.
te, a discussão encerra~se hoje? Pcxlc..sc apresentar emendas?
É o Relatório.
O SR. PRESIDENI'E (J~ Samey) - Pelo Regimento, até
o futal do encetramelllo da discussio do projeto podem ser apreU- Voto do Relator
pelo Pleuirio.
- •
sentadas
Caso Dio haja oradores para discussio, nesta sessio, esta
Os requisitos formais de constitucionalidade são atendidos
pelo PrOjeto de Lei da Câ.mam n° 109, de 1995, tendo em vista que sem enceiTada hoje..
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra
a matéria deve ser disciplinada em lei ordi.oária da União (Consti~
ruiç.io Federal, art 22, 1), Dio havendo restrição quanto A sua ini- - para discutir.
O SR. PRESIDENI'E (J~ Samey)- V. Ex' tem a palaciativa. RegiStre-se, ainda, que como a eleiçio que se :regulamenta
terá lugar denlro de periodo superior a um ano. não se aplica A Y11l, para discutir. por 1 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem n:proposição a restriçiooonstante do -art.16 da Lei Maior.
No que diz respeito à coostirucionalidade material juridici- visio do orador.) - Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores. confesso
que não estava preparado para ver encerrada a discussio. Falei
dade e técnica legislativa, nlo bá reparos.
QUanto ao ili&:ito, opioamos, também, favoravelmente à com o ilustre relator, na quinta-feira. e S. Ex• disse-me que apreproposição, lendo em vista a necessidade de se regulamentar de sentaria as emendas na terça-feira. Imaginei que. no momento da
forma adequada e tem.pestivamente, a realizaçio das próximas apresentaçio das mesmu. fadamos a disrussio. Agom e~i
eleições municipais, com vistas a garantir a ttan<plilldade e lisura aqui discutindo as emendas enquant.o o relator as apresentará amachi. Vejo que bi um deseompasso, por isso nio estou prepamdo
do pleito.
Trata-se, sem chlvida, de lei da maior importância, que visa para fazer a anâiise que gostaria de fazcr das minhas emendas e,
a pen:ni!:ir qUe se aUsCulte a vontade popular, que se manifesta nas digo com toda a sinceridade. das outras emendas.
Penso que IJlllllbi todos vio ser pegos de surpresa, porque
umas. E uma lei sociaL uma vez que nlo há nada mais social do
que aprimorar a democracia e, mais impoltãntc, aprimOrá-la no há vários Senadores que apresentaram emendas, que tamb6m vio
munidpio, que deve ser a base do nosso sistema político.
querer defendo!-las. e que, quando à!el!""'m aqui, ficado sabendo
Inobstante coosiderarmoo que o projeto originário da Câma- que somente poderio encaminhar a votação. porque a discussio
ra, de modo geral. apresenta um texto equilibrado, sistematiZado e, CSIA encerrada boje.
O Sr. Ramez Tcbct- V. Ex• pennite-mc um aparte, Senaao nosso jlízo, vai ao CDCODlro da vontade da sociedade, priDcipalmente em seus aspectos relativos :l moralidade pública e à reduçio dor Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Pois nio. Senador Ramez Tebet.
do poder económico das eleições. não podemOs deixar, como Casa

=

emendas

o
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O Sr~ Ramez Tcbct Senador Pedro Simon, mal V. Ex•
inicia o seu discurso que, com certeza, vamos ouvir com atenção,
já me atrevo a lhe solicitar UIIl aparte. no geguinte sentido: apteM
sentei relatório em plenário, sobre o projeto oriundo da Câmar:a.,
premido pelo Regimento. Não obstante, a conversa que mantive
com V. Ex• continua de pé, isto é, pcxlemos disaltir e vamos disM
cutir o projeto e as emendas hoje e ama.Dbi.
O SR. PEDRO SIMON - Mas o Presidcnle disse que encerra a discussão boje.
O Sr. Ramoz Tebet- Sobre o projeto. mas as emendas vão
ser ap!<ciadas pelo relator. Eu pedi pmw pan apresentar meu relatório sobre as emendas.
O SR. PEDRO SIMON- Penso como V. Ex'. mas poroce
que a Mesa não pensa assim. porque disse que encetra a discussio
boje, e ama.nhã s6 haverá encaminhamento das emendas. Nio é
isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE Qos6 Samey)- Quero esclanocer ao
Plenário que, de acordo com o Regimento, a discussio do projeto
estA sendo iniciã.da, e, se nio houver oradores, compete l Mesa encerrar a discussão. Como nio tivemos condições de votar o requerimento de tramitação conpnta do Senador Lauro Campos. que, se
o Plenário aprovasse, evidentemente provocaria o emendamento
da m.at&ia a que se refere, a discussio será encenada na sessio de
M

amanbi!.

-- ...

O SR. PEDRO SIMON - Meus cumprimentos pela decisãodeV.Ex•,sr.Ptesidente.
Essa mat6ria 6 realmeute muito importante.
Primeiro, temos que lamentar, porque essa deveria ser uma
lei para existir -efetivamente uma lei eleitoral -, mas fazermos
uma lei pan cada eleição. Esse 6 um dos espelhos grotesco. ridiculo, incompreensível e que, me perdoem a sinceridade, faz C001 que
o prestígio do Coogil:iso Nacional seja muito boixo.
cada lei ~ Uma m8neim de ser. 1& adotamos as mais variaM
das formas: já pronogamos mandato de prefeito por dois anos, j6
fiZemos com que as eleições coincidissem. j& mudamoS- a Constituição pára fazer essas iden!ificações . . . mudanças sio .. mais
variadas e as mais ridículas p:lSSÍveis. A mim parece que famas ter
uma lei eleitoral única e, salvo ahemções nrfssimas. aqui ou icolá. a lei é uma só. Entretanto. mudaMse o prazo de filiaçio, aumenM
ta-se pan cá. diminui-se panlá, faz-se alterações absolutamente
casuísticas e grosseiramente iilteipretadas per quem quer que sejL
Essa é a primeira análise que faço, dizendo que nio estamos
inovando nada~ ~ é a tradição. Desde que me lembro•. cada eleição te~ uma ~et no~ a, com mudanças e alterações. pol5 que 6
bom hoJe. ~ ru'7" amanbi!.
~-~A ~e~ ~euda que _apresento Sr. Presidente, 6 a de número 05 - fo• distnbulda a <Óplll das emendas e os Sonho= t&n o
awlso.
M

°

o

-

;
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EMENDA N" 5 - CCJ (SUBS1TIUI1VA~
Ao Projeto de Lei da Câmaill n• 109. de 1995,
que estabelece n~ pua a rcalizaçio das eleições
municipais de 03 de ootubro de 1996, e dá outJ:as providências.
Substitua-se a redação do c:aput do 111. 10 pela
seguinte:
Art. 10. Para concarer às eleições ora reguladas.
o candidato deverá possuir domicilio eleitoral no município e filiaçãO no respectivo- partido cammicada à Justiça EleitoraL até a data da publicaçio da lei.

O que diz o projeto de lei que veio da Cimam dos Deputados?
quinze de dezembro. Então vamos ter o sorteio, o leilão.
a compra de deputado at6 o dia 15 de21embro; a compra do deputa-
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do entre o projeto de lei e o dia 15 de dezembro. O que já aconteceu nas oottu vezes! Isso me parece um escândalo, isso me parece
uma imoralidade!
Publicada a lei, está. publicada a lei. Se estou naquele partiM
do, soo daquele partido. Se saio daquele partido, eu saio daquele
partido. Isso pareceMme uma imomlidade, que não é nova, que
vem se tepetindo. Sinceramente. creio que O prazo para mudlir de
partido é até a publicação da lei. Na minha opinião devia ser e ji
foi um ano antes. Já em para ser um ano antest Quer dizer, o prazo
de fJliaçio tinha que ser um ano antes. De um ano antes, ele tinha
mudado at6 o dia 15 de dezembro. n estou alterando, potque podcri ser a data em que se publicar a lei
Entio. tenniDa o leilio, pois nos lembramos que houve um
partide aí que andou leiloando deputados e existiram deputados
que até perdcmm os mandatos por causa desse tnx:a-troca de v~
pera de eleição para ganhar tempo, espaço na televisio, ou coisa
que o va.lhL
Esse é um projeto de lei que veio da Câmara. e até o dia 15
de dezembro deve OCOtier a publicaçio da lei. Eu até achava que
devia ser diferente; devia ser uma data bem anterior, mas aí é ser
mdical. Portan!o, fico na data da publicaçio da lei.
A segunda emenda:

EMENDA N" 6 - CCJ (MODIFICATIVA):
Ao Projeto de Lei da Cimam n• 109, de 1995,
que estabelece noonas pua a realizaçio das eleições
municipais de 03 de ootubro de 1996; e dá outras JrOVid&cias.
m..se, ao§ 2° do art. 10, a seguinte rcclaçio:
§ 2•. No caso de fusão oo incorporação partidária
oconida após a publicaçio desta !e~ seri. considerada,
pan efeito de filiaçio partidária, a data da filiação do
candidato ao partido origi:iWio.
É 0 que estou apresemando. o que 1em 00 projeto de lei que
veio da Cimara? A mesma data • 15 de dezembro. Então, é favorável fundir-se o partiôo, pois aí ele pode ir at6 o dia 15 de de"'mbro. Nesse caso, mais do que DllDCa, vale a data da filiação do ciM
dadlo no putido dele. HouVe filiaçio? Sim. houve filiação. Eu era
do PMDB e 108 fundi com 0 PFL? Sim. Qual é 8 data de minha filiaçio no PMDB? É tal data. Entio, 6 essa a que vale. Se já tenho
filiaçio partidária, vale a minha filiaçlo ao putido a que estava fiM
liado~ Nio vai ser a fusio que vai abrir um prazo difetente daquele
que deve ser, que vale para mim e pu:a os senhores que também
~m um putido. Por que vai ser diferente pera quem faz uma filiaçio partidária? É a minha segunda emenda.
A terceira emenda. Emenda. no?. ao art. 10, acrescenta 0 seM
guin"' parágrafo:
- ---- -"§ - Podetilo ooncom:r às eleições ora reguladas
aqueles que, nio possuindo liliaçio partidária na data da
publicaçio desta lei, filiarem-se a partido at6 a 31 de dezembro de 1995, desde que cumpnm o requisito de do-- nlicílio eleitoral previsto no caput deste artigo."
AI 6 diferente. Pata quem nio "'m partido, pan quem nio
"'m filiAção, enlendo que devemos estender a chance a fnn de que
venham a participar da vida poKtica. Nio 6 o caro de uma pessoa
que 1an partido, que ellli mudando. que faundoum pula-pula. É o
cara que nio "'m neuhuma filiaçio.
Creio que devemos buscar, apelar. fazer um chamamento
para que intelectuais, tideres e peSS<lOS em geral se filiem aos partidos. E essa data, penso que devemos eslendl!-~ pan que um maior
mlmero de pessoas inlegrem a vida politica. E diferenle de ter-se
um partido e troá-lo por rutro. Enm!anto, se a pessoa não é filia-
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da a partido algum, entendo que se pode pellDlllr que esta se tllie a

um partido até o dia 31 de dezembro.
Outra emenda, a Emenda n° 19, prevê o seguinte:
"Art. 33. A arrecadação e a aPlicação de rerurso$
na campanha eleitoral são realizadas sob a responsabilidade dos partidos e dos candidatos., e por eles pagas.11

O Projeto de Lei n° 109 quC veio di. Câinaii cistabe_lcce em
seu art. 33:
=~-"Art. 33 - 1!..s-despesas da ca.mpa.õha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos. ou de
seus candidatos, e por eles pagas."
Enlendo que ela é solidária. É "partidos e candidatos". Até
porque se eu colocar esse "ou", qual sed a explicaçio que vou
dar? Quando será um e qu3Ddo será outro? Acho que a responsabilidade é do partido e do candidato. O partido é I<sponsáve~ o candidato 6 responsável, os dois vão cuidar porque os dois devem ser
responsáveis. É uma simples substibJiçio mas de profundo reflexo. Em vez de ser "do partido ou do candidato" 4S ''do partido e do
candidato".
Apresentei a Emenda D0 22 ao art. 36. § 2°, do Projclo de
Lei n° 109, verbis:
Suprima-se o § 2° do art. 36 e d6-se a seguinte reclaçio aos
incisos I. II em do seu § 1°,
I - no caso da pessoa. tisica. a 70.000-Uoidades Fmcais de
Referência - UFIR;
II- no caso em que o candidato utilize recursos pt6prios. ao
valor máximo estabelecido pelo seu partido ou coligaçio;
lll - no caso de pessoa jurldica, a 300.000 Unidades Fiscais
de Referência - UFIR.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - O teinpo de V. Ex'
está esgotado. A.manhi., V. &• poderi discutir as ctDcndas.
O SR. PEDRO SIMON - Vou tentar am.anbi. Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cootinua em dUcussão a miUriL (Pausa.)
O SR. JOS!Í EDUARDO DUTRA ·Sr. PI<sideote, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Cooccdo a palavra a
V. Ex•.
O SR. JOSlí EDUARDO DUTRA (PT.SE. Pela Ol'dem.
Sem revisãO- do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores.
gostaria de ;;aber se o prazo para aJXeSCDtaçio de emendas se enCeiTa hoje ou se foi prorrogado at6 amanhL
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senado< José Edu.,.do Outra. até amanhi as emendas poderiÕ ser ~idas. mna vez
que o Regimento diz que "at6 o encermmentO da d.JSCúsdo, podem
ser recebidas emendas".
O SR. JOSlí EDUARDO DUTRA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item o• 2:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSlTI'ÜIÇÃO
N"40. DE 1995
(tramitando em oonjmlo com a Proposta de Emenda
à Constituiçio n• 37, de 1995)
Disrussão, em primeiro turno, iii PtiiiJoo:ta de
Emenda AConstiluiçio n• 40, de 1995, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadan:s e outros Senadores, que
dispõe sobro a instituiçio de oootribuiçio social pora o
fmanciamenlo das ações e serviços de smlde,lendo
Pa=ec,sobn"531, de 1995, da Comissão
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- de Constituição, Justiça e CkladaDia, favorável à Proposta, nos termos de Substitutivo que oferece, e
pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituiçio Q 0
37. de 1995, que tramita em conjlnlo.
(Quarto dia de discussão)
Em discussio. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra. a discussio prosseguirá
na sessio de amanbil.

_OsR.PRESIDENl'E(IoséSamey)-Item o"3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONS'ITI1JIÇÃO
N" 37, DE 1995
(Tramitando em coojunto com a Proposta de Emenda :l
Constiluiçio n• 40, de !995)

Disrussio, em primeiro turno, da Proposta· de
Emenda àConstituiçion• 37, de 1995, de autoria do Senador Vilson Kleintlbing e outros Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, facultando A Uniio instituir impOsto
sobre movimentaçio ou rransmisslo de valores e de cr6ditoi e direiios de natureza financeira. de vig~ncia i.empodria, tendo

PIIIOC:C<, sob n" 531, de 1995, da Comisslo
- de Conslltulçio, Justiça e Cidadania, pela t<jeiÇio da Proposta, e favorãvel a Proposta de Emenda A
Constituiçio n° 40, de 1995. na forma do Substitutivo
que oferece, que tramita em conjJuto.
(Quarto dia de discussão)
Em discussão. (Pausa.)

Nilo havendo quem peça a pa!avn. a discussão prosseguiri
na sessão de amanbi, que ~ a quinta e áltima sessio de discussio
da!Da!Ma.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presia&lcia úilorma ãOs SiS. SiiiildOres que se eucootram abertas as inscrições para
inletpelar o Sr. MiniAro da Saúde, que"""""""'' amanbi Asessilo OldiJWia do Senado FedeJal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eagotada a matéria
colistanie âa Ordem do Dia, voltamol i lista de ondo<es.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, primeiro
oiado.-.pós a 01-dem do Di&. V. Ex' dispõe de50minnloo.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Pronuncia o
seguinte discurao. Sem iOvislo do orad<Jr.) • Sr. Presidente, Sn o
Srs. Senodores, na tarde de hoje. o Prosidette da Repóblica mant6m CDCODro com todos os Gove:rnadoms e Ministros de Estado
com o objetivo de coaveno!-los a apovar as refOIIIlaS ·constitucionais ~pelo Governo FedeJal.
A ~nsa noticia: ''FHC decide fazer COD.Ce5sões aos governadores". Essa afJI'IDiliva me preocupa. pois me volta a lembrança da politica do ''toma li da cá" e 'Uma mio lav&a outra11•
Em verdade, as ditas concessões nio pusam de direilos dos
Eat..oo., que foram viQiados e 0011tidos na proposta de Reforma
Tn'butória do Poder Ex.CUtivo. A proo0upoçio dos gavcm.aiites

estaduais está na peroa de =ilas envolvendo mudanças na politi·

ca do ICMS,IPI e agora a entrada em oena do FSE (Fundo Social
de~).

_ _ AJ>CIIOI' _da """'!'<'~ncia que tem deiiiOIIStrado na oonduçio
da pofftica econômica no que tange à inflaçlo. o Governo ainda
nio acertoo em malh:ía tributúia. Mesmo lendo assistido a um espeUcular aumento de 48% da I<Oeita tribuúrii em termos roais,
deconido um ano da implantaçio do Real - de julho de 94 a julho
de 95 -, a equipe OOOII<lmica tem tido grande difJ<:Uidade em imaginar soluções para a melhoria do sistema de tributos em nosso
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País que nio implique aumeniD da carga tributária para o já sobrecarrega9o contribuinte brasileiro.
__ _
E salutar a iniciativa do Governo de reunir t.odc:l$ os govcr~s para discutir, a fim de encontrar soluções e altemativas

para a reforma tributária e administrativa. Entretanto, dada a importância dessas matérias para os Estados brasileiros, sugiro que o
Executivo "sente praça" no Congresso de forma a colher opiniões
e propostas dos Srs. Parlamentares.

O Sr. Pedro Simon - O Ministro JOI!é Serra está viajando?
Não está aqui nem hoje. quando b6. a reunii.o com os governadores? Entio o Presidente itt esperar para dar as respostas quando
vier o Ministro José Serra.
O SR. CASILDO MALDANER - Eo n1o posso informar
ah\ por qUe n1o teoho um setViço de infO!liUlçõcs, Senador Pedro
Simon. Lembro apenas o que os jamais nos áltimos dias têm
anunciado. E isso nos JX'OOCUp& porque no momento em que os
govemadores estio reunidos com o Presidente, no momento em
que a proposta orçamentúia pua o próximo ano está gerando algumas dtívidas profundas aqui no Congresso, 6 necessário que,
principo.lmente os responsáveis pela irea econômica "sentem praça" no Congresso, porque agora é o momento de se discutir isso.
Neste momento não di para viajar.
Nio tratarei oo ~seDte momento da proposta de reforma
tributária do Govemo, mas, em linhas gerais, penso que ela tem de
ser incisiva a -exemplo da reforma administrativa que tenho certeza
resolveiio muitos dos problemas enfrentados pelos Srs. governadores. Porém essas propostas devem ser clmu e transpa.Ienlcs para
a sociedade.
O Sr. Ney Suassuna ~Permito-me V. &•um aparte., nobre
.
Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASR.DO MALDANER - Antes de prosseguir,
coocedo o aparte ao nobre Senador Ney Suossnna que - quem
sabe"? - pode at~ me auxiliar nesta questlo que levanto. Em seguida. ouvirei 6 ilustre Senador Geraldo Melo.
O Sr. Ney S...-na - A mioha proocupoçio. e aaedito
que deveria ser a de todos nós, 6 que só se fala da reforma financeira e não se prioriza a mais ilnpc:rlaDf.C: ã ICÍOIIDÃ ad.mioístrativa.
Completw-se o mosaico que tfnhamol pedido aos Estados em ~
lação a sifuaçio em relaçio à divida interna e externa doo Est.odoo.
A gmnde maioria doo EsUdoo está acima de 80% de gastos com o
pessoal, anmot1tando nma m&lia de 2% a 3% 10 ~. u folhu de
pagamento devido aos planos de catrein, quiDqil&!ios, tri&rios,
etc. Isso significa que pouco irá àdianta:r fazer a rolagem da dívida,
se nio exccutaunos, pari pam. ou, ~ntc., a reforma
admioistrativa-pan. que se d.imima -esães ~ 1:1105 Estados. A
nossa ~paçio 6 Imito gmnde pcxque IICIOditamoo que nio itt
smtir efeito olhar s6 a úea financeira, desa.J~se da área administrativa. Isso nio deveria ~ s6 nos Estados, mas atingir oulros Poderes como Judicimo, Legislativo e até o Ministmo PUblico. Se não fJZCIJilOS, com urg&lcia. a refonna administrativa. teremos problemas em muito pouco tempo porque.. com o crescimento das despesas, em seis meleS a maioria doi Estados estará
ingovernáveL
O SR. CASILDO MALDANER- Agndeço o aparte de V.
Ex•. Antes de coment6-lo, ouço o Senador GeraJdo Melo.
O Sr. Geraldo Melo- Acompanho. atentamente, o pronunciamento de V. Ex• e entendo que quaudo o nobre Senador- fala na
inconv~ncia de Ministros viajarem. estA querendo destacar e
eofati7Jir a lmport!ncia doo problemaa que estio peJK!ent.S de soluçio, p<mjlle, evidentemotlte, h' interesses nacionais de gmnde
relevlncia que, evenlualmenle, podem exigir a porticipoçio de Ministros de Estado em enconlros, em discussões, em nmniões no exterior. O fato de Ír ao exterior precisa começar a ser visto com
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mais nawralidade. Participo da ênfase com que V. Ex• estA procu~
rando assinalar a import.ância de questões que ainda nio foram resolvidas como, por eXemplo, esa questão dos Estados. No momento em que o Congresso vai iniciar a disaJssão de uma reforma
tributária, a.credito que nesta Casa nenhum de nós se vê, como Senador. preocupado apenas com o nível federal do Estado brasileiro. Se vamos agora fazer uma reforma tributAria, precisamos· ter
iriformações que nos tranqüilizem. no sentido de viabilizar o Estado brasileiro e não apenas melhorar e arejar as rmanças do Governo Federal. Esse aspecto não estA, a meu ver, suficientemente: claro. Há muitos anos. fala-se em reforma tributária no Brasil; há
muitos anos, diz-se que quase tudo que est& sendo proposto pam
modemizar, flexibilizar, arejar a economia nacional depende de
que se faça uma refOJllla tributária. Essa reforma deve viabilizar
rmanceiiameme o Estado brasileiro em todos os níveis. Precisa~
mos saber se estamos apenas resolvendo o problema do TesoUro
Nacional e transferindo inviabilidades para governos estaduais e
municipais. A meu ver, esse é unljxmtO crucial, que pm:isa ficar
muito claro. Ainda hé. pouco. o Senador' Ney Suassuna assinalava
que, na análise das situações estaduais, vimos que a maioria -dos
Estados têm encargos de pessoal da ordem de 80%. De minha
parte, Senador Casildo Maldaner, Dio sou daqueles que acham
que são as despesas com funcionalismo, por mais altas que sejam,~ que estio neste momento inviabilizando o Estado brasileiro. E muito grave o Estado comprometer 80% da sua receita
com folha de pagamento, mas mais grave ainda é ele comprometer mais de 100% de sua receita com o pagamento de juros,
conforme nos informou, na nmniio dos Secretúios de Fazenda,
o Secretário da Fazenda do Estado de Sio Paulo. S. Ex• nos
disse que o Estado de Sio Paulo arrecada ao redor de RS I bilhão e 600 milhões, e o serviço da dívida consome RS 1bilhlo e
800 milhões. Na realidade, estamos diante de problemas que
exigem que nos debrucemos, todos, sobre eles. Se os Ministros
têm deveres fora do Brasil, permito-me dizer a V. Ex• que acho
que eles devem cumpri-los. Eles devem ir se isso for necessüio
ao Brasil. É preciso que essas questões que nos- inqUietam Comecem a ser discUtidas de f:n=nte, para termos soluções a oferecer ao povo brasileiro
O SR. CASILDO MALDANER - Vejo que, no getal, estou sendo compreendido. É claro, Senador Gmoldo Melo, que este
Senador nllo tem a intenção de teprimii oo repreender quem quer
que seja com ~laçio a uma eventual viagem aqui cu acolá. Neste
momento da vida brasileira, em que os governadores se encontram
n:un.idos com o Presidente da Repdblica. em que uma poposta 0!'çamentária encontra-se na Casa e .S motiVo de dávidas- vamos ser
sincerós - por porte de vários parlamontares, devemos privilegiar e
priorizar, principalmente a área ecooOmica do Govemo de sentar
praça n.Ste~Cóngresso Naciooal, para encontrarmos caminhos.

Os prazos estio ai, Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores.
Não podemos ser encuiiD.lados novamente. Além disso. temos a
propoSta de rolagem da divida doo Est.odoa. uma questio ctucial
Neste momento. os govero.adores estio reunidos com o Presidette
Fernando Henrique para tra~m dessa questão. Pmcisamos encoturar caminhos, JliU1I que haja canlinoidade, desenvol~.
Temos um plano? Sim. A rocessio ~ou nio nocessma? E ;necessário equillbrio, estabilidade? Sim. É nece.ooúio que nio haja inflaçio? Siui. Mas porecisamos analisar os teflexos disso nado oo
Est.odoa. nos Municfpios, no sctor produtivo da Naçio. O Senador
Ney Suassuna, ainda hâ pouco, da tribuDa. levantava easa questio.
O setor procbtivo naciooal Dlo vende maia: o que vendia, por que a
demanda 6 menor que a oferta, ou 6 a oferta maio< do que a demanda. Neste momento, a Naçio espera que encootremos camiDhos. e para isso precisamos eslar todos jmtos.
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Tmgo essa pn:ocupoçio, porque é uma p<eOCUpação gemi:
Temos que eocontrar um caminho. Os governadores estio temerosoc, e com :mzão, em :relaçio :\ tefonna tributária.. Eles não estão

seguros com a compens•çlo anunciada pelo Govcmo. Eles devem
estar questibõiDdo, neste momento. o Presidente da República.
Em sintonia com os governadores, temos que encontrar um
caminho em relaçAO à refOllll& tributária. É preciso abrir o jogo soO Fundo Social de Emel!lÔDCia, Quando se coloca um fundo
eme<ge~~cial poill quatro anos, oo governadores h!m mzio quando
expõem ,.,.. chlvidas. Nio só eles, todos nós.
O Sr. Edlooo Lobio · V. Ex" me poanite um aparte.
O SR. CASILDO MALDANER • Ilustre Sensdor Edisoo
Lobio- cem quem tivemos a homa de, na última semana. percorrer alguns Estados da "'giio Norte e Nordeste, dentre eles o Amapl. o Maranhio, o Piauí -. antes de V. &•, vru ouvir o Senador
Rouxu "''üina-,-que-solicitou o aparte primeimmeD.te. Em seguida,

m

ouvil1=i V. Ex.•
O SR. ROMEU TIJMA • Eslou oovindo com ateoção, ao!
pela experi&lcia de V. Ex" como ex·govemador de um Estado<><·
ganizado. Vejo a angústia tJIC esses últimos meses tem trazido a
mim como p111Jista e à gente do meu Slo Paulo, um Estado antes
vigorooo, produtivo. elogiado por todos 01 segmentos ecooômicoo,
que boje se encontra. em frangalhos. mma situaçio aflitiva, que
nlo <XIllegue nem enconttar um caminho para tenLar sohlciooar
seu• probioJnas, O BANESPA 6 um apêndice a melo que oe poaaa
DUm Estado que era a locomotiva que puxava o Brasil e hoje está
sem combustível poill coolilllar andando e jt começa a petder as
rodaJ. J)uu coisas me UIUSI.Uml ao ler OS jomais. V. Ex' falou de
minis- viajuldo. Um aporteatte falou da DOOCSSidade de os ministros, às vezes, pua usinablns de acordos internacionais, se
deslocarem. Mu o que me ~ é que o Ministro Nelson J<>
bim, cocxdeoador do l'losidente da República juDIO aos governadores de Eatado pollllroclr idmu sobn> a refocma tributiria e administratiVa~ traz algo que DOI preocupa. UJlito: o cone do Ministro
Pedro Malan, impedindo que ele participe desaa rouniio. Pelo monoa 6 o que diz o jornal de bojo. Se o Ministro Pedro Malan nlo
est1 autorizodo a comporeoer t ...uniio do Preaidente can os go.
vemodores, iaao 6 assustador. Aaodito que o Ministro Malan tem
feito o "" trallelho can muita seriedade, buscando, dentro da t6c.

nica que deanvolveu o Minist6rio da Fuenda, as soluções que
acha m.elb.OI' pua o mcaminhamell:o dessas refcrmas. Mas o impedimeDIO da presença dele no inlcio das negociaçõos com os go.
vemadon::s pua a soluçlo do problema da refoana tributúia e da
refel'!m administrativa deixa-nos um pooto de imerros-çlo. Ele ~
participante efetivo. Ele faz falia • doiCUipe-me o Senha< P...siden"' da República. O l'losidente vai ser o juiz desau discussões,
vai tomar a sUa decislo, mu a aus!ucia impelativa do Ministro
Malan proocupa-ooo ~~a~ilo. Fo::a a intarogaçio: por que se propõe
a aus&lcia do Ministro Malm DCUU discussões, quando vio ser
disaltidol juros c .~ eae fundo que se pretende criar em substituiçio ao IPI poill atender ..,. Eatadoa. S<ri mesmo que atenderá
aoo Eatadoo? Sabe V. Ex", como ex-governador, aa aflições do diaa-dia. Com oo Estado& quebradoo, com folhas de pogameniO assuslado<u, tudo iaao, oaodilo que V. Ex" traz um u"'"IO import.mtisaimo poill o debole. Mas .. impedimn 00 minislroo de ~
cerem h reuniões, provavehnem.e haverá uma decisio dilltOrial.
que nlo ....o!vori a m6dio e a Ionso pnzo o gnnde poblema que
aDiJIO a populaçio bnsileim.
O SR- CASILDO MALDANER · Senador Romc:u Tuma,
eu recolho a p<eOCUpaçio de V. Ex". Se a porticipoçio do titular da
Fazenda, na :reuniJo do Presidente com os governadores, nio
aoootecer. por uma tuiocu outra. pn:cisainos saber disso. É mais
uma razio pua. nos preocupar.
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Como diz V. Ex•, há uma interrogação em relação a isso.
Será<jue nio 6 para engabelar, como se diz no Sul? Será que nio é
~ital. para que as coisas oio aconteçam?
O Sr. Josapbat Marinho - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER ·Perdoe-me, SenBdor Josapb.at Marinho, mas eu há havia prometido o aparte ao Senador
Edison Loblo.
O Sr. Edfoou Lobão ·O nobre Sensdor Jooapbat Marinh<?
sempre tem preoedência. Cedemos a S. &• a vez.
O SR. JOSAPHAT MARINHO· V. Ex' pediu o aparte
antes.
O Sr. Edl.,a Lobão· Sensdor Çasildo Maldaner, nio bi
dúvida de que a politica econômica do Gov_emo._ no global parece
que est1 daudo certo. O regime de inflaçio lJOI'O, ou quase isso. 6
altamen"' beu6f100 e confortável. Mas lambém parece não. haver
dóvida de que alguma coisa estA faltando ou está dando errado. V.
Ex• mencionava ainda hf. pouco a oossa :recente viagem ao Norte e
ao NO<deste do Pais. Lembro-me que um p<efelto do Maranhão
aJXQximcu~se de V. f..x• e de mim com uma informaçio curiosa.

Ele ~ Prefeito de Estreito, um entroncamento; ~ na cidade dele
que desembarca a Ferrovia Norte-Sul,. na 4Ueçio do Tocantins
e por ali posa tam:~m a Bel6m-Brasflia. E um municipio com
grande movimento de trinsito. Ele nos dizia que dos 83 postos
de gasolina na periferia da cidade, 40 i' fecharam p<r falta de
movimento. Ou seja, SO% dos postos de gasolina, numa região
altamente movimentada j' estio fechados JKX' falta de movimento. Os postos quebraram fmanceiramente. EntlO, é preciso
que haja uma avaliaçio do Plano Real que. ~pito, a meu juizo
esá dando certo, mas alguns ajustes ~m que ser feitos e a curto
prazo, sob pena de acootccer uma quebradeira generalizada
neste Pús. A todo instante ouvimos de pessoas que aluam no
comércio e na indústria qu.e, neste momento. nio se vende nada
e nio se compra nada no País. Cu• 1primentos a V. Ex• pelo discurso que faz.
O SR. CASn.DO MALDANER • Recolho com muita
boma o aparte de V. Ex·~ Os pll'feitos, can toda sinccrida.de, expõem aquilo que eatá oc:otteDdo. Na verdade, está havendo um
problema: a reoesslo acooteoe e a mecadaçio 6 menor. Em c:onseqülocia, a JIO"&çio do; tributos cai oo deixa de existir porque a mer•
cadoria,nlocirt:ula. E o queestamoa _seutindo em toda porte.
E nccessúia a estabilidade? E. Mas ~ preciso também en~
con1r1r um caminho. Neste momento em que os govemadoRs estio
é preciso que DOI demos .. mi<!o._ Nib podemo& é
querer cmbm:igar, criar agoa. algum mecanismo que oio da certo.
Amanbi, tenho certeza, vai estar ne3ta Casi. o Ministro da
Saúde, Adib Jateoe, e vai nos convencer, nio bl a menor dúvida.
V ai sair ca:n o apoio da maioria para criar o IPMF da saúde ou a
conlribuiçio de uma importincia de 0,25%, com ootra roopaJ!Om.
agora pam a wíde..
Mas U uma duplicidade sobre isso. Exisre o da saúde e o
Fuudo Social de EmcQI!ncia, que o Govemo quer poc mais quatto
mos, apesar de .i' estar vigeodo há mais de um ano e vai até o fon
do ano, do qual também uma fatia se destina 1 área de saúde.
ADlllili, o MiDistro Jate:oc vai nos cooquistar, ainda mais que estamos em uma -temporada em que esse campo é crltico. Estio &i os
fatos. ninguém vai se negar a isso~ aú: pcx um i:mpentivo qUase
que psicológico. Nilo hl a menor chlvida, agora. quaniO 1 duplici·
dade. Como 6 que Vomot! oocam'? Tüdo U.O 6 ClDCQ!eDCia~ e a
emer~ passa a ser prioriü.ria., parecc-rile, nci Paíi: TemOs ·que
inverter o quadro.
~-S!'· J~h·~-~- Pennite~ V. Ex• um aparte?

=nicloo.

O SR- CASILDO MALDANER · ADies de CODiinuar,
com muita honm, ouço o eminente Senador Josaphat Marinho.
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O Sr. josaphat Marinho • Nobre Seoador. todas as obser·
vações que V. Ex • e os que já ci apartearam tenham feito a -i::n.im- parece que mereçem o devido apreço. Mas ainda a mim me preocupa
uma outra circunstância. O Presidente da República. em assunto
de interesse naciorial, reúne-se com os governadores, ausentes o
Poder Leg:tslativo e os partidos políticos. Eles. os governada'es,
podem chegar a determinadas conclusões. Como serão eilcaDiinha·
das. sem a prévia participãção-do Poder Legislativo e dos partidos
políticos? Podem eles convencionar maS, instituciooalmente, a. deliberação é -do Congresso Nacional Vale dizer que não podem
adotar conclusões que nos vinculem sem que tenhamos participa·
do da discussão. Precísamos não renovar a política dos governadores do tempo de Campos Sales. que não deram bons resultados
para o Pais. Essa era a observação que eu desejava fazer neste momento. Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER- Senador Josapbal Marinho.. náo há a menor dúvida de que a sua observação tem procedência e há que se respeitá-la. Existe Uma preOaipoção do Pn:sidmle e
dos govemaclo=. mas tudo isso há desembocar aqui. oo Congresso
Nacional. que. como disse V. Ex•. tem o poder de instituciooalizar a
questão. Esta é uma iDstiluiçãoque femque serz<speitáda. Em absoluto, não se pode enviar uma proposta orÇamentá·
ria para o próximo ano~ ou meSmo OPlano Plurianual. a esta Casa
e, depois. dizer que "se vai lavar as mãos". Não é assim que se
deve fazer. Não me canso de repetir que telllO$ que sentar praça
neste Pcxler. Devemos ter as orientações -necessárias pam saber·
mos onde é possivcl fazer enquadramentos e inserções. Vamos
dialogar para que baja legitimídade. Nio se deve enviar uma pro-posta à Casa e, depois. não se preocupar ooni o desenrolar da mesma.
Este é o inomentci de tratarmos dessas questões. O País tem
problemas na rolagem das dívidas. em função da ~daçio que
caiu e- em função de um plano que existe. Uma das leis da Física
diz que "parn toda açã.o há uma rcação". Exisle uma eStabilidade.
mas há uma reaçào: caiu a arrecadação. HA um pccço a !lei' pago
por isso~- deverá haver um ajuste, alguma compcosaçlo~
No meu Estado, a resisl&cia das centrais eláricu é de 220
V. em alguns Estados é de I 10 V. Se pusennos um d>oque maior
do que isto, não há resistência. É possível adaptar-se de acordo
com o quadro. A mudança tem que ser paulatina e de acordo com
os moldes da economia nacional. Hoje i t.arde. da tribuna ~sta
Casa. o SCnidor Ney Suassuna apresentava exemplos.
É preciso enc<JDhv os caminhos. Os goveriwlores. DCito particular. têm uma grande vOD!ade de r.,. refonnas oclminimativas em
seus Estados. mas é necessário que Govemo Fedenl e o Coogtesoo
Naciooal tenham a cotllgem de a]XOfun<Jar a questio. E ai - tqlito - é
necesSário sentar praça aqui pata fa.zem]os esta mldança.
Se se mexer na refOrma tributária e -administrativa que esú.

o

aí, ela deságua. Ela tem efeito em C3SC!tta, efeítõ <lomioó. e os· Estados e municípios vio ap"OveW essa OOd& e-adaptar. tunbém, os

seus lugarés.
São necessária.s -mudanças. e mud.ançu doloridas. sim. e
este é o momCnlO. No ano que vem. um ano eleilonl, 6 que nio
vão acontecer. Perde~se o trem da história. como se diz na gíria. e
é por ~ que este é o mom.ento de sentar JraÇ& aqui - eu aio me
cansó de dizer.
O Sr. Humberto Luc:a~a - Permite--me V~ Ex• um aparte.
Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASH..DO MALDANER - Ouço o ilustre Senador
da Paraíba, Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucma • EslDU ouViiido com atençio o
pronunciãmelito de V. Ex• e desejo~ em primeiro lugar, subscrever
na íntegra o aparte que acaba de Ibe dar o Senador Josapbat Mari·
nho. N!l verdade. essa reunião dos governadores parece ~ssuscítar
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a velha política dos governadores de_Cam.pos Sales. Pelo menos lá
deveriam estar instirucionalmente, como diz S. Ex•. os líderes dos
partidos - pelos menos dos partidos que apóiam o GovCmO no
Congresso Napional, que é uma grande maioria consolidada. As
decisões que lá por acaso forem tomadas - se é que decisões serão
tomadas ~ evidentemente não obrigarão o Congresso Naciolial,
que estará inteiramente à- vontade para votar o mérito dessas ~for
mas. Eu gostaria também, ainda me valendo do que disse o Sena·
dor Josaphat Marinho., que um dia desses abordou o tema aqui no
Senado, de levantar uma questão quanto às reformas adm.inistiati·
va e tribublria. É preciSo analisá-las em profundidade - e eu pretendo faz6-lo brevemente nesta Casa - pam comprovar que alguns
de seus aspectos são absolutamente inconstib.Jcionais, porque violam as chamadas cliusulas pétreas do art. 60 da ConstituiçãO Federal. Esse ponto jA foi salientado até em editorial pelo Estado de
S. Paulo. que é um jomal da imprensa consezvadora. Existe
forma tributária vários-dispoSitivos que afetam flagrantemente a
autonomia dos Estados e, portanto. atingem a autonomia da Fede.
ração, de tal sorte que hoje já Dão sabemos mais se realmcnle deveremos manter a Repíblica Federativa ou se há algum movinlen·
to visando restaurar a velha república unitária no Brasil Os Esta·
dos., que já enfrentam difiruldades imensas. nio poderão. evidentemente, perder a sua autonomia. Por exemplo, a sugestão de o
ICMS ser criado em âmbito fedem! não tem sentido. O lCMS é
um imposto. por excelência. do Estado. O Estado não podo petder
a sua competência de legislar. de criar tributos, lanlo impostos
quanto taxas. E. no entanto, o que se ptttcnde, com a reforma tributária. 6 centralizar cada vez mais numa República federativa,
pelo menos no texto Constitucional. E sabe V. Ex.• que uma das
cliusulas pétreas é justamente aquela em que não se pode admilir
qualquer proposta de emenda constituciooal que afere a Federação.
Um outro aspecto tambmt a considerar na reforma admioistraJ.iva
são aquelal: dispositivos que pretendem violar direitos C garantias
individuais. que também são cláusulas pétreas e que não podem
ser objeto de proposta de emenda constitucionaJ. Então, chamó a
aleoçlodo V. &• e da Casa pua esses aspectos. a fliD de queeirejamos em condições de cli.saUi·los e levá-los ao conhecimento do
SeubOI' Plesidente da República. até numa advert&lcia Dlllíta séria~
porque se certos aspectos fon:m aceítos pelo Congresso e a Constituição fcr refOIIllada. em atingindo o art. 6n da Copstituição. i_stO
é. as cláusulas pétreos. amanhã. o Sup.-emo Tnbunal Federal poclerá julgar incoostituciooal parte desta reforma e nada se terá feito
em beneficio do País.
O SR. CASILDO MALDANER - Na venlade. Senador
Humberto Lucena, ht quebra. do estado de direito, não há a menor
dúvida. quebra·se a normalidade do direito. E nós teremos. como
se diz. o Estado Unitário, e o pin.ápo federativo estaria rompido.
Louvo v. ex· e também ao Senador Josaphat Marinho, porque entendo que numa n:uniio como esta entre os governadores e
o Pn:sidenre da Rcpúbli<:a a participaçio dos lideros no Consmso
Naciooal é fundunental. Nio bi C<llllO tomar decisões imporlllliii:s
para o País, sem a puticit-ção deste Poder, até pxque aqui 6 a
"caixa da ~ia" de todos os set~.
E é pol' essa razão que venho à tribuna, nesta tarde, lmzcr a
preocupoçlo pelo desenrolor dessa m~nião em que estio tratando
de quesrões de fundamental importância. Estamos oo final do mês
de setembro. está póximo o mês de ootubro. daqui a pouco estare.
mos encurralados, o que nio fica bem para nós e para a Naçio.
Por isto, oeste momeDlo. repito, é necessário "sentar praça"
nesta Casa~ principalmente na área econômica. para em conjunto
encontrarmos caminhos, mas que não sejam emergenciais, m.ü.
sim, mais duradouros para o País. &te é um grande momento.
O Sr. Lauro Campos. Permite-me V. &•um aparte?

na re-

438

ANAIS DO SJlNN)!) FEDljRAL
O SR. CASILDO MALDANER - Concedo o aperte a V.

Ex•, com muita boora.
O Sr. Lauro Campos~ Congratulo-me com V. Ex• por trazer à discussão nesra Casa esses importantes problemas que caracterizamacon):.-oturaatuaL
____ _
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna.. Fazendo soar a
campai.Dha) - Perdoe-me V. Ex•, mas o Regimento Interno não
permite que o nobr< Senador fale de costas para a Presidência.
O Sr. Lauro Campos- Bem. assim coo:io em ootras ocasiões néste Pais cheio de for:malismos. aqui, mais uma vez. fazemos o sacriftcio da substfncia e do cooteádo a essas formalidades.
O discurso de V. Ex• traz .l baila este assunto important.e, justamente uma reflexio a respeito das conseqilencias desse plano cconõmico que ai eoli. imposto Dio openas ao Brasil, mas lambém à
Argentina. 10 M6xico, à Venezuela, em que realmente se combateu • inflaçlo, ~ziu-se o indioe de pmço. Mas ~ óbvio que uma
sociedade que t:ransfomu. em sua prcocupaçio principal o combate
a um indice, ao ten;nômetro e nio b contradições reais que dinamizam a nossa sociedade, nio leva em considcmçlo a infecção.
mas a simples febre. o simples sintoma nos peças dessas cootradições, dessas desigualdades, desses cooflitos que existem na base
da Dosa& rociedade. E~ adotam um modelo do FMI para impor o controle da i.nflaçio carem o risco de criar esses problemas
que estio agor:a a~ndo ua sociedade brasileira. Gostaria de citar nlo um autor uwx~ ao qual certamente eu estaria afeito,
mas um auror ortodoxo, o mais: vendido dos autores de livros de
introàlçio à economia neste akulo 11011 Estados Unidoo, Paul Sa-

muelson. Diz ele:
''Ou aprendemos a controlar melhor as inflações e
as depossões" -Dio ~ inllaçio o def!açio cão, elo diz inf!açio e depressio - "do que o fazíamos antes da Segunda Guma Mundial, ou a esttutma econômica da sociedade democdtica estanl soriaJilenle ameaçada."

EntOO. quando se consegue uma vitória sobre a inflação o
que nos espera é a depressio, o desemprego, a reW.çilo do consumo, a queda da atividade cconôrnica e, obviamente, a redução da
base tributiria. O Governo quer resolver o seu problema. E qual ~
o problema do Govemo hoje? Joelmir ll<tting citoo, na semana
passada, em sua coluna, um p.nde uaeosoc de ompresas dos Estados Unidos, que disse aqUilo que eu repeti <lmmte 30 anos pelo
menos, ao longo da miDha vida: "O problema de bojo ~ a soluçio
de ontem. u A soluçio de ontem, o empreguismo. o reetllJ'Rl80 por
parto do Estado dos lrabo.lhadores deoempn:gados, as gmndes
obms públicas, os grandes gastos do Governo, a economia que justif!Ca, iDclusive. &a grandM despesas de gum:-a, a partir dos anos
30. tudo isso gerou obviamenle. ao longo do tempo, o aumento da
rl{vida pública e o estn:nsulammlto do Governo, de sua atividadc,
de sua dinlmica. E, agora. aquela soluçio se apresenta como crise.
Naquele momeo.to oingu~m se pmocup&va com inflaçio. porque a
inllaçio en. a expressio de um -.holismo positivo da atividado
eoonômica. Para resgatar a história que anda um tanto desprezada,
gostaria do fa= uma mer!ncia - devo ter escrito oeiC& de 400 páginas sobre inllaçio e dof!açio - primeiro, lembrando que existo o
fenômeno da repercusslo, quando o-Governo aumenta a carga tributúia e esse auiDCDto de rosto é repusado pua os preços, provocando. pxtanto, um ~lomO do processo i.nfia.cionmo que o Governo diz combater. Mas diz combale< quando o combate ~ feito
atn.v~ da reduçio de saUrios e vencimentos, quando ~ feito atmvés da :redlçlo
mesmo a :zero. porque o trabl.lhador desempregado é o lrabalhador ideal pua o sistema que afl11!la ser preciso
reduzir a demanda e o consumo. O desempregado não consome, o
deaempregado nio demanda, onllo, ~ óbvio que t o mais ado<pla-
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do para esse projeto de combate à inflação, atravéS do agravamento das situações. Queria reforçar meu ponto de vista, mostrando
um gráfico do livro de Maurice Flammanl, sobre a crise do capitalismo, onde ele mostra que, na Alemanha. nos Estados Unidos. na
França e no Reino Unido, entre 1810 e 1937, sempre que houve
redução de preço_· não é pm;iso que o índice- de preços esteja
abaixo de zero - mas sempre que houve redução de pteÇOS~fla
çio, ela foi acompallbada por um perlodo de crise, do dopressio
econômica. De modo que a história econômica nos mostra que há.
perigo em combatermos a solução de ontem pa:que poderemos
não ter uma soluçilo adequada boje. Pala mim, os neoclássicos, os
neoliberais não apresentaram qualquer solução para o mundo moderno, para a modernidade.
.
.
O SR. CASILDO MAIJ>ANER - Como afuma V. Ex•, se
houver o oootrole da inflação, pode haver a dqressio, neste mommto,
Senado<, diria que estamos vivenciando jo!. umaclep;essio vmladeiia.
Sr. Presidente, quero tratar boje aqui de um problema econômico, cuja gravidade, aparentemente, tem passado despercebida
aqui no Congresso Nacional. Tmta-se da questio doa frigorlfJCOS
brasileiros, que, já há algum tempo, passam por agudluima crise
que vem se agravando, agora em função do aescimcnto explosivo
dos abatedouros clandestinos.
Em artigo publicado Do jornal Zero Huna, de Porto Alegre,
em sete de agosto do corn:nte ano, o ex-ministro da Justiça e- do
Supremo Tribunal Federal e ex-senador Paulo Brossard diz 'J)e o
Rio Grande do Sul, há quinze 8110J, tinha em atividlde exatimette
30 frigorlf!COG. Hoje tem aperi&a ~ unidades, nenhuma delas
~cionando regularmente. Diz o ministro em tmcho do ~ artisC?:
''E certo que o abate clandestino e a comeqilenle S911egaçio, estimada em R$35 milhões, representam concoaê!cia desleal aos frigodflCOS, mas os custos ímanceiros os inviabilizam".
Tamb6m o jomal Gazeta McrCIIDtil em sua ediçio de trinta e um do mês de julho do conente ano, aborda a questlo para infOilllJir que, nos llltimos anos, o Estado de Sio Paulo perdeu 52
frigorificos, sendo que boa. parte deles se transferiu pua os Estados do Centro.Qeste em busca do boneflcios e Uenções fJSC&is.
Acabo de receber correspondencia tratando do mesmo assunto no àmbito do Estado de Santa Catarina, que temos a honra
do Iepresentar nesta Cas&. O doot.or Jacir Pamp!ooa, diret.or comercial do Frigorlf= Riosulense, sediado na cidade de Rio do
Sul, nos informa que as indústriAs de processamento de carne vivem boje, em nosso Estado, os mesmos problemas enfrentados no
Rio Grande do Sul ou em Sio Paulo.
No caso catariDCnse, diz o dorumento. o problema maiof se
encontra na <Xlll<Ol'lfncia altamente desleal dos matadouros clandestinos. Na carta, o direto< comercial do Frigorifico Riosulenae ·se
diz "sem condições de competir com os aJ.tedouros clandestince,
que sonegam sete por cento do ICMS, zero virgula sessed& e cinco lX'I' cento do PIS, dois por cento da COFINS e dois vírgula dois
por cento do Funrural".
Essas empresas ilegais, prossegue o doutor Jacir Pamploca,
'VeD4em__para os comerciantes que querem comprar barato", nio
se importandO-se os impostos devidos foram pagos nem se os produtos foram comtam.entc manipulados.
O Dr. Jacir Pamplona conclui seu r:rotesto advertindo que
essas carnes sem inspeçio acabam colocando cm risco a saúde da
populAçio catarinense.
···
·
Sr. Presidente, Sras. e Srs. SenadoreS: esSa é- u~-qll~lio
muito delicada que e3tá a agumlar uma soluçio urgente do Governo. Mas tamb6m ~ verdade que a crue dos frigodficos organizados tem DDJito a ver com dois outros gravfssimos problemas nacionais: um é a falta de uma polttica agricola permaneDI.e e efeliva, o
outro é a grave questão da economUl informal.
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A crise da agricultura, que vem de longa data, agrava~se
agora. ainda mais com a cobrança de juros excessivaniente eleva~
dos que acabam inviabilizando t<Xio c: qualquer investimeuto no
campo.
A questão da economia informal 6 igualmente delicada. Os
especialistas calculam que ela responde, awalmente, por cerca de
50% do Produto Interno Bruto. Ou seja, para um PIB estimado em
US$53_0 trilbões movimentam-se, anualmente, no Brasil, entre
USS2ÓO bilhões e US$ 300 bilhões de dólares na ecooomia informaL
O próprio Governo reconheceu, recentemente, quando divulgou estudo dos primeiros 15 meses de funcÍOllamento do Plano
Real. que a economiã informal cresceu grandemente com a estabilização da economia nacional. Diante desse quadro, é importante
perguntar por que cerca de 30 milhões de brasileiro& vivem 1 margem da economia oficial. A resposta é bastante simples: a atual
carga tributária, muito pesada. acaba inviabilizando qualquer negócio. Na informalidade. temos milhões de IIabalbadores que ganham seu pão sem qualquer vinculo empregatkio. E muitos agem
assim porque nio querem contribuir para um sistema de Previdencia Social que no fmal da vida lhes pa.gari um quantia inis6ria.
Assim, os matadouros regularizados, a exemplo de outros
tantos segmentos da economia, estio sendo agora massacndos pelos seus assemelhados clandestinos.
Ora. todas essas questões estio agrupadas. É prociso resolvê.- las de uma só vez. A economia chmdestina existe porque o Estado não tem condições de aunprir seu papel. que ~ o de fiscalizar
as atividades econômicas e oolrar os trihJtos sobre elas. Os que
amam na economia infounal. por sua vez. não querem pagar impostos a um Estado tradicionalmente perdulário que gasta mal o
o cmpresúio que 'i:riiiSte em- pCmiãiiOcc:r na ecoque arrecada.
nomia fonria.l acaba enfrentando difiruldades diante de uma carga
tributária tão elevada.
Sr. Presidente, Sno.s. e Srs. Senadores, só há uma salda, a
Reforma Tributária. Temos que biscar a justiça flSCal. Temos que
fazer. no Brasil. com que os mais ricos paguem mais-e, obviamen~
te. que os mais pobres paguem menO&:. Enquanto -ilio tivennos Justiça fiscal viveremos todas as tcrúve"is mAzelas da má distribJiçlo
de renda. O Bmsil é hoje, infelizmeDte, o !!der dispuado no deaI=stigioso rlülklag das nações que têm a mais iDdigoa das distribuições de ~enda do planeiaO &lado deve ser fcrte o sufiCiente pira cumprir suaS-obrigações. No caso brasileiro, hoje, o Estado ~ - · urgentemente. para a economia fonnal esses milhões de brasileirOs que vivem na infonllalidade. Isso porque, na medida em que peonite a
economia informal. o Govemo 8caba, indi:retam.ente, prejldicandoos que se mantêm obedientes l.s leis do País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigodo.
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com o OIÇOtllmlo do ~ Fedenl, dividindo "" auto por 81
gabinetes de '><nado=. E claro que o custo Jovanlado é um so&-

Quero fazer um mquerlmeoto l Mesa pua que o Senado
faça um levantamento e tome pdblico, inclusive pua os Senadores, qual a despesa operacional efetiva de cada gabinete de Senador. Acho que é de fundamental impo11Jncia que se esclaroça
quanto custamos e que despesa estamos tmdo no gabiuete de cada
Senador. Por exemplo: hoje, em meu gabinete, Di<> havia clipes.
Mandei compri-Jos com dinheiro do meu bolso. Cada oenada: n<>meia apcuas U>!s ~ porlamentarea. Doua fonna, 6 impo<tallle que se tane clm. a ~. atli pua que oe diJallam lqli melh.,... cav!iqles de tiabolho pua oo IIODIIdcreo om...,. gobinoooo.
Essa era uma questlo que goltaria de levantar, Sr. Ptuiden"'· Quero oproveitar a opoi11JDidade pua !eptdiar de po!bli<:o a
campaha que se tem feito contra o Ministro Adib Jatcne pol' coata de sua luta pela implanlaçlo da cootribuiçio fiD&IICeint IIOixe oo
cheques pon. a saúde. Pudemos ~ DO ftnaJ de l<ltWI&
matlirias que tentain envolver o Ministro Achl> Jateno na queot1o
de desvios de informaçio IIOixe u lHs da Fundaçio Adib Iateno.
Sabemos que o MiniJtro nio admini- oaa Fundaçio. S. Ex' t<m
folha limpo. é pessoa de idcacidade acima de "'alquer "'ellioo.ametto. Se algu6n di!COlda da luta do MiDimo A<hl> JaleDo pela
implantaçio da c:ontribuiçio IIOixe cheques pua a Sa6do que ..,
pt"OIIWicie de fonna decente e nlo venha com matlirias panjcioou,
com acusações infundadas aw:ar a hoora de um Ministro que latt
dado uma conlribliçio eoorme l Sallde DO Pa!J.
Eta o "'e deseja di=, Sr. Pxmdente. Agtodoço a V. Ex' a
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (José Eàwdo Outra) - S. Ex' poderi fomWizar por escrito o mquerimeoto de acomo com o Regi-

mento do Senado.
Coacodo a po.lavra ao Seoado< Pedro Simon por cin<pletta
minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Prommcia o oeguitte
discuno. Sem revisio do <ndo<) - Sr. Pxmdente, St's e Srs. Senadores, creio que es~ na bola de debotmDco 110sta Casa uma queotio. porque penso que seja talvez quem mais teoba m~ pua
isso, pois nio envo}ve diretamente os Sn. Cmpuú:tu: E o JZOblema da chamada reeleiçio.
Clama-me a atençio o fato de o Presidente da amam <Ü2Jer
que estava espemido <i Presidente da Repóblica voltar da l3uropa
pon. lhe perguntar quando o mesmo desejaria que a mat«ia foae
colocada em votaçio. Nlo sei se essa~ a melhor mmeira de orientar essa questlo.
Nio sei quais sio oo inteiesses do anta! Presidet!le da Repo!blica, os quais deveria noo orienlar na decido dessa matliria, que
6 impOrtante e tem significaçio. Pomo que o del.te a - ._uo
6 - · Na miDba opinilo, esse auunto ji foi colocado de
maneira trigica no passado;
Dumnk o discUT.w do Sr. Casildo Maldaner, o
HJ. uma di!cussio a ._uo das eleições DtUDicipojs do
Sr. Ney Sua.wma, &pknte de Secretário, Mixa a cadei- p<Õximo ano. HJ. pessoas que defendem a proll"08IÇio do mandato
ra da pn:sidência, que i ocupãda pelo Sr. José Eduardo dos Jll"feilos por dois anos, utilizando o argumol!lO de que 10 dove
Dutra, Supk~ <k S<cretário.
estabelecer novamente a coi.ncid&cia de nwvJetos entre ptlfcitoe:
O SR. ROMERO JUCÁ- Sr. fusidente, peço a polavra, e gov~ No pasado, ji se fez isto uma vez. Na época do
~egime militar, o Coogresso Naciooal votou no sentido de "'e, nas
para uma breve comunicaçlo.
de 1982, bouvesoe a coinci~ncia de mandatos lllln> Jll"eleições
O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Duiia)- V. Ex' tem a
palavrn, para uma breve comunicação, por cõlêODiinlltós. -- - ---·· - feitoo e govemad<rea e entn> vetadc>Ies e depltadoo. Os DWidaiDI
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma breve cotm- dos p:efeitos "'e expiravam em 1980 foaun pmrogadol por dois
nicação. Sem revisão do oradol'.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Sena-- anos; os prefeitos exerceram os seus mandatos por teis anos, pua.
dores, o jornal O Estado de S.Paulo de domingo publicou matma que houvesse a coincidl!ncia.
Estabelecida a coincid&lcia em 1982 - oo Jll"feiloc tivemn
em sua primeira página onde consta que cada gabinete de Senador
custa R$685 mil por m&. Para fazer a r:naléria o jcxna1ista IIaballru um mandato de seis anos, o qual se eslelldeu exatamente at6 1982
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-. os mandatos de prefeitOs e governadores deveriam -ser renovados em 1986. Entretanto, prorrogaram-se novamen~ os maDdatos
dos pmfcitos. mas para t.enninar cem a coinci~a. pana que não
houvesse eleição no IDCSJlX) ano.
, •
No meu enteoder, aio 6 esta a melhor ma.oeira de decidir:"'"
nem proaogaçlo de mandato, nem mandato tampio. Em primeiro
lugar, sou radicalmente contra. a coincid&lcia de mandatos. Penso
que seria humanamente impossivel imagillarmos uma eleiçlo em
que o eleitor teria que votar em V~. Prefeito, Deputado Estadual, Govemador, Deputado Fedem!, Senador e P=ideote da
Replblica; seria uma eleiçio completamente i=al; o debate esla-

ria completameDle fora da milidade.
Na Revido ta:Damos uma deci.sio ior.etigerie. quando climimJímos o DliJldato de Presidcd.e da Rep1blica pam f'all&-lo coincidir a:m
o de Governada:, de Deputado Fedcnl e de Scuador. Essa foi uma decisio intetigmtc, pc:xtJJe tínbamol5 II& eleições em quatto IJlOII,.
POI' exemplo, no ano seguinte à minha posse como Governadar, houve eleiçio pom P=ideute da Replblica; no outro mo,
houve eleiçio pora Prefeito; dois auos depois desus eleições, houve o pleito pora Govenw!o<ea e Deputados - em quatro anoo, ~'
eleições. O Presidente da Repóblic:a, que detinha um mandalo do
ciuco· anos. governava dois anos com um Congresso e tr& IDOI
ca:n outro. No caso do Collor, per exemplo, quando 1e elegeu o
Presidente da Replblica, emboaado em trinla e cinco milhõea de
votos. após uma campmha eleitoml em que atacoo a classe politica,. desmoralizou o Congresso, chegou com um ellOI'IDC poder. Foi
quando se votou o Plano Collcr p-aticamentc sem ser lido; foi
quando o Coogresso Coostituinte, em fmal de mandato, votou,
dntm,tja e injlstameme. uma das leis mais incom:preenüveis, cu
seja, deu um voto em branco pora que o Presidente da Replblica
possa privatizar a eutidade que bem entcoda sem ouvir esta Casa.
O Presidente estava tio forte e o Congresso, em fmal de mandato,
estava tio esvaziado, que tudo era possfveL POI' isso. votou-se
emenda i Coostituiçio dbninuindo o mandato de Presidente pom
quatro auos, fazmdo coincidir pennaneotemenle a eleiçio pora a
Presidencia da Replblica com a eleiçio pom o Coogresso. O Presidc:ute vai assumir e tenDinar o mandato com os pulamentares.
O Sr. Bernardo Cabral· Permite-me V. Ex• um aperte?
O SR. PEDRO SIMON· Ouço V. Ex" compnzo<.
O Sr. BCI"Dal"do Cabral - Senador Pedro Simou, quero me
ater ao que me parece seja o fw c:oodutcx ou fllos6flCO dcsre oportuno plOIIIIJICiam<nto, qual sejl a possibilidade do instituto da ...,_
leiçio dos O!efes do Executivo, seja noo planos Fedenl, Estadual
ou Municipal Se 6 isso o que deàJ:oo do pronunciamento de V.
Ex•, quero, de logo. associar-me a ele. TC:ohO por pmdpio que o
Olefe do Executivo em nosso País, seja nesta CsCaia que acabo de
me xcferir, ao se eleger, n:cebe um cr6di1o de COIÚliDÇI. do eleitor
que quis a sua vitória. mu nem se~. ao fmal do aeu Governo,
podetemos sabe< ae U aprovaçio ao seu desempeoho, porque o
povo nlo ~ convocado pua 1e manifest.II' mais uma vez. Eldo,
acontece. que 6 do IKIISO cmhecim.cmo, uma desincanptuõilizaçio de um presidente pom """""""'" ao Senado ou Dio mais oonc:a=, pmque o instituto da ,.leiçio nio está aprovado. E vru
mais al6m. Entendo, respeitando a opiDiJo dos demais, que tamb6m, ainda que esteja ele oo desempenho do seu mandato ptesidencial, governamental. ou de prefeito, possa couinuar, -como
ocon"C nos EsUdos UDidos da Am&ica. Nio vejo Dtlllbuma dificuldade nisso e entendo que seria oportuno que se apovuse esse
institufO da reeleiçio. Que nio valha pora o llual c sim pomo futuro. Nilo me incomodo quando inicianl. Entendo - e acredito seja
este o ponumc:nto de V. Ex" e, por isso, o aplaudo- 6 que clevet"f>o
mos ter o instituto da reeleiçio pom aaber se roalmente o povo
air'Ova o mandato ou o governo de quem está saindo.
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O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o conteúdo do apute
de V~ Ex•, que atinge, justamente, o ponto onde pretendo desembarcar com o meu pronunciamento.
Q.imdo votamos a dimimiçio do mandato do candidato à
Presidellcin da Repúbtica de cinco para quatro anos, eu votei- V.
Ex• Dio estava aqui naquele periodo - em razão de baver uma.
emenda. que era a garantia 1 reeleição. Houve uma concordância e
fJCOU claro que nio se aplicava.. na época. para o Sr. Itamar Franco. Como lfder do Governo, ftz quC$tãO de esclarecer que a rceleiçio nio se aplicaria aquele momento, nem ao entio Presidente da
República. nem aos Governadores.
A Revislo nlo p-osseguiu. De repente, não se votou mais
nada. Todavia, h4 um compromisso. Este é um novo Congresso
Nacioaal, mas aqueles que. como eu, votaram na Revisão. t&n o
comp:cmisso de votar na tese da reeleição, porque diminui mos o
mmdato de ciuoo pua quatro anos com a perspectiva da possibilidade da reeleiçio.
O argumento utilizado c:n o de que, se o Governador ou o
Presidente da Replblica forem ruins, cinco imos será muito tempo;
se o mandato fOI" bom, quatro anoo ~ puuco tempo. Quem ir.l dar
eua resposta nio ICd. a Comtimiçio, sed. caso a caso, O eleitorado. Ninguán esli defendendo a reeleiçio; o Presidente, o GoverDAdor e o Prefeito nio slo cmdid•ros natos, eles dependem da
convençio doi seus portidos em primeiro lugar.

O Sr. Benull'do Cabral- Eles Ulm a possibilidade.
O SR. PEDRO SIMON - Evidmremente Em primeiro lugar,
quem esoolhe o Cllldidl<o 6 o partido. Depois. ele vai pua a eleição
r::oor:xnet, em igualdade de cmdições, a:m os outros candidato&.
Reparem que esse nlo ~ um instituto tradicional no Brasil VllllOII fa= julliça -, mas 6 na Fm>ça, nos Estados Unidos, na
Alellllllha; 6 o r:bamado instituto da reeleiçio.
O ilu.stre Deputado por Pemambuco, Wilson Campos. está
deb&tendo a tese das obras inacabadas, uma das questões mais dramáticas neste Palo. Teubo vúios projetas de lei que ainda nio sei
se sedo IIaDSfoanados em lei c, se transformados em lei não sei
se aedo rumpridoo. Sio vírioo projetoo de lei que estabelecem que
o Governo, a Prefeitura c o Governo de Estado não pOdem iniciar
uma obra sem terminar aquela que está em andamento. principalmente quando ela jt tem um de<=ninado l"'f<=lual Lamentavelmente. isso 6 tdgico, llWI 6 da IIlldiçio do Brasil que Prefeito, <k>vemador, Presidenle que entra, p6m a obra do anterior e comoça
uma DOVL Entlo. temos esses escindalos no Brasil. as chamadas

obns inacabadas.
Diziam..me o Senador Relalor. o ilustre Senador de Sm:u.
Calaiina, do meu portido, e o ilustre Presidenle da Comissilo que 6
de apavorar 01 gastoo f!UIÜsticoo e postos fora de obras que eatio
se decompoodo pela degradaçio do tempo, pela corrosilo do tempo potqUe nio sio cooclufdas. Entio, parece-me que o instituto da
reeleiçlo deve ser lnaJj .. do,
Outra queaio muito impcxtant.e é a de que existem Prefeitoi DO IUo OnDde do Sul- aCiedito que o Dle$mo deva cx:om:r em
out:n:M E,cados - <JllC ji-Ociiparam esse mesmo CargO px divenu
vezs; cu~ leU mandato e. quatro liDO& depois, voltavaa O
~feito Gleoo Schenrr foi eleito por quatro vezes. U em Vacaria,
o Prefeito Pa!ombini foi eleito por II& vezes_ Ele assumia dunnte
quatro moo; ap6o o mandrolo, outro assumia; no mandato ,._
guinte, ele voltava. e assim suceaiviiD:CDte. Por qua? Porque ele~
canpetmte. Mas h' casos em que o Prefeito nio 6 c:oinpetente.
A falia de man6ria do povo !nsileiro 6 uma ~quesUo engraçada e, ao mesmo tempo, triste. Se um Prefeito w um Govemadoc
6 conoidendo um mau administrador, logo após, ele perde as eleições e o partido adversAria ganha. Mas, após quairo auos, tu&>
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,,:uf"!e •fUC' f11i considerado um mau fufeito ou um mau
: ,,,.,.t•rn:tt!nr at·aha sendo _eleito novamente.
<.;.r. I-Tcsideme, o modelo americano permite somente uma
··.'lt.>i~o·ão. t-.h:> dtjX>is de reeleito, esse candidato_ não pode mais

V. Ex• defende com muita oportunidade- da reeleição, dessa possibilidade de os chefes do Poder Executivo serem reeleitos, por
certo que não comprometeriam o Orçamento c não deixariam a

di~

vida a seus sucessores como fazem. Parabéns a V.·&•. .
"·•<:tlmtr nenhum titulo. O Presidente Ronald Reagan, se tivesse
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex' foi o ilustte "'Jator dessa
· •udt" 1!'){<~1. Jnv1alidade. não poderia mais ser Presidente dos Estamaléria, que nio pôde ser discutida com a devida profundidade
•.~-: llnido<;. porque já havia sido durante oiro anos. Creio que esta
durante a Constituinte porque, naquela opommidade, boove um
,·n-a uma manerra de tenninannos com as "panelinhas".
fato muito pesado que influenciou, não apenas em relação a este
Tf"m<'ls regiões no Rio Grande do Sul onde o candidato,_ ao assunto, mas em várias outm.s questões, que foi o grave equivoco
,.,ngo do tempo, é quem manda; elege-se, depois elege um dos cometido pelo Presidente J~ Samey. A ConStituição lhe diVa
·•'l.Js e:lht~s eleitorais. um seu asseda; após quatro anos, elege-se seis anos e S. Ex• - por várias vezes, dísse-16e isso PessoaJmentC 'llwamente e assim por diame. Se criarinOS O ínstituto da reeleição1 deveria ter ficado e não deveria ter aberto a boca. Mas o Presiden·:nmo o dos Estados Unidos, o candidato eleger-se-á.; se fizer uma te Samey foi para a televisão e disse o seguinte:~''O meu mandato
!"x")a adminístração. terá direito e chance de se reeleger. Mas, se for é de seis anos, mas abro mio de um e exijo que seja de cinco".
Prefeito. depois. terá que se c8ndidatar a Governador. a Deputado_
S. Ex• iniciou o processo. Era muito rilais normal que o Pre.• u ao que quiser, só não poderá ocupar um mesmo cargo por mais sidente José Samey dissesse que não achnitia que se mexesse Do
·~l' oito anos. Assim é o instituto americano oom relaçio à fusi.
seu mandato, que era de seis anos. Não. O que aconteceu? S. Ex•
.i~nC'ia da República e também em alguns Estados. O que me pareabriu mio de um ano de mandato e todos pensaram que quem abre
.e correto.
mão de um ano, abre de dois. Não é verdade?
C ('Imo sabemos, nos Estados Unidos. cada Estado é um EsA Constituição diz que o mandato é de seis anos, mas o
•adn. O atual Presidente da República foi cinco vezes eleito <Jo. Presidente abriu mão de um. Mas, se S. Ex• pôde abrir mio de um,
'<<'mador no seu Estado, porém, lá. os mandatos de Govemador e
o Congresso Naciooal poderia abrir mio de dois..
I krutado têm a duração de dois anos. ou seja, a cada dois anos,
_Então, tivemos aquele debate doloroso, dramático. E o Pre~·I('!> Jevem buscar suas reeleições.
sidente J0$6 Samey - vamos ser sinceros e façamos justiça -Tez
Quanto a questão das dí vídas, acredito que,_ ~e b_oovesse o questão de dizer, desde o início, que abria mio de um ano; que n!o
Jireito ã reeleição, a história seria completamente diléreme. Há al- queria seis, queria cinco. O que pareceu perante a opinião pública?
guns Governadores que, sabendo ser isso possível, não fariam o
Não pam::eu jamais que o Presidente José Samey tinha direito a
~1ue fazem. Há Prefeitos, Governadores e até Presidentes que. se tiseis anos e que, abrindo mão de um. tinha ficado com cinco, mu
·. •:s--.:em condições de voltar, fariam gastos diferentes.
que S. Ex• deveria ter quatro, exigiu um e distribuiu televisão e fez
Parece-me;- Sr. Presidente, raciocinimdo friamente, que não-- o diabo para ter cinco. Nio foi o que aconte«u? A notícía foi dífe-.;erá o Presidente João nem o Prefeito Manuel nem quem quer que rente.
Baseado nesse debate. tivemos duas questões dramáticas ·
:-;eJ.l que resolvera isso. Analisando com racionalidade - e penso
-JilC deve ser assim-. percebemos que o triste ri.isSO-tudo é que dique foram os dois equívocos do Presidente Samey: o primeiro,
.fl•mos que no Brasil se dará como se deu Da Argentina: aprovaram não devia
se metido na QU:est!o do Parlamentarismo, mas se
.1 illudanç-a da Constituição pela primeira vez, para permitir a ree-meteu e a sua decisão foi deímitiva: O Presidente Sarney foi o
JcJção do Presidente, porque o :Menem estava bem- e, na Argentigrande "'sponsável pela derrota do Parlamentarismo na última
•~.1. a questão é levada mais a sério, eles têm mais conte11do do que
hora. E o segundo foi a questão dos qllatro Ou cinco anos.
n..'ls. li não se muda a Constituição -como aqui: Entlo, as pessoas
Não há dú.vida de .que as oposições tam~ cometeram erúiz<>m ,) seguinte· "Vamos deixar esse negócio da Constituição ros dramáticos,- cruéis. Hoove determinado momento em que o
para depois; isso vai depender do Fernando Hemique Cardoso". Parlamentarismo passava. O Presidente Sarney concO'Idava com o
Vu seJa, se o Presidente estiver bem. haverá reeleição; caso cC>Dtrá-- Pãrlamentarismo e os cinco anos, mas várias pessoas, inclusive
;·10. não haverá reeleição. Considero isso ridfallo. E as pessoas vão
ilustres pessoas. disseram que tinha que ser Parlamentarismo com
deix:indo para discutir esse instituto mais adianle, parn ver como quatro anos.
,'stará o Presidente.
Quando me vieram perguntar, e eu era Governador do Rio
Ma.s penso que temos que votar o instituto. Se haverá oo Grande do Sul. disse: para m.i.IIL, a tese é õ Parlamentarismo e até o
não reeleição, se O Presidente quiser ou aio, se o Governador qui- aceito com seis anos. Nio hi nenhum problema. Para. mim. deve
.,er ou não. isso é um outro problema. Parece-me importante a ser Parlamentarismo com seis ariOs. A~ penso que niíó deve ser
qucstJioCmsi.
- -- -- corii qUatro anos. Na França, é
sete anos. Se iriamos ter Parla.O Sr. Bernardo Cabral· V. Ex• permite-me um aparte?
memarism.o, nio haveria por que elegermos um Presidente de quaO SR. PEDRO SIMON· Ouço. com o maior praur, o Se· tro em quatiu anos. O Presidente que ficasSe oS sê:us Seis "aot?$. •
;ndor Bernardo Cabral.
Por cansa desse ridfculo - e aí faço justiça ao Presideme
O Sr. Bernardo Cabral- Veja V. Ex•. Senador Pe4fo Si- Sarney. pois defendeu e concordou com a tese de Parlamentarismo
mon. como a nossa Constituição foi sábia, apesar de tantos recla- com cinco anos -. ou seja. qui.ildo vieram pessoas. cujos DODies
·narem. quanto ao dia da posse do novo Presidente eleito e dos no- não Vou Citar. DiaS o RelatOI' sabe muito bem quem sio. e exigiram
vos Goveriiadores. Reclama-se omito que a posse ocorra no dia 1° que tinha ser Parlamentarismo. Houve um momento em que o Parde janeiro; e V. Ex• acaba de dar o motivo principal: é que os Pre- lamentarismo estava tio vitoriOso,--tiri.to que o relatório fmal do
sidentes. como também os Governadores de Estado, terminavam o Relator, o extraordinário companheiro Benwdo Cabral aprovado
mandato em março, e, quando tinham perdido a eleiçio, por inter· "" ComíssiO de SístemalÍZllçio. inclufa o parlamentarismo. Só que
médio de seu candidato, eles comprometiam o Orçamento do ano essas pessoas estavam tio tnmqüilas de que passaria o parlamentainteiro. Agora, com o dispositivo consfifuciOrial obrig;mdo a posse rismo que resolveram brigar pelos qualro ou cinco anos.
Resultado: perderam com os quatro anos. ficaram cinco, e
do novo Presidente e do novo Governador no dia 1° de janeiro~ esses Cbefes do Exocutivo nio têm condições de COIDJrOmeter o Or- perderam com o parlamentarismo, ganhou o presidencialismo. Laçamento. E veja que, se tivesse sido adotado o pensamento ~ que mentavelmente. Então, na Constituinte, não deu para debater essa
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matéria cóm pi'ofundidade, nem o parlamentarismo, que ~ Uma
coisa ridícula. Estava se discutindo isso em função da figura do
Presídente José Sarney. Era ridículo. O mandato que eslava sendo
discutido em função da fiSura do Presidenf.e Jos~ Sarney. o que-também era ridículo. Essas matériaS Dão tinham que ser discutidas
em termos de presidente.
E o que é mais iin.pOrumte~ em-l.CriilOrdo presidente ocasional, porque, um ano antes, o Presidente J0$6 Samey se elegia Papa
em cima da vitória do Plano ,Cruzado. Em 1986. se o Pmsidel1e
José Samey levasse um plebiscito pa.rã um Rferendum: ''Olha, o
mandato tem que ser de 10 anos", passava 10 anos, tal era o pmstfgio que tinha o Pxesídente JO)'é Samey. Agora. t claro que li. dian·
te da outra votação. ele já estava com um desgaste votou-se isso
em cima de um desgaste.
Penso que não devemos fazer isso em tomo da figura do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por isso estoU aqui. Nio
devemos votar a matW em cima de estar bem ou mal o Presiden-

e

te Femando Henrique Cardoso. Porque aCredito ·quC esta malbia !§
mais profunda e mãis séria do que isso. Queremos a Meleiçio ou
não? Ela é boa ou é ruioi?
Não- tenho uma posição defmitivã. EStau aberto para o debale. Não soo fanático de dizer que ser isso. Venho aqui trazer argumentos para uma discussio. Primeiro. porque acho que deve-mos fazer essa discussão. O ideal seria que a votaçio_ fosse feita
agora. este ano. porque o próximo ano 6 um ano eleitoraL B no outro ano é quando vamos saber da fOIÇ& do Pxesidente da ReplbJi.
ca. como vlo ficar os partidos. Vai ser uma eleição politizada e
não uma elei~o t.ra.ilqilila como podemos votar aqui.
Vejo. Sr. Presidente, que a tese da neleiçlo, 6 claro, nlo
pode vir sozinha. Apn:sentei duas emendas que. modéstia à pom.
considero da maior importâ.ncia. Uma. a cal11pd.Dha deve ter um
prazo de 90 dias. Atos de ca~a s6 podem ser exercidos nesse
prazo. É mais ou menos assim noS: Estados lJnidos e na Alemanha.
Há um prazo de campanha e todo o dinheiro deve ser gasto como
dinheiro público.

~

ESSa história de estarmos votando aqui que as eOJIX'C$U podem dar. descontar etc. ~CJP 6 que vai_ pagar por esse dinheiro?
Será que alguém imagina que vai ter unl e~ oU um Pedro
Simon da vida que vai colocar di.Dbeiro no bolo e vai dar dinheiro
para campaDha por ideologia? Isso é piada! Na verdade, o dinheiro
de um jeito ou de outro é dinheiro póblioo.
Se fiZermOs como na Aleioirihã," umã- Verba. ''x-., que comte
do orçamento. para cada partido e, além disso, flZel'IDos uma Campanha curta. que é para gastar menos. uma campaDha em tomo de
90 dias; se tivermoS eleições distritais., que é para elas 5CIC1Il mais

se ter dinheiro para fazer campaDba e cm se escolher um bom
agente publicitário.
Depois de muito tempó. na-campanha de Lula e de Fernando Henrique, pudemos coohccer as pessoas. Conhecemos Brizola,
Lula. Femando Henrique. Esperidiio AmiD. Entu e os candidatos
a Govemador; eles falavam e Dlo as melhores publicidades.
Parece piada. vulgar. ridlculo, mas a Câmara """'beleceil o
"sbowmf.cio". Um candidaiO a Prt:feito ou a Depilado que tem dinheiro, contma a dupla Lemdro e Leonardo po.m fazer show e os
segue. Por todo o interior dos Estados, anuncia-se o show de
Leandro e Leooardo. e reúnem-se 10 mil pessoas. Depois do
show, o candjdato fala um pouco. AISJém diz que o melhor seria
que o cmdi.daiO nem falasse: "Deixa que a dupla fale por ti! Se tu
falar.I!J ji atraJ»]ba!" Olba, quem vai votar oo Pedro Simon? Obo.
viva! E o Leandro que esti mandando votar. Isso é piada. Vohar a
isto, depois de ter tenninado, é vulgar. PerOOem-me a sinceridade,
mas t vulgllr.
Sr. Pxesidente, temos que debater essa matéria oom serieda·
de. E o que me deixa clrunitioo. Sr. I'Iesidente, 6 que nio estamos
coosegnindofa= esse tipo de debate aqui no~_
Reparem os aenbores. Ao oolocar em discussio a Lei E~i
tonl o Sr. Samoy. PresideDle elo Coogreao. uwodo o Regimento.
bll.m na mesa inflexfvel noe dez minutai que eu tid:la, embora
ninguém mais tezlba vindo diaaJtir a DWma. CUmprimos o Regi·
lllCttO. mas Dlo sei te cumpiioot. petinte a nossa coosci&lcia. a
respoosabilidad que o6o temos em deboler com JZOfundidade
essa maúria. Poderia aiA! o Pxesidente di= que havia batido na
mesa J>Ol'IUO• de aconlo com o Regimento. Dio podia dor mais do
que dez minutos. Mal hi mais alguém que vai querer discutir es&a
matma? Nio h i. Entio. vou suspendei" a sessio por uma hora. e
nessa sessio vamoa flCil" aqui disaltiDdo essa matéria.
Bu teria feito isso, Sr. Presidente, pol' se tratar de iDDI. matéria tio sigoiftcativa e tio impor'tauc como aquela. Teria sido melhor do que di2Jer, com a maior trmqililidade: slo dez minutos e temos que n:apeit.tr o Regimento. Al. bole na mesa e encena. e nio
~se diaaJtiu mais a
e, amanhl. V&IOOS voti-la.
Acho que essa questio da reeleiçio t da maior importância.
En Dio tenho pooto de vista fumado. mas me po:oce que experimeuar a possibilidade de que o cidadlo possa ser governada.
- p:uidente ou prefeito, por oito anos, dois mandatos. e nunca

-ma.

mais..

Sr. Presidente. devemos ter coragem de começar a votaressas matériãs e não de fazer o que se pretcode amanbi. Perdoemme a sinceridade, mas isso foi o 'Jle a Câman de Ve!Udora fez.
A Câmara. vai votar pelo "sbowmicio".

QUero que o .,...~prezado amigo Antonio Carlos Magslhlles
nio enteada oomo pessool. mas na vmlade ele j6 foi governador
por do:m &DOI. É um caso ttpico. um homem de valor <;Ue teve
doze anos._ Nós temos outros, como o Senador Ames, que é meu
grande amigo e a quem prezo muito- Doze anos.. Por que oio a
reeleiçio? Por que nl.o se fazer um mandato completo? O Sr. An.tooio Carlos Magslhies ganhou a eleiçio e exerceu o seu mandato.
depois dele vieram Waldir Pires c o seu vice-govemador que mudlnm tudo o que S. Bx_• havia feito; o Sr. ADtcnio Carlos conseguiu se eleger novamed:e e fez bldo de novo.
Para que isso? Que se adcte um Dli.Jl4ato de oi10 anos em
que seja possfvel rea1mr otns, opresentar algo ao
A mim
po:oce lógica essa id6ia. Sr. Pxesidente. É claro que h6 questões
que tcrett101 q.~e di.JCUt:ir. tais cano: Como seri. o mandato? Como
seri exercido?

Nas eleições passadas, em que Fernando Henrique e Lula
eram candidatos à PresidBncia da República, avançamos no sentido de que os candidatos apareciam na televisio. Na eleiçio anterior a essa. quem ganhava era a publicidade da empresa da Aldrtica ou da Brahma.
Na verdade. o candidato é um produiO, que é vendido como
se vende a brahma, a coca-cola, a pepsi-cola. O problema es~ cm

Nos Estados Unido<. o candidalo à Pxe~ncia da Repúbli·
ca usa ~ o aviio rresideocial pua se deslocar pelo país. Lá. no
crunto. a meotali<bde 6 outta; nós pe:DSIDlOS de forma diferente,
vamos ter que fazer adaptações. Como é que fuemos essa adaptaçio? Hooeslamente. nio sei. Temos que discutir o assumo.
A tese de pror:rogsçio de mandato parece-me antipática.
Essa id6ia de proaogsr mandato. nio possa pela minha cabeça. Sr.

sérias, pua: eu saber, eu, Pedro Simoi:l, vou ser Candidato-a Deputado em Caxias do Sul, onde me conhecem. e não em rodo o Estado. quando posso pegar um poUco dC. vOtOS aqui e outro ali. A
eleição. claro. que nio é pelo voto distriul puro. mas pelo voto
disttita.l misto. pc:JRPe tem que ter a lista dos grandes nomes que
defendem as teses nos seus conjmtos.
--
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Presidente, 'l.Ssim como não aceito a tese do mandato-tampão de
dois anos ou o mandato de seis anos. Sou contra a coincidência.
acho~a um absurdo. Enlão, nem dois anos nem seis, porque sru
(,'ontra a comcidência.
Agora, a reeleição. vejo-a com simpatia. porque quem se
elege vai governar Visaõ.do não os quatro anos, mas os oitp ãnos.
Vai se acostumar à administração, vai ;'cosb.Jrar'' acordos políticos,
vat uabalhar, realizar obras c. ao fmaJ, sua administração terá um
ritmo próprio. Penso que em oito anos pode-se mudar Dlllita. coisa,
dá para deixar uma marca própria. um cari.ID.bo, muito mais do que
em quatro anos, como foram os casos do Sr. Antonio Carlos na
8ahia e do Sr. Mguel Arraes em Pernambuco.
Sobre essa matéria. cem todil -a súl.Ceridade. quero falar por
mun. Eu. Senador da República, Uder do Governo. na Legislmua
passada. votei pela diminuição do mandato de S para 4 ~os 4?0m o
compromisso de que iríamos votar a emenda que permitisse a reeleição. E. como Lider do Governo, fazia questão de salientar um
item que estabelecia: "não atinge o Governo Itamar Franco.. , porque o ex-presidente Itamar era radicalmente contra a reeleição ainda no seu governo, esta seria só para depOis.
Creío que essa questão deva ser debatida e analisada como
disse o nobre Relator da Constituinte, algtiina coisa temos que fazer. Eu não aceito a tese do meu querido amigo PMsideute da Cimara -dos .Dep..ttados. qual seja, a de perguntar qual o pensa.Dlell.IO
do Senhor Fernando Henrique Cardoso sobre o assunto. A mim
pouco importa o pensamento de Sua Excelência, se ele quer votar
a matéria agora. no ano que vem. daqui a três anos, a mim pol!ÇO
importa. Com: toda a sinceridade acm:lito que a meib.or opção seria
volarmos logo. Por quê? POOJUe estamos longe da eleição, Dio ~
um ano eleitoral e porque. de certa foana, o Presidente Fernando
Henrique está num limbo. nem tem nota 10 nem tem nota 3, Sua
Excelência está indo. Então podemos votar com traoqüilidade,
porque quem votar cootra. não vaí fazé..lo porque o Presidente vai
mat quem votar a favor, não o fará porque o Presidente vai muilO
bem. Vamos votar em termos de fururo e não em tennos de reali~

dade.
O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. Ex• um aparte.
nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte com o maio<
prazer.
O Sr. Casildo Maldaner- Como sempre, como pllítico V~
Ex• dá uma aula para todos os setcm:s. Comungo com o pemamentç :lc V. Ex•. A reeleição- está em voga, estA -começando a Wstir
no mundo. Por que não'? Se a pessoo. nio se sentir segun.-ela nio
tentará a reeleição. A tese da reeleição é uni Capitulo que começa a
ser assimilado por nós brasileiros. A coincídência de eleições em
todos os níveis, desde ve~ até presidente da tepública. em
uma Lime-a data é muito dificil. Realizar uma eleiçio só. de (Jll.tm
em quatro anos, para todos os caodi.daiOs.. dá uma tremenda coofu~
são. Talvez. realizllr eleições de dois em dois anos seja mais deml'lCI"ático-. o eleitor assimila melhor as questões municipal e estadual e irá raciocinar melhor. Eu tenbo uma experi&cia !]eSse sentido. Em 1982. quando dispulei eleiçio para Depurado l'odexal,
esta coincidia com a- eleição de Vereadores. ~ meu_ pronunciamento não vaí crítica alguma. mas tive de enfrentar muitas dií1culdades. Quando faliavam uns trinla dias-.
O SR. PEDRO SIMON. Além disso, o volo""' obrigatório e vinculado. Tinba~se que votar para Governador e Vereador
do mesmo partido.
O Sr. CasUdo Maldaner - Exato. E oa região em que disputamos o cargo de Deputado Federal. tínhamos que entrar em
conta to com ''n" candidatos a Vereador numa região mtiito grande
em que havia muitos candidatos. Alguns coucorrentes do meu par-
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tido começaram a fazer as: propagandas vinruladas com os Deputados Estaduais e, também. c-om os VereadoreS e colocaram todas
as fotograíULS dos C3D;didal0s à vereança em cada Município. Isso
dá muito trabalho porque precisa haver um esquema muito gtmde
de propaganda. MoD1ar um equipe na úhima hora para tirar fotografia de todos os vereadores, ir para o meio da roça. pua o meio
do mato. deu um trabaibo iocxí_veL Qs_anúgos rJZenUD boa parte
desse rrabalho para mim, mas na ~ bOm~ quando estava
tudo pronto. os companheiros meus que tiveram mais acesso ao
esquema acabaram roobe.ndo todos os Jayouts que existiam e fiquei sem nada. Na úJtima. hon.. um tiabalho completo. n1o deu
mais nem para fazer propaganda dos vmoadores. Nio ~ ficil.
Creio que a liberoade de realizar eleições de dois em dois anoo,
para um campo e depois para outro, 6 mais dcmoaática. Pa. iuo,
comungo d9 ~ .enteodimeniO de V._&• e quero rumprimenti-lo ~e trãz eSse assun1o ao plenário na tarde de boje.
O SR. PEDRO SIMON- V.Ex"temtodarazio. V Ex" que
foi Governador sabe disw: oo momeuto em que diminuímO. o
maDdato do Presidente da República de cinco para quatro anco,
ni!o ten:mos mais, a cada quatro anos, tn!s eleições.
Ent.lo, o Governador de Estado assume o Govemo- no..,..
so caso, eu, V. &• e Pedro Ivo-, no ano seguinte. haveria eleiçio
para Pnoaidcnle da República; no outro ano, eleiçio para )Xefeito o
vereador; um ano sem eleiçi« no rutro,. eleiçlo pua governador.
Agora nio. De dois cm dois anco bi eleiçio. Vamoo ter eleiçlo
para presidente. depois eleiçio tma o meu sucessot', se eu for govemado< de Eslado.
Outro aspec10 importanle dessa quest.lo ~ que esse p-ocedimenlo ncionaliza a vida das pessoa. Volto a repetir: bi muniá·
pios onde o prefeito já foi eleito quatro ou cinco vezes. Cinco vezes quatro. sio vinte: somados com os vime anos do advetúrio.
sio quarenta. Ele foi pefeito durante qualro anos; o advers&io
mais qualro, sio oito anos; ele foi ri:eleito prJeito. 12 anos; o adversúio. 16 anos; ele foi eleito pela tcn:eira vez. 20 lllOS; e o outro, 24; ele foi eleito pela quarta vez, 28; e o outro 32 anos, 36.
Isso~ um absurdo. Quando digo adversário, pode Dio.ser advt'I"Ário. mas o outro candidato.
Acredito que o sistema americano é o llOilllal. O cidadiO
tem direito a uma reeleiçio. fica 8 anos; depois. vai disputar ca%lJO
para governador. para Presidente. para o que quer que seja. mu
ele anupriu a sua misslo naquele JllliDicfpio. O mesmo vale pEI.
OUlrosC8lJIOS.

Penso que. se rmmnos CSIU regras fDtu. Sr. Presidente.
elas setio reais. No en-o, vamos votar "!lli amanhi algo grotes..
co. V. Ex-s nio calculam como me s.into mal em tez' que vir ~i e
votar. li fui Senado< po< 8 anos; agom, estou no meu segundo
mandato. Nesses 13 anos. devo ter veXado oilo leis eleitorais: ql&tro para p-efeito e quatro pu1 sovemador. É riclado. Conforme o
caso. muda-se, altera-se, modifica•..,. A cada vez fazemos as alierações que qu""'mos. Estabelecer nonnas que liCjom pemllllOilteo,
que sejam estiveis, ~ a primeiia coisa p1111. termos uma politica
como la.

Por iuo, Dio estou aqu~ nem af"mnando, nem·defeDdeooo
apaixonadameme essa matma. Estw dizendo que vejo com JDJita
simpatia 01sa queslio do debale sobro a J:<>elojçio. Acbo apeou
que este deve ser feito. deve ser travado. DO campo das idmu e
nio em tennos de ~sses. vantagens. Temos de debelei" e votar
a tese em si.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jose! Eduudo DuiXa) - Concedo a
palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (RO. Promnci~ o "'guime .
discurso. Sem revisic do orado<.)- Sr. Pnoaidenle, SI's e Srs. Se-
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nad~s.

ainda há pouco ouvi o Senador Romero Jucá ler a matéria
que diz que o Senador recebe, para verba de gabinete.
R$68.5.()()(),00. Na verdade, existe, por parte da imprensa, desconhecimento total da distribuição de reciJiSOs ilqui.na Casa, principalmente DO que tange ao saláriO dos Senad~s. Aliás, existe um
mal-entendido por parte do eleitor. Parece até que o Senador quando _assume o mandato vem atrás de um emprego. Se vem: airás dis-

so, parece-me que os c:inco mil e pouco que recebemos livre é o
suficíente par.úliintef o mandato de Senaâor. Como bem disse o
Senador ROIIle:rO Jucá. às vezes falta papel. clipe, etc, e não ·há dínheiro no gabinete para comprar esse material. A imprensa diz que
o Senador gasta seiscentos e tantos mil para mamer seu mandato.
Na realidade, estamos brigando por melhorias, mas não por
melhorias salariais. Nós, Parlamentares, não precisamos discutir
melhores salários, até ·põiqlle-um.- salário de cinco mil reais para
um cidadãO é o suficiente, m·as. exercer o IQandato de Senador
com esse valor é impossíveL
Imaginem, Sr. Presidente, S;rAs e Srs.. Senadores, temos obrigações em nossos Estados e precisamos do mínimo de estrutura lá.
Nio posso andar a pé. Tenho de visitar o Estado e os Municípios.
Para isso pi'eciso de um· cãiro. Esse carro preéisa de gasolina e de
motorista. Também necessito de assessores trabalhando lá. Além
do mais, na Capital tem de haver um ponto de referência, um escritório.
- --Se mudamos para Brasília, aqui vêm os filhos e os netos.
Precisamos ter um carro particular, até pxque o Senado não tem
dinheiro pua. comprar um cano para que o Senador, dignamente,
ande aqui nA Capital. O Senador tem de andar vestido, pois vai a
lugares onde :oã.o pode enttar, nunca, maltrapilho, como um cidadit)" comum.
Viajando a qualquer outro Estado, o Senador tem de se
apresentar decentemente, até porque representa um país, que é o
Brasil, um país que merece ser respeitado e ser bem representado.
Existe uma disrussão sobre o que é salário de um Senada:,
quais sio as obrigações que o Senador tem para com o seu mandato, e como cumprir esse mandato.
Penso que a Mesa do Senado tem de IDJ.dar esse pensamento. Por várias- vezesjá reivindiquelà Mesa que reveja essa posição
de apoio aos Senadores. Muitos, às vezes,. ficam preocupados com
o que a imprensa vai dizer. No meu entendimento, até o Presidente
José Samey deve ir a plblico esclarecer essa mat&ia. Dizem que o
Senador recebe mais de seiscentos mil reais. Eu recebo cerca de
cinco mil reais e, às vezes, tenho de tirar dinbcim do meu bolso
para. comprar material para o meu gabinete, como disse muito bem
o Senador Romero Jucá. Muitas vezes isso ocorre até por falta de
coordenação, de uma administração meihO[', de uma distribuição
melhor de ~rsos no Senado.
O Sr. Adcmlr Andrade - V. Ex• permite-me um ape.rt.c?
O SR. ERNANDES AMORIM· Tom V. Ex• a palavra.
OS<. Ademlr Andn~de ·Senado< Ernandes Amorim. essa
reportagem veiõ DO mOÕlCfito oportuno. Muitas coisas precisam
ser esclarecidas em nosso País. Primeiro devemos verificar se isso
é v..-dãde. "' • despo,.~ do- Senado- divididã-pelo-mimere-de .sena.
dores ~te replllsenta esse valor. É importante verificar isso.
Segundo, analisar se bA necessidade realmente desse gasto. Temos
de comparar a despesa do nosso Senado com a despesa dos senados de outros paises, fazer a relação como o produto intemo bruto
e. assim por dianl.e, J.?8I8 saber se isso 6 certo ou não. Na verdade,
existem distorções. E preciso questionar o Poder Legislativo em
todo o País. Não se tmta somente da queStio do Senado e da Câmara dos Depurados. Eu teDho visto. a começar pelas câmaras IDJnicipais do Brasil afora, algo extremamente absurdo. Há câmams
municipOis; no meu Estado do Pará, que abocanham para ela 20%
----=
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do orçamento munícipal. Vinte por cento! As assembléias legislativas de todos o-. Estados do Brasil têm desvio de recursos absurdos. astronómicos. O governador do meu Estado, por exemplo, vêse diante úe um problema extremamente grave, que é o orÇài:Deilto.
Quer dizer, de tudO o que arrecada no ano, o Estado é obrigado a
repassar 20% para a aSsembléia legislativa. para 05 tribunais de
conta e para o Poder Judiciário, que nio tem nem 3% dos funcionários do Estado como um todo. Na reunião de secretários da Fazenda. na Comissão de Assuntos Bconôm.icos, vi que a maior
queixa é essa. Por isso digo que essa reportagem é oportuna. É
preciso verificar, é preciso levantar o debate dessa questão. porque
na verdade há muita coisa errada na politica. pri.'lcipalmente nos
Poderes Legislativo e Judiciário. Isso ocorre nlo apenas. a nivel federal evidentemente. Os maiOres erros, os ma..iotes desvios de recursos públicos e as maiores aberrações de distribuiç:io de verba
pública acontecem justamente nas assembl&s legislativas dos Estados e nas câmaras municipais. N6s somos O& mais vigiados da
Nação. Qualquer coisa que Senado< ou Deputado fedem! faça. o
mundo inteiro cobra explicações. Lembro que quando f"IZCDlOS a
Constituição de 1988 insisti que fosse colocado um limite. Nio
deixaram. Mais tarde, entmtanto, compreenderam a necessidade
desse limite e o colocaram por meio de uma emenda coostituciooal.
Entretanto. nenhuma assembléia legislativa I<Speita esse !imile. Nio
~acredito que exista depltado estadual neste Pais que gallhe menoo do
que Senador da República oo Deputado fedoml. Essa IOJXllagem.
portanto. é oportuna. Sendo assim. penso que esse deCote deve ser lovantado pela sociedade. mas que a im:pralsa tam.b&n acompanhe os
fatos, porque enquanto a Opinião pública nio "' mobiliza< coma essas
coisas elas continuarilo acootecendo. Espero que, em funçio dessas
denúncias. os esclarecimentos vmham e possam com isso combater
os erros e melhorar a vida do povo brasileiro.
~ O SR. ERNANDES AMORIM - Muito obrigadp, Seriador. Na verdade, o que se diz que é salário não 6 salário. E preciso
que se busque regulamentar a situaçio para nJo ficarmos a toda
hora expostoo ao público, que diz que Senado< ganha salários milionários, ao passo que esse di.Dheiro recebido 6 para gastar com a
manutenção do mandato.
Eu por exemplo - e sei que isso ocorre com vários Senadores aqui -, não vivo ~ salário. Precisamos, sim, ~ que o Congresso, é que a Mesa do Senado, por meio do Setor Financeiro,
procure instituir um meio de dar apoio io Senador. Já pedi à assessoria que esbldasse a melhor maneira de fazer isso, e ela disse _que
nada pode fazer porque o Regimento Intemo nio permite.
Façamos então um projeto para modií:tear o Regimento lntemo. Não será necessário dar aumento porque. na realidade, nós,
Senadores não precisamos de aumento de salário; ~os. -sim,
ter o mínimo possível de meios para cump:ir nosso mandato. Falou o Senador Ademir Andrade do problema das assembl~S legislativas e das câmaras municipais e dos governos. Muitos deles
estio nas mãos dos legislli<L=s e sio obrigados. por fraqueza de
alguns governadores e prefeitos, a repassar 20%, 25% do orçamento, que é maior do que a educaçio. pua as dlmaras municipais
e-para-as-assembléias-legis-lativu-.--Em-meu-Es~-um-Yern...adei~

ro escândalo o que ocorre na usembl&. legislativa.. Repassam
quantias astronômicas para manter Senadores - ola sei se ~ dele o
salário. para quem manda o dinheiro - mas o dinheiro desaparece.
É o caso do Cmgresso, onde, segul!<lo a impmlsa, sio gastos seiscentos e poucos mil por Senador. É necessário que a Mesa
do Senado informe onde se encontnun esses recursos, onde sio
distribu!dos, porque se o Senado!: m:ebe R$5.300.00 no mhimo,
não pode ser rulpado. Mesmo se um parlamentar morrer amanhi,
vão ser descontados desses R$5.300,00, que 6 o valor do salário de
-um Senador. Temos que separar o que~ salário e o que 6 gabinete.
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Se o Presidente da República tem todo o aparato, tem todos
os meios, tem aprOXiiiiidamenle 400 homens para mailUtenção, segurança e auxílio no cumprimento- do seu mandato, pa: que um

Senador não pode ter mais que t.rês. quatro ou cinco assessores?
O Sr. Romero Jucá- Senador Emandes Amorim, V. Ex•
permite um aparte?
O SR. llRNANDilS AMORIM . Pois não.
O Sr. Romero Jucá. Senador Emândes Amorim, quando_
levantei essa questão da matéria publicada no domíngo no jornal
O Estado de S. Paulo foi exaiamente para que o debate pudesse
florescer. Não quero dizer que o levantamento dessa questio foi
no sentido de levantar a sib.lação fmanceira dos senadores; ao contrário, oa sexta-feira. pela liderança do PFL, p ..uie me manifestar
cootra. uma movimentação na Câmara dos Deputados que falava
até em grtlYC branca. para pedir aumento de salário. Acmdito que a
questão não é aumento de salário. Fundamental, como bem disse
V.
e estou apresentando requerimento para isso, 6 que a Mesa
do Senado esclal<ça i. população, esclal<ça à imprensa, efetivameDle, qual é a despesa dos gabinetes dos senadores, poxque da
forma como foi colcx:ado, como foi calculado - sabemos que essa
matéria DiO é- verdadeira - fica a versio da imprensa colocada pe-o
rante a sociedade. Os senadores boje não têm estrutura pam traba.Jbar nos seu Estados. Não temos pessoal à disposição aos Estados.
Na verdade. quando há necessidade de comprar algum tipo de material. essa COmpnl é feita com o salúio de: senador. Então, é inr
portante que pelo menos, já que não temos o que precisamos, que
fique claro que não temos, e Dão Jevemoli.a allpa pelo que não tcmos e dá a entender que poderiamos ter. E fundamental esclarecer
essa questio. Por isso, estou apresentando o requerimeato à Mesa.
Quanto à questão das dotações dos duodócimos das Câmaru do
Verc~s e das Assembl6ias Legislativas., levantada pelo Senador Adem.ir Andrade em aparte a V. Ex•, qUero dizer que em Roraima temos õ-meSriio problema.. Nesse sem.ido, estoo. apresentan·
do um projeto de lei para regulamentar o teto máximo de participação das Câmaras e das Assembléias nos OIÇamentos estaduais e
municipais, porque o que ocorre hoje no Brasil,. em muitos casos,
é um absurdo. Efetivamente,
alguns municípios, mais de 20%
da receita municipal é destinada às despesas das Câmaru deVereadores e, em DJllitos casos. das Assembléias Legislativas. Mlitas
vezes, vimos prefeitos e vereadores ficarem reféns do Poder Lc..
gislativo, no tocante ao repasse dos duodécimos. Queremos criar
limites para isSO, porque entendemos que os reausos póblicos devem ser anecadados nos Estados e Muniápios para sere, alocados
na prestação de serviços à pop~lação e não na manutenção de estrublras administrativas inóalas. E io:tpott.ame f3.7.el' es.sa ressalva
quanto à quesUo doo salários doo Senadores. Quero dizer que Dio Jo.
vantamos aqui nenhuma questio sobre aumeDlO salarial; ao coolririO. somos cootra qualquer movimentação de xeajuste salarial neste ano.
na coojunm.ra ecollÔ!lliQ que o País vive. Mas enrerxtemoo taiJlbtm.
que os Semdo<es devem I« rondições de lrabolho Dio s6 pora !<piesentarem seus Estados em llnsilia, mas tambtm para poderem atuar
de forma legitima e oompetenle oo Eolado que cada um represa11a.
Em esse o aparte que gostaria de fazer. Muito oilrigado.

r.x-.

em

O SR. ERNANDES AMORIM • Muito obrigado, Seoodor
Romero Jucá.. É bom que ftqUC bem claro que nio estamos reivindicando aumento de salário. Nio precisaiJlO& de aumento salarial;
o salário que nos deram é suficieDle para víveimos. Queremos
condições mínimas..de trabalho para exercemtos a funçio de Senador. Eu não posso peimitir que Wri C:oronelaposentado oo Espirito
Santo ganhe quarenta e poucos mil reais por mês enquanto eu. que
soo Seoodor da República, ganho R$5.300,00. Nilo jlosso admitir
assessores desta Casa ganhando dezoito mil e poucos reais. enK
quanto eu ganho R$5.300.00. É uma desorganização total neste
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Brasil, que n::percute nesta Casa, c ninguém toma providências. As

denúncias chegam à rua, e estamos sendo criticados por coisas que
não merecemos.
Sr. Presidente, passo ao segundo assunto que me trouxe à
ui.buna hoje, que é alertar para uma séria ameaça que paira sobre a
economia da Amazônia.
·
-Refu-o-me à proposta do Exõcutivo âe "redUzir a rede de
agências do Banco da Amazônia S.A. - BASA. transferindo para
outros bancos· inclusive da rede privada -parte das atribuições da
instituição.
.
A propoSta, consubstanciada na Nota Técnicã- n° 20, da Secretaria Executiva do MinistériO da Fazenda. desvirtua a natureza
da Instituição~ inviabilizando o pleno cumprimento de suas atribuições constibJcionais, e causará, caso concretizada, gravíssimos
prejufzos para toda a Região Norte.
Diz textualmente a resolução, na parte relativa ao BASA:
" ... Revisão da eSÚl.ltura admii::ú.straúva e opefacional, de modo a ter ~sentação apenas nas capitais
dos Estados que compõem a Região Norte. Utilizaçio
das redes CEF e Banco do Brasil, ou mesmo da rede privada, para libera.çio e retorno dos ativos elru outros serviços demandados pelas suas atividades. Deverá concentrar operações com pessoas juridicas. Por lógica praglná·
tica, a InstituiçãO manlerá rede de ag&.cias compacta... "

Ora. Sr. PresideDle, sz--s e Srs. Senadores, que espécie de
pragmatismo miope, canbestro e daninho é esse? QJe estreiteu de:
visão política e social informa uma JrOPOSla como essa. visallâo
desmontar a principal ag&.cia de fmanciamento da Região Norte
do Paio?
A cria.çio do:s: bancos de desenvolvimento tem uma história
que nio começou ontem. nio é um modismo passageiro, nem uma
criação de mentes soobadoras e utópicas.
Desde o término da Segunda Gnmde Guerra. fortaleceu-se,
em nivel internacional. a compreensão de que a divisio do mundo
em umas poucas nações ricas e uma esmagadora maioria. de países
pobres constibli renovada ameaça à paz. pois essa desigualdade
gritan"' é fomento poderoso de toda ordem de conflitos. ex,.,mos e
intemos. A partir desse emendimento. ganharam força as leses de-senvolvimentistas, sustentando-se, inclusive, que o progresso das
nações é objetívo a ser perseguido coletivam.ente, meta parti..lhada
pela comunidade mundial como um todo. Essa visão motivou. entre outros fenômenos, a formulação de diversos planos de cooperaçio intemaciooal, a exemplo do Plano Marshall pan. a reconstrução da Europa.
Para. a consecução desse objetivo de progresso para os povos de todo mundo, foi necessário Criar ins.trmrientos novos, especialmente desenhados para promover, orientar e racionalizar o
processo de desenvolvimento, inclusive corrigindo-lhe as distorções. Com essa perspectiva. foram coocebidos programas especii.is
de investii:nento, com cr&lito orientado para beneficiar ietores estnW!gicos, assiin defmidos em funçio de sua potencialidade de
coo.tribuir para. a maior produtividade do sistema econômico como
um todo. Na seqd&cia lógica do processo. criaram-se os bancos
de desenvolvimento, instituições especializadas em operacionalizar o mdito de loogopraro raciooal e ~Cille diiocicmado.
~
Na vCidade, já às v&.pems da Segunda Guerra. no fmal dos
anos trinta, enmi criados o Instituto para a Reconstrução Industrial
(DU). na Itália, o Kredita.nstaldt,. na Alemanha, e outras instiblições de desenho e fmalidade semelhantes em França. na Bélgica e
em alguns Estados norte-americanos. Logo após a Guerra, surgía o
Banco Internacional parn a Reconstrução e o DesenvolvimenlO BIRD, tamb.!m conhecido como Banco Mundial. Em 1960, era a
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-.agriculru.ra e a indústria, adequando-se, dessa fonna, ao processo
de diversificação das atividades produtivas da regiio. Em 1966,
quando da criação da SUDAM - Superintend8ncia de Desenvolvimento da Amazônia, o BCA foi transformado em Banco da Amaz&ia ~ BASA, sendo-lhe conferido papel de banco de desenvolvimento. depositário dos recursos oriundos dos íocentivos fiscais
criados para fomentar o desenvolvimento regional. Desde então,
sua ablação passou a abranger não apenas a Regiio Norte, mas
toda a Amazônia Legal, beneficiando al&n dos Estados do Aae,
Amapl, Amazooas, Pari., Rondônia, Roraima e TOC8Il1ins. também partes do M.aranhio e Mato Grosso. Em 1975. era criada a
Carteira de Cimbio do BASA. Sua linha de cr6dito ampliou~se,
entio, para beneficiar t.amb6m o comércio exterior, e o Banco pusoo a atuar no apoio às operações de im.port.açio e exportação.
Na história recente Oo Banco, deve ser registmdo utn momento particularmente significativO:- -ã ediçio da Lei n" 7.827, em
27 de setembro de 1989, que fez do BASA o gestor do Fundo
Consfitucional do Norte ~ FNO, restando fortalecido seu papel de
agente fmanceiro do Governo Federal para o desenvolvimento só-cio-econõmico da Amaz&ria. Na gestão desses recursos. o BASA
tem se orientado sistematicamente DO sentido de apoiar atividades
produtivas seleciOillldas, distribu!das por todos oo Estados da
Ama.zônia LegaL Os aéditos do BASA sio direcionados tara os
pequenos, m&tios e microempruodim.enlos do setoc rural e industrial que atendam os critérios de presetVaçio do meio ambiente e
cootribuição sigoificativa para a economia regiooal..
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Amazônia Legal
compreende uma área superior a cinco milhões de quilômetros
quadrados, equivalente a cerca de 60% do territ6rio brasileiro. Levando~se em conta essa vastidão, bem como o fato de que o
BASA é o prilicipa.I agente de fmanciamento da regiio, toma-se
evidente que sua atual rede de agências é ainda incompativel com
a extensão e as necessidades da Ama.z&Ua. Bem ao CODtriiio do
que tnlma o Ministério da Fazenda, a capilaridade do BASA deve
ser ampliada, ao inv&. de compactada. É impresciDdfvel dar maior
funcionalidade ao Banco, ma.iot agilidade ils suas operações, dotando-o de um maior námero de ag&lcias. localizadas na Amazônia. Que espécie de iDteresses podem estar por trú tio estapafiír~
dia quanto a manutençio de nopresentaçõe& ·do Banco "apenas nas
capitais dos Estados que compõem a Regiio"1
A atribuição ao Basa da função de gestor do Fundo Constitucional de Financiamemo do Norte - FNO decorre de dispositivos
coostitucionliis (artigo 159, ~ c e artigo 34, parágrafo 10, do Ato
das Disposições Constítuciooais Transitórias} e legais (Lei n°
7 .827). Com o propos:lo "enxugamento" do Banco, sugere-se a uti·
lização de oottas instituições bancárias,· inclusive privadas, "para
liberaçio e retomo dos ativos c/oo outros serviços" demandados
pelas atividades do Basa. Apenas os excessivamellle Úl~nuos Dio
percebem - e os exageradamente espertos fmgem não perceber ~
que essa iDtermediação dos recu:rsOs pelos bancos privados impU-
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cará custos operacionais adicionais, a serem suportados pelos em~
preendedores que se socorrem das l • s de etédito ofereci~ ao
abrigo do FNO. COm-absoluta certeza. a im:rodução dessa. malfadada intermediação não correspoode aos interesses dos empresáriõs nortistas. Deverlamos talvez enxergar, por trás da insólita
idéia. os espó.:fios interesses do Jobby da Febraban?
A oontriOOição do Banco da Amazônia tem sido fundamental no processo de desenvolvimento dessa imensa região brasileira.
No futuro, sua contribuíção pode ser ainda maior, pois muitO há
por- fazer no sentido do pleno aproveitamento das naturais potencialidades da região, que incluem. entre outras. o cultivo das vár~
zeas, o extmtivismo, a lntcnsiflcãÇio -da agricultura e a implanta.çlo
de sistemas agrollomtais. Caberia, portaDio, ao Executivo Foderal que se supõe esteja empenhado no desenvolvimento de todas as regiões do Pais. paiticularmeo.te das menos desenvolvidas - ocupar~se
do fortalecimento desse importante agente fmanceiro foment8dcr
do ·desenvolvimenlO regional, sendo inconcebível que. ao contrário, altas autoridades estejam articulando o desmonte do Bas.a.
O Sr. Freitas Neto - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM • Ouç-o V. Ex• com prazer.
O Sr. Freitas Neto- Muito oportuno o pronunciamento de
V. Ex". Esse assunto ji foi abordado aqui por ootros Senadores.
Essa nota técnica~ um vetdadeiro absmdo, porque sugere o fechamento de todas as ag&cias do Banco da Amaz6nia e do Banco do
Nordeste do Bnsil situadas no interior, ficando apenas presentes
através de um escrit6rio de rep:esenta.çio nas capitais dos Estados.
Esses baucos passariam a ser um mero encaminhador dos fundos
constitucionais, que sio geridos por eles. Seria. em última instância., o fechamento do Banco da A~ e do Banco do Nordeste
do BrasiL De modo que devemos estar ateDlOs, porque é um absurdo e nio podemos permitir que isso ocomt em legiões que precisam do apoio do govemo e nio de reslrições que o governo posSii. continuar- impOndo ao NOrte e ao Nordeste e a outras regiões
mais attasadas do I10$SO País.
O SR. ERNANDES AMORIM- Ol:rigado, Senador Fn:ilas Neto. Na realida.de. o nOsso Estado, a nossa regiio Norte, assim como o Nonlcste, pmcisa é de mais a~nciãs. No meu Estado,
que é um Estado novo, existem virios munidpios que nio têm
agflncias do Banco do Bmsil nem do Banco da Amazônia. Por isso
~preciso a inslaloção de mais agencias p0ra dar apoio ao produtor,
ao homem da
rural. ao sofrido povo da região Norte.
O-Senador Ney Suassuna disse que o problema do Brasil
nio é oconômico e sim administrativo. Eu penso o CODI.rário. Todo
o empe:aamento no País es~ partindo da úea econômica, que, de
fez em quando. toma ~des dessa nabJIUL O sistema ecooômico,
ao invés de procun:r ajldlr os que estio at-.ncta,wbs oas ~t:giões p:>l:Rs. quer~ prejJClicar. No caso de Sio Paulo, bl. uma disputa violenla
DO senlido de reabrir o Banespa: e debate-se a reabertum do Banco
Econlmico da Babia. Na realidade, o banco do meu estado estl. sob
in!ctvcoçio por causa de R$40 miDlões e nlo CDCCJOli'BD10S um interessando em resolver o problema daquela simples e esquecida re~
giio Norte que defendemos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jost Eduardo Outra) - Concedo a
palavm ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TIJMA ( -SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem novisio do orador)- Sr Presidente, Sr"s e Srs. Senado:res, o que me traz a esta tnlxma 6 uma grande prwcupaçio com os
problemas que vêm surgindo na esfera do Minist&io da Justiça.
Prendi-me 1 leitura dos dois grandes jornais de Silo Paulo,
de sábado e do domingo, Folha de S. p.,Jo e O Ellllldo de S.
PaaJo. Poderio verifiCai V. Ex"s: a grande an:góstia que deve estar
tomando conta da populaçlo. A Folha p1blicou: "Os sem~terra fogem ao cootrole do PT''. O Estado diz que "o Ministro da Justiça

vez dos seis países que compunham o Mercado Comum Europeu
daquele tempo colocarem em atiVidade o Banco Europeu de lnveslimento. No ano seguinte, entraVa el:l:lfúDcionan:iento O BancoInteramericano de Desenvolvimento (BID), dedicado ao progresso
da América Latina.
-O nosso Banco da Amazônia- ele próprio- tem uma bist6.
ria de cinqüenta e três anos, remontando. pOrtanto. ao periodo da
Guerra. Sua origem remota situa..Se Dó ari:i:fde 1942, quando foi
criado o Banco de Crédito da Borracha- BEC. Em 1950;-eom o·declínio da importância da cxtração da OOrra.cha no contexto da
economia nOrtisra, o Banco passoo a ser denominado Banco de
Crédito da Amazônia ~ BCA, com atribuição de disponibilizar
dito não apenas p0ra a borracha, mas tamb6m p0ra a pecuária, a
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vê com preocupação a reação da Confederação N~cional da AgriculOJ.ra, que propõe que os grandes cmpres;Uios do setor agroindu3lrial se armem para defender suas terras." Como se isto fosse
um problema do PT. Não teDho nenhuma mandato para defendê-lo
porque possui grandes representantes nesta Casa, mas é muito
simplista. Sr. Presidente, dizer que o movimento foge ao controle
do PT. Outra matéria se refere ao movimentO mais violento do PC
do B. como se iSSO fosse um pioblema partidário.
Acredito eu que os partidos podem apoiar qualquer movimento de massa que reivindique uma sib.lação melhor para seus
participi01CS. Outtas notícias nos davam conta da presença do
Sendero Luminoso entre aqUeles que tiveram sérios prOblemas na
Cidade de Corumbiara.
A imprensa me procurou para discutir esse assunto. Reservo-me a não entrar no mériio porque o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e DefeSa Nacional já está preoCUpado com o
assunto e deveci., nas ptúX:imas discussões. trazer alguma idéia de
como nos situarmos sobre esse problema, através do que a imprensa informa de relatórios que estão na mão do Governo.
Acredito que ~ inviável a presença de represenlantes do
Sendero Luminoso no MOvimento dos Sem- terra.. Pode haver uma
inídtração forte, tendo em vista que os casos na região Norte têm a
possibilidade da p-esença do Sendero Luminoso _ou de membros
de movimentos radicais que querem conquistar o Governo pela
força nessa região. Em operações para a erradicação do epadu oo
da coca brasileira na região Norte. detectava-se a possibilidade da
presença de membros do Sendero Luminoso. que vinham ao território brasileiro comprar víVeres para Sua sobrevivência nas selvas.
Então, aguardo que essa questão seja esclarecida.
Vimos o Senador Emandes Amorim. na última reunião da
Comissão de Infra.EsttubJra, alertar que há ceTCa de 6CXl mil garimpeiros. se eu eitar, corrijam· me, Senadores Emandes Amorim
e Romero Jucá, que também discutiu- iSSo .;-nes-tas regiões. sem
oportunidade de trabaJho, que se poderão ÍDCOI'])OnU' a esses movimentos dos sem-terra. porque o objetivo é o ·mesmo: tentar buscar
uma estabilidade social e econômica para poderem sobreviver.
O Sr. Romero Jucá- Permite-nle V. Ex• um aparte?
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ao INCRA, enflm. a todos os mecanismos responsáveis pelo trato
dessa questão da agricultura e da ~forma agrária no ~rasil. ~e é
fundamental qUe o Governo saia do discursO e entre riuma priitica
urgente. Estamos caminhando para um conflito de altas proporções no campo. Estão aí os jornais, os meios de oomunicaçio. a
Rede Globo e as televisões mostrando invasões do Pontal do Paranapanema.. Está aí a questão de Corumbiara, onde já. moo:éram
mais de seis pessoas, estão aí vários conflitos no Pará. sobre o que
o Senador Ademir Andrade teve coodições: de falar na sexta-feira
passada. Enftm. temos ul:n quadro que eStá se agravando di& a-dia
e não estamos vendo uma resposta rápida e emergente no mesmo
nível da demanda social que está se tratando. Pambenizo-o pelas
suas considerações e digo que comungo dessas preocupações. Espero que todos n6s.. do Congresso Nacional e, em especial, do__Senado. tomemos providências para que o Governo e a sociedade
possam dar uma resposta rápida a essa crise no campo.

O SR. ROMEU TUMA - Agmdeço ao Senador Romero
Jucá. Quero trazer para o meu discurso o pronunciamento de V.
Ex•. que esclarece um pouco mais a situação.
_O Sr. Ademir Andrade - Concede-me V. Ex• um aparte?

O SR. ROMEU TUMA - Ouço V. Ex•. Senadc< Ademir

Andrade.
O Sr. Ademir Andrade - V ou ser bem lreve, Senador. Recebi. há poucos dias, um relat6rio do Banco Mundial. que me foi
enviado por algumas entidades sindicais e entidades de COllSOltoria
aqui de Brasllia. É inacreditável, inclusive estoo preparando um
pronunciamento especificamente sobre isso. Saiba V. Ex• que,
pelo relatório do Banco Mundial, o Brasil é o primeiro pás do
mundo, deste planeta Terra, em nível de desigualdade social É o
úcico ·país do mundo que atiõge-esse -índice • isso itz questão de
-glavar; mas Vou detalhar isso aqui-- em qile lO% da populaçlo.
privilegiada. evideotemcilte, aetém 50.47% da nmda brota nacional. Veja bem onde chegamos: um país tão rico, tão poderoso; rio
farto, tão "privilegiado, ser o priiiieíro paJs do -mundO em nível de
desigualdade social. E é evidente que a questão dos sem-terra ~
conseqUência dessa diferença de vida entre as pessoas. Entio, o
Governo não tem que ficar·conversando, tem que agir, porque essa
O SR. ROMEU TUMA . Concedo a palavra a V. Ex". Se- estatística é eil:n::mamente danosa a nossa Nação.
nador Romero Jucá.
· '
O SR. ROMEU TUMA - Acolho o discurso de V. Ex•.
O Sr. Romero Jucá - SeoadC!' Rõmet.i -Tu-ma, V. Ex• trala
Acredito que realmente o Governo tem que mapear as desigualdade uma questão gravíssima da realidade do País boje, preocupação -des sociaís iio nOsso País~ E aguardaremos com ansiedade o disque também quero exlemar, até porque comungo da leitura dos curso que V. Ex• fará nos próximos dias.
jornais de fim de semana. como V. Ex• fez. o que demonstra a graO Sr. E mandes Amorim - Permite-me V. Ex• um aparte?
vidade que essa questão está tomando. Trouxe também, como V.
OSR. ROMEUTUMA ·Concedooaparlea V.Ex•.
Ex•, alguns ruortes de jornais de todo o Pais, e bá JD.aOChetes que _
O Sr~ Ernaodes Amorim - Senador Romeu Tuma, fico sa·
preocupam. Do Jornal do Brasil: "Sem-terra vai garantir invasão -- tiSfeito cjUaiido vejo que, de São Paulo a Rora.iiD.ã. ou Rondônia, bi
1
à bala"; 'Proprielários já contratam segurança". de a Folha de S.
um Brasil que já--se preocupa com essa questão da terra, o problePaulo; "Entidades reagem à avalanche dos sem-tena; ''Movimento ma dos sem-terra, enfiDl, os problemas sociais do nosso País.
é criminoso, diz pecuarista"; ''Reforma Agrária de Fernando Hen- Aconteceu aquele conflito em Corumbiam. no meu Estado, em
rique Cardoso pode demorar 250 anos'~ "Sem-tena fogem a conque houve mortes e tantas coisas e, até agora. ninguém-tCIIriOU protrole de entidade ligada ao PT e radicalizam as invasões". Isso de- . vidências. nem o Governo Federal nem o Goveino Estadual oo
monstra. Senador Romeu Tu ma. que a preocupação de V. Ei • e de -mesmO o próPriO IDcia. TudO CootúiUa- como se nida -tiveSse aCOntodos os membros deste Senado tem que se_ voltar para uma :1ção tecido. E. ainda hoje. li em um jornal declaração do Ministro da
efetiVã do Governo FederaL que precisa agilizar a proposta de reAgricultura dizendo da sua incapacidade em admin.isb:ar eSsa
forma agrária. Temos que ·procurar mecanismos que~ tragam a paz questão da refoiD18 agrária, das desapropriações e da inefici&.cia
ao campo, quer no tocante a 600 mil garimpeiros que estão vagando Incra. Até parece que o Minfst:ro reãlmenle não está mandando
do hoje. principalmente pela Amazônia Legal, que_r no que se refeno Incra ou pmQcamentc nãQ entende nada do assunto. Talvez enre à situação dos sem-lerra ou ao envolvimento ou não do Sendero tenda mais de banco. NaS palavras de S. Ex•, houve um momento
Luminoso. Isso, na verdade, é um delalbe operacional. Se o campo em que citoo paíseS que tã.nto reclamam e tanto exigem do BtaSil não estivesse fértil para a questão da gravidade social, qualquer essas tais ONGS_que estão ao lado do Incra para atender imeresses
tipo de pregação mais radicalizada não teria ressonância. Portanto,
internacionais-- que. ao invés de aj.Jdar até a abrir mercado para
juniO-me às palavras de V. Ex• no sentido_de dizer ao Governo Fe- compra da safra. para aj.Jdar o povo e a agrícultura. estão fome_nderal. de dizer ao Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura. tando uma política intemacional que não tem nada a ver COill-OS
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brasileiros. Este momento ~ muito diftcil. V. Ex• falou nos 600 mil
garimpeiiOS. Na vetdade. são de 400 a 600 mil garimpeiros parados no Brasil. irn:gulannente. Amanhã. e$taremos no primeiro bomío fazendo um pronunciamento-. reSpeiro- do problema -minen.l
do País. Estamos retomando de uma CP! em Minas Gerais, onde
detcclamos várias ilregularidades e vúios problemas. O Brasil.
portanto, precisa ser revisto; as leis melhoradas e alterados muitos
artigos da Constibliçio atual. Espero poder contar com o apoio e a
pmsença de V. Ex• para ajudar a esclarecer este assunto. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA - Obrigado. Seuador Enumdes
Amorim.

- -

Acredito que este 6 o papel do Senado: buscar, atmv6s do
Poder Legislativo. a soluçio que As vezes o ExeaJtivo, por uma
de razões que n1o compete agoni. anãlisar, evita. E m.1itas vezes evita a própria disalssio.
O SeDado< Ademir Andnode coobece. e conhece bem. as angústias po< que posscu. que a sociedade beaaileira tomou coobeci·
medo. oo grandca problemas de lctia no sul do Pad. oodc assaasi:nat.os por encomenda e choques violentos se desenvolvem b6 mais
de uma d6cada. POQ!UDlO a V. Ex~ qual a soluçio opresentada em
matma legislativa e em matma de vootade poUtica dos govcmos
que po< o! pusaram cmmte todo esse periodo? Sio coisas em que
temos que avançar.
&muD<o. Dio foi s6.,.. problema que me trouxel tn"buna.
O Sr.Bemardo Cabral- Permite-me V.Ex"umaporte?
O SR. ROMEU TUMA -Ouço V. Ex' cem prazer.

sme

O Sr. Beruardo c.bral - Smador Romeu Tuma. talvez
neste Pais V. Ex' seja o homem que mais CODbece da matáia que
está ab:Jrdando e o faz com a dc:midade e a seriedade de se:lllpP;.
Q!mdo proclama que Dio bi -muma maláia legislativa a !ralar
do assunro, V. Ex' ~ece <JHI este 6 um p:oblema nifid•JMJJte
sociaL As pessoas se esquecem de que nem sempre é a falta de escola. • falta de emprego•• falia de mondia que .... quadro
social le!rlvel. Qlmdo muito. do compooentos da violbcia. Mu
suas raízes estio pufundammte tinca.das numa inj.astiÇa social
Posso afumar que esta Naçio llc deve muito. Pena que alguu
aios que fcnm !ratados conf>deDcialmeote nio pooaam vir a pllblico. Da minha porte. poaso afmuar que V. Ex' foi um def..,....
cano pouoos, e sem estar oo ptico iluminado, mas na plalma escura a dcfmdcr oo garimpeiroo. a defeuder uma situoçio que poo:a
muitos en. f'cll. V. Ex• via. na dif'laddack, qual o Cllllidlo achegar. F.m outm mmião ~ que pu1icipei. V. Ex• apontava caminboo. indicava soluções. E que """ aemp-e aqui f011 ae aabe que
uma pessoa do seu porte ooolribiW como poucoo po<que nio pode
vir p&r& a imprensa. De modo que quaodo vejo a impreoaa regiitrar o que esü a fu.or agora - o problema de Sendcro u•mino«o. o
problema de invulleo du ..,.... -.nu -. eu. que ooobeço
muito bem o probl-. po< dcmro para me influ<I>Ciar com elo po<
fera. posso dizer quo V. Ex•, no lllOIDCDto exalO, vai 1« Oanvaçado - apesar de nlo 01tar seodo agora po< quem deveria 110r e que,
inclusive. salx:U a amaçio de V. Ex• - pua. mais uma vez. dar IAI&
cralribuiçio sempre brilhante. pela qual eu lbe parabenizo. Seoado<Romeu Thma.
O SR. ROMEU TUMA • Agradeço a V. Ex" o apode. oemcarinbooo comigo. como dlefe que ilustra a atividade do IU·
badinado para. bumildcmcute. esquecu que a orieutaçio SCIIIjll"O
foi dada pocele.

~

V. Ex• sabe o carinho e o esthm.lo que JeDIID me deu
quando, no Minist&io da Justiça. tive a felicidade que Deus me
colocasse como seu subordinado, aprendendo e aplicando os seus
ensinamenioi de gm:de jurista. Por isso ap.:eodi que o melhor ca-
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minho para uma autoridade 6 o cumprimento da lei. e sei que esse
sempre foi o pensamento de V. Ex•.
Quero çOinT porque o Senador Ademir Andrade tem assun·
to importante para comutiicar à Casa. Temos tido algumas difiEUIdades. inscrevi-me durante a semana passada toda para falar e não
consegui. Entio, gostaria de correr para dar esta chance a S. Ex•

tambtm.
Entre outras coisas que me preocuparam está um programa
apresentado ontem na TV Manchete e que não posso deixar de
comentar nesta oportunidade. Foí uma entrevista com o único- sObrevivente da d>acina da Caudclária. O rapaz. amedronlado. apavora-

do, infoanava. por carta posterior auma ClllreVista, que deixava o Pais
porque Dio tioba mais CODdições de sobreviver ao medo e à pressão
que recebia daqueles que estio sendo acusados como autores do crime. Af1o suicfdio, ségundo o n:lato da televisão. ele tenlOU.
Oude está o programa de proteção às testemunhas. que o
Govemo deve trazer i sociedade? Deixando um jovem à merc€ de
pr-essões dcase tipo. como o Bruil podem IOSpODder amanhã à sociedade intemacional que, realmente, está trabalhando no sentido
de p.mir os que praticam delitos dessa envergadura?
Ainda. ontem. o Est.oo de S. Paulo p1blicava que houve
uma chacina, cm que cinco rapazes foram fuzilados no ABC de
Sio Paulo. Todos os noticiários mo5llaram que, na Linha Vermelha, houve um tiroteio entre os criminosos do Comando Vermelho
e outros tantos comandos que se registram como crime organiZado. mas que sio bandos de criminosos. Houve um f~ tiroteio
que colocw: em risco cidadios de bem. que por lá transitavam.
tendo que fugir dcsespemdos. sem sabe,.m que caminbo lomar.
Falamoo sole o coolrole do Judiciário. O próprio l'!osidcme
do Supemo Tribunal Fedcnl aitic:a a atividadc de alguDs _iu!=
Oude o eorA proammdo encootrar meioo para que os jlizcs
possam trabalbar com afmco e oom mpidez? Oude está a Justiça de
pequeDIS causas para desafogar as p<a~tas doo Tribmais de Justiça?
Rembiios falsificados, que colocam em risco a vida de
usuários. slo um crime coo.tn. a SIJlde píblica. Há uma critica nos
jornais. e eu defendo o Professor Kaline, que E. um homem de bem
e SCDJ)'ft: buS:CW dewnciar a atividade ilega.l de dctemrinados laboratórios na faJ:rifiCaÇio de medicamentos, inclusive de antibióti. cos. É um crime grave cootra a Saúde Pública tm-visto no Código
Penal Nlo vejo provid&ciu a respeito disso, a não Scei' a intervençio no labon16rio.
TamMm nio vejo ações que visem a repressão de seqúestros e desapuecimentos de pesiOGS.
Para tetminar. Senador Ademir Andrade, digo que o Minist6rio da Justiça realmente tem que prevenir a ocorrência desses
crimes; estamos vivendo hi muitos anos a rebocf.Je. Houve pr-omessas. hruve intenções. mas absolutamente nada que pudéssemos discutir aqui como matma do Governo. Sei que o Ministro-da
Justiça, o grande negociador do Presidcute da Repóblica ua efaboraçlo dos projetes de reforma econôm.ica - e boje está conversando -com os Govemadorcs pua estabelecer a reforma trihltári8. •
nlo tem te!JJIX', provavehneme. pua inteirar-se desses assuntos
que transformam a população bmsileira em prisioneiros do medo.
O cidadlo de bem nio tem coragem de circu1ar. às vezes vai à
lgnoja. unedroolado, para pedir a Deus proteçio.
Muito <>brigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José &Dardo Duiill) - Concedo a
polavla ao SeDado< Adem ADirade.
InfODDO que V. Ex' dispõe de 16 minutos. que é O tempo
que :mota pua o enoena:me::tto ela sessio.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discuno. Sem revido do orador.)- Agradeço ao Seuador
Romeu Toma.
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Trago aqui o resultado de um enconlro dos funciooiribs do
Banco da Amazônia que terminOu ontem. Este é o momento oportuDO para tratar dessa queslio.
Mais uma vez os fimciCIIWios do Banco da. Amaz.ôoia,. o Basa.
dão prova de que suas preocupações com os destinos e OJID. o papel
do Bancoem.nossaregiiosioextremamerite~.- - Reunidos em Belém. durante o IV Encontro Naciocal dos
Empregados do Basa. sob os auspicias da AEBA (Assoc:i&Çio dos
Empregados do Basa), que terminoU Ohtem à noite. eles avaliaram
as medidas que estio sendo colocadas em pdtica pela presid&lcia
da institUíÇáo, sOb a orientaçio do Governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, com o objetiVO âa SU. ''reestrubln.Çio11 •
Aliás, a ação do Grupo de Tmbolho criodo pora este fllD j{
foi- avaliado por nós em recente prcounciattlCD.to desta tribuJll.,
quando condenamos veementementr. o seu verdadeiro objetivo,
que 6 o de conduzir um processo de esvaziamento e de ndlçio da
capacidade de atuação da instituição na ~gw,. Sobe isso vúios
Senadores já falaram nesta Casa hoje, inclusive o Seuadc,r EmandesAmorim.
Depois de praticamente dissec:uem o momeDto abJal por
que passa o Basa, os funcionbios elaboranun um documento fmal
intibllado "O Basa que queremos'' e que vamos inserir em nosso
pronunciamento desta taide.
Al6m disso, os funcionáiios do BASA identificaram e dis-cutiram uma preocupante queslio que está incluída no bojo do
Projeto de Reforma Tributáriã. eocamjnhada ao Cmgresso Ntcic>

agricultores. dos trabalhadores rurais que, sem tibllo da lena, mais
organizados em cooperativas e associações estão conseguindo
abxan.bar pelo menos 60% desses recursos, vem o Governo tentar
tirar, arrav& da reforma tributftria, esses recursos -dos setor produtivo para o público. Nio o aceitamos, em hipótese alguma., porque
os recursos do FNO não está dando sequer para atender à necessidade da busca imensa que está havendo, nesse momento, em fur,.
ção da <rganizaçio dos trabalhadores.
Os Ministros da Fazenda, Planejamento e Justiça, em sua
exposição de motivos, dizem claramente que essa alteração permitirá a utilização dos recursos dos Fundos Constitucionais nos
projetos de infra-estrutura, sob a alegaçio da indispensabilidade desta como complemento de investimentos riã produçio.
al6m de reduzir as desvantagens comparativas das regiões beneficiadas.
Ora. a infra-estrutura, é realm.enf.e indispensável aos investimentos proWtivos. O que nio p<XIemos admitir 6 que os rerurnos
necess4rios a sua i.mplantaçio sejam retirados do D:lQDlaD.te que a
duta~ penas nós conseguimos criar paxa o iDcentivo de novos investimentos produtivos. na expectativa de que o Governo manteria
suas obrigações DO sentido de dar continuidade ao fluxo normal de
investioielltos em i.nfm-estrublra.
Por issO, chegamos 1 mesma NW~Cinsio dos CIIJ!l"'gadoo do
Basa. quando eles dizem que a aprovação d=a emenda rep<eSCIIlanl
uma ftllria das lideranç>s politicas do Ceutro-SuL porque estas nJo
estio scmiveis às gr:Un!es dcsignaldgcJe:s regiooais do DOSSO Pás e

na! pelo Governo Fedem!. attav~ de proposta de emcncla 1 Coos-

!ICIDJ"" se empetJbllllllD cm anular qualquer instrummto de incentivo
ao desenvolvimento das áreas perif6ricas do Brasil
Os únicos recursos hoje dispolúveis para o fmanciamento
doo setonos produtivos das "'giões ca=tes seriam desviados pora
atender 1s necessidades de infra-eslnltura, o que nos faria retroceder, porWito, a mesma situação anteri<r ii aprovação do dispositiVO ooostituciooal que o Governo propõe alterar.
De... modo, gostarlamos de conclamar as Bancadas do
Norte, do Nadeste e do Centro-Oeste, propOndo uma tomada de
posiçio coojml& contta a mencionada alteraçio- Vamos lutar pora
pnooervar a integridade da fmalidade dos Fundos ConstitucionaiS,
bem como puw. gatm:J.tir a inclusio, no Orçamem.o da Uniio, dos
ftiCUl"'IS necesúrios às obras de infra-estrutura indispensávCis 10

tin.tição Que. entre outras coisas, propõe o desvio da fmalidade doi
Fundos Cooslillléionais, COiltta o que nós lodos protestamos.
Queremos OOs orere-nr a C$U justa pn:cx:upaçlo doi fimcio-

nários do Basa quanto à proposl& do Governo de ampliar o loque
das aplicações dos Fundos CoostitucionaiJ,. que tem o inluito de
permitir a utili.za.çio de seus 1'eCI.lDOS em fin•nci•meotoll de pojetos de infra-estxutura do setor público.
Esta também 6 uma pt:OOCUpoçiO ilossa; como Depulado Federal Constituinte lutamos muito pela criaçio dcue imtrumoniO
que contribui para a .W..çio das gril&nles desigualdades regiooaiJ
em nosso Pafs e que, apesar dos~ eSf~ defmmina a
transfetência de apenas 3% da .,...odoçio doo lmpootoo Sobe a
Renda e Sobre os Produtos lndustrializadoo pora aplicaçio programas de fiiiliilciamelllo ao setor pi<xlltivo das Regiões Node,
Nordeste e Centro..Qeste.
·

O objetivo doo Fundos Cooslituciooais, pot10DIO, 6 o de
possibilitar a implantaçio de novos u:np: •'fim'"" eon!.uic••
·capazes de J!Cill1" n::x1a e o.emp'CgO. que sio a bue do poa:ao de do-

senvolvimeoto e que Cclltribuem pora a redução du dea\jrooldoiJeo
Obviamenle. a defuriçio e utilizaçlo deaaea recursoo impU-

caria na continuidade dos fh.txcil!i: noinWa de invettimentor: dift.tor.
do Governo Fedeta.l para a oxocução da infia-eliruiUill ec:oo&uiro-

social de sustenl&ção aos _...nlll<!ltos proclutivoo implantAdos, compteendendo-se OllliD oo Ftmdoo Coostituciouais caDO
fonte de recursos adiciooail, pora aquela oplicaçio capeáfiCO que
acabamos de referir.
·
Ceare. no entanto,. Sr. Presidente. SB e Sn. Senadores,
que ao encaminhar ao Coogreao Nacioaa.l. om 23 de ag01to último, a proposta de emenda comtitucioaal vismdo alterar o Sistema
Tributário Nacional, o Governo Federal p«>pplo a allençio do texto do art.l59, I, c, substituindo o texto oiU&! que diz ''pca opliea-

ção em p:ogramas de fmanciamento ao-ldoc p:oõltivo" pela expressão "para fmauciamento de investimeuto", tomando este utigo

o número 160.
=
Depuis de muitos anos de lutA quando, fmalmcate, conaeguimos fazer cooi qUe o FNO passasse para a mio dos pequenos

desenvolvimento dessas regiões.
Nesse aspeao. gosta:diiiiOS de contar com o apoio dos nobres Pares oritmdos da Regiões cootempladaa pelos Fundos, indOpendentemente de colonçio partidária, pois o que caU. neste
cuo, é a necessidade de ateoder ao povo das nossas Regiões, que
j'- sofre muito com as desigualdades existentes. em comperaçio b

Regiões mais deaeuvolvidas do Pais.
Gostlrf.unos também de parabeniza,. e nos solidarizar com

os funcionirioo do Banco da Amazolnia pela sua Dl3l1Ífestaçio. ji
que o Bua 6 agente fmanceiro do FNO, o Ftmdo Cooslilllcional
do Node. Eua 6 mais uma demonstração de que a calegoria tem
pn>OCUpoções al6m doo proprios problemas e tem colabunodo com
a claue poHtica e a opiiúiO pública. oferecendo seus poniOs de
vista nas questões de relevante interesse social

Queremos ainda "'gistrar DDS Anais do Coognosso Nacional
o documento aprovado pelos eillpiCgados do Basa, por ocasillo do
seu IV EDcoutro NacioDal. intitulado "O Basa que <Jlet'CID06" e
que apresentA propostas em defesa da instituiÇio, no Sentido de
que esta mantenha o seu papel de banco de desenvolvimento, sem
abdicar de sua funçio como banco comercial e prestador de servil"'"· que peço seja dado como lidoDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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PROPOSTAS- O BASA QUE QUEREMOS
1 -O Basa deve manter o seu papel de banco de desenvolvimento. sem abdicar de sua função como banco comercial e prestac:L:r de serviços.
2- Concorda com os requisitos básicos para o desenvolvimento apontados no documento da Aeba, quais sejam:
• retenção e dinamizaçio da poupença regional;
* incentivo As vocações empresariais;
• conhecimento e experi&cia dos diversos ecossislemas;
* apoio tknico-empresarial condizentes;
* apoio supletivo na circulaçio de serviços.
3 -Aprova também as direttizes de açio, a saber.
* cumpra fielmente sua missão de agente de desenvolvimemo econômico e social, e abrace efetivamente a defesa do meio
ambie:otc;
• dispor e oferecer um banco de anAlises setoriais e de perrxs de projetas com vocaçio desenvolvimentista. segum em: termos
econômicos, sociais e ambientais.
4- Concoroa. também com a sugest.io de luta por.
• assento de represenWIIes do quadro de empregadoo,livremem.e eleitos. nos Conselhos Fiscal e de Administraçio, bem
como na Din:toria Exea.~tiva;
* que seja feito, pela Acha. um levantamento dos acionistas
do Basa, visando os CODlatos occesdrios po.nl-viabilizar sua represartatividade como acionista mincrilário;
* assento nos DlCSliiCIS órgios, de represetlllnres di. sociedade civil regional. rotativamente, incluindo-se a classe empresarial
e de trabalhadotes;
-* retomada do pla.nejamento est:ra~gico do Banco, inclusive
com debates pelas instiruições de toda a sociedade civil regiooal.
assim_ como a teativação do Coplan, com reuniões mensais, pára
defmiçio, acompauhamento e avaliaçio dos plaoos. No planejamemo deve sempre estar presente a sintonia de açio entre a 00 e
as Ag~ocias;
* fortalecimento do Basa como banco de desenvolvimento e
comercial, através de:
a) ampliaçio do comit8 de defesa do Basa;
~
b) coD.aliSO público para as carreiras bonclrias c
<) estrubJDIÇÕO de uma úea voltada, especialmonte, para a
queslio do ocodcsenvolvimento, e habilitada pllll"'""S'"tar pedis
de projetas adequados a esse
bem como negociar recmsos
{intemos e exlemos) com en~s govem•men••is ou cio, visando a aplicaçio de =ursos na Amazônia.
• orieutaçio às agências sediadas fom da Amazônia Legal.
visando aumentar expressivamente :ma açio captadora junto às
empresas que 18m empt'O<Ddimentoo na regiio, fliWlciadoo pelo
FNO e Finam. cabendo à 00 subsidiar essas com .infonnações
~m~;
* priorizar. oa úa. comciCial, as empresas que jA sio clientes do Basa, FNO o Fmam:
_ .~
* caso o bmoo venha a decidir pelo remanejameoto de detemrinada ag&!cia, aaDc:amente deficitária, que aejo. dado um
JllliZO m!nimo de um aoo pora permitir que a comunidade local
:ra.ja. mobilizando-se, DO sentido de aiar pueeria cOO:l a- sociedade e o podec público e reverter seus resultados. e, c:ooseqüentemette, vital..izá-la eoonômico-fmanceirameu.ie.
S - O Bua precisa. urgentemente, iDSt:rumentalizar-se cm
tetmos de informaçio sobre cada ~ em que alUa; priilcipolmeme sobre o seu potencial ecooômico. integrando-se oom os 6rgios regionais de pesquisas o csrudoo sobre a Regiio Amazônica
(Naea, Embrapa, Universidades, lnpo. etc.), objetivando propiciar
uma c:otTeta aplicaçio opcnlCional Neste sentido, sugerimos di-

ticnicas;

run.
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vulgar em toelas as urue1ades do Hanco. os objetiv1's >11) <; L'\C . ._ 1
saneio a sua implantação e disseminando os conhectmcnh>s ~·c!H'
os funciOnários. por meio de p.~blíca.çã.o de apos!ilas I)U ..:.lJtilb~
em linguagem simples e ao alcance de todos.
7 -Dotar o Basa de estruttna capaz de a!ender plenaml"rltaos anseíos da-_comunidade, etri termos de formaçãO de mà~~-Ce
-obra, estimulando a ascensão funcional em todos os níveis:. ~empre
1~vando-se em consideração a competência e o desempenho.,-.,.~·
Cialmente quanto às funçCJes de gerência.
9- Fortalecimento das superintendências.
10- Aperfeiçoamento do instrumento de avaliação por par·
te do departamento de Recursos Humanos. com rt"visão dos critl!-rios.
11 - Iotrodução de um sistema de avaliação das chefias por
parte dos subordinados.
12- Desenvolver uma política agressiva de captação de re·
cursos, tanto a nível de mercado interno como externo. através J.e
redefmição das funções dos gerentes de negócio e mediante um
trabalho de conscientiza.ção profiSSional e política dos funcionários, visando melhorar a prestação de serviços a oivel dos concorrentes.
··
13- Tomar um Banco proativo. indo aO encontro dos seiõres produtivos, de mock> a alender as suas necessidades fmanceiras. com seletividade e segurança.
14- Implementar uma política de recursos humanos e materiais, de modo a tomar-se um Banoo eficiente na aplicação de re·
cursos para não comprometer as suas reservas com operações mal
sucedidas.
IS - Promover estudo de desenvolvimento sustentado, de
moda a preservar o meio 'ambiente, aprovando somente projeto~
que se coadunam com essa política.
__
_
16 - Fazer-se prmente em todas as cidades da Amazônia.
priorizando as cidades com comprovado potencial econômico. ainda que através de postos avançados, sem esquecer a necessidade
de Ibll.oter as ag€tJcias das capitais. inclusive as de fora da Região.
com o objet.ivode fortificar a carteira COOieri::lal, como sua principal fonle geradora de receitas e íortificação do seu PL
17 - Fortificar o seu capital social, através de recursos do
Fundo Nacional do Oesenvolvime_nto e pelo lançamento de ações
preferenciais eó!il amplá pósSibilidade de aquisiçio por parte dos
funcionários; sem a limitaçãO quitem sido imposta até boje.
18- Manter a finalidade do FNO. não aceitando fmanciar
infra-estrutura pública. fXX não_ diSJX'f de recu:r.;o e programas para

esseíun.

· ·

19- Treinar ou reCiclar o corpo funcioila.l, aliado a uma política de remuneração condigna, de modo a garantir o bom desempenho funciouaL
20 - Subordinação aO Ministério do Planejamento e não ao
Míni!Úrio da Fazenda.
21 -- ReestrUtUraçio e -foitalecimento da representaÇão 00
DF, de no mínimo dois ~es, selldo um indiC2do pelos fun.
cioohioo e o w1ro pela diroçãO geral, po11l acompanhar os poderes
públicoç e bJtar pelos interesses do Banco. para que o Basa não fiqUe
al>oio às queatões relaciooadu à Região e ao proprio Banco.
. 22-ili_EI~~~- !'!11!~.~ .!1;!1Ja!l1p,!)O !;N!ll!P"!"aprofundar e dela ar as propostas de luta do Encontro, de ronna que possam 5ef encaminhadas na pótica.
_
23 - Defender que a Ire& de abJaçio do FNO aejli i mesma
da SUDAM, com o aumento % de porticipoçio dos recuiWS, hoje
de 0,6.
~~
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Du"")- Nada mais
havendo • atar, a Presidência vai encetrar os trabalhos., designando para a sessio ordináriã de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

PROJEfO DE LEI DA CÂMARAN" 109, DE 1995
(Em regime de urg&.iia,
terniO. do art. 336, b,
do Regimento lntemo, solic~daP.,IO
Requerimento o• 1.223, ile 1995)

nos
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Parecer, sob n• 531, de 1995. da Comiuio
- de Constituição, Justiça e Cidadaul., favooivell Proposta. nos termos de SubstinJtivo que ofezece, c pela rejeiçlo da
Proposta de Emenda ã Constituição o• 37, de 1995, qlie tnlmita em
conjunto.
(Quinto e úkimo dia de diScUssão)

-3-

DiscUssão. em turnO único. do Projeto de Lei da C4mara no . PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1JIÇÃO N"37, Dlll995
109, de 1995 (o• 180/95, na Casa de origem). que esW>elece no<(Tramitando em CODjunto com a Proposta de
mas para a n:alizaçio das eleições municipais de 3 de oubJbro de
Emenda à Constituição o• 40, de 1995)
1996. e dá outras providtncias, la!do
Discussão, em primeiro tumo. da Proposta de Emenda à
_ P~ favorável, proferido em Plenário, Relator: Senado< Constituição n"37, de 1995, de sutoria doSenodo<Vilsoo. KloinaRamez Tebet,em substituiçio à Comisslo
bing e ootros Senadores, que acrescenta _diaparitiv01 ao Ato du
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Disposições Constib.lcionais Transitórias, famlt.mdo i UDÍio iDIÍi·
(Dependendo de parecer sobm aa emendaa de Plenúio)
tuir imposto sobre movimentação ou tnmsmisdo de valores o de
créditos e direitos de natureza fliWICCila, de vigencia tempodria,
tendo
.
.. ..
-lParecer, sob n•531, de 1995, daComiuio
PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1JIÇÃO N" 40, DE !995
- de Constituição, Justiça e Cldodont., pela rejeição da
(fruxútando em conjunto com a Proposta de
Proposti., e favorável à Proposta de Emenda 1 Qmtituiçio o• 40,
Emenda à Constituiçio n• 37, de 1995)
de 1995, na forma do Substitutivo que oferece, que ttamita em
conj.mto.
-Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda l
(Quinto e úkimo dia de discnssio)
Constituição n"40,de 1995. de aukiiii do Senodo< Am&ioCarloo
O SR. PRESIDENTE (José I!Wardo Outra) - E11i enc«V aladares e outros Senadores. que dispõe sobm a instiluiçio de
contribuição social para o fmanciamento das açõea e serviços de rada a sessão.
saúde, tendo

(Levairta-.re a

:rumo à•1Bh30mi"-l

SENADO FEDERAL
Ata da lS§Il Sessão Deliberativa llidinária,em 26 de setembro de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotônio Vilela Filho e Ney Suassuna
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES:
Ademir Aodrade Antônio Carlos Magalhães Ant&io Carlos V alladares Arlindo Porto Artur da Táv ola Bello Parga Senodita da Silva Beni Veta$ Bernardo Cabral Carlos Bezerra Carlos

O Sr. 1• Secretário em exen:ício, Senador Ney Suassuna.
leitura do Expedienle.
!!lido o seguinte

~

a

EXPEDII!NTE

Patrocínio Carlos Wilsoo Casikio Maldaner Coutinho Jorge
MENSAGENS
lldison Lobão Eduardo Suplicy Élcio Álvares llniília Femaudes
Mensageos do Senhor Presidente da República
Suhm~t~nio à deliberação do &mdo Fedual a escolha de
Epitácio Cafeteira Emandes Amorim Esperidião Amin--Fernando
Bezerra Flaviano Melo Fm.ncelino Pereira FreitaS Neto Geraldo noml!!s indicados para cargos Cujo provimemo depende de sw:z
Melo Gerson Camata Gilberto Miranda Gilvam ~es Gui- privia equiescência.
lherme Palmeiia Hugo Napoleão Humberto Lucena Íris Rezende
MENSAGEM N" 313, DE 1995
Jader Barbaiho Jefferson Peres Joio França Joio Rocha Joel de
(No99<Y95, na origem)
Hollanda Jonas Pinheiro Josaphat Marinho José Bianoo Jost
Agripinó José Alves Jost llduardo Outra Jost Fogaça José lgnáSenhores Membros do Senado Federal,
.
cio Ferreira José Roberto Arruda Jost Samey Júlio Campos JúDe acordo com o aJ1. 52, inCiso IV, da Constituição Federal,
nia Marise L.auroCampos Le_omarQuíntanilba Levy Dias Lucí- e com o-disposto no art. 56.§ 1°, do Decreto 0°-93325. de lo de
dio Portella Lúcio Alcântara Lúdio Coelho Luiz Alberto de Oli- ourubro de 1986, e com os arts. 39, incisO n. alínea a, e 40 Anexo
veira.- Marina Silva Marluce Pinto Mauro Miranda ..Nabor Júnior I ao Decrelon°99578, de 10 de oob.lbro de 1990. submeto à ap:reNey Suassuria Odacir SoBres -OnOfre Quioan Osmar Dias Pedro ciação de Vossas Excelências a indicação do Senhor Helder MarPiva Pedro Simon Ri.niez Tebet Renan CalheiroORObertO Freire tins de Moraes, Ministro de Segunda Classe. da Carreiia de DiploRoberto Requião Romero Jucá Romeu Tllma Ronaldo Cunha mata. para. cunwJativam.ente com o cargo de Embaixador do Bra.Linta Sérgin Machado TeoUlnio V-.lela Fi!Lo Vll!iiiir-Campelo - sil junto à República de Gana. exercer o cargo de Embaixador do
Vilson K.Ieinübing W aldeclc Ornelas.
__
Brasil junto à República da Li~._ __
_
_
_
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- A lista de
Os méritos do Embaixadoc Helder Manins de Mornes, que me
presença acusa o comparecimento de 79 Srs. Senadores. Havendo induziram a ~Ibê-lo_para o ~o dessa elevada ~nção. coosnúmero regimental. declaro aberta a sessio.
tam da anexa informa.çao do Ministério das Relações Extenores.
Sob a proteção de Deus. iniciãm.Os- nOsSos trabalhos.
Brasília, 21 de setembro de 1995.- Marco MaâeL
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Brasília. 1o de setembro de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repíblica.
De acordo com o art. 48, inciso vn, da ConstituiçãO, com o
disposto nos arts. 18, inciso I, e 56,§ ! 0 , do Decreto D0 93325, de
1° ele ootubro de 1986. e nos arts. 39, inciso II, alínea a, e 40, do
Anexo I ao Decreto n"99578. de !Ode ootubro de 1990. submeto
1 apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem
ao Senado Federai destinada A indicação do Senhcr Helder Martins de Moraos. Ministro de Segunda Classe. da Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil _junto à República de Gans. exero:r O cargo de _Embaixadcr do
Brasil junto à República da Libéria.
2. Encaminho. iguaJmente em anexo, informação sobre o
país e Currk:ulum Vitae do Embaixador Helder Martins de Moraes, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à aprecia-

ção de ~ossa Excelência, serão apresentados ao Senado Fedet:a.l
para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Sebastião do Rego Barros - Ministro de
Estado, interino, d2.s Relações Exteriores.

INDICAÇÃO
Curriculum Vitae
Embaixador Helder Martins de Moraes
Mauriti/CE. 21 de março de 1937.
Filho de Elias Martins c Moraes e Rosa Amélia de Moraes.
Diplomado em Jornalismo, "Ecole Supéreure du Jounalis- - me", Paris.
CPCD.IRBr.
Barechal em Direito, CEUB.
Terceiro Seretirio, 07 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecímento.31 de março de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 1° de jane1ro de 1973.
Consellieiro, merecimento. 20 de novembro de 1980.
Ministro de Segunda Classe. merecimento, 17 de dezembro
de 1986.
.
Assistente do Chefe da Divisão da Organização dos Estados
Americanos, 1963/65.
Assistente do Cbefe da Divisão -da Europã.-·Ocideotal.
1972173.
No Ererio. 1975. _
Assessor do Chefe do De-panamento ~ Américas,
1979/8!:
Chefe. Substituto da Divisão da América Meridional-fi.
1980/81.
Assessor do Chefe do Depanamenr.o do Oriente Próximo, 1988.
Praga. Terceiro Secretário, T%5/68._-TóqUio, Segurido Secretário, I%8171.
Tóqu1o. Chefe do Setor Comercial, 1969.
Tóquio. Encarregado_ dos Assuntos da EXP0-70, 1969.
Saigon.EncanegadodeNegócios.emMissãoTransitóna. 1969.
Jacarta. Encarregado de Negócios, em Missão Transitória
I969no.
Geogetown. PririleírO Secretário, 1976179.
GCogeiown. EncarregadO de Negócios, a.í .. 1976 e 1978~
Assunção, PrinieiroSecretázfO,-ein Missão TransíL6ria. 198U-:Abu Dhabi. EncaireadodeNegócios. ero Missão Transilória. 1980.
Washington. Conselheiro. 1981184.
Teerã. Conselhetro. 1984186.
Teerã. Encarregado de Negócio. a. i .. 1986 e 1987.
Teerã. Ministro-Conselheiro. 1987.
Tel-A viv. Ministo-Conselheiro. 1988}90.

Estocobno. Minístr<i.:Conselbeiro. 1990/92.
Ac! •• Embaixador 1994195.
V Reunião do Conselho Interamericano de Jurisconsukos.
El Salvador. 1965 (Secretário).
VIll Reuniio da ''InterDational Standard Organization", Tóquio.l971 (Observador).
Reunião da Comissão Cultural Mista BrasiJ.Jtália. Brasília.
1m (assessor).
I e ii Reuniões da Comissão Mista Brasil-Guiana. 1979 (as<essor) e 1980 (delegado).
I Reunião de Olanceleres do Tratado de Çooperação ~~
zõníca.l980(assessor).
·
À dispcsiçio do Governo do Ceaci.l973175.
Brasilia. 21 de setembro de 1995.- Stetio Marcos Ama·
rante- Ministro Chefe do Departamento do SCIViço Exterior.

Síntese do País
~ome

oficial do Pais: República da Libqia
2
Area em Km : 97.754
Popiiaçáo:2.100.000 Hab.: ',Ano: 1991
Língua: Inglês (oficial); dialetos locais
Data Nacional: 26·7. Independência
Capital: Monr6via
Fronteira com o Brasil: nio tem
Colônia Brasileira: DND
Sistema de Governo: República Pmsidencialista Governo
de transição

Autoridades
Cllefe de Estado: Cous. de Estado do Governo de Transição
Chefe de Governo: Tama Taylor (Pres. Gov. de Transição)
Chanceler: Dorothy Mu~leng Cooper
Embaixador no Brasil: Não possui embaix~dor !'Csideute

Presença Brasileira
Chefe de Posto:
Missão Brasileira: Cumulativa com a embaixada em Gana
5. Volta Street Airport res.- Acra
Te!.: (0023321) 775-985 e 775-519
Outras repartições e empresas brasileiras

-

Temas sobre o Pais

-

-

Conversações de paz em A buja - agostof95
Reunião da Ecowas sobre a Guerra na Libéria (maio/95}-Resol. D0 950/0NU-Unomil. válida até 13-1-95 CoPf. Nãctonal sobre a Libéna (Acra/94)
~sença de tropas da Ecomog e Unomil
Accrdo de Paz de Genebra (julbo/93)
Accrdo de Cotonou ( 1993)
Guerra ctvil desde 1989
Temas da Agenda Bilateral
Visitas oficiais
Atos Bilaterais
Comér-cio Bilateral
Exportações do Brasil: USSl7I.039.ll J.O(fAno: 1994
Principais jlroàltas: embart:açiles de grande calado. consumo de
bordo. tinias. cadernos escolares. madeilas. autanóveis. feno fundido etc.
·
Imporiações
o Brasil: US$31.453.00 Ano: 1994 · .
Principais produtos: proJetares e filmes de diapositivOS,
aparelhos de ralos X, chapas p/ raios" e papéis fotogiáficos

para

Economia
PIB: US$1.0 bilhão Ano: !987
MoeCÚt/Câmbio: Dólar LiberianO: IÜS$ --1 LUSS, out./90-
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Princ. ativ. ecooômica: agrirultunl (36, 7% do PIB)- ·1989

Exportações totais: US$461.200.000.00 Ano: 1989
Principais produtos: minério de ferro. boria.cha e madeira

Importações totais: US$129,900,000.00Ano 1989
Principais produtos: i:oáquinas industriais. equipamentos de
transportes e alimentos
Saldo: US$331,300,000.00 Perlodo: 1989
Informações para viagem
Vôos do Brasil: não há
Exig&.cia de vistO: sim
Fuso horário: + 3 rcL a Brasllia
Corrente cl&rica:
Padrão do TV:

(À Comissão de Relações.Ext~riores t: Defesa NacionaL)
MENSAGEM N' 314, DE 1995
(N'99:1/95, na origem)

Excelentíssimo Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do § 1', in llne, do artigo 111 da Constiluiçio,
tenho a boma de submeter à aprovação de V0$58S ExceiBncias o
nome do Dootor Ronaldo JOS<! Lopes Leal, Juiz Togado do Tnõunal ReJ!ional do Tmbalbo <!a 4' Regiio, com ~ em Porto Alegee
-RS, pant compor o Tribunal SuperiO< do Tr;<balho, DO cargo do
Ministro Togado, na vaga reservãda i magistratura tntbalhista de
~ira. dccotTente da aposentadoria do Ministro Luiz José Gui!Dllriíes Falcão.
c
Os méritOs do indicado, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho desse elevado cargo. coostam §lo .anexo wrricu·
lum -ritae.
Brasilia- DF, 22 do setembro do 1995.- Fernando Henri·
que Cardoso.
·
CURRICULUMVJTAE
1- Dados Pessoais
Nome: Ronaldo José Lopes Leal
Data do Nascimento: 9 do fevereiro do 1937
Natuialidade: Silo Jerôninio- Rio Grande do Sul
Filiação: Túlio Barbosa Leal
Jr.ne Lopes Leal
Estado Civil: casado
Carteira do ldomidado: 1005264567
Cartão do ldontificaçilo do Con!ribuinte: 004886310/68
Carteira Profissional: 16458-188-a
Título do Eleitor: 243.625-B (2" Zona do Porto Alegn>)
PIS: ]0241725302
PASEP: 10043101833
Endc:~ Residencial: Rua Pedro WciD.gartncr. 46/301
Porto Alegn>- RS
11- Escolaridade
Ouso Primório- Escola Paroquial Sio Luiz (Estrela- RS)
Escola Santana (Hezval do Sul- RS)
(Cooclusio em 1945)
Cur:so Ginasial- Col~gío Goozaga (Pelotas- RS)
(Cooclusio em 1952)
Cur:so Clóssico - Col~gio Municipal Pelotense (Pelotas RS)
(Cooclusio em 1955)
III- Formação Pror...Ional

Curso Superior- Faculdade de Ciências Juddicas e Sociais
Univ=idado Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre- Rio Grande do Sul
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(Cooclusilo em 1960)

IV -Desempenho Prof"ISSional
Cargo Público

Auxiliar do Administração do Juizado do Menores do Porto
Alegre-1958

Advocacia Particular
Consultoria Jurídica das fiilllaS E:míÚo Kraem.er e Cia Ltda.,
Otto Hofmeistcr c Cia. c cq S/A - 1960

l'l'blica

Função
À disposição da Procutadcria-Geml do Estado, designado pam
pesquisa do bibliograflll e jurisprudfncia- 1961
Conamo Público
Aprovado. com o primeiro lugar. DO Coru:uzso do Pmor,
sendo designado pant exen:er as funções na Comarca do Rio Pardo,do 3' Entrincia-1961
lngn>sso na Magistratum
Nomeado Juiz do Trabalho Substituído, mediante concurso
público prestado pennte o Trihmal Regional do Tmbalbo da 4'
Regiio. Exerceu as funções em Porto Alegn>- 1963
Promoção

Promovido a Juiz l'losideD.e do.lunla,.lm:lo sido designado pam a
JuDiado Cmcif"!!*' e.JnJs-nmode Somo Angelo- RS -1965
Remoçio
Removido pant a Junta do Coociliaçio e Julgamento do
CruzAita-1965;
Removido pant a Junta do Coociliação e Julgamento. do
.
Santa Maria- RS- 1966;
Removido pant a Junta do Coociliaçio e Julgamento da cidade do Canoas- RS-1975;
Removido pant a 7' JUDia do Conciliação e Julgamento do
Porto Alegre- 1974;

Aprovação em Conauso
Aprovaçio pant Auxiliar do ensino na Univ=idado Federal
do ~ Grande do SuL Deponamento do Diieito Económico e do
Trabalho-1977;
Subslilniçio no TRT
Coovocado, pelo crit6rio do ~ escolha, p8ra substituir
Juiz do Tri!Jtlnal Regional do Tnbolho da 4' Regiio-1979;
Promoçio
Promovido pant o cargo do Juiz Togado do Tribunal Regioilal do Trabalho da 4'Regiio, pormerocimemo-1986;
·
Eleição e Posse
Eleito meml:ro da Comissão da Revista do Tnõunal Regio.
na! do Trabalho da 4'Regiio-1987;
Eleito Prosidome da I' Tmma do Trirunal Regiooal do Tmbalboda4'Regiio-1988;
..
Eleito Meml:ro da Comissio de Regimenio 1ntemo do TtihmalRegionaldo Trobolboda4'Regiio-1988;
Eleito Presidente d& Comissio da Revi&ta do Jurisprud&lcia
doTrihmal RegioDaldoTrobolboda 4'Regiio-1989;
Eleito Co=gedor Regional da Justiça do Tnbolho- 1989;
Empoosado como primeiro Comogedor Regional da Justiça
do Trabalho da 4' Região- 1990;
Eleito Presidon!e da 2' TUIIDll do Trihmal Regiooal do Tmbalho da 4' Região- 1991;
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.
Integrou lista tríplice, votada pelo Colendo Tribunal Supcnor do Trabalho, para provimento do cargo de Ministro Togado de
Ca.m:ifã-daquela Cortc-1991;
Integrou a Soção Especializada do Tribunal Regional do
··.
~
Trabalho da 4' Região- 1992/1993;
Corregedor Regional da Justiça do Trabalho- 1993;
Eleito Presidente do Tribunal Regional do Traba.fuo da 4•
Região- 1993
V- Atividade Docente:
Cargo de Magist&io
Professor de Pottugu~ na Booola T6cnica de Co~o Dr.
Apolinário FtliDcisco de Botba. em Rio Pardo- 1992:>
Magistério Superior

ProJessor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito
·· - de Sauto Angelo (de 1966 a 1969);
• ProfeSsor de DireitO l'ro<>.ssual do Trabalho na Faculdade
deDU.itodeSaui<}Ângelo-(de 1969a1989);
Professor de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito
de Santa Maria- RS (de 1968 ai! fliD de 1972);

Professor em Curso
ProfesSor do Curso de Ptepamção ii Judicatura da Amatra
da4'Região-1975;
•
Professor no an~o de Ptepamção à Judicatura. promovido
pelaAmatrada4'Região-1976;
Professor no Curso de Ptepamção il Judicatura do Tmbalbo,
promovido pelaAmatm da4'Região-1977;
ProfeSsor no Curso de Preparaçio AJudicatura do Trabalho,
promivido pela Amatra, em Porto Alegre- 1978t
Professor no CUrso de Preparação à Judicatura do Trabalho,
promovido pela Anamatra em Porto Alegre- 1980;
Professor do CUrso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho- Preparação à Judicatura. DUm convênio Amatra-PUC- 1983;
Professor do CUrso de Pós-Graduação em Direito do Tmbalho. Preparação à Judicatura, dentro do Convênio Amatra-PUC1985;
Professor em Curso de Ptepamção i Magistratum do Trabalho, mioistrado pela Amatra- 1985;
Professor do CUrso de Pós-Graduação em DU.ito do Trabalho, Preparação à Judicatura, dentro do Convênio Amatra-PUC 1987;
Professor em CUrso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho, Preparação à Judicatura. dentro do Convênio AMA TRAPUC-1988.
Ministração de curso
Cedido pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo à Escola
Osvaldo Vergara de Pós-Graduação -em Ciências Jurídicas e So.ciais, pam miniStru CUrso de Especialização em Direito do Trabalho-1981.

VI- Alividade Científica e Doutrinária:
Obra científica
1° Lugar no concurso de teses promovido durante a I Se:m.aDa de Esllldos Jurídicos e Sociais. com o trabalho "A Psicanálise e as Ciências Jurldicas e Sociais"- 1957.
Artigo de Jomal
"Dos Valores Etemos", publicado no jomal A Toga, do
Centro AcadêDJico André da Rocha, da Faculdade de Direito da

UFRGS- 1960.
"Novas Juntas para a Justiça do Traba.Iho"- artigo publicado no Correio do Povo .de PortoAlegre.-1972.

Se~ODlbro

de 1995

Tese ém Simpósio
Publicou o artigo ''Subsídios para o SimpóSio sobre o Fundo de Garantia por Tempo de SC!Viço. nos Anais do Simpósio sobre Aspectos Ju:ó.dicos do FGTS~ com participação no referido
Simpósio-1968.

Entrevista a jornal
''Est!gio ~ restrição ao exercício da proflSsio". Entrevista
publicada no Diário deNotidasde PortoAiegre-1968.
Entrevista concedida ao jomal A Razio, de Santa Maria,
sobre alterações inlroduzidas no Prooesso do Trabalho pela Lei n•
5584-1970.
Artigos de doutrina
. _ ''Fundamentos Dogmáticos do Fundo de Integração Social",
poblicado no ementório de jurisprudência do TRT da 4' Região1971.
"A Prova P%6-constimida no Processo Trabúbista, publicado nos Anais do IV Congresso lbero-Atuericano de Direito do
Trabalho, em São Paulo-SP-1972
"O Trabalho Eventual", publicado no ementório da jurisprudência do TRT da 4' Região- 1973.
''Disciplina Jutidica dos Contratos de Trabúbo l Comissão", apresentado no Congresso do Mb.ico, supmcitado, e publicaçio do mesmo na Revista da Faculdade de DireitO de Santo Â:ngelo-1974.
''O PriDcfpio da Desigualdade das Partes no Processo"- artigo ap=entado perante o Congresso do Instituto Latino-Ameri-.
cano de Direito dó Trabúbo e Previdência Social- 1976.
''O Sindicato Como Promotor De Justiça Social: uma alternativa para o Processo do Trabalho". p~blicado na Revista Juridl"" da Procuradoria da Aoocmbliia L<gislaliva do Estado do
Rio Grmde do SuL vol. 1- 1982. ·
"Novas Funções do Sindicato Perante a Justiça do Trabalho", publicado na Revista do Tribunal Superior do Trabalho1982.
.
''Estudo das Macrolesões aos Direitos do Trabalho". publicado na Revista Traba!b.kta Brasileira, n° 9- 1984.
''O Recurso Adesivo no Processo do Tmbalho". publicado
na Revista de Jurisprudênda do Tribunal Regiooal do Trabalho
da4'Região-1989.·
''O Processo do Tra,.bdlo e os Interesses Difusos,'•' publiCado na Revista Ltr. jaueiro, 1995.

Artigo de revista
''O H~ e a paz perdida". publicado na Revista Agora.
em Santa Maria- RS- 1972.
_
Timlo cientifico
Membro titular do Instituto Latinoaméricano de ~
dei Trabajo y de la Seguridad Social- 1973.

Mérito
Sóci<>-fundador. do Centro Latino-Americano ·de Direíto
Processual do Trabalho- 1974.
. Monografia premiada
Prêmio ''Oscar SanaiVa". ~spondente ao 1° lugar em
Concurso Nacional de MonografUlS, iDstituido pelo Tribunal Supenor do Trabalho. sobre ''Novas Funçll3es do Sindicato perante a
Justiça doTrabalbo-1983.
VH- C unos, Seminários, Simpósios~ CongênereS:

Participação
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Curso sobre Direito do Trabalho ministrado pelos Professores: Francisco Ferr.ui e Hector Hugo Barbagelata. da Faculdade dé'
Direito da Universidade de Montevidéo- Uruguai --1957;
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Participação no lii Congresso Latino-Americano de rnre"ito
do Trabalho, realizado em João -Pessoa, Sob" os aUspicias do Iosti-

tulO Latino-Americano de Direito do Traba.llio e Universidade FederaldaParnília-1981;
· ··
-Participas:ão. no IX COngresso Brasileiro de Magistrados.
xealizado em Curitiba- 1982;
Curso de Psicologia Jurídica. m.inistmdo em Porto Alegn:.
Coordenação de mesa redonda sobre perlcias Médicas na
pelo Professor Enzo Azzi. Diretor 00 Instituto e Psicologia Experi· Justiça do Trabalho (Aspectos Éticos e Técnicos), promovido-Pela
Associação Médica do Rio Grande do Sul- I 982;
mental da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 1958~
Seminário sobre "Recurso de Amparo", realizado pela FeParticipação no I Seminário Regiooal sobre DidMica de Enderacion Latinoamericana de Magistrados e Associacion de Masino Superior, realizado na cidade da Ijlí- RS- 1967;
Freqüentou o CLrrso -de Extensi.o Universitária de Direita. gislrados y Funcionúios de la Justiça Nacional, realizado em Buenos Aires, Argentina- 1983:
Penal na cidade de Santo Angelo- RS-1970;
Participação no n Enconlro de Juizes do Tmbalhdo 6• ReFreqüentou o CUrso de Rxtensão sobre Direito Público, migião. realizado nos dias 29 e 30 de março de 1984;
·
nistrado pelo jurista Pontes de Miranda., em Santa Maria - RS 1970;
.
Participação no Enconlro da Justiça do Trabalho, promoviParticipação no I Congresso Interamericario de Direito do pela TRT da 4'. em 5 e 6 de julho de 1985;
Participação na XXTII Semana A~mica de Esmdos
Agrário. xealizadoemPorto Alegre- 1971;
Ciclo de esb.Idos sobre segurança nacional e desenvolvi- Juridicos e Sociais, na Universidade Federal de Pelotas - Famento. miDistrado pela Associação dos Diplomados da Escola Su- culdade de Direito do Trabalho. no perfodo de 02 a 06 de junho
..
.
perior de Guerra, em Santa Maria. de I o de setembro a 30 de no- de 1986;
Pariicipaçio no encootro promovido pela Fedcrnçi.o das invembro de 1971;
Participação no IV Congresso Ibero--Americano de Direito dústrias do Estado do Rio Giimde do SuL proferindo palestia sobm. ''O Sindicato como SubstitutÔ Processual"- 1986:
do Traballi.o, realizado cm Sio Paulo- SP- 1972;
Coordenação de Painel sobre ''Recurso Adesivo do ProcesV Congresso Iberoa.mericano de! Derecho de! Trabajo Y de
la Seguridad Social. realizado no M6xico- 1974;
so do Trabalho", em novembro de 1987. na PUC;
Congresoo da Associação dos Magistrados Bmsileiros. reaParticipáção em seminário Sobre ''Direito Co1etivo do Trabalho na Nova Constituição", em 06 de maio de 1988, em Passo
lizadoemFortAieza-CE-1975;
Congresso do Instituto Latino-Americano de Direito do Fundo. a convite da Universidade:
Participante do 5° Encontro dos Magistrados do Trabalho
Trabalho e ~vidência Social, realizado em Sio Paulo, em Setemda 4• Região, realizado no mês dejulbo de 1989.emCailela: .
bro de 1976;
Participe de reunião dos Conegedores com o COm:gedorSimpósio sobre formação e aperfeiçoamento de magistmdos. promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em Geml.emFortA!eza.Ceará-1990;
Porto-Alegn>-1976;
.
_
Pm:Ucipaçio em mesa-redonda da Agetta, sobre a Justiça do
Participação no I Encoolni Nacional de MagiStrados da Jus- Tra.baJho e a crise da estrutura --1990;
tiça do Trabalho- Forum Ministro Renato Machado. realizadO em
Participaçi!o no I Ciclo de Estudos sobre DireitO do TrabaBrasília- 1978;
lho. realizado em Salvador. em novembro. 1994. peomovido pela
Participação. como painelísta, sobr-e 'Temas atnais do-Di- Escola Nacional da Magistratura e Instituto dos Advogados de Silo
reito do Trabalho" e o "Antep-ojeto da oova CLT- manifestações Paulo:
coletivas de empregados••, promovido pelo Departamento de DiMinistraçáo
reito Econômico do Trabalho da UFRGS- 1978;
Conferencia pam associados do Sindicato dos TrabalhadoParticipação no Seminário Latino - Americano de Direito res da Industria de AlimentBçio. em Santo Ângelo. sob o titilki
do Trabalho realizado em FortAleza- 1978;
''Orientação do Sindicalismo"' - 1965;
Paticipação no II Senii.nário Latino-Americano de Díreitõ
Ministrou o Curso de ExlCnslo Universiláiia
Direito-do
do Trabalho e I Congresso Nacional so~ a nova a...T, promovi- Trabalho da Faculdade de Dileito de Santa Maria- 1%7;
do pela OAB. do Rio Grande doSu~ em Passo Fundo-1979;
Professor do Curso de Extensão Universitária em Direito
Participação em Painel sobre "A O..T em debate" ·promoVido pela OAB. secçio do Rio Grande do SuL Palestm sobre ''O do Trabalho da Faculdade de Dileito de Santo Ângelo- 1968;
Palestcl pam o Instituto de Divulgação e Participtçio SindiProcesso do Traba.lbo c a nova C...T-1979;
Participação em pUDei sobte debates e estndos do antcpro- col-1971;
Conferencista no I Scniinário l...atioo-America:no de ~ifu
jeto da CLT.promovidopela AGElRA-1979;
Participação DO m Encontro de Juizes do Trabalho da 9' doTmbalho.realizadoem Passo Fundo- RS- 1974;
Palestcl sobre ''Principioo do Direito Prooessual do Trabo·
Regii!o. profuóvido pelo TRT e pela Amalia IX- 1980;
Participação no vm Congresso Brasileiro de Magistrados. lho"'. a convite da Associsçio Ga!lcba dos Advogados Trabalhistas. emPortoA!egre-1978;
realizado em Manaus- !980;
Palestra sobre "'Processo Trabalhista'". promovido pela Cf.
Seminário de Atualizaçio em Processo de Exccuçio,
promovido pela Escola Superior da Magislratura Nacional, em mara de Vereadores de Santa Maria e Universidade Federal daqueconvênio do Estado do Rio de Janeiro, realizado naquela cida- la cidade-1979;
Palestra. na Jornada Juridica sobre Direito do Trabalho.
de-·1980;
Participação em Congresso. Jwidico comemomtivo de 40' proferida fia Faruldade de Direito Ritter dos Reis em Canoas anivmãrio - 198l;insta!ação da Justiça do Trabolho Brasilei; 1979;
ra.realizadoemBrasilia- 1981;
I Semana de Esrudos Jurídicos Sociais, promovido pelo
Centro Acadêmico da Universidade de Direito de Pelolas- RS1957;

em
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Palestm sobm "A locação frente- A relação trabalhista que NovOs Sindicatos em Dissidios Coletivos", promovido pela LTr.
lhe deu causa", proferida na Escola Osvaldo Vergara no OJrsO de em São Paulo, 1994;
Extensão some inquilinato- 1982;
Participação em painel no 9° COngresso Brasileiro de DireiConfen!ncia sobno o Anteprojeto do C6diso de Processo do to Coletivo do Trabalho. som., o tema ''Dú:eito Coletivo do TrabaTrabalho, proferida para o Departamento Intmsindical de Estatisti- lho no Mercosul". promovido pela Editora Ltr, Sio Paulo, 1994;
cas e Estudos S6cio-ocooômicos, em-Porto Alegn: - 1982;
Participaçio em Comissão no 9" Congresso Brasileiro de
Palestra sobre ''O Sindicato como Substituto Processual".
DireitoColetivo do Trabalho, realizado em São Paulo, 1994, some
proferida para associados e convidados da Agetm- 1983;
a Justiça do TmbaÍbO e os Interesses Difusos;
Palestra sobre ''Processo de Execução Trabalhista". m.inis~
Participação em mesa redonda no Congresso Mozart Victor
trado na Escola Osvaldo Vergãra de Pós-Graduação em Ciênd:ts Russomanno, promovido pela AMATRA, em Pelotas, 995, sobre
Juridicas e Sociais, em 23 de novembro de 1983;
Justiça do Trabalho e as Novas Relações entre Capital e Trabalho;
Palestm em mesa-redooda no Fórum Brasileiro da Justiça do
vm- Atlvldades classlstas e comunitárias:
TI3balbo, =lizadoem Gmmado- RS, de 23 a25 de maio de 1984;
Palestra sobre "Agentes Biológicos; Discussão do Anexo 14 Liderança Universitária
daNR 15'\nodia 12dejuohode 1984:
Vice-~sidenle.do Ce$'0 Acadêmico Ferreira Viana. da
Palestra aos executivos da Rede Brasil Sul de Comnnicaçõ- Faculdade de Direito de Pelotas- RS- 1957;
es sobre ''RitoTra~ista", em 1° •bril de 1984; _ _____
_
Atividadeclassista~
, Paleslm no UI Seminário sobre Direito Processual do Tra.:-1° Seaethio-Gentl da AWATRA da 4" Região e um de
baJbo, na UnivCISidade do Rio Grande. realizado em IS e 16 de seus fundadoteS-1964;
setembro de 1984, naquela cidade gaúcba;
Secretmo de Cultura da AMATRA da 4' Reg~o- 1973;
Confen!ncia no Cutsa Internacional de Direito do Trabalbo
Vicc-P=idente da AMATRA da 4' Região- 1974;
Comparado, realizado na cidade de Passo Fundo, em }Jlho- 1985;
Pn:sidente da AMATRA da 4' Região, com gestão de 1975
Aula na Escola Superior da Magistra_nm> do Tmbolho, em a 1976;
Belém, sobre o tema "A Macrolesio traballl!sta", em setembro pe
Sócio-fundador da Associação Nacional dos Magistrados
1985;
doTmblllho(ANAMATRA)-1975;
Palestra em mesa·rcdonda no Fórum Brasileiro da Justiça
Presidente reeleito da AMA1RA da 4• Região plra gestão
do Trabalbo, realizado em Gramado- RS. de 07 a 09 de maio de de 1976r/7;
1986;
- ~
~
Eleito Pn:sidente da Associação Nacional dos Magistrados
Palestta aos advogados trabalhistas do Vale do Rio dos Si· do Trabalho. durante o Fórum Renato Machado, em Brasília ...:
nos (Av-), em02de }Jnho de 1987, sobno ''Politica Postulatória 1978;
dos Sindicatos em Dissidios Individuais'~
_
Gestões. na Câmara de Deputados e no Senado Federal. soPalestra perante os Ju!zes do Tmbalho da 4' Região, prilfe- bre o Projeto da Lei Orgânica da Magistratura Nacional- 1979;
rida na AMATRA. sobre "Intervenção de Terceiros", em agosto de
Reeleito Presidente da Associação Nacional de Magistrados
1987; ·
-doTmbalho-1980;
Palestra em mesa redonda no IB Fórum Brasileiro da JustiEleito Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Braça do Trabalho, n:alizado em 19,20 e 21 de maio de 1988, aboc- sileiros-1981;
dando o tema ''Perspectivas da Ju~iça do Tra~Iho";
.
.
Eleito Coordenador do Colégio de Presidentes e CorrcgedoPalestra no I Encontro Nac1onal de Pentos ContábeJS, reali- res dos Tribunais Regiooais do Trabalho- 1993;zado em Canc:la (RS), em 11 de agosto de 1988, sobre "A Pericia
tri
Cont:Abil no Pcocess~ do Trabalho";
• M toInstituição dO esiÃgio oa Junta de Conciliação e Jufgamei:tro
Palestra realizada peranle os Juízes da AMATRA da 4
de Santa Maria para -mdantes de o· ·w- 1968·
Região.- eni setembro de 1988. sobre "Teoria de 2\.çio Traba~
'
es
U'Cl
•
lhism";
Atividade Comunitária
Idealizado< do Centro Judiciário de Santa Maria - RS Palestra na Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul, sobre ''Contrato Coletivo de Trabalho, Convenção 1968;
Membro da Comissão Julgadora. do Coocurso de Comos.
e Acordo Coletivo"- 1991;
Palestra em mesa redooda sobno "Cootrato Coletivo de Ttabo- promovido pela Pn:feitUill Municipal de Santa Maria, por ocasião
lho", promovida pela ABRH- RS, no Auditório do SESI, em 1992:
da 3' Semana de Santa Maria -1970;
Palestra no IV Enconlro de Peritos Contábeis, realizado em
Membro da Comissii> Ju1gadora do Concuno de Contos da
Londrina, Paraná. setembro de 1993;
4• Semana de Santa Maria. promovido pela Prefeitura da cidadePalestra em mesa redonda no Simpósio Intersindical de Re- 19'?2; . .
Iações do Trabalho, promovida pela Federação das Inchístrias do
Obteve a doação de um terreno do municipio de Santa MaRGS, ,obno o tema "O Futuro das Relações de Trah!Uho no Bi:a- ria para o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região- 1972;
si!", Gtamado!RS, 1993;
Rep=entação do Tribunal
Palestra em painel no V Congresso Nacional dos Magistra~
Perante a Comissão de Sistematização da Assembléia Na~
dos do Trabalho sobre "Efetividade da Prestação Jurisdicional". cionalConstituinte,emnovemOCode 1987:
promovido pela Anamatra, realizado em Pano Alegn:, 1994:
Participação em mesa redonda DO 6o Congresso Brasileiro IX -Distinções e Condecorações:
de Direito Processual do Trabalho, sobre "Substituição Processual Distinção
e o Enunciado 310, do TST', promovido pela Editom Ltr, em Sio
Orador da turma de fonnandos do Ginásio Goo.mga. em PcPaulo, 1994;
lota,..RS-1952:
Participação em comissio no 6• Congn:sso Brasileiro de
Homenageado Especial do V i'J>:x:mo F&aàJal de AdvQgadoo
Direito Processual do Trabalho sobre ''A Legitimidade Ativa dos Trababistas. JXOillOYido pela AGETRA. em Santo Ángelo- 1979;
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Considerado Hóspede Oficial do Muniápio de Santo Ângelo. por ato do prefeito daquele municlpio- 1979;
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Seoho= Membros do Congresso NocionaL

.

Elogio Funcional
Nos termos do artigo 49, inciso xn. combinado com o§ 1°
Elogiado pelo então Juiz de Menores Clóvis de Assis. pela _ do artigo 223, da Constiwição Federal, sobmeto ii aprociaçio de
suaexaçãoprofisSíOnãl-1960;
-- Vossas Exceléncias, acompoohado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Ccmunicações, o ato coilstaote do
Defesa do Carg>
Decreto de 4 de novembro de 1994, que ''Renova a concessio -oUReivindicação e obtenção da preced8ncia devida ao Pn:si~
torgada i Rádio Culblr.l de Maringá Ltda, pam explorar serviço
dente de Junta nas solenidades of1Ciais de Santa Maria- 1970;
de radiodifusib sonora em onda m6dia, na cidade de Maringá, Estado do Paraná"Distinçio Universitária
Bruília, 9 de noVembro de 1994.- Fernando H<Drlque
Foi homenageado de honm da numa de bachams de 1971
Cardooo. - .
da cidade de Santa Maria;
Menção Honrosa, onuferida pelo Diiotório A~mico do EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 157/MC, DE 21 DE OUTUBRO
Centro de C'xências Jurídicas. Ecooômicas e Administrativas da ciDE 1994, DO SENHOR MlNJSTRO DE ESTADO DAS
dade deSamaMaria-1972;
COMUNICAÇÕES:
Foi palrono da turma de bachams de 1970 da Faculdade de
Exceleo~ssimo Senh<r Presidente da República,
Direito de Santa Maria-RS- í972;
Submeto à apreciaçio de Voua Exceleõcil'o inclu10 ProPanminfo da Thrma de Bacharelandos da Faruldade de Dicesso Adutinislmtivo n• 29740.00054419~. em.qoe a Rádio Cullureito de Santo Ângelo- 1989;
"' de Maringá Ltda., CODCCS5iooúia do ="iço de radiodifuslo soCondeooração
nora em onda média, na cidade de Maringá. Botado do l'aruli, soCondecorado; no grau de oficial, pela Ordem do M&ito Ju- licita renovaçilo do prazo de vig&>cia de sua cooceaslo po.- mais
dicmrio do Tmbolho, mantida pelo Tribunal Superior do TrabaJho dezanos.
.
-1982;
2. o pedido de reo>ovaçio CDC0111ra-oe devidameote imlrulPromovido a Comendador da Ordem do M&ito Judiciário do de acordo com a legislaçio em vigor e a emlssaa está fuociodoTrabolho-1987;
nando dentro daa cancterlstiaaa téaricas a ela a~doo po.- este
Promovido a Grande Oficial da Ordem do Mérito Judicmrio MiniStério.
.. .
- .
do Trabalho- 1994;
3. Nos tennoo do § 3" do art. 223 da Conatiblição, o ato de
Condecorado, no grau de Grande Oficial, pela Ordem São renovação somente procluziit efeilco legais ap6o deliberaçio do
Jooé Operário do M&ito Judicmrio do Trabalho, mantida pelo Tri- Congresso Nacional. pam onde deveti ser remetido o procaoo ad- •
bunal Regional do Trabalho da 23' Região- 1994;
ministrativo pertinenle. que esta ac:otnpnb.L
•
Condecorado com a Grande Cruz da Ordem do Mérito Dom
Respeitosamente, Djolma B..- de Morola, Miliistro <lo
Bosco, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da I 1:1' Região Estado das Commica.;ões.
..

-1994;

LEGISU.ÇÃO CITADA

Condeoorado coma Ordem do MéritO Juiz Classista, mantida pela Associação Nacional dos Juizes Classistas (ANAJUCLA)
-1994;
•Brasília, 15 de agooto de 1995. - Roooldo José Lopes

CONSTI'ru!ÇÃO DA
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL

Real.

TÍruLOIV

'(À Comissão de Constúliifão~-Ju.stiça éCú:kuia:

Da Orpalzação doo Poderes

nia.)

CAPÍruLOI

OFÍCIOS

Do Poder Legillallvo

Do 1' Secretário da Cimara doo Deputados
Eoaamlohando à revisão do Senado Federal
autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'128, DE 1995
(N" 85195, na Cimata dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessio outor&a..
da à Rádio Coltuna de Mariogá Lida, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na à·
dade de Maringá, Estado do Paraná.

O Ccingresso NaA:íooaf dect<ta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto SIN.
de 4 de novembro de 1994, que renova, por !O (dez) anos, a partir
de I' de novembro de 1993. a coocessio outorgada à Rádio Cullura de Maringá Ltda., pam explorar, sem ~ito de exclusividade,
serviço de radiodifusio sonora em onda média na cidade de Maringá, Estado do Parai!i.
.
Art..
Esle decreto legislativo entra em vigor na data de
·· sua publicação.

zo

SEÇÃOH

Das Atribuições do Congresoo Nodoruol

··---·-··-··-··-··-··-··-··-·-··-··-··-..............-......... ....
-.~

_.

__

Art. 49. É da oompe<&>::ia Oltclusiva do~ Nociooal:

1- raolvc:r dcf"mitivamc:zue solre t:nlaeb. KORiol ou aiOI
intem•cionais: que acanctcm encargos oo. compromiJsos gravoso.
ao patrimônio oacicoal;.
11- autorizar o P=ideote da República a declamr goemo, a
celebrar a paz a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional oo nele petmaneç•m temparariamentc rcualvados
os casos pevistos em lei complementar;
~~=
_
_
-::m - autorizar o Presidetlle e o Vice-Preoideote da República a se ausentarem do Pais quando a au.&lcia exc::odl[ll" a quinu

diaa;

IV - aprovar o estado de defesa c a intetvençio federai, au.torizar o estado de sitio ou suspender qualquer uma dessas medidas-
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V- sustar oo atas !lOIJDOiivoo do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ru doo limites de delegação legislativ'!'
VI- mudar tempoouiamellle sua sede;

VU- fixar ~otica remuneração para os DepUtados Federais e os Senadores em cada legislatma para a subs:cqilente. observado o que dispõem os arts- !50, ll, !53,lll e !53, § 2•,L

vm -

fixar para cada. exercício fmanceiro a remuneração
do Presidente e do Vice-Presidente da República e doo Minislros
de Extado, observado o que dispõem os arts. 150, n, !53, m. e
153, § 2°,1.

IX - julgar am1almente as contas prestadas pelo Presidente
da República c aptcciar os relatórios sobre a execuçio dos planos
"degovemo;
X - ítscalizar e controlar, dii-elamenle ai j:>or qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Exea1ti.vo, incluídos os da administração indireta.
XI - zelar pela preseiVação de sua competência legislativa
em face de atribuiçio notmativa dos ourros Poderes.
XII- apreciar os atos de concessio e renóvaçio de coocessão de emissoras de rádio c televi.sio.
XDI --escolher dois tetços dos membros do Tribunal de
O>nta.s da União.
XIV -- aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares;
XV- autorizar referendo e convocar plebiscito.
XVI- autorizar em terms indfgenas, a exploração c o &JrOveitamento de IeCUrsos hfdricos e a pesquisa de lavra de rique:ms
minerais:
XVII - aprovar previamente a alienaçio ou concessão
de terras públicas com área superior a dois mH e"quinhentos
hectares.

l995

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994

Renova a concasão outorgada à Rádio Cultu·
ra de Maringá Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de MariD·
gá, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atriooições que lhe
cooferem. os arts. 84, inciso IV:. e 223 da Constituição. e nos termos do art. 6°, inciso I. do Decteto n°·88.Q66, de 26_ de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°

29740.000544/93, deereta:
~
Art. !•Fica m>ovada. de tiCilfdo com o art. 33, § J•, da Lei
n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por niais-dez anos, a partir de
1• de novembrb de 1993, a concessio deferida à !Udio Cultura de
~ Lkla. pelo JJoCteto n• 38.()7(), de 12 de outubro de 1955,
posteriormente renovada pelo Dec:tcto n° 89.(X)7, de 16 de novembro de 1983, sendo mantido o pmzo residual da outorp pelo Decreto de IOde maio de 1991, para executar, semditeitode exclusividade, seni.ço de radiodüusio Soo.on. em onda ~ na cidade
de Maringá, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exoa~ção dO serviço de radiodifusão,
cuja cutorga ~ ~novada por este Decreto, ~ger-se-á pelo C6digo
Brasileiro de TelecoiDllnicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzini efeitos legais após deliberaçio do Congresso Naciooa~ nos termos do § J• do art,. 223 da

Cun:stifuição.
_ Art. 3° Este Decreto entra em vigor Da data de sua publica-

ção.
Brasilia, 4 de novembro de 1994; 173" da Independência e
1Q6• da República.- (Seguem- se assinatllras)
·
~

(À Comissão <k Educação.)

TÍ!lJLOVIll
Da Ordem Sodal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 129, DE 1995
(N" 53/95, oa Cimara dos Deputados)

CAPÍilJLOI

Aprova o ato que renova a permbsão outorga•
da à Rádio Mmlna Lida. para c:q>lorar servi\") de
rediodifusão oonora an freqüência modulada na d.·
dade de Ollmpia, Estado de São Paulo.

Disposição Geral

CAPÍTULO V
Da Comunicação Soda!
Con~sso Nacional dc:c:ma:
.
.
i\rt. 1° Ftca aprovado o ato a que se refere a Portana n° 827,
............. -----------------·--·---------·---- - de 7 de novembro de 1994, que =ova, por I O (dez) anos, a partir
Art. 223. Compete ao Poder Executiv<r outorgar e re~ e 25 de maio de 1994. a pennissão outorgada l Rádio Menina
novar concessão, permissão e autorizaçio para o serviço de Ltda. para explorar, sem díreito de exclusividade, serviçó. de Jadio...
radiodifusão sonora e de sons e imagens observado o princi- difusão SO!lOil\. em freqiiBncia modulada na cidade de Olímpia. Es_
pio da complementaridade dos sistemas privado, público e tadodeSãoPáulo.
Art. 2°- Este decreto legislativo entra. em vigor na data de
estatal.
§ 1° o·Coogresso Nacional apreciará o ato nO prilzo do arL su;, publicação.
64, §§ 2° e 4°. a contar do recebimento da. mensagem.
§ 'r A não-tenovaçio da ooncessão ou permissão dependerá
MENSAGEM N" 1.050, DE~ 1994
de aprovação de no mínimo dois quintos- do Congresso Nacional
Senhores
Membros
do Coogresso Nacional.
cm votação nominal.
§ 3°- O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeiNos teiDJ.OS do artigo 49. inciso Xll. combinado com o§ 1°
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos do artigo 223 da Constituição Federal, subme1e l apieciaçli.o de
Vossas Excel&lcias aoompanhado de Expos1ção de Motivos do
parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento de concessão ou permissão antes de Senhor Ministro de Estado das Comunicações o ato constante da
Portaria n• 827, de 7 de novembro de 1994, que renova a permisvencido o prazo depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez anos são outorgada à !Udio Menina Ltda.. para exploru sem direitOde
p:n:a as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.
exclusividade, serviço de radiodifusão soo.ora em freqüência inodulada, na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo.
fuasília, 22 de novembro de 1994. -Itamar Franco.

?
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LEGISLAÇÃO CITADA············~··~··"'" ..~··~··············
CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.
1988
TÍ11JLOIV
Da Organização dos Poderes
CAPITuLO!
Do Poder Legislativo

SEÇÂOII
Das atribuições do Congresso Nac::io*l
Art. 49. É da competência exclusiva do Coo~ Naciooal:

XII- apreciar os atos de C".nncessão e renovação de concessãó de emissora de rádio e televisão.
-

TÍIULOV111
Da Ordem Social

I. Renovar, de acord_o com o art. 33, § 3°. da Lei n" 4.117.
de 27 de agosto de 1962. por mais dez anos. a partir de 2S de maio
de 1994. a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda.. pela Portaria n° 111, de 24 de maio de 1984, para explorar. sem dixeito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sooora em freqUência modulada, na cidade de Oümpia, Estado de São Paulo.
IL A exea~ção do sel'Viço. cuja õutorga é renovada pOC esta
Portaria. teger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,

leis subseqüentes e seus regulamentos.
In. Este ato somente produzirá efeitos legais após de!.i.bcxaçio do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituiçio.
rv,. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçio.

I À ComisSão d< Educação.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"130, DE 1995
---(N" 50195. na C~ dos Deputados)
Aprova o atO qUe reuova a conecssio Outorgi.·
W- à Sodedade de Televisão Sul Fluminense Lida.
para explorar se"iço de radiodUUsio de IODS e bna·
gens (tdevisão) na ddade de Barra Mansa, Estado do
Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTÚLOV
Da Comunicação Social

··-··-··-··-··-···-·-··-----·---·
..·----..---·-·--:---··-···
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
coo.cessio, permissio e aurorizaçio para o serviço de radiodifusio
sonora e de sons e imagens. observado o principio da complementaridade dos sistemas privado. público e estatal
§ I" O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do an.
64, §§ 2° e ·4o a contar do recebimento da mensagem.

Art. I° Fica aprovado o ato a que se refc:re o DectclO sln, de

13 de outulro de 1994, que mlOVa, por IS (quinze) 11001. a partir
de 13 de)mhode 1990, a COIICC$sãoouto<gaôa ASociedade deTelevisio Sul Fluminense Llda. pam explorar. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televislo) na
cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto legislativo entia em vigor na data de
sua publicaçio.
MENSAGEM N" SÓS, DE 1994
Senhores Membros do Coogn:sso Nacional,
Nos tennos do art. 49, inciso
oombinado oom o§ I" do
art. 223 da Constituiçio Fedetal submeto à apreciaçlo de Vossas
Exoel&lcias, aocmpaubado de Exposiçio de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Deaeto
de 13 de outubro de 1994. que .,Renova a oonoessio rut<qada l
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Lida. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro".
Brasilia, 18 de outulro de 1994.- Itamar Froneo.

xn.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 191/MC, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO

DAS COMUNICAÇÕES.

. .

ExceleniÍssimo Senhor Presidente da Rq:ública.
Submeto à aprcciaçio de Vossa Excel&.cia a inchlsa Portaria n° 827, de 7 de novembro de 1994, pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Menina Ltda., para explorar seiVÍÇO de radiodifusão sonora em froqü&!cia modulada, na cidade de Ollmpia,
Estado de São Paulo.
2. Os órgãoS competentes deSte Ministmo manifestaram-se
sobre o pedido, considemndo-o imtituído de acotdo com a legislação aplicável. o que me levou a deferir o rcquerimcztto de renovaçio.
3. Esclareço, que, nos termos do § 3" do an. 223 da Constituiçio, o ato de =ovaçio somente produzfrá efeitos legais após
deliberação do Congn:sso Nacional. para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Adminisrrativo
n• 53830.000420/94 que lhe deu origem.
Respeitosamente, Djalma Basloo de Morais, Ministro de
Estado das Cozmmicaçõe>.
PORTARIA N"827. DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994-

0 Ministro de Estado das Comunicações, no uso de suas
atribuições conforme o disposto no art. 6", inCiso n do Decreto n"
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo 0° 53830.000420/94, resolve:

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITuLo IV
Da Organlzoçú dos Poderea
·CAPÍfULOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃOII
Das Atribuições do Coagrewo Nocional
··-----··------·-··----·--------------~

Art. 49. É da cxmpc<êocia exclusiva do~ Naciaoal.
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Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
Art. 3°Este Decreto en~ em vigor" na data de sua publicação.
Brasilia, 13 de ouwbro de 1994: 173° da Independência e
106' da Repôblica.- ITAMAR FRANCO- Djalma Bastos de
Morais.

apreciar os atos de concessão e tenovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

rtruLo VIII
Da Ordem SOâal -----

(À Comissão-de Educação.)

CAPÍrULOV

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 131, DE 1995
(N" 425/94, na Câm.ua dos Deputados)

Da Comunicação Social

erenov;..

····--·•Art:'22J~c:;;p;;-~;p~·;-Ex~·tivo-:;l0rgar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de soos e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e eslalal.
§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato nO prazo do art.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.

Aprova os atos que outorgam permissão à
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
para executar, nas cidades de FlorfanópoUs, Joinville
e Lajes, no Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
nclusivamente educativos.

····--··-··-······-·-··-··-·-··-·--····-··-··-----·----·--···
__ __ : __
-~ _
-~ ___________ -----~
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N" 139/MC UE4DE O(JfUBRO
DE 1994 DO ~ENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇOES
Excelentissimo Senhor Presidente da Rep;Jblica.
SubmeiD à apreciaçio de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n° 29101.000198190-96, em que a Sociedade
de Televisão Sul Fluminense Ltda., concessionária do sc:.rviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, solicita renovação--do prazo de
vigência de sua concessão por mais quiiize anOs.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcionando dentro das caracterlsticas técnicas a ela atribuídas por este
Ministério.
-3. Nos termos do § 3' do art. 223 da Constituíçio. o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
COngresso Nacional, para onde deverá ser remetido o processo administraúVi:q)erfil:lente, que esta acompanha.
-

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE OU1UBRO DE 1994

Renova a concessão outorgada 1\ Sociedade de
Televisão Sul Fluminense Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso
Nacional decreta:
-Art.
1°-FiCamàprovadososatosconsiantesdasPortarias
n"s 1.671, 1.672 e 1.673, de 16 de novembro de 1993, do Ministério das Comunicações. que outorgam permissão à Fundação Universidade do Estado de Santa p.tariM p8Ill e>ecutar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

fusão sonora em freqüêocia modulada, com f1ns exclusivamente
echlcalivos, nas cidades de Aoriitnóp"'lis, JoinviUe e Lajes. no Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.
MENSAGEM N" 948, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 49, inciso
combinado com o§ 1°
do artigo 223 ·da Constituição Federa!. submeto à apreciação de
Vossas Ex.celências. acompaDhados de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado. Interino, das Comunicações. os atos
constantes das Portarias n's 1.671, 1.672, 1.673, de 16 de novembro de 1993. que tratam da outol:ga de permissão à Fundaçio Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, para executar
pelo prazo de dez anos. sem direito dC exClusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência ri:todulada, com fms exclusivamente educativos. nas cidades de Aorianóp:>lis. Joinville e Lages,
no Estado de_ Santa Catarina.
Brasilia, 8 de dezembro de 1993.- Itamar Franco

xn.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTIT1JIÇÃO
O _Pr_e_si~te _da República. no uso das atriOOiçõés que lhe
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
conferem os arts. 84, inciso IV. e 223 da Constituição, e nos ter1988
mos do art. 6°, inciSO I, do Decreto n° 88.066. de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
. TÍI1JLOIV
29101.000198/90-96, decreta:
Da Organização dos Poderes
Art. 1° Fica renovada. de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei~
n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. por mais quinze anos, a partir
CAPITuLo!
de 13 de jlnho de 1990, a concessão deferida à Sociedade de TeleDo Poder Legislativo
visão Sul Fluminense Ltda, pelo Decreto n• 75.628, de 18 de abril
de 1975, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, para eX-OCUlar, se-õi-direffi:> de exclusivida~
SEÇÃOII
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cida~
Das Atribuições do Congresso Nacional
de de 8aiTa Mansa, Estado do- Rio de Janeiro.
ParAgrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, ··-··"···Ã;;:·49:·E·~·;;;;j;;ê~ci~~~~~~~i;;·dc;~C:;;;;sso Naciocuja wtorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula- nal.
mentos.

······-······-··-··················-··········--·········---····----------
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xn- apreciar os atos- de concessão e renová.ção de conces-

IV - Esra Portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção;- Jorge de Moraes Jardim FHho,

são de emissoras de rádio e televisão;

PORTARIA N" 1.672, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993

TÍTULOVDI
Da Ordem Soda!

··-·---··-··--·---··..·-----·.:.-------·-·--·---·-··-·;.............

-

O Ministro de Estado das CottiUD.icações-Interino, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 87, incisO IV, e 223 da
Constifl.lição, e nos termos- do art. 13 do Regulamento dos Servi-

ços de Radiodifusão, aprovado pelo Doemo o• 52.795, de 31 de
outubro de 1963, altetado pelo Decreto n<~ 91.837r de 25 de outubro de 1985, e tendo em vista o que consta do Processo Q0 29,.106.............................. - ................................. - ........................ - ..... _ ..... 000418/89, resolve,
Art. 223. Compete ao Poder Exerutivo outorgar e n:liovar
I- Ootorgar !JC!UlÍSsão à l'undaçio Universidade do Eslado
concessio, pexmissão e autoriuçio para o setviço de radiodifusão de Santa Catarina- UDESc. para eXecutar pelo pnzo de dez anos,
SOJl011l e de sons e imagens.. observado o princípio da complemensem direito <L- exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqíll!ncia ·:inoduia&t., colo.' fms exclusivamente éducativo, na cidataridade dos sistemas privado, públieo e esla!al
§ 1" O Congresso Nacional apr«:ian\ o ato no peazo do art. de de Joinville, Estado de.Sanla Catarina.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.
II - A pemrissio, ora ootorgada, reger,se-á pelo Código
Brasileiro de Telecommicações.. leis subseqüente e seus regulaCAPÍTIJLOV
Da Comunicação Soda)

mentos. - -

-

m-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 168/MC, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO,
lNIERINO DAS COMUNICAÇÕES
Excelendssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à aprociaçlic de Vossa Exccléncia o inclnso Processo Administmtivo n• 29106.000418/89, e as Portarias pelas
quais outmguei permissão à l'nndaçio Universidade do Eslado de
Saola Catarina - UDESC, pom explorar o serviço de radiodifusio
S<Xlom em freqi!Encia modulada, nas cidades de Aorian6poli.s,
Joinville e Lages, localizadas no Estado de Santa Catarina, com

Esta permissio someote produzirá efeit.oo legais após
deliberioçio do COngresso Nacional, nos terinos do § 3° do art. 223
da Constituição.
IV - Esta Portaria entram em vigor na data de sua publicaçio.- Jo111e de Moraes Jardim FOho.
PORTARIA N" 1.673, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993

O Ministro de Estado das Conmnicações-Interino, no uso
das alribuições que lhe conferem o art. 87, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos tetmos do art. 13 do RegulameDio dos Serviços de Rlldiodifusio, aprovado pelo Doemo n• 52.795. de 31 de
oowbro de 1963, alterado pelo Doemo n• 91.837, de 25 de outurms exclusivamente educativo e cultural.
2. O afu de ootorga. ounfoxme peoeedimeotos eslabelecidos bro de 1995, tendo em vista o que c:oosta do Prooesso n° 29.106000418189, resolve:
pelo novo texto Constitucional. deveri, pom produzir efeitos leI - Ootorgar permissio à l'nndaçio Univer.;idade do Eslado
gais. set submetido ao Congresso Nacional. nos termos do § 3° do
de Sanla Catarina- UDESC, para exocular pelo peazo de dez anos.
seu art. 223.
·
--sem d.ireito de exclusividade, setviçõ de radiodi.fusio sOnora em
3. Çabe-me informar que os 6rgioo competentes deste Mi·
nistkio mãnifestalam-se sobre o podido, achando-o regulanncUe fmqüência modulada, com rms exclusivamente educativos, na cidade de Lagos, Estado de Saola Catarina.
instruido, conforme a legislaçio específtca em vigor.
ll - A penn.issio, ora outorgada, reger-se-á pelo Código
4. Assim, Senhor Presidente, apresento a Vossa Exccl&cia
os atos de permissio, solicilando que sejam encaminhado& ao Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqiientcs e seus regula-

Congresso Nacional. juntamente com o processo que lhe deu origem.
Respeitosameilte, - Jorge de Moraes Jardim Filho, MJ.
nistro de Estado das Comu.o:icações Interino.
PORTARIA N" 1.671, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1993
O Ministro de Eslado das Comonicações-loterino, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 87, inciso IV, e 223, da
Constibliçáo, e nos tennos do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusio, apeovado pelo Decmo n• 52.795, de 31 de
oobllro de 1963, altemdo pelo Doemo n• 91.837,-de 25 de oobl·
bro de 1985, e tendo em vista o que cOnsta do PrOcesSo n• 29.106000418/89, resolve:
1- Ootorgar pennissio à l'nndaçio Universidade do Eslado
de Sanla Catarina- UDESC, para execular pelo peazo de dez aooo,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frcqü6ncia modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de F1oriao6polis, Estado de Santa Catarina.
II- A pellnis<ão, om outotgada. reger•..,.á pelo C6di~ Bmsi·
leiro de TeJfiO'JTRmjc.açõ-s, leis su~edes e seus reguJamemo&.
m -Esta pennissão semente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3~ do arL 223
da Constituição.

mentos.

-

m-

Esta permissio someote produzirá efeitos legais após
deb"beraçio do Coogresso Nacional, nos tenncis-âo §3• do Iii 223
da Constituição.
..
IV - Esla Portaria enerará em vigor na data de sua publica-

ção.- Jo111e de Moraes Jardim FDho.

(A ComissiÜ> de Educação. I
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 132, DE 1995
(N" 79/95, n.

amam dos Depu1ados)

Aprova o ato que outorga permissão à Fun~a
ção Universidade Estadual de Maringá paro aocu·
lar ..rviço de radlodilusio sonora em fn:qüEnda
modulada, com. Jlns exclusivamente educativos na d·
dade de Maring6, Estado do Paraná.
O Coogresso Nacional decreta:
Art. la. Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n°
1.130, de 27 de agosto de 1993, que wtorga pennissio i Fundação Universidade Estadual de Maringá para execular, pelo pmro
de 10 {dez) aoos, sem direito de exclnsividade, serviço de radiod.ifusio sonoriL em fteqilêucia modulada. com fms exclusivameDte

educativos, na cidade de Maringá. Estado do Paraná.
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Art. 2° Este decreto legislativo cillD em, vigor na data de
sua publicação.

lEGISlAÇÃO CTI'ADA
CONSTITUIÇÃO~ DA REPÚBLICA

MENSAGEM N" 579, DE 1993

FEDERATIVA DO BRASIL

Se.nbores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos-do art. 49, inciso xn. combinado com o§ ] 0 do
art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato COnStante da Portaria
n• 1.130, de 27 de agosto de 1993. que ou~torga à Fundação Universidade Federal de Maringá permissão para~ execulàr serviÇo de
radiodifusão sonora em fnqtl&cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Maringá. Estado do PIU'lltlá.
Brasília, 9 de setembro de 1993. - Itamar Franco.
EXPOSIÇ!O DE MOTIVOS No f21!93-Mc, DE'27 DE AGoSTO DE 1993, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕEs
~ -

Senbor P,.,sidcn~ da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo Administrativo
n° 29.105-{X)()72S/89, de in~sse da Fundaçio Universidade Es!adaa1 de Maringá. objeto de permissão para executar serviço de
radiodifusio sonora em freqúência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Maringá. Estado do_Paraná.
2. De acccdo com o arL 13 do RegulamenlD ·dos Serviços de
Radiodifusão, ap:ovado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outtJbto
de 1963, oomatodaçãodadape1o Decn:tQ n"91.837, de 25 de outubm de 1985, não dependerá de edital a ouiDrga pai-a execução de
serviço de radiodifusão por pessoas jlridicas de direito público interno e por entidades da administração indireta. instituídas pelos
Governos Estaduais e Municipais, neni a ootorga para a eXecução
do serviço, com fms eXclusivamenlC edUca-tiVOs.
3. OJmpre ressaltar que o pedido encootia-se devidamente
instruído de acordo com a legislação aplicável, denionStraD.do pós-.
suir a eniídade as qualificações exigidas para-a-execução do serViço, d que me levou a outorgar a permissão. nos termos da inclusa

rtruLOiv
Da Organizaç«o dos Poderes

CAPí:ruLOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Naclooal

"

Art. 49. É da oompetência exc1biiva do Cong«:sso Naciona!:

Exce1en~S>imo

ponari..
4. Esclaíeço que, de acordo com o~§ 3° do art. 223'da Constiruição, O ato-de outorga somente produzii.í i::feítOS legaís após deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo acima menciooado.
Respeitosamente, - Hugo Napoleão, Ministro de Estado
das Comunicações.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Portaria n• 1.130, de 27 de agosiD de 1993
O Ministro de Estado das ComunicaÇões. no uso das atribuições que lhe confere o art. 28 da Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992. de acordo com o disposto no a.rt. 14, alínea d, do Decreto-Lei 0°-236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemenlDU e
modificou a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962.e tendo em vista o que consta do Processo n°29.105-(X)()725/89. resolve:
I - Outorgar permissão à Fundação- Universidade Estadual
de Maringá para executar pelo prazo de 10 {dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radi<Xlifusão sonOra em freqüência
modulada. com fl.DS exclusivamente educativos, na cidade de Maringá. Esrado do Paraná.
~
_
II - A permissão ola ootorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de T elecom.unicações. leis subseqüentes e seus regulamentos.
Ill- Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do ai1. 223 da
Coilstin.lição.
IV- Esta Portaria entra em Vigor-na da[a de sua publicação.
- Hugo Napoleão.
-- --

XII- aprl:!Ciar os atos de concessão e renovação de conces·
são de emissoras de rádio e televisão;

Tí:ruLovm
Da O~em Social
.CAPÍ'riJLO V
Da Comunicação Social

____

··---··--·

.....

__..,.._~_-

_____........__

. __ -----~··-

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e aulOrizaçio pam o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado. público e estã.[aJ.
§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
64. §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.

----------··----·-·······-······-··-····--··-··-·l'--·····--·
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 133, DE 1995
(N" 416/95. na Câmara dos Depruados)
Aprova o ato que renova a concessão outorga-

da à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.
para explorar serviço de radiodifusão & sons e imagens (televisão) na cidade de Curitiba, Estado de Pa·

raná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°- Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n,
de 6 de junho de 1993. qUe renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S..A. para explOrar. Pelo prazo_ de
15 (quinze) anos, a partir de 5 ~e outubro de 1992. sem direitO de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagellS (televi·
são) na cidade de CUritiba. Estado do Paraná.
-Art. 2°-- Este decreto legislativo entra em vigor na data _de
sua publicação.
-

MENSAGEM N" 461, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tenrios di:rartigo 49. inciso Xll, combinado com o §_ fo
do artigo 223 da Constituição Federal. subemeto à apreciaçã0
Vossas Excelências, o ato constani.e do Decreto de 6 de ,.,,11·

1993, 4ue "RenoVa a conceSsãO outófgaaã: à -sociedade Rádio
hnuswra Paranaense Ltda., atualmente denominada Sociedade
Râtlío Enussora Paranaen.se S.A .• para explorar serviço de radiOOi·
fusão de sons e imagenS (televisão), na cidade de Curitiba. Estado
do Paraná",
Brasília. 27 de jullio de 1993.- Itamar Franco.
E.M n' 54/93-MC
, Brasília. 26 de niaio de 1993
Exc-elentíssimo Senhor Presidente da Repíblica,
Submeto à apreciação de Vossa Excelêricia o Incluso proje(0 de_decreto de reJ\Ovação do prazo de vigência da CODCeSsào outorgada à Soctedade Rádio Emissora Paranaense S.A., pam explorar setViço de radiodüusão de sons e imagens (televisão). na cidadC' de Curitiba. Estado do Panmá.
2. O -pedido de renovação encontra-se devidamente ins-

truído de acordo com a legtslação aplicável e a estação está
funcionando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribuídas
por este Mmisténo.
3. Nos termos do § 3b do art. 223 da cOnstituição. o ato
de renovação somente produzirá efeitos legais 3.p6s deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito seja en_caminbado o
proceSSO administriti VO pertinente, que Csiã. acompanha.
Respeitosamente, Hugo Napoleão - Ministro de Estado
das Comunicações.
DECRETO DE

DE

1993

Renova a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Emissora Paranaense Ltda., atualm.ente dcn0oo
minada Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.. \
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima•
gens (televisão h ua cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
O Presidente da República. no uso das anibuições que lhe
l'onferem os arts. 84. inciso [V. e 223~ caput-, da COostiruição; e
nos tetnK)S do art. 6c,. mc1so I. do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta do Processo D0
29740.000543193. decrela:
~
-

ArL l ° Fica renovada, de acordo com o art. 33. § 3o da Lei
n° 4.117. de 27 de agosto de 1962. por 15 (quinze) anos. a parttr de 5 de outubro de 1992. a concessão deferida à Sociedade
Rádio Emissora Paranaense Ltda.. atualm.ente denominada Socie-dade Râ.d1o EIIllssora Paranaense S.A., pelo Decreto n°
47.294. de 27 de novembro de-1959. cujo prazo residual da oUM
Eorga fot mantido pelo decreto sem número de 10 de maio de
1991. para explorar. sem direito de exclustvidade, serviço de
radiodifusão de s_ons e imagens (televisão), na cidade de Curitiba. Estado do Paraná.
Parágrafo iirüco. A execução do servi~ de radiodifusio.
cuja outorga é renovada por este Decreto. reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomumcações. leis subseqtlentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 3.p6s deliberação do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da

Constio.nção.
Art. 3° Este Decreto entra em Viga na data de sua PibffcaÇão
Brasília de de 1993.- 172' da Independência e JOS• da
República.
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An. 223-. Compd.C ao Poder Executi-vo ootor,&ar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complemenM
· taridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1P O Congresso Nacionál apreciará o ato no prazo do-art.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimen!O da mensagem.
§ 2° A'não-renovação da concessão ou permissão dependerá
de aprovação de. no mínimo. dois quintos do Coiigresso Nacional.
em votação nominal
§ 3° O ato de outorga ou renovaçio somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma dos
parágrafos anteriores.
§ 4° O caucelamento da cone~ ou permissão, antes de
vencido o prazo. depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez
anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.
Art. 224. Para os efeitos do disposto DeSte Capítulo, o Congresso Nacional instituirá; como-ófgão auxiliar. o Co:OSelho de Co-municação Social, na forma da lei.

(À Comissão de Edl.tcação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°!34, DE 1995
(N" 112/95, na CSnwa dos Deputados)

Aprova o ato que outorga ooocessão à Rádio
Globo ljui Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ddade de Jjuí, Estado
do Rio Grande do SuL
O Congresso Nacional decreta:
- Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refe~ o Decreto_ D 0
98.931. de 5 de fevereiro de 1990, que outorga concessão à Rádio
Globo Jjuí Lida.. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direitç de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Ijuí. Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua põblicação.

MENSAGEM N" 115,DE 1990

Excele'n.tíssimos Senh~s Membros do Congresso Nacio-nal.
.•
Nos termos do art. 49, inciso xn. combinado como§ 1° do
art. 223. da Constituição Federal. tenho a honra de submeter à
apreciação do Con!ll"sso Nacional. acompanbado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato
constanle do Decreto n• 98.931. de 5 de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oftcial da União do dia 6 de- fevereiro de 1990.
que "outorga concessão à Rádio Globo TJu .. tda.. para explcnr.
pelo prazo de 10 (dez) anos. sem ~ito de exc-lusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ijuf, Estado
do Rio Grande do Sul",
Brasilia. 21 de feveteiro de 1990.- José Sarney,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 46190. DE 1• DE FEVEREIRO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
~ COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De oonformidade canas atribuições legais e regulamemares oometidas a es1e MinistéOO, deteanínei a plblicação do Edital n• 19/89,
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§ l 0 O Congresso Nacional apreciará o ato__ no prazo do art.

com vi!Otas à implantação de uma estação de radiodifusão sooora
em onda média. na cidade de Ijlí. Estado do Rio Grande do SuL
2. No pra,zo estabelecido pela lei. acorreram as seguintes
entidades~

Rádio Globo Ijuí Lr.da .. Rádio Centenário de Ijuí Ltda..
Rádío Potiribu de Ijuí Ltda.. e Rádio Cambará de"]jií Ltda.
3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram DO
sentido de que. sob os aspectos técnico e jurldico, as entidades
proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos
da legislaçio específica de radiodifusão.
4. Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram à execução do serviço "Obje:tivo do edital (quadro anexo), tenho a honra de submeter o assuuto a Vossa Excelência, para fms
de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos âo Regulamento dos Sex:Viços de Radiodifusão. com a redaçio dada pelo Decreto
n0 91.837. de 2S de outubro de 1985. O ato de ootorga semente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Naciona!, na forma do parágrafo te=iro do an. 223. da Coostituição.
•
Renovo a: Vossa Excelência meus protestos do mais profun.
do respeito.- Ahtonio Carlos Magalhães.
DECRETO N• 98.931. DE 5 DE FEVEREIRO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Globo ijui Lida.,

para explorar serviço de radiodifusão sonora cm
onda média, na ddadé de ljui, Estado do Rio Gnnde
do Sul.
O Presidente da República. usando das atribui~ que lhe
conferem o &rt. 84, item IV. da Constitu-ição. e o arL 29 do Regu.
lamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo Decreto no
52.795, de 31 de outubro de 1963. com a redação dada pelo ))e..
creto n° 88.067,_de26 de janeiro de 1983, e tendo e-p1 visla o que
consta do Processo MC n• 29.000.002261/89 (Edital n• 19/89). deArt. 1° Fica outorgada concessão à Rádio Globo Ijui Ltda.,
para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos. sem din:ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A coocessão ora ootorgada reger-se-i pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqiientes, regulamentos e obrigações assumidas pela ootorgada em sua proposta.
Art. 2° Esta concessão somenle produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresoo Nacional, na forma do art. 223, parágrafo terceiro. da Constiblição.
AIL 3° O contrato decorrente desra concessão deveni ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de se tomar
nulo, de pleno direito, o afo de outOrgã..

Art. 4• Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia - DF. 5 de fevereiro de 1990; 169" da Independência e 102• da Repúb~ca. - JOSÉ SARNEY - Antonio
Carlos Magalhães.

64 §§ ;20 e 4°, a contar do mcebimento da mensagem.
§ 2° A não--renovação da concessão ou permissão dependerá
de aprovação de, nc mínimo. dois quintos do Congresso Nacional,

em votação nominaL
§ 3° ato de outorga ou renovação somente produzirá
tos legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma dos
parágrafos anteriores. .
§ 4° O cancelamento da coocessio ou permissão, antes de
vencido o prazo, depende de decisio judicial
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez anos
para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.

o

erei-

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capitulo. o Congresso Nacional instituirá como órgão auxiliar. o Conselho de Co-

.municação Social na fonna da lei.
----··---··-·--·--------··-------·-·--··-·___
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°135, DE 1995
(N• 80195, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura Muni ..
cipal de Ten:sina a executar, por intermédio da Fuu ..
dação Cultural MoruJeDbor Chaves, serviço de radiodifusão sonora cm frcqüênda modulada, com fins ex..
clusivamente educativos, ua cidade de Teresiua, Es.
lado do Plaui.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o Fica aprovado o ato a que se

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL COrfSTITIJIÇÃO
Edição atualizada em 1994
Arts. 200 a 225
Art. 223. Compete ao Poder Executivo ootorgar e renovar
concessão, permissão _e autorização para o serviço de radiodifusão
sonom e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e esratal.

a Portaria D0

exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modUlada, com fms exclusivamenliechJcativos. na cidade de Teresina. Estado do PiauL

-

Art. 2° Esle decreto legíslativo entra em Vigor na data de
sua publicação.
· •·
MENSAGEM N" 620, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso
combiriàdo com o§ 1° do
an. 223, da Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas
Excelências, acompanliado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das CoiiDIDicações, o ato constante da Portaria
n• 1.929. de 22 de dezembro de 1993, que autOriza a Prefeííllra
Municipal de Teresina a executar. por intermédio da Fundação
Cultural Monsenhor Cbaves. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di~
reito de eiclU:sividade, serviço de mdiodifusão sonora em freqüén·
cia modulada, com fms exclusiv:lmenle educativos. na cidade de
Teresina. Estado do Piauí.
Brasilia, 9 de agosto de 1994. -Itamar Fraoco.

xn.

EXPOSIÇÃO-DE MOTIVOS N" 200/92 - MC, DO MINISTRO
DAS COMUNICAÇÕES.

lEGISlAÇÃO CITADA

ref~

1.929, de 22 de dezembro de 1993, que autoriza a Prefeitura Mu-'
nicipal de Teresina a executar. por intennédio da Funclação CulbJ.
ral Monsenhor Claves, pelo prazo de 1O (dez) anos, sem direito de

.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência a inclusa Portaria n° 1.929.
de 22 se deumbro de l993, pela qual autorizei a Prefeitura Municipal de T=sina a executar, por intmnódio da Fundação CUlwral
Monsenhor <llaves_, serviço de mdiodifusão sonora em freqüência
modulada. com rms exclusivamente educativos. na. cidade de Te.
resina. Estado do Piauí.
2. De acoolo com o § 4° do art. 16 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52>795, de 31
de ou rubro de 1963, e alterado pelo Decreto n• 91.837, de 25 d•:
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outubro de 1985~ as outorgas a Estados, TeiTitóriiJs e Municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da
Rep.íblica ou pelo Ministro de Estado das Comunicaç~s.
me competência definida no citado Regulame~o, e serao ~~
zadas mediante convênio celebrado entre a União e o órgão mte-_
ressado.
3. Cabe-me informar que os setores competentes deste Ministério nianifeStamm-se sobre o pedido, acbando-.o regulannente
instruído, confonne a legislação especifica em vigor; ·
·
4. Outrossim, esclareço que, nos termos do § 3° do art. 2Z3
da ConstitUição. o ato de autorização sOmente produzirá efeiro_s ~
gais após deliberaçBo do CoJISI"SSO Nacional. pom onde solic1to
seja encaminhado o referido ato, acompanhado do anexo Processo
Administrativo n• 53760.000475193, que lhe deu origem.
Respeitosamente- Hugo Napoleão, Ministro de Estado das
Comunicações.

confo:-

PORTARIA N" 1.929. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio-.
na!:
I - resolver deímitivamente sobre tratados, acordos ou a_tos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravõSos
ao parrimônio nacional;
fi- autorizar o Presidente da República a declarar guerra. a
celebmr a paz, a permitir que forças estrangeiras- transitem j>elo
teiTitório nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
.
m - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli-

ca a se ausentarem do Pais, quando a au~ncia exceder a quinze
dias:
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federaL a~
torizar o estado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas·
' V- sustar os atas nonnati.vos do Pt:xlet' Executivo que exorbitem do poder "'gulamallar"' dos limiles de delegação legislativa:
VI- mudar temporariamente sua sede:
vn - fnar idêntica remunençio para os Deputados Federais e os Senadores? em cada legislatum. para a subseqaente. observado o "'e dispõem os arts. ISO, n. 153, m, e !53,§ 2•, I:
vm - fiXar para cada aercicio financeiro a mmmcnção
do Presidente e do Vice-Presidalte da Repíblica e dos Ministros
~ E.slado, observado o 'PJ8 displll"lm os arts. ISO, H. 153. III. e
153, § 2°, I:
.
IX - julgar amJalmente as OODla:" pre&adas pelo Presidede
da Repíbliea e apmciar os relatórios solre a execuçio dos planos
de governo;
X - fiSCalizar e cootrolar, direlameOte, "' por qualquer de
suas casas, os atos do Poder Executivo. incluídos _os _da acJ.minis..
traçio indir<ta:
XI - zelar pela preseiVaçio de .sua competEncia legislãa:iva
em face da atribui.çio nc:noativa dos outros Poderes;
XII- apreciar os atos de coocessio e renovaçio de conces:sio de emis.O.... de ridio. televisio;
.
· XIIl - escolher do;. terços dos membros do Tribunal de
Conlas da União:
.
.
.
.
-XIV - aprovar iniciatiVas do Poder Executivo referentes a
atividades nUcleares;
XV- autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI- autorizar, em teaas indigeoas, a exploraçio e o aproveitamento de recursos hidrioos e A pesquisa e lavra de riquezas

O Mimstro de Eslado das Comunicações, no uso das atribuições que lhe confen:: o art. 28 da Lei 0° 8.490, de: 19 de DOV!'Dlbro de 1992, de acordo eom o disposto no art. 16, § 4", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto D0
52.795, de 31 de ourubro de 1963, ·com a redaçio dada pelo Decreto n°9l.837, de 25 de oubJbro de 1985, e tendo em visra o que
coosla do Processo n• 53760.000475/93, resolve.
I- Autorizar a Prefeitura" Municipal de Teresina a executar, por intermédio da Fundação Cultura Monsenhoc O.aves,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito-~ exclusiv~. serviço de radiodifusão sonora em freqiiêneta modulada, com fms
exclusivamente educativos, na cidade ~ Teresina, Estado do
Piauf.
II - A autorizaçio, Oill deferida, n:ger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus RegulaJPentos.
ID - Esto ato somente produzirá efeitos legais após delibe~ do Congresso Nacional. nos termos do § 3" do ar1. 223 da
Constituição.
~
IV - As obrigações decorrenleS desta autorizaçio obedecerão às cláusulas estabelecidas em conv&lio a ser celebrado entre a
União, por inter!n&lio do Ministério das Comunicações, e a Pxefeitura Municipal de Teresina. por intermédio da Fundaçio Ollblral Monsenhor Oiaves, dentro de 60 (sessenla) dias, contados da ~
.
.
publicação da deliberação do Congresso Nacional. sob pena de nuxvnaprovar, previamente. a alienaçio ou concessão de
lidade do ato de autorizaçio.
.
.
· tenu póblicas oom áiu supericr a dois mil e quinhentos heclares.
V- Esla POt!Jiria entra em vigor na dila de sua publicaçio.
TÍI1JLO YIII

Senador - Hugo Napoleão.

Da Ordem Soda!

l.EG/SV.ÇÃO Cfl'ADA

. CAPÍJ1JLO I
Dlspoolçio Gcnl

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍilJLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPhuLOI
Do Poder 1.eg!àat!1'o

--·----·-·---··-·-··-··-·-··-·-..-··---..-----.......... __
SEÇÃOn
Das Atribuições do Congrosoo Nacional

CAPÍI1JLOV
Da Comunlc:açio Soda!

..........- ............ _.........................-.......--.........................-...........
_

Art. 223. Compete ao Poder Exerutivo outorgar e renovar
cooceosio, pennissio e autorização para o serviço de radiodifusão
sonon. e de s0111 o imagens, oéo«vodo o prinápío da complementariedade doo sistemas privldo, póblioo o estatal.
§ 1• O Congresso Nacion.ol op<eciari o ato no pmzo do ar1.
64, §§ 2• e 4": a oontar do recebimento da mensagem.
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§ 2' A não renovação da coocessão ou permissio dependezt
PORTARIA N' 1OS, DE 24 DE JUNHO DE 1992
de aprovaçio de, no mínimo, dois quintos dO Congresso Nacional.
em vaaç~o nominal.
O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações..
§ 3_0 0 .ato de oularga 00 renovação somente produzir'- efei- lnlerino, no uso de ~:as atribuições e de acordo com 0 disposto 00
tos legais após deliberação do Congresso NacionaL na fonna dos art. 6o, inciso II. aJ!nea ~ da Lei no 8.422, de 13 de maio de 1992~
parágrafos anteriores.
-- e tendo em vista o que consta no Processo n° 29J04.0:XH1S/89,
resolve:
§ 4° O cancelamento de concessão ou permissio, anres de
vencido o prazo. depende de decisão judiciaL
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3o da Lei no 4.117.
§ 5' o prazo da concessão ou pennissio será de dez moa de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 28 de fevo.
de di
d
·
de 1e ·
reiro de !989, a pennissio ootorgada à Rádio Sociedade de Maparaasem.Jssoras rá ·o e equm.zeparaas te visão.
nbuaçu Lida .. pela Portaria n°2l2, de 20 de fevereiro de 1979,
··--.. ---·---.........................._ _ _ _ ,...............- .....___ pOsferionoenle, transferida à Fundaçio Expansio Culrural, para
··-··-· ..··---·-··-······--····-··-··---··-··-·-·--··-·-----·..··---explorar, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusio so(À Comissão de Educação.)
-nora eril freqü~ncia modulada, na cidade de Manbuaçu, Estado de
Minas Gerais.
PROJETO DE DECRETO.LEGISLATIVO N• 136, DE 1995
II - A exccuçlo do setViço, cuja outCJrga é renovada per
(N" 36195, na Câmara dos Depnmdos)
esta Portaria.- reger-se-i pelo C6digo Brasileiro de TelecomunicaAproYa o Ato que renova a permissão outorga· ções. leis subseqiienles e seus regulamenros.
Este aro somem produzirá efeitos legais após deliboda à Fundação Expansão Cultural para explorar_..
viço de radiodifusão sonora em freqüêndo modulada roçio do Congn>sso Nacional. nos tennos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
na ddade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçio.
O Coopsso Naciooal decreta:
- Eloy Corazza.
0
Art. 1° Fica aprovado o ato a. que se: refere a Portaria D
105, de 24 de jlnho de 1992. que renova, por 10 (dez).,.,., a porlEGISLAÇÃO CITADA
til: de 28 de fevemro de 1989, a permissão outorgada 1 Fundaçlo
Bxpamlo Cuitural pora eo<plorar, sem direito de exclusividade,
CONSTITUIÇÃO
··
serviço de ndiodifusio sonora em fn:qil&lcia mo<kllada na cidade
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
de Manhuoçu, Estado de Minas Gerais.
Art, 2' Este decmo legislativo entra em viJ!or na data de
sua publicaçlo.
TÍI1JLOIV
Da Organização dos Poden:s
MENSAGEMN'317,DE 1992

m-

Senh<ns Membros do Coogresso Nacional,
Nos tetmos do artigo 49, incisó Xll, combinado com o § J•
do lrtigo 223, da Constituição Federal, submeto à apll>CiaçJo do
Coogrosso Naciooal, acomponhado de Bxposiçlo de Motivos do
Senhor Ministro de Esmdo dos Transportes e das Cotmnicaçilos o
aiO COIISiaDie da POrtaria. n' 105, de 24 de junho do 1992, que r&nova a pennissio outo<gada à Rádio Sociedade de Manbw.çu
Ltda., poslerionneple, IIansfcrida à Fundação Expansão Cultural,
para explcrar senriço de mdiodifusã.o soncn. em freqü&lcla modulada, na cidade de Manhuaçu, Esmdo de Minas Gerais.
Bxasllia, 23 de jllho de 1992.- Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTtvOS N' 92/GM de" 20 DE JULHO DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS"
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo SCnbor Presideote da Repóblica,
Tenho·ahonra de ~ncaminhar a VossaExcel~ncia a inclusa
Portaria n• 105/GM, de }I de junho de 1992, pela qual =<JVa a
permissio da Fundação Expansão Cultural,. para explorar S«Viço
do ndiodifusilo sona:a em freq>JSncia modulada, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gorais.
2. Os órgãos competentes deste Mimstéi:io manifestamm-ae
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruido, o que so
levou a. deferir o requerimento de renovaçio.
3. Esclareço que, n~ termoo do § 3" do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos leglis op6o
dolibençio do Congresso Nacional, a quem encaroço se digne
Vossa Excel&lcia de encaminhar a mexa ~ aconq:wnb•da
do processo administrativo que lhe deu origem.
Respeitosamente- Afthn5:0 Alves de Camargo Netto, Mi~
•i·.: ,. ·., •• ,;~, • ~ -·~·
· -~:.::X•-:-:i•a~:.-jeil:.
·

.,u..-:. .

CAPÍ'IULOI
Do Poder Legislativo

SEÇÃOU
Das Atn'buições do Congresso Nacional

----·..··-·.....................___.......·-·------·--··-----·Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio-

na!:
I- resolver defmitivainente sobre tratados, acordos ou atos

iillemacionaiS que ãcarretem eDcafgoS 00 -comPromissos gr&voSôs
ao palrim.ônio nacional;
II- autorizar o Presidente da República a declarar guerra. a
celebrar a paz. a permitir que forças estrangeiras tr8nsitam. pelo
teni16rio nacional ou oele permaneçam temporariamente. xe:ss:alvados os casos previstos em lei complementar;
ill ..,. autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repóblica a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze
dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervençAo federal. autorizar o estado de sítio. ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V- sustar os atm DCIIII8.tivos do Poder ExeoJtivo·que exorbitando poder regulamenrar ou doo limites de delegação legislativa;
VI- mudar tem.ponriamente ma sede;
fll<u i<Umica remunençio para os Deputados Fedonis o os Senadores, em cada legislatunt, para a subseqilente, ob...-vadoque dispõem os aiU.ISO,IJ,IS3, me 153, § 2",1;
vm - fixar para cada exerdcio financeiro a remuneraçiô
do Presidente e do Vire- Presidente da Repjblica e dos f\.1inislroa

vn -
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de Estado, observado o que dispõem os ans. 150, n. 153. III. e
153.§2°.!:
.
.
..
IX -julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente
da. Rcpúhhca e aprectar os relatórios sobre a execução dos planos
de governo:
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos dQ Poder Ex.eçutivo, incluídos os da adm.mis{ração inditera:
XI ---zelar pela preservação de sua compelência leg~slatlva
cm face da atribuição normativa dos outros Poderes;
XII - apreciar os casos de concessão e renOvação de con·
çessão de emissoras de rádio e televisão;

Xill - escolher dois terços dos membros do Tribunal e
Comas da União: -

XIV - aprovar iniciatiVas do Poder Executivo referentes a
<1tividades nucleares.•

XV- autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI- autorizar,'em temas iiídígenas, a exploração e o apro-

veitamento de recursos hídricos e à pesquisa e lavr.a de riquezas
mmt.r.us:

_

XVII - aprovar. previamente. a alienação ou concessão de
1crras públicas com ãrea superior a dois mil e quinhentos hectares.
TÍTIJLOVIn
Da Ordem Sodal
CAPÍWLOI
Dlsp<~sições

Geral

CAPÍfULOV
Da Comuolc:ação Soda!
Art. 223. Compete ao Poder Executivo OO.torgar e renoVar
concessão, permissão e autorizaÇão para o serviço de radiodifusão
sonot3 e de sons e imagens, observado o principio de compJementandade dos sis[emas privado, público e estatal.
§ 1o O Congresso Naciooal apreciará o ato no prazo do art.
64. §§zoe 4°, a contar do recebimento da mensagem.
§ zo A não renovação da coocessão ou permissio dependeri
de aprovação de, no mínimo, dois quirif05. do Congresso Naciooal

para explorar. sem direito de e~lusividade, serviço de radiodifu·
são sonora em onda média na cidade de Angra dos Reis, Estado do
Rio de Janeiro.
An. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N" 309, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XD, combinado com o § 1o
do artigo 223, da Constituição Federa~ submeto à apteciaç!o do
Congresso Nacional acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro da Estado ~Transportes e das Connmicações, o
ato canstame do Decreto que "renova a concessão outDrgada à Rádio
Angra Lida.. para explorar sm~iço de 13diodifusio sooor:a em ~
média. oa cidade de Angra dos Reis. &tadodo Rio de Janeiro".
Brasilia. 21 dejllho de !992.- F. Conor.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
EMn• 129/92
9-7-92
Exceleiuí89imo Senhor Presidente da Replblica,
Tenho a honra de sUbmeter l elevada co:OSidCraÇã.o dc-VO:Ssa Excelência c incluso projeto de decreto de renovação do prazo
de vigência de concessão outorgada à Rádio Angra Lida.. pam explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.
• 2. O pedido de renovaçio encontm~se dcvidamenle instruído de acordo com a legislaçio em vígor c a estaçio est& funcionando dentro das caracterlsticas técnicas a ela alribuidas por este
Ministl!rio.
.
..
. .
.

3. Nos termos do § 3° do an. 223 da Constimiçio, o ato de
renovação somente produziri efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, a quem deveri. ser remetido o processo adminisb:ativo pertirienfe, que a esta acompanha. - 4. Estas. Senhor Presidente, as minhas cousidcrações a respeito do mencionado pl'Ojeto de decreto. que submeto .l elevada
consideraçio de Vossa Exccl~cia.
Respeitosamente. - Alfonso Alves de Camargo Nelto. Ministro de Estado dos TI11DSp0lteS e das Comunicações.
DECRETO , DE21 DE JULHO DE 1992

Renova a c:oD«SSão oulnrgada à Rádio Aogra

em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou re:r;~ovação so~te (roduzini efeitos legais após deliberação do ConÇesso Nacional. na fonna dos
parágrafos anteriores.
· ~ ·
§ 4° O CaD.Celamento da CClD.ce&sio ou permissio, antes de
vencido o prazo. depende de dccisio judiciaL
§ 5° 0 prazo da CODC<'ssio OU permissio será de dez anOS
para as emissoras de rádio e de quinze pua as de tclcvisio.

(À Comwiiode·Educaçãc.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'137,DE 1995
(N" 22/95, na Câmara dos Deptllados)

Aprova o ato que rmo•• a co~ outorga..
da à Rádio Augra Lida., pu-o esplorar oerriço de radiodifusão sonora em onda média -na ddade de An..
gra dos Reis, Estadoo do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sln. de
21 de julho de !992, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 24
de jullio de 1939. a cOncessão outorgada à ªá~o Angra Ltda ..

L~ para explorar serviço) de radlodrru.io sooora
em onda média, na àdade de Angra de Reis, Estado

do Rio de Jand~!_
O I'Iesidente da República, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV. e 223, da Coostiluiçio, e nos ter~os do art~ 6°, jnciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeü:ó de
1983. e tendo em vista o
consta do Processo n°
29101.000.129i89. ~la:
Art. 1•Fica renovada. de acordo cO.n o 8rt. 33. § 3". da Lei
n•4.117. de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos a partir de 24
de julho de 1989, a concessão outorgada a !Udio Angra Lida,
cujo prazo residual da rurorga foi mantido pelo Ilectdo sfn•, de
10 de maio de 1991. para explorar, sem dúeito de exclusividade,
s=iço de Illdiodifusio sonona em ooda m6dia, na cidade de An·
gra dos Reis, Estado de Rio de Janeiro.
Parllgrafo ónico. A execução do serviço de radiodifusão,
cuja rutorga é renovada por este I::lecmo, roger-so-6 pelo Códi!J>
Bruileiro de Telecomunicações. leis subseqtlcates e...,. regula·

que

-·

Art. 2° Este ato somcue produziri efeitos legais após deliberação do Congresso Naciooal. oos tennos do § 3• do an. 223 da
Constituição.
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Art.. 3° Este Decreto ~tra em vigor na dar.a de sua publica-

ção.

Brasília. 21 de julho de 1992. - 171° da Independência e
l04°da República.- F. Collor.
lEGISlAÇÃO CfFADA
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XVl- autorizar. em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hidricos e à pesquisa e lavra de riquezas
minerais.
xvn- aprovar, previamente a alienaçio ou concessio ·de
teiTaS públicas com área superior a dos mil e quinhentos hectares.

rtruLO·vm
Da o·rdem Sodal
CAPIT1JÍ.OI
Disposição Geral

..

··-·---....................----- ---;:--·------·TITuLO !V
Da organização- dos Pyderes
CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo

CAPITULO V

Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo ootorgar e renovar
concessão. pennissão e autorização para o serviço de radioflfusão

··-··-·-··················-·······-·-··-·········-·--·-··---··-·-··---- ..sonora e de sons e imagens, observado o principio da complemen·
taridade dos sislemas privado, píblico e estatal.
SEÇÃOll
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no pmzo do art.
Das Atribuições do Congresso Nacional
64, §§ zoe 4°, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2" A não -ovação da.coocessão ou pennissão dependerá
de aprovação de, no míninlo, dois quintos do Congresso NacionaL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio- em vOOIÇão nominal.
nal:
§ 3° O .ato de outcrga ou renovaçio somente produzirá efeiI - resolver defmitivamente sobre ttatados, acordos ou atos tos legais após delibernção do Congresso Naciooa~ na fonna dos
internacionaiS que acarretem encargos ou compromissos gravosos parágrafos anteriores.
-ao património nacional;
§ 4° O cancelamento da coocessio ou permissão, antes de
II- autorizar o Presidente da República a declarar guerra a vencido o prazo. depende de decisão judicial.
celebrar a paz. a permitir que forças- estrangeiras transitem pelo
§ SO O prazo de concessão ou pellllissã.o será de dez anos
território nacional ou nele permaneçam lemporariamente, :ressãlva- para as emiss_oms de rádio e de quinze para as de televisão.
dos os casos previstos em lei complementar.
III - amorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli..
..... _..
ca a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze
(À
Comissão
de
Eduçação.)
dias:
IV -aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. auPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: N" 138, DE 1995
torizar o estado de sítio. ou suspender qualquer uma dessas medi(N" 424194. na Câmam dos Deputados)
das.
Aprova o ato ·que-outOrga permissão à PrefeiV - sustar os atos normativos do _Poder Executivo que ex.orbi-·
tura Munkipal de Campinas para executar, oa cidatem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
de de. Çmnpinas, Estado de São Paulo, serviço de raVI - mudar temporariamente sua sede:
diodifusão sonon1 em freqüência modulada, com rms
VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados Fedeexclusivamente
educativos..
-rais e os S-enadores, em cada legislatura, para a subseq\lente, observado o que dispõem os arts. 150,11 153,
e 153, § 2". ~
0 Congresso Nacional decreta:
vm - ftxar pai-a cada exercíciO fmanceiró a iemuncmlção
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria D0
do Presidente e do V ice-Presidente da Repiblica e dos Ministros 1.009. de 3 de agosto de 1993. do Ministério das Conrunicações.
de Estado. observado o que dispõem os arts. 150 .n. !.53, m e que outorga permissão à Prefeirura Municipal de Campinas para
;
153. §2'1;
executar, pelo prazo de ~O (de;z;) anos. sem direito de_,exclusív_idaIX -julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente de. serviço de radiodifusão sonora em freqaência modulada, com
da República e apreciã.r os·-relal6rios sobre a execuçãO dos planos fms exclusivaniente edu<"ativos, na cidade de Campinas, Estado :de
de governo.
São Paulo.
X - fiScalizar e controlar, diretam.ente, cu por qualquer de
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua Casa. os atos do Podei' ExecutivO, incluidos os da administra.- sua publicação.
·
ção indireta;
MENSAGEM N" 563. DE 1993
XI - zelar pela preservação de sua compelência legislativa
em face da atribuição normativa dos outros POderes:
Senhores Membros do Congresso Nacional,
XII - apreciar Os atos de concessão e renovação de conces·
Nos tennos do artigo 49. inciso >ÇU, col$inado com o § 1°
são de emissoras de rádio e televisão;
do artigo 223, da Constibiição Federal, submeto à apreciação de
Xill - escolher dois ltmj:OS dos membros do Trihl.nal de Vossas Excelências, acompa..Dhado de EXposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da
Contas da União;
XIV- aprovar iniciiliVciS do Poder Exerutivo referentes a Portaria n° 1.009,de_3 de agoSto de 1993, qUe autorizââ Prefeitura
atividades nucleares.
•• ·
Municipal de Campinas a exeçutar. pelo prazo de dez anos., sem
XV- autorizar referendo e convocar plebiscitõ.
-direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

--·-··-·--·- -··-:··-··-··--....-

m.
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qüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade
de Campinas. Estado de São Paulo.
__
Brasília. 2 d_e setembro de 1993.- Itamar Franco.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EXPOSIÇÃO ÓE MOTIVOS N" 124193 - MC, DE 14 DE
AGOSTO DE 1993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

TÍI'ULOIV

Da Organização dos Poderes
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência a inclusa P.ortaria n° 1.()()9
CAPÍI1JLOI
de 3 de agosto de 1993, pela qual autorizei a Prefeitura Municipal
Do Poder Legislativo
de Campinas a executar serviço de radi<x:lifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade
de Campinas, Es~do de São Paulo.
SEÇÃOII
2. De acordo com o § 4° do art. 16 do Regulamento dos
Das Atribuições do Congresso Nacional
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 31
de oumbro de 1963, e alterado pelo Decreto n• 91.837, de 25 de
oublbro de 1985, as outorgas a Estados, Territórios e Municípios
serão deferidas mediante atos de autorizaçio pelo Presidente da
Repd.blica ou pelo Ministro de Estado das Com.unicações. conforArt. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naciome competência defmida no citado Regulamento. e serão formali- na!:
zadas mediante convBnio celebrado en~ a Uniio e o órgio inteI - resolver definitivamente so_bre lra.lados, acordos ou atos
ressado.
internacionais que acarretem encargos ou compromissOs gravosos
3. Cabe-me ínformar que os setores competentes deste Mi- ao patrimônio nacia:l.al;
nistério manifestaram-se sobre o pedido, acban~o regularmente
II- autorizar o Presidente da República a declarar guerra a
instruido, conforme a legislação especifica em vigor. - celebmr a paz. a permitir que forças estrangeiras lransitem )>elo
4. Outrossim. esclareço que, nos termos do § 3° do art. território nacional ou ne!~ pemw:1eçam temporariamente. ressal_n223 da CoristitUição, o oito de autorização somerite produzirf. dos os casos previstos em lei complementar.
-efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para
Ill- autcrizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repúblionde solicito seja encaminhado o referido ato. ac~panhado do ca a se ausentarem do Pais, quando a ausência exceder a quinze
anexo Processo Administrativo o 0 29100.000187/91. que lhe dias:
deu origem.
rv- aprovar o estado de defesa. e a intervenção federal. auRespeitosamente, - Hugo Napoleão. Ministro de Estado torizar o estado de ~tio ou suspender qualquer uma dessas medidas Comunicações.
-- - - -~
--

<!as:

PORTARIA N" 1.009, DE 3 DE AGOSTO DE 1993
O Ministro de Estado das Connmicaçõ<s, no uso das alribuições que lhe confere o art. 28 da Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992. de acordo oom o disposto no 1111. !6; § 4", do Regulamento dos SeiViÇOS de Radiodifusio, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de oumbro de 1963, alterado pelo Decreto n•
91.837, de 25 de rub.lbro de 1985. e tendo em visla o que consta
do Processo n° 29100.()(X)187191. resolve:
I - Fica a Prefeib.lra Municipal de C'ampinas autorizada a
executar. pelo pnt.zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em ~&leia modulada,. com
fms exclusivamente educativo~ na cidade de CampinaS. Estado de
São Paulo.
II - A autorizaçio, ora deferida. reger-se-4 pelo Códiso
Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus Regula-

mentos.

m - Este ato somellle prodnzin1 efeitos legais após deh"beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do 1111. 223 da
Constib.lição.
- IV - As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão As cláusulas estabelecidas em convênio a ser celebrado entre a
União, por intermédio do Ministtrio das Comunicaç<les, e a Prefeitura Municipal de Campinas, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da deliberação do Congresso Nacional, sob
pena de nnlidade do ato de autorização.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
-Hugo Napoleão.

V- sustar os a105 Il011D8tivos do Poder ExecutiVo que exorbi-

l<m do poder tegu!Junelllar ou dos limites de delegação legislativa;

VÍ- mudar temporariamente sua sede;
VII - fiXar idêDiica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores em cada legislatura para a subseqüente. observado o que dispõe os arts- ISO,
!53, ill e !53,§ 2. !.;
vm - fixar para cada exercício financeiro a reinuneraÇãO
do Ptesiden~e e do Vicc-Pn:sidente da Repóblica e dos Ministtos de
Estado oboetvado o que dispõe os arts- ISO. !L !53 me !53 § 21;
IX - julgar amalmente as conlas pn:staclas pelo Presidente
da Repíblica e apreciai os relal6rios sobre a execução dos planos

n.

dogovemo;
X - fJSCalizar e controlar. díretamente oo por qualquer de
suas Casas os atos do Poder ExecutivO. incluídos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa,
em face da atribuiçio normativa dos rulros Poderes;
xn- apn:ciar os atos de coocesslo e xenovaçio de concessio de emissoras de rádio e televisio;
xm - escolber dois terços dos membros do Trihma.l de
Contas da União;
- .
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referenteS a
atividades nucleares;
XV- autorizar referendo e convocar plebiscito~
XVI - autorizar em tenu indígenas a exploração e o apro.
veitamento de recul"SSS hídricos e à pesquisa e lavra de riquezas
minerais;

XVII - aprovar previamente a alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
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Paulista de Televisão Ltda.. concessionária do sCIViço- de riidiodifusão de sons e imagens (TV), na cidade de Ribeirão Preto. Esr.ado
de São Paulo, solicita renovação do prazo de vigência de sUa con- ·
CAPÍTULO!
cessão por mais quinze llDOS.
Disposição Geral
2. O pedido de renovação -encontra-se devídanienre inslrui- do, de acordo com a legislação em vigor, e a estaçio está funcionando _dentro das características ~&nicas a ela atribuídas por este
CAPÍTULO V
Ministério.
Da Comunicação Sodãl
3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição. o atO de
~_renovação somente produzirá efeitos legais após deliberaçio do
Art. 223. Compete aó Poder Executivo outorgar e renovar - CoD.gfesso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo a<hniconcessão, permissão e autorização para o ~iço de radiodi.fusio nistrativo pertineriie, que esta acompanha.
- Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de
sonora e de sons e imagens observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal
Estado das Comunicações.
§ 1° O Congresso Nacional ãpreciani o ato no prazo do art.
DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 1994
64 §§ 2° e 4° a contar do recebimento da mensagem.
RenoVa a concessão outorgada à EmpreSa
§ 2" A não renovação da e<mceosão oo permissão dependem
Paulista-de Televisão Ltda., para explorar serviço de
de aprovação de no mínimo dois quintoS do--Conpsso Naciona.l.
radiodifusão de sons e imagens (televisão), oa ddade
em votação nominal.
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo•
.. § 3° O ato de outorga ou renovaçio somente produzirá efeitos legais ap6s deliberaçã.o do Congresso Nacional DI. forma dos
O Presidente da República, no uso das atribuiçõe.s que Ibe
parágrafos anteriores.
.
conferem os arts. 84, item IV, e 223 da Constituição, e nos termos
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão antes de do ~igo 6•, inciso I, do Decreto-Lei n' 88.066. de 26 de janeiro
vencido o prazo depende de decisão judicial.
.
de 1983, e tendo em vista '? __ qUe consta dõ- Processo no
§ 5' O prazQ de concessio oo permissão será de dez anos 29100.001614190-56. decreta:
para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33. § 3°, da Lei
---n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais quinze anOs. a _pa.riU
de 7 de maio de 1991. a concessão deferida à Empresa Paulista de
Televisilo Lida., pelo Decreto n' 77.295. de 15 de mai-ço de 1976,
(À Comissão~ Educação.)
sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Doere to de 10 de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 139, DE 1!195
maio de 1991, p:ira exea.~tar. sem direito de exclusividade, serviço
(N" 81/95. na Omara dos Deputados)
de radioclifusão de sons e imagens (televis~). na cidade de RibeiAprova o ato que renova a con~o outorga- rão Preto, Estado de São Paulo~
da .à Empn:sa Paulista de Televisão Ltda.., para ex·
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão.
piorar serviço de radiodifusão de soas e imagens (te- cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-i pelo Código
levisão) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentcs e seus regulaPaulo.
- -mentos.
Art. 2° Este aro somente produzirá efeitos legais após deli0 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aproo,:ado o ato a que Se ~:"Cfere o Decreto S{N. beração do Congresso Naciooal. nos termos do § 3• do <UI. 223 do
Constilllição.
.
de 2,2 de agosto de 1994,que renova, por(quinze) anos, a partir de
Art. 3' Este Decreto entnt em vigor na data de sua plblicaçilo.
7 de maio de 1991, a concessio outorgada à &npresa Paulista de
Brasilia, 22 de agosto de 1994; 173' da lndepend.!ncia e
Televisão Ltda.. para explorar, sem direito de exchl:s:ivi.dade,. ~
106° da Republica.- ITAMAR FRANCO- Djalma Bastos de
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisio), na cidade de Ri-

TÍIULOVIII
Da Ordem Sodal

beirão Preto, Esr.ado de Silo Paulo.
Art. 2° Este decreto le.s,islativo e.otm_~ vigor na data de
sua publicação.
-

Morais.

U!.G!Sl.AÇÃO ClfAÍJA

CONSTITIJIÇAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MENSAGEM N' 704,l:>E 1994
Senbores Membros do qmgresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, iuciso Xll, combinado com o§ 1°
do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à ap=iaçio de
Vossas Excelências, acompabhadÕ de ExpoSição de Motivos do
Senbor Ministro de Estado das ComunicaÇões, o iúo éoostante do
T>ecreto de 22 de agosto de 1994.-que ''Renova a concessão ootorgada à Empresa Paulista de Televisio Lida.. pua explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo".
Brasilia. 31 de agosto de 1994.-Itamar Fl"llnco.
EMn'87/94-MC

TÍJULOIV
Da Organização dos Poden:s
CAPÍTULO!

Do Poiler Legislativo
SEÇÃOll
Du Atribuições do Congresso Nacional

Brasília, 17deagdstode l994

Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica,
Sul:meto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Pro-

cesso Administrativo n' 29100.001614/90.56~emque a Empresa

Art. 49. É c;ia ~mpetência exclusiva do Congresso Nacional:
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I - resolver defmitivamente sobre tratados. acordos ou atos
intemacionaíS que- aCarretem encargOS 00-cõmpromissos gravosos
ao patrimônio nacional;
II - autonzar o Presidente da República a declarar guerra. a
:elebrar a paz. a permitir que forças estrarigeíras transitem pelo
tenitório nacional ou nele permaneçam temporariamente. ressalva-

dos os casos previstos em lei complementar.
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§ 3o O ato de outorga ou renovação somente produzirá efei·
tos legais após deliberação do Congresso Nadonal, oa forma -dos
parágrafos anteriotcS.
§ 4° O cancelamento da concessão ou pennissão, antes de
vencido o prnzo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez anos
para as emiss<Xa$. de rádio e de quinze para a:; de televisão.

III - autoriZar o· Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentaram do País. quando a ausência exceder I quinze
dias:
(À Comissão tk-~ducação.)
IV - aprovar o estado de defesa e a intervençio federal autorizar o estado de sítio. ou suspender qualquer uma dessas mediPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'140, DE 1995
das;
(N" 422/94; na Câmara dosDeputados)
V- sustar os a1.os .o<JQD31ivos do Poder Ex.erutívo que aorbiAprova o ato que remova a concessão outorgalem do poder regulamentar oo dos limites de delegação legislativa;
da à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janei·
VI- mudar temporariamente sua sede;
ro Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO de
VII- fiXar idêntica remuneração para os Deput.ados Fedesons e imagens (tdevWão) na cidade do Rio de Janeirais e os Senadores. em cada legislatura, para a subseqüente, obro, Esladõ do Rio de Janeiro.
servado o que dispõem os aru.I50.IL 153.111 e 153. § 2'.1;
vm - fiXar para cada exercício fl..ll8i:tCeiro a rei:nuneração
O Congresso Nacional decreta:
do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros
Art. 1° Fica apiovado o ato a que se refere o Decreto s/n°,
de Estado, observado o que dispõem os arts. 150. II. 153. Ill. e de 30 de julho de 1992, que renova a concessão outorgada~ Rádio
153, § 2'.1;
e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Lata., para explorar,
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente pelo prnzo .de 15 (quinze) anos, a partir de 15 de julho de 1989,
da República e apreciar os relatórios sobre a execuaçio dos planos sem dimitos de exclusividade. serviço de radiodifusio de sons e
de governo;
-imagens (televislo) na cidade do Rio de janeiro, Estado do Riõ de
X - fiscalizar e controlar. diretamente. oo por qualquer de Janeiro.
suas Casas, o:!f litos do Poder Executivo. incluídos os da adminisArt. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
tração indirela;
sua publicação.
XI - -zelar pela preservação de sua competência legislativa
MENSAGEM N"401. DE 1992
em fac:e da atribuição normativa dos a.uros Poderes;
XII- apreciar os atos de concessão e renovação de coocesSeclrores Membros do Congresso Nacional,
são de emissoras de rádio e televislo;
Nos termos do artigo 49, inciso XD, combinado com o § 1o
XIll - escolher dois terços dos nlenlbros do TriWna.t de
do artigo 223. da Constituição Federal submeto ~ apreciação do
Contas da União;
Congresso Nacional acompanhado de Ex(l'>Sição de Motivos do
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. o
atiVidades nudeares;
ato constante do Decreto que "Renova a. concessão ootorgada à
XV- autorizar referendo e convocar plebiscito;
Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda.. para exXVI- autorizar, em tenas indígenas, a exploração e o aproplorar servido de radiodifusio do sons e imagens (televisão), na civeitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavrn de riquezas dade do Rio de janeiro, Estado dO Rio- de Ji.rieii:õr•; minerais:
Bras!lia, 30 de jllho de 1992.- F. C oDor
XVI1 - aprovar. previamente, a alienação ou concessão de
!erras públicas com área superior a doze mil e quinhentos bectaies. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. N" 95193. DE 14 DE JULHO -DE
1992 DO SENHOR MINISlRO DE ESTADO DOS
ÚIULOVIII
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Da Ordem Social
Ex.celentfssim.o Senhor Presidente da República.
CAPÍTliLOl
Tenho a boma de submeter à elevada consideração de VosDisposição Geral
sas Excel&cias o incluso projeto de decreto_ de renovação do prazo de vigência da_ concessão ()Ulorgada à Rádio e Televisão ~
.............................................. --:
..................... .._
. deirantes do Rio de Janein:i(tda., parn explorar serviço de radio<fi.
CAPÍTULO V
fusio de sons e imagens (televisão), na cidade do Rio de jan~iro.
Da Comuni~;:ação Social
Estado do Rio de Janeiro.
2. O pedido de renovação encontnt.-se devidamente insttuído de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcioArL 223. Compete ao Poder Executivo outorgar ~ n:nOvar nando dentro daS caracteifsticas técnicas e ela atribuída por eSte
.
concessão. permissão e autorização para o serViço de radiodifusão Ministmo.
sonora e de sons e imagens. observado o principio de complemen3. Nos lermos do § 3' do art. 223 da Constituição, o ato'ile
taridade dos sistemas privado. público e estatal.
renovação somente produzirá efeitO. legais após <lelibemção do
§ 1• O Congresso Nacionaf apreciatá o ato no prazo de art. Congresso Nacional._• quem deverá ser remetido o processo a_dol.i64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensage:ol.
nistrativo pertinente, que à esra. acompai:iba.
4. Estas, SenhOI' Presidente, as minhas considerações a xes§ 2° A não-renovação da concessão ou permissão dependerá
de aprovação de, no mínimo. dois quintos do Congresso Nacional, peito do mencionado projeto de decreto, que submete à elevada
em votação nominal.
coosideração de V assas Excelências.
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l.EGJSV.ÇÃO CITADA

Affonso Alves de Camargo Netto Mi-

rostro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
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CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(À Comissão de Educação)

TÍfULOIV

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992

Da Organização aos Poderes

Renovo a concessão outorgada à Rádio e TeJe..
visão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda., pa.'1l ex..
piora serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade do Rio de Janeiro~ Estado do Rio de
Janeiro.

~o

seçao1Í
Das Atribuições do Congresso Nacional

O Presidente da República, no uso das atribuições eu lhe
confere os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos
do art.. 6° inciSo I, do Decreto n., 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo n° 2910I.()(X)()57/89.
decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33. § 3° da Lei
D 0 4.117. de 27 de agosto de 1962, por 15 (quinze) anos a partir de
15 de julho de 1989, a concessão deferida ã Rádio e Televisão
Bandeiianles do Rio de Janeiro Ltda.,cujo prazo residual da outorgada foi mantido pelo Decreto sem número de 1O de maio ·de
1991. para explorar, sem direito de exclusividade, sexviço deradiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade do Rio- de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único - A execução do serviço de radiodifusão
cuja outorgada e renovada por este Decreto, reger-se-á pelo C6digo Brasileiro ck Telecomu_nicações leis subseqüentes: e seus regulamentos.
An. 2° Este ato somente produzirá efeitciS legais ap6s deliberação do Congresso Nacional. nos tennos do § 3° do art. 233. da _
Constituição.
AIL 3° Este decreto entta emxigor na data de sua publicaçiio.
Brasília,30dejulhode 1992: 17l 0 dalndependênciae 104a
da República. - F. Collor

PROJETO DE DF.CRETO LEGISLATIVO N" 141, DE 1995
(N° 106195, oa Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorg.ll.·
da à Rádio Alto Uruguai Ltda., para explorar serviço

de radiodifusão sOnora em onda média na cidade de
Humaitá, Estado do Rio Grande do SuL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica apri>Vãdo o ato a que se refere o D_egeto s/n. de
11 de novembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir
de 7 de dezembro de 1992, a concessão outorgada à Rádio Alto
Uruguai Ltda .• para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão souora em onda média na cidade de Humaítá. Estado do Rio -orande do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativO entiã em vigOr na dat.Ã-·ae
sua publicação.

MENSAGEM N" 1.041. DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do art. 49, inciso Xll. combinado com o§ 1° do
art. 223. da Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas
Excelêncías. acompanhando de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto
de 11 de novembro de 1994, que "Renova a concessão da Rádio
Alto Uruguai Ltda .. para explorar serviço da radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Humaitá, EStado do Rio Grande do
Sul".
Brasília. 22 de novembro de 1994. - Itamar Franoo.

CAPÍ1ULOI
Poder Legislativo

······-··---··-··--·-----··-··---··--··-·&--········-····················
Art. 49. É da. O:::m.petência exclusiva do CongresSo Nacio·
nal:

Xll- apreciar os atos de concessão e renovação _de <"onces·
são de emissoras de rádio e televisão.

TÍfULOVIIT
Da Ordem Social

·····-·······---------ooffüi:õv-----··-··--·······-····
Da Comuniação Social

Art. 223. Cot:Dpete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão. pennissão e autorização para o serviçO de radiodifusão
sonorã- e de sons e imagens obervado o princípio da complementab~dade dos sistemas privado público e est~l.
· . ,.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do lU'L
64. §§ zoe 4°, a contar do recebimento da mensagens.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- N" 169/MC. DE 7 DE NOVEM·
BRO DE 1994. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor- fusidente da República,
.. Submeto à.v.preciação de Vossa Excelência. o incluso Pro·
cesso AdministtatiVo n° 29790.001050/92-56~ em que a Rlídio
Alto Uruguai Ltda.. concessionária do serviço de radiodifusão Sonora em onda média. na cidade de Humaitá, Estado do Rio Gra:ride
do Sul, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão
por mais dez anos.
2. o pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor e a emissora está furi"Cíonando dentrO das caracteríSticài-técnicas a·ela atribuídas por este

Ministério.

--

- -- -- .

3~ Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o atO 'de

renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional para onde deverá ser remetido o piOC"esso administrativo pertinente. que esta canipanba.
Respeitosamente.- Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECReyO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1994.
Renova a concessão da Rádio Alta Uruguai
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra
em onda média. na cidade de Humaitá, Estado do
Rio Grande do SuL
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
conferem ~ arts. 84, inciso IV, e 223 da COOstiniição, e nos tel-mos do art. 6", inciso I, do Docreto n" 88.066, de 26 de janeiJ:o de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo D0
29790.001050192-56,
Decreta:
Art. 1° Fica renovada. de acoo:lo com o art. 33. § JO, da Lei n"'
4.117, de 27 de agooto de 1962. por maiS dez anos, a partir de 7 de=nbro de 1992. à ooocossio da Rádio A!lt Uruguai Lida., cujo ootorga primitiva foi deferida a Rádio de Celcito de Humait4 Lida., poJo
Decido n• 87.668 de 5 de oublbro de 1982. pooteriamenle denominada Rádio AliO Uruguai Uda., seodo mantido <:1 p-azo ...wai da
outorga polo Do=to de lO de maio de 1991, po11l e<eaitar, I<ID diloito de exclusividade, serviço de radiodifusão sooora em ooda m&lia.
na cidade de Hmnaitó, Estado do Rio Grande do SuL
Par.lgrafo_úuioo. À execuçio do S<IViço de railiodilUsio, rujo
outorga é ItllOYada por este Decreto, reger-so-á polo C6cfiao Bruiloirode Telcoomunicações, leis subseqüenlts e seus regulameuoo.
Att. 2° Este ato somente produzirá efCitós legais ap6i ôcfibo-mçio do Congresso Nacio~ nos termos do § 3" do art. 223 da

Cdmlituiçio.
.
~
Art. 3" Eslt Decido <'Jltm em vigor na data de sua J'lblicaçio.
Brasllia, 11 de novembro de 1994; 173" da IDdepend&lcia
e 106" da República.- ITAMAR FRANco..: Djalwa Butoo de
Morais.
(À Comissão de EdUCQÇiio.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 142, DE 1!1!15
(N" 114/95, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que reuova a permitaão outoqada à Rádio Tdevlsão de Sergipe S.A. para explorar
serviço de radiodlfusio sonora cm fnqiiêaela modulada na ddade de Ara~u, Estado de Sergipe.

de radiodifusão sonOI"a em freqüênc1a mcxiulada, na cidade--de
Aracaju, Estado de Sergipe.
2. Os órgàos co:'ftjletcntt.."S deste Ml.WStério manif~taraDi-se
Sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo
eom a legislaÇão apllc.fve~ ~o que me levoo a deferir o requeriliiento de ~novaçi.O.
-3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da Constiwiçio. o ato de renovaçio somenlt produzirá ofoilo$legm apóo
delibonçio do CongJ"CSSO Nacioual, pano onde solicito seja encamiiihado o teferido aro, acompanblodo do Processo Adminislnlivo
n"S0840.000167192-30,que lhe deu origem.
Respeitoumenlt, - Hugo Napoleão, Ministro de Ellado
das Coalmicações.
PORTARIA N"998,DE30DERJLHODE 1993.
O Miaistro de Estado das Comunicoções, no uso de 1110
atrihlições, de aomlo com o disposto no art. 6•, inciso
do Decreto u• 88,066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que

n.

CODJta o processon• 50840.000167J92..30, ~solve:

I - Renovar, de aomlo com "art. 33. § 3' da Lei n• 4.117,
de 27 de agosto de I962. por dez IIIIOS, a partir de 7 de fevereiro
de 1993, a ponnissio outorgada ã Rádio Televisão de Se1Jiipe S.A.
pela Ponaria n• 19, de 3 de fevereiro de 1983, pano oxplonr, sem
direj!Ó de exclusividade, setViço de rndiodifusio em froqil&lcia
modnlad• na cicWe de Aracaju, Estado de Sergipe.
ll - A ex.ecuçio do scrvíço, cuja outaga 6 renovada por
esta Portaria. reger~se~á pelo Código Brasileiro de Telecomuoic.aÇÕCI. leis subscqüCDles c seus regulamentos.
Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe.
nçio do Congresso Nacional, nos tennos do § 3" do art. 223 da
Conatituiçlo.
·
IV -Esta Pataria entrará em vigor na data de sua publicaçio. Hugo Napoleão.

m-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aproVado o ato a que se refeie a Põrtiria n°-998,
de 30 de julho de 1993, que renova, por lO~(di:i) anos, á )>utir do 7 de feveteiro de 1993, a peraússW ouiOrgada A Ridio Televisão
de Sergipe S.A para. explomr, som direito de exclusivid.Jc,J«Vi..
ço de ndiodifus!o sonora em froqilência modulada na cidade de
Anlcaju, Estado de Sergipe.
·
Art. '1:' Este deaeto legislativo enlra em vigor na data de

ma J'lblicaçio.
MENSAGEM N" S7S, DE 1993
Senhores Membros do Coogresso Nacio~
Nos tcimos do artigo <W, XII, OObibinado com o§ 1• do artigo 223, da Comtiluiçio Fedonl,, submeiO lapreciaçio de Voesas Excelências, aco_,m..to de Exposiçio de Motivoo do Senbo.- Ministro de Estado das Coalmicações, o ato C<llllltante da
Portaria n• 998, de 30 de julho de 1993, que l"ODOYa a ponnisaio
ootorgada i Ridio Televisão de SOigipe S.A., para explonr serviço de ndiodifus!o son<n em freqü8ncia modulada, na cidade de

LEGISLAÇÃO CrtADA
CONS1TI'U1ÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASD.Edlçio atuallzada em· 1994
~~

Art.220a225

Art. 223. Coinpde a.o Poder Executivo outorgar c renovar
cmoessio, pemrlssio e autmizaçio para o serviço de radiodifuslo
ll<lDOlll e de soos e imagens, observado o ]rindpio da complementaridade dos sisltmas privodo, po!blioo e estatal.
§ I • O Congresso Nacional aprociut o ato no prazo do art.
64, §§Z'e 4", a oootardo reeebimenroda mensagem.
§ '1:' Anio-renovoçio da conoessiooupormisslodepeodcri
de aprovoçio de, no núuimo, dois quimoo do Congreuo NaciaW.
em votaçlo nominaL
§ 3" O ato de outorga ou n:novaçJo somenlt procilziri efeilOs legais op6o delibemçio do Congteaso NaciaW. na fOIDl& dos

parágnfooiiDieriores.
§ 4" O """""lamento da conceslio ou ponnisaio, antes de
Brasllia, 9 de se lembro de 1993. - Itamar Frahoo.
veocido o p-azo, deponde de deoisio judiciaL
EXPOSIÇÃO DE MCíTIVOS N• 111/93 - Me; 00 Jlf !lff.iU- ~
§ O prazo da ooncessio ou petiiiWio seri de dez moo
LHO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO ~pon.aao:missonsderu!ioedequinzeparaasdetelevlsão.
Art. 224. Para os efeiroa do disposto nelle Capitulo, o ConDAS COMUNIC,·ço·ES
=
gi"eao Nacioaal imtituiri, ccmo órgio aul<iliar, o Conselho de CoExcelentíssimo Senhor Presidente da R.epiblica.
mnnicaçJo Social. na forma da lei.
~-SE.

s•

Submeto i apreciação c Vossa Excelência, a inClusa Porta·
ria n• 998, de 30 de julho de 1993, pola qual renovei a pennissio
outorgada à Rádio Televisão de Sergipe S.A. para explorar serviço

(À Comissão tk Educação.)
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§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l43, DE 1995
(N" IIS/95, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato qne renova a concessão outorga·
da à Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de soas e imagens
na àdade de Uberlindla, Estado de Mluu Gerais.
O Cóng~tSS<> Nacional<lecma:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Dccrdo s/n°,
de 15 de agosto de 1994, que "'nova. pu< 15 (quinze) anos. a partir
de 2S de março de 1990,a c:oncessiooutorgadaàRede Mineira de
Rádio e Tel~isio l.tda.. pua e;x.plorar, sem dimito de exclusividade. serviço de mdiodifusio de sons e imagens na cidade de Ubcrl!ndia. Es!ado de Minas Genús.
Art. 2° Este deCreto legislativo eDlr8. em vigor na data de
sua publicàção.
'

Setembro de l295

DECRETO DE IS DE AGOSTO DE 1994

Rcoova a concessão ·outoipda à Rede Mineira
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na ddad~ de Uber1ândia, Estado de Minas Geraia.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
cmferem os arts. 34, inQ.so IV, e 223, da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso r. do I:>ecteto n° 88.()66. de 26 de janeiro "de

1983, e- tendo ..!Dl vista o que consta do Processo_ n°
~104.0004219d, decletã:
Art. l°Fica renovada. de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n•
4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais quinze anos. a partir
MENSAGEM N"656, DE 1994
de 2S de março de 1990, a ooncessio outoQ!ada à Rede Mineira de
Rádio e Televisão Ltda., pelo Deorelo n• 75.312. de 28 de janeiro
Senhor~os Membros do Coo8resso Nacional
, ,
.
Nos teanos do artigo 49, incisó Xll, combinado com o§ J• de 1975, "'ndo mantido o pnzo IOSidual da outorga pelo Decreto
do artigo 223, da Constiiuiçio Federal, submdo A apreciaçio de de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusiviâaVossas Excel&.ciu, acompiillwlo de Exposição de MotiVos dó , de. serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de UberSenhor Ministro de Estado das Ccmunic:ilções, o ato coosiailte do l!ndia. Eslado de Minas Genús.
Decreto de 15 de agOI!Io de 1994, que ''Renova a c:oocessi9 rolo!:- ,
Parigrafo único. A execuçio do serviço de radiodifusão. cuja
gada A Rede Mineim de !Udio e Televisão Ltda, pua explorar ou~<Xp6 rmovada por este Dec!:olo, reger-se-i pelo C6digo Brasüeiserviço de radiodifuslo de sons e imagens. na cidade de'Uberlân- ro de Teleoomn•icações leis subooqüeutes e ""'""SU!amedos.
dia, Estado de Minas Gerais11•
•
Art.
Este ato somente produziiá efeitos legais após deliberaçio do Congresso Naciooaf, DOS teanos do § 3" do art. 223 da
l.EGJSU.çi.O CJTADA . .
Constituição. ·
CONSITI'UIÇÃO DA
'
Art. 3°Este decreto eDtmrá em vigor na data de sua publicação.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
· ': -- '-- Brasllia, IS de agosto de 1994; 173" da Independência e
h~;:_:.Repllblica ITAMAR FRANCO- Djalma Bastos de

z·

..............--............_..___..........-----·-..-."---·-- ,
TITULO IV
Da Organização dos Poderes

...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 71/MC, DE 8 DE AGOSTO DE
1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS CO-

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

. MUN!CAÇÕES

CAPITUWI
Do Pbder Lq!Uth'o

Excelen6ssimo Senhor Presidente da Repibliea.
Sulmeto à apreciação de Vossa Excelência. o iooluso Pro....---··-··-··-··-·-;.......·-·----·~------------- , · ~sp,Administratiyo n° 29104.00042/90, em que a Rede Mine4"a
de Rádio e Televisão Lida.. oonccssioo4ria do serviço de radiodisEÇÃón
.
fusão de sons e imagens. na cidade de Uberl!ncfia. Estado de MiDas Atribuições do Congraso NacioDal
..w Gemis, solicita. renovação do prazo de vigencia de.sua.coocessio por nuria quinze anos.
Art. 49. É da oompet&.cia exclusiva do Congresso Nacio. ---2, O pedido de mlOVliçãó O!liXldm-se deliidamerte inslrufdo de
na!:
acoolo com alegislaçio em viga, e a~ <>tá funcimando de............. - ............... - .......,____, __, ________........... das~ !hcnicas. ela &!riàllda por este Ministério.
XII- 'apreciar os atos de coocesslo • m10Vaçio de ca>cea3. Nos termos do§ 3" dj> art. 223 da ConstituiÇãó,.o aro de
são de emissoras de lidio e t<levisi« ,
- renovação somentq prodUzirt efeitos legaia após deliberação do
·.Congresso Nacional. a quem deved ser remetido o processo administmfivo pertined.o. que eSta aconipaDba.
- - Respeitosame!lte,- Djalma llaslos de Morais, Ministro de
-rtruLovm
Estado das Commicações.
Da Ordem Soda!
....
..........
..
(A Comissão de Educação.)

-----------·-·-

-_..________ ______

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"I44,DE 1995
(N" 39/95, na C&mara dos Depulados)

Art. 223. Compete ao Poder Executivo ootorgu e renovar
concessio, pemtisslo • aulol:izaçio para o ...rviço de radiodifusio
sonora e de sons e imagens, observado o ]X'ioápi.o da complementaridade dos sistemas privado, piblico e eolatal.

Aprova o ato que rai.OVaa COD.eessio outorgada à Fundação TV Minas - Cultural e Educativa,
para ""Piorilr oerviço de radiodifusão de sons e Imagem (tdev!são), na àdade de Belo Horiwnt<, Estado
de MiDas Gera&

475

. ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995 _

O Congresso Nacional decreta:
An. lo Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto SIN.
de 30 de julho de 1992, que renova, por 15 (quinze) anos, a partir
de 16 de novembro de 1986, a concessão outorgada à Fundação
TV Minas- Cultural e Educativa. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão de sons e imageris (televisão),
com fms eXclusivamente educativos. na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2o Este decreto legislativo entra ~ vigor na data de
sua publi::ação.

MENSAGEM N" 422, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso
combinado com o§ 1° do
art. 223, da ConstitUiçã:O Federal, submeto à apreciação do Congresso Naciona;J. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante do Decreto que ''Renova a concessão outorgada à
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. posteriormente transferida à Funda'ção 1V Minas- CUltural e Educativa, para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televísão),
com fms exclusivamente educativos. na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais".
Brasília. 30 de )Ilho de 1992. - Fernando CoUor.

xn.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 138/GM, DE 14 DE JULHO DE
1992, DO SENHOR MINISlRO DE ESTADO DOS
lRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo
de v1gência da concessão da Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa. para explorar serviço de radiodifusão de sons e ímagens (televisão), com fms exclusivamente educativ~ !la cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
21 O pedido de renovação encontra~se devidamente mstruido de acon;io com a legislação em vigor e a estação es~ funcio..
nando dentro-das caracterlsticas técnicas a ela atribuídaS'por este
Mlrustério.
··
3. Nos lennos do§ 3° dQ art. 223 da Constiwição. o aro de
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nac1onal. 'i quem deverâ ser remetido o processo admimstrativo pertinente, que a esta acompanha.
4. Estas. Senhor Presidente, as minhas considerações arespeito do mencionado projeto de decreto. que submeto .i elevada
consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente.- Affonso Alves de Camargo Nett~ Mimstro de Estado dos Transportes e das Comurucaçõc.">.

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992

Renova a concessão outorgada à Secretaria de
Educação do Estado de Minas Gerais, posteriormen~
te transferida à Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com 6ns exdusivamente
educativos, na ádade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84. inciso IV. e 223. da Constituição. e nos termn-, do ai1. 6°, índso I. do Decreto n° 88.066, de 26 de Janeiro de
l9R3. e tendo em vista o c-onsta do Processo n° 29.104-0Cl0689/86.
"kx:ret.a..

Art. 1° Fica renovada. de acOido com o art. 33. § 3°. da Lei
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 15 (quinze) anos. a partir
de 16 de novembro de 1986, a concessão deferida à Sccrctaria de
Educação do Estado de Minas Gerais, posteriormente transferida- à
Fundação· TV Minas- Cultura1 e Educativa. cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto SIN, de lO de maio de 1991.
para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifuw
são de sons e imàgens (televisão), com flris -exclusivamente educaw
tivos, na cidade de Belo Horizonte. EAado de Minas Gerais.
' Parágrafo único. A exeCução do serviço de radiodifusão.
cuja outorga é renovada por este Decreto. reger-se-á pf:Io Código
Brasileiro de Telecomunicações. leís subseqüentes e seus regulamentos.
An. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberaçio do Congresso Naciooal, nos termos do § 3' do art. 223 da
Constiwição.
·Art. ~o Este Decrelo entta em vigor na data de sua publica-

ção.
Brasília - DF, 30 de julho de 1992: Ú1' d' Iodependência
e l04°da República.- Fernando CoDor.

U:GlSIAÇÃO CfTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICAFEDERATiv A
DO BRASIL
Edição atualimda cm 1994

Arts. 220 a 225
Art. 223. Compete ao Poder Executivo ootorgar e renovar
concessão,-petmissão e autorização para o serviço-de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o princípio da complemeow
tariedade dos sistemas privado. público e estatal.
§ 1o O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo dv art.
64, §§ zoe 4°. a contar do recebimento da mensagem.
§ 2° A não-renovação da concessão ou penníssão dependen\
de aprovação de, no míniino.-dois quintos do CongreSso Nacional.
em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efe_Í·
tos legais= após deliberação do Congresso Nã:cional, na foima dos
parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão. antes de
vencído o prazo. depende de decisão JUdictal.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dei anos
para as etmssoras de rádio e de qumze para as de televlSào.
Art. 224. Para os efeítos- do disposto oeste CapítUlo. o Congresso NactonaJ instituirá. como órgão auxiliar. o ConSelho de Comumcação SOcial, na fonna da lei.
(Â Comissão de Educaçâá.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 146, DE 1995
(N° 45195~ na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Poços de Caldas - Rádio Libertas, a executar serviço de radiodifusão sonora em rreqüência
modulada na cidade de Poços de Calá~ Estado de
Minas Gerais.
O Congresso_ Nacional decreta:

Art. lo Fica api'Ovado o ato a que se refere a Portaria n°459.
de 28 de abril de 1993. que autonza a Prefeitura Municipal-de Poços de Caldas- Rádio Libertas. a executar, pelo prnzo de lO (dez)
anos. sem direito de exclusividade. SetVlÇO de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Poços de Caldas. Estado de Minas Gerais.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de ' modulada. com íms exclusivamente educativos, na cidade de Posua publicação.
ços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
II ---As obrigações decommtes desta autorização obede_ceMENSAGEM N" 561, DE 1993
rão às cláusulas estabelecidas em convSnio a ser fiimado en_tre a
União, por intermédio do Ministério das Comunicações. e a PreSenhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso Xll. combinado com o § 1o feitura Municipal de Poços de Caldas., dentto de 60 (sessenta) dias,
do artigo 223, da Consfttuiçlo FOdef.d. submeto à apreciação de Voo- conlados da p1blicação da deliberaÇão. do Congresso Nacional,
sas Excelências. acompanhado de fu:?'5ição de Motivos do Senhor sob pena de nulidade do ato de autorização.
ill - A antorim.ção. ora deferida. reger.se-á pelo Código BrastMinistro de Estado das Comunicações. o ato constante da Ponaria n°
459, de 28 de abril de 1993, qile autoriza a Prefeitura Municipal de leiro de Teleccmunicações, leis subseqqenr:es e seus regulamentos.
Poços de Caldas - Rádio Libertas. a executar, pelo prazo de dez anos,
IV- Este ato somente produzirá efeitos legais após delibesep:J. direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freração do Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 223 da
qüência modulada, com fms exclusivamente educativos. na cidade de Constib.liçãoPoços de Caldas, Estado de MiDas Ger.iis.
~V - FiCa renovada a Portaria MC n° 659. de 8 de agosto de
1975, publicada no Diário Oficial de 14 subseqüente, que outorBrasília. 2 de sety;mbro de 1993.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 48193-MC DE !:iDE MAIO DE gou permissão à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.
VI- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
1993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS CO- Hugo Napoleão
MUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica.,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a ínclusa Portaria
n" 459, de 28 de abril de 1993, pela qual a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas foi autoriuda a exea.Jtar serviço:; de radiodifusão sonora em freqüêricia modulada, com fms excliJsiVameDte~ çducativos. na
cidade de Poços de Caldas. &lado de MiDas Gemi~
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram·se
sobre o período de renovação da outorga formulado pela Prefeítu·
ra Municipal de Poços de Caldas, nos autos do Processo Adminis~
trativo n° 29.104-000272185. considerando-o devidamente instruí~
do de acordo com a legislação aplicável, o que me Jévoo a deferir
o requerimen!b de renovação.
3. Cumpre ressallar que sendG a requerente pessoa jurídica
de direito público interno, achou-se por bem aplicar ao Caso em
questão o disposto no§ 4° do art. 16 do Regulamento dos SerViços
de Radtodifusão, alterado pelo Decreto n° 91.837, de 25 de outubro de 1985, objetivando adequar as outorgas conferidaS aos Estados. Territórios e Municípios no novo texto do citado Regulamen-

lEGISlAÇÃO CITADA
CONS1TI1JIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TiTuLO IV
Da Orga~ização dos ~oderes
CAPiTuLO!
Do Poder Legislativo
SEÇÃOII
Das AtribuiçõeS do Congresso Nacional
-·-----··---~-----

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

~ Art. 49. É da competência e?C-clusiva do Congresso Nacional

XII- apreciar os ãfos de concessão,_e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

to.
4. Desta maneira. estabele_ceu-se que, por ·ocasião da renovação do prazo de vigêncta das respectivas concessões ou permissões seriam dadas novas outorgas, com a conseqüente assinatura
de convênío. rcvogando~se os atos das outorgas ~hvas.
S. Esclareço que, nos termos do § 3° do_ art. 223 da Constitutção, o alo de autorização soinen-tC prõa.Uiirá efeitos legais- após
deliberações do Congresso Nacional. para onde solicito seja enCammhado o anexo ato, acompanhado do processo acuna mencionado.
Respeitosamente,- Hugo Napoleão Ministro de Estado das
Comurucações

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PORTARIA N' 459, DE 25 DE ABRIL DE 1993
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso das alri.bu!ÇÕCS que lhe confere O art. 28 <ia Le1 n° 8.490, de 19 de novem:bro de 1992. de acordo cóm o disposto no an. 16, § 4°, do Regulamenlo dos Serv1ços de Radiodifusão, aprOvado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re9ação dada pelo Decreto n° 91.837, de 25 de outubro de 1985. e ainda com o art. 9° do
Decreto n° 8R.066. de 26 de janeiro de 1983.. e tendo em vista _o
que consta do Processo n° 29.104-000272/85. resolve:
I - Autonzar a Prefeiturã Municipal de Poços de CaldasRádio Lihenas a executar. pelo pra7.0 de 10 (dez) anos. sem diretto
de exclusividade. serv1ços de radiodifusão sonora em freqüêncta

TiTuLOVIll
Da Ordem Social
CAPiTuLO V
Da Comunicação So.cial
Art. 22:t Conipete -aO Poder Executivo outor8ar e renovar
cont:cssão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ I 0 O CongressO Nactonal apreciará o ato no prazo do art.
64. §§ 2° e 4°. a conrat do recebimento da mensagem.
(A Comissiio de Educação. l
PARECERES
PARECER N" 598, DE 1995

Da Comissão de Constituição. Justiça e Cida·
dania, sobre 9 Projeto de Lei da Câmara D0 153~ de
1993 -(n° 1.348-C, de 1988, na origem), que "institUI a
obrigatoriedade de indicação do Registro Geral e
CPF dos interessados nas certidões expedidas pelos
cartórios distribuidores e de protesto".
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Kelator: Senador Lúcio Alcântara
Vem ao turno de revisão na feitura das leis, previsto no an.
65 da Constituição Federal, este projeto que estabelece.:
a) as certidões expedidas pelos cartórios distribuidores e de
protestos deverão indicar. além do nome e qualificação do interessado, os nllmeros do Registro Geral e do CPF;
b) a não obsetvância implicar! a nulidade da certidãO e a
aplicação de multa correspondentç, a 30 dias. multa;
c) cabe a quem promover Oprotestos fornecc;r as indicações;
d) a multa será aplicada pelo juiz a que estiver subordinado
o cartório, de oficio ou por provocação do Mínistério Público. e
seu :valor reverterá ao Estado.

O autor da proposição, na Câmara, foi o no!= Deputado
Carlos Cardinal e consta., na justificativa. que o objetivo maior é
diminuir-os problemas causados por bomonímia.
Recebi, do Instituto de Estudos de Protesto de Titulas do
Brasil expediente solicitando modificação no texlO do projeto para
que fosse excluida a exigência da qualificação e lembrando que
nada es..tava disciplinado relativamênte às pessoas juridicas.

E o relatório.

-

Voto
A proposição em debate foi apreSentada no ano de 1988 e
há necessidade de ser ab.Jali:zada, sobretudo após o advento da Lei
n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, -que "regulamenta o artigo
23_6 da- Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e
de registro.''
Por esse diploma legal,. existem os serviços de protesto
de títulos e os setviços de registro de distribuição artigo 5°. São
atividades diferenciadas, a primeira dizendo n:speito ao protes:.
to de títulos e a segunda relacionada sobretudo c_om o registro
da distribuição de feitos jUdiciaiS. Quanto ao protesto de tftu~
los, existe norma obrigando a prévia distribuição quando, na
mesma localidade, bouver mais de um tabelião de protesto (paxá~
grafo único do artigo 11).
Assim, há de se dar ao projeto uma rechlça.o que nao=pen:nita
confusão entre o seiviço de registro de distribuição e a prévia distribuição dos títulos: levados a protesto.

Acolho a ponderação do Instituto no que diz respeito à des·
necesSidade de constar a qualificação do devedor que o projeto de~
no mina. fiilprOpnãmeõt~ de interessado. A manutençio -dessa exigência implicaria em fazer constar do título mercantil a nacionalidade, o estado civil e a profissão, pelo menos. O que. conVenhamos. é demais para um cheque ou uma nota f1SC8.1. Basta., para espancar a homonímia. a-indicação do nome e do RG ou do CPF, DO
caso_ de pessoas físiCas. E a- indicação do CGC, quando a pessoa
for jurídica.
Há, ainda, a necessidade de ser corrigido o texto do artigo
2° do projeto, em seu § 2°. É que a citada Lei o 0 8.935/94 declara
que a ftscalização é do juízo e que não existe- mais- aquela ãntíga
subordinação (artigo 37).
-Feitas estas considerações, entendo que o projeto está em
coodições de ser aprovado por este nosso Colegiado, Pois é opor~
tuna e conveniente.
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EMENDA N' 1 CCJ

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N' 1S3,DE 1993

Institui a obrigatoriedade da indlaoçio do
R.G. ou do C.P.F. e do C.G.G do devedor nas certi·
dões relativas a protesto de títulos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - As certidões expedidas pelos serviços de protesto
de títulos .. inclusive as n:lativas à prévia distribuição, deveria obrigatoriamente indicar, além do _nome d,o devedor, seu número no
regislro Geral (R.G.), constante da C&iula de Identidade, ou seu
número no Cadaslro das Pessoos Fisicas (C.P.F.), se pessoa física,
e o número de fuscriçlo no Cadastro Geral de Coot.ribuintes
(C.G.C.), se pessoa jurídica.
ParAgrafo úiúco. Cabe ao apresentante do titulo para protes·
to fomecer os dados previstos no caput. sob pena de recuSL
Art. 2°- A inobservância do disposto no artigo merior- implicarA a nulidade da certidio e a aplicaçio, ao responsável por sua
expedição. de multa correspondente a trinta diu-IDillta.
Parágrafo único: A multa sem aplicada pelo juizo COIIIpl>o
tente para exen:er a fiscalização, de oficio ou por provocaçlo do
Ministério Público, e seu valor reverterá ao Estado.
Art. 3° - As ocmnas desta lei aplicam-se aos títulos protestados a partir de sna publicação.
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçiÕ
Art. 5°- Revogam-se as disposições em Coo.trírio.
Sala da Comissão, 20 de se<embro de 1995.- Iria Reande,
Presidente - Lúdo Alcântara, Relator - Fnmccliao Pereira José Eduardo Dutra - Romeu Toma - José Jgoádo Ferr<ira Roberto Rcquliio - Jelfenon Perez - ArHndo Porto -ll<mar·
do Cabral- José Bianro- Ney 1'ulllli!Una- Ramez Tebet.
PARECER N" 599, DE 1995

Da Ciimissão de Cousdtulçio, Justiça e Cicia·
dania- CCJ, sobre o PLC D 0 71, de 1994 n° 628-C, de
1991,( na casa de origem), que "dispõe oobre prazo
para liquidação de oeguro".

Relator: Senador José Blanco

1-Rdatório

Em cumprimento ao que determinam as ncmnas regimenW.s
do Senado cabe à Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania
emitir parecer a tespeito do PLC n' 71. de 1994, de autoria do Deputado Franciso Diógenes (Projeto de Lei n'628, de 1991, na C!·
mara dos Deputados), que estabelece multa de cem por cento do
valor devido, nos casos de liquidações de seguros efetuados com
pnlZO superior a trinta dias, a partir da data de apresentação, pelo
segurado, da documentação citada no contrato fmnado entre este e

a companhia seguradOm.

_

Nos termos do artigo 2;0 da proposiçio, a multa acima n:ferida incidir.i sobre o valor reajlstado do seguro, os indices de correçio previstos na legislaçio vigenle.
Na justificação da proposta o autor infoana do aumento do
número de casos em que as companhias de seguro deixam de com..
prir os prazos estipulados pelos oontratos.
AprOvado pela Câmara c:bs Deputados, o projeto veio para
apreciação desta Casa Revisam.

Diante do exposto. votO pela cori.Stitucionalidadc., juridici~
II- Voto
dade e boo técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação (na
forma de Substitutivo) deste Projeto de Lei do Senado, n' 153, de
A Matéria é da rompetêncialegislativa da União sendo le1993 (n' 1.348-C. na origem).
· · ·· · · ·· · gítima a ini.datlVa j:wiainentar.
--
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Não há. de outra parte. vicies de técnica legislativa que incidam sobre a proposição.
Quanto ao mérito, a penalidade prevista pela proposição
para os atrasos superiores a trinta dias na liquidação dos sinistros
parece-nos pouco cabivel. caso a legislação já exísteiite seja aplicada com sabedoria - como aliás, tem ocorrido - em favor do segurado. A literatura cita bons exemplos.
O Professor Voltaire Marensi, em 110 Seguro no Direíto
Brasileiro". ~gistra caso em que o STJ dá ganho de causa à 'segurada que, apelando de decisões anteri~~- quer receber COITeÇio
monetária da indenização a que tinha direito. Isto mesmo ~pois
de ter sido dada quitação plena.

Ocorre que o Sr. Ministro RelatQr simplesmente observou o
disposto na Lei n' 5.488, de 27 de agosto de 1968. que é clara
quanto à obrigatoriedade de aplicação da correção monetária nos
pagamentos feitos fon. dos 'prazos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados- CNSP.
Também os autores de "O _Contrato de Seguro na Jurisprudência" (Drs. Ivan. F.P. Agostinho e Francisco Ceza.r e Cezar Rodrigues) - transcreve trecho de rela!,6rio jurídico em sua página

245:
"É irrelevante que a apólice do seguro nãq contenha cláusula de correção monetária pouco im}Xri1ando
hoje, tenha havido ou não cumprimento da obrigação. A
coneção é devida por força da lei, não se traduzindo em
condenação; mas em simples atualização da moeda." 1°
TACivSP- Rei. Juiz Bruno Netto.

Hi que se considerar ainda que nem sempre o atraso na liquidação dos seguros ocorre por má-fé das_ seguradon.s. O julgamento de possível dolo na ocorrência do sinistro necessita de investigações que podem demandar certo tempo. Além disso, há casos que ficam sujeitos a diversas instâncias de reCurso~
Uma deflllÍçãO bastante simplificada do seguro o -conceiOJa
como o ato de proteger-se contra o fortuito, ou. SegundO Amilcar
Santos. coritra nCe5sidades aleatórias. Mas é histórico: não só fortuitameDle ocorrem os danos, há casos em que são provocados. É
presumível que a possibilidade de~ J"tçe~r_ern duplicata o bem
perdido pode ensejar ou, pelo menos, est1nlular a especulação e o
crime. Este, longicamente, não é o objetivo do seguro.
Em seu artigo 1.437, o_C6digo Civil estabelece que "Não se
pode segurar uma coisa pOr mais do que valha. nem pelo seu todo
mais de uma vez. pois ·que assim. cottKfCOO:Sidera Darcy- de Amlda Miranda. em suas "Anotações ao Código CiVil Brasileiro", o
seguro p:ideria ser pa-ssível de estimular especulações e "no seguro
não se visa o· lucro e, sim. uma indenização pelo valor do objeto
segurado, em caso de sinistro'~
___ _
Ademais, quando o autor do PLC no 71, de 1994, _engloba
"seguro de qualquer natureza e de toda modalidade, faz-nos lembrar das intricadas operações de seguro maritimo, das avarias parciais em cargas seguradas e dos seguros feit~ por seguradores os resseguros e os co-seguros. Faz-nos ter a preocupação com a
necessidade do relacionamento comercial internacional e o cumprimento de normas ditadas pela convivência com os países vizinhos, e~cialmente aqueles do MERCOSUL.
'
E evidente a intenção do autor em proteger o cidadão. Mas,
sabe-se. não é só o consumidor comum que tem direito ao contrato
de seguro.

Setembro de 1995

FranccUno Pereira, Jefferson Perez, Romeu Tuma, José
Eduardo Dutra, veuàdo Ramez Tebet, Lúcio Alcântrata, Guilherme Palmeira, ~cy Suassuna c José Fog.aça.
PARECER N' 600, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a emenda oferecida pelo Senador Lúcio
Alcântara, que suprime o art. 2° do Projeto de Lei da
Câmara D0 98, de 1994 (n° 64,_C, de 1991, na Casa
de origem), o qual • modifica a Lei n° 7.347, de 24 de
julho de 1985, que disdplioa a ação civil púbUca,
para estendê-la à segurança, saúde e interesses difusos dos trabalhadores, e dá outras providências~~
Relator: Senador Jefferson Peres
Encontra-se sob exame desta Comissão emenda ao Projeto
de Lei da Câmara n° 98. de 1994 (n° 649-C. de 1991. na Casa de
origem), o qual 'modifica a Ld n• 7347, de 24 de julho de 1985.
que disciplina a ação civil pública. para estendê-la à segurança,
saúde e interesses dífusos dos trabalhadores, e dã outras provtdências".
A aludida emenda. de iniciativa do Senador Lúcio Alcântara. é oporw.na. de vez que o Decreto n°92302/86, regulamentava
exclusivamente o fundo de defesa de direitos difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei no 7.347/85. Tal fundo não interfere diretamente no exerclcio do cl.ieito disciplinado na lei, o que torna
dispensável a exigência do prazo para que o Poder Executivo regulamente os dispositivos legais alterados.
Dispensada a necessidade d.~ que seja estabelecido prazo
para regulamentação da norma por ato infralegal, toma-se despicienda a norma do art. 2° do projeto. conforme justifica o- iluslre
autor' da emenda sob exame.
Ademais, cumpre lembrar que. no caso em tela, o Decreto
0°92302/86 foi revogado pelo Decreto D0 407191. que ?X sua vez
foi revogado pelo Decreto 0° 1.306/94.
É. portanto, inconvenieDle fazer constar em texto de lei referência a atO normat.iVóda espécie. haja vista a transitoriedade da
sua vigência.
Ressalte-se por último, que a supressão da norma do art. 2o
ensejará. em razão da modificação introduzida, que a prOposição
em causa retome à Câmara dos Deputados para reexame.
Concluindo, opinamos pela aprovação da emenda of~ida
ao Projeto-de Lei da Câmara n°98, de 1994.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995.- Iris Re~ende, Presidente - Jefferson Peres. Rel:ltor - Romeu Tuma Ramez Tebet -José Eduardo Outra- José Bianco - Guilherme Palmeira - Roberto_ Requião - José Fogaça - Francclino
Pereira- Ney_~u~~n~_- Lúcio A,lcân~a _- Bel'tlardo Cabral.
PARECERN°601,DE 1995

Da Comissão de Constituição, 1ustiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 63, de
1995 (n' 2.098-C, de 1991, na Casa de origem), que
• def"me como crime a conduta que descreve, e dá outras providências. •
Relator: Senador Roberto Requião
1-Rdatôrio
Encontra-se sob exame desta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara n° 63. de 1995 (n° 2.D98-C, de 1991. na Casa de origem).
que "defme como crime a conduta que descreve. e dá outras provi-

Com o devidQ respeito ãs elevadas intenções do autor da
matéria-. mesmo assim. pelas razões e" postas. somos pela rejeição
do projeto.
__ dências".
Sala das ComissõeS, em 20 de setembro de 199S.lris Re-Trata-se d-e iniciativa visando a modificar o art. 315 do Cózende - Presidente Roberto Requião José Bianco. Relator~ digo Penal, que tipifica o crime de emprego irregular de verbas.

Setembro de 1995
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Diz o Citado dispositivo do Código que Ocriine ocorre quando fOr
dada às rendas ou verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. A norma penal vigente comina ao crii:D.e a pena de detenção. de l(um) a (três) meses, ou multa.
A modificação pretendida acresce pacigrafo ao artigo em
tela, com o intuito de cominar pena idêniica ao agente que. -"contra
disposição expr:Usa de lei. det(;pnina. autoriza, ou realízã. o em~
prego do produto da arrecadação de laxa em pagamento de despesa diversa da que determinoo a sua criação".

da lei orçã:nieiitária, cJuc especifica a destiDação dos fundos ~
dados para execução de serviços públicos ou para a realização de
o6ras de utilidade coletiva.

m -Conclusão

OS -argumentos de fatO" e de direito anteriormente expOstos,
embasam nossa opiniãO-de que a iniciativa sob exame nio-inova
juridica~te a matéria. Além disso, induz a _percepçio de que
existiria, a priori, vínculo legal CDtre a taxa UI'tiCadada e sua destinação exclusiva.
II- Dos Aspectos Jurídicos e do Mérito
Considerando que o entendimento dos termos do projeto
Diz De Plácido e Silva que "verba, em sentido fma.nceüu, possa ser outro, a hipótese que resta seria a de viDcular o produto
(--) determina toda soma, ou pan:ela pecuniária, reservada ao pa- da arrecadação da taxa ii determinação especifica de norma orçagamento de um certo número de despesas, ou que se consumiu na menüria. Tal situação ji está estabelecida no caput do art. 315, o
que torna desnecessária a modificação pr<tendida. '
exeruçio de um serviço w de um trabalho".
Concb.Ji-se. fma.lm.ente. diaD.t:: das evid.enc::ias coligidas, pela
O citado autor entende que a expressão renda pública é sinônima de n:ceita pjblica e significa o ''total de valores, repre- falta de elementos_ de convicçio que _autorizem o prosseguimento
sentados em dinheiro, recebidos pelo erário público, provenientes da iniciativa. AsSim- sendo, ópi::iWJ:iOS pela iejeiçio do ProjetE de
~Lei da Câmam n• 63, de 1995.
das diversas rendas ordinárias, eXtraordinárias e especiais''. Sala da ComissiO, 20 de setembro de 1995.- Íris Rezcnde,
Com a devida vênia. a norma do art. 315 do Código Penal
já contemPla a-l:iij)6t.esc que se quer tipüicàf na iniciativa sob exa- Presidente - Roberto Requiio, Relator - José Eduardo Outra,
me. Com efeito, a taxa cormsponde espécie de tributo quC<Jeve in- José lgoá<io Ferreira, José Fogaça, Bernardo Cabn1~ Romeu
tegrar o bolo das receitas p(iblicas. Em havendo lei que especifi- Tuma Ney Suassuna, Ademir Andrade, Ramez Tcbet, ArliDdo
que a destinação de verbas, como nos orçamentos públicos, por Porto, Roberto F"'ire, Lúcio Al<iatra.
exemplo, cu norma que estabeleça a destinação de determinada rePARECER N" 60l, DE 1995
ceita.. estA o ãdministrador obrigado a cumprir a letra da lei. Nesse
Da Comlssio de Coa.stltuição, Justiça e Cidaparticular, o ato é vinculado e, por tal motivo, não pode a adminisdania, sob"' o Divenos Ii' 6193 (ol. SMn27193, Da
tra.çio, sob qualquer pretexto, decidir de maneim distinta daquela
origem), que dlopõe oob"' o • .....,roo Interposto pdo
estabelecida em lei. Verifiqui-se. no caso. que o cãput de) art. 315
Sr.. Senador José Paulo Bisol, pa:tlaente ao mc:crra..
do Código Penal já contempla, a nosso ver. a conduta que se quer
meato da Sessão Coojunta realizada ao dia 25..S.93.
punir.
=
sem a proclamaçio do rau.ltado da votação de Vetos
Pcii oUtro lado, coiiStata-se õOpa.mgraro único do projeto a
Pn:sidencfais•.
expressãO. "contra disJX')sição exjnessa de lei". a qual enseja a
idéia de que a cobrança de taxas pelo Poder Público pode estar
Relator: Senador Ncy Suassu.na
vinculado a determinada destinação legal.
·
I -Rdatórlo
A realidade administrativa mostra que a gestão dos negócios públicos becessita de certa flexibilidade para fazer face a simações inopfuadas em que a ação do Estado deve ser rápida e eficiente. A estrita observância dos terinõs do projeto proposto traria
como oonseqü!ncia a r<dnção da flexibilidade
govemament.al
Além disso, poder-se-ia perquirir a conVeniência jurídica de
se vincular o emprego do produto da arrecadação de taxas i prévia
destinação legal. Comenta Bernardo Ribeiro de MOillis (em Doulrina e prática das taxas. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais.
1976, p. 78) que
~~
~
·~
-

decoona

''O elemento destino da arrecadação é elemento
cootábil (Dio-jurldico), não carac"'rizando nenhuma espécie lrirutúia. Ademais, a destinação do produto da arrecadação oCorre a pootcriori, que nada pode influir nll
caracterização da obrigação trirutária que dá origem às
taxas.
O certo é que, quando o Estado reColhe aos cofres
públicos certas receitas essas se confundem. passando,
de acordo com a lei orçamentária, a ter as finalidades
por ela determinadas ou consentidas."
Como se depreende do texto IIanscrito, não bá beneficio legal ou administrativo para que se venha a cominar pena especifica
para a situiçio em que OCOIIa e~go IrrêSu]ir-dO í)roduto dã arrecadação de taxa. Realmente, o numerário recebido pela Fazenda
Pública se- incorpora ao bOlo da airecadação -indePC"Ddentetiiente
da origem que tiverem. A exigibilidade _de sua aplicação decorre

Foi encaminhado ao exalne da Comissão de -ConstituiÇ.Io,
Justiça e Cidadania., conforme o Of. n° SMn27/93. de 1° de setembro de 1993, o ''recinso intciposto pelo Senador José Pmlo BisoL
pertineme ao encemunento da Sessio ConjJDta realizada no dia 25
de agosto próximo pasaado, sem a proclamaçio do =ultado da
votação de Vetos Presi~nciais".
A queslio suscitada prende-se, podanto, 10 aspecto de que
a sessão conjlnla havia sido encenada sem a proclamaçio do resultado da votação. Esse procedimento, de ocordo com o Setwlotios6 Pãulo Bisol. contraria a norma regimental, de vez que "ICID.
proclamação do resultado, não bá enceuunento da sessão do Congresso". Tal epi_sódio seria. segundo o aludido Parlamentar, raz.io
suficiente- para Czlsejar a- nuldade de uma das sessões realizadas.
referindo-se à sessão do Coógresso. na qual foram apreciados os
VetDs. ou sessio do Senado Federal. que ocorreu em seguida.
O posicioaameato do Senador gaúcho ensejou as pondera- ções do Senador Chagas Rodrigues. que, na qualidade de presiR
dente da sessio. explicou que os Vetos estavam seDdo apreciados
mediante folha de votaçio. Esre, lembrou o meocionado Senador.
é um recurso novo que exige mais tempo pma que se proceda à
cootagem dos votos, o qual foi concebido pora atender às IICCC$sida.des do processo legislativo.
Foi lemlx'ado pelo Senador Elcio Alvares a existência de
pieeedente,
que a apUr..çio da vo<açio de Vetos PresideDciais,
coo.sígnada em cédula. bavia sido realizada no Prodasen. com o
acompanhamento do Senador Radlid Saldanha Derzi e de wtros
Parlamenlares.

em
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complelOU-se integralmente no ~ da votação dos Vetos Presidenciais.
De outra parte, ~ preci54J' lembrar que o Regin:iento IntCrno
da Câmara dos Deputados. antevendo a necessidade de se praticar
atos além do periodo de duraçilo da votaçAo, pn:viu a possibilidade de se realizar a redação fmal separadamente do momento da de-D- Dos Aspectos Jurídicos c do Mérito
liberação. Diz o art. 195 e o seu § 1° do aludido Regimento:
O parágr&fo Uoico do art. 22 do Regimento Comum e o an.
Art. 19.5. Ultimaaa a fase da votação. em turno
178 do Regimento Interno do Senado Federal rezam que:
único ou em segundo b.lmo. confOime o c:a.sO. será a proposta de emenda à Constituiçio ou o projeto. com as
Se o término do tempo da sessão Ocorter quando
respectivas emendas. se houver, enviado à Comissão
iniciada uma votação, está será ultimada indecompetente para a redação fmaL na conformidade do
pendentemente de pedido de prorrogação.
vencido., com a apresentação, se necessário, de emendas
Nesse mesmo sentido dispõe o Regimento Interno da Câde redação.
mara dos Depilados. conforme o contido no § 2° do art. 72:.
§ J• A redação rmal é parte inte~te do tumo
em que se concluir a apreci~ Jllílléria.
O esgotamento da hora não intenompe o processo de votação. ou o de sua verificação. nem do requeriComo se vê, a votação 6 caracterizada como fase do procesmento de prorrogação obstado pelo mrgimen10 de que,s.. so legislativ_o, admitida, ainda. a redação fmal como ato indetões de Oidem.
pendente do momento da votação. Resta, portanoo. evidenciada a
Das citadas normas regimentais, evidencia-se que a sessão autonomia da votação como ato de manifestaçio da vontade do leM
se prorrogará, não obstante o esgotamento da hora. desde que haJa gisladorNesse sentido. convém lembrar, ainda. o Regimento Interno
matéria sob deliberação. ou seja. em processo de votação.
É. portanto. a votação o ato-ptocessual que se quer ver ulti- do Senado Federal. em seu art. 298, que diz:.
mado, ainda que seja ultrapassado o prazo de duração da sessão.
Terminada a apuração. o Presidente pr~Jama:rá o
Ademais, cumpre salientar que a deliberação se completa
resultado da _vOlação, especificando os votos favoráveis,
com a votação da matéria, posto que é neste momeniO do ilem da
contrários, em branco. nulos e as abstenções.
processualística legislativa que se exterioriza a vontade do legislaM
dor. Na vetrlade. concluída a votação, jã -exauriu, in totum. a
Mediante norma aiticufada autooomamente.. dispõe o aludiM
deliberação sobre a matéria. O passo seguinte, isto é. a proclamaM
do Regimento sobre a proclamação do resultado cOQio ato indeção do resultado. é procedimento necessário apenas para formaliM pendente da votação. Aliás. a proclamação do resultado na mesma
zação da vontade que fora no momento da votação expressa e reM ___ sessão denva do fato de que o próprio sistema permite. dada a sua
agilidade. que assi.rn se proceda. Realmente, o sistema de votação
gisttada.
Aliás, a possibilidade de se fazer registrar. de forma indeléM
eletrômco possibilita a apumção imediata e. em conseqlléncia, que
vel. a manifestação da vontade garante a independência do ato da
seJa proclamado o resultado dentto do periodo de duração da próvotaçià. Ê a proclamação do resultado, pois. conseqüência direta pria sessão em que os votos foram colhidos.
_
Diferente. tõâavia. é o caso em qUe o_ insttumento de coleta
das manifestações coJhidas na votação.
A autonomia desse momento do processo legtslatiYft ê preM
da vontade do legislador apresenta. especificaniente no que tange
missa inquestionável, posto que nenhum outro ato. além da maruM ao processo de apuração. maior difiaddade para a consolidação ráM
festação da vontade dos Parlamentares. é necessário para que se pida dos resultados. Sua vantagem reside justamente no processo de
cumpra o disposto nas nonnas regimentais.
coleta dos votos. que se efetiva de forma segura. ágil e racional.
Realizada a volação. não se configura. a nosso ver, razão
Por opOrtuno. convém recordar o epis6dio relativo i. apreplausível para que a sessão se prorrogue. -incondicionalmente. até a ciação do Veto Presidencial em que o Deputado Cantídio ~amM
proclamação do resultado. Com efeito. mesmo o pedido de verifipaio. Líder da Maioria. invocando principio da economia procesM
cação da votação não fica prejudicado em razão do adiamt. '\to da suai. defendeu a aplicação do sistema de votação stmbólica para
proclamação do resultado. Uma vez que está documentada na fomatêna que dependia de quorum especial (vetos). A proposição
lha respectiva o quoruJJt_ votant~. nada obsta que _os ~tos praticado Deputado Cantídio Sampaio recebeu. na oporwnidade, o apoio
dos durante o transcurs:o da sessão (recursos~ por exemplo) produM
do Líder da Minona. Deputado Pedroso Horta, o que ensejou a inzam efeitos nos restlltados anunciados após o seu encerramentO.
terpretação do Senhor Presidente, Senador Petrômo PorteUa. de
Poder-se-ia conlra-argumentar. também. com o conteúdo da
que a extgêncla do quorum qualitativo havia sido mtegralmente
norma do art. 51 do Regimento Comuni~ que reza: cumprida (apreciação do Veto ao Projeto de Lei D0 68/70. IlC? SeM
nado. e n° 2.226-- BnO. na Câmara dos Dep.Itados. in Processo LeConcluída a votação. a matéria voltará à Comisgislativo. 3• ed. Brasília, Se~cio Federal. 1992, pp.lOS a 107).
são Mista para a redação flriat fiCaD.do iitterrómpída a
A jurisprudência fumada a partir do episódio a.nterionnente
sessão pelo tempo necessâriõ- ã sua lavratura. podendo.
referido, no que tange ao entendimento d:. !\~a contida no paráM
emretanto. ser concedido à Conussão prazo rtiâXI1flo de
grafo úníco do an. 44 do Regimento Comum. consoante o parecer
24 (vUue e quatro) horas para sua elaboração.
da Conussão competente. foi a de que a votação de vetos é pública
Em primeiro lugar, o processo de manifestação da vontade e. por ISSO, deve realiz.ar·se. preferenciahnente. pelo processo simbólic_o.
nesse caso ainda não estava exaurido._ Aponclu:oão do processo
Em suma. havendo o a00rdo das lideranÇ~: poderMsC-ia
implica que se vote a redação final da proposição. É necessário
adotar o processo sunbólico de votação. amda que -a maténa exique haja a aprovação em defmitivo da matéfia; A ·aeliberaçãõ iillgisse. para deliberação, quorum especial. ~oi justamente a combiM
ciada deve estar concluida pela manifestação do voto do Parlamentar sobre um texto fmal. Com a devida vênia. e_sse procesoo nação da letra do_ preceito nonnativa...rom.uma interpretação teleo.Depois das explicaçOOs da Presidência da Mesa. foi mamida
a decisão de prosseguir a sessão do Senado Pedera4 o que ocasionou a interposição de T'rlCllno por parte do Senador P;;~.ulo Biso!. O
referido reairso foi aceito pela Mesa, a qual solicitou a audiência
da Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania.

se
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lógica de seu alcance o que levoQ os S~nh~s PlU'~entare$ daquela época a adotar a solução que privilegia o carátér prãgináticõdas non:nas regimentais.
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nos termos do artigo 134 do Regimento Comum. e que se propõe a
-apr-oVar ó f6:to da Convenção n° 159, da Organização ~tern.acio
nal do Trab.ãlbô, sobre povos indígenas e tribo.is de países inde-

pendentes.
_
_
A iriiciatiVa Toi do Poder EXecutivO, cujo Presidente, atendendo a Exposição de Motivos do Ministro das Relações ExterioDada a questão levantada pelo Senador Josê Paulo Bisol res, remeteu mensagem ao Congresso Naciooa~ de conformidade
não seria prudente desconhecer o faro de que o arcabouço normati- can o artigo 49, inciso I, da Coosútuição.
vo que regula a processualística legislativa. ao menos no que tange
Trata-se de uma reviSão, -á.CJP.tada na_ Conferência anuàl d;l
às dispoSições do Regimento Comum; necessita de urgentes aperorr. em Genebra, em 1989, da Convenção OIT-107, ratificada
feiçoaiitl'iDtos.
pelo Bmsil cm'8 de junho de 1965, cslabcloccndo nonnas gerais
Originnhnente aprovado em 1970 (Rcsoluçio n• 1-CN, de para o relacionamentD dos Estados com os povos indígenas visan1970), o "'ferido diploma já- nlio atende às demandas espccfficas do à pr-e=vação de seus usos, cootumcs c tradições.
da arual dinâmica do processo legislativo. A rigor, o Congresso é-- · · Na Exposiçílo de Motivos cilada, o MRE snstenta que a revicada vez mais exigidA na sua função legiferante e, por esse fato, silo. C<lOSlaDc da Coovençio n• 169, ao precisar a destinação dOs desnecessita dispor de instrumentos regimentaiS adequados para bem. linalários das noonas, resguarda a soberania dos Exlados que venham
desempenhar suas atribuições constitucionãís.
a pcorulgá-las "nlio atribuindo às populações tribais ostatusde sujeiProcede. portanto, o alerta do Senador José Paulo BisoL to de Dm:ito Intemaciooal Público", ai,
wtras palavras, não lhes
para que se modifique a norma regimental naquilo q.Ie for julgada coocede a coodiçio de nações independentes c soberanas.
Ill - Da necessidade de atuaHzação --

das normas regimentais

c.

em

''inconveniente''.

AConvenção~de:

IV -Conclusão

- Pam I- Politica Gemi
-Pamll-Terras

Diante dos fatos e arguiiientos anteriounenle. ex pendidos. é
_ p~ m _Cm1rataçio e Condições de Emprego
lícito concluir que:
- Parte IV - f'onnaçio Proflssimal Artesanato e indtístrias
a) o am\ter autônomo da fase proocssual da votação impõe Rumis
que se jJlgne perfeita e acabada a apreciação dos vetos, a qual ori- Pam V- Seguridade Social e Saúde
ginóU a interposlçiO do IeCUESO ora examinado;
- Parte VI- Educação e Meios de Cormmicoçio
b) nlio se observa P"'julzo pai-a a prática legislativa ao se
-Partevn-c-aao.eCoopetw;lio-vlodasl'rool<ims
anunciar, a posteriori, o resultado da manifesta~o de vo_ntade,
_ p~ vni _ Adm.inistraçio
desde que materializados todos os elementos fálicOs que J)eimitam.-_ Parte IX- DisPosiç&.s Gentis
aplicar os preceitos regimentais, inclusive no que diz ~to à ve_ Parte X_ Disposições Fma.is
rificaçào da v oração; e que
Ao tratar da Pélrte I, fica desde logo muito claro que a Cone) as normas processuais do Regimento Comum estiO ins- vençio de 1957. ou seja. a inl~gia.ci~_ta. ~ocentriSta, qUe visa·
trumentalmente defasadas parn arender à ctescente ativida.de do -- ~a i acUitunição dos indígenaS, pela chamada c_ivilizaçio br.mca.
Congresso Nacional oriunda das múlíipla.s solicitações que a so-- Isso implica mudar drasticamente o Estatuto do IDdio vigente, que
ciedade tem endereçado a-o Legislativo Federal
_ainda se ajustava ao espirito da Convençio revista. O que sC: pres.
Por detTadeiro, rumpre registrar que. a i:iOsso Ver, Õ eDcem.~ creve agora, em decorr&lcia da mudança na situação doe povos inmeDlo da Sessão Coo;Jnta realizada no dia 25-8~93. sem a procla- digc:nas e tribais, que !ICODselb•rn adocar novas noanas ioremaci(>.
mação do resultado, não implica a nulidade da votação doi Vetos na.is, é a eJjmjnlljM do assimiliacioWsmo. pelo direW de ·esses pov05
Presidenciais cu a-nulidade da Sessão do Senado Fedem! que a su- assnmircin 0 cairole de liUaS prop;a. instituiçiles. formas de vida e
cedeu. Fica, em conseqíil!ncia, pmj.Jdicado o IeCUrso intetpOSto S«J desenvolvimenlo ~. Jln*tVando-se suas iclmtidades,
pelo Sepador José Paulo Bisol
Hngnas e ..,ligiões. dentro do âmbito dOs Estados onde momm.
E o parecer.
Além disso, COIIltO. em certas partes do mundo, esses povos
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995.- !ris R<>Jellde, nio gozam dos din:itoo humanos fundamentais, impõe-se dar-lhes
Presidente -José Eduardo Outra - Lúcio Alcântara- Gullher- igualdade ao dante da P"!"doçi!o.
me Palmeira - José Blanm - Roberto Requlão - José F.,_ Pelo Art. 7•, § 1', os povos terio o din:ito de eocolher suas
Fnmcdino P....lra- José lgnádo Ferrdra- Ney Su....Una -Rela- JliÓP.rias prioridades quanto ao proa:sso de desenvolvimento, bem
tor - Romea Thma - Jdf...,..n Pe,..._ Ramcz Tebct - Ademir cano de participar da fonnulaçio, aplicaçlio e avaliaçlo dos plaAndrade.
nos e programas de desenvolvimento oacicoal e regiooalsuscetiveis ~ afetá-los diretamente. Aos govemos cabe zelar para que
PARECERES N" 603 E 604, DE 1995
sejam efetuados estudos junto aos povos interesSados. para avaliaSobre o Projeto de D«reto Leglsladvo o' 34,
ção da incidência social. espiritual e cultural sobre o meio ambiende 1993 (n' 237·B, de 1993, na Câmara d .. Deputa- te, que as atividades de desenvolvimeoto previsms poSsam ter sodos), que "aprova o texto da Conversão n• 169 ela m, esses povos. Esses emJdos devem ser comiderados como criOrganização Internaclooal do Trabalho sobre os po- térios fundamentals pan. a execuçlo das atividades mencionadas.
vos indígenas e tribais em paises indepeadentes•.
Ao tta1ar da Parte II- Tems, Capitulo da nwor delicadeza,
PARECERN"603,DE 1995
a Convençio, em seu Art. 13. § 2', com "'flexos nos artigos I~ e
16, tonla claro que o termo '\ems" implica o conceitO de terril6Da Comissão de Relações Exterimse Defesa Nacioual
rio, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que oo poRelator: Senador Jarbas PãSsarinbo
vos ocupam ou utilizam. Já no Art. 14. a Convençio ~
1
I-Rdatório
'reconbecer aos povos inreressados os cJin,itos de propriedade e de
11
Proveniente da Câmara dos Deputados. chega ao exame posso sobre as teii'IS que tradiciooalmente ocupam". E mais: qt!e
desta Casa o Projeto de Decreto Legislativo n° 237-B. de 1993. dcvelio ser adoradas medidas pam salvagnanlar o ifueito dos po-
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vos interessados de utilizar teiTaS que não estejam ex-clusivamem.e
oc:upculu por eles, mas As quais, tradicionalmente, tenham tido
acesso pua u suu ativ idade& ttadicionaiS c de suOOistenciã".
Q\wlto JO$_recunos natu_~. os dileitos dos povos devem
ser especialmente pra.egidos, garantida a sua participação na utilizaçlo, administração e CODSeiVaçio desses
Se ap-opriedade dos min&ios pertencer ao Estado (que é o caso brasileiro) os
governos devem consultar os povos interessados. a fim de .determinar se seus interesses poder ser prejudicados, ante de empl-eender qualquer programa de prosgocção oo exploração desses re<orsos, assegurada a sua put.icipoçio no beneficies qqe essas atividadea produzam. e indenizaçio por danos sofridos.
O lrt. 16 trata de procedimentos a adotar no caso de transladaçio dos povos. das t=as que ocupam.
O art. 17 cogita da alienação das tenu 00 tnmsmissio de direitos por parte dos, povos indí~, para f001 de sua corm•nidade~
_ 'Os arts. Z2 e 23, ao 1ra1arem dos p-ogmmas de fonJ)IIÇão
profi"ional. voltam a sub~los à audi~ dos povos interessados sobn: a organizaçlo e o funcionamenlo dos progmmas. ~
vendo, progmssivameote, os povos assumir a iesponsabilida.de
pela orga.oiZllçio e o funcionamento dos programas de formaçio
profiSSional.
Os artigos 26 a 31, na Parte VI. que dispõe sobre Educação,
insistem na condeoação de programas impostos aos povos interessados, devendo esses programas resultar de cooperaçlo dos povos
interessados, abranger a sua história. seus coohecimentos, tknicas
e sistemas de valores, com vista a uma transferSncia progressiva,
para eles, da respocsabilida.de de realização dos programas educacionais. O aprendizado deve ser feito, sempre que viável, na sua
própria llngua indfgena. ainda que os indfgenas tenham oportunidade de chegar a dominar alfngua naciooal.
Na parte VII, a convenção. no seu art. 32. pt<V! acoolos internacionais, pora facilitar coouctos e a cooperação entre povos indigenas e tribais atravts das frooleiras. iiiCbJsive quanto às atiVida.des nas
úoas ~ca. social. cultural. espiritual e do meio ambiente.
E o relatório.
- ---

=·

11 -Parecer
A política Geral obrigará, uma vez apiovada a Convenção,
a que adotemos política indigeniSta anti~integracíoiilita~ devendo
considerar as normas atuais do Estab.lto do índio. Os planos de de~
senvolvimento nacional e regional deverão compatibilizar~ se obrigatoriamente com as prioridades que os povos indígenas. eles IXÓ"
prios, estabelecerão, além de serem avaliador pxeviamente quanto
ao que pode afet.!.-los.
O conceito tenitorial da propriedade das terras, ainda que
aparentemete cause a.preensões quanto A soberania nacional. está
beru definido nesta passagem do parecer dó Deputado Lufs Gushiken, n:lator na Ciman dos Deputados:
"- Os direitos reconhecidos na Convenção supõem em Seus
sujeitos não s6 t fiidole tribo! ou indígenas. mu fundamenlalmente que sio coletivi<Wies súditas de Estados independentes e sol»
ranos. O fato 6 importante por que a Convenção 6 um insti:ulriento
a. setviço de i.nf.eresses opostos A soberania dos Estados, uma cunha que se introduz visando a facilitar manobra sepa.ratistas.''
Importante, ~m. 6 canpaiar a n01Dl8 Constitucional vigente, que, pelo que sela no artigo 23l,capu~ diz: "Siorecoubecidos aos índios sua organizaçilo social, costumes, línguas. crenças
e tradições, e os direitm originhioS Sobre as temls que tradicionalmente ocupam. competindo 1 Uoiio demarcá.-las.. proteger e fazer
respeitar todos os seus bens". Ademais, o artigo 20, da Coostituiçlo reza: - '1nciso XI - M terras tradicionalmente ocupadas pelos fndios". Logo, o direito de propriedade sobre as tCITas indige-
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nas, de que trata o artigo 14 da Convenção, nio exclui da União os
bens que elas repte.SCntam, nem assim o seu subsolo. Ademais. a
Constituição manda proteger esses direitos c rcspeit.&-los..
Outros ponlos importantes slo os relativos i educação, A
transladação, à alienaçio e aos coDlalos atrav&: das fronteims. A
Convenção propõe, na prática. um sistema educacional especifico
parit os povos indígenas, que não apenas faça cultivar seus folk
ways. mas que lhes dê, progressivamente, a responsabilidade da
realizaçio desses programas. Já quanto ii transladaçáo de povos ou
tribos, há um conflito entre a nmma constitucional. que expressamellle proíbe a remoção (art. 231, § S") "salvo, ad refercndum do
Congresi;o Naciooal. em caso de catástrofe ou epidemia, que ponha em risco a sua JX'PUlaçio. cu no interesse .da soberania nacional, mediante deliberaçio do Coogre..a Nacional, gamntido, em
qualquer hipótese, o retomo imediato, logo que cesse o risco".
Ora. issô contiasta cOin o artigo 16 da Convençio, no qual são
prescritas condições em que o traDslado pode dar-se. ati defmitivamente, por troca com terras para seu :masseuta:mento. Aprovar a

Convenção 6, oesse caso. um retrocesso.
A Coostituiçio também veda (llrt- 231, § 4") a alienação e a
disponibilidade das temas indígenas, e toma os seus direitos sobre
elas imprescritfveis. A Convençio em seu art. 17 colide com essa
nonna proibitiva, na medida em que admite a alienação das temos,
ou a tntnsmisslo de seus direitos. para fora de sua comunidade,
uma vez consultados os interessados.
Já o art. 32, da Convenção, ao prever "medidas aj)ropriadas.
inclusive acordos intemaciooais", para a interaçio de povos de
mesma etnia ou não, separados pelos lindes históricos dos paises
sobenmos. e a cooperação entre eles oconômica, social, culturaL
espiritual e em matéria de meio ambiente, amplia a suspeição de
muitos, de boa oo de má-f6. quanto àquela "cunha que se introduz
visando a facilitar manobras sepazatistas". a que se referiu o nobre
n:lator Luís Gushiken_ Nio será fácil neutralizar na opiniãD p!lblica. hoje prevenida quanto a essa pretensa ameaça de desmembra-

mento do território brasileiro, uma intriga qUe pOderia ser cotriparada a uma equaçio .de dois tetinos: a propriedade das tetras pelos
povos indígenas e a sua possibilidade de, através de acordos iolernacionais. estabelecer negociações ecooômicas. sociais e culturais
com ou_tros povos, indígenas vizinhos, atrav& da fronteira. A celeuma causada pela simples demarcaçio continua du: t.eJ:ras indigenas dos ianomami é ·um indicador poderoso do que pode advir
se aprovumos, sem restrições, o texto da Cõov:enÇio D0 169, sob
exame nesta Comissão.
·
Certa feita, i'; tive opcstunidade de propor, e ver aprovado
por esta mesma douta Colnissio, um
sobte Convenção da
OIT, naquilo que colidi com a nonna constirucional. No caso, tratava-se de proibiçio de qualquer trabaD:J.o a menores de 14 anos
salvo na condição de apn:ndizeslsto posto, sou de pam::er que a Convenção 'o0 169 deve ser
aprovada. i:om n:striçio aos artigos 16, 17 e 32, ..,im como seja
ouvida a doota Comissio de Constituiçio, Justiça, e Cidadania
com relação ao préciso entendimento do artigo 14. com reflexos
sobre os artigos 15 e 16. no capítulorefercute a Terras.
Sala da Comissio, 11 de maio de 1994.- Alfftdo Campos,
Presidente- Jarbas P........-lnho, Relator- José Rlcha - Fl"llllclsco RoDemberg - Lourival Baptista -Magno Baoelar - Mauro
Benevldes- Marco Macld - lrapuau Costa Júnior- João Cal-

Parecer

mon- Dirceu Carneiro.
PARECERN'604,DE 1995
(Da Comissão de Constiluiçio, Justiça e Cidadania)
Da Comissão de Coustltuição, Justiça e Clda-

dani&
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Constituição, Justiça e Cidadania em razio da aprovação, com res-

salvas, pela Comissão de Relações ExterioiCS e- Defesa NacionaL
do parecer do nobre Senador Jarbu Passarinho que solicitou a manifestação desta Comissão quanto ao "preciso entendimento do artigo 14, com reflexos sobre os artigos 11 e 16, no Capíb.llo referente a Tertas".

A Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho. sobre povos indígenas e tribais em países independentes.
foi aprovada na 76• reunião da Conferência Internacional do Tobalho, em 1989, revisando a Cmvençio n• 107, de 1957, sobre
poJXJiações indigenas e tribais. O Brasil é signatário da Convençio
p0 107, tendo-a ratificado em 1965 e promulgado intemamente
atmvés do Decreto n• 58.824 de 14 dejulho de 1%6. .
Com a adoção do texto m,isor, Presidellle da República en.
caminhoo à Olmara dos Depnados a Mensagem n• 367, de 1991.
s u - à apn:cioçio do Coogresso Naciooal o t<xto da Coovençio n• 169, nos tennos do art. 49, L da Coostiluiçio Fedei>i, e art. 19
da Comtituição da Organização lnlemaciooa.l do Tmbalho.
Nos ....,.os do inciso I do art. 101 do Regimento llllerno, c:anpcte a esta Comissão de Coostituiçio. Justiça e Çjdwianjp o exame
dos aspectos <XliiCUliCIIIe.• à oonstitucionalidade e _;,ridicidade.
Neste Ambito, caberia analisar o art. 14 da Convençio que
estabelece:

o

"Art. 14. Dever-se-á reconhecer os povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso. nos casos
apropriados, deverio ser adotadas medidas para salva·
guardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que nio estejam exclusivamente ocupadas por eles.
mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para
suas atividades tradicioliais e de subsistência. Nesse partirular, deverá ser dada especial atenção i situação dos
povos nômades e dos agricuhores itinerantes."

Eventualmente vt.se conflito entre o regime adota.da pela
Constioiíçilo Federal brasileira e o texto do item I do art. 14 da
Convenção que sugere se reconheça aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobm as terras que tradicional-

Tal entendimento coaduna-se petfeitamente com as muitas
referências encontráveiS DO texto da Convenção à primazia do direito nacional. A Constituição Federal de 1988. reiterando f6mrula
da Emenda n° 1, de 1969. rC:;ei'vou -à União o doiDínio das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios como forma para que es-sas terras. em sua narureza de bens públicos, ficassem garantidas
contta a alienação e pudessem ser protegidas por iniciativas de cidadios. Trata-se. porta:n1o. de um mecanismo assecuratório dos direitos indigenas. Neste sentido. cabe rdetilocia aos arts. 34 e 35 da
Convenção n° 169 que afii"IDa. respectivamente,

''A nawreza e o alcance das medidas que sejam
adotadas para pôr em efeito a presente COD.vençio deve.
rãO- ser 0Ctei1niriadas com flexibilidade, levando em COD·
ta as condições próprias de' ada país.
A aplicaçãO" das dispóSfções da presente Convenção não deverá prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados em virtude de outras
convenções e recomendações. instrumentos internacionais. tratados, oo leis, laudos. cosblmes ou acordos na·
cionais.

Neste mesmo sentido, o item 8 do art. I 9 da Constituíçio da
Organizaçio Internacional do Trabalho estipula:
"Em nenhum caso poderá considerar-se que a
adoção de um convénio oo de uma recomendação pela
Conferência, ou a ratificação de um c-onvénio por qualquer Membro, menosca.bará qualquer lei. sentença, cosblme ou aca:do que garanta aos tmbalhadores oondições
mais favoráVeiS ·que as que figuram oo convénio ou na
recomendação."

mente ocupam.

o inciso XI do art. 20 da ConstimiçãoFCdenfiilclui entR
os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Aos indios, confonne dispõe o § Z' do art. 231 da Cmstituiçio.
cabe a posse permanente de tais terras. PortaniO, o regime constitucional brasileiro. conquanto reconheça aos indios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. estabeleceu
que o dominiodessas temts é da União.
_
O ilustre Depulado Luiz Gushiken, relator da matéria na
Comissão de Relações Exteriores da Olmara dos Depulados. assim se pronunciou sobre este aspecto:
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inglês, cuja tradução ao espanhol traiu a precisão grama·
tical. De fato, em lnglês. o caput do art. 14 diz: The
rigbts of ownership and possessioo of tbe peoples coo.
cerned (... ) sball be recognized '"cuja tradução deveria
ter sido, como se conigiu na tradução eferuada pelo DOS·
so Ministério das Relações Exteriores, juntada aos autos.
Dever-se-á reconhecer aos povos inf.eressados os direitos de pi'Opriedade e de posse ... Vê-se. portanto, que a
palavra direilos está no plural, e assim indica, indistinta·
mente, tanto a propriedade como a posse, conforme seja
mais adequado. Entender diferentemente constituiriã -SU·
bord.inar a fmalidade da norma à sua forma. em óbvia
falácia de mteq>retação."

Relator: Senador Romero Jucá
A presenl.e proposição vem ao exame da Comissão ele_

PO!'JalltO. se o mecanismo da Constituição brasileira é eficaz
gallUltir os direitos tetritotiais dos povos indigenas, ficam atendidos os propósitos da Coovençio n• 169 e resolvida a aparente antinomia_, o art. 14 desta e o inciSo XI do art. 20 da Magna Carta.
Por es!JIS razões, nio ellCOllballlOS óbice à adoção do texto
do art. 14 da Convençio n• 169 da Organização Intemaciooal do
Tt~.ba.Ibo sobre povos in<figenas e tribais em países indepeD.denteS,
pelo que somos pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativon"34,de 1993.
.
. Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995. -Íris Rezeade,
Presidente- Romero Jucá. Relator- Ram.ez Tebet- Francdino
Pcrdra - GuDberme Palmara - Ney Su......,a- José Eduardo
Dutra - José Fogaça - Lúdo Alcântara - Bernardo Cabral _JdfeJ;SOn Perez - Romeu Tuma - _Esperidião Amln - Ro~
poi1l

"O art. 14 dispõe solre os direitOs às tenas (e aio
tenitóriOsJ. Reiterando, com maior flexibilidade, o que
já dizia a Convenção original, o texto novo indica a ne· ~
cessidadc de se reconhecer aos povos intere:ssaõ:Js o direito de propriedade e posse sobre as t.erms que tradicionalmente ocupam. Iii um aspecto muito importanJ.e
aqui. ..
.
E que a Convenção não exige que se reconheça a R-ião.
proprietl.atk e a posse, simultaneaDJCilte; o que se deve é
PARECER N' 605, DE 1995
reconhecer os direitos dos povos interessados sobre tais
terms. seja através da propriedade. seja através da posse.
Da Comissão de Relações E:deriores e Defesa
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Lcgisladvo o•
Esta interpretação é mais evidente no texto original em
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Quanto 1s controvéiS:ias que surgirem entre os Estados Partes em deoonéncias da aplicações. infeiJm'tação ou descumpri-

rcs sobre Jurlsdlçio Intcrnadonal cm Matéria Con-

mento das disposições. contidas no instrumento sob exame, estas
serão resolvidas mediante negociações diplomáticas. Caso Dio se
alcance um acordo, aplicar-se-io os procedimenros previstos no
Sistema de Controvérsias vigente entre os Estados Partes do Tratado de Assunção.
-

tratual, condoído em Buenos Aires, no âmbito do
Mercado Comum do Sul (Mercosul), assinado pelo
BrasiJ em 5 de agosto de 1994."
Relator. Senador Pedro Simon
I - Rel8!t_9rio

Esta Comissão é chama.da, a pronunciar-se sobre o Projeto
de Decreto Legislativo n• 61, de 1995 (n' 69, de 1995, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o texto do Protocolo de Buenos Ai-:res sobre Jurisdição Internacional em Matéria ConlratUal, concluído em Buenos Aires, no Ambito do Mercosul, assinado em S de
agosto de 1994".
Em cumprimento ao disposto no ãrtigo 49, incisO I, da
Constituição Federal, o Ptl:sidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste aro intc:macional.
O diploma legal em apt<ÇO foi aprovado pela Câmaia dos
Depltados em 21 de junho de 1995, tendo, naquela Casa, passado
pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores e de ConstiruiçãO
e Justiça e de Reda.ção.
Segundo exposição de motivos do Ministério de Reçaões
Exteriores, encaminhada a esta Casa. o instrumento internacional .em tela foi aprovado mediante a Decisã.Q 1/94 do Conselho do
Men;ado Comum do Sul (Mercosul) por ocasião de sua VI Reunião, realizada em Buenos Aires, nos dias 4 e 5 de agosto de 1994,
tendo emergido da Ill Reunião de Ministr® da Justiça do Mercosul, realizada em Buenos Aires em 6 de abril de 1994.
O protocolo visa a estabelecer re_gras comuns ao quatro só-.
cios do Mercosul no que tange à jurisdição internacional em matéria contratual, no intuito de criar um arcabouço jurídico destinado
a reger as .relações econômicas entre pessoas rlSicaS OU juJ:ídicãs
do setar privado no âmbito do processo integracíonista.
O documento em apreço restringe a aplicação de seus dispositivos à. jurisdição contenciosã internacional relativa aos cootratos intemacioruiis de ~ureza civil ou comercial, celebrados entre particulares •• que tenham domidlio ou sede social em Estados
Partes do Tratado de Assuoção: oo quando pelo menos uma das
partes sigoatári8.s do cootrato tenha seu domicilio ru sede social
em um Estado Parte do Tratado acima referido, e, além disso, a
eleiçio de foro tenha favorecido um juiz de um Estado Parte. e
ainda disso, a eleição de fao tenha favorecido um juiz de um Estado Parte, e ainda que exista uma conexão razoável seguodo as
DOllllaS de jurisdição do protocolo. Ficam excluidos de seu âmbito
de aplicação os procedimentos concementes a falência e concordatas; os contratos de seguridade social; a!!! questões de direito de faniília e das sucessões; os contratos administrativos; os cont:ralos de
trabalho, de venda ao consumidor, de transporte. de seguro, e os

direita.-reaís.

·

- -----

--· - -- -

O artigo 4 atribui a competência para a SoluÇão dos conflitos decorrentes dos rontratos intemaciOilliiS em matéria- ciVil ru
com.ercial aos tribunais do Estado Parte a cuja jÜiisdiç,Jo os con:
tratantes tenham a.cotdado submeter-se por escritO. O artigo 7 atribui jurisdição subsidiária em pririleíio lugar ao juízo da localidade
do cumprimemo do cootrãt:o; em seguiâa ao juízo do domicílio do
demandado; e fmalmente ao juízo de seu domicílio ou sede social,
quando demonstrar que cumpriu sua prestação.
O artigo 14 dispõe que a jurisdição internacional regulada
pelo artigo 20, alínea c, do Protocolo de Las Leílas sobre Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa ficàlá submetida ao disposto no presente
protocolo.
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61, de 1995 (n° 69 de 1995, na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do Protocolo de Buenos Ai·

É o relatório.
U-Parec:er
O presente ato iD.teinaciOnã:t vem--sui>rii' um1t. lacuna eXistenCone Sul, o
MercosuL no que concerne aos inúmeros contratos de natureza civil c comercial que vêm sendo celebrados entre particulares do selar privado dos quatto paisc$ sócios.
te no imbiiO do esquema de integmçio dos paises do

Com efeito-. a multiplicaçã.o dos cooratos comerciais e o es-

t.J;gi-tamento das re1a.çõcs oconômicas entre os quatro Países Membros do Mercosu] estavam a demanW.r um sistema. de jurisdição
-internacional em matéria cootmiual qUe assegurasse aos operadores econômicos uma estrutura jurídica capaz de garantir soluções
ágeis Para o contencioso ·confrahlaL Ao mesmo tempo. é de todo
conveniente que se l:usque estabelecer a harmonia das decisões judiciaiS e arbitxais viDculadas aos contratos celebrados ao abrigo
dos dispositivos do Tratado de Assunção, mediante a criação de
regras. comuns aos quatro paises, que passam a consti.tuir um marco jurídico no qual poderão inserir-se tais contraros.
O expressivo dinamismo do comércio do Mercosul. onde as
exportações oriundas do Brasil clesceram 300% desde 1990, vem
promovendo um salto qualitativo no mlaciooamento entre os países
do Cooe Sul e levando a nm processo de melhoria de espaço oconõmico lalino-americauo.. O instrumento intemaciooa.l em exame contribui. sem dúvida alguma. pua o aperfeiçoomento deste processo.
Em face do exposto, votamos pela. aprovação do Protocolo
de Buenos .Aíres sobre Jurisdição lntemacional em Matéria Contratual, assinado pelo Brasil em 5 de agoslO de 1994.
Sala da Comissão, 21 de setembro de 1995. - Antônio
Carlos Magalhães, Ptl:sidentc - Pedro Simon, Relator- Romen

Tuma - Guilherme Palmeira - Benedita da Silva - Marluce
Pinto - BeBO Parga - Lúdio Codho - Humberto Lucena -Nabor Junior - José Agripioo - Hugo Napoleão - Bernardo Cabral ~ E~tááo C?afetcira.
PARECERN'606,DE 1995

- Da Comissão de Rdaçõcs Exterior-es e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo o0
068, de 1995 (o 0 63-B/95 na Casa de origem), que
• Aprova o texto do Acordo de Cooperação pãra a
Prevenção ao Uso c Combate à Produção c ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, cdebrado entre o Goveritõ da República .Federativa do Brasil e o oGoveroo da Federação da Rússia,
em Moscou, em ll"de ou~bro de ~?94·.
Relator: Senador Romeu Tuma
Nos termos da Constituição Federa~ art. 49, I, e das dispopertinentes à tramitação da proposição em apreço, encam.inba-se a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional o preseme ProjelO de Decreto Legislativo no 68/95, que
"Aprova o texto do Acordo de Cooper.ação para a Pn:venção ao
Uso e Combate à Produção e ao Tráfico llícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, celebrado enrre o Governo da RepUblisiç.õe~ regimentais

ca Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia. em
Moscoo,em 11 de outubro de 1994."
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Acompanha o texto original do acordo ora examinado exposição de motivos do Exm0 • Sr. Ministro das Rela~·ões Exteriores, na qual são arroladas as. razões que lev:lralt). à sqa negociação
e fiiiDa. Desta manifestação. cabe destacai- o seguinte:

Segundo exposição de motiVos do MiriisteriO-de Relações
Exteriores. encaminhada a esta Casa. os Governos dos EstadosPartes deste aconlo tiveram em mente, ao assiná-lo. o estabelecimento de uma estrumra de natureza jurídica que permita coibir o
contrabando de madeira entre o Brasil e o Paraguai. Visa o presente 1DStrumerité)futernãcional. ademais, promover a cooperação técnica e científica entre os dois países objetivando o uso raciOnal-dos
O referido acordo contempla, inter alia, o mter_
câmbio de informações rios :aspectos mais relevames do_ recursos naturais_renováveis em ambQs os países.
Com efeito, segundo informa a exposição de motivos do
combate à produção e ao tráfico ilícito de drogas. bem
MinistériO das Relações Exteriores. a região oriental do Pari:SUai
como a coordenação de estratégias de prevenção do abuso de drogas e de reabilitação de de~..ndentes. O presen- tinha. há 50 anos, 9?% de cobertura veietal. que foi reduzido para
19% em.l991, resukado do.comércio ilegal de madeiras nobres na
te acordo amplia a gama de países com os quais o Brasil
~gião. O ato-internacional em tela visa. portanto. evitar a devastajá assinou instrumentos semc::lbª-Otes. corro~ o
empenho do Governo brasileiro em participar do~ esfor- Çio das florestas do país vizinho: pela adoçio de medidas repressiços internadOiiã.J.s de combate ao tráfico e ao consumo vas e pela criação de um intercâmbio de conhecimentos na área de
preservação ambiental.
ilícito de entorpecentes."
O Artigo I define o que seja madeira para os fms do acordo
O presidente acordo visa substanctalmente ã harmonização internacional em pauta. cuja defmição coinpreender.i: toras. madas políiicas CÕillUDS de programas de prevenção das drogas e rea- deira serra-da, lan:Pnados. postes. dorme.ntes. lenba e cakrão.
bilitação de toxicodependentes, entre os países signatários.
O Artigo U determina que as Partes Çontta.taotes adotarão
Tralã.:.se. a toda evidência. de matéria de grande interesse ao medidas preventivas e procedimentos administrativos que impeBrasil. especialmente sensível ãs questões referentes à produção, çam a saída de madeira cujo trânsito se encontre proibido w res~
tráfico e consumo de drogas. constituíildo~se seguramente em pas- trito por motivos ecológicos e de preservação dos recursos natuso inicial para uma cooperação mais efetiva e abrangente entre os rais renováveis. O Artigo II estabelece. ademais, o prazo de 90
países aderentes.
dias para que tais medidas sejam .adotadas. contados a partir da enDe forma induvidosa e o acordo oportuno e conveniente aos trada em vigor do acordo.
interesses nacionais, compatível com o ordenamento jutidico bra~
O Artigo UI prevê a apreensão e retenção -doS prOdutoS Oesileiro de natureza constituciOnal e infraconstitucional, versado em
fmidos no Artigo I. origio.ários de uma das Partes Contratantes,
boa técniCa legislativa. pelo que somos pela sua aprovação nos ter- que saírem de seu território sem a licença de exportação ou de
mos da proposta original.
trânsito. tais produtos deverão estar acompanhados do certificado
Sala das Comissões. 21 de setembro de 1995.- Antônio de origem autenticado pelas autoridades competentes do pal:. de
Carlos Magalhães, Presidente - Romeu Tuma. Relator - Beneo. origem.
dita da Silva - Epitádo Cafeiteira - Marluce Pinto - BeDo
O Artigo IX dispõe que as autoridades ambientais- encarreParga - Lúdio Coelho - Humberto Lucena - Nabor Junior- gadas da organização. controle e ftscalizaçãõ trocarão informações
Guilhenne Palmeira - José Agripino - Hugo Napoleão - Pe- técnicas e estudarão formas de cooperação VisandO ao -uso racional
dro Simon - Bernardo CabraL
dos recursos naturais renováveis em ambos os países.
É o relatório.
PARECER N' 607, DE 1995

Da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legis~tivo o 0
83, de 1995 (o 0 61 de 1995, na Câmara dos D'ef!uta·
dos), que •aprova o texto do Acordo sobre Coopera•
ção para o Coinbate ao Tráf'ego Ilícito de Madeira.
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Govtmo da República do Paraguai. em
Brasília, a 1° de setembro de 1994.•

II- Parecer
O presente ato internaciOnal vem coibir uma atividade ilicita a qual vem ocorrendo ao longo da fronteira BrasiYParaguai. e
da qual, segundo dão conta os órgãos da imprensa paraguaia. o

Brasil seria o principal beneficiário. Esta questão apresentava-se
como elemento passível de causar controvérsias no âmbito das relações bilaterais entre os dois países vizinhos. fato qut: não condiz
com as diretrizes da política externa brasileua. que mclui enb.e
Relator: Senador Sebastião Rocha
suas pnoridades o processo de Uuegração·em curso envolvendo
tats países, consubstanciado no Mercosul.
I - Relatório
Outro aspecto de suma importância a ser menCionado é o
Esta Comissão é chamada -a pronunCiai-se- Sobre o Projeto que concerne à preieiVação dO meio ambterite. a c(uat nos dias
de Oecrelo Legislativo n° 83, de 1995 (n° 61. de f99S. na Câmara ab.lais. figura com destaque- na agenda ínterilacionâl, deixarido de
dos Deputados). que "aprova o texto do Acordo sobre Cooperação se constitUil' em uma pr:eocupação restrita rrierãmente às froilteiiis
para o Combate ao Tráfego Ilícito de Madeira. celebrado entre o
nacionais. O incremento das iniciativas de cooperação entre os
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú- países em matéria de proteção ambiental. por meio do intett:âmbio
blica do Paraguai, em Brasilia. a 1°-9-94".
de informações lécnicas e científicas. e pela adoção de inícialívas
Em cumprimento ao disposto no ãrt1go 49, incísõ--I. da especificas nas áreas fioDfeiiiças: Vem-ao encontro dOs intereSSes
Constíb.IíçãO Federal. o Presidente da República submete à apre- comuns do Brasil. do Paraguai. bem cor O do cOnj.mto da popula-_
ç-ão deste conunente.
Ciação parlamentar o texto deste alo internacional.
A adoçào das medidas prev1stàs n·eSle acOrdo deverâ, adeO diploma legal em apreço f01 aproVado pf!la Cânlara dos
Deputados em 2 de agosto de 1995. tendo. naquela Casa. passado mais. mcentivar a formação. entre os povos do continente. de uma
pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores. de Economia. consciência voltada para a exploração racional dos recursos nab.lIndústria e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente -raís. ao mesnio lempo em que contribuirá de maneira decisiva para
e Minorias; e de Constituiç-ãO e Justiça e de Redação.
o combate ao cnme do cOmércio ilegal de madeira.
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Propôs, airida, o Senador Outra, no projeto que acorilpaDhõu seu
yoto, que "os aprt?Veitamentos de quedas d'água e outras fontes de
cnetgia hidráulica. de potência inferior ã. l.OOOkW, que se dcstinaLegislati'IO n° 83, de 1995.
rem ao uso exclusivo do proprietário ou titular de direito dC ribeiSaJa da Comissão, 21 de setembro, de 1995. - Antônio rinidade. dependerão de concessio, outCir'gada por meio de procesCarlQS Magalhães-; Presidente, Sebastião Rocha, Relatelt~ Pedro so discricionário do Poder Concedente, subordinadas às diretrizes
Simon - Romeu Tuma- Beoedita da Silva- Marluce Pinto- de planejamento setorial do Poder Público" e que 'bs beneficiários
Bello Par-ga- GuUbenne Palmeira- Lúdio Coelho- Humbcr· dos aproveitamentos de p::tência inferiOr a UXXJkW, na hipótese da
to Lucena - Nabor Júnior - José Agripino - Hugo Napoleão constitnição de um projeto de maior porte que intetítra no sítio de loBernardo Cabral- Epitácio Cafeteira.
calização destes aproveitamentos, deverão~ indenizados na proporção da quantidade de energia gerula por est<s aprovei!Jilllelltos".
PARECER N"608, DE 1995
. Em, sessao da Comissao de Infra-Estrutura do Senado FeDa Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, deraJ. realizada em 6 de junho de 1995~ foi aprovado o parecer do
sobre as Emendas de Plenário números 2., 3 e 4 ao relator, ficando vencido, com voto em' separado, o Senador José
Projeto de Lei da Câmara 0° 5, de 1995 (0° 5.653, de Eduardo Outra.
Vindo prescitado projeto a Plenário, S. Ex• o Sr. Senador
1990, na Casa de origem), que "dispõe sobre limites
de potências dos aproveitamentos das quedas d'água José Eduardo Outra apresentoo três emendas que traduzem exatae outras fon~ de energia hidráulica de capacidade mente o que coostou de seu voto em separado na Comissao de
rcdu.zida e dá outras providências".
Setviços de Infra-esttutura no Senado.
Em face do exposto, votamos pela aprovação deste i..mpoi"~
tante e oportuno instrumento intein,acio~ assinado_ entre _os Govemos do Brasil e do Paraguai, na fonna ~ _Projeto d~ _~

Relaror: Senador José Roberto AJTUda

I- Relatório

O projeto em questão tem por objetivo regulamentar o disposto no art. 176, § 4°, da Constituição Federal, que exclui de autorização ou concessão federais o aproveitamento de energia renovável de capacidade reduzida. além de dar outras providências,
importantes, p:>r sinal.
•
Em 31 de julho de 1990, por meio da Mensagem n• 558. o
Excelentíssimo Senhor- Presidente da República propôs aos membros do Congresso Nacional. projeto de lei dispondo sobre _aproveitamento das quedas de água e de outras fontes de energia hidráulica de capacidade reduzida e dando outras providênCias, que

tomou o número 5.653-C, de 1990, na Câmara dos Deputados. ·
Naquela Casa. o projeto foi objeto de parecer, concluído
pela aprovação, com substitutivo nos termoS do proposto pelo relator, Deputado Adroaldo Streck, na Comissão de Minas e Energia, em 28 de abril de 1993.
----Em 14 de dezembro de 1994 foi aprovada tCrminativamente, por unanimidade. a redação fmal pela Comissão de Constituição _e Justiça e de Redação, oferecida pelo relator. Deputado Helvécio Castello.
Em 25 de janeiro de 1995, o projeto foí eõcail:iliihado ao
Senado Federai, e. em 30 de janeiro de 1995. foi distribuído à Comissão de Serviços de In.fra-Estrub.na. tendo sido, em 17 de março
de 1995.indicadoorelator.
O relator na Comissão de Serviços de Infra~Es-trutura do Senado Federal entendeu devesse propor o Projeto Substitutivo que
conduzisse à melhoria do equilíbrio entre custos e benefícios paia.
os produtores de energia elétrica-de potência reduzida. para fms de
uso exclusivo do interessado, e que se estabelecessem limites de
potência coerentes com o arual sistema- de discriminação Vigente
no setor elétrico que classifica de: miCiOCentr.ií:( usmas de potência menor do que IOOkW~ minícenliais~ usinas corii potênciaentre
lOOkW e I.OO)kW; e pequenas centrais. usinas CõiD potência inst..&.l<:!da entre UX)(}KW e HJ.CX>OkW. Além disto, entendeu também
devesse desburocratizar-se o processo de outorga de autorização,
pennissão e concessão através dos instífutOs de delegação e subdelegação.
_
_
Levado peb Relator à Comissão de Serviços de Infra-Estrurura do Senado Federal. o projeto substirutivo. S.Ex• o Sr. Senador José Eduardo Outra apresentou voto_ em separado propondo
supressão do parágrafo" único do artigo 140 e alteração nos instirutos de delegação c suhdelegação constantes do art. 4° e de seu § 1°

EMENDA N" 2 DE PLENARIO-EMENDA SUPRESSIVA

Suprime o parágrafo único do art. 140.
Discorda o Senador da redaçao dada ao parãgrafo ónico do
art. 140, que coosidera de utilidade pública os aproveitamentos de
potência superior a 1.000 kw, destinados ao uso exclusivo do concessionário. Diz ele que isso poderá criar conflitos soCa1s em áfeas
rurais até mesmo especulaçao fundiária. DiZ, ainda, que esse ~
dutor podem amanha destinar tõdo ou parte da energia à COillei1;ializaçao sem que tenha recebido a concessao por meio de processo
Jicitário. Assim, propõe qUe os ajlrovéffiiineiltos que se ·aesc.inàrem
ao uso exclusivo, coo.codidos JXlitO discricionário do Poder Conce-dente, sejam at6 l.<XXl kw.
EMENDA N" 3 DE PLENARIO-EMENDA MODIFICATIV A
Modifica o art 4° que, em funçao da terceirn Emenda, passa
a ser o art. 5°. A alteraçao proposta pelo Senador ele mina a delegaçao e a subdelegaçao do Ministro para titular do órgao setorial sob
o ugumento de que o poder Concedente é fraco.
EMENDA N" 4 DE PLENARIO·EMENDA ADITIVA:

Adiciona um novo artigo (art. 3~ e um novo parágrafo (parágrafo único do artigo 3°).
Esse novo artigo estabelece que aproveitamos com potência
inferior a l.OOOkW. destinados a uso exclusivo do propri~tário ou
de titular de direito de ribeirinidade, são outorgados por coocessão, mediante ato discricionário do Poder Concedente e obedecido
o planejamento setorial.
O parágrafo úoiCo estabelece que, em caso de constituição
de projeto de lnaior Porte, os beneficiários do aproveitamento deverão ser indenizados.
Há que se observar que o substitutivo do relator trata desse
ponto..refe!ente ao uso eXclusivo do coocessionário ·oo parágfafo
ún!co ~ artigq 140 cuja supressão está serido proposta pelo autor
das emeridas. E bem verdade-que o relator considera, diretam.ente
do Senador Outra. de -Utilidade pública os aproveitamentOs com
potência superior a I. ()(X) KW que se destinem ao uso exclusivo
do concessionário.
É esse relatório.

II- Voto do Relaror
Em que pese louvarmos o Sr. Senador José Eduardo Outra
por suas preocupações no que concerne ao parágraTo únicO doalt.i·
go 140. não comungamos das mesmas. Diz S. Ex• que o auto produtor de um empreendimento com potêDcia superior a 1.000 KM,
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tendo recebido sua concessão por ato discricli:mário do PoderConmcidente sobre a sua receita operacional bruta auferida a partir de
cedente, poderá amanha. já com o empreendimento realizado. coouwbro de 1988, indusive, como determinado pelo art. 1°, V,§ '1:'.
men-ializar parte ou mesmo a totalidade da energia produzida.
do Decreto-Lei no 2.445/88A na redaçao dada pelo [)e(:reto-Lei no
Em sua Emenda Aditíva, propõe o ilustre Senador que em
2.449/88. e nem sobre o seu Imposto de Renda apurado a partir do
lugar de potência superiOr a 1.000 KW se estabeleça potência infe- e1tercício fmanceiro de 1989, pCrloclO base de !988, como estaberior a 1.000 KW.
lecido pelo art. 3°, § 2°. da_ Lei Complemeotar n° 7nO. poiqUe teCom potência superior ou inferior a 1.000 kw, a coosiderar- vogado pelo art. 10 do Decreto-Lei no 2.245/88 (fls. 03).
se os argumentos do Senador Outra, o problema cootinuaria ex is-- 4. A sentença de- Pritneiro grau, do Juiz Federal da 1ga v ara.
tindo. A questão não está no li.m..ijp da polência. nem mesmo no concedeu em parte_ a se&l:lrança. tao-somente para que os impetranfato de ser oo não considerado o einpteendimento de utilidade pú- tes nao fosSem colnpelidos a pagar o PIS como determinado pelo
blica. mas sim erri ter-se um órgão regulador forte, bem estrutt.lta- Decret_o-U:i n° 2.445/88, alterado pelo Decreto-Lei n° 2.449/88.
do e com mecanismos que lbe permitam ser guardião dos interes5. Interposto recurso pela Uniao Federal. a Primeira Turma
ses maiores da comunidade nacional.
do Trihlnal Regional Federal da za Regiao deu-lhe parcial JXOViNo substitutivo do relator é proposto, e disto discorda o Seaieoto, por unanimidade de votos, para que a decisao a quo alcannador Outra, que o Ministro- de E:ttaJo das Minas e Energia poderá çasse apenas os recolhimentos referentes ao ano de 1988, quando
delegar ao titular d.o órgão setorial específico a ootorga de aros de os decretos-leis em discussao ainda nao tinham eficácia. recooheconcessão e pemrissão de serviços públicos de distribuição· de cendo, entretanto, a legitimidade de ambos os diplomas
face
energia elétrica e de autorização de aproveitamentos de queda d'á- da inconstirucionalidade argüida.
gua e de ou~s fontes de energia hidráulica ou de usinas de gera.:
6. Inconformados, os impetrantes recurso exrra.ordinário
ção elétrica de origem térmica, bem como subdelegar-lhe a ootor- fundado no art. 102,
da Lei Maior.
ga de a tos de concessão e permissão .de energia elétrica relativas a
7. Admito o apelo extremo, pronunciou-se o Mini.st6rio Póaproveitamentos de quedas d'águk e de outras fontes de energia blico Federal no sentido de que dele nao se viesse a conhecer (fls.
hidráulica.
07 ali, 43 a 45).
O Estado. n.açio politicamente organizada. deve, por meh-8. O SupremO Tnbuna1 Federal. enrretanto. em Sessao P!ede seus poderes constittlídos, gerar condições pua que p atendi- nária do dia 24 de junho de 1993, por maioria de votos. vencidOs
mento ao cidadão, sem rompimento das salvaguardas necessárias os Ministros, Relator, Carlos Mário Velloso, e Itamar Galva.o, deao cumprimento dos seus deveres, se realize de maneira fluida. cidiu conhecer do recurso extraordinário e dar-D:J.e provimento
desburocrati:mda. A delegação e a subdelegãção propostãs aten- para declarar a iDcõDstitticionalidade dos decretos-leis emquestao.
dem a esse mister.
9 _O aCótdao foi publicado em 4 de !IUU:ÇO de 1994. e, ;mIsto posto, meu voto é pela rejeição das emendas propostas tamente com as notas taquigráficas do julgamento, encaminhado
pelo_Senador José Eduardo Outra. e pôr c:on:seqlUncia, pela manu- ao Senado Federal por oficio de 6 de abril do corrente ano, vindo 1
tenção do parecer da Comissão de-serviços de Infra-Eslnltura do Co.missao de Constituiçao, Justiça e Cidadania para manifestaçao.
Senado Fedeml. em reunião realizada em 06 de junho de ! 995
de acordo com o art. 101, llL do Regimento Interno •
Sala da Con:üssiió, 20 de setembro de 1995. José_Roberto
10 _É o relatório.
.
Arnda, Presidente -José Agripino Maia, Relatcc.

em

m.

Diswssão

PARECER N• (;09, DE 1995

Da Comlssao de Coosdtulçao, Justiça e Cidadania sobre o Orlào "'S" u• 41, de 1994 (Ofido n° 2g..
P/MC, de 6-4-94, na origem) do Senhor Presidente
do SupRmo Tribunal Federal, CDaJmlnhando ao
Presidente do Senado Federal t:6pla do a<Órdao proferido por aquda Corte nos autos do Recurso Extraordinário n• 148.754-21210/RJ, para o fim previsto
no art. 52, X, da Constituiçao FederaL
Relator: Senador Josapbat Marinbo
1_ Pelo Oficio "S" D 0 41, de 1994 (Of. n° 28-P/MC, de 6--494, na origem), o Presidente do Supremo Tribunal Fedem!. Ministro Octávio Galloni, eocaminha a esta Casa, para os fms previStos
no inciso X do art. 52 da Constillliçao Fedem!. cópia do ac6<dao
proferido por aquela Corte nos autOs do R~ EiliaOrdi!Wiõ nõ
148.754-2/210, do Estado do Rio de Janeiro, que declarou, lncidentalmente, a inconstitucionalidade dos Decrt:tos-Lcis n~ 2.445 e
2.449, de 29-6-88 e 21-7-88, respectivamente.
2 _ Segundo o relator do apelo extremo, Ministro Carlos
Mário Veloso, discutiu-se, nos ã.utõs, a constittJcioiià.lidade da exigência do recolhimento da contribuiçao para o Programa de Integraçao Social _ PIS. na focma estabelecidapelos ,.,fCridoS dCcre·
tos-leis.
•
-3 _ Impetnuam os interessados, inicialmente, Mandado de
Segurança Preventivo contra o Delegado da Receita Federal no
Rio de Janeiro, a fim de obstar tal exigencia.. requerendo a concessao do mandamos para que nao fossem ~lidos a pagar o P1S

~

1!. Nos termos do inciso X do art. 52 da Calistimiçio em
vi_gor, compete privativamente ao Senado Fedeml "suspender___a
execução, no todo ou em parte, de lei declarada incoostiluciocal
por decisão defmitiva do Supremo Tribunal Federal". E segundo
dispõe_o Inciso II do aitigo 101 do Regimento Interno, compete a
este Colegiada apresentar o respectivo Projeto de Resoluçio.
12. A COI!Illnicação do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal se fez acompanhar de c6pia do acótdio e da v=io
do registro taquigráfico do julgamento. O Parecer do ProcuradorGeral da República foi transcrito às fls. 180/184 e 2161218 (fls.
07111 e 43/45 do processo legislativo) dos autos de origem. na cópia anexada pelo Ministro-Relator'.
13. Em complementação às exigencias estipuladas no art.
387 do Regimento Interno do Senado Federal. cópia do texto dos
diplomas legais ~larados inconstitucionais, ruja execução se
pretende suspender, foi anexada pelo Relator originariamente designado, Senador Cid Sabóia de C.....alho.
14. Dessa forma, entendendo satisfeitOs os :requisitos caistilucionais e -regitaenfilis pertinentes à matmia, impõe-se que se
fornrule projeto de "'soluçio (art. 388 do RlSF) suspendendo a
exeaJçio dos Decretos-Leis n"s 2.445, de 29 de junho de 1988, e
2.449, de 21 de jlllio de 1988.

·'
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O Senado Federal resolve.:
An. 1o Fica suspensa a execução dos Decretos-Leis n°s
2.445. de 29 do junho do 1988. c 2.449. de 21 de julho de 1988.~
declarados inconstitucionais por decisão defmitiva proferida pelo
Supremo Tn'buoal Federal no .Recurso Extraordinário n° 148.754-2/2HYR.io de Janeiro.
_
ArL 2° Esta Resolução entta ein vigor na data de sua publicação.
. . .
. .. - - -

An. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1995.- lrls Rezen·

de. Presidente, Josapbat Marinho, Relator. Francelino PereiraRoberto Requlão -José Inácio Ferreira - Lúcio Alcintara Esperidião AmiD - Romeu Toma - Ney Suassuma - Roberto
Freire- José Eduardo Dutra - Ramez Tebet- Ronaldo Cunha
Lima- Jefferson Perez- B~rnardo Cabral- José Fogaça.
PARECER N' 610, DE 1995

Da Comissão de Constitufçio, Justiça e Cida·
dania sobre o Of'Jào "S" uO 19 , de 1992 (98.PIMC,
de 8-7-92, na origem), do Seobor Preddeote do Su-

premo Tribunal Federal, cocam.lnhaudo ao SuJado
Federal cópia do acórdão proferido por aquela Corte
nos autos do Recurso Extraordinário n° H1.336,
para o fim previsto no art. 52, X, da Constltulçlio FederaL
Relator: Senador Josaphat Marinho
_
.
1. Pelo OficiO "S" n° 19, de 1992 (Of. no 98:-P/MC. na ongem). o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mini~ Si_dney
Sanches. enc:amiDha a esta Casa. para o~ f~ prevtstos no me~ X
do artigo 52 da Constibliçlio Federal. ciSp.ia do acóidão profendo
por aquela Corte nos autos do Recurso Extraad~o n° 121.3~1/210. Interposto pela União Federal contta decisão do e":lio Tn·
bunal Federal de Recursos, que conflllDara sentença do Jurz F~
ral Hugo de Brito Machado pela procedência da açlio declamt6ria
proposta por Ana Maria de Freitas Costa Albuquerque. o roeu=
foiconhecidoenãoprovido.
__ __ _
. ----2. Discutia-se a constitucionalidade do empréstimo compulsória institUido pelo artigo 10 do J:?ecretg_:-Lei no 2:288• ~- 2~ de
jullio de 1986, e exige dOS ãôquirentes_ de ~~y~~~_passet~ e
utilitários. Foi relator do Recurso Extraordinário o Ministro Sepulveda Pertence.
3. Incidentalmeme. o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstítuCTonalidade:
.
a) da expressão ''bem como dor adqu~~s- de ~1}-t~_yets
de passeio e uiiliflrios. "no pmgii[O ú.W.Co do artigo 10;
b) do artigo 11 e seus inciso n._~_ e _IV;
c) do artigo 13 e seus par.ígr:afos;
d) do artigo IS;
__
e) do artigo 16 e§ 2'. lodos do Docnoto-Lei_n• 2.48!, de
1986.
.
. . . .
. -·.
.
.
4. Os dispositiV-õS 1iD.PiJ.gilados têm a segumte redação:
''Art.lO. ·-··--·----··-------·---------...
Par.ígr:afo único. O empréstimo compulsório ~
exigido dos consumidores de &asoli.n,a ou ~ álcool pua
veiculas automotores, bem CODlO dos adqutrentes de automóveis de passeio e utilitários.

Art.ll. ····-··-··-·-·-··-··-··---·--II- 30% (trinta por cento) dó preço de aquisiçlio
de veículos novos e de até 1 (um) ano de fabricaçio; ......
m- 20% (vinte por ceiJlo) do preço do aquisiçio
de veículos com mais de 1 (um) ano de fabricação;

IV
10% (dez por cento) do preço de aqUisição
de veículos com mais de 2 (dois) e até 4 (quatro) aoos de
fabricação.
·~ Att. 13. Nas alienaç~ de automóveis de passeio
e utilitários. o CUJ~timo será devido_ no _momenro da
aquisição, antes do licenciamento ou da tnmsferência de
propriedade.
§ 1o O alienante remeterá uma via do documento
de arrecadaçio do empr6stimo e senl solidariameme ,...
pomável pelo pagamento.
§ 213 As repartições de trânsito arquivaria. no ato
de transferência de propriedade do veículo, cópia do documento de attceadação do empréstimo.
§ 3' A Secn:!Bria da Roc:eita Federal baixam. peri·
odicamente, pauta de valores de veículos usados. para
determinação do montante do empr6stimo.
§ 4' O empr6stimo de que IIala este artigo não
senl exigido:
a) na aquisição de veiculos fabricados há mais de
4 (quatro) anos;
b) na alienação Cidnciária em garantia;
c) na venda efetuada pelo fabricante a concc.ssio-nária aotorizado;
d) na aquisição de veículos que se destinem: comprovadamente .i condução de passageiros na ~\t.gori.e
de aluguel (IAxis); '
e) nos demais casos especificados em ato elo Ministro da fazenda.
Att. 15. O emprésWó() comPulsório iricidC'ute sobre aqu.isiçio de veículos será mcolhido à rede mecadadom de ~itas fcdenlis; em documento próprio, ~
ficado em ato do Poder Executivo.
Parágnüo único. O valor do empiÚI.imo ficari. indisfioonível nO Banco Central do Brasil.
.
Art. 16. O empr6stimo será resgatado no úkimo
dia do terceiro ano posterior ao seu n::oibimento, efetuando-se o pa.gamento com quotas do. J11orlC' Nacional
de Desenvolvimento. criado nesta Decre.'.o-Lei.

§ I• -··-··---··--------··------··--··§ ~ O e1I1p1tstimo-compulsório sobre aq~Iisiçio
de automóve-is de passeio e utilitários terá rednimento
1
equivalente aos das Cadernetas de Poupança '·

S. É o relatório.
--

D~ssão

6. Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituiçio em vigor-, compete privativamente ao Senado Fedem! "suspender a execuçio. no todo ou em parte. de lei declarada inconstitucional por
docisilq dcfmitiva õo Supremo Tribunal Federal." F, segundo dis·
J)õe-o inciso II do artigo 101 do regimento Interno·: compere a este
Colegiado .ipresenrar o respectivo Projeto de Resoluçio .
. 7.A ""!;DUDÍ<Jiçlio do Presideote do Supremo Tribunal Federal se fez acomapanhar de cópia do a6rdio e das notas taquigrá·
ficas do julgamento. O P8I<COr do Procurador-Geral da república
foi tmlsaito b fls. 493/494 do relatório do_ Ministro Relator.
Tiun~m consta do projeto a cópia do Decreto-lei 2.188186. cujos
dispositivos ~Õta.n! ~~elos in.CQSntituci_ooais.
·- -- -8. -nessa forma, entendendo satisfeito os requisitos constitucionais e regimentais, e-COJ:Õ. a fmalidade de atribuir forla executória àquela declam_ção de inconstituciooalidade, propõe-se o seguinte Probjeto de Resolução. que suspende os referidos dispositivos da Lei n° 2.18&'86.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" I 05, DE 1995.
Suspcnde a execução de dispositivos do Decret~Lei 0 o 2.188 de 23 de julho de 1986.
-OoSenado Federal resolve:
Art. 1° Fica suspensa a execução dos artigos 11 e seus incisos II. III er IV. 13 e seus parágr.tfos. 15. 16 e seu § 2", e da expressão- 1'bem como dos adquirentes de automóveis de passeio e
utilitários", no parágrafo úniCo dõ artigo 10, do Decret(;Lei n°
2.288, de 23 de julbo de 1986, declarados inconstitucionais nos
autops do Recursos Extraordinárici:i::t0 121336.
Art. 2• Esta resolução enlra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se aa disposições em coolrário.Sala das Comissões, 20 de setombro de 1995. -Iris Rc:zen·
de, Preaidente - Joaphat Marinho, Relator - Ney Suassuma José Eduardo Dutra - Remez Tebet - Roberto Frei"' - Ademir Andrade- Rooaldo Cunha Lima - Esperidião Am.lo - Pedro Simon -Lúcio Alcâotra -José lguácio Ferreira - José Fogaça - FranceHno Pereira - Jefferson Perez - Bernardo CabraL
0 SR. PRESJDEN'IE (foolonio Vilela Filho) ~ O e•pediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ~erimento que sea:6 lido pelo Sr. 1o Secretálio em exercido, Senador Ney SUassuna..
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.237, DE 1995
Senhor Presidente do Senado Federal.
Requeiro a v. Ex', oos tmnos do art. 258 do Regimento lnlerno. do Senado Federal, a tramiiAção coojmla do PLS 251195 com o
PLC 66195 ePLS 32195, porve=em sobre a mesmamaléria.
Sala das Sessões, 26 de selembro de 1995. - Senado.- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDEN'IE (feotooio Vilela Filho)- O requerimente lido será inclufdo em OJ:dem do Dia opoltllnamente, nos
termos do disposto no art. 255, II, c, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a lilosa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido seguinte:
0

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 270, DE 1!195
Dispõe sobre a destinação de recursos orça-

meotários para o custeio das campanhas eleito.rais.
O Congresso Nacional deereta:
Art. 1• As dotações orçamentirias de que 1rata o art. 38, inciso IV, da Lein•9.096, de 19 de setembro de 1995,seliocalculadas l razão d R$5,00 (cinco reais), por cada eleitoc alistado pela
Justiça Eleilo!a! em 31 de dezembro do ano anterior ao da realização das eleições.
§ I o Os recursos orçamentárioa calculados na f<rg~& do .,._
put deste artigo sedo aplicados exclusivamente no atendimento
do disposto no art. 44, inciso ill, da Lei n• 9.096, de 1995.
§ A previsão orçamentária dos recursos mencionados oo
panlgr.tfo anterior deverá ser consignada. no anexo do Poder Judicimo, ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2° total doa reciJIWa de que lrata esta Lei sai - do pelos partidos poHticoo JrOpol'Ciooalmele ao tamanho da bancada de cada um deles na Olmara doa Deputados.
§ I • Nos cllculos de propoo:ção a que alude o caput deste
artigo, tomar-se-á por base a filiação partidária que constar na diplomação dos candidatos eleitos.
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§ 2• Havendo fusão ou inCOlJlO"'IÇlo de partidos, sõrá ooÕsiderado, para efeito do cálculo aludido no parágrafo mlerior, 0 msultado da adição do número de candidatos diplomados em seus
partidos de origem que vierem a- WegraT o nõvo partido; âcSdc
__ que a referida alteração partidária ocorra a~ um- ailO antes da J:i;alização das eleições.
§ 3° Ficam excluiOO. do art. 41 da Lei n° 9.ü96, de 1995, a
distribuição dos recursos orçamentários de que trata esta Lei.
AIL 3°-0s crédíto$ a que se_refere o artigo anterior sedo
automaticamentedistribõidosaoTesouroNaclooal.
_
§ 1° Os_créditos mencicoados neste artigo mio éolocados
em conta especial do Banco do Brasil S.A. l disposiçlo do Tribunal Superior Eleitoml ath seis meses antes du eleições.
§ 2• O Tribunal. Superior Eleitoral, dentro de trinta cllas, a
cootar da data do depósito a que se refere o porágnfo antericr, faJá
a !!"P""'i"•Jiistri!;.liçao_aos Direl6rios Nllciooais dos paiiidos.
Art. 4" A prestação de 'contas <'a aplicação 00. """"'"" financeiros nas campanhas eleitórail Será. feita em conformidade
com a legislação em vigor.
Art. 5° O custeio das campanhas políticas com outros recursos financeiros que não os -previstOs Desta Iei ilio pOdcii ultra:passaro valor da dotação orçamenliria deotinada iquela fmalidade.
§ 1° O montante de recursos llio-<rçamea:Lúios referidos no
aput deste artigo compreendem rCcw:sos de quaisquer ordens,
que devedo ser convertidos em bônus eleitorais na forma da legislação vigente.
§ 2• O Poder Público deverá ampliar poulatinamette sua
participação no fmanciamento das campanhas poKticu de modo
que dentro de dez anos apenas vinte por cento desses r:erunos sejam provenientes de dooçõea de porticulares ou de n:cursos pro.
prioo dos candisJatos.
Art. 6• O Tribunal Superior Eleilonl boixut,dentro de sessenta dias. insttuções paril execução do disposto na presente Lei.
-- Art. ?"Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. go Revogam-se u disposiç!!es em cmlrário.
Justlllcação
O aprimo<Bm<lllo da legislação eleitoral e portidma 6 uma exi-gêneia permailente de qualqu« sociedade <PC proaml tomar mais
efetiva e represenll.tiva a pi.Ilicipaçio polftica do seus cidadiol.
A inllu&lcia do poder ec:<lOÔmiCO S01JJ!R ....,ve ~·
nas discussões a "'speito da real repnosentatividade demoailiea
doa pleitos eleitorais de qualquer pais. Quanto ao Bruil. IUalesisIrçio elcitoml vem sendo modificada constame:DleDe pua incluir
restrições ao uso abusivo do diDheiro nas caJDI»nbas eleitorais. No
ettanro, conslatam-se, com ~&leia, acusações conlra delenninados eandidatos, eleitoa em nzio de despenderem elevada& somas de recursos fmanceiros em suas campanhas. infringindo, assim, a lei
_
As principais demoeracW representativu do mundo estio
procurando remover tal p:oblema instituindo o financi•rrimto j>Ó·
blioo direto aos partidos puHticoo. Essa pritica vem glllhiDdo f<><ça eDl.te os países europeus dcse:nvolvidoc, semeio que 01 plfses
nOO!ioos, Suécia. .de.de 1966, e postaioanaJre F"miJndia, Noruega e
Dinamm:a.. há uma certa simjlih•de de legisiaçlo a re:spe*J. o que
~ falar em "modelo escandinavo" de subveoçio estala! dos portidos, que est1 baseado em 11& pilares, a saber. a) a a}lda OCXlDOimioa
ofJcial6 destinada aos paiiidos de ocmlo CXliD..,. fca-ça o1eitonl e ...
força pa!'lamem.lr: b) f!IIIIDCiamedo das llividados ordiDiriu, em bases ODJaÍs, sem que a oc:oufocia de eleiç<lOo ...ub na alocaçio de mcunos p1blicos adiciooais; c) nlo se exige, oom oxcoçlo do caso fmlandês. CO!!lrole sobre o uso dessas subvenções póblieas nem sobre a
01ig<.>!"1 d~ nt'~"'~·~ll·'r ')'11--<!.o;: f":m1es dP. fii1lnCl'\rnt::Dt(• rie m.:e f"'r)d~m
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dispor os partidos. É importante t"Cssaltar que a ausência do con- de Fundo Especial de ASsistência Fmanceira aos Partidos Políticos
trole mencionado na letra c é uma camcteristica desses países es- (art. 38), constituído de rerursos provenientes de diversas fontes,
candinavos, nao OcOrrCD.ôo nos demais países europeus que ado. inclusive de dotação arçamco.t4ria da Uniio (art. 38? IV), a qual
deverá ser oonsignada ao Tribunal Superioc EleiiOral (art. 40). Tais
tam o fmanciamentO pjblico dos partidos.
O sistema de fllWlciameniO públie<> dos partidos e da cam- recursos devem ser aplicados em conformidade com o disposto no
~a eleitoral oa Alemanha para o Bundestag compreende um
art. 44 da referida lei, que menciona. eiJt.rc Outros itens. o .ilistasistema de restituição parcial das despesas efetuadas e de adianta- meoto e eleiçilo (44, Ill).
mento de futuras restituições de despesas de campanha eleitoral.
Todavia. a j?rática das Campanhas eleitorais. ínobstante a
fmanciado com verbas orçamentárias.. Isso significa. na prática. pnoocupaçio da legislação recente em <>!ibir o abuso do poder ecosubsidiar regularmente os partidos políticos. Prevendo. ainda. o nômicô. '"tem demonstrado 'que o rmanciam.ento público dessas
cootrole e publicidade da cootabilidade das campanhas dos parti- campanhas, através do fundo particMrio, não tem cumprido a fmados. Nesse sistema, o montaD!e global de despesas reslituiyeis de lidade de reduzir a influência do puder econ&nico no resultado
campanha é calculado na base fiXa de 5 marcos alemães JXll" eleiiOr das eleições.
alistado. a ser rateado entre os partidos de acordo com seu desemOs países que têm a legislação orientada nessa direçio são
penho eleiloral demoosttado pela apuraçio fmal do resultado das países economicamente prósperos e, na maioria dos casos. politieleições. As doações de :recursos fmanceiros sio permitidas desde cameme ll!lllldutocidos, tendo uma população de el"'iado nivel
que Dia provenham de fundações públicas ou associações de inte- educacional e culblral que, por ísso mesmo. cobra dos governantes
resse públioo; proibem-se, também, as efetuadas JXll" associaçõe• um processo eleiloral em que Dia possa haV.. dúvidas quaniO a
proflssionais e as anônimas de valon:s superiores a 1.000 marcos _ seus resultados.
alemães e as que foreill oferecidas com evidente expectativa de
O Brasil ainda Dia so enquadra """"""""" oeste perfil Mas as
vantagem econômica ou política. Tala doação superior a 20..()(() freqüentes denúncias de que cancljdatos são eleitos infringindo as normarcos alemães deve ter seu valO[' declarado com a identificação mas eleita"ais; abusanâo do poder econllmico pam cooseguir hito
do doador.
eleitoral, toma necessária a atuação do Poder l'llblioo, fmanciando as
O processo eleitoral norte-americano:. na sua parte refereDle campanhas eleitorais, pu:a coibir e erradicar tais jrlticas eleitoraúo inao fl.iiariCiamento das campanhas. é disciplinado em legislação que competiveis coi:n Uma: verdadeira de:mocracia.
..
compreende duas vertentes: as eleições federais cm geral (presiAs objeções mais comuns à destinação de rerursos orça~
denciaiS c pma o" Congresso) t Uiiiil específica para as eleições pre- mentários, cm monlallles significativõs. para que os partidos possidenciais. São estabelecidos, tanto para as pessoas físicas como sam disputar as eleições sem se submeterem aos interesses de
para as pessoas juildicas, limites pata doações aos candidatos, os grandes grupos econômicos. ~elacionam-se com as prioridades dos
quais devel'io conStiliiir cOmítês habilitados para recebê-las, e ob-- gastos govemamentais e com a própria nablreza de tais despesas.
rigatoriedade de publicidade daquelas de valores superiores •
que poderiam se inconvenientes frente -aos graves problemas soUS$100. Existem comissõeS-estaduais. de COIDJX)Siçio bipartidá- ciais do Pais, onde substancial paxt:ela da populaçio é mal assistiria. que controlam oS balaocetes entregUes peloS cOmi~ês cleit~s da pelo Poder l'llblioo.
dos candidatos. Periodicamente são ~einetidoS A Comissão de EleiTais argumentos podem ser retorquidos tanto por seu aspec~
ções Federais (FEC) relatórios pormenorizados solre as conlnOui- to fmanceirO. cOOsiderando-se que o volume de recursos orçamençlles recebidas. Não há limites para as despesas de campanha para tários é perfeitamente suportáVel pela sociedade, sem que haja neo CongresSo; no entanto, tratando-se de eleições presidenciais. o cessidade de sacriítcar qualquer programa social, quanto pelo forcandidato pode optar pelo fma.nciamento público desde que:obte- talecimento da cidadania, que é condição indispensável p~_que
nha 5% dos votos válidos e renuncie a qualquer fmanciamenttipri- os frutos do progresso ccooômico cheguem a todos os brasileiros.
vado de sua campanha.
Pnx:ummos. fmalmente, neste _projeto de lei, que 01'3. submeteNa França, a Lei Orgânica D0 88-226 e a Lei Ordinária n° mos aos nossos pares. aproveitar a legislação partidária c elcitmal
88-227, ambas de 11 de março de 1988, instituimm o fmancia- ~ existente, apenas ampliando seu alcance. Por conseguinte, o que estamenta público das campanhas para a Presidência da República e a mos propondo, em síntese, é a ampliação e o reforço do Fundo PartiAssembléia Nacional, bem como das atividades partidárias de roti- dário, previsto na Lei n• 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei Orgâna, sendo bastante expressivo tal fmanciamenlo de modo a ev~ Dica dos Partidos Politicos~ pam que o Estado possa participar, de
que as verbas de origem privada sejam de~tes para.• el~ modo decisivo, no financiamen1o das campanhas eleitorais, i.nspiran..
ção de qualquer candidato. No caso da eleiçio para a Presid&lcta do-se oos modelos adotados pelas principais democracias do lpundo.
da República, o candidsto que obtiver pelo meDOS 5% (cínoo por
O parigrafo 3° do art. 2<' do Projeto exclui, por coCrência, o
cento) dos votos vlllidos no primeiro turno sC:rá ressarCido em 25% critério da distnOuição determinada pelo art. 41 da Lei n°
(viri.te e cinCo por centO) do limite máxiriio legal de despesa. que é 9.096195, que determina:
de 24 milhões de dólares para o primeiro turno, valor este reajustável anualmente através de decreto. de acordo com a previsão de
"Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de
evolução da média anual dos preços de bens e serviços de consu30 (trintã) dias. a contar da data do depósito a que se remo familiar.
feie O"§ zo do artigo anterior. f.irá a icspf-,ctiva distiióuiPoderlamos citar outros paíSes qUe fmãnciaril seus pàrtidos
çáo aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos
políticos e sUas campanhas eleitorais. porémjulgamos suficientes
seguintes critérios:
os exemplos acima para demonstrar uma tendência mundial de as
I _ um por cento do total do Fundo Partidário -será
democracias procurarem alijar da disP'.Jla eleitoral a malsã influêndestacado para enttega, em partes iguais. a todos os_ parcia do poder económico.
tidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal
·
A Carta de 1988 determina. ainda, em seu art. 17, § J•, que:
Superíor Eleitoral;
"Os partidos politicas têm direito ·a recursos do fundo partidário
II _ noventa e nove por cento do total do Fundo
( ... )".Esse fundo está previsto na Lei D0 9.()96. de 19 de setembro
Partidário serão distn'buídos aos partidos que tenham
de 1995 (Lei Orgânica dos Partidos Politicós),~ oom a denominação
preeD.Chido as condiçõeS-do art. 13. na propoiÇãOOos
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votos obtidos na última eleição geral para as Câmara dos sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variaÇões que venham a induzir a erro ou confusio.
Deputados.
rtrtJí..Õ II
Procuramos, fmalmente, ne5ie projeto de lei. que Ora submetemos aos nossos pares. aproveitar a legisbçào partidária e eleiDa Organização e Funcionamento dos Partidos PoJiticos
toral existente, apenas estendendo o seu alcance. Por conseguinte,
CAPÍI1JLOI
o que estamos propondo. em síntese, é a ampliação e o reforço do
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos
Fundo Partidário. previsto na Lei n° 9.09b, de 19 de setembro de
ArL 8° O requerimento do ~gistro dê partidO político,-diri1995 ( Lei Orgânica dos Partidos Políticos), para que o Esoado
possa particij:iar, de modo decisivo, no fmanciamento das campa- gido ao cart6rio competente do Registro Civil das Pasoas Jurldinhas eleitorãis, iriSpiiando-se nos mcde1os adotados pelas princi- cas, d3. Capital Federal, deve ser subsajto pe1oo seus fundadores.
em número nunca inferior a cento e um. COm domicílio eleitoral
pais democracias do nmndo.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. _Senador Edi· em. no mínimo, uin \«ÇÇ dos Estados, e seri. aoompomhado de:
I- c()pia iwtên!ica da ata dA mmíio de fundaçio do partido;
soo tobão, Senador Pedro Slmoo.
II- exemplares do Diário Oficial, que p1blicou, no seu inLEGISLAÇÃO CITADA
teiro teor. o programa e o estatuto~
m - n:lação de IOdos os fundado!.:s com o nome complelo,
LEIN"9.0%. DÊI9DESE1EMBRO DE 1995
naturalidade. número do tíbllo eleitoml. oom a Zona, Seçio, MmiDispõe sobre partidos políticos, regulamenta cipio e Estado, prof.Ssio e endereço da resid&.ciL
§ I • O n:querimenlo indicará o nome o função dos dirigenos arts. 17 e 14 ~ 3°. inciso V, da Constituição Fede-

tes provisórios e o endereço da sede do partido na Capital!'~.
§ 2° Satisfeitas as exigê"ncias desse artigo, o Oficial do Re€> Vicc-Presidente da República ao exercício do cargo de gistro Civil efetua o registro no livro cotrespOndente. expedindo
P=idente da República
certidão de inteiro teor.
Faço saber que o Congresso Naciooal decreta e eu mencio§ 3• Adquirida a personalidade juridiea na forma desu. artino a seguinte Lei:
go. o partido promove a obtenção do apoiamcnlo núnimo de elciTfruLo [
tores a que se refere o § 1° do art. ?' e realiza os atos necessários
Dispwições PreUmíoares
para a constiruição defmitiva de seus 6rpos e designaçio dos dirige_ntes., _na _forrila do ~u ~tatuto.
_ ___
-~
__ _-,
Art. 1• O partido politico, pessoa j1tidica de dúoito jlrivado,
- Art. 9" l'eita a coristiblição e desígoaçio, n:ferldas-oo f 3°
destina-se a assegurar, ao iuleresse do regime democrá6co. a au- do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoveria o registro
tenticidade do sislema represenrativo e a defender os direitos fim- do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. atrav&
de n:querimenlo acomponbado de:
dameolais defmidos na Constiblição l'ederal.
Art. 2° É livre a criaÇão, fusão, incotporação e exiinção de
I - exemplar autenticado do int~ kxx do programa e dO
partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional. estatuto partidários. inscritos oo Registro Civil:
o regime democrático, -o pluripartidarismo e os direitos fundamen\ II- certidão do registro civil da peuoa jurídica a que se re-U>is da pessoa. humana.
_ fere_ o § 2° do artigo antericr,
Art. 3° É assegurada. ao partido político. autonomia para
IH - certidões dos cart6rios eleitomis q.J.e romprovem ter o
definir sua e&truturit intema. organjzaçio e funcionamento.
partido olx_ido o apoiamento mínimo de eleitores a que se ~fete o
Att. 4• Os filiados de um partido politico têm iguais dúoilos § I • do art. 7•.
e deveres.
§ 1° A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por
Art. 5° A ação do partido tem caráter nacional e é exercida meio de su~assinanJras, com menç:io ao número do ~o tide acordo com seu estatuto e programa. sem subordinação a enti- mlo eleitoml, em listas organizadas pua. cada Zooa, leDdo a ven.dades ou governos estrangeiros.
cidade das ~spectivas ~ss~ e o ~.dos tftulos ateslldos
Art. 6° É vedado ao prutido ~Utico _m..inistiar .instrução mi- pelO Escrivão Eleitoral.
fitar ou paramilitar. utilizar-se de cngaoização da mesma oatureza
§ 2• O Escrivão Eleiton.I dá imedialo n:cibo de cada fula
eadotarunifonneparnseusmembros.
. .~e_lhe for apresentada e, no prazo de quinm dias. lavra o sm
Att. 7" O partido politico, após adquirir pmi>nalidade juri- atestado. devolvendo-a ao inten:ssado.
dica na forma da lei civil. regislr.L seu estatuto ao Tril:unal Supe§ 3° Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior
rior Eleit.oral.
Eleitora"~ o processo respectivo, no rnzo de quarenta e oito ha:u,
§ 1o Só é admitido o registro -do estaruto de partido político é distribuído a uM Relator, que, ouvida a Proc::undoria-Geral em
que tenha cacáter nacional. considerando-se como tal aquele que dez dias. determina. em igual prazo, diligências pua sanar even·
comprove o apoiamento de eleitores cotreSJXXldenfe a. pelo me- ruais falhas do processo.
no~ meio por cento dos votos dados na última.eleiçio geral para a
§ 4° Se não houver dilig&lcias a determinar. ou após o seu
Câmara dos Deputados. não computados os votos em branco e os atendimenlo, o Tribunal Superior Eleitoral registra o esc.an:no do
nulos, distribuídos por um terço. ou mais, dos Estados, com um partido, oo prazo de trinta dias.
•
··
mínimo de um d6c:imo por cento do eleilorado que haja votado em
An. 10. As aherações progra.m6ticas 00 estatutárias, após
cada um deles.
registradas no Oficio Civil competente, devem ser encamjnhadn,
§ 2° Só o partido que tenha regishido 5eu eslab.lto no Tribu- para o mesmo fiDl. ao Tribunal Supericr Eleiloml.
nal Superi<r Eleitoral pode participar do processo eleitoral, rece_ Art. 11. O partido com resgistr9 no Tribunal Supericr Eleiber recursos do Fundo Partidário e ter acesso 8mn.lito aO rádio e -1
torai p:xie credenciar, respectivamente:
·
I- Delegados perante o Juiz Eleitcn.l;
televisão. aos termos flxados nesta Lei.
§ 3° Somente o regislro do .Stabllo do partido oo Tribunal
II- Delegados per.mte o Tribunal Regional Eleitonl;
Superior Eleitoral assegura a exclusividade de sua denominação,
IH - Delegados pemnte o Tribunal Superior EleitoraL

ral.

o
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Panlgrafó único. Os delegados credenciados pelo 6rgão de
direção nacional representam o partido pemlle quaiquer Tribunais
ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos 6rgãos estaduais., somente perante o Tribunal Regiooal Eleitoral e os Juizes Eleitorais
do respoc:tivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e
os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juíz Eleitoral da
respectiva jurisdição.
CAPí;fULO II

Do Funcionamento Parlamentar

.

.

. __ ___ _ _

__

.

.

. Art. 1_2. O partldo politico funciona nas_~as Le~lativas,
po mtenn&bo de uma ba.ocada, qu~ deve co~~JI-suas li~ran~s
de acordo ~ o estab.Uo do partido, as ?ispoSlÇOCS regtmentais
das respec:ttvas .Casas .e~ norm.a.s_ desta Let.
_
• · Art. 13_. T~ diretto a fuilCI~nto pa;rlam.entar, em..todas
as ~s Leg15lauvas ~ as qu11s tetlba elcgu.to represenlall1e, o
partldo que, em cada eletção para a Câmara_ dos Depu lados obtenha o apoi~ de, no mínimo cinco por ~o. dos votos apurados.
não COIJJtUlados os brancos e os nulos; ~buido~ em. pelo menos, um terço dos Estados, com um DllDIDlO de dots por cento do
total de cada um deles.
CAPÍTULO m
Do Programa e do Estatuto
Art. 14. ObseiVadas as disposições constitucíonais e-as desLei. o partido é liVIe para flxar, em seu programa. seus objetivos
politicos e para estabelecer, eii1 seu estaluto, a sua estrutura interna. organização e funcionamento.
ta

Art. 15. O Estaluto do partido deve conter. entre outras,
normas sobre:
I - nome, deoominação abreviada e o estabelecimento da
sede na Capital Federal;
II- filiação e desligamento de seus membros;
lli- direitos e deveres dos filiados;
IV - modo como se organiza e administra. com a definição
de sua estrutura geral e identificação, composição e competências
dos órgãos partidãiíOS :OOS-riiVCiS mUnicipaL estadual e nacionaL
duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros:
V - fidelidade e disciplina partidárias, processo JXIIl1 apuraÇão das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo
direito de defesa;
VI- condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;
fmanÇas e contabilidade, estabelecendo, inclusive,
normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com & própria eleição, que fiXem os límites
das contribuições dos riliados e defmam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;
vm - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipaL estadual e nacional que
compõe<o> o partido;
IX- procedimento de R>forma do programa e do estaluto.
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Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo~ o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos um ano antes da data
Ítxada para as eleições. marjoritárias. ~ proporcioruüs.
Art. 19. Na primein semana dos messes de maio e dezembro de cada ano, o partido envia, aos Juizes Eleitorais, pm. arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos: de flliaçio partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relatiio dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará o mlmero dos títulos eleitorais e das seçr5es em que são inscritos.
§. 1° Se a relação não é remetida nos prazos meDCionados
neste artigo, permanece inalterada a filiaçio de tocJc.s os eleitores,
constaDle da relação remetida anleriamente.
_
_ § 2° Os prejudícados por desídia w má-fé poderio requerer,
cliretameute à Justiça Eleitoral, a observincia do que prescreve o
caput deste artiso.
Art. 20. E facultado ao partido político estabelecer, em seu
estaru.to, prazos de filiação partidária superiOres aos previstos nesta Lei. com vistas a candidatura a cargoo eletivos.
Parágrafo único. Os piazos de fdiação partidária. ftxados no
estatuto do partido com vistas a candidatura a cargos eletivos. não
podem ser alterados no ano da eleiçio.
Art 21. Para desligar-se do portido. o filiado faz colllllllicaÇão escri1a ao órgão de diloçio municipal e ao Juiz Eleitoral da
Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Deconidos dois dias da data da enn-ega da
comunicação, o vínculo toma-se extinto, pam lodos os efeitOs.
Art. 22. O cancelamento imediato da fdiação partid.tria verifica-se nos casos de-:
.I-morte;
II- perda dos direitos politic:os:
III- expulsilo;
N - outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazO de quarenta e oito horas da decisão.
Parágrafo únioo. Quem se filia a outro partido deve fazer
comunicação ao partido e ao Juíz de sua respectiva Zona Eleitoral.
para cancelar sua filiação; se não o ftzer no dia imediato ao da
nova ftliação, fica. configurada dUpla filiação, sendo amblls consideradas nulas para todos os efeitos.
CAPÍTULO V

Da Fiddidade e da Disciptina Partidárias

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e p.1nida pelo competente órgio, na conformidade do que disponha o estaluto de cada partido.
§ I • Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipiflcada no estatuto do portido
politico.
§ 2~ Ao acusado é_ assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24. Na· Casa Legislativa, o integrante da bancada de
partido deve subordinar sua açãõ parlamem.ar-aos priõcípioSâoutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos 6rgios
de direção partidários. na foona do estatuto. ·· -Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, aJm, das
CAPITuLO IV
medidas disciplinares bbicas de caráter partidário. Dõn:nas sóbre
penalidades. inclusive com desligamento temporário da bancada,
Da FD!ação Partidária
suspensão do direitO de voto uas reuniões intemas·oo perda de toArt. 16. Só pcxle filiar-se a partido o eleitor que estiver no das as prerr-ogativas, cargos e funÇões que exerça em decon&.cia
· da represelllaÇão e da proporção portidárla. na respectiva Casa [.e.
pleno g= de seus direitos políticos.
Art. 17. Coosi<Jem.se deferida para todos os efeitos, a filiação gislativa., ao parlamentar que se opuser, pela atitude oo pelo voto,
às diretrizes legitimamenle estabelecidas pelos órgãos parti<lários.
portidárla. com o atmdimcnto das regras estatutárias do partido.
Art. 26. Perde automaticamente a funçlo ou cargo que exerParágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entreça. na respectiva Casa Legislativa. em virtude_ da propot_Çio parti~
gue comprovante ao intet:essa.do, no modelo adotado pelo partido.
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dána. o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha
stdo eleito.

CAPÍTIJLO VI
Da liisã~ incorporação e extinçãO dos partidos políticos
Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal
Superior Elertoral. o registro do partidO que. na forma de seu estatuto, se dissolva. se incorpore ou venha se fundir a outro.
Art. 28. OTnbunal Superior Eleitora!, após trânsito em julgado de decisão, dCtermína o cancelamento do registro civil e do
estanHo do partido contra o qual fique provado:
I - ter recebido ou estar n:cebendo recursos fmaoceiros de
proced&lcia estrangeira;
li-estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
Ill- não ter prestado. nos temi.os desta Lei. as devidas contlJS à Justiça Eleitoral:
'
IV - que mantém or~o paiaiililitar. ·
§ 1o A decisão judicial a que se ~fere eSte artigo -deve ser
precedida de processo regular, que assegure ampla defesa.
§ ZO O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal!
vista de denúncia de qualcjueT eleitor, de representante de partido.
ou de representação do Procurador.Qoral Eleitoral.
Art. 29. Por decisão de seus órgã.os nacioilais de deliberação. dois ou mais partidos pcidirão fundir-se num s6 ou inco~
rar-se um ao outro.
§ 1° No primeiro-Caso, oOServar-se-ão a·s seguinles normas:
I - os órgãoS de direiÇao dos partidos elaborarão projetos
comuns de estab.lto e programa;
II- os cXgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por iriitíoria absoluta,
os projetas~ e elegerão o órgão de direçio naciooafQue pxOmoverá
o registro do novo partido.
§ 2° No caso de incorpopação, observada a lei civil, caberá
ao partido incorporando delibefar por maioria absoluta de votos.
em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoçio do estatuto e
do programa de outra agremiação.
§ 3° Adorados o estan.uo e o programa do partido incotpomdor, realizar-se-á, em reuriião conjJiita dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.
§ 4° Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Oficio Civil competente da Capital Federal, do e5tanllo e do programa, cujo requerimento deve ser

acomponhad<>das11!111i<la>de<isões00.<Srgãosccmpet<nt<s.
§ 5° No caso de incorporação, o instrumento respectivo
deve ser levado no Ofício CívifCompetente, que deve, elllão. cancelar o registro do partido incorporado a outro.
§ 6° Havendo fusio ou incorporação de partidos, os votos
obtidos por eles, na 6kima eleição geral para a Cimara dos Deputados, devem ser somados para efeito do funcionamento parlamentar, nos termos do art- 13, da dislribuição dos recursO. c!? Fundo
Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à leie\risio.
§ 7° O novO eStabitõ oú i:üsfruri.:iCDIO de incmporação deve
ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Oficio Civil
e no Tribunal Superior Eleitoral.
TÍTIJLOlll

Das rmanças e contabilidade dos partidos
CAPÍTIJLOI
Da prestação de contas
Art. 30. O partido político, através de seus 6rgiDs naci<>nais, regionais e municipais, deve manter escritUração ~tábil. de
forma a permitir o conhecimento -da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.
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Art. 31. E vedado ao partido receber. direta ou inctiretamente. _sob qualquer forma ou pretexto. conui.buição oo auxílio pecuwáno ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade
de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II- autoridade ou órgãos públicos. ressalvadas as dotações
referidas no art. 38;
Ill - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de
serviços públicos. sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos cooconam órgãos ou
entidades governamentais;
IV - entidade de classe ou sindical.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar. anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercido fmdo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
§ I 0 O balanço contábil do órgão naciooal será eoviado ao TriOOnal Superior Eleitoral, o cb OCgãos eswiuais aos Tribunais Regio-

nais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juí:zcs Eleltorn.is.
§ZOA Justiça Eleitoral determina, imediatamente a publicação dos balanços na imprensa oficial. e, onde ela não exista, _procede à aftxação dos mesmos no Canório Eleitoral.
§ 3° No ano em que OCOfl'em eleições. o partido deve enviar
balancetes mensais à Justiça EleilOial, durante os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.
Art. 33. Os &alançOS devem conter, entre outros. os seglil.n.
tes itens:
I - discriminação dos va1ores e destinação dos recursos
oriundos do fundo partidário;
II- origem e valor das cont;ribuicões e doações;
ID - despesas ele caláter eJeito1al. com a especificação e
comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês. propaganda. publicações, comícios e demais atividades de
campanha;
IV- discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exen;e a fiscalização sobre a escrituração cootábil e-. prestação de cootas do partido e das despe.
sas de campanha eleítoraL devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentaçio fmanceiia, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observaçio
das seguintes normas:
I- obrigatoriedade de constituição de comités e designaçio
de dirigentes partidários especificO& para :iD.ovô:rientar recuisOs-fiwwceiro~rnas campanhas eieii.orais.
II - caracterizaçãO da respoilsabilidade &:>s dirigentes do
partido e comités. inclusive do lesoureiro, que responderão. civil e
criminalmente, por qualquer irregularidade;
m - escriw:mçio contábil. com documentação que COt:IJPW-'
va a entrada e saída de djnheiro ou de bens recebidos: e aplicados:
IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a doeu·
mentação comprobatória de suas prestações de contas. por prazo
não inferior a cinco anos;
v- obrigatoriedade de prestação de contai. pelo partido Politico, seus comitas e candidatos, no encerramento da campanha
eleitont.l, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos
saldos fmanceiros evenbJalmente ã.~iados. -

Parágrafo ónico. Para efetuar os exames necessários ao
atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados. pelo
tempo que for necessáno.
...
Ati_ 35. O Tribunal SuperiOr Eleitoral e os Tribunais ReiiOnais Eleitorais, à vista de denúncia fundamemada de filiado ou <!<olegado de partido, de relresentação do Procuradoc.Qoral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor. determinarão o exame da
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escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as ·
prescrições legais ou estatutárias a- qUe. em matéria Ymãnceiril,
aquele ou seus filiados estejam sujeitos. podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o
esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia.
Parágrafo único._O partido pode examinar. na Justiça Eleitoral. as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos, quinze diaS após a publicação dos balanços financeiros., aberto o prazo de cinco dias para impilsná-las, podendo, ainda. relatar
fatos, indicar prova e pedir abertura de investigação para apurar
qualquer ato que viole as prescrições legais os t'!Slalutáriãs a que,
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Art. 36. Constatada a violação de normas legais os estanuários, ficará o partido sujeito às seguinles sanções:
_
I - no caso de recursos de origem não mencionadas ou esclarecidas, fica suspenso o teeebimento das quotas do fundo partidário até que o esclarecimerito seja aceito pela Justiça Eleitoral:
II - no caso de mcebimento de ~rsos mencionados no
art. 31. fica suspensa a participação no fundo partidário por um

ano·

lU - no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4°, fica suspensa por dois anos
a participação no fundo partidário e será aplicada no partido multa
COI:Iespondente ao valor que exceder aos lin:útes fixados.
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação
total ou parcial. implica a suspensão de novas quotas do fundo
partidário e sujeita oS rtlsponsáveis às penas da lei. cabíveis na espécie, aplicado também o disposto no art. 28.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode determinar dili·
gências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos _OCgãos de
direção partidária ou de candidatos.

centésimos por cento. -Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo
Partidário deve ser coosigríada.. no- Anexo do Poder Judiciário, ao

Tnl::Junal Superior Eleitoral.
..- ,. § 1o G Tesouro Wacional -depositará mensalmente os duodécimos ao Banco do Brasil, em conta e .• pecial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
_ § :20 ~a mesma conta especial serão depositadas as quantias
am=dadas j>ela aplicação de multa e ou<ras penalidades peeuniá·
rias previstas na Legislação Eleitoral.
ArL 41. O Tribunal Superior Eleitora4 dentro de cinco
dias. _a contar da data do depósito a que se refere o § 1o do artigo
antenor. fará a respectiva distnõuição aos órgãos nacionais dos
-

~

do para empresa em partes iguais., a todos os partidos que tenham

An. 38. O Fundo Especial de Assistência F"manceira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
1 - muitaS· e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos
do Código Eleitoral e leis conexas;
II - recursos fmance~ que lhe forem destinados por lei.
em caráter permanente ou evenblal;
doações de pessoa física ou jurídica. efetuadas por intennédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo
Partidário; ·
·
IV- dotações orçamentárias da União~~ v~or n~nca inferior. cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro
do ano anterior ao da proposta orçamentária. multiplicados por
trinta e cinco centavos de real. em valores de agosto de 1995.

m-

§ 2" (VETADO)

·-·-§·4;õ-;::i~d;;·;;~;·r;i;;;;-p;;d;;·;im;~-;;;;;;-oa
limita~se à importância máxima calculada sobre o total das
dotações previstas no inciso IV do artigo anterior, corrigida até o
m~s em que efeblar a doação obedecidos os seguintes petceDtuais:
I - para órgãos de direção nacional até dois déciiDOS por
cento:
II --para órgãos de direção regional e municipal até dois
_i!.nidica

I - um por cento do total do Fundo Partidário será destaca-

CAPÍfULOil

Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31. o partidõ polítíco
pode receber doações de pessoa físiCa e jUrídica para constituição
de seus fundos.
§ 1° As doações de que trata esse artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal,
que rtlmetcrào, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente
superiores do partido, o demonstrativo _de seu recebimento e res·
pectiva destinação, juntamente com o balanço contábil.
§ 2° Outras doações quaisquer que sejain, devem ser lançadas na contabilidade do_ partido. defmidos seus valores em moeda
corrente.

ou poc depósito bancário diretamente na conta do partido politico.

partidos. obedecendo aos seguintes critérios: -

Do Fundo Partidário

§ 1" (VETADO)
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§ 3° As doações em mcursos financeiros devem ser, obrigatoriamente. efebJadas por cheque cnizado -em nome do partido político

~

seus estatutos registrados ao Tribunal Superior Eleitoral:
II- noventa e nove por cento do Fundo Partidário serãõ-distribuidos aos partidos que tenham p~encb.ido as condições do art.
13. na proponrio dos vctos na última eleição geral para a Câmara
dos Deputados.
An. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão
de direção nacional do partido. reverterá ao Fundo Partidário a
quota que a esse caberia.
Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimentos bancàrios controlados pelo Poder Público Federal. pelo Poder Público
Estadual ou. ine1tistindo esses. no banco escolhidÕ pelo órgão diretivo do partido.
Art. 44. Os recursos oriUndos do Fundo Partidário serão
aplicados:
I- na manutenção das _sedes e serviços do partido. permitido o pagamen<o de pessoal a qualquer titulo. esse último até o li·
mite máximo de_vinte por cento do total recebido;II- na propaganda doutrinária e :rx>lílica:
III - no alistamento de campanhas eleitorais;
N- na criação e manutenção de institutO- Ou federação de
pesquisa e de doutrinação e educação política. sendo t'!Ssa aplicação de. no mínimo. vinte por cento do total recebido.
·
§ 1° Na prestação de contas dos órgãos de direção parttdária
~ qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas.
com-- recursoSOO Fundo Partidário. de modO a penniHi O-controle
da Justiça Eleitoral sobre o compromisso do disposto nos incisos I
e N deste artigo.
§ 2° A Justiça Eleitor:al pode, a qualquer tempo. investigar
sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.

TÍfULOIV
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Tdevisão
Art. 45. A propaganda part.idána grawita, gravada ou
vivo, efeb.lada mediante transmissão_ por rádio e televic:fio <:('r'
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lizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte- e dulls

horas para. c_om exclusividade:
I - difundir os programas partiC!á.ríos;

II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do
programa partidário, dos eventos com este relaciooãdoS- e das atividades cong:ressuaís do partido;

III- divulgar a posição do partido em relação a temas politico-comwiitáifos.
-- § 1° Fica vedada, aos programas de que trata este Título:
I - a participação- de pessoa filiada a par.tido que não o responsável pelo programa;
II- a divulgação de propaganda de candidatos a caqlOS eleti vos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidoS;
In - a utilizaçJ.o de imagens w cenas incorrctas ou incompletas, efeitos cu quaisquer outros reciii'sOS que~ ou falseiem os fittõS otf a sua comunicaçi.o. § '1:' O TribuDJl! Superior Eleitoml. julgando prooedenle
representação de partido, cessará o direito de tramitação a que faria jus, ao semestre seguinte do partido que contrariar o disposto
neste artigo.
- § 3° A propaganda partidária. oo rádio _e__ na televisão. fica
resrrita aos horários gratuitos disciplinadOS nesta Lei, com proibição de propaganda paga.
Art. 46. As emissoras de rádio e de. televisão ficam obrigadas a realizar para os partidos políticos, na forma desta Lei. transmissão gmb.lita em âmbito nacional e estadual, por iniciativã e sob
a responsabilidade doo respectivos órgãos de direçio.
§ 1° As lrallsm.issões serão em bloco, em cadeia nacional w
estadual e em inserções de trinta segundos e um minuto, no intervalo da programação normal das emissoras.
§ 2° A fOIDlação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais, será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que faní a
necessária requiSição dos horários às emissoms de rádio e de televisão. mediante requerimento dos OCgios nacionais dos partidos,
com antecedência mínima de quinze dias.
§ 3~ No requerimento a que se ref~ o parágrafC? anterior. o
órgão partidário solicitará con;mtamente a fiXaçio_ das dalas de
formação daS cadeias, nacional e estaduais.
§ 4° O TribuDal Superior Eleitoral, indCpendentelneiue do
âmbito nacional ou estadual da transmissio, havendo cOincidência de data, dará }X'ioridade ao partido que apresentou o requerimento
em primeiro lugar.
§ 5° As fitas magnéticas conútS-P,vaÇões dos ·prog(-amas
em bloco ou em inserções serão eotregues às emissoras com a antecedêncía miníma de doze horas da transmissio.
§ 6° As inserções a semm feitaS na -programaçio das eáris-soras serão determinadas:
I - pelo Tribunal superior Eleil.oral, quando solicitadas por
órgão de direção nacioDJl! de partido;
li - pelo Tribunal Regional Eleitoral. quando solicitadas
por órgão de direção estadual de partido.
§
Em cada rede S<XIJ.entc sc:rio auiOrizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um minuto por dia.
Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais
podem ser pacruadas direta.mente elll.re as emissoras -de rádio e de
lelevisão e _os" 6rgãos de direçio do "parti~- obedecidos -os liinites
estabelecidos nesta Lei. dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição.
Art. 48. O partido registrn.do no Tribunal Superior Eleiloral
que não atenda ao disposto no art. 13 tem asseguradã a realização
de um programa em cadeia nacional, em cada semestre, com a duração de dois minutos.

r
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Art. 49. O partido que aienda ao disposto no art. 13 te]; as-segurado:
I :.... a realização de um programa. em cadeia nacional e de
um programa. em cadeia estadual em cada semestre, com a duração de VÍDle m.i.nutos cada;
II- a utilização do tempo tcul de quarenta minutos, P'I' semestre, para inscrições de trinta segundos, ou um minuto, nas redes nacionaíS, e d«;_ iguat tempo nas emissocas estaduais.

TÍfULOV•
Disposições Gt!rais
Art. 50. (VETADO)
Art. 51. E assegurado ao partido político com est.ablto regis- Irado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita
de escolas públicas ou Casas Legislativas para a realização de suas
reuniões ou coovenções, ~sponsabilizando-se pelos danos ?XVentura causados com a realizaçio do evento.
Art. 52. (VETADO)
Parágrafo úniCo. As emissoras de rádio~ televisão teria direito a compensação fiscal pela ~ncia do bo$io gran.lito previsto nesta LeL
Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado. criado
por partido político. destinado ao estudo e pesquisa. à doutrinação
e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem au(O..
nomia para cootratar com instituições públicas e privada~s. ~~
serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas fmalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições nio oaCionais.
Art. 54. Para fms de aplicação das normas estabelecidas
nesta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados e Municlpios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões Polltico-administmlivas.
TÍI1JLOVI
pisposições Finais e Transitórias

Art. 55. O partido pofitioo que. nos termos da legisljoção >nterior. tenha registro deftnilivo, fica dispensado da. ooõdição, estabelecida ao § 1° do art. ?0, e deve providenciar a adaptação de seu
estatuto às disposições desta Lei, no prazo de seis meses da data
de sua publicação.
§ 1° A alteração estatutária com a finalidade prevista ~ste
artigo pode ser realizada pelo partido politico em reunião do órgão
nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estamtos, com antecedência mínima de lrinta dias e ampla divulgaçio.
entre_ seus órgãos e filiados, do projeto do establto.
- § 2° Aplicam-se .as disposições deste artigo ao partido que.
na data da publicação desta Lei:
I- tenha completado seu processo de organização nos ter·
mos da legislação anterior e requerido o ~gistro de(mitivo;
II - tenha seu pedido de registro mb judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciáJfo coi!JPCi:ente; ~~"
IU- tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. após o devido regislro como entidade civil.
Art. 56. No periodo entre a dala da publicação-desta Lei e o
início da próxima legislatura, será observado o seguinte:
I - fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar
na Câmara dos Deputados ao_ partido que tenha elegido e mantenha filiados. no mínimc;t. três represenlantes de diferentes EStados;
II - a Mesa Diretoria da Câmara dos Deputados disp:>rá. sobre o funCionamento da representação partidária conferida, nesse
período. ao partído que possua re~senlaçào eleita ou ftliada em
número infenor ao disposto no inciso anterior;
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m- ao partido que preencher as condições do inciso I é assegurada a realização anual de um programa. em cadeia nacional.
com. a duração de dez m:inUIDs;

·

Art. I 20. O registro das sociedades, fundações e partidos
Políticos consistirt iia declaJ:ação, feita em livro. pelo oficial. do
número de ordem, da data da apresentação e da espécie do alO
constittJ.tivo, com as seguintes indicações: --

rv- ao partido com representante na Câmara dos _.Deputados desde o início da Sessão Legislativa de 1995. fica assegurada
a reali:nl.ção de um programa em cadeia nacional cm cada semestre. com a duração d~ cinco ~tos.- nãO cumi..dativos com_ o temParágrafo único. Para o registro dos partidos lX'Iiticos, serão
po pR:Visto no inciso lll;
obedecidos, além dos requisitos dc.ste artigo~ os estabelecidos em
V - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destalei especifica."
cado para distribuição a todos os partidos com estatutos registraArt. 61. O Tribunal Superior Eleitoru expedir.\ instruções
·
dos no Tribunal Superior EleilOral, na proporção da representação para a: f:ael execução desta Lei.
Art. 62. Esta Lei enlm em vigor~ data de sua publicação.
parlamentar filiada no início da Sessão Legislativa de 1995.
Art. 63. Ficam revogadas a Lei n• 5.682, de 21 de julho de
Art. 57. No periodo entre o início da próXima Legislab.ua e
a proclamação dos resultados da segunda eleição geral subseqüen1971. e respectivas' alterações; a Lei n° 6341. deSde julho de
te para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte:
1976: a Lei n• 6.817,de 5 de setembro de 1980: a Lei n•6.9S7. de
I - direito a funcionii!Dc:Iito- parlamentar ao partido com re- 23 de novembro de 1981: o art. 16 da Lein•6.996. de 7 de jUnho
gistro defmitivo de seus estanuos no Tribunal Superior Eleitoral de 1982: a Lei n•7307, de 9 de abril de 1985, e a Lei n• 7.514, de
até • data da publicação desta Lei que. a partir
sua fundação .,. 9 de }llho de 19&6.
nba conconido oo venha a concorrer às eleições gerais para a CâBrasília, 19 de selt>mbro de 1995: 174° da ludependência e
:mara dos Deputados elegendo represenlante em duas eleições con- 107" da República.- Man:o Antonio de Oliveira Made~ Nelsoo
A.Jobim.
secutivas:
a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger repreI .E! N" 5.6&2. DE 21 DE JULHO DE 1971
sentante em. no mínimo. cinco Estados e obtiver um por cento dos
(fexiO consolidado)
votos apurados no País, não computados os brancos e os nulos;
Lei
Orgânica
dos Partidos Políticos.
b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. toda vez que, atendida a exigência do inciso antdior. eleger
representante para a respectiva Casa e obtiver um total de um por
(À ComissãO de Consliluição, Justiça e Cidadacento dos votos apurados na Circun:s<;rição.. não computados os
iiia- d«i.rdõ-tenninativa.)
brancos e os nulos;
II- vinte e nove por cento do Fuuio Partidário será destaM
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- O projeto
cado para distribuiçao, aos Partidos que cumpram o dispostO no será publicado e remetido à Comissão competente.
art.. 13 ou no inctso 8nterior, na proporção dos votos- obtidos na úlSobre a mesa. oficios quC scrio lidos pelo Sr. 1° Secretário
tima eleição geral para a Câmara dos Deputados:.
-- em exercicio, Senador Ney Suassuna.
lU - é assegurada, aos Partidos a que se refere o incisO I,
São lidos os seguintes
observadas, uo que couber, as disposições do Título IV:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
a) a realização de um programa, em cadeia nacional. com
dumção de dez minuiOs por semestre:
OF.N45119951CCJ
B=ília, 20 de setembro de 1995
b) a utilização do tempo total de vinte miD.utos por semestre
em inserções de trinta segundos ou um miD.uto. nas redes nacioSenhor Presidente,
nais e de igual tempo nas emissoras dos Estados caso hajam atenM _
Nos termos regimentais comunico a V. Ex• que_ em reunião
dido ao disposto no inciso[, b.
realizada nest~J. data., esta Comissão aprovcu o OfíCio ''S~'- D0 4f, de
Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral ~vol1994, do "Sr. Ministro -Octávio Galloti, Presidente do_ Supremo
verá as ficbas de ftliação panidária existentes no cartório da res- Trib.Jnal F'cdera.J.. encaminhando ao Senado Federal~ cópia~ do
pectiva -zona. devendo ser organizada a primeira relação de filiaM acórdão proferido nos autos_ do RCCUI'SQ Extiaordinário D0 1487,54dos. nos termos do art. 19. obedecidas as normas estatutárias.
- - 21210. informando que o mesmo transitou em julgado", na forma
Parágrafo único. Para efeilD de candidatura a ·cargo eletívo do Projeto de Resolução que apn;senta.
será considerada como primeirifliliação a cOnstante_ das listas de
Cordialmente - Senador Íris Rezende, Presidente da Coque trata este artigo.
----- ---- -~- - qris~o Qe Cop;stitj/ição,Justiça e cidaciaDia~ -Art. 59. O art. 16 da Lei n• 3.071. de 1• di]aneiro de 1916 OF.n•46'19951CCJ
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte red.a.ção:
Br11Sília, 20 de setembro de 1995
Senhor Presidente.
''Art. 16. -··-···-·-··-··-··············-····------·--··-·
Nos termos regim~:atais comunico _a V. Ex• que em reunião
rn- os partidos políticos.
realizada nesta data. esta Comissão aprovoo, na forma do Projeto
de Resolução que apresenta, c;> Oficio ''S .. D0 19. de 1992, "do Sr.
§ 3° Os partidos polítiCOs regei-5e-ão pelo disposto, no que Ministro do Supremo Trib.Jnal Federal. remetendo ao Senado Fe-lhes for aplicável. nos arts. 17 a 22 deste C6digo e em lei específi- deral, para o fiiD previsiO no art. 52, X, da Constituição Fedem!,
ca."
cópia do acórdão proferido por aquela Corte-. no processo RE n°
Art. 60. Os artigos ã seguir enuniel'adóS dã LeT"it--o-6~015. de
121.336."
.
. .
31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com à :seguiÕ.t.e redaCordialmente. - Senador Íris Rezeode, Presidente da Coção:
.
- nrissão dC" Constituição, Justiça e Cidad.auia.
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho) ·Com refe"Art. 114. ·········-··-·-----··--·----·-··--·rência aos oficios que acabam de ser lidos, a P:residênciã- canu-m:ca
t·- ....- - - - - · - · · - · · - · - · - -..· - - · - · - - - - - - - - m-os atas constitutivas e os esiafutoS dos partidos políticos.
ao Plenário que, nos termos do art. 91. §§ 3° a 5°. do RegimenlD
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Interno, combinado com o arL 4° da Resolução D 37, de 1995, do
Senado Federai. ·abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para intetpOsição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
os Projetos de Resolução n"s 104 e 105. de 1995, sejam apreciados
pelo PlenáriO.
---0 SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filho)· De acordo
com o .disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimênto ln~
temo, combinado com o art. 4" da Resolução n" 37. de 199.5. fica
abeno o prazo de quarenta e oito horas para interposição de recurso, por um décimo dos Membros
SeDadO, para que Projeto de
Lei da Câmara n" 71, de 1994 (n° 628/9 I, na Cas& de origem) e o
Projeto de Lei da Câmara n" 63, de 1995 (n" 2.098191. na Casa de
origem), cujos pareceres fomm lidos anteriormente, continuem
sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filho)- O Projeto
áe Lei da Câmara n" 153, de 1993 (n' 1348/88, na Casa de origem), cujo parlicer foi lido anteriormente, ficar.í sobre a Me5:3-. durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas. nos termos do art.
235, Inciso ll, alínea "d", do Regimento Interno, combinado com o
art. 4°da Resolução n°37. de 1995,do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Os Projetos de Decreto Legislativo n" Jt8. 144 e 146, de 1995,lidos anteriormente, tramitarão com prazo determ.iriado de quarenta e cinco
dias, nos termos dos arts. 223, §1°, e 64, §1°, da Constituiç8o.
combinados com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, ll, ''b", do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 1995. do Senado
Federal, as mat6rias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco
dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filho) - A Presidência comunica ao Plenário que o comparecimento do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, que estava previsto para hoje, foi
transferido para a sessão de amanhã, às 15h30min.
As inscrições para as iriteipelaçôes ao Sr. Ministro coiltinuam. abertas na Secretaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (feotónio Vilela Filho) - A Presidência convoca sissâO conjunta a realizar~se-boje, dia 26 do corrente, às dezenove horas, no Plenário da Câma.xa dos DepJtados,
destinada à apreciação das Medidas Provis<rias n"s -1.092 a 1.112,
de 1995.
SObre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l 0 Secre-tário em exercício, Senador Ney Suassuna.

-ao

É lida a seguinte:
Brasília, 26 de setembro de 1995
Senhor Presidente,

ComuniCo-a VOssa Excelência que, apesãr-de ter comparecido às sessões especial e deliberativa ordinária de ontem, dia 25,
não registtei o meu comparecimento.
·
Atenciosas saudações- Senador Vilson KlciDubing.
O SR.-PRESIDENTE (feotonio Vilela .Filho) - A eomnnicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a paiavm ao nobre Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Prommcia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srts e Srs. Senadores. ainda no
primeiro semestre, apresentei um Projeto de Lei que explicita condição suspensiva aO art. 21 da Lei n° 7.805. de 1989.Esta condição suspensiva está. expressa no parágrafo segundo do seu artigo 14. Mas centenas de cidadios respondem a processos criminais pot ciosa -da- aplicaçãO Ciiôneã desta lei. PorquC
as autoridades administrativas não entendem a condição sus~
va. não interpretam a lei de forma correta.
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Em meu Estado, e em todo o Norte do Brasil. centenas de
garimpeiros respondem a processos criminais por causa da aplicação errônea desta lei.
o art~ 21-CrUnin.31iia a·ãtividade de extração mnieral sem o
ato dedarat6rio de outorga, que compete ao Departamento Nacional da Produção Mineral proceder. Seja a Portaria de Concessão
de Lavra. para a lavm induslrial. seja o RegistrO de Licença, -para a
lavra de ~eriais destinad_os I\ construção civil, seja a Portaria de
Criação de Area de Garimpogem e de Pennisoão de Lavra Garimpeira, para a lavra de minerais garimpáveis.
O parágrafo segundo do art. 14 otdena ao Departamento
Nacional da Produção Mineral regulamentar, na forma daquela
Lei, as áreas ocupadas pela gari.,P.gem.
ISto porque esta mesma Lei extinguiu o-Regime de Matricula, pelo qual era administrada a garimpa.getil. e instituiu nova forma para: esta administra.çio, o regime de Permissio de Lavra Garimpeira.
-Entio. o legislador, ciente do direito adquirido, determinou
que as áreas ocupadas pela garimpagem fosSem regulamentadas
pelo DNPM. na nova forma de Pennissão de Lavra Garimpeira. ao
estabelecer constituir crime a extraçio minetaJ. sem o titulo -outorga.
Desta forma, determinando ao Poder Público -lamentar
as áreas ocupadas pela gari!Dpagem, afastou destas áreas aapllca-çio do dispoSitivo que deíme crime a extrãção mineral sem a outorga, até a regulamentação. Isto pcxqne a =mendação da regulamentaçio opern como condiçio suspensiva paill a exeqüibi!idade
da lei. Isto tum princ!pio de din:ito.
É certo que as leis, quando expressamente recomendam regulamentação, não são exeqíliveís antes do alO regulamentador,
-esta recã:Dendação é uma coo.diçip suspensiva.
Desta foona, o legislador assegurou o direito adquiridO .O.
garimpeiros, onde atuassem. consoante o art. 174 da Coostírulção
Fedem!. que defme prioridade às cooperativas de garimpeiros
_ onde atuem. Porque manteve a coodiçio de legalidade para o exercíciO desta prioridade.
Mas a aplieiição desta eondiçio suspensiva não tem sido
feita de- forma correta. pela administtaçio, e a aplicação do aspecto
punitivo da lei. com a prisão de garimpeiros e o processo judicial.
tem ficado a critmo das autoridades administrativas.
Na ....tidade, -o DNPM nio tem R>gulamenlado as áreas
ocupadas pela garimpagem. Quando expede a outorga de Pennis-.oão de Lavm Garimpoira t para benefiCiar grupos, e de fonna iiregular, como no Garimpo de Nova Era. em Minas Gerais. O que foi
verificado pela CP! da Mineraçio em cuno neste Senado.
Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores, se~Dp~C soube da Importância da garimpagem no Norte_ do Bmsil e da necessidade de
uma legislação adequada a sua priiica.
Agem, tenho a eonvicção desta importincia em todo o Pais.
Na CP! da Minemçio, verifiCIUIXlS • importância da garimpagem em Goiás, na Bahia; nO NOMeste e Cm Minas Gerais.
-Em Minas Gerais. um funcionário do DNPM nos informoo
que existem 100 mil garimpeiros, em mais de 5.000 garimpos em
todo o Estado.
Toda esta gente tnbalha praticamente na ilegalidade, desde
1989.
-

ae

Constatamoil que a produçio minenl do B""il eaiu desde
1989 e que. nã realidade. exatoeStas grandes empresas. a Vali do
Rio Doce e algtrniiiS ootzas:'os n:spons!veis pela produçio minetal

bmsi!einl oão os garimpeiros.
Teófilo Otoni. em Minas Gerais, já foi o terceiro oentro de
lapidação dO mnndo. Depois da Lei 7 .805, que, aliada à irresponsabilidade do DNPM. tem lançado os garimpos na clandestinida-
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de, hoje perdeu este lugar. E boa parte de :rua produção minem!
tem sido contrabandeada para o Oriente, onde é beneficiada.
Garimpeiros são pequenos empreendedores regionais. que
se dedicam 1 lavra imediata, ou lavra a risco, na quaJ não se reali~
u anterior pesquisa geol6giCL
Os garimpeiros provocam a distribuiÇão da riqueza e sua c::if..
culação oode atuam. Ao COil1lllrio das eDljlleS3S ~ de

tenda. os garimpeiros propiciam a circulação de riqueza nas n:giões
oodc ocom:m. Normalmente. nas regiões de f<XlllC«Dia periférica.
Por isto, apr:esen!Jimos o Projeto de Lei que torna ciam Aadministrnção a Dão aplicação do aspecto criminal da Lei 7.805"""
Aieas em que o DNPM não tenha procedido à regulamentação que
a mesma Lei lhe ordena. Para possibilítar a este importante seg~
memo da economia sua introdução na economia formal. Retir.tr da
marginalidade os 400 mil brasilcitos garimpeiros que se dedicam A
garimpagem.
Mas na ComissãO de Servíços de Infra-estrutura o Projdo
mereceu parecer contrário, porque Se entendeu--que entraria em
conflito com outra lei, a Lei n° 8.176, de 1991. E que pennitiria
degradação ambiental.
Mas na ComisSão de Infra-Estrutura o Projeto mereceu parecer contrário, porque se entendeu que entraria em conflito com
outra lei, a Lei n° 8.176 de 1991, que permitiria a degradação ainbiental.
Argumentamos ao ilustre Relator, Senador Mauro Miranda.
que, na realidade, a Lei n° 8.176 trata e:tclusivamente de petxóleo e
gás natural, não alcançando as demais substâncias miiiCiais.
Em relação ao meio ambiente, existe uma legislaçlo própria
que nio é altemda pela modificação proposta. Legislação Federal.
Estadual e Municipal.
Sua Excelência, atendendo a nosso pleito. abriu à Comissio
de Infm-Estrutura deliberar pelo encaminhamento da matáia l
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. face a controv&sia

levantada.
Na Comissio de Infra-Estrublra., no entanto, o parecer pelo
encaminhamento i Comissão de ConstituiÇão. Justiça e Cidadania
pua o exame da controvétsia foi vencido mediaD.tõ-ãrgui:Dentação
dos Sr& Se~ Romero Jucá e Romeu Thma. AIJ!umentuu-se
que a CPI da Minemção. que tem por Rela!O< o Senado!: Romero
Juci, encaminharia a. questio, que nio deveria ser tn.tada de forma
ospecffi.ca. e isolada. mas no bc?io de reformas gerais a serem JXOpostu ao se<or minerlll.
Alguns Senadores, no entanto, Sr. Presidente, dentre eles os
Lideres dos mais importantes Partidos aqui "'presenudoo, entenderam que a matéria deveria ser decidida de imediato, fcim das
J>!1'SSÕOS exercidas so""' o Relato< da O'I da Minemção pelos intctesses das grandes mineradoras. Os Uderes. eU:retanto, ao contririo do Seillldor Romero Jucá.. entenderam que a ma~ dev•
ser apreciada poo:JUC envolve questão criminal. como o apenarnento de garimpeiros, pela ineficácia, ou má vontade da Administmção em xegulamentar as ámu ocupadas pela garimpagem.
Dessa forma. foi apresentado o IeCIJ[SO ençaminhado pol" v.
Ex', Sr. Presidente. que foi aprovado pelo Plenirio.
Por requerimento nosso foi so~da a apreciação da matéria, no méritO. até ·a maitifestação da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Nossa preocupação maior é com a clareza
desta Casa em matéria dessa importância que envolve aspecto crimim I. aspecto penaL processos judiciais. condenações, apeeenSio
de bem e atinge um univeno de 400 mil pessoas que hoje se encoo.ttlm ..""1 arbítrio da administraçio para serem w Dio enquadradas e processadas.
Entrerne'IJ.tcs. ~nqmmto se aguarda o encaminhamento na~
•.1i.J<\I:< (

'nc,< .-. •n.

,1.1.'
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.J_,, Exm0 Sr. Se-
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nador José de Abreu Bianco, veio a:o conhecimenlo a tramitaÇão
de Projeto que reforma o 0ect1o10 Lei n• 227, Código de Mineraçio~ também naquela Comissão de Infra-Estrutura, sugerindo o
Senador Romero Jucá que se encamiDhasse. na refiXID8 do Código
de Mineração, aquela questão.
Estudamos as reformas e entendemos a apresentação de algumas emendas, que sugerimos fossem ~sentadas na Comissão
pelo Senador Getllon Camata.
Procuramos o Relator, S. Ex• o Senador Fernando Bezem~
para a explicitação das mesmas. S. Ex • nos recebeu com toda cortesia e nos informou que sua relataria cont_ava com a assessoria do
Instituto Brasileiro de .Mineração e da Associação Nacional de
Geólogos.
Essas entidades haviam apresentado sugestões por si incOrIXJradas no substitutivo apresentado.
Entendemos, então. que nossas sugestões também teriam
sido acolhidas. pois. represenlando.outro segmen10 econôm.ico que
nio o das empresas de mineraçio, mas o dos garimpeiros, permitiriam ao ilustre Senador RelatO[', também. Presidente da Federação
Nacional das Indústrias, o necessário contraponto para. o adequado
equilíbrio.
Dessa forma. buscamos incorporar em S emendas, as quais
encaminhamos, algumas das questões já levantadas no nosso tmbalho na 0'1 da Minemção.
Para a garimpagem contemplamos duas alternativas: o regime de licenciamento, que depende da administração municipal e
estadual e já é utililAda. para materiais de consttução; ou o retomo
ao regime de matrícula. que existia a~ ; 989, pemútindo a garimpagem em qualquer área não titulada a empresas de mineração,
mediante o simples registro no órgão da Fazenda Pública.
Por outro lado, buscamos possibilitar revisão em atos de ouI.Or'ga. ·cometidos desde o Governo Collor, por delegação de com.petancia a Ministro de Estado, quando a lei prescreve a forma de decreto. que é exclusiva do Presidente da República, nos tennos lia
Constituição. Po~s dentre as modificações prO{X)stas no Código.
destaca-se a competência para expedir o ato de outorga de lavra ao
Ministro das Minas e Energia, retirando-a do Presidente.
Também buscamos uma emenda que impede a comercializaçio de requerimentos e alvará.s de pesquisa, enquanto a fmalidade legal dos mesmos, a realização do coohccimento geológico nAo
se verifique. Tal comercialização, na atuallegislação. é permitida
apenas após a aprovação do relatório de pesquisa, condição ao requerimento de lavra.
No entanlO, expedientes diversos são usados para camercialimção de alvarás de pesquisa antes da realização de :rua fmalidade
com a conveniência e assentii:neilto da autoridade administrativa.
O substitutivo aprovado da Comissão, que fOfencamjohacJo
pela Assessoria do Instituto Bmsileiro de Mineração. legaliza esses
expedienteS-, dcixanJo no critério discricionário e não na frinna- da lei
a transferência da titulariJade sobro alvarás antes de realizada a finalidade legal dos mesmos, que é o conhecimenlO geológico.
Sr. Presidente, verificamos em Minas Gerais, neste óltimo
ftm. de semana. que apenas um grupo empresarial possui 4.0CXJ requerimentos de pesquisa que agora p:xierão ser comercializados
com esse substitutivo. Enquanto não se comercializa com as multinacionais que pcderão investir no setor, enquanto não se chega ao
preço desejado, as áreas não podem ser exploradas por ninguém.
Na realidade. Sr. Presidente, Srs. Senadores. a nossa visita a
Minas Gerais foi importante porque verificamos que ele é um dos
maiores e mais ricos Estados. na ke. da mineração. e tambbn um
doo mais desocganizados e desprovidos de autoridade eompetcnte
para admiriistrar esse setor. A conupção 6 geral e u autoridades
niilitares da reserva se agrupam à porta do DNPM para. atrav& do
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da pistolagem. tomar o subsolo de Minas, impedindo que mi-

hare~ o:ie garimpeiros trabalbem na área produtiva daquele Estado.
O substitutivo também legaliza as lavras expedidas pelos
"'·lm..1stros da Infra-Estruwra e das l\1inas e Energia desde o Presi.kl~t~ Collor de Mello, quando a competência fumada na lei é para
~tn

tJt" Presidente. o decreto.
As proposições que sugeri. nascidas dos garimpeiros. foram
rcJ~it.J.das pelo ilustre Relator. que ãS entendeu COill::r.hias ao espírito

do Código de Mineração impooto pelo Regime Militar, voltado ao boncticio dos grandes grupos ecooõmicos em detrimento dos interesses
dos pe.quenos empreendedores regiooais. os garii:npefroS~Especificamente em relação à emenda., que ~va o regime
d:.! matncula para. a garimpe.gem. enlendeu-se também que a miação seria inadequada.
O ilustre Senador Gerson Cantata. que emprestou sua assinatura para essas emendas, enleodendo a justiça, insistiu -nas alternativas voltadas ao retomo da garimpagem à legalidade, alertando
para o poderoso lobby das empresas de mineraçio, a quem não interessa a legalização da garimpagem.
Para minha surpresa. na discussio das medidas que vinham
cm bcncfido da legalização da garimpagem. o mesmo Senador
Romero Jucá, que havia sugerido o encaminhamento da queslio
:m.tjucla oportunidade, manifestou-se contia a proposição, prd:en..\•ndo que a questão venha a discussão após a conclusão da CPI da
:-.<lmeração.
De forma conclusiva, com esle ato. entendi que o ex..QoYer'l:l.dor de Roraima, que participou das ações para o êxodo dos gaimpctros daquele Estado e foi escolhido relator da CPI da Mineração, defm..itivamente é contrário aos inle~esses dos garimpeiros.
Verifica-se em sua balança duas medidas. As modificações
que interessam às grandes empresas de m.iocmçio foram aceitas e
encaminhadas com o substitutivo do Senador Fernando Bezcm ao
Código de Mineração, e aquelas que interessam aos garimpeiros
são postergadas. ficam para depJis. e os garimpeiros pennanecem
·a margem do ordenamento legal pela vontade .deste Senado. A~
quando?
Mas o ~idente da Comissão. ciente ao absUrdo da propo--sição. e resumindO as discussões, lemlinou por-encamjnhar. votação da rejeição das emendas, reservando ao plenhio a oportunidade de apreciar a emenda relativa a reativação do Regime.de Mattfcula em redação adequada.
A redação que apresentamos apenas revogaria o dispositivo
que cxunguiu o Regime de Matricula. sem que tal procedimento
tivesse por efeito reaJ.ivá-lo, na interpretação dada pelo Relator.
Na realidade, o próprio substirutivo do Relaror explicita os
artigos do C6digo de Minernção - Decreto Lei n• 227 de 1967. a
serem revogados sem incluir qualquer dos artigos que tm.tam da
garimpagem, administrada pelo Regime de f\.iatricula que se extinguiu naLein°7.80S,de 1989.
O SR. PRESIDENTE (footonio VIlela Filho. Fo=ndo
'iOar a campainha) - V. Ex• dispõe ainda de dois minutos, nobre.
Senador.
-

O SR. ERNANDES AMORIM - E o substitutivo de<ennina que o Executivo promova a cdiçio do Códígo com a nova redação que exclui os artígos por si revogados.
Desta forma. o própriO subslitutívO estaria traZei:ldo à vi~n~
cia o Código. conforme editado origina.Jment~ exceto com cs modificações expliciia.menle citadas no substitutivo. dentre as quais
não se inclui a revogação dos artigos que se referem ao Regime de

Matricula.
Assim. estaremos apresenta.Ddo ao PletWio esta emenda,
para reativar o Regime de Matricula e com a melhor rrxlaçio pretendida.
- - -- -------
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Também pretendemos o apoio dos Srs. Senadores na ocasião em que for submetido à deliberação do Plenário nosso projeto. que acrescenta parágrafo ao arliS;o 21 da Lei n° 7.805, de 1989.
om na Comissão de Constituição. Justiça ~ Cidadania, pelo qual
explicíta-se a inexeqüibilidade do aspecto punitivo daquela lei à
garimpagem. nas áreaS por ela ocupada e pendenles da regulamenM
taçlo que a mesma lei ordena ao DNPM proceder.
-Sr. Presidente, S:r-s e Srs. Senadores. em 1989. esta Casa
votou a Lei n° 7.805. acreditando que ela seria-melhor para oBrasil. para o setor mineral. para os garimpeiros. Mas a verdàde é que
a A9ministração é incapaz de cumprir sua parte.
Então. não é nenhum demérito voltar e aprovar nova rcdação que a tome exeqüível. capaz ® produzir seus efeitos de -ordenar a garimpagem.
MuitÇ) obrigaci.J. •
. .
.

O SR- PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Conoedo a
palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Conoedo a palavra ao nobre Senador Josapbat Marinho.
para uma comunicação inadiável. pelo prazo de cinco mimltos..

·

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pam uma comunicação inadiável.) -Sr. Presidente. estando na Bahia no fnn da
última semana. recebi insistentes apelos. uns pessoalmente. altros
· por telefone. de titulares de poupança no Banco Econõmico. As
pessoas estavam todas, em verdade, em desespero com as notícias
de que se aproxima a realização de negociação pela qual se operará a transferência do controle adonário do Banco.
Quando se instalou a intervenção. notoriamente, o Banco
Centm.l depois de estabelecer o direito ao levantamento de R$5
mil em cada caderneta ou no total de poupança. anunciou que este
valot seria elevado. Falou-se em RSJO mil, falou-se em R$20 mil.
e houve mome:Õ.to mesmo em que foi noticiado Que seria autorizada a suspensão de at6 R$50 mil. Certo 6 que a iolervençlo se Desdobrou e, ao que se anuncia. está prestes a realizar-se uma opemção com gruJX)S privada;, e o Banco Central não cuidai mais da
elevação.
Claro que há pessoas que podem suportar o risco, n:las~ das
que me telefon.aram ou pessoalmenle me procuraram. não hã exce-çio. são viúvas, sio funcionários aposeiitados, enfun., São pessoas
que nio tem._ nOliilalmenle, condições de recoiilpOr a m~
poupança que constituíram e levaram ao banco, confiando na poJaVIa do Governo e no sistema bancário. Cumpre lembrar que o Go-verno. reiteradamente, e-stimi.llou a pcupança.- apelou a iodis as
pessoas. sobreb.ldo aquelas que não eram de grandes recursos. para
que fJ.Zessem sua poupança como uma segumnça para o futuro.
Essas peSSOilS oonfuuam. Agora. ocon:endo. como ocorreu, a intervenção num grande banco, a surpresa é geral: essas pessoas nio
=eberam mais do que R$5 mil da poupança constitu!da.
Nio importa invocar os dispositivos legais, que sio múltiplos. cano em todos os selareS de atividades. O problema nio '
estrita.mcnte de natureza legal, 'é um problema ético. O pOvo -Confiou no Govemo. oonfiou no sísrema bancário. e pessoas de diferentes classes sociais. porém tOdas ecooomicamenle fracas. depositaram suas modestaS-rendas; o- qUe haviam amealhado, nos bmcos. inclusive no Banco Ecooômico. Agora, há o risco de perda.
Cresce a suqxesa.. Sr. ~idcnte, sn e Srs. Senadon::s. porque
a imprulsa lem noticiado. nos úkimos <Üas. que os i!mndes deposi!antes. sobretudo os fundos, vão transfamar os seus dep6silos em ações.
Há, portonto, pom estes, pelo menos uma possibilidade de salv~
doo l'OCUillOS; pom"" modestos poupo<loo<s. nenbumaNlo invoco. como disse. os dispositivos legais, sio os que
menos representam no caso. O que está em jogo ' a confiança que
a sociedade depositou no Governo. Nio sei se o Presidenle Fernando HenriqUe tomaiá coÓbecimento destas palavras, ou se elas
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números arredondados. Na OCDE, a participaçio dos tributos, incluindo contribuições sociais, nã ãiTocadação total mostra que ren-

serão levadas em conta pelo Banco CentraL Fica aqui. por6m. o
apelo dos que não são titulares de fortuna. por6m conf"wam no
Governo c no Banco CcntraJ, flZCt'a!D. sua poupança e ·agora nem

poupança nem nada. se alguma medida nio for a<hnitida antes de
encermr-se a intervenção ou de real.izar-se uma operação que
tratlsfll'8. o controle acionário-do Banco Econômico.
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho) - Cooeedo a
pala~ ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. AD EMIR ANDRADE - (PSB-PA. Pronuncia o se-·
guinte discurso. Sem tevisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e
Srs. Senadores. quero. em primeiro lugar.-~egiStrar Uma reunilo
havida na manhã de hoje, realizada com o Governador do 'Estado
do ParD; Almir Gabriel, com a sua equipe t&:uica. os seus Sccnotirios de Planejamento e Fazenda. com todos os Senadores e Deputados Federais do Estado do Pl'IáQuero lou~ar a atitude do Governador do Estado, ao tra=
até nós o seu Plano Pluria.m:Jale fazer uma compuaçio com oPiano Plurianual do Governo Federal, unindo toda a Bancada do Pari.,
independente das suas posições politicas 00-ideolõgicas~ no sentido de que todos trabalhein unidos para fa.mr com que o Plano Plurianual do Governo do Estado possa ser aquinhoado no Plano Ph.J.rianual do Governo Federal. Além disso foram debatidas as questões da Refonna Tributária do Governo .e a do Fundo Social de
Emergência..
Na questão da Reforma Tributária. há uma discordância
clara da psrte do Governador Almir Gabriel e de sua equipe tknica em relação à proposta do Govemo f~L__ _
É a n:speito dessa questio da reforma tribulhia que quero.
a partir deste momento, antecipar o debe.te nesta Casa do Senado
Federal até para que não aconteça no futuro aquilo que ocorreu
com as cinco emendas do Cap(b.llo da Ordem Econõmica que vieram prontas e acabadas da Câmara Federal. e o Senado não pôde
fazerem nenhuma delas uma única emenda.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, desejo apresentar neste pronunciamento algumas considerações iniciais com relaçio ao
projeto de tefCil'llla tributária encairiinhado-io -Congresso Nacional
pelo Governa e manifestar nossas preocupações sobre alguns pontos, que considero bastante falbos.
A proposta de emenda à Constituição envíada pelo Presidente da República. que remaneja e cooblrba extensamente o capitulo tributário da Constituição. é um longo rol dC promessas,
ameaças, de pontos negativos e, alguns, positiVO$. Seus principais
defeitOS-sao, enii'etantO~- de nablieza estrutural. O primeiro defeito
remonta ao fato de a Emenda não poder ser a.~da como política. tributária, já -que isSo só seria possível de ser feito se a analisássemos em conjunto com o Fundo Social de EmergSncia, com as
propostas de reforma do Imposto de Renda de pessoas tisicas e ,jlrldicas com que o Governo vem acenando e. fmal.mentc. com as
própriaS leis complementares exigidas pelo teor da Emenda.
O segundo defeito estrutural da Emenda 6 aquele a que já
me referi: ela passa ao largo; é praticamente irrelevaDte, diante das
brutais defOrmações e injustiças do nosso sistema rlScal. Efetivamente. o que salta o olhos, quando se obtém uma visão geral do
quadro tributário brasileiro, é a medida da proteçio estendida aos
poucos privilegiados e a dimensão do prejlÍzo iniposto ll. grande
maioria da população.
Consideramos importante. a título de melhor compreensão
da questão, fazer algumas comparações entre- os nossos parâmetros fiscais e os dos países mais adiantados. Os pafses maís industrializados da América do Norte. Europa e Japão estão congregados na OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico. Pois bem. na OCDE a aliquota efetiva média. incidente sobre o capital é 38%. No Brasil, pasmem, é de somente 8%. em

dimentos e lucros ocupam 38%. enqua.cto a taxação sobre bens e
serviço participa em apCnas 30%.
No Brasil essa ordem se inverte: rendimentos e lucros participam com apenas 17%, enquamo bens e serviços entram com
52%. um valor altí.ssimo. Isso demoostra que no Brasil nio se taxa
renda. taxa-se consumo. e em alíquct~altas. Isso leva a uma das
nossas.mndes injustiças tributárias; os pobres pagam mais impostos que os ricos. porque como os assalariados obrigatoriamente dedicam uma proporçio maior de sua renda ao COD.SUIDO. e como o
consumo~ fortemente tributado em iiDJX)Stos indirelos. nossa curva de carga tributária por faixa de renda tem uma forma invertida
e portanto pe1Vetsa.
Mais algumas comparações entre Brasil e a OCDE. Na
OCDE, a taxação sobre propriedade participa com 5~no Bmsil,
com apenas 2% (Jrincipalmeote lPTU e ITR),. Ape$11r dessa de formaçã~ não temos ouvido nada do Governo quànto a impostos sobre palrlmôoio. O ex-Senador Fernando Henrique Cardoso jâ foi
defCDSOI' desse imposto e pelo visto ele mudou de opinião. lá não
é mais!
Há dois valores., DO entanto, que se aproximam na OCDE e
no Brasil; é a participação das contriblições sociais na arn:cadação total, respectivamente de 23% e 19% - e aqui se conliguro
uma situação irônica.. pois o peso das coottibuições sociais São semelhantes para situações de seguridade social tio dramaticamente
diferentes. Na OCDE. serviços e beneficios satisfatórios são facil~
ri:J.enle acessíveis para qualquer -um do povo. No -BiasU está aí a
mis&ia que conhecemos na saúde pública e na aposentadoria, por
exemplo. EntretanJ:o. não se ouve nenhuma sugestão do Gov.emo
- no sentído dó- óbvio: qual seja o de reforçar os recursos da previdência e da saúde com tributos am:cadados do lucro, do capital.
Das dezenas de quesitos e alterações introduzidas pela Proposta de Emenda à Constituição do Governo, dois ou três têm concentrado as atenções. Um. é a maior facilidade de impor e!Ilptistimo compulsório (art. 148). Vê-se ai. mais uma vez~ o Governo
preocupado em fazer caixa e em governar por atos umlaterais. OUtro~ é a possibilidade da quebra de sigilo bancáriO pela autoridade
fJ.SCal (art. 145). com o qual. evidentemente, estamos de acordo.
Nesse ponto, levanta-se o coro das forças conservadoras em
protesto. pois os privilegiados, que há sécUlOs vêm pilhando o
Brasil. se identificam afetivam.erite com as cOntas ba.ncmas de sonegadores e traficantes. Seu coração está com essas canras. e não
com uma estrublra trib.Jtária ·que sirva ao interesse da ini.ioiii do
povo.
A questão da sonegação_ e do crime que se escondem em
coolas bancárias mal explicadas está estritameote ligada "a outro
grande defeito estrutural do sistema tributário brasileiro, principal·
meme da União: a ineficiência e a ineficácia da máquina arrecadadora. De fato, a União tem poucos fiscais-;- óial equipados. mal articulados e mal remunerados. A arrecadação· do ImposlO de Renda
de pessoas juridicas e de pessoas físicas não assalariadas é uma
fn.çio do que se poderia ser. É impresslOnaD.tc cOmO -õ grossõ da
Proposta do Governo sobre reforma tributária simplesmente escamoteia esse grave problema.
Outro ponto polémico da Proposra é a compensação provi- --séria a ser dada aos Estados pela perda de arrecadação resultante
da isenção sobre a exportação. (arL 12 da Emenda). Aqui,· como
em outros pontos da Emenda. peca o Governo por não explicar,
não justificar, não apresentai' dados, comprovações. projeções, si~
mulações que dêem credibilidade a sua Proposta. Os joina"is anUnciaram. há algumas semanas: ''FHC acha fácil governar o Brasil'•.
Pois está patente que, para este Governo, governar o Brasil não é

ANAIS DO-SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

50!

fácil. Os fatos o p~rcivan:i: O Governo- lião coõsegtié cónV-ersai, niO desprotegido o povo brasileiro. Precisa do esforÇO denodãdÕ de
consegue convencer. comunicar~se com sua base política, e parla· quem possa auxiliá-lo. Uma boa ajuda neste momento é estarmos
mentar. As suas propostas geram tumultos e incompreenSões, con~
nós, no Congresso Nacional. atentos ao que se pretende alterar no
forme se pode observar do~ próprios debates sobre o assunto tra~
sistema tributário arual que é imperfeito, evidentemente impei{eito
vados neste plenário do Senado Federal. e conforme pude compro- nós o sabP.mos. O sistema tributário atual facilita, de wn lado, o
var hoje com a equipe do Governa-dor do meu Estado Alm.ir Gasonegador e, de outro, o fiscal COIIUplO que existe por este País
briel.
afora. Mas esse que está ~ pretendendo fazer pode ser ainda ptor
A principal feição da Emenda é a unificação do lPI, I.m.pos- do que o que se lem hop.
.
to sobre Produtos Induslrializados, da União, com o conhecido
O Sr. Josapbat Marinho - Permita·me V. Ex• um aparte?
ICMS estadual. O ICMS passaria -agregar uma Parcela da União.
O SR. AD EMIR ANDRADE;, Ouço V. Ex' com muito
administrada pela União. Inovação que-é um perigoso salto no es~
prazer.
curq. Teoricamente. é uma simplificação que pode vir a ser útil.
O Sr. Josapbat Marinho- Com surpresa. não se lê na proMas como confiai- nesse exi:IciC:ioo futuriSta?- O DepliladO--Francis- posta do Governo nenhuma refel-ência. quer para aplicá-lo, quer
co Domelles, que apóia, no geral, a Emenda e que passou a vida para extingui-lo cu por que extingui-lo, sobre o imposto relativo a
estudando e adm.inistranqo uibutação. declarou que não consegue grandes fortunas.
imaginar como seria possível cobrar esse imposto.
O SR. AD EMIR ANDRADE • Exatamente, nobre SenaExam.inemos outras -feiÇõeS-de destaque da Emenda ttibutá- dor. Isso eu exp.Is em nossa manifestação e gostaria de acrescentar
ria. Um pequeno inciSo,O-de n° V, do art. 150, ao modificar a realgo que fere especialmente os interesses dos amazônidas, dos
dação ablal para permitir a cobnnça generalizada do pedágio, nordestinos e das pessoas que moram no éemro-Oeste do País.
mostra a obsessão deste Governo com a privatização da infra-es- Essa emenda tributária do Governo. Senador Jefferson Péres; quer
trub.l~. Logo adiante, no an. 150, §6°. _a ~oposla, pretendendo
pegar o FNO e colocá-lo para fmanciar a infra-estrutura do POder
impedir a guerra fiscal entre os Estados, o faz eliminaMo a ação Público ~ o mesmo FNO, que não é suficiente para atender -à D.edo CONFAZ e ,um aspecto importante da autaoomia estadual que cessidade <io setor produtivo· de nossa região, ainda querem tirar
para atender ao setoi pu'blico. · é o de dar subsídios fiscais.
A transferência do TIR. Imposto Territorial RuÚI. da comO Sr.Jeffersoo Peres- Pemúta-me V. Ex• um aparte?__
petência da União para a dos Estados (art. i 53, inciso VI), é altaO SR. ADEMIR ANDRADE • Ouço V. Ex' com lll_\lÍto
mente polémica. pois pode significar o' enfraquecimento de políti- prazer.
cas fundiárias progressistas.
O Sr. Jefferson Peres· Senador Ademir Andrade. V. Ex'
O art. !SódCSfere vários importanfus"golpes a fay_or.de uma teril: razão na maioria das critiW que faz, e eu as endOsSo. inChisiproteção ao capital maior ainda do que a boje existente. Passariam ve essa a respeito do FNO, que foi instiblido para amparar, ímana ser isentos de ICMS: o ativo imobilizado, qualquer bem exporta- ciar pequenas e médias empresas e não para substiruir investiriiendo e não só produtos industrializados como boje; e insumoS para tos em infra.est:rubira e outros que o Estado btisileiro, a Uliiio
uso agropecuário.
deve buscar de outras footes. Gostarl., de fazer um pequeno reparo
Srs. Senadores. aqui vale ressaltar que na Constituição de no que tange ao Imposto de Renda das empresas. Nesse ponto dis88. com muila luta e sacrifício. conseguímos submeter Os _produtos cmfo de V. Ex• e me parece estar acontecendo .algum equívoco. A
semi·elaborados para exportação à taxação de impostos. E eviden- proposta reduz a alíquola e extingue a correção do ativo, o que imte que queremos industrializar os produtos de uma maneira genl plicará. em pagamento maior do Imposto de Renda. No último núna nossa Nação, gerando aqui emprego, mão-de-obra, capitaliza. mero da revista Exame, o ex-Ministro Mário Henrique Simonsen
ção de recursos etc. Queremos dificultar a exponação de produtos comenta exatameote isso em nome das e_mptesas e protesta
in natura oo de prcxiutos semi·indusrrializ.ados. E a fotma de não - que ent.Cnde que vai alimentar a carga tributária das empiesãs no
pennitir tamanha exportação desses produtos, essencialmente ma· Imposto de Renda.
deira e minérios, é a taxação para exportação. que agora. inexpliO SR. ADEMIR ANDRADE • Além disso; pretende-se
cavelmente, o Governo Fernando Henrique quer tomar isenta total aumentar a contribuição do assalariado; ele fala claramente em
e absolutamente. Quer dizer, agora_ vamos ·exportar madeira em aumentá-la.
tora; agora vamos exportar minérioo brutos e não teremos aqui a
Assim, Sr. Ptjsidenle. aoio que essa questão deve ser peosada
siderurgia e a industrialização desses minérios porqUe o Governo por todos nós pxqne intetfe:re na vida deste Pais. lnterfete na -vida
quer isentar essas exportações que hoje existCm, que boje benefi- · dos Mmiápio& que do uoidades meDore. desta- Naçio. inlnfere-oa
ciam os Estados com o ICMS; é extremamente l:imeniável a pro- vida do:i i::st.a&s brasileiros, e é prCciso levantar essa discussão. ~-- posta do Governo.
Pdo quC sentimos a~ agora~ há um posicionamento geneO Governo prope.la que a reforma é neutra em seus efeitos. ralizado -de Governadores e Prefeitos oonlra essa refOrma tributá·
Mas tudo indica que com essas medidas vai mudar para pior a re~
ria da forma como está sendo conduzida porque ~li<;. está sendo
lação boje existente entre as taxaçõeS sobre cãpital e trabalho assa· &IftSClltãda- cõin a clare7:iilecessária.
lariado. Como a confumar tal suspeita. as primeiras notícias diwlChamo a atençãO deste Senado no sentido de que é prec:iso
gadas sobre as futuras reformas do Imposto de ReDda a serem JX'o- aprofundar a discUssão de imediato sobre essa questão para (iUe
postas pelo Governo dão conta de que, de um lado, pretende-se renão aconteça • repíto - aquilo que acooleceu com as outras emen·
duzir de 43% para 30% a alíquota máiiriià sobti: O lucro das em~ dis constiWcionais do Capítulo da Otdem Econômica" que vienim
presas; de outro lado, fala-se em aumentar o número de trabalha- da Câmara e que não puderam receber uma contribuição do Sena·
dores sujeitos ao Imposto de Renda. ampliando-se a base da pirâ- do federal.
mide taxavel. isto é. atingindo·se os salários menores. Essa é verO Sr. Josapbat Marinho. Permite~me V. Ex• nova intervenção?
dadeirnmente a própria imagem deste Governo.
Portanto, Sr. Presidente. na Proposta de Emenda do GOverO SR. ADEMIR ANDRADE - Com prazer. ooço V. Ex'.
no que trata da :refonna tributária faltam abrangência, coerência.
O Sr. Josapbat Marinho- Exatamente na linha do seu ra·
nitidez. transparência, política social e democracia. Está muito ciocínio, quero manifestar a expectativa de que algum Uder ocur
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pará a tribuna para explicar a nor.a hoje publicada, segundo a qual

teria oconido um,pacto entre o Presidente da Repíblica e os Go..
vemadorcs. Que pacto? Em que termos? Con;t que pormenores?
Porque é tudo genérico na nota JXIblicada. Mas somos n6s, da Câmara e do Senado, que va_mos transformar esse pacto em lei. Precisamos ser devidamente informados. Muito obrigado.
O SR. AD EMIR ANDRADE -Esse pacto. Senador Iosaphat Marinho. se refere ao Fundo Social de Emergência. Parece-me
que se referiu especificamente à aprovaçlo da prorrogaçãO do
Fundo Social de Emergência, cuj<?s detalhes também não conhecemos. O próprio Governador Almir Gabriel apenas nos justificou
que a permanência do Fundo Social de Emergência levaria a um
equilíbrio do plano econômico e que, mesmo sacrificando os Estados. valeria a pena mantê-lo. solicitando e incentivando os Parlamentares que votassem a favor da permanência desse plano social
de ~mergéncia.
--- Da nossa parte, vamos discutir o assu-nto Com os Govemadores'Miguel Ariaes e João Alberto Capiberibe, que sio do ncsso
Partido e que estiveram presentes nessa reunião, óuviranY opini~.
discutiram o assunto e. evidentemente, tomaram uma posiçãO sobre essa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (I"ootonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Joel de Hnllanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PfL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, atrayés desta
fala. pretendemos conlribuir para uma análise das desigualdades
regionaiS, enfocando o caso do Nordeste, para cuja solução deftnitiva se requerem o concurso e- o empe-nho decidido desta Casa. das
autoridades do Pcxier Executivo e dos dirigentes das instituições
fmanceiias públicas e de empresas estatais.
No processo de desenvolvimento brasileiro, o crescimento
económico significativo, ao longo de décadas - com exceção do
periodo recente-. tem gerado grandes condições de desequilíbrios
espac1ais e sociais. que se manifestam entre regiões, entre Estados.
entre meio rural e meio urbano, entre centro e periferia.
Embora o crescimento rápido dos anos 70 tenha provocado
alguma melhona nos indicadores do fenômeno, as desigualdades
relat.tvas são ainda impressionantes.
ú SR. PRESIDENTE (José Samey) - S_enador Joel de
Hollanda. interrompo V. Ex' para pronogar a Hora do Expediente
da sessão por 15 minutos, de ofício~-paril que V. Ex• possa proferir
o seu discurso.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agr.uleço. Sr. Presidente.
Continuando, o livro O Brasil Social: Realidades, Desa..
fios, Opções. editado pelo IPEA em 1993, sob a coorden~ão de
Roberto Cavalcanti de Albuquerque, constitui umã. investigação de
natureza global sobre a situação social brasileira e -sua evolução
recente.
Inicialmente, constata o óbvio: o Brasil é uma sociedade extremamente desigual. caracterizado pela oposição de "dois Brasis",
expres'>ão cunhada por Jacques Lambert. em 1953: entre um país
novo e próspero e outro velho, ·colonial e miseráVel.
A chamada "década perdida"- dos anos 80 ~~ caracterizada
pela estagnação econômica e pelas variadas tentativas de ajuste interno - os planos "ortodoxos" e ''he\erodoxos" -. só fez aprofu~
os já péssimos indicadores de saúde. educação. saneamento, habitação e distri~uição de renda para grande parcela da população. O
livro revela ainJ.a que o Brasil padece de elevado nível de concentração de renda: em 1970, oS 40% mais pObres det!nham apenas
10% da renda tot_al e, nos últimos 20 anos,-e:es não conseguiram
sequer manter aquele patamar. Ap;mta ainda para o fato de que a
redução das dispandades de renda no País passa pela estabilização
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da economia com a conseqUente redução da inflação. Em certa altura. faz a seguinte observação im.pictante:
"O Brasil ingressa na década de 90 cOm uma pesada e incômoda herança: 45 milhões de pessoas - ou 11
milhões de famílias --na condição de pobreza absoluta.
Mais i.mportairte do que isso, a tendência é no sentido
desse contigente continUai- crescendo no futuro Próxúno.
Para tal, contribuíram significatiVamente: a) os choques
externos dos anos 70, como o do petróleo e das taxas de
juros internaCionais; b) os sucessivos experimentos fracassados de ajlstamento intemo que carac:tcri.zar. a dóca.da de 80. a exemplo do auzado; e c) a passividade que 1em
assinaiadc as políl.icas sociais nos últim<?S 10 anos.
A combinação de tais ingredientes não poderia ter
outro resultado senão uma década marcada pela recessão, estagnação econômica e recrudescimento da desigualdade de renda e riqueza.''

-Como o nossO PrODunciamento tem comô principal foco as
i:Jesigualdades regionais, entendemos que se faz necessário ãpresentar alguns dados para bem situar o pmblema.
Nos últimos 35 anos - de 1960 a 1994 -, foi expressiVo o
desempenho da economia nordestina, que exibiu t.:rescimento médio anual de 4,7% - muito próximo ao brasileiro, de 5%.. Esse
crescimento roi comandado de processo incentivado de industrialização, que produziu importantes modificações na estruOJra produtiva nordestina. Houve, concomitantemente, signifiCativa melhoria
nas oondições médias de vida e de bem-estar da população nonlestina. Ocorreu também considerável redução dos níveis de pobreza
crítiCa. particularmente nos anos 70, e alguma redução das desigualdades parciais inter-regionais, ~to entre os Estados quanto
entre o meio ruml e as cidades.
Ao @do desses aspectos positivos. não se pode deixar de reconhecer que o Nordeste padece. de sérias vulnembilidades.
Economicamente. -a região não consegue fmanciar, com
poupança interna ou com capitais externos, atraídos pelo mecanismo de mercado. seu t:TescinieD.to. Apresenta elevado déficit global
na balança comercial, ftnanciado ou com transferências públicas
ao consumo ou com estímulos financeiros e ftscais aos investimentos. Persistem, no semi-árido. a agriculnua tradicional de subsistência e pecuária extensiva com baixa produtividade, além de
expostas ao risco secular da seca.
Socialmente, a pobreza crítica aflige a metade de sua população, e o desemprego e o subemprego são muito elevados..
Geoambienlalment~. além das vulnerabilidades climá.J.icas
do sem.i-árido, grande parte dos solos nordestinos encontra-se degradada.
A despeito de existir no Nordeste razoável capacidade científico-tecnológica, percebe-se pouca coordenação do esforço de
pesquisa e experimentação, pobre articulação com as matriZes nacional e internacional de geração de conhecimento e fraca conexão_
entre pesquisa e inovação.
No que concerne à área político-institucional, persistem, ao
lado de saudável renovação do sistema político, práticas clientelistas e outias fonnas de apropriação privada do Estado. A capacidade dos organismos públicos de atender com eficiência às demandas sociais padece de sérias limitações.
A estra!égia de desenvolvimento sustentável do NC!r'de9.e delineia-se a partir das quatro dim~s referidas: a econômico-socWJ, a
geoa.mbiental. a científico-tecnológica e a p:>lítico-institucionaL
Estrategicaniente. -o deSelfVõlvimento sustentável deve ser o
processo-em que se produz interação dinâmica e sistêm.ica entre
áreas estratégicas selecionadas ad boc. As áreas estratégicas de-
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vem desdobrnr-se em programas prioriláiios, que, embora concebidos para o Nordeste como um lOdo, serão elaborados pelos Estados e executados desccntralizadamente, com a participação dos
municípios e em íntima colaboração com a sociedade civil organizada. A União deverá dar a esses programas o necessário apoio
técnicõ-fmanceiro, segundo critérios que considerem os desequilíbrios intereistaduais de desenvolvimenlO.
A Comissão Especial Mista que tratou do Desequilibrio
Econôm.ioo Inter-Regional Brasileiro, sob a Presidt!ncia do Senador Beni Veras, relata alguns dados e aspectos que achamos im'
portantes retransmitir aqui.
A Tabela I mostra a participação de cada regiiio brasileira
em termos de Produto Interno Bruto e de população. Aí se vê que.
em 1990, o Nordeste abrigava zcn, da popolaçio do Pais e participava apenas de 13% no Pm.
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Mais graves, porém. as desigualdades absolutas. Segundo

estudo recente do IPEA \'0 Mapa da Fome: Subsidies à Fonoulação de uma Politica De Segurança Alimeittar". março de 1993), o
Brasil possui&, em 1990.31,7 milhões de indigentes, cerca de 21%
de sua populaçio. Desse total, 54,3% residiam no Nordeste que
abrigava 29,3% do contingente demogr.lfico do Pais. A soma dos
indigentes da Bahia, Ceará e Pernambuco supera, em mais de
20%, a do Sudeste, onde a maior incidência de: pobreza absoluta se
dá. na úu urbana, diferentemente do Nordeste. que é na ~ rural,
onde 6 particularmeDle grave a coocenttação da propriedade e do
uso da terra e da água.
Os indicadores que provam e explicam o desequih'brio espacial e social entre regiões e Estados e entre o meio rural e urbaoo, entm o centro e a periferia, são boje do conhecimento comum.
A questio de maior i.mportincia não mais reside na busca de explicaçlo pua o fenômeno, mas na in~enção deliberada que pemriTABELAI
la corrigir OU mjnjmjzar OS efeitos das profundas diferenças.
e na Populaçio
Nesse sentido. é pRCiso rever a política de dese.nvolvimenBRASH..: Partk:ipaçio Regional no
-------------~:::---::-------- to~ que tem sido pmticada oo B""il geralmente restrita a
Região
%PIB%
População
thnidas ações de natureza compensatória voltadas para as regiões
mais deprimidas (Norte e Nordeste) e, Dão raro, com camcteiiiti16,75
cu: nitjdamente paternalistas.
Sul
15.05
60,91
42,65
Sudeste
Foi com alívio que ouvimos o Ministro Iosé Sena, no dia
13,21
28,91
Nordeste
lO fevereiro, durante reuoiio da Sudeoe, falando em nome do PreNorte
3,49
6,98
sidente Femando Henrique Cardoso, anunciar modaoça oa pofftica
5,64
6,41
Centro-Oeste
do Govemo para o Nonleste, garantindo-lhe apoio para o aeu de100,00
100,00
BRASil.
senvolvimento e prioridade nas soluções. Em certo trecho do seu
disoorso, afll'lllOO que o deseovolvimenro da região Dão scri ioais
Obs.: I) A economia do Nordeste deve ter alcançado, em 1994, tnUodo como questio regioDal, mas inco!porado à poHtica de de-

Pm

PIB da ordem de USS 58,1 bilbões, coo:espoodeotes a 13% do PIB
b...ileiro (estimado em US$ 447,3 bilbões).
2) Em 1994, a população do Nordeste, de 44,8 milbões,
correspondeu a 28,9% da brasileira (154,8 milbões).
O pioduto per <:apita médio da região mais atrasada - o
Nordeste -em 1990, representava 43% da m6día e apenas 33% do
índice da Região Sudeste. (Ver Tabela 2)

senvolvimento nacional.

-

A16m da desn:gionaliDçio, o Ministro ainda disse que o
Govc:mo teiá duaa outxas atiiUdes em telaçio ao Nonleste: "Nio
ao cataslroflsmo, deixar de lado a id6ia de um Nordeste atrasado e
pedinte; e rejei~o l gmndiloqll&lcia. n:apoosável por grande porte
do ceticismo. quando se fazem essas reuniões na Sudene., j:lstificado.pelo qile aconteceu oo passado".
-0 Ministro tamb&n enfatizoo que o Nonlesle possui ''duas
TABELA2
importantes instituições'~ a Sudene e o BNB. mas que elas precisam ser 110m braço do planejamento oacioiul 11, e não "simples 6rBRASil.: PIB per caplta a
gios n:;gimais coofmados"~ Informou que em bteve o BNB perdeCusto de Fatores por Gnmde Regliio
ri. seu cari.ter de banco c:omel'cial para tornar-se um banco de de1!190
seuvolvimonto, atuaodo sobtetudo em seta= de grande potenci&l
EinU§$
para o Nordeste, como o bJI'isn:w, a agricultura inigada e a agroinRegiiio
Pib Per CapitA
di1Siri4. Por fllll, o Ministro infODDou que o Governo pnteode
CCiltiwar com os programas em andamento e fazer uma parceria
Sul
2.772
can os governos estaduais para a defmição de prioridades de
Sudeste
3.546
obras e porceria na geatio de empi'>ODdimeotos.
_Ll73
NOideste
O documemo "Nordeste: Cidadania e Desenvolvimento".
Norte
1398
editado pela Sudene a partir dos textos disallidos ao longo do_ScCentro-Oeste-2.187
llliiWio Intemaciooal sobre o Desenvolvimento do Nordeste BmBRASIL
2.527
sileiro, realizado oo Recife, enore os dias S e 7 de dezembro de
1994, }\realçava a importiocía do papel da Sudene como órgão de
Obs.: Em 1994, o PIB per <apita da região Nadeste, de USS • planejameoto regioaal. O processo de plaoejamento regional do
Nordeste vem sendo progressivamente enfraquecido em conse1298, c:or:=poodeu a 45% do nacional (USS 2.889)
Desagregado em Unidades Federadas, o PIB per caplla re- qtl&cia do esv.aziamemo tknico -e idministrativo da Sudene., que
vela. que os sete Estados do Sul e Sudeste estio entm, os ~ que deveria ser o 6rgio centi:al do sístema de planejameoto regional do
têm a maior renda per caplta. No outro extremo, figunun os do Noldeste. Equivocadas poffticas do Governo Federal respondem
Nordeste. A distância que separa o primeiro, Sio Paolo, do último, pela inadequada ioserçJo da Sudene oa hierarquia do Sistema Feo Piauí, é de quase oito vezes.
- .·~de Planejomellto, no qual_ esti c~s_ificada """"'- órgio ~
A disparidade econômica se reflete em dispuida.des sociais: ciooal e, por isso mesmo,_ subordinada ao escalio setaial.
Com efeito, a politica -regional do Nordeste demanda um
a expedativa de vida. a escolaridade, a mortalidade infantil e outros indicadores sociais desfrutam de melhor situaçi.o nas regiões sistema instiblciOnal e administrativo Cm que se dcf"mam com clareza os níveis espaciais do aparato gerencial e logístico, as atividade maior nível de renda.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
504
Setembro de 1995
des c os órgãos setoriaís e n:gionaís envolvidos. bem como a natu- ce afum.ar, a riqueza de São Paulo, a nqueza ao t..:entro-Sul do
reza. as funções e a compos:íçio do organismo de articulação das Brasil tem lig3ção com a pobreza do Nordeste, está baseada na poaçõcs goveriuimcntaiS

-·no Caso, a nova Stidene -.a inse=ção explí-

cita desse organismo regional no Sistema Federal de Plaoejamen10, subordinado ao proprio Presidente da República. as exigências
de flexibilidade e coutimJidade de-ação dos órgãos regiooais e. por
flDl.avinculaçiohierárquicãdaSudenecomoorganismoregiooaLOs
demais orgariismos-regioriaís de atnaç.ãó excli.isiva óu predóüiiüãnte
no Nordeste. como a Cllesf. o Dnocs. a Codevasf. o BNB e a fundaj,
denaro dessa penpectiva, devem submeter suas respectivas programações anuais ao Conselho Deliberativo da Sudene. para efeito de coo]-:.
patibiliL1çiio com os Planos Regia:iai.S de Desenvolvimento.
O Projeto Regional do Notdeste brasileiro. cujos fundamentos estão na Constituição Federal. estruwiado num horizonte de
longo prazo e em função do enfrentamento dos seus grandes desaflos, depen~ para seu êxito. da sua incorporação ao ProjelO de
DesenvolvimeDlo Nacional. De acordo com a Magna Carta. é dever da União regionalizar, com base no planejamento. as suas politicas setoiiais. sociais e macroCconômíciS (iut.. 174, § 10). os seus
orçamenros e a sua est.rublra adminístia.tiva (art. 165. §§ 6° e ']0),
na perpectiva da otdenação do território (art. 21. IX). buscando a
erradicação da pobreza e da ~inalização e a redução das desigualdades sociais e regíona.is \aii. 3°, m. combinado com o art.. 43
e parágrafos).
-- -- -- - --~~ --~ --Do que foi visto impõe-se. por disposiçãO- constifuciOoãl.
que deve ser posta em prática a regioriã.lização tanto das políticas
nacionais setorials. sociais e macroeconômicas., qUã.nto dos orçamentos federais.
No texro constituciOnal, está definido que o Nordeste deve
receber U.ll)& clara e expressiva atenção governamental. uaduzida em
instrumeniOs prograriláiícos. operativos e instilUcionaíS. para que, assim. poSsa contribuir para a aceleração e a elevação dos oíveis sociais.
. económicos e políticos do desenvolvimento global do País.
Em nível estratégico, pottanlO. a principal entidade de desenvolvimenro regionã.l. funcionando como elo de ligação dos diferentes espaçoS'e níveis decisórios-. deve ser a Sudene, que. supervisioDada pela Seplan. passaria por profunda trimsfonnação em
sua nablreza jurídica, suas competências e sua ablação. A nova
Sudene deve Ser O órglio responsável pela fomrulação negOCiação de planos. di:retrizes estratégicas e instrumentos executivos.
bem como pela articulação. compatibilização e- aCOin.pãliliamerilO
da execução de programas prioritários~ elaboxados pelos Estados
da região, como desdobramento do Plano de Desenvolvimento
Sustentávei do Nordeste.
__
O Sr. Lauro Campos- Gostaria de merecer um aparte de
V. Ex•;s-CD.adorJoel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Pois -nãó, nobre Senador.
O Sr. Lauro Campos - Ouço coiD--inUitã. ateDção. nobre
Senador, a exposiçãO de V. Ex•. Faço duas rápidas lembranças:.
uma delas é a evoca~o do exMMinistro Celso Furtado. em seu livro Fantasia Organizada. Segundo o aulOr. foi justainente i visão do Presidente Juscelino Kubítschek a respeito dos -problemas
do Nordeste que fez com que ele se aproximaSse do Presidente e
depois se tornasse Ministro e Presidente da Sudene. O que o Professor Celso Furtado aftrma eril seu livro é justamente o ·que está
sendo repetido boje, trinta anos depois. pelo Ministro José Serra.
Juscelino afirmou que inCorporiiia O Projeto -de_ DesenvolvimenlO
do Nordeste do Brasil ao seu programa de governo e não o trataria
mais c.:>mo um caso regional e secundário; iria cOlocá-lo no painel
importante de suas metas e realizações. Trinta a.D.õs depois. como
eu disse. isso apa.z;ece comO Ui:iia D.óvidade pronunciada pelo Ministto José Serra. E realmente lamentável que isso ocorra. Ao contrário do que a 'expressão "dois Brasis". de Jacques Lambert. pare-

e

breza do Nordeste. De modo que existe relação de mútua depen-

<Uncia entre a concenttaçio de renda que privilegia São Paulo e a
repartição nacional do poder, da renda, da saúde. ele, que conbecemos muito bem. Gostaria também de fazer uma afli1Il3líva, a-gora recordando o General Golbery, que escreveu. certa vez. que a
deusa da justiça dislributiva grega era a mesma deusa da <:nse e da
destruição. Infelizmente, parece que o nosso sistema só conhece uma
fonila de distrib.üção de renda. não fazendo com que a base se aproxime do piro, não privilegiando aqueles que recebem uma parcela insigniflCaill.e da renda nacionáJ - que Uo esses 31 milliões a que V. &•
se refaiu; o nosso-_si~eioa coohece apenas essa forma que. atrJ\'.é~ <Ll
.aftse-. acbati o fricó, traz a 'falênáa:.. a cOncordata e o emPobrecinicnto
do pico.. aproxima:ndc>o da base da ~lação. Infelizmente, esses
ma.ís de tri.nr.lJ, anos que se passaram parecem comprovar esca aErrnação da General Golbezy. ou seja. de que o nosso sistema capitalist.a ~•)
conhece a forma de distribuição de renda através do emtXJbrecun..::mo
dos ricos e não do emiquecimento dos pobres. Mutto obógado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Nobre Senador Lauro
Campos. agradeço a a V. Ex.• a gentileza do aparte. Concordo
quando V. Ex• cbama a atenção para o fato de que já Celso Furtado. o fuodador da Sudene. lutava para que o Nordeste fosse conslderado pnoridade nacional. para que a Região fosse inclutda nos
planos de desenvolvimento do País como um todo. La.mentavelmente.. nesses trinta anos-não ãconh~CCJ 1 • E agora. novamente. a R egiio está OOscando alcançar esse objetivo. E esta Casa. nõhie Sellãdor
l.auro Campos. estã dando o exemplo de compromisso com a Regt5o
na medida em t:JU-e o conjunto de SenacL::ns nordestinos está se_ reunindo. está disrutindo um projeto estratégico para a Regíão. que será
submetido, oportunamente, ao Presidente da República, para que. Jo
uma vez por todas. o Nordeste seja inserido no planejamento rulC!(.naL N""ao queremos políticas assistencialistas. não queremos esruor....-;.
não queremos apenas projetos de salvação oaaonal: queremos que ac;
polel:Ctalidades do Nordeste se.J3ID reconhecidas e msendas no Programa Nacional de Desenvolvimewo.
Sr. Presidente. continuo o meu modesto pronunciamenrr..
A viabilização da esU'atégia de desenvolvunento do Nordeste dependerá, ainda, da elevação da taxa de investimento aa te-gião e do aumento da produtividade dos invesumemos e da me lhoria da efiCiência dos gastos píblicos.
-A taxa de investimenlO do Nordeste chegou a alcançar vinte
e cinco por-cenr.~ do PIB nc pertodo 1971-75: é indispensável recuperar esse padrão histórico.
As liberaç3e.c; do Finar. que. na década de setenta correspondiam a 1.19% do PIB regional. hoje não passam de 0.66% <1<1
PIB. Os bancos oficiais. que. na mesma ocasião, chegaram a supnr
quase setenta por cento da oferta de crédito regional. hoje reduZJram essa participaçã-o para pouco ma1s. de Irulta por cento.
. A consoli~ção e o avanço do procesoo de desenvolvimento
brasileiro. que supõe a plena mserção da região Nordeste nos mercados nacionais. eslão exigindo. entre outras providências elcmcntare~ a realização urgente de ousadas modificações n-os mecini~
mos e instrumenlOs administrados pela UniâA."'. Essas mudanças te·
rão de orientar-se pela- efetiva e duradoura vi.rici.dação-dos refrndos mecanismos ·e inslnimentoS Com a consecução dos objetivos c
metas de redução-dos desequilíbrios inter-regiona1s. enfatizando n
caso-do Nordeste. região onde ainda se concentram os principais
óbices ao desenvolvimento nacional sustentável. apesar de rer
dado respostas excepcionais aos reduzidos e declmantcs estímuh,.,.
recebidos nas últimas décadas. Com efeíto~ a e"cimorma nordesti.n.'L
cresceu a ta:rc.as médias anuais superiores às brasileiras. no periodtl
de 1970-92.
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De acordo como o documento "Norde.ne: uma Estratégia
de Desenvolvimento Sustentável", elaborado em dezembro de
1994 pelo Projeto Áridas eoordenado pela SEPLAN, um Plaoo de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste s6 terá condições de ser
via"bilizado, caso sejam rigorosamente observadas as seguintes linhasdeação: _
- 1. Preservação das fontes tradicionais de f manci3.mento de
origem pública, particularmente no que mnceme ao sistema de in·
centivos fiscais (FINOR com seus US$ duzen[Os e cinqüenta milhões de dólares anuais) e ao Fundo Constitucional do Nordeste
(que de 1989 a 1992 acumulou um volume d_e e~timOs contratados da ordem de USS um bilhão e meio de dólares).
Ante a redução da participação do Nordeste no total doe
gastos públicos e das aplicações das instituições fmanceiias do
Governo Federal, o Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR
e o Fundo de Financiamento do Nordeste - FNE constituem. na
atualidade, pn.ticamente os únicos ·mstmmentos de promoçio do
desenvolvimento regional. sob efetivo comando da própria Região. Atuam estimulando os investimentos no sistema produtivo,
pelo que devem ser preservados e aperfeiçoados. O fortalecimento
do flNOR exige a adoção de medidas, no âmbito nacional, visando ao restabelcc:imento do canitcr espacialmente seletivo dos inCCDtivos. o incremento da sua eflCácia. o· equilíbrio das fmançu
públicas e o aumento da capacidade de investimentos governamentais. Por outro lado, é impresciDdível apriD'KX'8r a gestlo do
sistema de modo a mantê-lo, orçamentária e financeiramente equilibrado e rigorosamenle vinculado às prioridades do desenvolvi·
mento regional. Quanto ao FNE. deve privilegiar. nas suas aplicações, os mini e pequenos produ[ores rurais e as micro, pequenas e
médias empresas ruraiS e urbanas. de modo a cOlll.ribuir mais fortemente para a transformação e o desenvolvimento sustentável do
Noroeste. em particular do semi-árido. e inserir as atividades prOdutivas incipientes no sistema de mercado.
2. Redirecionamento du estrathgias de fmancia:i:nento dO
Banco do'Brasil e BNDES, para assegurar-lhes uma pn!:sença mais
ativa no fmaociamentO dos elllJlrft:ndimenlOs regiooais.
, .
Fundamenlal· t a regionalização das aplicações das W..tituições fmanceims federais, porquanto, nos últimos anos, têm oCorrido Ieduções significativas rio percentual dessas aplicações no Nor·
deste. Elevar essa participaçlo constitui condiçio índispcnsbel
para o alcance dos objetivos do desenvolvimento regiooal. especialmente no que tange ao crescimCDf.o da contribJiçio do Selor
privado na formação brota de capital fiXo e na comp)siçio do estoque de capital na Região. Espera-se que esse crescimento seja
viabilizado com a ampliação da demanda de crédito, no imbito regional, em -conseqüência da operacionalização dos programas
prioritários, sobretudo no que concerne à capacitação de reansoa
humanos. infra~strurura econômica e absorÇão e adoção de novas
tecnologias. De todo modo. dever~se-á divulgar a consolidação
anual do montante de crédito a ser aplicado, na Região, pelas Instituições FinanceitaSOO Governo Federnl, como também o relatório
dos resultados das aplicações realizadas. Nesse sentido, importa
preservar e consolidar o Comitê Regional Nordeste das Instituições Fmanceiras e Desenvolviment<> Corif7NE.
3. Saneamento das fmanças públicas estaduais e municipais,
ca:n o objetivo de restabelecer as fontes de poupança pública e de
gerar recursos de conttapartida para mobilização de recursos de
empréstimos de instituíções nacionais e estrangeíras.
4. Mobilização de recursos externos. tanto de bancos de desenvolvimento internacionais (BID e Banco Mundial), como de
bancos comerciais e outras instibJiçôeS fmanceiras do exterior. No
primeiro caso. citamos o exemplo do Prodetur _com fmanciamcnto

do-sm.- ou ainda -o-PMSS Programa àe Moàeniização do Setor
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de Saneamento c-om empr6stimo do Banco MundiaL No segundo
caso, podemos di= que hA vários Fuodos. das Nações Unidu interessados em apoiar projeros norde~in.os. Por exemplo. o 'fNUAP
- Flmdo do Populaçio das Nações Unidas apóia programas do planejamenlo familiar DO Ceará e no Maranhão; o Unifem - Fundo
para o Desenvolviplento da Mulher apóia projetes em Fortale:r.a e
Recife; o Unicef dá prioridade aos projetas relativos is criaJJÇU do
Norde~: e fmalmente o PNUD- ~ma para o Desenvolvimento aiúalmente apóia prÕ}etos florestais. projetÕS ~ gen.çio
de energia alternativa e projetas de educaçio básica. presta assis·
t6ncia AsiÚde e à criança em vários &tados do Nordeste e participa do um programa do reforma da administração pllblica do Ceará.
_Além disso, oom a abertura seletiva ao ingresso de capital
de risco extemo no Nordeste, pretende-se assegurar tratameuto
vantajoso, em relaçio às demais regiões brasileiras, aq; empreendimentos a serem instalados no Nordeste, com capital de risco extemo, inclusive pela concessão de maiores ~enOJais de remessa
de lucros ao exterior.
Aqui cabe mencionar que o BNB deveria ser preparado
para atuar diretamente ou em consórcio com outras instituições
públicas ou privadas, na mobilização de recursos exlemos em prol
do Nordeate.
S. Mobilização do oooas foctes de poupança danéstica,laiscano
oolimdoo do pemio com ativo de uss 39 bilhões e"" limdoo d o - sacrmp!lsória FGI'S eFAT- Fundo de AmpuoaoTtaballa<b:.
6. Uli.li.zação de recursos do Fundo de Financianieoz.o do
Desenvolvimento. a ser constituído com parte das resexvas internacionais brasileiras. pam promover a expansio e reestruturaçio do
parque indusaial. O BNB deveria preparar um programa integrado
de reestrunuaçio industrial e promoção de exportações pua a tesilo e mobilizar as suas liderauças para captar diretamente .porto
doe t=~r.ros desse Fundo.
7. Deocuvolvim:uto do pan:erias com o sdoc pivado. pon.linmciar ÍJM'R"'-oo do inJi:a..eslrutum, nas
do lmDSpates. distrilatiçio
de ....p. ,..,..,.,..,., básico (na podO do dislnllliçio e canrrcializaçilo) e <X>Duricações (o que depende ainda da refama oonsf<ncim•l).
8. Mobilimçio do recursos locais para execução do projetas
sociais de imbito municipal ou de nabJreza comunitária.
9. Dadas as caracteristicas do Nordeste, é indispenú.~el a
instituiçio de um programa regional, extraoniinário e de cariter
complementar, de apoio à viabil.izaçio de atividades considendas
estratégicas, i medida que se criam as condições ou se superam os
obsttculos aos empreendimentos pnxlutivos estruturadores. Esse
Programa cobriria os dominios da infra-estrutura econOmica e social. da ciência e tecnologia, da capacitação gerencial e profissional. da promoçio de investimentos e da cooperaçio e assistmcia
técoica. Ele ainda assistiria ianto empreendimentOs do set.or-público. quanto aqueles em parc-eria com o setor privado, ao abrigo do
estabJto da coocessão de obras e serviços públicos. Os recursos
seriam originárioS das parrelas de opção dos incentivos fiscais
para o Nordeste, ora correspondendo aos Programas de Integraçlo
Nacional . PIN e de Redislribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste - PROTERRA, os quais seriam. obviamente. extintos. Outra fonte· de recursos do Programa seria
coostituida pelo destaque de pan:ela dos dividendos da Uniio pela
participação acionária nas suas empresas. De qualquer forma. o
Programa servirá para captar recursos de outras fontes. Nlo se tm·
tando de criaçio de novas despesas governamemais. nem de .oovu
fontes de receita. mas apenas de nxiirecionameDlO de recursos dispooiveis, bosla modificar-se a atual legislação do PINIPROTERRA. preservando-se a participa:çãO- do Nmdeste em sessenta por
cento do total dos recursos. conforme o comportamento hi~
dos dois Programas.
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10. A Isenção e Redução do Imposto de Renda e o Reinves~
timento constituem -mecariisniO -de forte estimulo a -empreendimentos produtivos na Região. Sua impOrtância- deriva do fato...de manterem o apoio govemamenlal dw:anle a fase de operação das empresas. tomando o Nordeste mais atrativo do que outras regiões do
País. Nesse sentido, sua preseiVação é indispensáveL
11. Criãdo e conduzido pelo BNDES;-o Programa Nordeste
CompetitiVo- vem-desempenhando 'importante papel no avanço do
desenvolvimento regioDal. Além das suas linhas específicas de finan.
ciamento (têxtil e confecções, hortifnitici.Jitum, pedms cma!DC!l'ais e
turismo), abn: espaço de apoio a emproeudimenlos ina:ntivados pelo
FINOR e em adiantado estágio de implantação. Desse modo.~ pmciso garant.ir-llie continuidade e dotá-lo de acscen1e vohlme anual de
inchlsive para diversifiCaÇão de suas aplicações. À semelhança desse Progtama. o BNDES deveria flexibilizar, em termos de
bases e condições. 5Uas demais linhas para invesili:ilénto produtivo, de
forma a tomá-las compatíveis com as peculiaridades do Nordeste e os
objetivos da Política Regional.
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leiro está com sua sobrevivência seriamente ameaçada diante do
quadro de insolvência da maioria dos Estados. Excluídos OOis ou
três, ainda não cotTOÍdos pelo -carcinoma da inadimplancia,. os Estados brasileiros estão com suas atividades praticamente paralisadas por força da dicotomia enire o que arrecadam e o que têm a
pagar no fmal do mês. Os números são coosuangedores e assustadores. Em algumas unidades da Federação as despesas de cu""io são de
120 por cento cootra 100 por cento de am:cadaçlio. Em ootras circunstâncias, se esses Estados fossem Clllidadcs de direito privado, cerlalD<nle já teriam fechado suas portas. i=modiavelmente falidos.
O mais grave. porém, ~ que as 'lideianças regionais aii:Jda
não se conscienti."l3'3.Ql da magnitude do problema. Ao contrário.
continuam agindo como se não existissem -perturbações sociais em
suas fronteiras, praticando o vandalismo dos gastos públicos com
apetite cada vez maior e contribuindo para que o ~ficit das contas
regionais se tome irreVersíveL
O exemplo mais típico- da irrestx>nsabilidade política ~gio
nal tem sido, nos óltimos anos, a verdadeira orgia em que se transSr. Presidente, Srs. Senadores:
formou a criação de novos municípios por todo esse imenso País.
Mais do que qualquer outra região do País, o Nordeste ain- Essas emanCipações são, em sua maioria, criminosas e deletérias.
da necessitará. por muito tempo, da presença mais atuante do Esta- E tl!m sido prcxluzidas apenas para satisfazer interesses eleitorais e
do para viabilizar seu desenvolvimento. Precisará. menos no futu- eleiton:iros específicos.
Lamentavelmente, aquelas autoridades encuregadas de ra~
ro, desejado pm- todos. se a presente geração ·soobcr contribuir
para construí-lo.
cionali:zar e instruinentalizar .o processo emancipatório ~m-se
Os govemns dos Estados da reg!ão detêm hoje a maior par- mántido omissas diante desse descalabro, temerosas de CODtrariar
cela de responsabilidade nessa tarefa. E a partir da ablação articu- interesses: ferir suscetibilidades e entrar em rota de colisio com allada. catalizadora e convergente dos governadores dos Estados do gum soba J)I'OVinciano. Somente assim se conseguiria explicar a
Nordeste que o desenvolvimento regional sustentável poderá co- torrente de emancipações, onde distritos, notoriamente sem a memeçar a acontecer. Caberá aos governos estâ.duais dec9mpor a es- nor condição de terem uma atividade administrativa independente,
tratégia e os programas prioritárias, com os aperfeiçoamentos e se tornam, por força da barganha política. em municípios.
Sempre fui ferrenho defensor de todo e qualquer tipo de li...
adaptações que certamente serão necessários, em progr.amas mais
detalhados, concebidos e e~tecutados por eles mesmos, semPre herdade: a política, ,a religiosa. a de expressão e também a liberdadescentralizadamente. com o imprescindível apoio· dOs· 1\.fu::D..ici- de administrativa. E justo que os cidadãos acalentem o desejo de
pios, da iniciativa privada e da sociedade organizada Programas gerir os destinos de sua aldeia ou. de sua vila, mas é in}lsto qUe
com viabilidade e, portanto, fmanciáveis.
essà liberdade seja alcançada através da irresponsabilidade polítiÉ imprescindivel também o apoio dos Poderes Legislativo e ca. No caso desse inimagináVel ciclo de emancipações:, não estaExecutivo da Uniio. O Nordeste precisa dele, para que.possa con- mos convivendo com libertários, mas sim com liberticidas. Em
tribuir mais para o desenvolvimento nacion8.1. Dependendo menos nome de uma liberdade política mentirosa, eles. nada mais fazem
dessa ajuda no futuro. Usando-a no presente como quem toma um do que provocar, a curto prazo, a implantaçlo do caos social nas
empréstimo que deve retomo.
comuni.flades ãs quais. presuntivãmente, juraram servir.
E bem verdade _que o acendrado sentimento ~ secessão que
Esta Casa não faltará a seu dever de criar as condiÇÕes necessárias à efetivação dos preceitos constitucionais quC estabele- vem crescendo nas comunidades interioranas do Brasil se deve,
cem a redução das desigualdades sociais. regionais e inter-regio- em gr.ande parte, à :p1á vontade ou à incapacidade dos prefeitos
nais. A esse respeitO, vale citar pelo menos o inciso terceiro, do ar- municipais em atenderem as reivindicações de suas bases rurais.
ttgo terceiro da Constituição da República. que inclui, entre os ob- Esse segmento populacional se queixa, com justa razão. de que os
jeUVOs da República Federativa do Brasil, "erradicar a pobreza e a impostos arrecadidos nos distritos nunca retomam às suas origens
em forma de benefícios. voraz e integmlmente consumidos pelos
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais".
Sr. Presidente, gostaria de dizer que a contribuição que Se- cen~ urbanos. A emancipação, nesse caso, seria plenamente
nadores nordestinos poderão dar à conqUista desse objetivo é rilui- - aceita~ desde que a região beneficiada tivesse capacidade de arcar
to grande. A elaboração desse planejamento, desse projeto esttaté- com o pesado Ôm.Js da administração interna. Infelizmente, porém.
gico para o Nordeste, é de fundamental importância, JXmJUe pode- os municípios nascidos do JXOCCSSO de. libertação desorganizada.
r.l mostrar as potencialidades da Região e poderá canear para essa com r.uissimas exceções e curada a ressaca da fan-a cívica, acaárea os investimentos necessários para reduzir as desigualdades bam sendo obrigados a conviver com a ingovemabilidade.
hoje tão gritantes entre o Nordeste e o resto do Pais.
E por quê? Porque a sua emancipação foí obtida pcx meio
Muito obrigado, Sr. Ptt:sidente.
da manipulação de dados, da maquiagem. de sua capacidadC de arO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fúbo)- Os Sts. Se-· recadação, da mentira quanto à sua densidade demográfica e, pior
nadores José Ignácio 1-"erreira, Freitas Neto e Mauro Miranda en- do que isso, através da barganha política. A emancipaçio indiscri·
viaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do dis- minada beneficia alguns privilegiados. mas penaliza a sociedade
posto no art. 203 do Regimento Interno.
de um modo geral. Os beneficiados são os políticos, que se habiliS. Ex's serão atendidos.
.
_____ ___
tam aos_ mandatos remuneradqs de vereador. aos cargos de secretáO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) - Sr. rios municipais, à função executiva do prefeito, além de desfrutarem da preciosa oportunidade de empregar os seus protegidos nas
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os sofismas e a retórica fantasiosa são inúteis diante das evidências: o sistema federativo brasi- vagas administrativas nascidas da nova esfem municipaL Perde o
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contribuinte nafivo. que continuará a -ver Os- seuS ímPQstos transformados em fonte de subsistência para a nova elite de burocratas.
E perde. principalnlente;- o Estado, obrigado pelo texto frio
da lei, a criar nova comarca de justiça. a aumentar seu dispêndio
com segurança. educação e saúde, isso sem Se falar no risco sempre permanente desse município fmani:eiramente inconsistente de
transferir para a responsabilidade do erário estadual as obrigações
que deveriam lbe pertencer, comprometendo ainda mais a sobrevivência das unidades federativaS.
É imperioso, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores. que se coloque um ponto fmal oessa odiosa farsa
emancipatória. Aos lllllliiápios em condições plenas de aulDgovemabilidade, cooeedam-se as benesses da lei. Aoo que não preencham oo
requisitoS legais, mantenham-se à espera de mefuo::es dias. Se não forem tomadas enérgicas medidas pom saneamento da base municipal.
os Estados cani!nuarão ·a ser terrivelmente prejudicados. E muitos deles. inclusive, p:derão perder a sua própria independência.
O SR. FREITAS NETO (PFL- PI)- Sr. Presidente, sr:s e .
Srs. Senadores, faleceu, no meu Estado, o Prefeito Municipe.l de
Santa Rosa do Piaui. Joaquim Castelo Branco. vititria de lamentável acidente oconido no último sfomiogo.
Desejo, nesta tarde, prestar-lhe esta última homenagem. ~
gistrando, no Plenário desta Casa do Congresso Nacional. o seu
desaparecimento, por ser um exemplo de honradez. de simplicidade, de amor a sua Terra e dedicação aos seus familiarés e amígos.
Conheci o Prefeito Joaquim Castelo Branco como vereador de
Oeiras, tiadicional município piauiense e antiga capital do Estado,
cargo que exerceu ao longo de três mandatos, representando sobretudo o entio povoado de Santa Rosa. Lutava pelo seu povo e
trabalhava incansavelmente pgm emancipar Santa Rosa pelos pctendais que reconhecia ter a região e para ateD.der o gr.mde anseio
dos que iá Vivem.
- Em- 1992. tive a oportunidade de, como Governador do
Piauí. sãD.Ciooar-a lei e críai' o nOvo ·mUniCípio de Santa_ Rosa do
Piauí~ desmembrado de Oeiras. Nas eleições IDlllriciP.is do mesmo
ano Castelo Branco sagrou-se Seu primeiro prefeito, rilandato que
vinha exercendo, num justo reconhecimento de seu povo 1 sua luta
pela independência do povoado.
·
Ele como prefeito e eu como Governador trabalhamos juntos e a seu pedido construí o hospital lá existente. É constemado,
:rx:rrtanto. Senhoms e Senhores Senadores que concluo este pronunciamento para reverenciar a memória de uma liderança do interior do Piaiil, leal. coerente. na palavra de quem poderia se acreditar. Estendo minhas manifestaçõeS de sentimentos à D. Nadir Castelo Branco. sua esposa. à sua família. ao V ice-Prefeito que lbe sucederá, José Martins de Moum Araújo, às Câmazas Municipais de
Santa Rosa do Piauí e a de Oeiras e A Asaociação Piauiense do
Município. Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. Presidente, Sh e ,Srs. Senadores. é de causar espanto a reportagem que
o Jornal do Brasil publicou no ííltimo domingo, mostrando o submundo dos centros de recupemção de menOreS do Rio de Janeiro,
tratados pelo jornal como "escolas de crimes e horrores". Infelizmente, nossa consciência coletiva eslá anestesiada para teagir. As
revelações são graves. como outnís que são mostradas diariamente
pela televisão, mas eslalllOS de tal forma acosbnnados a elas que já
não -nos senSibilizam. Eu diria. que é o tédio das coisas rotineiras.
Afmal, a crise de cada um é maior que a grande crise que se abate
por tOOa a sociedade. A soma desses egoísmos individuais é que
faz essa sociedade iníqua, desigual, surda e muda. e cada vez mais
distante de sua face maís cruel.
Até quando vai continuar assim? Até quando vamos nomear a crise econõmica como matriz de ludv.; os males? Até quan-

do a multiplicação da miséria será apenas pretexto para o discurso
ideológico? Até quando o burocratismo das soluções será tolera~
do? Sou tentado ao absurdo de nxar uma data nem tão alea16ria e
imaginar uma situação nem tão surrealista. Esse dia será o dia em
que os meninOs sem tCto, sem fann1ia. sem carinho, sem comida,
Sem escola e sem futuro. organizarem-se em sindicato nacional do
crime, para cobrar nossas omissões e nos render a todos. Jrupossi·
vel? Nem tanto. O Rio de Janeiro que o diga. A crise na agricõ.ltura está jogando bordas de famintos e desempregados sobre as cidades do interior. e este é apenas um exemplo dos fatores de explosão social que estão em andamento.
Soluções eu creio que existem. desde <I,Ue haja decisão política e que a sociedade aceite sair de sua acomodaçio letárgica. Temos qu~ olhar o problema de frente. Sem os paliativos de sempte.
Sei que não há remédios milagrosos para resolver bldo de um dia
para outro. A marginalidade já cresceu demais na sua capacidade
dC embrutecer as vítimas do abandono. Mas .eu acbo que dá Para
pensar Dllma reversão gradual, apoiada na moralizaçio das imtj.
tuições públicas que cuidam do problema, na sensibilizaçio do Judiciário para valorizar OS juizados--ÔC iiieziores, DO cODtrole rigOroSO da distril:uiçio de verbas oficiais, exigindo resultados dos centros de recuperação, no papel reeducador da mldia e na criaçlo,
pelo Poder Público, de instrumentos que estinmlem a açio vohmtária de toda a cidadania. Num pais acosblmado a amama:r rudo
nos deta.lhismos da lei. isso pode parecer subjetivo. É por isso que
falo em decisões políticas. vindas de cima e poduzidas por ampla
discussão comandada pessoalmente pelo Presidente da República,
divulgada amplamente pela imprensa e cobmda vigoroumeUe
pela sociedade.
Sem a pretensão arrogante· de ditar soluções, penso em algumas alternativas para a reflexão. Por exemplo: o Ministério -da
Justiça tem uma secretaria especializada em recoohecer e fiscalizar
instituições de utilidade públil:a, que são dispensadas de algumas
obrigações flScais em troça de serviços de benemenSncia que devem preslar à soci(dade. E possível que muitas dessas entidades j'
estejam nesse caminho. mas acho qUe os dip101118S ]6. coocedidos
devem passar por uma grande revisão. para reconduzir seus objeti·
vos na diroção dos menores abandonados. Outro pouto: a Legiio
Brasileira de Assistência. a LB~ foí extinta no papel, mas man·
tém viva quase toda ã antiga estrutura funcional. que poderia vol·
tar-se para o menor. A legislação sobre adoções poderia ser simplificada pom facilitar a refamili&rização das crianças. enquanto
não chegam ao mundo do crime e da prostiblição. E tamb&n imperioso imprimir rigcr na fiscalização das escolas patrocinadu
pelo Esrado, que hoje constituem um universo marginal de promiscuidade. Conheço um caso de feroz m;istência da co!mlllidade,
que -não quer nas suaS proximidades um centro de teaiperaçio i'
aprovãdo. O medo é maiOr que o benefício.
Acbo que qualquer solução a ser encaminhada deve seguir
passos diferentes de experiênciaS J)ãsSadas. A Funabem é um triste
exemplo. Empreguismo, despreparo dos agentes e falta de fiSCalização mataram os objetivos da instiblição, que ainda sobreviveu
mudando de nome como se isso lbe mudasse a imagem. Outra
questão polémica a ser posta em discussão é a víabilidade prática
do Establto do Menor e do Adolescell1C. Gerou pomessa de ditei·
tos que o Estado não tem como garantir, e colcxoo na lei prolcções
excessivas que acabam por dar cobertiJill A plática da delinqü&lcia. Ampliando o universo das. impunidades. disso se seMram os
criminosos adultos para colocar os menoes a serviço do crime,
como acomece boje. no poderoso e inatingível CXliDécio de drogas.
São realidades que salt.am aos olhos da Nação, que ao mesmo tempo é culPada nas causas refém nos efeitos intimiJo.da q-ue
está por uma impotênciã que .não ajlda a romper. Proteger o me-
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No art. 2° do Projeto, modifique-se a redação do § 4° e
nor, antes que ele tenba o seu primeiro :revólver, ou antes que a
menina receba a primeim migalha pelo aluguel de seu corpo, é acrescente-se um § 5"":
uma responsabilidade de nós todos.. Ajudar e extirpar essa nfxloa
"Art. Z' ............. __ , ..............--·-·----·--de nossa convivência social é questão de solidariedade humana,
mas é também questio de segurança. Para mudar esse quadro aitico, o primeiro passo é o de reconhecer que somos parte de uma
§ 4° Parn o segundo turno, qualificar-se-á o mais
mesma família, segundo o ensinamento cristio.
idoso, se remanescer em segundo lugar mais de um canEra o que tiDha a dizer.
didato com a mesma votação.
Muito obrigado.
§ 5° Se boover empate no segundo turno de que
trata o § 3° deste artigo, será considerado eleito o candiO Sr. Teotonib Vilela Filho, ] 0 V ice-Presidente,
dato mais_ idoso.''
deixa a cadeira, da presidência, que i ocupada ~lo Sr.
Josi Sarney, Presidente.
_Justillc:açio
O SR. PRESIDENTE (feotooío Vilela Filho)). A Ptesidência recebeu manifestação favorá.vel da Comissão de Relações
Exl'eriotl:s e Defesa Nacional sobre a participação do Senado Federal na Assembléia Geral da INTERPOL, a realiz.ar-se na China
no período de 4 a 10 de outubro.
Em votação.
~
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

O Projeto é omiSso quanto à regra de desempate, razão pela
sugerimos a inclusio do § 5°. Por outro lado, a fun de se evitar vícios Iedacionais, propomos nova redaçio para o § 4° do mesmoart. 2°
Sala das Sessões, 26 de seteQ>bro de I995.- DeDo Parga.

~qual

EMENDA N" 105-PLEN
Suprimam-se os parágrafos 1°, incisos I. n. m e IV. 2°, 3° e
4° do artigo 11 e dê-se ao seu caput a seguinte redação:
"Art. 11. Cada partido poderá registrar candidatos pam a
Câmara Municipal até uma vez e meia o número de lugares a
preencher e a coligação at6 duas vezes o número de lugares a
preencher."

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1995.
(Em regiine de urgência. nos termos do art. 336, "b",
do Regimento Interno, solicitada pelo
Requerimento n• 1.223, de 1995)
Discussão, em turno ánico, do ProjetO de Lei da
Câmara n• 109, de 1995 (n• 180/95, na Casa de origem),
que estabelece normas para a realização das eleições
municipaiS de 3 de ootubro de 1996, e dá outras }X'ovidências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator:
Senador Ramez Tebet. em substituição à Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania.
(Dependendo de parecer sob~:e as emendas de Plenário.)

Foi lido, na sessão anterior. o Requerimento D0 1.236, de
1995, de tramitação cón}..mta da matéria com o Projeto de Lei n°
240, de 1995.
Sobre a mesa, requerimenlO que será lido pelo Sr. 1o Secretário eiD exercício, Senadol: Ney Suassuna.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.238, DE 1995
Nos termos do art. 256 alínea a do Regimento Intemo, ~
queiro a retí:rada do Requerimento D0 1.236,de 1995, de minha autoria.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. Senador Lauro
Campos.
O SR. PRESIDENTE (JoséSarney)- Aprovaâo o reqtieri- ~
mento, será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidas as seguintes
EMENDA N" 104- PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 109/95

Justificação
Pela redaçio atu:al os partidos só poderão ter candidatos à
vereança em consonincia com o número de seus representantes
nas bancadas. do Congresso Nacional. Essa inov.ação, altamente
discriminatória, fere o direito legal da ignaldade de condições,
coostituindo-se instrumento alheio à rea1idade dos muniCíPioS.
As eleições, quando do âmbito municipal, retratam uma
realidade intriosecamente local e. dessa forma. não podem ter
como referência ~ disposição das bancadas dos Partidos Políticos
na Câmaia Federal.
A emeti.da que ora apresentamos visa conigir uma lD.jJSfiça
perpetrada contra os partidos políticos com força de expressão na
área municipal.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1995. - Senado< Ro-

meuTuma.
EMENDA N" 106- PLEN

Emenda modificativa ao Projeto de Lei da CAmara n° 109.
de 1995 (n• 180/95, na Casa de origem).
O artigO 11 do referido Projeto possa a ter a redação segninte:
"Art. 11. Cada partido ou coligação podenl registrar candidatos para a Câmara Municipal até 3 (tres) vezes o número devagas a preencher."

Justificação
A ampliação de vagas à disputa de çargos eletivos é benéfica à democracia e fortalece os partidos. À medida que o eleitor
pode exetcitar um maior número de opções. a representação :Parlamentar toma-Se mais autêntica.
- - - -Sala das Sessões, 20 de setembro de 1995. - Senador Ono-

freQuinan.
EMENDA N" 107- PLEN

Dê-se ao § 3° do art. 11 do PLC n• 109/95 a segninte Iedação:

"Art. 11--•. - .......... - ...................._______ ,. ______ _
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§ 3° O partido ou coligação reServará-até trinta por cento do
"Art. 36. Sói:nei::Jie as pessoas físicas podeiio fanúmero de candidatos. obtido de acordo com as regras do caput e
zer doações em dinheiro. ou estimáveis em dinheiro, a
do§ 1° para preenchimento com candidaturas de mulheres. exclupartido ou candidato. para as campanhas eleit~is. faSIVamente.''
cultando-se às pessoas jurfdicas conlriOOir para o fundo
Justificaçãopartidário ã. qUe- sê referem o art. 17. § 3° da Constituição Federal e.o arL 38, inciso III da Lei n_o 9.096, de 19
A f6tmula ador.ada pela Câmara dos Deputados não atende
de setembro de 1995."
aos reclamos no sentido da promoção das mulheres em todas as
áreas de atividades, inclusive na política. O projeto propõe uma
quota adicional, além do total de vagas já garantidas ao partido ou
coligação, o que além de minimizar o percen(l.lal desejável, estabelece um gueto. um tratamento apartado das mulheres em relação
ao conjunto partidário. Ao invés de avançar no sentido da elevação e
dignifiCaçãO-do papel sócio-políticO das mulheres, • proposição acaba
por reforçar a discriminaÇão, indo de encontro às linhas programáticas
defmidas na IV Conferência da ONU sobre a Questão da MJ!ber, recentemente oconida em Beijing, Cbina. Por isso, defendemos a modifiCação acima. para adequação do projeto aos !'Cais propósitos de indução de tratamento igualitário entre os gêneros.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995.- Bencdita da
Silva - Marina Silva -Eduardo Supiicy.
EMENDA W 108- PLEN
EMENDA MODIFICA11V A N"
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 109. DE 1995
Estabelece nonnas par-a a realização das elei-

çõeS municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras
providências.
Dê-se ao§ 4° do att. 11 a seguinte redação:
Em todos os cálculos. será sempre desprezada a fração. se
mferior a m:eio. e tgualada a um. se igual ou superior.
Justificação
Da fonna como está redigido. a exata fração "meio" fica
preJUdicada. uma ve~ são desprezadas as ínferiores a meio e igualadas a um as supenorcs. Necessário. pots, considerar a mesma
(fração "meio" exata) como fraçâ{) a ser igUalada a um.
!;)ala da~ Séssõcs. 26 de setembro· de 1995. - Senadora
Marluce Pinto.
EM~NDA MODU'!CA11V A N' 109- PLEN AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 109. DE"l995

Estabeh.'Ce normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996~ e dá outras
providências.
Dê-se a segumte redação ao art. 12;
J 2- Os partidos potiticos c as cOligações solicitarão à justiça ~(eitm-aJ o regtstro de seus candidatos até as dezenove horas do
dia !Odejulhodc 1996.

J usti6cação

Justificação

Esta emenda objetiva contribuir no sentido da moralização

do fmanciamemo dos partidos políticos e dos candidatos aos pleitos eleitonús. Na medida em que as eleições no Brasil vêm se caracterizando por um triste espetáculo de abuso do poder econômico. urge que se estanque este' mal pela raiz. Mais que triste. porque
despolitiza o processo. a -contrihlição fmanceira de eiD.pi'CSas Privg.o;. :a candiWt.os.legitima-a troca·peiVersa e imoml de inleresses,
fazendo com que as insti(l.lições btasílei, ·.l.S de representação politica. no dizer do sociólogo franr.ês Alaim Touraine. amigo pessoiã.I
do Presidenle da República, reportando-se ao Congresso Nactoo.al.
sejam "associações de interesses privados. em vez de ser o lugar
de debate de uma política nacional" (Folha de S. Paulo . 20-0995.p.l-4).
Sala das S_essões. 26 de setembro de 1995.- Lauro Cam-- pos.

EMENDA N' III - PLEN
(Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109195)
Suprimit a expressão "di.reta oo indireta" constante do inciso II do an. 38.
.
- .

Justificação
O emprego das expressões resulta em flagrame redundância, uma vez que a classif'ICação em "direla ou indireta" traduz a
totalidade da propaganda e publicidade.
Isto posto, sugerimos a supressão dessa expressão.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995.- BeBo Parga.
EMENDA N" 112- PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 1995,
que "estabelece nonnas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. e dá outris
providências".
Dê-se, ao caput do art. 46. a segumte redação:

"Art. 46. A Justiça Eleitoral poderá requisitar às
instituições financeiras. diretamente. os extralOs e comprovantes de movimentação financeira das contas dos
comitês 'e dos candi$tos~ podeildo, a.i.Dda. ordenar diligências necessárias à complementação das infotmações
ou ao saneanlento das tp'egulandades." -Justificação

O art. go estabelece o periodo de 1° à 30 de junho dê 1996.
Na emenda ao mesmo dispositiVo. apri::seritada à Comíssão
como prazo aos partidos para escolha dos candidatos e deliberação de Constituição. Justiça e Cidadania. foi grafado o termo diariasobre coliga~·ões. não r.uas vezes taís fatos
-consumam-rio últimente ao invés de diretarnCnte. como era nosso prOpósito. Assiin.
mft dia. Dai: ã" n,•çessiôaJe dC cSiCncfer.- em CU:ico (5) dias mats, o pedimos a necessan·a:-ietificação de tennos. afunde que a propoprazo para sohcHacão \.lt! reg1stro dos candidatos junto ã Jusuça sição expresse a Vc..'I'dadeira intenção do autor. qual seja a de alcanEleitoral estabelecido no art. 12.
, çar meiOS à Justiça Eleitoral. a fun de que se coíbam "ãbusoS OCOSala das Sessões. 26 de setembro de 1995. - Sénaâora· nônucos dura-nte as Campanhas eleitorais. Este dispositivo corresMarluce Pinto.
ponde ao§ 3° do art 174do projeto apresentado pelo Tribunal Supenor Eleitoral.
EMENDA W I 10.- PLEN
Sala das Conussões. 26 de setembro de 1995. - SCnador
DC se- ..Ltl :.t..~'L Jó._J,) PI.C n·' 10~.'95 a se-guinte redação:
Pedro Simon.

se
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EMENDA N" 113- PLEN
Dê-se ao caput do art. 48 do PLC 0.0 109/95 a seEUint.e redação:

"Art. 48. Somente a partir de I 0 de junho de 1996.
as entidades ou empresas de demoscopia poderão realizar pesquisas de opinião pdblica relativas às eleições ou
aos candidatos para serem levadas ao conhecimento público. sendo obrigadas a registrar junto à Justiça Eleitoral. até dez dias antes da divulgação de cada pesquisa. as
informações a seguir relacionadas:"

Justificação
Por esta emenda estamos propondo a fiXação do termo inicial para a realização de pesquisas, que deve ser coincid.entç com o
início do periodo c;ompreendído entre 1° e 30 de junho de 1996.
que é o prazo assinado aos partidos e coligações, para que realizem suas convenções para escolha dos candidatos, conforme o an.
9° do presente projeto. Justifica-se esta cõincldência na O:ecessidade de não haver apófifãlnêntos à opinião pública de nomes ainda
não acolhidos como candidatos pelas instâncias de mediação IX'Iíúca, que- são os partidos ou coligações. A divulgação prévia de
"pré-candidatos" milita em desfavor da soberania dos convencionais, minimizando o papel dos partidos como agentes de aruculação da vontade política. Há nisso um processo de personalização
da política. que não conUibui para com o fonaledmento das agre-miações partidárias, imperativo de aperreiçoament.o de nossa inclpiente demcx:racia.
Além disso. estamo_s dilatando para dez dias o prazo defe.
rido a essas instituições. para que apresentem à Justiça Eleitoral
as informaçbes relacionadas neste artigo. afunde que se configu.
re tempo hábil para o exame a que se reporta o § 2° deste mesmo
artigo.
Sala das SesSões. 26 de setembro de 1995.- Senador LauroCampOs.
EMENDA N' 114-PLEN

Acrescente·se após o an. 49 do projeto o seguinte artigo. renumerando- se os demais:
Para as eleições municipais de 3 de ouwbro de
"Art.
1996, fica proibida a divulgação, por qualquer forma. de resulta.
elos de pesquisas de opinião pública. de prévta ou testes pré-eleitorats a partir da data em que todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito e -vereadores. mesmo os impugnados. devem estar
julgados pela Justiça Eleitoral e publicadas as respectivas dectsões. em ronfonnidade com calendáriQ eleitOral fiXado por resoll)çào
do Tribunal Supenor Eleitoral."
justificação

É voz corrente que um bom sistema eleitoral é determinante para o aprimoramento das instituições. e tudo o que puder ser feito para à fortalecímentó da cidadania e do voto_conscíente é salutar e recomendável. Assim a emenda que ora apresentamos. embrionária de uma alteração mais profunda e permanente. a servtr para todos os pleitos_ o que demanda modifícação do art. 255 do Código Eleitoral _ tem por escopo trazer
uma contribuição a mais p.'1ra a busca desse aperfeiçoamento.
Com efeito-. a_s: pesquisas eleitorais. criadas para constituíremse em um instrumento de mformação ao eleitor. muitas vezes
tomam-:'ie objctos de manipulação. nào obstante todos os _cc:'n-

trotes possíveis, na medida em que podem exercer poderosa
influência sobre aqueles que, ainda indecisos. deixam-se levar pelos resultados das pesquisas:. Desta forma. propomos
- que seja --resguardado o direito à informação. até uma data
em que iniciar-SC-ia uma "quarentena", de forma a que os
eleitores não sejam índuzidos a formar seu juízo Q.e v~I_Qr a
partíi de uma bateria de propaganda de resultados de enquetes de opiliiã"ó pública. Procuramos, portanto. o equilíbrio
entre o direito de informação e a liberdade do sufrágio.-ASsim. adotamos um critério absolutam!nte razoável e temporalmente ~lástico: as pesqUiSas -passariam a ser efetu.adas a
partir de }0 de junho de 1995. data desde a qual os partidos
podem escolher seus candidatos e se estenderiam at6 a data
final do julgamento dos pedidos de registro de candidaturas
pela Justiça Eleitoral. nos termos dos arts. 3° e seguintes da
Lei Complementar n° 64/90 e em consonância com o calendário eleitoral editado pelo TSE.
·-..
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. _ Sen;ldor
Lauro Campos.

EMENDA N" 115-PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109/95

Inclua-se, no § 2° do an. 51. após a expressão "inscrições". "ou murais. de qualquer dimensão".
·
Justificação
A presente emenda viSa a i.D.cluir entre os meios de propaganda eleitoral nos bens particulares o mural. Trata-se. tãosomente. de explicitar Um meiõ que em riida difere dos demais
previstos na lei (placas, pinturas. inscrições).
S3:Ia das Sessões. 26 de setembro de 1995.- BeiJo Parga

EMENDA N' 116 (DE PLENÁRIO)
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 1995

Estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá
_outras providên~ias.
Dê-s_e ao § 4° do art. 54 a segumte redação:
§ 4° O sorteio será realizado e.~- quinze dias após o recebimento da relação. para o que a Justiça El_eitoral fará publicar,
até 15 de julho de 1996. a relação de partidos e coligações que
requereram reg1stro de candidatos às eleições.
Justificação
Ao apresentar emenda ao art. 12. estendendo o prazo
para solicttaçào de reg1stro de ~andidatos JUnto à Ju_stiça_ Eleitoral. necessário se faz, aqui também, prc_:>por a dilatação do piazo
concedido à Justiça Eleitoral para publicação da relação dos
partidos e coligações que requereram os respectivos registras.
Sala das Comissões. 26 de setembro de 1995.-- Senadora
Marluce Pinto.
-·
EMENDA N' 117 (DE PLENÁRIO)
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109/95

Acrescente-se ao final do inciso IV do art, 64. a seguinte
expressão:" ... sem prejuízo do seu-direito de informação".
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Justificação

Justiftcação

A emenda visa a ressalvar o direito de expressão assegurado aos meios de comunicação. Não se pode, em nome do sagrado direito de igualdade de oportunidade dos candidatos, impedir-se que os orgãos de imprensa prestem à sociedade o adequado e devido setViço de informação.
Saladas Sessões, 26 de setenibrO de 1995.- BeDo Parga.

O dispositivo contém hipóteses muito amplas para a correição. o que, somado à regm do deferimento de plano, tmria ~s
problemas à Justiça EleitoraL
Muito provavelmente, se aprovado o art. 7 4. os Tribmais
Regionais Eleitonis deslocariam grande parte de seus recursos
para a correição das Zonas Eleitorais.
Saladas Sessões. 26 de setembro de 1995.- DeDo Parga.

EMENDA N" 118 (DE PLENÁRIO)
(Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109~5)
Acrescente-se. ao inciso IV do art. 67, após a expresslo
"que sabe inverídico''. o seguinte: " ...ou pesquisa manipulada, com
i.nfrin~ncia do art. 48", passando o mencionado inCisO a ter a seguinte redaçio:

EMENDA N" 121. PLEN
Ao Projeto de Lei Câmar-!_.n° 1091-JS
Suprima·se o § I 0 do art. 80, passando o aluai § 2° a consti·
ruir-se em par.í.grafaá'nico. - -

Justillc:açio
''Art. 67 ............................... - ..................................
IV - divulgar fato que sabe inverldico ou pesquisa manipulada com infringência do art. 48, distorcer oo
manipular infonnaçiles relativas a partido. coligação.
candidato ou sobre a opinião píbliCa, com o objetivo de
influir na vonr.ade do eleitor:
Pena- detenção de dois meses a um ana ou pagamento de multa de 4.())() -UFIR a 12.(X)() UFIR,: agravada. se o crime for cometido pela imprensa. rádio ou televisão.

Sugerimos -a supressão do díspositivo, p(r entendermos que
a lisura do pleito não pode prej:~elicar o fimciC«Mmeoto aclminisfra.tivo dos municípios, com -p8nilisaçio de obras e serviços por
exemplo. uma vez que, agindo-se assim. o inlcresse piblico sem
colocado em segundo plano.
Sala das Sessões, 26 de se<embro de 1995•• Bdlo Parp.

EMENDA N" 122- PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n'l09195
O art. 89 passa a vigonor acrescido da seguinle expn:ssio:
"·-e a Lei n' 8.713. de30 de setembro de 1993."

Justificação

Justlllcaçio

A legislação eleiton.l tem disciplinado o inStituto das pesquisas eleitorais, exigindo-se delas transparência e I:Çletodologia
científica.
- -Por isso, a veiCU.laçã.o de pesquisas realizadas em desrespeito à lei distorce a intenção do eleítoradO e inerece ser- incluída

tre os crimes eleitorais.

en-

-

Pretende-se revogar, expressam.ellle. a norma que disciplina
a realização do pleito de 1994, uma vez que a proposição om sob
exame. contém diversas disposições conflitantes: com a Lei ne

8.713. de 1993.
Sala das Sessões, 26 de se<embro de 1995.- BeBo Parga.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- BeDo Parga.

EMENDA N" 119. PLEN

Projeto de Lei da Câmara 109, de 1995
(Senador Romeu Tuma)
~-se

ao § zo do artigo 73 a seguinlC rCdação:

§ 2° A transferência do domicilio eleitota.l de PrefeitO, Vicefn,feito e Vereador para outro-município só pode ser defmida DO
curso de seu mandalO se houver a renúncia aJ.Ca data estabelecida
no caput do artigo 1Odesta lei.
Justificação
A presente emenda visa compatibilizar a data de renúncia
do IWU:dato de Prefe"ito, V ice-Prefeito e Vereador com a data aprazada de IS de dezembro de 1995, para o candidaiO possuir domicilio eleitoral DO município (caput do artigo 10).
Sala das Sessões, 25de setembro de 1995. - Senador Ro-

meu Toma.
EMENDA N" 120. PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109195
Suprima·se o art. 74.

EMENDA N"l23- PLEN

ActeSCente-se, nas ''Disposições FIDI.iJ" do PLC n° 109195.
o seguinte artfgo:
"Art. Para as eleições de 3 de outubro de 1996, ficam suspensas as ~~ de penou juridicas pora os
partidos politicoo, de que 1n1ta o art. 39 da Lei n' 9.096.
de 19 de setembro de 1995."
II - 'as compensações íiSCais às emissom.s de ddio e de televisão pela ced&lcia do h<mirio gratuito pro·.o.visto no parágrafo único do art. 52 da Lei n° 9.096. de
19 e setembro de 1995.''

Justlllcaçio
O art. 39 da Lei n' 9.096, de 19 de ,.lembro de 1995, autoriu doações de pessoas juridicas pora partidoo poHticos, contra o
que nos batemos. pelos motivos: que já tiveJDDS opommidade de
expor em outra emenda a este projero. Para que haja uma modificação pennanente da legislação supracitado, que versa sobre a organização dos partidos JX)líticos, cremos ser ~ado. do pooto
de vista de técnica legislativa, que esta lei especial. citada unicamente para regular as eleições de 1996, venha a tratar da questio.
Entretanto. não podemos tolerar que expedientes TCprováveis de
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composição de interesses, a partir de fmanCiamentos de campanhas eleitorais por pessoas juridicas, continuem a ser praticados,
iDclusivc na próxima Clcição de 3 de outubro de 1996. A suspen~
slo da eficácia daquela lei, especificamente para. ã.s pr6xlmas elei-

ções, afigum-se-nos como um caminho para, obseiVando a tknica
legislativa, impedir que, antes do reexame da Lei OrgâniCa dos
Partidos Políticos, continuem sendo toleradas as doações de coipresas privadas a partidos políticos® candidatos. Desde logo, as-

sinalamos que não nos posicionamoS contrariamente a q;ue pessoas
jurídicas. destinem dgações ao Fundo PartidáriO, vinculado ao Poder Judiciário, que deve proc:essar a partilha de tais recursos em
conformidade com o disposto no art. 41 da Lei D 0 9.096, de 19 de
selem~ de 1995.
.Sala das Sessões. 26 de setombro de !995.- Senador Lau-

ro Cam)IOS.

·

EMENDA N< 124- PLEN
Inclua-se nas DispJsições Finais, no Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 1995, que "estabelece normas para a realização
du eleições municipais de 3 de oublbro de 1996, e dá outras providências''umartigo com a seguinte redação:
Art. - Na votação. quando admitido a penetrar no
recinto da Mesa. o eleitor apresentam seu título, ãconr
panhado de documento plblico em que conste sua fotografia., os quais poderão ser examinados p:rr fiscal ou
Delegado de Partido, e.otegrado, no mesmo ato, a senha.

Justificação
A emenda proposta visa a obrigar que o eleitor apresente,
no ato de votar, documento em que possa ser identificado pela fotografta,. coibindo-se, assim as fraudes.- Senador Flaviano Melo..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o projeto c as emendas..
- -- ' O SR. LAVRO CAMPOS -Sr. Presideote. peço a palavra
para discutir.
- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lauro Campos para discutir.
V. Ex" dispõe de 10 minuta;.
O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. p.,. discutir. Sem revisão do orada.) - Sr. Pres;idente, sn e Srs. Senadores. a maior
parte das emendas é frutO da minha preocupação com o transcurso
sadio do pleito que vai oconer oo próximo ano;oo Brasil A maior
parte das minhas preocupações recai sObre o aspecto ético que
deve presidir a manifestação clara. livre e sobemri:.a: dO povo nas
urnas.
Uma súie de condicionamentos me parece que esta-presente no processo eleitoral brasileiro, o que impede que a vontade da populaçiQ chegue As umas com- a Clã.:reza, com a liberdade e com a afmnação da sua essência, qUe deveria ser apurada nas urnas.
Portanto. como Senador do Partido dos Trabalhadores.
o que me preocupa é o fato de que tenho percebido que mesmo o Partido dos Trabalhadores está sendo vitima, em grande parte, dessa avassaladora presença do poder econômico
nas eleições. presença essa que transforma oS votos em mercadoria e que compra a consciência popular, impedindo a
sua manifestaçio.
Do pOnto de vista dos trabalhadores, deveria estar claro que
existem dois padrões éticos que presidem nossa sociedade. Max
Weber, cm seu livro "A Ética Protestante e o Espl:rito do Capit8lismo", mostra como, a partir de determinado momento, a burguesia
foi produzindo a sua ética. e o ético capitalismo foi sendo modela-
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do pelo conteúdo religioso dos cismas verificados na Alemanha,
com Lutero, na Suíça. com Calvino, na Inglaterra, com Hemique
VIU. e em diversas partes da Europa Ocidental, trazendo essas

modificações nas diversas COIÚtsSões religiosas, um conteádo que
Max Weber considera como essencial pua a formação do capitalismo. De acordo com esse mestre ~ sociologia alemã. o capítalismo não poderia existir cOmo existe boje se não fosse a presença
dessa ética religiosa. que tr.msformou a ~ca medieval católica,
por ele considerada como um obstáculo para o desenvolvimento
do capita_~smo.
Existe, poitanto, -na nossa sociedade, uma é,tica que af"mna
que· a concentração de capital, que a riqueza e a sua concentração
constituem Up)a forma 5ie expressão da graça divina, e que é o trabalho humano nas indústrias, e nio mais a penitência e o jejum
nos mosteiros, que abre o caminho do céu.

Esses conteúdos, de acordo com Max Webér, que penetra-

ram nas diversas seitas refonnista.§. tiveram um papel importante

na fcnnação da nossa sociedade. E o primado da riqueZA sobre a
simplicidade. A simplicidade ficou sendo, obviamente. uma virtude. um postulado ético do comportamonto dos lrabalhadorea. en·
quanto os empresários, os capitalistas passaram a cultuar a riqueza
e a sua acumulação.
A competição passou a se opor à cooperaçio existente entre
os dominados, os oprimidos. Portanto, dois padrões éticos completamente diferentes se constituíram na nossa sociedade.

Parece-me que. infelizmente. a prática do Partido dos Trabalhadores, aproximando o nosso Parqdo daqueles que compõem
a burguesia nacional - selvagem, egoísta -, fez com que esses componenles éticos não ficassem mais claros como deveriam ter·se
apresenlado à nossa consciência. •
Portanto. devemos, como meml:ms do Partido dos Trabalhadores. não concordaP-com a presença do capital, que distorce o
conteúdo eleitoral; não devemos concordar com mua.anç:ãs qti«fvisam toMar claro quais são aqueles redutos eleitoriis CDJ. que- DÓS
teremos talvez a maioria:, facilitando assim a conceot.raçio desses
petardos monetários sobre .os eleitores que apoiariam as nossas posições; não devemos concordar nem participar de benesses que sejam dadas por acaso, em épocas de eleição, para o Partido dos Trabalhadores. como acontece senqre com essas transferências de :recursos para os partidos cOns~adores.
Portanto, o nosso ponto de vista é de que esse coo.teádo
deve ser abolido oo limitado o máximo posSível, no sentido de que
as contribJições feitas por pessoas jUrldicas para os partidos polítiCoS lião devem ser admitidas, mas apenas as contribiições feitas,
nos tennos. da lei, por pessoas fis.icas.
Parece-me. assim. importante que a legislação atual - que
está sendo mais uma vez modificada para ter vigência no próximo
pleito apenas - leve em consideração o perigo da presença do di.oheiro como um elemento perturbador da manifestação da coosciência coletiva em épocas eleitorais.
Entendo, Sr. Presidente, que também esse dinheiro paga
pesquisas eleitorais, que se tr.msformam não em um teste neutro a
respeito do comportamento doSoo~leitores, mas em um elemento
que Visa -irnhiZir os eleitores a apoiarem aqueles que se apmseu.tam. algumas vezes - como aconteceu no último pleito -. na poota,
no topo das preferências dos eleitores, pam. em seguida. faz8..los
desabar, dando assim ensejo a que o verdadeiro candidato protegido pelas empresas de pesquisa eleitoxal veoba a receber o apoio do
e lei lotado.
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N& pôrr,elnl vez em que -fui c-anaíclato-ao Senaao:DãO apareci. quinze dias antes as eleições. nos vinte primeiroS colocados
em Brasília naquele pleito. No entanto, quinze dias dep01s, nas
eleições de Brasilia, fui o segundo mais votado; sai de um lugar
posterior ao 200. para galgar. em menos de quinze dias, se as _pesquisas eStiVessem certas. o segundo lugar. Portanto, não posso
acreditar. Já paguei um preço muíto alto para que continue a acreditar nessas pesquisas eleitorais. Em nome da liberdade de expressão, permite-se que essas empresas. cujos comportamentos não
podem ser fiscalizados, não podem ser arompanhados de perto.
transformem-se em verdadeiras máquinas. instrumentos de manipulação das eleições.
Portanto, um dos meus propósitos, com essa minha emenda,
ê impedir que, após o registro dos candidatos. sejam realizadas e
divulgadas as pesquisas de opiníãO. qUe visam. justamente, distar. cer e condicionar a liberdade dos eleitores.
'
Com essas minhas propostas de emenda. tenho a intenção que me parece ser a da maioria ou-da totalidade dos Senadores - de
melbornr o ordenamento jnidíc;:o que virá a infocmar e a presidir o
próximo pleito muri.iCipa1 no Brr.sil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • O tempo de V. Ex'
está. esgotado.
O SR. LAURO CAMPOS - Por::t_a_nto, espero que as
minhas propostas de emenda - indicando que a minha .vontade dirige-se ao mesmo norte, ao mesmo rumo. e tem a mesma intenção do pensamento dos demais Senadores - venham
a merecer o apoiamento daqueles que têm, que conjugam as
mesmas intenções e comungam com as mesams intenções
nelas contidas.
O SR.. PRESIDENTE (José Sãmey)- Continua em discussão. (Pausa)
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aor. para deputaaos teaerats e estaduais. es'ia legislação fm desobedecida de Norte a Sul, de Leste a Oeste do País. e não sabemos
de nenhuma decisão que tenha colocado na cadeia, que tenha punido severamente aqueles que. de forma dlreta. indirela ou subliminar, procuraram desvirtuar a legislação eleitoral em seu própno
beneficio.
- Sr. Presidente. aproveito o ensejO para. no nlomeilto-di discussão~ apresentar um caso concreto de fraude eleitoral escandalosa e comprovada, que tirou mandatos legítimos conquiStados
nas umas, subtraídos mediante a concretização de uma trama
da qual participaram, de forma escancarada, candidatos a
cargos eletivos e mesáríos. no Municipio de Tobias Barreto.
Estado de Sergipe. Com muita dificuldade, nós. que fazemos
parte de uma coligação de oposição no Estado de Sergípe.
conseguimos com que o recurso da recontagem de votos na
cidade de Tobias Barreto chegasse até o Tribunal Superior
Eleitoral. Essa instância, depois de idas e vindas. autonzou.
de forma justa. legal e legítiriia: a revido de uma apuraç-:\o
que considerávamos suspeita, realizada nO EstaDo de Se!glpe. Depois de feita a recontagem, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. comprovou-se- que pelo menos três
candidatos a deputados estaduais reuniramM-:e. na calada da
noite, com os mesários que iriam 8purar,_o-s- votos .. e dec1dfram
que os boletíns eleitorais seriam trocados, que os votos nulos
seriam dados a esses três candidatos e que o resultado da eleiM
ção proporcional para a Assembléia Legislativa seria alterado.
o que. de fato, aconteceu.

Estoo relatando o ocorrido a propósito do art. 67 do Projeto
de Lei da Câmara n° 109. que trata dos crimes eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral, recebendo do. terminação da i!lstânc!a superi_or. o Tribunal SuperiOr EleitoraL terminou, no últuno sábado. a
recontagem dos votos. apurando que aproxllD.adamente I ...SOO -"oO SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. Presi· lo$, pelo menos, de um Município do interior do Es[ado foram
desviados para candida[Os da terra. que se locupletaram. com o
dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. Ex' a pala- apoio dos mesários.
Com essas- palavras. Sr Presidente. digo que a recontaSem
vra.
foi efewada;_ mas esperamos, conforme eslá escrito na legislação
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. eleitoral. na Constituição Federal e na lei que regulou a eleição do
Para discutir. ·sem revisão do orador.) - Sr. Pfesidente. Sr"s ano passado., que a Justiça Eleitoral venha a punir exemplarmente
e Srs. Senadores, na ocasião em que estamos discutindo; em aqueles que contribuíram para a realização daqueles atos esc:andaregime de urgência. o Projeto de Lei da _Çâpla,;a que estabe- losos e cnminosos. atentalÓI'Íos ao bom funciOOamento da demolece normas para a realização das eleiç-ões municipais de 3- cracia brasileira.
de outubro do próximo ano. é de bom alvitre que registreSr. Presidente, muito embora o Superior Tribunal Eleitorn.l
mos. em meio à rapidez com que a proposta está sendo aqui
tenha tido o cuidado de reunir uma coMissão de juristas de reo.ome
discutida. um ponto que considero positivo para o aperfei- nacional e internacional para fazer um Código Eleitoral permanençoamento da legislação eleuoral. Muito embora essa lei, te. que pudesse ser aproveitado em todas as eleições. é lamentãvel
para vigorar no próximo ano. tenha que ser sancionada até o que ele ainda seja uma colcha de retallios, representada pelas lepróximo dia 3 pelo Presidente da República, e não tenhamos gislações repetidas que a cada ano o Congresso Nacional é obrigio tempo necessário para os aperfeiçoamentos devidos. cum- do a aprovar para a realização das eleições.
pre-me assinalar que, apesar de suas imperfeiÇõeS. em parte, é
Sr. Presidente, o meu desejo é que esta seja a úllima legislapossível essa legislação ser aplicada no próximo ano. coin as ção esparsa que o Congresso Nacional venha a aprovar para reger
alterações que decorrerão, por certo, das emendas que serão as eleições do ano seguin_te; e que tenhamos uma legislação ·peraqui discutidas e votadas.
manente. uma legislação viva e atualizada. que não permita que. a
Quero me ater. Sr. Presidente, apenas ao art. 67 do cada ano. se mude a regra do jogo de acordo com as conveniências
-Projeto de Lei da Câmara n° 109, que ttat2 dos crimes eleito- de quem manda no presente c oã.o penSa riO futilio.
rais. Em relação a esse capítulo, que tem sido praticamen,te
Muito obrigado. Sr. Presidente.
letra morta em todas as legislações aprovadas pelo CongresO SR. PRESIDENfE (José Sarney) - Continua em disso Nacional. esperamos que, no próximo ano, se algum cri- cussão. (Pausa.)
me eleitoral vier a ser cometido, seja por um candidato, seja
A SR' EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente. peço a pa·
por um eleitor. seja pór um juTz.- se]ã por um mesário: ele telavrn para discutir.
nha punição exemplar.
DigO isso porque. apesar de ter haviáõ uma legiSlação. no
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Concedo a palavra a
ano de 1994. que regulou as eletções para governador. para sena- V.Ex•
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A SR' EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Para discutir.
Sem revisio da oradora.) - Sr. Ptesidente, Srs. Senadores. no mo..
mento em que esta matéria está sendo discutida e prevê as alterações e novas propostas para as eleições de 1996, gostaríamos de
solicitar a atenção especial dos Sr.;:. Senadores, em especial do Sr.
Relator da malhria.. para duas emeriõas que apresentamos, em conjunto com outros Srs. c; sn Sena~s. Trata--se 4~ u~ alteração
no art. 11 desse projeto de Jei, que prevê o rrúmero de candidatos
que podeiio ser apresentados pelos diferentes partidos oo coligações.
Argumentaríamos com o seguinte:
A nece&Sidade de promover melhorias na condição social da
muDu:r vem ganhando espaço na consciência dos povos e dos governos da maioria dos países do mundo. nesses últimos 20 anos,
especialmente.

Inúmems reuniões de caráler internacional. cOmo a IV Conferência Mundial sobre a Mulher. realizada recentemente em Pequim.. acuriiularam oriCDta.ções que apontam para a efetivaçio-'-de
direitos das muiberes em todos os campos.
É um fato que as mulheres vêm asSumindo c8d.ã vez mais
responsabilidades na sociedade, seja no u-.ba.lbo ou em diferentes

níveis da vida pública, sem que isso tenha correspondência em
conquista de espaço e poder para tomar decisões.
A participação feminina no Congresso Nacional brasileiro é
de cerca de 6% de mulheres, embora o colégio eleitoral feminino
represente de 44% a 53% de;> total de eleitores. variando conforme
oBstado da Fedemção.
Segundo dados da ONU, mantendo-se o ritmo atual de crescimento da participação da mulher em cargos de direção política em tomo de 1% a 2%-. o mundo s6 terá paridade de representação
homem/mulher daqui a quatrocentos anos.
·
É urgente, portanto, estabelecer mecanismos para a participação igualit.úia da mulher. bem como pora a sua repm=tação
equiUtivaem. todo& os cíveis do processo político e da vida plblica.
É preciso qtle homens e mulheres, conjuntamente, tomem a
iniciativa de adotar pr.lticas que assegtirem as coodições necessárias

pua as nmlbc:res articularem Sllas pmocupações e necessidades.
Nesse sentido, em Pequim. depois de se reconhecer a "desigualdade de acesso ao podere aos centros declsórios'', foram adotadas medidas afmnativas para ampliar o espaço nos partidos e em
todos_os_âmbitos dos cenlrOS decisórios.
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apresenta o relacionamento mais igualitáriO no mundo entre os
doisse"os.

O Sr. Eduardo_S!Jplicy- V. Ex• me concede um aparte?
A SR' EMÍLIA FERNANDES - Coo.eedo o aparte a V.

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Emília FeJ;nandes,
penso que seria muito io;q>Ortante que todos oS Senadores dessem especial atenção àquilo que V. Ex• está colocando. Inclusive, eu pediria que V. E"·· que esteve, juntamente cOm a S"ii::tadora Marluce PintO e a Seti'adora Benedita da Silva, na IV Conferência sobre a Mulher, em Pequim. representando o Senado
F~real, nos trou"ess• a•info~açilo sobre qual 6 o sentimento
das mulheres de todos os países do o,undo com respeito a esse
assunto, em especial. V. Ex• está retratando a experi!ncia de alguns países que adotaram uma legislaçio especifica como a que
está sendo proposta, que. infelizmente, não foi acatada de pronto pelo Relator. Avalio que seria importante cjue nós até convidássemos o Sr. Senador Ramez Tebet para obter essa informa~
. çio. qual seja, o que as mulheres reunidas em Pequim disseram
sobre esse assunto. Se o Senado enviou tres Senadoras para saber a situaçio da mulher na Conferência Mundial. em Pequim,
eu acharia estranho que nós.. aqui, não viéssemoS a acatar uma
das suas principais reCOmendações. Por essa razão. Senador
Ramez Tebet. é que peço a gentileza de V. Ex•em ouvtr. sobretudo, o depOii:nento o testemunho de uma das Senadoras que
representou o Senado Federal na Conferência Mundial. a fim
de que V. Ex• possa- quem sabe! -até modificar o seu pareCer:
Pelo que pude entender, a lei que foi votada na Câmara piorou a
situação das mulheres. Simplesmente dizer que cada partido pode
apresentar. digamos. 50 candidatos homens e mai~ 1O% de lambuja para as mulheres é algo pior do que a situação presente. O eSpírito da J)ropost3. anteriormente- colocada na Câmara dos Deputados
foi que 30% das vagas de cada partido seriam para as mulheres.
Enrlo. por essa raUo. pergunto à Sr' Senadom Emília Fernandes: o
que foi discutído sobre este assunto em Pequim, pois entendo que a
proposição acabou sendo distorcida na Câmar.l. dos Depulados e justamente esta sêfiá. à Oportunidade. na linha do que está dizendo a Senadorn Emília Femandes. de conigir esse aspecto.

e

A SR' EMÍLiA FERNANDES • Agradeço o aparte de V.
Ex·

Eutamerite imbuída do sentimento que conseguimos captar
naquela conferência mundial. de que participavam mulheres com
diferentes culturas, diferentes pensamentos. diferentes estágioS de
desenvolvimento - diga-se de passagem. o Brasil se mostrava
como um dos países mais avanifados em virtude de sua legislação
e da igUaldade da mulher-. é que a bancada feminina de SenadoO documento do Parlatino. aprovado por representantes . ras, apoiada por inúmeros Srs. Senadores, eslá unida. a fim de tende todos o_s países da América Latina, Caribe e Mé"iCo, tam- tar sensibilizar este Plenário e princ;palmente o Relator desta mabém sugere a adoção de medidas específicas de ação positiva, téria.
tais como o estabelecimento de cotas-mínimas ProgressivaS. até
Temos a infonnação de que talVez não tenha havido na
que se garanta uma participação equitativa.
A experiência da vizinha Argentina, onde vtgom, desde Câmara a discussão suficiente e necessária sobre este terna. É
1991. a lei que obriga os partidos a terem 30% de candidatas mu- exatamante por isto que existe esta Casa: para que nós. mais
uma ve:z. -consideremos. a discussão e a apreciação que a sodelhere~ é um exemplo do suc.;:sso dessa ini_cíalivli reVolticionãria.
dade está fazeDdo. Neste moinento as mulheres do mundo todo
Com a Lei das Cotas. a presença das mulheres. que não pas- estão atentas ao que o BrasH está votando, que é a sua lei eleisava de 4%. em 1983. saltou para 13% no primeiro ano de vigên- toral. O Brasil poderá inclusive sair na frente, na vanguarda do
cia da lei, e a. estimativa é de que o percentual atinja 24% neste que lá defendemos e que lambém já foi defendido pela ONU,
próximo ano.
pOr todos os países. Na plataforma de açào está posta exataOutro exemplo internacional é a Noruega. que há 15 mente a importância de os Governos, os Parlamentos, os Sin_di·
catos. homens e mulheres. se consctent1zarem da necessidade
""l)S instituiu a Lei das Cotas de 40% para o Legislativo e hoje
Uma das recomendações da fV Conferência Mundial,
que teve a presença de 189 paises, entie delegaÇões oficiais e
governamentais, para avançar esse processo. é o estabelecimento de cotas de participaçífo nos proceSSos··eletivos e também
DOS partidos.
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tadas na Câmara configurava uma discrimioação positiva, ou ·seja,
as mulheres estariam participandO Do Processo de disputa pofítica
sem que houvesse a condição h'!milhante de apêndice.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• permite-me um aparte?
Na forma como o projeto veio pãra esta Casã Dão ~ posSível
A SR'. EMíLIA FERNANDES - Consulto à Mesa se
ainda disponho de tempo para conceder o aparte ao Senador aprová-lo. Nós temos a obrigação de reparar a redação. Roponl-la
Pedro Simon e, Jogo em seguida. concluir este meu pronuncia- porque. anteriorniente, de 100% de-canpidatos: a vereadores, a senadarei, !1. deputados, haveria 30% de mulheres. Na forma propos·
mento.
·
ta, haverá os 100%, que seriàm coilSideraâOs- nõnnais, para. em. seO SR. PRESIDENTE (José Samey) - O tempo de V. Ex' guida, haver um apêndice de 20% de nmlberes.
já se esgotou, mas a Mesa aceita que cooceda o aparte ao Senador
_Concordp inteiraznente _com ó Senador Pedro Simon: i hu·
Pedro Simoo.
milhante para as mulheres. Em vez de uma cliscrimiDaçio no::essá·
O Sr. Pedro Simoo - A matéria que a Senadora está inVoria. positiva, no sentido de nos incluir no processo, há uma discricando é da maior seriedade. Eu pediria silêncio para invocarmos
minação realmente nos moldes da negatividade, co~
este assunto, que tem a maior repercussão. Na verdade, temos de
apartadas dos homens, numa condição de inferioridade.
saber o que vanios votar e a sua repercussão. Trata-se do seDefendemos nossa inclusão, não de fodaa à Parte. mas denguinte: 100% dos candidatos a vere~s. deputados, senado-res sempre sio homens. Agora, vamos fazer uma concessão: tro da quota a que os partidos têm direito para lançar os candida·
30% , 20% pode ser nntlher. Isso é ridiculo. O que tínhamos de tos.
votar é que, :oa. relação, terá, no mínimo~ tanto põr ceiiio de muO Sr. José Roberto Arruda- V. Ex• permite-me um aparlher, ou, entio, estaremos fazendo uma concessão. Ora, poderia te, nobre Senadora Marina Silva?
ser tanto de mulheres, tanto de menores, tanto de cachOITOs.
A SR' MARINA SILVA- Pois não, nobre Senador José
Isso é piada, Sr. Presidebte. A redação é ofensiva. A nobre SeRoberto
Anuda.
nadora tem razão. O que o Relator tem de aceitar é exatam.ente
que denlro do número haja, no mínimO. 20% de mulheres. É a
O Sr. José Roberto Arruda - Estou ah5olutamentc do
redaçio correta. Como está, perdoe-me, é ofensivo para as mu- 8.COido com a tese que V. Ex.·~ i ScDadora -Benediia da SilvA e a
lheres e para nós, homens, votarmos uma matéria dessa nature- Senadora Fmília Femandes defendem. Entretan1.o, entendo que,
za.
- --mesmo com a redação sugerida pelo Senada Pedro Simoo, o texto
A SR'. EMíLIA FERNANDES • Agradeço 0 aparte de v. fiC3Iia discrilriinal.ório.E não há discriminaçãO-J>ositiva; há diScriminação. Sugiro a V. Ex• que façamos todos uma ""flexio sobre
Ex'.
outra fonna de redação que seriã. a seguinte: em qualquei cliapa
As..-. Benedita da Sllva- V. Ex• permite-me mn aparte?
haveria no mínimo 20% de mulhems ou, no mínimo, 20% de heA SR' EMíLIA FERNANDES - Desde ontem estamos mens. Poderíamos admitir tinibém a hiPótese de que uma. clia"pa
argumentando sobre a importância de este Parlamento sair na faose feità integralmente por seres humanos do sexo feminiri.O e
frente de ootros países e abrir esse espaço Significativo pata as isso pudes-se ser efetivamente ruim àqueles que dO sexo ID'scÚiino
mulheres, porque da forma como está no projeto original. - desejassem concorrer ao pleito. Penso que dessa forma estaríamos:,
concordamos plenamente com o Senador Pedro Simon • Carac. de maneira defmitiva. excluindo o precooceito no Con&eádo e na
teriza ainda mais a discriminaçãO. Ou seja. se os partidos (juÍse-- forma.
rem, poderão acrescer.
A SR' MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex' o aparte.
Isso nos distancia- do espaço importante que queremos Gostaria de mtomar a idéia da discriminaçio positiva. No caso da
garantir. Temos-certeza de que encon~IDO$ mulheres dispostas discriminação p:tSitiva, estamos propondo exatamente isto: no -oiía concorrer. O argumento de que não existirió tiiulb.etes ni.Õ-nos nimo os 30% de mulheres dentro daquola quantidade que seria. de
convence, porque, gradativamente, as mulheres estio buscando o direito, de acordo com a lei. para lodos os partidos.
seu esclarecimenlo e o seu aperfeiÇOamento wito no uivei social,
Agora, na forma como veio e como estamos debatendo a(jui
sindical e no político~
-- • infelizmente neste Plenário há mais homens, que talvez Dilo este-DeiXo, portanto, este i:jlelo no sentido de que a quota Obri·
jam interessados nessa discussão ·, realmente havert uma casta. de
gatória. há proposta na Casa de 20 ou 30%- seja de no minimo
homens e um pequeno gueto de mulheres que, "coitadinhas," te.
20%. TeiDO$ de garantir isso e dar o exemPlo para o mundo todo.
riam direito a também se candidatarem.
Esse-é o apelo que deixamos.. As mulheres, a sociedade bms:ileira e
Dessa forma. realmente, trata-se de uma humilhaçio para as
os homens pn:cisam dessa decislo e contamos com este PlenMio e
mulheres e não conrribui com o processo de discusslo. Entendecom esta Casa.
mos ser muito ·positiva a presença-- feminina, com seu eslhnulo,
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Coocedo a palavra à suas pupostas e sua i~ías. num processo de disputa politica dentro dos partidos e mesmo dentto das casas legislativas, porque, do
Senadora Marina Silva, que ost.i inscrita para debater a matéria.
A SR' JÚNIA MARISE - Sr. Presidente. poço que V. Ex' contrário, esrariamos- instituindo de vez-o direito de apenas os ho.
me inscreva para debater a matériL mens legislarem ou dirigirem os nu:noS do País. Se u mulheres
A SR' MARINA SILVA (PT-AC. Para discutir. Sem ""vi- têm dificuldades do acesso a iu:imeros direitos que já lhes do •
segurados pela Coostitoição, quanto maiS .O direito de porticiposão da oradora.) - Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores. o projeto
mn
politicamente dos processos decisórios!
de lei em tela e o seu art. II estão sendo motivo de uma discussão
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do que foi aqui ã:rgumentado inclusive pelo Senador Eduardo SuM
plicy.
.

muito importante.

COJ:OO--oos=atertou a Senadora Eniilia Fernandes e o _Senador
Pedro Simon, é fundamental que este Plenário vote devidamente
esclarecido. Em primeiro lugar, o que foi apresentado pelas Depu-

&SaT a Proposta que coloc:uDos. para. tomporaiiamonte,
estarmos tuteladas por essa emenda, no sentido de garantirmos a
presença de 30% de mulheres nas disputas eleitorais. ·
Muito obrigada. Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (,José Samey) - Com a pa1.tr.. a Se- rá o avanço, no nosso País, do processo político e do pt"CiCesso partidário.
nadora Júnia Marise.
A Sr" Mal"'uce Pinto - Senadora Júnia Marise, V. Ex'" me
A SR" JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sen3.dores, peço a permite um aparte?
A SR" JÚNIA MARISE - Com muita honra, Senadora
atenção do Relator da matéria, Senador Ramez Tebet. para a questão que vamos debater Deste momento.
Martuce Pinto.
Secundando _as palavras da Senadora Emília Fernandes,
A sr- Martuce Pinto - Quando estiveiD08 na Conferência
queremos fazer uma breve reflexão sobre a emenda que apresenta- Mundial da Mulher, todas nós parlameiÍw'es sentimo-nos orgulhomos. subscrita pelas Senadoras Emília Fernandes, Marina Silva, sas, pois dispomos p.e uma das legislações mais avançadas, necessitando, apenas. qUe seja cumprida. Eu, particularmente, como ouBenedita da Silva e Marluce Pinto e pelo. Senador Darcy Ribeiro.
O que procuramos e propomos -com essa emenda é exala- tras dep.1tadas e como a Senadora Benedita da Silva, depois de
mente _acabar com a disqimfu.ação que hoje existe em relação à apresentar as leis em vigor em nosso País em beneficio da mulher,
particiPação das mulheres no ~so político-partidáriO.
- fruto dos princípios que defendemos quaodo da elabomçlo da
Constituição de 1988. fiCalllOs tmnqiiilas porque ,.bemos que os
Aliás, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não estamos nossos colegas vão aprovar a nossa emenda. Muito mais difícil foi
avançando muito. O projeto de lei da Câmara - como diz o Sena- CODSeguirmos que a mulher tivesse direito ao tírulo de tena; de redor Pedro Simon - é discriminatório, pOrque deriva exatamente do gistrar os seus ftlhos quando lhe fosse conveniente. pmque, antes
conceito de que um partido político ou uma coligação pode, se de 1988, s6 mãe solteira poderia fazê-lo; ~e passar uma escritura
quiseDem cartório em benefício dos nossos ft.lbos; enfim. de ter os mesO SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazeodo soar a cam- mos direitos e obrigações. Não é possivel que agora. quando sopainha.)- Cbauio a atenção do Pleliário para o fato de que há uma mos apenas cinco Senadoras num total de 81 e 33 deputadas federais num total de 513, não passámos cooseguir mais esta coDqilisoradora na tribuna.
ta. Não uma conquista para nos rotularmos como Parlamentares,
A SR• JÚNIA MARISE • ... acrescer ao nWnero de candimas sim para somarmos aos nossos colegas e consegu~os me-datos 20% de candidatas mulheres.
lhorar a situação não só da mulher, não s6 -da família, mas, de um
Ora. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não estamos propondo modo geral. do nosso País.
nenhum c:onfroo.to. Esta discussão conta com a efetiva participaInfelizmente, eu não estava aqui quando as Senadoras Emíção de todos os Senadcxes, já que o debate político-partidário tem lia Fernandes e Marina Silva usaram do microfooe, mas tenho cerque ser feito com a conciliação de t_odos que participam da vida
teza de que nossos Colegas vão fazer j.J.s ao nosso lra.bafuo e apropública e, principalmente. dos partidos políticos, a que nós mulhe- varão essa emenda, que é o anseio de todas nós, para que na próxiM
res temos dado a nossa contribuição. por todos os rincões do nosso ma conferênc-ia possanlos- mosiiit" -a oUtras -parlamentares e ao
País, no sentido do aperleiçoamento das instittJições político-parti- murldo que, no Brasil, os homens confiam no trabalho das mulhedárias num processo democrático. Ouvimos a-qui iUgumas obsetvares.
ções demonstrando falla de conhecimento da matéria e da emenda
A SR" JÚNIA MARISE ~ Muito obrigada. Senadora Marsob apreciação.
luce Pinto.
Será que os partidos terão mulheres para serem candidatas a
Sr. Presidente, certamente o destino dessa emenda cp.Ie aprevereadcns? Será que os partidos t_erão como preencher os 20%
senta_mos ~tá nas mãos de cada UJ!1. a sua ap_rova?o es~ nas
com candidatas mulheres?
mãos do nosso Relator. Conf10 na sensibilidade, mas sobretudo na
Ora, Sr. ~sidente, não é esse o argumento que queremOs dignidade. no respeito com ·que os nossOS Senadores vêem hoje a
disrutir. -Queremos discutir o argumento de que pretendemos participação e a presença da mulher brasileira no processo polítiavançar neste País na consolidação do processo democrático. em co-partidário. O projeto que VeiO da Câmara dos Deputados exM
que homens e mulheres possam participar efetivamente- da busca -pressa-o sentimen~ de discrim.ina.ção, conforme disse o próprio
dos caminhos que dizem respeito a nossa representação popular.
Senador Eduardo Suplicy, uma lambuja. pam possibilitar, então, a
Se percenb.Jalmente somos número pequeno no -congresso- participação das mulheres como candidatas a vereadoras nas pró------ Nacional, o nosso desejo, inquestionavelmente. é participar efeti- ximilsttieiÇOes. -vam.ente, ter acesso à. luta político-partidária, para darmos a nossa
11
Sr. Presidente, tenho certeza de que não apenas V. Ex , que
contribuição modesta. mas robretud_o sincera para o equaciona- _tem uma filha Governadora de Estado, mas todos os Senadores da
mento dos problemas do nosso País.
- República sempre tiveram sensibilidade. V amos tra_tar com respeiNão vejo porque. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. dis- to e dignidade a PfC:!iença e a participação da mulher no proCeSso
cutir-se percentual. Eu até diria que 20% é ainda um perceru.ual poütico-partidário. É com esSa cõnfiai:J.ça e- com os argum.entos
baixo. Por exemplo, numa chapa de 40 candidatos, teríamos 8 mu- aqui eXJXISto5 que esperamos baja acolhida por parte deste Plenálheres candidatas a vereadoras, ou numa chapa de 20 candidatos, 4 rio na aprovação desta emenda.
mullieres candidatas a vereadoras e, hoje, efetivamente em todos
A SR" BENEDITA DA Sll.VA -~Sr. Pr.siden!e, peço a paos Municipios do nosso País, como ocorre --em Minas Gerais, no lavra para discutir.
Nordeste, no Sul do País, as mulheres estão buscando a sua parti~
O
SR.
PRESIDENTE
(José
Samey)
Anles
de
conceder
a
cipação ria luta políúOO-partidária, não apenas como cabos eleitopalavra à Senadora Benedita da Silva, peço aos oradores que manrais, mas procurando se integrar no processo político.
Muitas das nossas companheiras depuradas federais não ti- - tenham o estrito respeito ao tempo regimental, uma vez que há
muitos oradores inscritos e esta matéria tem prazo para ser-remetiveram a oportunidade - até porque mUitas delas estavam participando da Conferência de Pequim -de discutir com maior sensibili- da à Câmara dos Deputados.
dade o encaminhamento de uma proposta como essa que significaConi a palavra a Senadora Benedita da Silva.
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A SR' BENEDITA DA SD..VA (PT-RJ. Para discutir. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, fiquei

tenhamos a quota mínima de participação. Dissemos mínima, inas
poderia até ser mais.
--

no compromisso de apartear a Senadõia Emília Fernandes. o que
não foi possível, ení razão do tempO. ----

Declaração de Pequim, que diz:

Sou uma das participantes da 4a Conferência M,undial da
Mulher. Nessa condição. quero ressaltar alguns pontos da Declaração de Pequim que foraii\'elementos de discussão e aprovação.
tendo sido altamente referendados pela delegação brasileir.l. Além
da delegação, com toda legitimidade, estava ali, assumindo o compromisso de representar a nossa delegação. a PrimeJia Dama do

Vou concluir, Sr-s e Srs. Senadores. citando outro ite_m da

"Adotar as medidas que sejam neces;,;árias- para
eliminar todas as formas de disciimiriação coo.tra as mulheres e suprimir todos os obstáculos à igualdade entre
homem e mulher e ao avanço e à promoção da expansão
do papel da mulher".

nosso País, Sr" Ruth Cardoso.
Peço aos Líderes. às Sr"'s e Srs. Senadores que já ouvírãoi-- - várias interyenções a esse re:;peito que me dêem a oporb.lnidade de
Sr'C_ J:]:e_side!l~-· di!O isSo. ~o é pleciso argucientar cõDl os
~er ouvida. ~credito que, talvez. o Plenário como um todo não tenossOs -Pares,. ponJUe sei que são democratas e compreendem pernha coabecimento dos compromissos assumidos pelo Brasil na 4• feitamente que não se trata de uma reserva de mercado. Entendem
Cõnfe~ncia Mundial da Mulher.
politicamente que é preciso acioiiai' eSse diSpos1tiv_õ_para fazer vaDiz o item 7 da Declaração de Pequim:
ler a nossa igualdade, que está. escrita em nossa Constituição, e
"Comprometemo-nos, sem reservas. a cómbater que as leis eleitorais, até então, não corresponderam a essa expectativa. •
essas restiiçõeS C obstáculos e a promover, assim, o
E se estamos vivendO Um momento novo, se existe um
avanço e a expansão do papel da mulher em tcxlo o mun~
do, e concordamos que essa tarefa exija -ürila ação ür8en- avanço nas relações. se somos eminentemente capazes de produzir
politica. seremos também capazes de sensibilizar o nosso Relator
te, com espírito decidido, espenW.ça, cooperação, -solidapara a introdução desse parágrafo. porque acreditamos que não
riedade. agora e no iníciO" do novo século."
prejudicará absolutamente em nada os nossos partidos e muito mePor que fui buscar refúgio neste artigo? Porque esse item nos nós, mulheres. Isso é tudo o que queremos como introdução
diz que o combate às restrições e obstáculos se fará sem reservas. iniCial do process'?_~e dlsputa:elêitoral:
Não se trata apenas de uma intervenção corpotativista, não é apeEm o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
nas uma reserva de mercado para as mulheres: é, sobretudo, uma
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Com a palavra o Separticipação garantida, que terá o referendo, evidentemente, do
eleitomdo.
nador Esperidião Amin para discutir a matéria.
Não precisamos nos preocupar que doravante teremos que
(Pausa.)
ter, no mínimo, 30% das mulheres em todas as eScolhas. Queremos participação igualitária, para que possamos se·r referendadas
Com a palavra o Senador José Roberto Arruda.
ou não pelo fórum maior qué
chama eleitorado. Mas sabemos
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ( -DF. Para discutir.
que, para isso, é
esse dispoSitivo também seja aceito,
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, remeti ao
não apenas exigido. mas cumprido pelos nosso partidos. Somente
Relator, Senador Ramez Tebe~ duas propostas de emenda à legispor meio desta cota, que entendo como uma ação positiva - não
lação eleitoral. Na primeira delas estou sugerindo a supressão do §
aceito de que seja uma discriminação positiva -. pôdemos até
5°, do art. 48, e a base para essa emenda é que, da forma como está
avançar e dizer que são ações compensatóriãS. que farão com que
a rodaçio do projeto origina~ aprovado na Cimara dos D·'>ltados,
a situação de gênero se iguale. Não se trata: apenas de esooiher a
há, clar.omente, uma inconstitucionalidade. Qual! A ConstituíçãO.
mulher pela mulher, mas escolher a núlita.rne, a partidária., garanno caput do seu art. 220. § ]0 , diz:
tindo-lhe uma disputa igual, para que possa ser referendada pelo
seu eleitorado.
_ "Art. 220. A manifestação do pensamento. a criaDiz ainda a Declaração de Pequim. em Seu item J:f:
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma.
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, ob"A promoção da expansão do papel da llllllher e a
servado o disposto nesta ConstibJiçio."
plena participação da mulher em condições de igualdade
E no§ l 0 diz:
.em todas as _esferas da sociedade, incluindo a participa.
''§ 1° Nenhuma ICi conterá dispositivo-que
ção nos prcx:essc>S de tomada de decisões e o acesso ao
coostituir embaraço ã plena liberdade de inf=ção jorpoder. são fundamentais para a cooquista da igualdade,
nalística em qualquer veículo de comunicação sOCW.
do desenvolvimento e da paz."
observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, Xill e XIV."
Ora, se assinamos esse, -documento. se le!IIOS o compromisOra. ainda que a Veiculaçio de pesquisas eleitorais e de anáso de promover eficazmente a expansão do papel da rimlher, por UsCs subjetivas sobre essas
possain úiterfeii:C-- na vexdaque não garantir a quota mínima para q-ue ~p)ssamos__ disputar as de, inlerferem - no· resUltadO- posterior do processá eleitoral, qu·aleleições em igualdade de condições?
-- qilex.- tentativa da Íei eleitoral de. coibir ou limitar publicação de
Não é mais-pOsSíVel conviver com o fato de que nós, mu- pesquisa e de suas amfues parece-me. a Jrincipío, salvo melhor
lheres, no interior dos partidos políticos, não possãnlOs ter partici- ji.dzo dos constitucionalistas aqui Jm:sentes, um claro e flagrante
pação mais CfCtiva. Não somos maioria nas Casas legiSiatiVQS, pÕrc:Iesrespeíto aos teimos da CoÕStitU.íção.
que passamos por um processo de disputa que até hoje não reCoPor isso. para evitar que essa lei seja questionada na sua
nheceu o papel de participação da mulher no interior dos partidos constitucional" :la.de, pedi ao ilustre Relator, Senador Ramez Tebet.
que suprima o § 5°, dando ã rodaçio total liberdade na veiculação
políticos. Não podemos, de forma alguma. diante do que recomen-ia a Quar1a Conferência de Peqaim. não ganuitii efefiviunenteQue de pesquisas e análises politicas.-Essa a primeira emenda.
4

precrso-que

se

possa

pesquisas
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A segunda emenda que ofereço à análise da CaSa e do Sr.
Relator diz respeito ao horário eleitoral gratuito do processo eleitoral. Nessa emenda., a nossa sugestão 6 no sentido de que a experiência bem sucedida da eleição do ano passado, mais uma vez,
seja colocada em prática nas eleições municipais do próximo ano.
Ou seja. que no horário eleitoral gratuitO do rádio e da televisão
apareçam somente _os candidatos. O uso de outras pessoas, ainda
que vinculadas ao processo político, confere a determinados candidatos a posição de simples ventríloquo. Imaginamos que o aprimoramento do processo político passa pela exposição cfueta dos ·
candidatos junto à sociedade e junto aos eleitores.

Setembro de 1995

"Art. 61. Dos programas de rádio e .de televisão
destinados à prclpaganda eleitoral gratuita de cada parti~
do somente poderio participar os py:óprios candidatos indicados de acordo com o disposto nos artigos .56 e- 57,
sendo vedada a veiculação de propagauda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, ainda de forma dissimulada".

Justi6cação

Os candidatos devem diferenciar-se pela qualidade de suas
idéias e pela capacidade que tem ou não de discuti-las junto ao
eleilmado. E o julgamento deste candidato se dá, no processo demociático, pelo voto. Ora. permitir que qualquer outro cidadão
ocupe o horário reservado llO caBdidato para defender as suas
idéias é um retrocessO" eleitoraL
Por isso, Sr. Presidente. na segunda emenda que apresento
coloco textualmente: dos programas de rádio e de televisão, destinados à propaganda eleitoral graruita de cada partido, somente poderio participar os pr6prios candidatos indicados, de acordo com o
disposlO nos arts. 56 e 57, sendo vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidaros. ainda que de
forma dissimulada. A segunda parte é o texlO que vem da CâmaÍa
dos Deputados.
São essas, Sr. Relator, as duas emendas que ofereço à análise de V. Ex•...: à discussão do Plenário.
-Muito obrigado.

Com- a presente emenda, veda-se a participação. nos
programas eleitorais gratuítos, de pessoas alheias ao proces~:o eleitoral. O objetiVo é reduZir a possibilidade de candidatos com maior poder econômico virem a contratar, mediante
remuneração ou qualquer espécie de pagamento, artistas. esportistas e outras personalidades de projeçlo pública que
possam exercer influência sobre o eleitorado. O veto à participação de "qualquer pessoa mediante remuneração". contida no -texto original, é in&-uo, VistO ser materialmentitinpossível detectar essa remuneração sem a concordância do
contrato. Busca-se, desta forma, conter o abuso do poder
econômico, que especialmente nos últimos pleitos tem resultado em sensíveis distorções dos resultados eleitorais, impedindo assim a livre e soberana expressão da vontade popular. Os candidatos devem difercft.ciar-se por suas id~ias, não
pela capacidade de contratar personalidades que, envolvendo
sua imagem em embalagens atraentes, procurem vendê-los
como mercadorias de supermercado.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995. -José Roberto
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ
· Arruda.
ROBERTO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMEN1V
EMENDA N" 57- PLEN
EMENDA N" 55_ PLEN

Supri[ni-se o § 5° do art. 48.

Justificação
Citado pazágra.fo objetiva impedir os veículos de conmnicação em geral de fazerem conjectuci:i e projeçõeS Sobre os números
de pesquisas eleitorais, ••ainda que em padrões técnicos DOtDJatizados e aceitos". A pretensão é descabida e inconstirucional. O trabalho do jornalista político consiste exatamente em, com base na
análise de variáveis que Sinalizam a vontade do eleitondo, e, sobretudo. embasado em dados eslatisticos comp3rativos extraidos
de pesquisas de opinião pública, conjecturar sobre prováveis desdobramenlOs da campanha e crescimenlO ou declínio de candida!
turas. Proibi-lo de fazer tais análises a partir de pesquisas eleitorais
equivale a proibi-lo de exercer o direito à livre manifesta.çio do
pensamento. Referido dispositivo atenta particulannente contra Os
incisos IV (''é livre a manifestação do pensamenlO, vedado o anonimato'') e IX ("é livre a expressão da atividade iotelcctilal, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura oo
licença"), o que impõe sua supressão.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995.- José Roberto
Arruda.
EMENDA W 56- PLEN
O artigo 61 passa a ter a seguinte redação:

Inclua-se zio Proj~o de Lei da Câmara n° 109, de 1995. o
seguinte artigo 11, ~numeran<!_o·-~ os demais
"Art. 11. Ao eleitor com domicilio eleitoral em
município criado e não instalado até a data de iníciO da
Vigência desta lei é asSegurado o direito de votar e ser
votado no município do qual foi desmembrado o do seu
domicilio.
JustificaçiiO
A criação de- novos muniCípios suscitou -situações de ambigüidade para alguns eleitores., podendo a.cru:retar prejuízos que a
Lei deve evitar.
É o caso dos residentes nas áreas desmembradas e cujcniomicllio passou a ser do municlpio Dõvo.
Muito embora seja de se esperar que esses municípios e5:tejam insuiladoS em tempo.- para permítir a ~ção de eleições
municipais em todos eles, as generalizadas dificUldades fmanceiras que atiavessam os Estados brasileiros podem retardar e, evenru.a.Jmente. sustar a instalação oportuna de algum.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais
oradores inscriros, enCerro a discu~são.
-
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Concedo a palavra ao Relatoc da matéria para proferir pare~
t:er sobre as emendas.
-0 SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pata proferir pare·
cer. Sem reviSão do oradoi.J ::. Sr. Presidente,
e Srs. Setia.dores, esse nosso parecer é de plenário em substituição à Comissão
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania.
Relatório.
Proferimos parecer sobre o'Projétõ de Lei da Câmara n°
109, de 1995 (n' 180195, oa Câmar.>. dos Deputados), que estabelece
normas para a realização das eleições municipaiS de 3 de outu·
bro de 1996 e dá outras providências, de autoria do iJustre Deputado Paulo Bernardo e outros eminentes Deputados. no sentido de sua aprovação. com emendas na sessão de 25 de setembro de 1995.
Tendo em vista a COmplexidade da matéria,. requeremos, ontão, na forma do disposto no art. 348, inciso IL in fioe, do Regimento Interno. prazo de 24h para dar parecer sobre as emendas
apresentadas.
Passamos. então, ao exame da questão.
Foi apcnsado à proposição o Projeto de Lei do Senado n' 240,
do COII"Cille ano, de antoria do nobre Senador Lauro Campos. que
"proíbe que partidos pofiticos c <=didatos a cargos eletivos recebam
eooln"buições de pessoas juridicas. e dá ootms providências".
.
A proposição """'ben 103 emendas.
Sr. Presiden<e, para não cansar os Srs. Senadores, peço li·
cença para não fazer o resumo das emendas, considerando que
elas foram devidamente publicadas e. portanto. são do conbecime.Dlo dos Srs. Senadores.
Passo ao exame das emendas e da proposição apensada.
Inicialmente. no que se mfere ao Projeto de Lei do Senado
n• 240. de 1995, apensado à prese.u<e proposição. opinamos pela
sua rejeição, unia vez que não nos parece convenieD.te tão-someril.e
proibir as contribuições de pessoas jurídicas aos candidatos e partidos. Esse tipo de vedação, malgrado os inegáveis méritos da intenção do seu ilustre proponente, acabaria tendo resultado inverso,
uma vez que não teria efetividade e obrigaria as empresas a criarem subterfúgios.para burlá-la. impedindo um controle trans~n
te que a regulamentação com:ta e sincera desse tipo de doação poderia apresentar.
Com relação às Emendas n"s 01 e 101, opinamos. pela sua
rejeição. Em nosso entendimento, a não utilização dos votos em
branco para determinação do quociente eleitoral é matéria que merece discussão numa outra norma pennanente sobre as eleições, a
ser feita conjuntamente com outras questões, como, por ex-emplo,
a proibição das coligações nas eleições proporcionais. Não nos parece adequado alterar o atual procedimento neste assunto numa lei
casuística, como a presente.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) • O Regimento nlio
permite apartes ao RelarOr. V. &• terá direito a inteivenção tão
logo o Relator termine a leib:lra do parecer.
O SR. PEDRO SIMON • Não temos em mão as emendas
às quais o Relator se refere.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • As emendas distribuídas no plenário vão até o n° 103. S. Ex• está fa.Ian.do sobre a
emenda D0 101.
O SR. RAMEZ TEBET - Estou falando sobre as emendas
n"s 1 e 101, que versam sobre a mesma matéria, isto é. a validade
dos votos em branco ou não.
Concluo sobre este tópico dizendo que a tradição brasileira
é de se considerar o voto em lnnco como válido. Daí por que rejeitamos as emendas n° 1 e 101.

sn
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Quanto ã emenda no 2. trata-se de emenda de redaçio, que
visa. a corrigir a redação do caput do arL 4°, de modo a retirar da
expressão "legislação ei~itoral vigente~_ a palavra "vigente~. por
COO.Stituir~se em um dispe.D.sável pleonasmo.
.Assim.- opinamos. Seriac:IOf Rooaldo Cunha Lima, pelo acolhimento de sua emenda.'
A emenda D0 3, também de redação, retira o vocábulo "somente" do início do caput do art. 6°. Conc:ord.amos com a justifi·
cativa do seu ilustre autoc ao afnmar que a palavra "sapiente" é
colidente com a idéia de alternativa do conteúdo do dispositivo.
Manifestamo-nos. assim. também. pela sua aprovaçio.
A emenda n° 4 modifica o art. 6°, que permite que haja
coligação também somentê para as eleições proporcionais. pecidimos pela sua rejeição, para evitar que se estabeleça confu~ ~ formação .das alianças, partidárias e com isso possa ficar
prejudicada a decisão do eleitor. Ade$is. permitir a realizaçio
de coligação somente para as eleições proporcionais contraria a
idéia nuclear do que seja partido politico, uma associação de
pessoas que representam uma determinada corrente de opinião
dentro da sociedade, distinguível assim das demais.
As emendas n°s 5 e 69 modifiCam o prazo nifnimo dé filiação partidária, antecipando-o de 15 de dezembro de 1995
para 30 dias após a publicação de lei que regulamenta as próximas eleições. Votamos pela rejeiçio, por entender que a modificação que antecipa em menos de dois meses e meio o prazo
de flliação do candidato é de pouca valia para evitar a alteração
do atual quadro partidário, e caminha em sentido conttário ao
da presente proposição, que é o de permitir as necessárias -ilcomodações partidárias.
_
É grande.a expectativa- eu senti - no seio da classe política
pela aprovação do presente projeto com vistas a permitir 0$ ajUStes
que se impõem pela realidade partidária.
A Emenda n° 6, que ttata do prazo de ftliaçio partidária em
fase de fusões ou incOtpO<aÇões partidárias após a publicaçio des·
la lei, foi rejeitada, porque resuhou pxej:ldiCada pela rejeição da
Emenda n° 5. Vale registrar a grande preocupaçio existente _nos
municípios pela aprovação da proposiçio sob exame para dar condições às acomodações políticas locais.
A Emenda n• 7 estende o praw de filiação dos <=dida!DS
até 31 de dezembro de I 995 para aqueles que ainda não possuem
filiação partidária. SomoS pela Sua rejeiÇão em· razio de termos
optado pela manutenção do prazo_ máximo de lS de ~zem~x? de
1~5 para a filiação partidária doo cimdidatos. A exccção proposra,
acrescentando em dezesseis dias aquele prazo, ~ de pouca valia
para o processo eleitoral

Quanto às Emendas n°s 8, 9. 10. 11. 12 e 70, opinamos pela sua rejeição, uma vez que julgamos estar correto o
texto da proposição. que é is9nômico, tratando dos desíguãis
desigÚalmente. O texto origiQal n~o cria__w~a,lquer_restriç(o a
ampla participação de partido e coligação nas eleições. ao
mesmo tempo em que leva em conta a representatividade e o
grau de consolidação de cada partido.
Opiriamos pela rejeição da Emenda -n°-13, por entender
ser possível ao partido cancelar o regjstro dos seus candidatos que sejam expulsos do partido ou com~ulsoriamente
apóiem Outro partido até a d-ata-da eleição e não apenas vinte
e quatros b~ras antes.
No que diz respeiiO C a Emenda n° 14, apesar do seu inegAvel mérito. opinamos pela sua rejeição. por enteilder que a utilização do voto eletrônico deve considerar as condições de aparelhamento da Justiça Eleitoral. não podendo ser compdsória.
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Quanli> às Emendas n"s 15. 16. 17, 58 e 78, que tratam da
questão -da recontagem de votos, ÕplamOS pa: adotar a supressão
do Inciso II do art. 28. Impõe-se alterar o texto original. uma vez
que este permitiri.B. a recontagf:m autOmática de votos, inclusive
sem fundamentação, genmdo problemas extremamente graves em
todos os municfpios brasileiros, contribuindo pom tumultuar o
bom andamento da apuração dos votos._Assim, adoramos integralmente a Emenda n° 16, que, além de suprir o .citado dispositivo,

promove os necessáriOs ajUstes nós oiitros incisos do_ artigo._
Com telação à Emenda n° 18, manifestamo-nos pela sua rejeição. Eilteiidem.os dever ser obrigatório o afastamento da presi~
dente de junta eleitoml que prej:ldíque o andamento dos trabalhos
eleitorais.
·
·
Opinsmos pela rejeição da Emenda n• 19, por julgar estar
mais adequada a atual redação do caput do art. 33, sendo que ela
não exclui a responsabilidade solidária, como pretende o ilustre
autor da emenda.
Manifestamo-nos. ainda, pela rejeição da Emenda D0 20, por
entender que está com::lf a reda.ção origina]. Os partidos, efetivamente, fiXam o gasta máximo que pOâe ·ser despendido por seus
candidatos e não asna despesa máximA.
·
Quanto b Emendas n"s 21 c 86, pareoe·DOS que elas não
acrescentam. com n::laçio. ao aprimommentp do processo de controle dos gaslOs eleitorais. A apresentaçio de prestaçio de contas
bimestrais ou mensais obrigaria tio-som.ente a existência de mais
de uma comunicação à Justiça Eleitoral, exatamente no momento
em que tanto os partidos como aquela Justiça estariam sobm:arre·
gados com a campanha e a organinção das eleições, nio se traduzindo na prática em maior tr.msparência ru lisura do pleito e dificultando. na verdade, o andamento das eleições. especiitlmente nos
pequenos municipios. razio por que opinamos pela sua rejeiçio.
Com relaçio à Emenda n° 22, opinamos pela sua rejeição.
por não julgarmos COITelo eliminar a vinCulação do valor das doa~
ções à capacidade fmancei.ra dos doadores. A situação atua16 Inais -adequada e mais moralizAdora.
Qualtto A Emenda D0 23, tam.b6m opina.mcis pela sua rejeição. uma vez· que ela apenas fJ.Xa em reais aproximadamerl.e os
m esmos _valores que a proposiçio original já ftxa em UFJR. "Cem
relação à pessoa fisica, os valores original e proposto sio respectivamente R$53 mil e R$50 mil e, com relação à pessoa jurldíca,
R$230 mil e R$150 mil.
Acolhemos a Emenda n° 24 por )ligarmos que ela aprimora
a proposição original, corrigindo falha que poderia gerar grandes
problemas no fmancülrilento das eleições dos pequenos municipios. que têm valores exllemam.ente reduzidos de arrecadação própria de impostos.
Com relação às Emendas n"s 2S e 5~ opinamos pela suarejéição. A experiência. do bôous eleitoral nas últimas eleições não foi
positiVa. e a proposição original ii estabelece oontrole adequado, instituindo rec:J.lx> padronizado pela Justiça Eleitoral para as doações.
A Emenda n° 26 apresenta idéia que deve ser aproveitada
em norma pennanente sobre as eleições. Seu acolhimento na presente prop::>Sição, enlretaniO, geraria problemas operacionais e or·
çamentários. tendo em vista o seu caráter casuística, razão pela
qual opinamos pela rejeição da emenda.
Não nos parece correta a vedação instituída pela Emenda n°
27. A questão de impedir a licitação viciada deve ser equacionada
no ato próprio. Da forma COlllO está, a emenda acabaria por aiar
constrangimentos às empresas que. de forma legítima, venceram
licitaçõeS -e-têm contratos com o poder piblico. Assiril. opinamos
pela sua rejeição.
· · ~- -- ··-~- - ·
Opinamos. ainda. pela rejeição da Emenda n° 28. A relação-dos doadores já é encaminhada à Justiça Eleitoral na prestação de
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cearas, que não tem caráter sigiloso. Não há por que obrigar a pu~
blicação, que tão-somente podéria significar um desincentivo à
ajlda licita As campanhas eleitorais. que devem ser sempre encorajadas.
.
Quanto à Emenda n° 29, manifestamo-nos pela sua reje-ição.
Trata-se de matéria atinente- A organi.mçio da Ju~iça Eleitoral e,
como tal, de sua iiriciãtiva exclusiva, por força. do art. 96 da Lei

Maior.

No·que se refere h Binendas n°s 30, 32 e 88, OJ>ina!no6 pela

sua rejeiçio. uma vez que tratam de matéria já disciplinada em diplomas legais especifJCOS. Alm, da competência constilllcional do
MiniStério Público, já cOnta a Justiça Eleitoral com corregedoria.s
próprias pua a fiSCOlizaçio do processo eleitoraL
Opinamos pela rejeição das Emendas n•s 31, 8S e W2,
vez que considetamos que as :infrações às normas sohll am:cadação e aplieaçio de recursos ii se encontmm adequadamente tipifi.
cadas no capibllo dos Crimes Eleitorais, da l'iq>osição e do Códi·
go EleitoraL Ademais, as emendas da forma como estão poderiam
provcxar penalidades desproporcionais às infrações que especificam.
As Emendas n• 33, 55 e 63 propõem a snpressiO do§ 5" do
art. 48, que esabelece reslrições à divulgação de pesquisas eleiiDr&is. Somos pela aprovaçlo, tendo eri:l vista a libenlade de informaçio ser um principio conStiblciOna.I expressamente protegido
pela Constiruiçio Fedem1 em seus arts. 220 e 5°, incisos. IX e XIV.
Q.Janto ã Emenda D0 34, opi.ilamos pela rejeição. Ao preteri~
der melhomr a redaçio do caput do art. 51, § 2". que disciplina a
propaganda eleitoral em bens públicos e privados, seu autor rema
do projeto o cari.tcr educativo da lei. que proíbe expressamente a
picbaçio e a inscriÇão a tinta de bens públicos, que sujam as ciciades e irritam seus moradores. além de omitir a preVisãO contida no
projeiO da Cimara dos Deputados para que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares tenha a permissiio do detentor
de Sua Posse.
Quanto às Emendas n"s 35, 36 37, aciOditamos que as
attações artistiCas
C.Omfcios Cstabelecem uma competição desigual entre os candidatos, não podendo aqueles que dispõem de reduzi.dos rea.~rsos frilanCeiros faieT frente a tais despesas. que são
de elevado valor. Entretanto. trata~se de questio de fiscalização
quase impossível. além de apresentar grande dificuldade para Cominação de penas.
Acreditamos que o objetivo dessas emendas será atingido
no processo de evolução da legislação eleitoral.
- ASsim, manifestamo-nos pela rejeição das mesmas.
As Emendas n% 38 e 92, que tratam da propaganda eleitoral
feita através de quadros ou painéis, suprimem do § 6° do ~ 55 a
redistril:uiçio daqueles outdoors pua oulros partidos políticos e
coligações, tendo em visl& o desinteresse daqueles que foram originalmente sorteados pua usá-los.
Somos pela aprovação, por entender que essas emendas são
moralizadoras, caminhando no sentido da contenção do poder econômico.
- ·
Rejeitamos as Emendas n"s 39.-93 e 94. por entendermos
que estender a popaganda eleitom.l no rádio e na televisão também aos domingos rrejudica o lazer dominical dos cidadãos, os
quais, no deconer da semana. haverão de receber muitas informações sobre o pleito eleitoral. Não devemos abusar da pa:ciêm:ia do
eleitor.
A Emenda n° 40, ao pretender modificar a redaçio do § 11
do art. 56, remove a possibilidade de os partidos e coligações usarem, a partir-de -algum momeoto. todo o tempo do horário de propaganda eleitoral graruita destinada aos candidatos ãs eleiçõeS proporcionais para os candidatos a prefeito e vice-prefeito. reduzindo

uma
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à metade a faculdade de transferência de horário entre os' dois tipos de eleição.
Entendemos que essa emenda previne a tentação de os candidatos aos cargos eletivos do Execuúvo politicamente mais cobiçados retiran:m totalmente dos candidatos a vereadores seu teill.JX'
de apresentação no rádio e na televisão. Somos, portanto, favoráveis a seu aproveitamento.
As Emendas n% 41, 42 e 95 objetivim distriOOir 4/5 do
tempo de propaganda no rádio e na televisão que cabem a cada
partido e coligação. de acordo com o número de cadeiras obtidas
pelo-partido e coligação na eleição de 3 d~ outubro de 1994.
SOIJlOS pela manutenção do_ texto original. rejeitando a
emenda. tendo em vista que concordamos com a :regra estabelecida no art. 72 do Projcto.'que fna a data de 15 do dezembro de
1995. paia definir o tamanho da representação de cada partido na

Câmara dos Deputados.
Igualmente, pelos mesmos motivos, :rejeitamOS a Emenda o 0
100.

As Emendas de n"s 43. 44. 56 e 66 alteram a redação docaput dc:tart. 61. Optamos, aqui, por ãdotar a Emendan° 56, querestaura a sinlação existente na eleição anterior e que se revelou positiva. Essa altera~o possibilita o enriquecimento da pt6ppa cidadania. na medida em que coloca como questão básica na propaganda
eleitoral o debate eleitoral, as questões que dizem respeilo especificamente ao II111DÍCipio~

-- --
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vontade popular seja expressa com o m4ximo de fidelidade. Aumentar a capacidade de a Justiça Eleitoral agir preventivamente,
melhorando o seu modo de ablação, contribui decisivamente para
a lisura das eleições. Somos. portanto, pela aprovaçlo.
A Emenda 0° 51 tem a fmalidade de ,lllOI3.lizar o pleito eleitoral, evitando que o Poder Exea.~tivo Municipal receba da União
e dos Estados ttansferências voluntárias e fm3nciaiD.ent.os decorrenteS de acordos ou contratos finance,iros, fumados por aqueles
entes durante o periodo da campanha eltitoraL
Somos favoq.veis a esta emC:nda que modifica o caput do
art. 80, mas incluiildo em sua redaçio as entidades pertencentes à
Uniio e aos Estados. tendo em vista que realizar fUWlciamento é
uma atividade que não é exercida diretamente pelos citados entes,
mas sim por intennédio de suas entida.des integrantes da ad.ministxação dii<ta. suas agj;ncias de fmaociamen!o.
Quanto i Emenda n° 52. seu aut(J[', ao acrescenrar dispos-itivo ao art. 87, pretendeu moralizar o pleílo eleitoral, impedindo _que
haja confusão entre o interesse da administmçio pública e o dos
candidatos que fomm ex-ocupantes de cargos do Poder Exerutlvo
ou que têm o apoio de governautes ao associar seus nomes is
obms públicas ou a projelos e alividadea governamentais.
Devemos ressaltar o caJi!er de educação politica da proposta ao procumr evitar a vinculaçio do nome do candidato a realizações administrativas. Som,:,s pela aprcvaçio.l>Ol" entendermos que
ela amplia a intenção contida no Projeto de Lei da Câm.an. n°

Rejeitamos a Emenda D0 45, tendo em_ vista que a legislação 109195.
...
. - .
penal é suficiente para punir aqUeles que, não sendo candidatos,
Acolhemos também a Emenda n° 99. por completar a ante-sejam agredidos durante a campanha eleitoral. Dar o diréito'de res~ riotmente referida ao pever penas aos infratms.
posta a detenlOres de mandato eletivo e que nio estejam disp.itanRejeitamos a Emenda o0 S3, por Cntenderm.os que as penas
do os cargos de prefeito, vice-prefeitO-Ou vereador c:oosiirui um relativas à violação das redações sobre am>eadaçio e aplicação de
desvio de fmalidade da propaganda política.
recursos na campanha eleitoral .i' estio satisfatoriamente discipliAcreditamos que a Justiça comum seja o foro ideal para tais nadas no projeto.
desavenças.
~ Quanto à Emenda D0 57, opinamos pela sua :rejeiçio em raQuanto à Emenda n° 46, parece-nos que no projeto em tCla zão dos procedimentos já previstos não necessitaiem de regulao direito de resposta não está suficientemente normalizado, dei- mentação expres&a.
xando ao arbítrio da Justiça Eleitoral a escolha do momenlo adeA Emenda n° 59 trata de procedimentos n:lativos .l convenquado da inserção da defesa do ofendido durante o programa elei- ções partidárias e. como tal, de mat6ria estranha .l presente propotoral gratuito no nidio e na televisão, tornando, às vezes, de pouca siçio. Por isso, votamos pela sua ~jeiçio.
eficácia o exercício desse direito, resultando em graves prejuízos
A~ de concotdam.os com os elevados propósitos da
eleilOrais para o candidato, o qual busca a reparação dos danos Emenda n° 60, eneendemos que a questio já estA equaciODada no
morais prõvocados por declarações de seus adversários.
projeto. que dá poderes à Justiça Eleilol11! para requisitar a moviO autor da emenda proJXie que a resposta do ofendido se dê mentação fmanceint dos partidos e candidatos. razão per que opisempre no iníCio do n:ferido progiama. evitando, assim. que even- namos pela sua rejejçlo.
tuais antipatias entre j.úzcs eleitorais e candidatos venham macular o
A Emenda n7 61 ftca prejudicada com o acolhimento da de
pleito. Somos pela aprovação. allemndo a redação do§ 6" do 111- 66.
0°87.
Consideramo< adequada a data de 15 de dezembro de 1995
Opinamos pela rejeição da Emenda n• 62. per parocer-uoo
como o momento defmidor do tamanho da ~ partidá- não serodequado permitir doações ap6s a conclusão do pleito, qlle
ria na Câmara dos Deputados. Pa isso. rejeürilos qualquer emenda se ttaduziriam. at~ mesmo em doações a candidatos eleitos, desfique pretenda modifiCá-Ia. como é o caso das Emendas n"s 47 e 48.
gurando a sua fmali_dade ele contriOOiçio exclusiva pe.m a disputa
A Emenda D0 49 ~meramente de redação. Rejeitamo-la por eleitoraL
con::iderar que o texto original é satisfatOOO: -- Rejeitamos as Emendas n~ 64 e 65. por julgannos não ser
Na Emenda D0 50, seu autor a justiftca nestes termos: -"a loadequada • reduçio da OOraçio da campanha eleitoral no
e
gislaç.ão eleitoral, e não obstanie seus- aspectos punitivOs, nem na televisio para trinta diu. Trata-se de prooodimento já aasíinilasempre consegue inibir a prática de delitos eleitorais pratieados do pela população e que é fundameJU! para garantir a igualdade
pelos maus candidatos, tendo assim que agir posteriotmente, quan- entre os caudidaios.
do o dano torna-se de diflcil rcparaçio. Com vistas a tais probleOpinamos pela rejeição da Emenda D0 67, uma vez que a
mas ~ que apresentamos esta emenda para dotar a Justiça Eleitoral
math:ia "Puniçio ao al:uso do poder oconOmico" estA disciplinada
de instrumento legal par.a. intervir com maior- celeridade. atuando em lei complementar, a de n• 64. de 1990.
~
prontamente contra. as inegularida.des constatadas dmmte o proNo que se refere 1 Bmonda n• 68, manifestamo-nos pela
cesso eleitoraL
mamtenção dn dispositivo original, que permite a contimidade de
Não poderlamos deixar de acolher esta emenda porque, em fluxo financeiro pam os Muniápios, restringindo, tlo-somenr.e, a
princípio-,-devemos aceitar toda sugestão que procure tomar o pleicootra.tação e o fmanciamento de projetes novos, à custa de tramto eleitoral, com um mínimo de práticas delib.Josas, de modo que a fer&cia.s voluntárias. Por conseguinte, rejeitamos a einenda.
-
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Acolhemos a Emenda o0 71, que recupera norma salutar
consoante da lei que regulamentou as últimas eleições e tem senlído moralizador, evitando ca.ndidablms de pessoas com certidões

criminais positivas.
Rejeitamos as Emendas nOs 72 e 74, por entendermos que
elas trazem dificuldades operacionais para a sUa aplicação nas próximas eleições. além de não haver tradição de uso- de símbolos ou
logomarca por quase todos os nossos _partidos politicaS.
QuantO às Emendas n°s 73, 75 e 76, opinamos pela rejeiçãO,.
uma vez que tratam de matéria de 1'9$Ulameotação dos processos
eletrônicos de votação e apuração, qu'e devem ser deixados a cargo
da Justiça Eleitoral, que, em vista das mudanças tecnolÔgicas freqüentes, teria melhores condições de fazê.. lo de forma tempestiva
e adequada.
Acolhemos a Emenda n° 77, que explicita melhor a transparência do processo de votação e apc:açio eletrôoico.
QuanlO à EmCnda n° 79, esta fica prejudicada pelo acolhi.
mento da 'Emenda n°'16.
No que se refme à Emenda n° 80, somos pela sua rejeição,
por julgarmos incorreto que a matéria seja detalbada. na lei, inclusive ferindo a autOnomia dos partidos politicas.
Rejeitamos a Emenda n<:> 81, por considcrannos que ela poderá trazer problemas para. os pequezt.os Municipios, onde muitas
vezes não há mesmo ag~ncias bancárias.
QuanlO à Emenda n° 82, manifestamo-nos pela sua rejeiçio,
por enrendennos que não é necess&io restringir a doação CJD. dinheiro em espécie, uma vez que o projeto já exige ã emissão de: recibo próprio para todo tipo de doação. Ademais. a emenda não alinge os seus objetivos-, já que é impossível restringir dooções não contabi!iZJidas, apell!IS detenninando o uso de cheque nas contabilizadas.
A Emenda D0 83 reduz praticamente à metade os limites de
contribuição de pessoas fisicas e jurldicas. Nio nos pan:ce que os
valores originais sejam excessivos. Além dis_so, o importante é o
controle das doações de forma eficaz, o que está viabilizado pelo
_
_
projeto. Portanto, rejeitamo-la.
Acolhemos a Emenda n° 87, por parecer-nos que ela aprimora o texto origifial, na medida em que explicita as informações
a s~rcm fornecidas na prestação de contas, eXigindo qoe-sejain declarados os valores doados por contribuinte e a focna da doaçio.
Rejeilamos a Emenda n° 89, uma vez que DÃo enContramos
justificativa pariúistruigir a divulgaçio de pesquisas eleitorais antes do dia 1o de junbo de 1996. Pesquisas cOm tal antecedência,
antes da escolha dos candidatos, não chegam sequer a influenciar
o eleitorado, e têm interesse apenas jomalístico.
Opinamos pela rejeição -da Emenda n° 90, que, se apfovada,
teria como resultado a redução das penas cominadas à utilizaçio
de bens públicos para propoganda elei~
Acolhemos a de n° 91, por entendermos que ela vai ao enc_ontro do controle do poder econOmico, impedindo que candidatos
com maiores reCursos flD8.IicCiroS Utilizeril valiosos espaços da midia impressO, após a conclusao da propaganda elei~
Rejeitamos a- emenda n° 96. uma vez que nos pazece, em
vista do caiáter municipal da eleição, não haver problemas para se
encontrar o candidato que, como regra. nio se ausenta do municí~
pio durante a campanh~
OpinamoS pelo acolliimento da c:menda n° 97 por j.tlgarmos
que ela assegura maior igualdade entre os candidatos, impedindo
que órgãos forma.don::s de opinião demonsiiem impunemente
apoio ostenSivo a determinado candidato.
No que se refere à emenda n° 98. votamos pela sua rejeição,
por entendermos que, no dia da eleição, os eleitores devem estar
livres de pressões para desempenhar de forma serena o seu direito
de escolha.

Setembro de 1995

Acolhemos a emenda n° 103, que reedita norma sempre
presente nas diversas leis eleitorais e que permite a compensação
ítse:al pelo uso do horário oo rádio e na televisão pua propaganda
elc;:itomL Nio nos parece correto que a prope.ganda eleitoral obrigue ao sacrifício fmanceiro. muitas Vezes vultoso. de empresas
privadas.
Além das emendas apresentadas pelos eminentes colegas e
aqui aColhidas, apresentamos também, como subemendas do Rela·
tor, sugestões encaminhadas até pelo Tribunal Superior EleitoraL
A primeira fixa o prazo para o regiStro de candidatos na
Justiça Eleitoral em 5 de junho de 1996, visando permitir àquela
Justiça tempQ hábil para a organização do pleilO.
A seguilda suprime a Obrigatoriedade de constar Cr:t. cédula
eleif?ml a fotografia dos candidatos a pl"efeito, tendo em viSta as
dificuldades operacionais provocadas e o pequeno resultado que
essa detennioaçio caus~
Outra altexaçio é a retirada do prazo previsto no caput do
art. 20 para a divulgaçio das nonnas para a votação eletiônica,
tendo em vista as difiCUldades técnir.as de fazê-lo·com a antece~cia lá prevista.
F"mal.mente, é explicitada- a tipificação como crime do ato
de causar ou tentar causar da:nos ao equipamento utilizado na vota~
ção eletrônica. Julgamos igualmente necessário incluir nas disp<>
sições fmais artigo que permita a compatibilidade dos prazos prO·
vis los na lei dos partidos poffticos com o prazo de fdiaçio .pa.-tidá·
ria para as eleições de 1996, estabelecido na presellle proposição
no que diz respeito ao eD.vio"das relações de ftliados.
Assim sendo, opinamos pela aprovaçio do Projeto de Lei ·
da Câmara n° 109, de 1995, com as Emendas n° s 2, 3, 16, 33, 38,
40, 46, 50, 52, 55, 56, 63, 71, 87, 91, 92e 99,que acolhemos inte·
gra.lm.ente; e com as subemendas do Relator que se seguem, que
traduzem o acolhimenlO pan:ial das Emendas n"s 24, 51, 77, e 103.
e apresentando emendas; e pela rejeição das demais.
Emenda n° 125 do Relator. m..se ao caput do art. 12 a se~
guinte redação: 1'0s partidos políticOs e as coligações solicitarão à
Justiça Eleitoral o registrO de seus candidatos até às 19 horas do
dia 5 de junho de 1996. •c.
Emenda n° 126 do Rela!Or. [)ô.se ao § 7:' do art. 17 a-seguinte redação; ''Os candidatos i eleiçio majoritária setio indiCados pelo nome indicado, número e legenda do respectivo partido e
deverio figurar na cédula na ordem ddenninada por sorteio."
Sutmenda do RelatÔr A Emenda n° TI. Dê-se ao caput do
art. 20 a seguinte redação: "O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os partidos politicoo, as instruções necessárias à utilização do sistema eletrônico de votação e apuração, garantindo aos
partidos o acesso aos programas de comp.~tador a serem utilizados. ulterior oitiva em caSO de necessidade de alteração das instruções e pdvio coohccimento ante eventuais -alterações dos programas a que se refere este artigo."
Emenda n° 127 do Relator. Acrescente-se ao art. 67 o seguinte inciso )(!: "Causar ou tentar causar dano físico ao equ1pameoto utilizado na vo~çiio eletiOnica ou às suas partes. Pena: re·
clusão de dois a seis anos e multa.11
Emenda n° 128 do Relator. Acrescente-se nas disposiÇões
fmais o seguinte artigo: "A devoluçio das fichas de filiação parti·
dária para a organização da primeim relação de filiados a que se
refere oart. 58 da Lei n° 9.096, de 19 de setemb!:o de 1995.poderá
ser requerida ao Juiz Elei!Otal por órgão de direção partidária,
constituído em forma pennanen~ ou provisória no município ou
na respectiva u.nidade da FederaçãO."
Parágrafo único. A relação de filiados a que se refere o caput será enviada aos Juízes Eleitorais na quarta semana de dezembro de 1995.
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Subm.enda do relator à Emenda no 51. Dé~se ao caput do
art. 80 a seguinte redação: ''Fica proibido aos Estados e ã UÕião,
bem como às mas entidades vinculadas, procederem a tnmsfetin~
cia voluntária de recursos e fmanciamentos aos municípios a~s o
dia 30 de jUnhO de 1996 e até a realização dãs elCíções, ressalvados os destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente, para
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma
pré~ftxado e dos destinados a atender situações de emeigência e
calamidades públicas."
Submenda do Relator il Emenda n' 24. Dê-se "" § do art
36 a seguinte red.aÇi.o: "Em qualquer das hipóteses deste artigo. a
conlribuiçãD de pessoa juridica a todos os candidatos de detenninada cirt:unscrição eleitoral uAo poderi exceder de 2% da roceita
de impostos arrecadados pelo município nO anO ariterior ao da
eleição. aaescida das transfer&.cias constitucionais."
Emenda n° 129 do Relator. Acrescente-se ao arL 54 o seguinte § 2<': 'Renumenmdo o parágrafo úÍlico pua § ~: a manifesta preferência em favor de algum candidato ou em detrimento de
outro acarre!Jin\ suspensão da cin:ulação da publicação por uma
edição, por detenninação da Justiça Eleitcml~ mCdiante a deinlncia
de partido poHtico, de candidato oo do Ministério Pllblico, ficando
o rosponsável sujeito ils penalidade previstas no art. 323 do Código Eleitoral e multa de 4 a 8 mil UF1Rs, duplicadas em caso de
reincidência.
Emenda n° 130 do Relator. Acrescenle-se ao arL 56 o seguinte § 12: "A IIWlifesta pn:ferência em favor de algum candidato, ou em detrimento de outro. acam:tará a suspendo das transmissões da emissora JX'r' um dia. por determinação da Justiça Eleit~ mediante a denúncia de partido poHtico, de candidato ou do
Ministério Pllblico:flCIUldo o responsável sujeito às penalidades
previstas no art 323 do Código Eleitoral. e llDllta de 4 mil~ 8 mil_
UFIRs. duplicadas em caso de reincidéncia.
Submenda do Relator à Emenda n• 103. Inclua-se o seguinte
artigo: ''As emissaBS de rádio e teJevisãO temo ~ito Acanpensaçio
fiSCil! pela ced&cia do horário gmtuilo previsto nesta Lei. . .
Parágrafo único. O Poder Executivo editará nonnas regulamentando o modo e a forma de compensação fiscal de que trata
este artigo.
Há ainda as emendas de Plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- V. Ex' tem as emendas al?
O SR. RAIIIEZ TEBET (fora do microfone)- Tenbo algumas com anotações. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Sr's e Srs. Senadores, queria fazer uma sugestio a V. Ex's: dada a complexidade da
matéria. eu sUspenderia a sessio por trinta minutos. caso nio haja
objeção do Plenário, de acordo com as atribuições - me conferem o art. 345. pua que as diversas lideranças possam coordenar a
votação da matéria, uma vez que temos mais de 70 pedidos de destaques e algumas em<odas que foram llpiOSGIIadas neste.,.,.._.,_
Essa seria uma boa técnica pam que possamos camiDbar
para a votação do projeto. Depois, Senadoc Ramez Tebe~ V. Ex'
poderia concluir seu pan:cer sobre as emendas apresentadas.
Está suspensa a sessio por-30min.

4:

(Susperua às 17h52min, a sessão i rea«rta às 19h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Está reaberta a sessão.

Concedo a palavra ao Sr. Relator da matéria, Senador Ra~
mezTCbeL

O SR. LAVRO CAMPOS ·Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de Oldem.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- TeiQ. V. Ex' a palavra para uma questão de ordem, Senador Lauro Campos.
O SR; LAVRO CAMPOS (PT-DF. Para uma qtiestio de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, CQçaroi_g_h~ à
Mesa uma proposta para que fosse desconsiderado o meu pedido
anterior de apensaçã.o do PLS_ no 240, que fólaprovada pr.Jo P~.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Peço a atenção do
Plenário, pois há orndor na tribuna.
O SR. LAURO CAMPOS· Nio obstante isso, o eminente
Relator, Senador Ram.ez Tebet. incluiu o referido PLS n° 240, apesar da desapensaçilo já- ter sido aprovada pelo Plenúio, e emitiu
parecer sobre ele. quando, _a partir do mo~o e_m q'ue a desapensação foi aprovada pelo Plenário, o_ meu .Pn'jeto deveria voltar à
tramitação anteriormente a ele condicioõa:da.
-0 SR. PRESIDEJIITE (José Samey) ·Pergunto a V. Ex' se
considera o seu projeto atendido na matéria constante da votaçio
do ptesente projeto. Gostaiia _de saber se a matéria do projeto de
V. Ex • foi atendida e_._ em virtude disso, retif9u o apensamento.
O SR. LAVRO CAMPOS , . Bem, retúej o apensamento
com rec~i<! de que, talvez, ele ~ fosse aceito e aprovado e, com
isso, eu deveria espem- a outra Legislatura para r<apn:sentá-lo.
Então, resguardei o meu PLS. pretendendo a desapensaçio,
para que ele voltasse Alramitaçlo normal ant.erior'.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - O requerime:lto de
V. Ex• foi votado pelo Plenmic;>, o projeto foi desap.msaoo, e O mlatório que tratou do assunto seni naturalmente retifica.do pelo Relator.
O SR. LAVRO CAMPOS· Olrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAIIIEZ TEBET • Se o PLS do Senador Lauro
CampoS foi desapensado. o meu relatório e o meu parecer sciJre
ele são inócuos. pratiCiunente inexiStentes. Eu assim o considero
em deftm:ncia a V. Ex•. e, aproveitando a oportunidade, peço des-

culpas se houve lapso.
o SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Aasim a Mesa consi·
derari. .
-Com a palaVra o senadOr Râmez Tebet.
Mais uma vez, peço a atenção do Plenhio pois há um orador na 111Duna.
O SR. RAIIIEZ TEBET (PMDB-MS. Para emitir parecer.
Sem revisio do on.dor.) -Sr. Presidente, SI'S. Senadores, aç IlOS$OS
trabalhos f0l'3Dl suspensos no exato ponto em que nos preparivamos para. omhnente. apreciar as emendas apresellladas hoje em
plenário.
Retomo a matéria para a.preciaç!o dessas emendAs,- istO 6.
para emitir o meu relal6rio e o meu pareCer sobre as emenda:; de
Plenário.
·
A Emenda n' 104. de autoria do ilustre Senador Bello Parga. é sobre o art Z' do projeto e {l'etende a modificaçio da todaçio do § 4° e acrescema o §5° pua d,iür o seguinte:
_
§ 4"" para. o se&Jndo tumo, ctualificar-se.i o mais idoso se
remanescer. em segundo lugar, mais de um candklato com amesma votação;
§ s• se- houver empate no segundo turno de que IIala o §
3° deste artigo, será CODSiderado eleito o candidato mais idoso.
Opino pela aprovação da pnosente emenda, considerando
que a mesma supr-e laamas do projeto ·é toma a matéria absolutamente limpida e de uma clareza meridiana.
A Emenda n° S, de autoria do Senador Romeu Thma. 6 uma
emenda ao art. 11, que ficaria assim redigido:
Art. li - Cada partido poderá registmr candidatos para a
Câmara Municipal at~ uma vez e meia o número de lugareS a
preencher; e a coligaçio. até -duas vezes o nómero de lugares a
preencher.
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Pelos motivos expostos em outras -oportunidades. opinamos. neste momento, pela rejeiçãO desta emenda. O projeto origi:
nal já disciplioa adequadamente a quantidade de candidatos por

Emenda n° llS, de autoria do SenaOOr Bello Parga. Incluase i:J.o § 2° do art. S1 as expressões ''inscrições de qualquer dimen-

partido.
A emenda do Senado< Onofre Quinan é praticameDle no
mesmo sentido. pois proa1ra fazer cOiil que cada partido ou coli-

A proposta aperfeiÇOa o texto original. explicitando o dispositivo. Somos favoráveis à presente emenda.
Emenda modificatlva-n° "I 16~ O_§ 4° do art. 54 ficaria da seguinte form.a:
§ 4° O sorteio será reAlizado em 15 dias após o recebililen10
da re}aç;io, para que a Justiça Eleitoral faça publicar. até 15 de julho de 1996, ii relação de Partidas e Coligações que requererem registro de candidatos às eleições.
Essa emenda está pre)ldicada.
Emenda gue ~t.t o inçiso IV ao art. 64. de aq.toria do
Senàt!õr,..Bello Puga. A emenda aprimor.t o projetO-original. deixando claro que as limitações -Colocadas 11· imprensa não tiverit.m o
direito à infonnação.
Emenda n° 118, do Senador Bello Parga. Modifica o inciso
IV do art. 67. A emenda, ao tempo em que assegura a liberdade de
infonnàçio, garante a punição de pesquisas manipuladas. Portanto, somos pela aprovação.
'
Emenda n° 119, de autoria do Senador Romeu Tuma. Dá ao
§ ZO do art. 73 nova redação, permitindo que a transferl!ncia do domicilio eleitoral de prefeito, Vicc-P:efeito e vefeador para OUtro
município s6 possa sei' deferida no curso do seu mandato, e se
houver a remíncia até a data estab(!Jecida no caput do art. 10. O
texto atual dificulta a troca de domicílio eleitoral pelos prefeitos.
· N6s somos pela rejeição.
Emenda de autoria do Senador Bello Parga, que supriine o
art. 7 4. A etnenda 6 meritória riO seritido de evitar a sobrecarga da
Justiça eleitcmll. acolhendo parcialmente. alterando a data constante do art..74 parnodia3 dejaDeiio de 19%.
Emenda D0 121, que suprime o§ 1° do art. 80, passando o
awal § ~a constiruir-se_ em parágrafo único, de autoria do Sena-

gação possa registrar citndidatos para a Câmara Municipal a~ três
vezes o número de vagas a preencher. Pela coerência de nosso pa-

recer, temos nos manifestado favoráveis ao projeto que veio da
CJ!mara doo Depu!Bdos e, a..im. opÍilaDIO$ pela rejeição da pre·

sente emenda.
Emenda n° 107, de autoria da ilustre Senadora Marina Silva
e do ilustre Senad<x Edwudo Suplicy. A emenda é wbre o§ 3• do
art. 11, que diz:
Art. 11- •••.
§ 3• • O partido ou coligaçio reservará aú 30% do número
de candidalos ol:<idos. de acordo com .. reJ!Ill$ doaoput do§ 1°, pam
preenchimento com cmvJjdanns de mullem!J, exchlsivamente.
SOitiOS pela rejeição da pre5eDle matma.
Emenda n• 108, de autoria da Senadoxa Marluce Pinto, dá
nova redaç!o ao § 4° do art.. 11 e diz:
ArL 11 •.•.•
§ 4° • Em todos oo cilculoo sen\ ..mp<e de5prezoda a fia.
ção. se inferior a meio; e igualada a um. se igual ou superior''.
Somos favol'liveiS porque se ID.ta de emenda de redaçio.
Emenda n° 109, t..amb&n da Senadora. Marhlce Pin-to, estabelece:

Os partidos pollticos e as coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de seus candidatos aú as 19 homs do dia 10 de
.
. . .
..
.
julho de 19%..
Temos essa CDlCDda como -pn:jldicada. teiXJO-em Vista que
·os partidos poderio registrar os seus candidatos em tempo que não
condiz com a ~sente emenda.
Emenda n• 110, do Senodor Louro Campos.
Art. 36 - SoiQCmtc as pessoas tisicas poderio fazer doações

em dinheiro oo esliináveis em diDbeiro a partido ou candidato,
para as campanhas eleitorais, facultando-se As pessoas juridicas
contribuii:para o Fundo Partidário a que se referem o art. 17.,. § 3°,
da ConStitUição e o arl. 38, inciso
da Lei 9.0%, de 19 de ...
tembro de 1995.
SoDlO$ pela n:jeição. Essa emenda acabaria tendo efeito inverso, pois propiciariA -u empresas e aos interessados usar de w.bterfúgios 1 margem da lei para fazer doações aos candidatos.
Emenda n• 108, de antoria do Senador Bello Parga. suprime as
expressões "ditetacu in<lima'', coostamesdo inciso do art. 38.
As expressões nio silo necessári~ e tomam wuitó ampla a
defutição de matma eleitoral. Somos pelo acolhimemo.
Enlenda n° 112 de PlezWio.. de autoria do Senackr Pedro
Simon. Somos pela rejeiçio da presente emenda.
Emenda n• 113, de autoria do Senador Lauro Camp<e, diz

m.

n.

que:

Somente a partir de 1° de junho de 1996, is entidades ou
empresas de demoscopia poderio realizAr pc:sqUisãi de opinião pública.. relativas ãs eleições ou aos candidatos, pu:a serem levadas
ao conhecimento público, sendo obrigadas a registrar]Urito à Justiça Eleitcral, at6 dez dias antes da divulgação de Cada pesquisa, as
informações a seguir relacionadas.
Somos pela rejeição da presente emenda.
Emendan° 114 prevé o seguinl~
Para as eleições de 3 de oublbro de 1996, 1icam suspellSas
as doações de pessoos juidicas para os Partidos politicas.
Tamb6m rejeitamos -a tm:seitte emenda, por MotivoS que Já
especificamos em oUtras oportunidades.

são".

dOI' Bello Parga. SOmos -pela rejeiçiõ.
Entendemos qJ.Je o dispositivo original garante uma cOm.petiçãO mais equilibrada. pois evitã. que Os ocupãill.es- de cargos do
Poder Executivo possam abusar do se~ poder pollficó, üsando in-

devidamente ~rsos ptíblicos para. influenciar os eleitores.
Emenda n° 122. O art. 89 passa a vigorar acrescido da seguinte expressão...
A emenda aprimora o projeto, tornando expressa a revogação oa Lei n° 8.713 de 1993, que regulamentou as eleições de

1994".
Emenda n° 123 - Acrescenta nas dispoSições fmais o seguinte artigo:
"Para as eleições de 3 de outubro de 1996 ficam
suspensas as doações de~pessoas jwidicas para os partidos politicas de que trata'o arl. 39 da Lei n•9.096. oo·19
de setembro de 1995".
Pelos mesmos motivos. que rejeitei anterionnentc, lijeito
essa emenda. Tenho a impressão de que faço a sua leitura pela segunda vez.
Emenda n" 124- Inchsa-se nas disposições fmais umartigõ:
''Na votação. quando adm.ifido a penetrar no recinto da mesa, o eleitor apresentará seu tín.do acompanhado de documento público em que conste sua fotografia.. os quais JXKierão ser examinados por flsca.I ru dele-

gado de partido. entregando no mesmo ato a senha".

Essa emenda aJ}erf"dçoa o-processo de C<?nlro(e da votação,
exigindo mais de um documento-.

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço a alenção do
um orador na tribuna oferecendo parecer à maléria.
~O SR. RAMEZ TEBET ·Emenda apresentada pelo Relator:"
•
Dê~se ao caput e ao § 3° do art. 11 a seguinte redação:
Plenário~ bá

"Art. 3o- Cada partido ou coligaç.io poder.í regís~
ttar candidatos para a Câmara Municipal até 120% dos
número de lugares a preencher.

§ 3° - 20% no mínimo das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por' candidatas mulheres."
Outra emenda do Relator:

"A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deve;rão ser feitas no periodo
compreendido entre I 0 e 31 de maio de 1996, lavrandose ata em livro prónrio, podendo ser utilizados os já
existentes.''
Emenda do Relator que dá nova redação ao art. 75:
"Ao servidor público; civil ou militar, da administração direta ou indireta, da União.•. ·

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ·Sr. Presidente. pela ordent.
O SR. PRESIDENTE (JO<é Samey) • Senador Esperidião

Amin. V. Ex• deve esperar que o Relator conclua o seu parecer.
Em seguida. V. Exa terá a palavm pela ordem.
O SR. RAMEZ TEBET • •• .do Distrito Federal e dos MunicípiOs. candidato ou não a Cargo eletivo, é garaniido, no período
compreendido enln:l 1° de junho e 31 de ~bro de 1996, permanecer na circunscrição do pleito e em seu cargo ou emprego,
não podendo ser ex-oficio ser removido, tmnsfcrido ou exonerado
ou ainda ser demitido sem justa causa ou dispensado; ter suprimidas ou readaP:tadas vantagens, bem como contagem de tempo de
serviço para thdos os fms ou por outros nieioS ter dificultaâõ oo
impedido seu exercício funcional ou permanência na circunscriçio ·
do pleito.
·
•
Peço licença à Mesa para pedir A. Senadora Marluce Pinto.
considerando a emenda que apresentei aqui._
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. pela ordent.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Senado<. infelizmente o orador não pode ser interrompido. V. Ex•, em seguida. terá a
palavra pela ordem.
O SR. RAMEZ TEBET • Posso continuar?
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney)- V. Ex' pode cooti-

nuar.
O SR. RAMEZ TEBET • Gostaria de ver a emenda da Senadorn. Marluce Pinto, por que, nesse momento...
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Senador Ramez Tebet, V. Exa coaclua o parecer. e. em seguida. daremos a palavra ao
Plenário para prosseguir na apreciação da matériL
V. Exa concluiu o parecer?
O SR. RAMEZ TEBET- Sim. Mas. peço vênia a V. Ex'.
por mais trinta segundos. para conferir uma einenda apresentada
pela Senadora Marluce Pinto, a flm de evitar qualquer equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey). Solicito a alençio do
Plenário. Há orador na tribuna e os Senadores desejam estar atentos.
O SR. RAMEZ TEBET • A Emenda n" 109. de autoria da
Senadora Marluce Pinto, fica assim redigida:.
Os partidos políticos e- is coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19 horas do dia lO
de }mho de 1996.
Somos pela aprovação dessa emend.IL

É somente isso 5:=0m relação às emendas apresentadas em
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Consulto o Sr. senador Esperidião Amin se deseja u~ar da palavra pela ordem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} • V. Ex' ~em a palavr.o.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem
revis.io do orador.) - Sr. Presidente. gostaria de compreender. Por
isso tomei a liberdade de.0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa. no momento em que colocar em votação as emendas em votação; procederá a
leitura.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Como se trnta de.~me';,da
acolhida peJo relator, portanto, assumida no relatório está ãespendendo um juízo de valor e como não traduz, tanttt quaato eu saiba,
nem o texto oriundo da Câmara dos Deputados. nCm o texto isoladamente de uma emenda, gostaria de saber se isso é fruto de um
acordo. Essa é a dúvida que quero levantar. Sobre o texto assumi·
do pelo Relator, relativo ao § 3° do art. 11.
Se ouvi bem, peço desa.llpas se nio tiver ouvido, S. Ex• assumiu que o número de candidatos é 120% do número de vagas.
- dos quais 15% destinados a mulheres.
O Sr. RamezTebet- Vinte por cento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Ouvi 15%.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Pergunto ao Senador
Esperidião Amin se a:inda bá alguma dúvida a esclarecer.
O parecer conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n"s 2.3. 6. 33, 38. 40, 46. 50. 52. 55. 56. 63, 71. 87. 91.92. 99.
104. 108.109.111.115.-1!7.11~.120.122e 124. integrabnente.
com as subemenda.s às Emendas n° 24, 51,77 e 103. apreSentando
emendas, e pela rejeiÇão das demais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Em votação o proje·
to, sem tm.iuízo das emendas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO · Sr. Presidente. peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tom a palavra. por
cinco minutos, o Senador Josapbat Marinho.
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Parn encamí-·
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srts e
Srs. Senadores, votei contra a urgência concedida a este projeto.
Assim procedi, coerente com a orientação adotada em oportunidades anteriores e tendo em conta a importância do projeto, a que me
parecia ínadcquado o regime de urgénciL
Estoo convencido de que não errei. Pelo número de emendas apresentadas ao projeto • mais de 120. apesar da urgênéia .•
pela dessemelbança de pontos de vista na Casa, pela necessidade
de suspender-se a sessão._
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Peço ao Plenário,
para o bom andamento dos nossos trabalhos, atenção. Há um orador na tribuna.
O SR. JOSAPHA T MARINHO • .•.pela necessidade de
suspensão da sessão, para que alguma coisa pudesse ser coordenada. PJ! rudo isso. estoo tranqüilo de que não era própria a concCSsão c:l;l urgência a um projeto de caráter político e sobretudo por
ser, ainda uma vez. lei de cin::unslância. O CongressO. aO inVés, de
elaborar defmitiva.i:neDté a Lei Eleitoral. que deva prevalecer per_IQanentemenle, faz o que condenou no regime militar: lei de ocasião, lei de circunstância.
Por outro lado~ ainda uma vez. o Senado se submete à
orientação -traçada pela Câmara dos Dep..~tados. Ali se demora o
tempo que parece conveniente. QUando o prazo está a esgotar-se,
o projelO vem para o Senado. O Senado, então, tem que votar. em
regime de urgéncia~ para preservar um pr.izo fatal.
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Ainda bem que estou sentindo que emendas vão ser aprova-

das. Algumas delas, até eu mesmo votarei. Mas quero aguardar o
n:sultado na Câmara dos Dep.1tados, para saber se o pensamento

do Senado será mspeitado, pelo menos parcialm.eDte, ou se, ainda
uma vez também. a Câmara dos Deputados rejeitará o que aqui foi

modificado, para que prevaleça o seu entendimento eltclusivo.
É o que queria-aSsiri3.lar, para deixar marcada uma posição.
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Em votaçio o projeto, semprej:Jízo das emendas.
Os Srs. Senadoras que o aprovam
tados. (Pausa.)

qu~riam

pen:nanecer sen~

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Se não houver obje-

ção do Plenário nem dos Srs. Uderes, em particular, a Mesa considera que os destaques pedidos setiiO mantidos em tclação às Emendas
n"s 21, 22, 28, 26, 32. 36. 45. 54, 64. 65. lOS e 109, do PMDB:
Emendan'68. do PFL; Emendas n"s 27 e 57, do PSDB: Emendasn"s
16. 83, 98, 33 e 103, do PI": Emendas n•s li e 66, do PI"B, e do
PSDB: Emendas n"s 56 e 10, do PPS: e Emenda n'l, do PDT.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias.
São lidos e aprovados os seguintes requerimelllos de destaque:

Nos termos do art. 312, alínea h, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 45~
Sala das Sessões, 26 de setembro de 199.5. __ Ncy Suassu·
na.

REQUERIMENTO N'1.246, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tem1os do art. 312. alínea b, dó 'Regimento Interno, requeiro destaque, para 'lOtação em separado. da EmeD.da n° 54.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. _Pedro Simon.

REQUERIMENTO N'1.247, DE 1995
Senhor Presidente,
-NOs termos do art. 312, allnea b, do Regim:e:nto Interno re~
queiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 64.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1995. _Gerson Camata.
REQUERIMENTO N'1.248, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312. alínea b, do Regimento Interno. requeiro destaque. para votação em separado, da Emenda n° 65.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995•• Gerson Camata.
REQUERIMENTO N' 1.249, DE 1995

REQUERIMENTO N" 1_.239, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno. requeiro destaque, para votação em sepuado, da Emenda n<t 21. ··
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Pedro Simon.

Senhor Presidente,

REQUERIMENTO N' 1.241, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda D0 28.
Sala das Sessi:'Jes, 26 de setembro de 1995.- Pedro Simon.

REQUERIMENTO N' 1.242, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 3 I 2, alínea b, do Regimento Interno, re~
queiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 26,
apresentada ao PLC n° l 09195.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. -Roberto Re-

quião.
REQUERIMENTO N' 1.243, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno; requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 32.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Pedro Simon.

REQUERIMENTO N'1.244, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado. da Emenda n° 36.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Pedro Simon.

REQUERIMENTO N·' 1.245, DE 1995
Senhor Presidente,

..

Nos termos regimentais, requeiro destaque para a emenda n,.
lOS, de minha autoria, ao Projeto de Lei na Câmara n'l09, de 1995.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.• Senaâom Mar·

luce Pinto.

REQUERIMENTO N'1.24ll, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, re~
queiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 22.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Pedro Simon.
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REQUERIMENTO N' 1.250, DE 1995
Senhor Presidente,

Nos termos regimentais. requeiro destaque para a emenda n°

109, de mima autoria. ao ProjetO de lei da Câmaran'lO<J. de 1995:
Sala das Sessl!Cs, 26 de setembro de 1995. - Senadora
Marlua: Pinto
REQUERIMENTO N'1.251, DE 1995
Senhor !'residente,
Requeiro destaque para votação em separado da emenda n°
068 de minha autoria. ao PLC 109/95. ·
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. - Senador Ro--

meroJucá.
REQUERIMENTO N't.252, DE 1995
Senhor Presidente,
NoS'iennos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, n::~
_queiro destaque, para votação em separado, da emenda n° 27.
Sala das Sessões. 26 setem6i0 de 1995~ --Senador Jefftt.

son Péres.
REQUERIMENTO N'1.253, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea h, do Regimento Interno-requeiro destaque, para votação em separado. da emenda n" 57.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995. -_Senador _Ge-

raldo Melo.
REQUERIMENTO N'1.254, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno requeiro destaque, para votação em separado. a emenda n° 16.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995.- Senador J•·

Eduardo Outra.

REQUERIMENTO N"I.255, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, oos termos regimentais, destaque de votação em
separado para a Emenda D0 83 ao PLC n° 100/95.
-

REQUERIMENTO N• 1.263, DE 1995
Senhor Presidente.
~os termos do art. 312, alínea b. do Regimento Interno. requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° I Ocom
-- parecer pela rejeição.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995. -Roberto Freire.
REQUERIMENTO N"1.264, DE 1995

RJ;:QUERIMENTO N" 1.256, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque__ii_e vÕlação em
separado para a Emenda n°98 ao PLC 0: 0 109795-:--

Justlllcaçio
A emenda proposta é dé e;\trema relevância e visa aperfeiçoar o texto do projeto aprovado na Cânwa dos Deputados. Em
face desta importJo.cia. a emenda necessita ser destaCada para ser
objclo de maior discussão em plenário.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Senador José
Eduardo Dutra, PT- SE.

Senhor Presidente.
Nos termos do art.. 312. alínea b, do Regimento Interno: requeiro destaque, para votaçlo em separado. da Emenda D0 O1.
Sala das Sessões, 26 de setembro de- 1995. - Júnia Mar1n.
O SR. PRESIDENTE(José Samey)- Sol= a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secn:lirio em exercido, Senador

levyDias.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 1.265, DE 1995

REQUERIMENTO N" 1.257, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, te·
queiro destaque. para votação em separado. da Emenda n° 33.
Sala das Sessões, 26 de seielnbOO de 1995.-)0IIé Eduardo
Outra, PT- SE.
--REQUERIMENTO N• 1.258, DE 1995
Seohor Presidente,
Nos termos do art. 312, aJinea b, do Regimeoi.o Interno, re-queiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 103.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. -~José Eduardo
Outra, PT- SE.
REQUERIMENTO N"1.259, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 312, alínea h. do Regimed.o Interno, re-queiro destaque, para votaçio em separado, da Emenda n• II.
apresentada ao PLC n° 109/95.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995.- Emllla Fer•

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 300, inciso VI. do Regi.memo Interno, a votação em globo das emendas com subemendas.
oferecidas"" Projeto de Lei da Câmaia n•109, de 1995.
Sala das Sessões. 26-9'95.- DeDo P"'lla.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação em globo
das emendas com parecer favorável, sem prejuízo dos destaques
ap<esentadoo.
-~Os S:rs. Senadcfts que aprovam as emendas queiram permanecer seDiados: (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Votação em globo
das subemeodas oferecidas pelo Relator.
~- ~ ~
Os S:rs. Senadores e SCD.I.dol:1as que aprOVam as subemendas
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
--

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Submeto ao Plenário
as emendas do Relator, ressalvados os destaqu~.
Os Srs~ senadores e Senadoras que as aprovam permaneçam sentados.

o andes.
REQUERIMENTO N• 1.260, DE 1995
Senhor Presiden..,.
Nos tennos do art. 312, alinea b, do Regimenlo Interno, ,.,.
queiro destaque, para votação em separado Emenda n° 11.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Júola Marise.
REQUERIMENTO N"1.261 DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312. allnea b, do Regimenlo ln..,mo, ,.,.
queiro destaque para votaçio em separado da Emenda n• 66 P!en. ~
of~da ao PLC D0 109/95.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.Sérgio Machado -Romero Juc:L
REQUERIMENTO N• J.lliZ,DE 1995
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Nos termos do an. 312. alínea b. do Regimento lnlerno. requeiro destaque. para votação em separado. a Emenda D 0 56 de pa·
recer favorável.
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995. - Roberto
Freire.

Justificação A emenda proposta é cid'extrema relevância e visa aperfeiçoar o lexto do projeto aprovado na Câmara dos. Deputados. Em
face desta importância, a emenda necessita ser destacada para ser
objeto de maior disrussão em plenário. ,
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995.- Senador José
I;duardo Dutra. PT- SE.

Senhor Presideo..,,

~_
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Aprovadas.
Em votaÇão, em globo, das emendãs de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam semados
(Pausa.) Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação os destaques.
Emenda n°21.
Pergunlo ao Plenário, que conhece as emendas, autores de
destaque e Srs. Lideres se desejam que seja lida a emenda, embora
distribuídos os avulsos. (Pol!sa)
O SR. JADER BARBALHO - Que seja lida a emenda, Sr.
Presidente.
_
_
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, a
Emenda n° 21, que sem lida pelo Sr. 1° S~tário em exercício,
Senador Levy Dias.

É lida a seguinte
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EMENDA N" 21 -CCJ (AD!TIVA)

Ao Projeto de Ld da Câmara n° '109, de 1995,
que "estabelece nol"Dlm para a realização das eleições
munidpais de 3 de outubro de 1996, e dá outra5 provi·
dênâas".

Setembro de I 995

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação a emen-

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem V. Ex• a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a
Acrescentem-se os seguintes parágrafos no art. 35:
votãção. Seni revisão do orador.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Sena"§ - Os partidos ou coligações e candidatos co- dores, conheço a paixio do Senador Pedro Simon pelo aprimoramuoicario, bimestralmente, à Justiça Eleitoral os valo-. mento e pela lisura do processo eleitoial.
res am:cadados. o rol de doações estimáveis em dinheiro
Rejeitei esta emeDda. como Relator, depois de muito mediacompanhadas da estimativa de seu valor de mercado. o
lar. Entendo que submetennos os partidos políticos ou as coligaçõnome e o número de cadastro no Ministério da Fazenda • es a uma prestação de contas bimestral, quando o Poder Judiciário
dos IOS]XCtivos doadores. a relação discriminada de des- pode. a qualquer tempo, fiscalizar as contas dos partidos polítiCos
pesas realizadas no periodo. acompanhada de uma das e. conseqüenteiJlellte, dos candidatos, vai dificultar sobremaneira o
vias da relação de depósitos bancários prevista no pará.- àndamentp do_processo eleitonl.
grafo seguinte.
Sem dlivida nenhuma. ainda não estamos preparados para
§ - As ins~ições bancárias fomecetio,. mensal- isso. A campanha eleitoral toma tempo, é complicada e se verifica
mente, aos partidos ou coligações e candidatos, em duas num espaço de tempo de três meses .tão-somente. Se a cada bimesvias, a relação nominar das doações realizadas atrav6s tre tivermos que prestar contas, nos submeter a essa burocracia,
das contas_ abertas para este fllD, indicando o nome do positivamente estaremos emperrando o processo eleitoral. S6 por
doador e seu número de :registro no cadastro do Mini.sfi.. essa razão nio acolho a emenda.
Reconheço o mkito. a lisura, o objetivo da emeDda: recorio da Fazenda."
nheço que o Senador Pedro Simon foi quem mais apresentou
O SR. !'RESIDENTE (Jooé Samey)- Em votação a emmda,
emendas a essa proposiçlo que estamos examinando. Tudo, é claO SR. PEDRO SIMON- Sr. Prosidente. poço a palavra.
O SR. !'RESIDENTE (José Samey)- Desejo esclarec<r ao ro. no afi de dar sua contn'buiçio, como realmente vem fazendo
Plenário que a PcesidSncia consultou ·sobre a leirum ou não, px- nesta Casa. Mas positivamente, com espúito pragmático, opinei
que os avulsos distribuídos no plenário cOJlf.&n o teor das emen- pela rejeição da mat&ia.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. ·Presidente. peço a padas.
lavra para encaminhar a votação.
Com a palavra o Senador Pedro SÍlilon.
O SR. !'RESIDENTE (José Sarney)- Tem V. Ex• a palaO SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a
volaçio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão é mui- vra por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar a
to singela. A nossa emenda é no sentido de que. bimestmlmente,
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero este
o~ partidos e os candidatos façam à Justiça Eleitoral a sua prestaum dos pontos mais importantes da legislação sobre os procediçio de contas e de determinar que as instituições bancárias forneçam. mensalmente, os nomes das instituições e dos auxilias que mentos eleitorais e de campanha. Assiste inteira razão ao Senador
Pedro Simon de q_ue precisamos ter transparEncia nas informações
forem fornecidos.
-·
Temos, aqui. ·duas l.inbas de pensamento. Uma no sentido sobre como sio feitas as contribuições aos diversos partidos polítide não se tocar nesta matéria, deixar a prestação de contas para de- cos e aos diversos candidatos.
O Partido dos Trabalhadores votaiá na direção de transpapois da eleição. e outta. que adoto. de fazermos a preslação de
contas durante a campanha. O partido faz a prestação, e a Justiça rência total das informações sobre a forma segundo a qual as PesEleitornl tem o direito de fazer a fiscalizaçio. Por quê'? Sabemos, soas jurídicas e f'ISicas estejam contribuindo para a campanha de
Sr. Presidente - hâ mais de trinta anos, participo de campanhas po- qualquer candidato dt qualquer partido.
O SR. JOSAPHAT MARIJIIHO - Sr. Prosidente. peço a
liticas -, que a tradição de uma campanha. ainda que haja uma comissão designada. um de cada partido, essa comissão faz a apura- palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infelizmente. a
ção das contas de todos os partidos e depois leva para a Justiça
Eleitoral. Terminada a eleição, terminou ttido. Na verdade. todo Mesa cometeu um equivoco: uma vez que se trata de encaminha·
mundo assina a prestação de contas de todo mundo, e o assunto menta de votação. poderia ter sido feiro em globo. No caso -dos
está encerrado. Com ~sa emenda. tere~ uma defmiçi9 de como destaques. de acordo com o Regimento, s6 pode usar da palavra o
é que queremos a campanha eleitoral. E complicado'? E. Alguém· autor da emenda e o Relator.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente. poço a palapode dizer que isso vai inibir o cidadão de dar dinheiro para uma
vra pela ordem.
campanha.
O SR. !'RESIDENTE (José Samey) -Tem V. Ex• a palaParece-me que não, Sr. Presidente. O que estou querendo
vra, pela ordem.
aqui 6 que, durante a campanha. a Justiça Eleitoral,. a instituição fiO SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem renanceira e o eleitor lOmem conhecimenlO do que está acontecendo,
pois não adümta Saber nada depois, quando o resultado jâ foi ._visáo do orador.) - Sr. Presidente, esclareço à Bancada do Partido
awnciado e a picaretagem, eventualmente, já p:xle ter sido feita. ~ Frente Liberal que os votos que eu proferir .serão personalíssiO que estoU- querendo 6 de uma clareza absoluta. Defendo com mos, servirão talvez como sugestão. Mas a Bancada, matéria por
paixão esta emenda. Precisamos chegar a uma dermição de com.o matéria. estará livre pare votar de acordo com a sua consciência.
Muito obrigado, Sr. Picsideme.
vamos querer a. campanha. V amos querer a campanha com restOs
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney) - A Mesa aferin\ na
de campanha., com os PCs da vida aparecendo? Ou vamOs -querer a
campanha com a ftscalização preventiva que nOS dê garantia de se- votação dos Srs. Líderes.
Em votação a matéria.
riedade.
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As Sr'"s e Srs. Senadores que aprovam a emenda do Senador
Pedro Simon queiram pennaneçer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
-- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa,
Emenda nco 22, destacada.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Infelizmente. Senador Pedro Simon. a Mesa já proclamou o resultado.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, estou pedindo verificação do resultado. V. Ex• proclamou o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Já tinha anunciado.
A Mesa não tem nenhuma vontade de cercear o direitO de
manifCstaÇio do PlenáriO-e, nesse Seritido, se V. Ex• pede verificação, vamos procedê-la.
Peço o apoiamento de três Senadores para que possa ser feita a verificação. (Pausa.)
O requerii:nento é apoiado.
V amos proceder à verificação.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a palavra V.
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PTB entende que a prestação de contas nl!o é feita pelo candidato, mas sim pelo Comitê Financeiro. que é determinado por lei. o
candidato pode perfeitamente continuar a sua campanha. Realmente, a transparência se faz necessária.

"o

O PTB recomenda a votação acompanhando o autor da
emend.ã. Senador Pedro Simon.
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente. peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palâvra a
V.Ex•.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para encWinbar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a emenda do Senador Pedro Súnon não é só moralizadora, mas também oporruna. De
modo que. no seio da Bancada do PP. fica em aberto à consciência
de cada um. Eu acompanho a emenda-do Senador Pedro Simon.
O SR. SÉRGIO MACHADO -Sr. Presidente, peço a pala-

vr.ttmrâ enca.nlinbai.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Senador Sérgio Machado, pam encaminhar.

·o SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:sidente, a Bancada do
Ex·
PSDB vai ficar livre para votar, mas eu, pessoe.lmente, acompanho
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami- o voto do Relator, tendo em vista a dificuldade que se vai ter de
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente •. a Bancada está libe- prestar essa coota durante a campanha.
rada para votar, mas a minha recomendação é no sentido de votar
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peçn a palavra
com o Relator, px entender que tecnicamente está com:to. Nio para enca.mi~ar.
_
vejo como tecnicameitte_ Se)a. posSIVerilpresCntar prestaçio de ,conO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concede a palavra à
tas bimestr~ em uma campanha de noventa dias, em que pese à in- Senadora.Júnia Marise.
tenção do Senador Pedro Simon, que é altamente moralizado[- em
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar a
relação às campanhas.
votação. Sem revisão da on.dora.) - O PDT encaminha favoravelEsse é meu voto, Sr. PresTdeiite.-A Bancada está liberada mente à emenda do Senador Pedro Simon.
para votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peçn a paO SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr:Presidenle, peço a pala- lavra para encaminhar.
vra para encaminhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex• a palaO-SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a vra.
v; Ex".
. .
O SR. EDUARDO SUPLICV (PT-SP. Para encaminhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - O PT encaminba favoravelmente ã
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, emenda do Senador Pedro Simon.
o PFL acompanhará' o voto do Re!alor.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a palaO SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peçn a vra para encaminhar.
-•
O SR. PRESID_ENTE (José Samey) - Copcedo a palavra
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PltESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra a ao Senador Roberto Freire, para encaminhar a votação.
V. Ex".
.
.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar a
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami- volação. Sem revisão do oilidór.) - Voto favoravelmente à e meneia
nhar. Sem n:visão do orador.) - Sr. Presidenre., SRA.s e Srs. Sena- do &cnador Pedro Simon.
dores, o PPR vota peJa emenda ~ Se_nador Pedro Simon. ~ um
O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. P:residente, peço a palavra
motivo muito- s1riiPleS. cu seja, por entender que não há dif"rculdapara um esclarecimento.
de alguma em se fazer a prestação bimeslral de contas. Essa presO SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
tação será feita somente duas vezes durante todo o ano de 1996. ao Senador Júlio Campos.
Será que duas prestações de cootas no ano criam tal difiruldade?
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para um esclareciA prestação não será bimensal, mas sim bimestral.
mento. Sem revisão do orador.)•- Sr. Presidente, solicitamos à
Penso·que a lisura do pleito é o mais importante. Aconselho Mesa que esc~ como se deve Votar.
aos nossos liderados que votem "sim". aprovando essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Peço .aos Senadores
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos Srs. Sena- que aincla nio apertem os botões no paineL
dores que ainda não digitaram suas presenças que O façam. porque
O SR. ELCIO ALVARES • Sr. Presidente, peço a palavra,
vamos liberar o computador, enquanto os Srs. Lideres orientam as pela ordem.
suas Bancadas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peçn a pala- ao Senador Elcio Alvares, pela ordem.
vra para encaminbar a volação.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem re0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra a visão dO orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas que a Mesa esclaV. Ex•.
- -- --~- reça o volO "sim" ou "não".
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - A Mesa irá esclareO SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar.
Sem revisão 00 orador.) • Sr. Prnsidente, SRA.s e Srs. Senadores, cer ao Plenário.
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Os- Senadores que aprovarem a emenda do Senador_ Pedro

Simon votarão "sim"; os que rejeitarem votari.o 1'nlo".
Os Srs. Senadores já po:Iem votar.
(Proc~de-seà
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IB- no caso de pessoa. j.nidica, a 300.000 Unidades Fiscais de Referencia- UFIR.''

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.

votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem a palavra o SeO SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Vamos proceder 1 nador Pedro Simon para encamfuhar a votação.
apun:.;ão.
- -_--:-- -O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encamiuhar.
Vocaram SIM 35 Srs. Senadores; o NAO 36.
Sem ICVisio do ora<\or) - Sr. Presidente, o que diz o projeto que
estamos votando? Art. 36: a pCSsõa -fisi~ -pode dar 10% do seu
Nio houve abstenção.
Total de voto~ 71
""'dimenf<! j>ruto e a pessoajqridica I %.Nilo sei, Sr. Presidente, o
A emenda foi rejeitada.
quanto signifu:a I% da Companhia Souza Cruz ou I% da Geoenü
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Motors: do Brasil. Ten:mos que eStabelecer uma questão correta;
Adomir Andrado- Arlindo Podo- Artur da Tlvola- Jleno. uma verba determinada. Como ficaria? Para as pessoãs f'ISícas, 70
dita da Silva - Bemanlo Cabml - Carlos Patroc!nio - Coutinho mil UFIR.s: e, para as pessoas jurídicas~ 300 mil UFIRs. Não me
Jorge - Eduudo Suplícy - Emilia Fernandes - EpitK:io Cafeteira pmx:e que uma empresa nacional ou multinacional vá destinar
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Gerson Cama.ta - Oui~ uma verba aslrOilÔmica de I% do seu fab.munento bruto para inIhemte Palmeira- t{urnbcrto Lucena- Jefferson Peres- Joio Ro- vestir num candidato.
cha -1os6 Outra- José Fogaça- Junia Marise- Lauro CamposTemos ·que estabelecer um limite tanto~ a pessoa tisica
Leomar Quintanilha - Lúcio Alcantara ~ M.ariDa Silva - Onofre quanto para a pessoa juridica. Determinar que a"Pe5Soa f'ISica ied
Equinan- Osmar Dias- Pedro Simon -Roberto Freire- Roberto 30% do que ganha? E a pessoo jutldica 1% âa mobilização brilta?
Requião- Romero Jucá- "Romeu Tuma- Rooaldo Cuoha Lima- Com todo o respeito defendo uma tese diferente.
Sérgío Machado- Teotônio Vilela- Valmir Campe!o.
Sou autor de um projeto de lei; se dependesse de mim. a
VOTAM 'NÃO" OS SRS. SENADORES:
campanha seria ''zero'' em matéria de EeCUrsos flD.IUl.Ceiros partlcu·
lar e totalmente realizada com o dinheiro público, a exemplo do
Antônio Carlos Valadares - Bello Parga - Beni Vens Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Bdisoo. Lo- que ocone na Alemanha. Mas. se queremos cancar recursos, irebão- Élcio Alvares - Flaviano Melo- Francelina Pereira- Frei- mos fazt.lo. Parece-me que atrair 30% da verba de um cida.dlo
tas Neto- Gilberto Miranda- Gilvan Borges- Hugo Napoleio- pa'8. patrocinar-me, praticamente, setá considerado o ''pai da mi-.
Iris Resende- Jader Barbalbo- João França- Jonas Pinheiro- _nha candidatura". Se uma multinacional entregar 1% do seu fatuJosaphat Marinho- José Agripino- José Amlda- José Bianoo- mnento bruto p8I3 a minha candidatura, inl cobrir de 70 a 80% de
-·
José Ignácio- Júlio Campos- Levy Dias- Lecldio Ponella- Ló- minha campanha.
_ Com toda a honestidade, temos que fixar o limite. É o que
dio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Mimnda - Nabo!' Júnior Ney Suassuna - Pedro Piva - Ramez Tebet - Renm Callieiros estamos estabelecendo nesta emenda: 70 m.il UFIR.s para a pessoa
Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
tisica e 300 mil UFIRs para a pessoa_jufídica. Qua.il.do i.temos saO SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Vamos proceder 1 ber quando for 1%? Como iremos fazer a ligação? A Justiça Eleiap.~raçiao.
toral vai entrar lá e pedir os balanços da Sooza cruz. os balanços
VocaramSirii35 Srs. Senadores; e Não36.- ·
do e - de automóvel para saber quanto 6 I% da movimentaNão hbuve abstençãO.çlo que ela teve..
Total de Yotos: 71.
J4 que o Relator_se preocupa em nio criar problema. como
vamos saber quanto é 1% da empresa Souza Cruz e quanto é 30%
A emenda foi rejeitãda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Emenda n• 22: .,...,.. do cidadlo Pedro SimOn'? Já que o Relator se preocupa tanto, tecer contrário do Relator.
mos que ter racionalidade; fala. nio em nome da ética. da seriedaPergunto ao Senador Jader Barbalho se deseja a leitun de de, mas do pragmatismo. Uma coisa 6 dizer pessoa f!Jiica, 700 mil
todas as emendas.
UFJR.s, pessoa jurídica. 300 mil UFIRs e wtra é dizer pessoa juríO SR. JADER BARBALHO- Sim
dica. I% da produção bruta e pessoa flsica, 30% do que arrecada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre o mesa.
Parece-me que desta vez. pela ética, voto pela minha emenemenda que será lida pelo Sr. 1° Secretáiio
exercício. Senador da. mas pelo pragmatismo do Relator, também voto pela minha
emenda.
Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a polavra

=:-- ---- -

-

em

É lida a seguinte

ao Relator.

EMENDA W 22 ~ CCJ (SUPRESSIV A E SUBS1TIUIIVA)

Ao Projeto de Lei da Câmara D 109, de 1995,
qu'e "estabelece normas para a realização das ddções municipais de J de outubro de 1996, e dá outras
providências".
0

zo

Suprima~se_ o §
do art. 36
incisosi,ITeUidoseu§l0 :

e_ dê-se

''I - no caso da pessoa.
Fiscais de Refe~ncia- UFIR;

a seguinte redaçio aos
__

flsiCa~

~-·

a: 70.000 Unidades

II - no caso em que o candidato utilize recui$0S
próprios.- ao valor máxítrio esrabelecido pelo seu partido"
:~! Ç't)li~;·v..:,h'

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar.
Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Senador Pedro Simon,
Srt's e Srs. Senadores, V. Ex. • realmente presta uma grande conttibuiçio. Quando examinei sua enienda, tive que compará-la com o
projeto que recebi da Câmara e, data venia de V. Ex•,Jeio aqui o
§ 2°, se V. &• me pennite, que diz o seguinte:
Os percentuais de que tratam os incisos I e m do parágrafo
anterior poderio ser excedidos. desde que as contriOO.ições e doa~
ções não sejam superiores a 70 mil UFIR.s e 300 mil UFIR.s respectivamente. que, ao que me parece, é o que deseja a emenda de
V. Ex" que, oeste caso, repete o texto que veio da Câmara dos De-

putados.
Vou mais longe, Sr. Presidente: esrudei um pouco mais essa
possibilida.de de se transformar a UFIR em Unidade Real. assim
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como a questio desses 1% a que se refcm o projeto de lei. Aqui no
. O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Emvotaçio.
Senado. deu-se o nome da pessoa jurídica de Soua. Cruz. que poOs Sn. Senadon>s que aprovam a emenda do Seuador Pederia ter outro nome. O candidato, no caso de pessoa jurfdic;a, :aio drO Simon queiram permanecei' serilados. (Pausa)
pode exceder a 1% da receita operacional bruta. Ele não pode exRejeitada.
ceder. Como nã.o se sabe quanto 6 realmente ~ caso se queira saO SR. PRESIDENI'E (Jos6 Sarney) - Sobre a mesa Emenhür. pode-se olhar no balanço comercial. e a Receita Federal tem da n• 28, que seri. lida pelo Sr. 1• Secretário em cxcrácio, Seliador
úbrigação de infollilllr-; o legislador da Câmara foi sabido quando Renan Calheiros. O pam:er é conti3rio.à Emenda.
limit0u a participaÇão da pessóiji:lridica a 300 n:iil UFIRs e a 70
É lida a seguinte
mil UFIR..s da pessoa f'lSica; em outras pala'VI'IlS: R$ 53 mil ap:oxim.ad.lmente e RS 230 miL
EMENDA N" 28- CCJ (ADIT!VA)
Volto a louvar o zelo do Senador Pedro Simon, mas fico
Ao Projeto do Lei da ckm.ra n• 109, de 1995,
com o projeto que veio da Câmam~ pelas razões,que expus aqW.
qne "eáabokce Dol'IDIIS para a reallzaçio das ddçi>Muito obrigado, Sr. Presidente.
es mualdpiúo de 3 de outubro de 1996, e cl6 outras
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sameyj- Em votaçio.
J>ro'ridêaclaa. •
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente. peço a palaAaeicentem-se. ao art. 44, um pamgnto, com a seguil::tc
vra para orientar a Bancada.•
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex" tem a palavra ~
para orientar a Bancada.
"§ - pubücar a relação dos doadores, com indica·
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para orlootar a
çio dos valores respectivos.''
Bancada. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, recoubecendo a
O SR. PRESIDENTE (Jos6 S..-ney)- Em votaçio.
preocupação do Seuador Pedro Simon. dosejo orientar a Bancoda.
Em relação ao voto dO L!der, acompanho mais uma vez o Relator.
Concedo a palavra ao Seuador Pedro Simon poro encomiA preocupação do Scuador Pedro Simon csti, do fato. abri- nhar a votaçio.
gada no § 2°. O que S. Exa deseja na emenda já eSai no. texto da
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para '"""""inhar.
Câmara, quando diz:
"
Sem ro.vido do orador)·- É muito singela, Sr. Presidente: ocreodo padgmfo cente-se ao art. 44 um pnigrafo com a seguinte Itdaçio: ''Publicar
''Os percentuais de que tratam os lnclsos I
anterior poderão ser excedidos, desde que u cootribóiçõel e doa- a mlaçio dos <lcodo!es, com indicação doo valores respectivos."
Haved de se dizer. mas o nome do doador e a quantia estações nãc sejam superioms a 70 mil UFIRs e 300 mil UFJR.s, respcctivamentc11.
-~-~rio i disposição na Justiça Eleitoral; quem quisef, vá na Justiça
0 que deseja a emenda do Scuador Pedro SilDCil já está Eleilonl c tome conhecimento.
abrigado no texto da Câmara. Por essa razio o meu voto sai com
O que penso, Sr. Presidoote, 6 que temoa que oferecer cono Relator, mas a Bancada ccutinua libetada-.
dições poxa que a sociedade acompanhe, para que a sociedade saiO SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, se ~ essa ·a inlcr- ba. Sabemos que é menor que um a porcentagem de pessoas que
pretação do Relator e do Líder~ está·se inlelpn:Wldo (Jle na lei i' vai 1 Justiça Eleitonl.
tem essa determinação, que fique claro~ porque se sabo qu.o a exe-· ~ vejo nada de mail que se faça cal'l'lf»nba poHtica; nio
gese da lei faz parte do debato e da discusdo. Se neste UICIJICDto o Vejo nada de mais que ae pegue diubeiro de um cidadlo ou se peRelator e o Líder do PMDB estio dizeD:Io que nio podo OJ<oocie< a gue dinheiro do uma CmprosL Não vejo nada do mais.
300 e 70 mil UFIRs, se ~ isso que eatamos votando, oo amanbl poIsso é IKJ<IDII!? Sim, isso 6 IIOl'tn&!. Mas por que queriom csderemos entrar na Justiça Eleitonl dizendo que foi isso que vota- C<lllder'l Mas nlo estamos escondendo, pois está na Justiça Eleitomos~ e a intetpretação ~ difem~to-. se é eaaaimr:qn:taç:io. eu voto
ral estoo. maMando para a Justiça Eleitoral. Quem quer sa~ flC&
a favor, retiro e·voto·a-Tavor. Mas que me.dBem. o deito l exegese.
sabendo!L '
que, se lá fO.. derem uma intaprelaçio
poua buscar a
.Por que nio publicar1 Por que correr o risco do, do repente,
Ata da sessão de boje para poder dizer como votamoo isso.
o jomal pubücar uma "relaçio secreta''? Por que correr o rirco do
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidento, poço a daqui a pouco instalar-se uma <l'l para diJcutir se hi Wta ou nio?
palavra pela ordem.
O ruxmal ~ publicar. na eampanha foram essas entidades
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • V. Ex"tem a palavra que deram essa impqrdncia. Qual o motivo do escoodel'? A minha
pela ordem.
emcoda 6 muilo singela: ''publicar a relação dos doadcns com indicaO SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA.Pe!a ordem. ção dos valores respectivos". Eu sei que iSso ê entregue- na Justiça
S:::m revisão do orador) - Sr. Presidente, na própria redaçio "doa- Eleiklral;mas gootaria que isso fosso publicado abertamente.
çücs que não sejam superiores, em nenhuma hipótese, a 70 e 300
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Concedo a palavra
mil UFIRs respectivamente", esse "em nenhuma hipótese" eu a.crc. ao Relator.
dito que o Relator entendeu e talvez faça a modifJC&Çio na RedaO SR. RAMEZ TEBET (PMDB-Mr. Para encaminhar a
ção FJ.nal.
votaçio. Sem J:eVisio do orador) - A minha jusúfiOI!iva para a reO SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarucy) - V1111100 proceder i
jeiçio, o pnSprio Senador Pedro Simon a deu, isto ~. todos que
votação.
.
··
<Xlllttibuem t~ que faz6.lo, pelo texto da Câmara, de forma clara
Em face do Regimento, iniciada a votaçio e votada a matb- e eristalina. E feilo contra tocibo do acordo com o formulário da
ria principal, é vedada a retirada das emendas.
JustiçA EleitoraL Fica arquivado. conforme o Senador Pedro SiO SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Pn:sidente, peço a pala- mon falou.
vra pela ordem.
·
Pensei muiro e oooclui o seguinte: será qUe - para voltar ao
O SR. PRESIDENI'E (José Samey) -Tem V. Ex" a palavra.
meu pragmatismo - os doadores vão querer ter seus nomes publi<J SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem"" cados em jornal ou em revista? Creio que eles vlo querer doar
visão do orador)- O PfL acompanha o Relator e vota "nio11 , Sr. discmamente, mas isso não significa nada do ilegal, pois seus noPresidente.
mes c as quantias vão estar reglstmdos na·Jus"tiça. Acredito que vai

em

dif........,. "'
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ficar di.ficil para os partidos polfticos receberem doações, se os nomes dos doadores forem expostos.
Sou claro, sou preciso, quem faz politica sabe disso. Nlo
adianta jogar com subterfUgio: meu ponto de-vista 6 este. A campanha eleitoral tem que ser disciplinada. Furum.ioente, esse falado
fi.mdo partidário tem (JUe. reãlmente, merecer uma legislaçio ,ade-quada e baruta.. e nã.o legislação de 6ltima. hora - concordo com
isso -. mas fugir da realidade 6 taJD.par o sol com a peneira, é fazer
com que os partidos não recebam ~ nenhum.:,.
Por isso, dei meu ~pela rejeiçio desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Somey) - Em votaçio a emmda.
Os Sts. Senadores que a aprovam queiram pemumeoer sen-

tados. (Pausa.)
Rejeitada~

• O SR. GiLBERTO MIRANDA - Nilo creio que te.nha
sido rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os Udoros votaram.
A Mesa tom ..qu• aferir pelo oúmero de Partidoa, atmvés daa Liddranças que votaram contra ou a favor, a nio ser que haja pedido de
verificação de votaçio. Não hi oolra maneira de a Mesa aferir a
votação. senio atravts dos SIS. L!cleros. PO< outro lado, do acordo
com o Regimento, havendo uma vcriflCaçio, nlo se podert fazer

outra, a nio ser depois de uma hora. Entio, temos que ter a votação simbólica, de aCotdo com o Regimento da Casa.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. Ex• tem a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-1'1!. Pela ordem. Som
revisito do orador.) - Sr. Presidente, pelo m.enos como vi. a maioria ficoo sentada. A quostáo foi aborta pelas Lideranças.
Repita. pelo menos, a votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Infelizmente. a
Mesa tem que aferir através das Lideranças. Se os Sn. Lfderoa não
votam, não bá como a Mesa possa CODlar o número de aen.a.c:loma
senão através do paineL A votaçio simbólica sempeo foi fona atiavês das Lideranças. A votaçio atmvés do painel6 uma votaçio no-

minaL
Se ela não existe, não posso fazer. A Mesa infelizmm.te tem
que cumprir o Regimento.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, gostaria apenas de esclarecer o seguinte: na votação simbólica nio me parece
que existain apenas os Votos da Liderançu. Na votaçio simbólica
aqueles que se levantam demoostD.m que sio coo.trMios e os que
permanecem sentados demonstram que sio favcriveis. É uma visão que V. Ex• pode ter aí de cima.
Portanto, o que pedimos não é a verificaçio, mas apenas a
repetição simbólica da votaçio. Em. s6 isso e nio vcriflC&Çio, já
que o Regimento impede isso.
Parece-me que ficaram sentados muito mais Senadores dos
que os que se levanlara.m.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- A Mesa pede que
cmf'nmein o que a Mesa viu. ou seja. que votuam. conlra a Liderança do PFL, a Liderança do PMDB, a Liderança do PSDB. &ses Partidos constiruem a maioria da Casa. Pergumo se vetam desta maneira..
O SR; ROBERTO FREIRE - Mas abriram quostio.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Regimento da
Casa. no seu art. 293, inciso II. diz o soguiDio:
''Art. 293 ---··---·-·---··---··-··-··-------..........-..11 - o voto dos líderes repm;entará o de seu1 liderados pro-sentes, pexmitida a declamçio de voto em documeuto escrito a ser
cncamiDbado à Mesa para. p.~blicaçior'
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O SR. ROBERTO FREIRE. Sr. Presideme. apenas por
uma questio de ordem dos trabalhos. digo o seguinte: não precisaria V. Ex• pedir que ficassem Sentados aqueles que fossem contra
ou que se levantassem aqueles que estivessem favori.veis. Bastaria
que os Líderes se levantassem.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Nio há como o Presidente, Senador Roberto Freire, contar.
O SR. ROBERTO FREIRE- Mas não se trata. de contar,
Sr. PresideDie.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Regimento diz
como ele deve proceder para fazer essa contagem: ele afere a votação dos Lkl=s. E é o que estou fazendo.
V. Ex•, que ~ um Parlamentar que tanto tempo nesta Casa,
sabe que é dessa maneira que se faz.
O SR. ROBERTO FREIRE - Na votação simbólica. é claro que os Lideres encaminham. Não pode haver verificação. A Liderança abre questJ.o. Pedir pem se levantar os· que slo contrários
'~tigni.fica. dizer que os que são favoráveis ficam sentados. É uma
visio que V. Ex• vai ter de quem ficou ou não. Agora, sd for da
forma que V. Ex• está entendendo, podemos até sair e ÍJ.Caiil aqui
apenas os Lideres.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - V. Ex• há de compreender que a Mesa não oslá fazendo inlOlJl!'CiaÇio nenhuma; oslá
apenas rumprindo o Regimento. Pelo que constatei, nenhmn Lider
coosidcrru a matéria questão aberta nesta emenda.
..
O SR. ROBERTO FREIRE - Considerou sim. Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Nenhum falou.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente. peço a pala.,. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- V. Ex• tem a palavra
pela ordem.
.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA.· Pela ordem.
Som revisão do orador.) - Se V. Ex• mo permito. Sr. Presidente.
poden:mos reabrir a -quosao. Estamos votaudo uma lei para o BmsiL
Do minha parte. a questão oslá libmlda. Aliás. em Ioda esta votaçio a
Baucada oslá libernda. Acompanho o Relato<, Sr. Prosidonle, pcrque

entendo que, no artigo anterior ao·rererido pelo Senador Pedro Simon.
isto é. 00 iDciso m do .... 43, j!. oslá estabelecida a pl'OStaÇio do contas, a relaçio dos doadores, as pessoas fisicas e jlridicas.
Sr. Presidente, pessoalmente, penso que é um exagero estabelecer-se essa publicaçio, tomar..se a colocar publicamente essa
questão. Quem quiser verificar os pãrtidos, poderá fazê-lo. A le-

gislaçio i' abriga; portanto, nio há scnogaçio dos nomes dos doadores de campanha.
- Nio estamos votando esta legislaçio aqui para o PMDB e
nem para o Senador Pedro Simon. Do minha parto, a questão é
aberta na Bancada. apesar do meu voto acompanhar o Relator, por
cOnsiderar uma extravagância. um constrangimento a publicação,

quando se tmta de um processo público em "'" qualquer partido
politico pode verificar, o Minisl6rio público. a impeonsa. todos.
enfnn. têm acesso.
Esse 6 um ponto de vista pessoal; por conseguinte, cada um
dos SIS. Senadores da Bancada oslá liberado para votar como quiser sobre se o que o Senador Pedro Simon-deseja tt!i adequado cu
nio pam a legislação eleitoraL Creio que Cstatemos, na verdade,
criando um constrangimento -desnecessário aos d.oadOies de cam-

panha.

O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Sr. Senador Jader
- Barbalho e demais Senadores presentes, a Presidência tem sido zelosa do Regimento Interno da Casa. polqUC o Regimento é que
protege a todos nós - a maioria e a minoria .; como umã lei perriia.nente da CaSL
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De maneira que a Mesa está cumprindo o que determina o
Regimento. Todavia. o Regimento também permite que qualquer
Líder peça que seja feita a votaçãO nominal, não é pedido de verificação. Nesse sentido, o Líder do PT acaba de solicitar à Mesa a
votação nominal e. regimentalmente. a l\1esa procede dessa maneira- Encontramos uma form3 dentro do Regimento. sem violá-lo, o
que a Mesa. em nenhum momento, poderá fazer.
Sobre a mesa, requerimento do PT, solicitando votação nominal, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Renan Calheiros.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.266, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro vbtação nominal para todos os dc:staques requeridos
Sala das Sessões. 26 de setembro de 1995. -Eduardo Su..
pticy.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Em votação o reque·

Quintanilba- Levy Dias- Lucídio Portella- Lúcio AlcântaraLúdio CoeUw- Nabor Júnior- Ney Suassuna_- Pedm Piva-:- Ramez Tebet - Renan Calheiros - Romero Jucâ - Romeu Tuma Sérgio Machado- Waldeck Omelas.
O Sr. Presidente (José Samey)- Vamos proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 30 Srs. Senadores e NÃO 42.
Não houve abstenção.
Tótal: 72 votos.
A emenda foi rejeitada.
O Sr. Presidente (José Samey) - Passa-se à votação da
Emenda n° 26, de autoria do Senador Roberto Requião.
Sobre a mesa, emenda que será. lida pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lida a seguinte:
EMENDAN"26
ao Projeto de Lei (ia.Câ,mara n° 109, de 1995

rimento qUe pede a votação nominal de todos os destaques.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa")
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarne)')": Em votação a Emen-

Acrescentem-se os §§ 6° e 7° ao art. 36 do PLC n° 109. de
1995, com a seguinr.e redação:
§ 6° As doações fmanceiras para campanha eleitoral seião
abatidas integralmente do imposto de renda, desde que depositadas
no fundo partidário, sob fiscalização da jusliçi-eleiiOral.
-dan028.
§ 7° As doações :recebidas pelo fundo partidário nos tennos
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu- do parágrafo anterior serãci-deSI.inadas da forma seguinte:
I - oitenta por cento ao partido e/ou candidato discrimiõido
gares.
Os Sts. Senadores já podem votar. (Pausa.) "
pelo doador na respectíva guia de depósito no fundo;
- II - vinte por cenlo à justiça deitoral, com emprego priori~
O SR. GILBERTO MIRANDA • Sr. Presidente, peço a
palavrn pela ordem.
tário para informatíiação do processo eleitotal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Coocedo a polaVTll a
O SR. VALMIR CAMPELO • Sr. Presidente. quaf o
V.&•
número do destaque?
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Trata-se do .DeslaSem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o voto ''Sim"é a favor ou que de 0° 26. Não estava na relação. Por um equívoco. o Senador
contra a emenda?
Roberto Requiio pediu o destaque e o manteve perante a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Os que
a Estamos obedecendo a ordem de votaçio p(:Io nú.tOOrO das -emendas.
emenda do Senador Pedro Simon Votarão "sim", e Os-QUe- ã rejeitao sR: JOSÉ FOGAÇA . Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
rem votarão ''não".
Mais uma vez, a Mesa esclarece que sempre é submetida à
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra
apreciação da Casa a matéria que é aprovada ou rejeitada. Esse é ao Senador José Fogaça, para uma questão de ordem.
um princípio básico.
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma questão de
Peço aos Srs. Senadores que permaneçam em pleDário, pois ordem. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, a emenda dos~
haverá 23 votações.
- - - -nador ROberto Requiio trata do Fundo Partidário. Como sabemos,
(Proc~tk-se à votação)
o Fundo Partidário é um fundo institucional.izado pela Lei Orgâni~
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
ca dos Partidos, de sustentação permanente, ou seja. 365 dias por
Antonio Carlos Valada.res- Arlindo Porto- Benedita da ano, durante todos os anos dos pertido$ políticos~ Esse fundo não é
Silva- Carlos Wilson- Coutinho Jorge- Eduardo Suplicy·- Emí- destinado a campanhas eleitorais, mas sim à sustentação partidária.
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Gilberto Miranda - GuilherPergunto ao Senador Roberto Requião ~ e esse esclarêCí~
me Palmeira - Humberto Lucena -- JriS Resende - Jefferson Peres mento poderá também ajudar a dirimir a questão de ordem - se
-João Rocha- José Dutnl- José Fogaça- Jónia Marise- Gwro esse fundo partidário do qual ele trn:ta na emenda seria não um
CatlJIX'S - Marina Silva - Marluce Pinto- Mauro Miranda - Ono- fundo partidário, mas um fundo eleitoral de campanha - a emenda
fre Quinãii -- Osmar Dias-: Pedro Siinoo.- Roberto Freire =:Ro- nesse sentido teria aspectos bem interessantes-. ou se se refere ao
berto Requião - Rooaldo Cunha Lima - Teotonio Vilela Filho- fundo partidário, aquele fundo inStitucional dos partidos. que não
V aimir Campelo- Vilson Kleiiilbing.
seria apliclvel nesta legislação, Sr. Presidente.
VOTAM "NÃO" OS SRS" SENADORES:
O SR. PRESIDENTE "(José Sarneyr. Não !lá questão-de
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola - Bello Par8a ordem a decidir.
- Beni V eras - Bernardo Cabnll - Carlos Bezerrn - Carlos PatroCom a palavra o Senador Roberto R.equiãõ para encaminhar
clnio- Casildo Maldaner- Edison Lobão - Elcio Alvares - llspe· a votaçio como autor da emenda.
ridião Amin- Feinari.do Bezerra- Flaviano Melo- Francelino PeO SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB·PR. Para encami·
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - GerSon Camata - Gilvam Dhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. a observação do
Borges - Hugo Napoleão- Jader Barbalbo- Joio França- Joel Senador Fogaça é pertinente. A emenda trata de ·um fundo pan a
de Holanda- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripioo campanha eleitoral e visa acabar com a hipocrisia das campanhas
- José Roberto Arruda - José Bianco - José Ignácio - Leomar fmanciadas pelo caixa 2, viabilizando o-desconto do doador do
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Imposto de Renda e possibilitando a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a aplicação dos recursos.
Deslinamos ainda 20% para que os tribunais regiooals eleitorais invistam, preferencialmente. no processo de informatização.
A emenda é moralizante, possibilita aos eleitores saberem
quem financia a campanha de quem. a conhecerem com clareza os
patrocinadores.
O votó eleitoral é estabelecido através de referências: se o
Senador Antonio Carlos Magalhães ou o Senador Roberto Requião apóiam um candidalO, eles juntãm ao candidato um referencial de imagem Os eleitores difl.cilmente conhecerão profunda e

pessoalmente os candidatos em quem irãO votar. Da mesma forma,
os patrocínios dão um referencial extremamente claro pam sabermos em quem estamo~ votando e quais interesses e quais as suas
posições doucrinárias e ideológicas, apoiando a candidabJra, estabelecem uma referência clara. A questão levantada pelo Senador
José Fogaça é em relação à redação, que pode ser cOrrigida~
Peço aos Srs. Senadores o apoio para essa emenda, porque
ela é transparente, é moraliunte e traduz o que a população espera:
do Congresso Nacional neste momento. Trata-se do fim do Caixa
2 e a morte dos "PCs Farias" nas campanhas eleitorais. Transparência e clareu é o que se pede ao Senado da República e ao Coo~
gresso Nacional.
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Pnosidente, peço a -palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra a
V.Ex ...
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para um esclarecimento. Sen: revisão do orador) - Sr. Pre.;idente, Sr-s e Srs. Senadores, é indiscutível o alcance da emenda do Senador Roberto Requião, mas está ·c.olocada em lugar absolutamente enado: numa lei
feita s6 para as eleições do ano que vem, só pam as eleições municipais.
- - ---Essa emenda trata de um assunto, data venia, que não é da
competência d_o legislador ordinário: matéria tributária, estabelecendo um desconto altamente desejável, mas que tem que tramitar
em Um processo legislativo inteiramente diferente desse que estamos discutindo, lamentavelmente. Apesar de o Senador Roberto
Requião aftrmai que.,.esse fundo partidário é um fundo de campanha., no texto aprese.r:itado por S. Ex• trata-se de fundo partidário
sem nenhuma regulamentação.
Temos que Votar um texto legal para as eleições do pr6ximo
ano. Qua1 será a regulamentação desse fundo? Como, de que forma e por quem será administrado? Pensando ~m todas essas dificuldades_ anotei, particularmente, para um estudo futuro, essa excelente emenda de mérito apresentada pelo Senador Roberto Requião. Porém. vejo impossibilidade juridica em aceitá-la, pelas razões que acabei de despe-nder.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Os Srs_ Senadores
qu~ a aprovam já podem votar.
Os _S_rs. S..enad_o_res_ que a aprovam votarão_ ~sim" e os SrsS_enadores que a rejeitam votarão "não".
O SR. JADER BARBALHO ·Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra
ao nobre Senador, para encaminhar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para enc41mjnhar,
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs.-Senadores, gostaria de expressar-me, como tenho feito em outras oportiinidades.
Os objetivos do Senador Roberto Requião :são os mais interessantes em relação à contribuição para os partidos na campanha
eleitoral. Concordo plenamente. Penso que a legislação deveria
abrigar o abatimento para o Imposto de Renda.
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Lamentavelmente, à exceção de que possa ser encontrada
uina fórmula., tecnicamente, ela é impossível de ser aprÕVada.
Concotdo com o Senador José Fogaça. Não podemos, nesta legislação especifica para as eleições municipais, legislar sobn:: o fundo
partidário. A expressio "fundo partidário" acaba., tecnicamente,
por prejudicar uma idéia que. sob todos os aspectos, é meritória,
de fazer com que se dê a oportunidade de as pessoas abaten::m a
sua contribuição no Imposf.o"de Renda.
A legislação eleitora) deveria abrigar..•
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo !.'.lar a campainha.) - Senador Jader Barbalbo, V. Ex• está orientando a sua
Bancada?
-.
O. SR. JADER BARBALHO • Sim. Por isso mesmo, Sr.
Presidente, é que gostaria de registrar o meu ponto de vista em relação a esta questão.
A Bancada, evidentemente, está liberada para votar. Mas,
sob o aspecto téçnico~ cil~do que o Senador José Fogaça tem razio.
Úma legislação especifica sobre ftlftdo partidário, e esta legislação que estamos a votar é específica. ã disciplinar as eleições
municipais do ano que vem.
Por razões de natureza técnica. em que pese louvar o· mérito, votarei cont.núio à emenda do Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com<> vota o Uder
doPFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) • Sr. Presidente, o
PFL votará ''não", acompanhando o Relator, pelas razões que S.
Ex•expôs.
Ratifico que, nesta e em todas as matérias, que o voto está
em aberto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Como vota o Líder
do PPS?
O SR. RO~ERTO FREIRE (PPS-PE) . Sr. Presidente.
não preciso orientar a Bancada, evidentemente. (Risos) Mas gostaria que pelo menos constasse que, como idéia, a criação de um
fundo partidário é uma quesl.io sobre a qual precisamos nos aprofunclar.
~
Analiso com muito cuidado e com muita preocupação esse
desconto pleno e total no Imposto de Renda de doações feitas para
a campanha. Isso precisa ser melhor analisado.
Portanto. voto contra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Come;> vota o Líder
doPSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) • Nesta questão,
como nas outras, a Bancada está livre.
Neste caso, acompanho o Relator, tendo em vista que isso
representa renúncia fiscal e, como renúncia fiscal, teria que estar
no OrçamenlD. E. não estando previsto, não é possível.
Então, acompanho o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Os Srs. Senadores já
podem yotar. (Pausa.)
( Proct:dt:-u à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SEI'IADORES:
Antônio Carlos Valadares - Flaviano Melo - Geraldo Melo
- Guilherme Palmeira - Humberto Lucena -João Rocha - Júnia
Marise - Leomar Quintanilba - Osmar Dias ~ Roberto Requião Ronaldo Cunha Lima- Teotonio Vilela- Valmir Campelo- Vilsan Kleinübing.
_ __
·
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - -Antônio Carlos Magalhães - Arlindo
Porto- Artur da Távola- Bello Parga- Beni Veras- Bernardo
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson Casildo Malda.ner - Coutinho Jorge - Ed.ison Lobão ~- Edu_ar_do
Suplicy- Elcio Alvares- Epitádo Cafeteira- Fernando Bezerra-

m
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Francelino Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Mi~
randa -- Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Íris Resende - Jáder
Barbalho- JeffeiWn Peres- João França- Joel de Hollaoda- Jo-nas Pinheiro --Josaphat Marinho- José Agripino·- José AnudaJosé Bianco ~José Duaa -José Ignácio- Louro Campos- Levy
Diã.s- Luddio PorteUa - Lúcio -Alcântara- Lúdio Coelho- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney
Suassu'"D.a ....:-Onofre Quínan- Pedro Piva--:_ ~amez Tebet- Renan
Calheiros - Roberto Freire - Romero Jucá - Romeu Tuma - Sérgio Machado- Waldeck Ornelas.
ABSltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
EDlÍlia Fernandes- Ja;é Fogaça- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram Sim. 14
Srs. Senadores;e N'""ao.S4.
'
Houve 3 abstenções.
Total devotos: 71.
A emenda foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobn: a mesa,
emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exeiCfcio. Senador
Renan Calbeiros.

É lida a segníntc:
EMENDA N" 32- CCJ (Aditiva)
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 199:5,

que "estabelece normas para a ralização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. e dá outras
providências".
Acrescente-se. ao art. 46, um parágrafo com a seguinte ~
dação:

"§ - A qualquer tempo, no curso da campanha, a
requerimento fundamentado do MínisUirio Público ou de
partido poUtico, a Justiça Eleitoral, JXr seu 6rgio competente, poderá detenninar o exame das arrecadações e
aplicações financeiras de partido político e dos candidatos, al6 entlo efetivadas."
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para cncamínbar a
votação. Sem reviSio do cndor.) - Sr. Presidente. diz o projeJO
que veio da Câmara no st:u art. 46:
Art. 46 - "A Justiça Eleitoral poderi., posteriormente l realização do pleito, requisitar,_. e tomar as providências".
Correto, penso que o anigo ·esa perfeito. Sr. PresideDte,
faço um adenda, que me parece também estar correto:
''Parágrafo úniCO. A qualquer tempo. no rurso da campanha. a requerimento fundamentado do Ministério Público oo de
partido político. a Justiça Eleitoral. por seu 6lgio competente, poderá dett::rmin.ar o exame das ~da~s c aplicações rmanccUas
de partidos políticos e de candidaros at6 entio efetivados.
Estou fazendo o preventivo. Sr. Presideme. CreiO que o
nonnal já exista. Podemos fazec a fiscalizaçio depois da Cllllpanha. mas o promotor poderá determinar, com motivo )lstificado, e
com a respons.,1.bilidade daquilo que solicitar, um levantamento oo
decurso da campanha.
Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) -Os S"·~Scnaclo= ji
podem votar.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
,
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Concedo a palavra a

V.Ex•.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pam um cscbm:cimento.) · Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. como Relator da
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matéria. gostaria de dizer que esta emenda do Senador Pedro Simon 6 altamente moralizadoht. A meu ver, o que S. &• propõe já
pode ser toalizado, pois a Justiça Eleitoral tem sua Corregedoria, e
o Ministério l'llblico ó o fiSCal da lei.
Pensando melhor agora - e 6 sempre bom ouvir com atençio -,cheguei à conclusio de que esta emenda tem ca:ráter educativo. Emio. pOI' que oio fiZCi -Com que ela conste do texto da lei?
Não vejo problemL
Como Relator, retifico o voto escrito dadO C voto a favor
desta emenda do o~ Senador Pedro Sin:MJI.
~

Muito. obrigado.

O SR. PRESIDENTE Qosé Sarncy) - O Sr. Relator modiftca o puecer. que pusa a ser favo:rá.veL
Os Sn. Senadores jf. podem votar.
Como vota o Uder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presidente, votarei favom.velmentc 1 emenda.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr. ~siden
te, aoompanbo ó Relator.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) >Sr. Presidente,
o PSDB acompanha o Rclalo.-.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP) - Sr. Presidente, o
PT tamb6m vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarncy) ·Os Srs. Senadores ji
podem votar. (POUM)
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG)- Sr. Presidente, o
PDT vota favoravelm.enle. Se todos os Líderes já votaram favoravelmente. penso que nio haveni necessidade de voto nominal. Sr.
~sídente.

.

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB também
vota favoravelmeo.re, Sr. ~sidemc.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os Srs. Senadores jt
podem votar. (Piilsa.)
~(Procetk-seà votaçtW.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES,
Ademir Andrulc- A. Carlos Magalbics- A. Carlos Valadares - Artur da Tivola- Bcnedita da Silva - Bcni Veras- Bcrnutlo Cabn.l- Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mal<!aner- Coutinho Jorge- EdOOn Lobio- Eduardo Suplicy- É!cio
Alvan:s - Emllia Fernandes - EpiUcío Cafeteira - Espcridílo
Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Freitas Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Gnilhmne Palmcim - Huso Napoleão - Humberto Lucena - Íris
Rczende - Jádec Bubalbo - Jcffcnon Peres - João França - João
Rod!a - Joel de Hollanda - Josapbal Marinbo - José Anuda José Bianoo - José Dulla - José Fogaça - José lgrulcio - Júnía
Marise - Lauro Campos- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Luc!dio Portella- Ldcio Alclntara- Ludio ~lho- Marina SilvaMarluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ncy SuassunaOnofre Quínan- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tcbct- Rcnan Calbciros - Roberto Fleire- Roberto Rcquiãó "Romero Jucá
- Romw Tuma - Rooaldo C. Lima - Sérgio Machado - Teot&io
Vilela- Valmir Campclo- Vilson Kleím1bíng- Waldeck Omclas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Bcllo Parp- Cirlos Bezerra- Francelino Pereira --Jonas
Pihciro- Osmar DW
.
~
ABSltM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
José Agripíno
.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samcy) - Votarnm Sim. 66
Srs. Senadores c Nio S.
Houve I abotençio.
Total: 72 votos.
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A emenda foi aprovada.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB- MG.)- Sr. Presidente.
meu voto não saiu no painel. Voto ~ao.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ala registtání o
voto de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V<>~oçio da Emenda
D 0 36~ que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercido, Senador

Renan Calbeiros.
É lida a seguinte
EMENDA N• 36- CCJ (ADITIVA)

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 1995,
que "estabelece normas para a .realização das deiçõ.
es municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras
providências."

•

Actescente-se, ao art. 53, um parágrafo com a seguinte re-

daçio:

"§ - É proibida a rea1izaçio de shows ou espetá~
culos como promoções eleitorais, salvo nas convenções
partidárias."

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem a pa!ava o Senador Pedro Sim~
.
,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para """"minbar· a
votação. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, esóá 6uma
questão que depende do ponto de vista de cada um. Penso qu'e a
campanha eleitoral pua a PresidBncia da República foi a campanha mais positiva que vi nos últimos tempos. Faço essa afumaçio
porque na televisão não foi Un:iã-Campanba da empresa de publici-.
dade "A" ou ''B". como se fosse a cerveja Ant.arctica de um lado e
a Brahma de ootro. E nos comícioS políticos foi a mesma coisa. foi
a campanha dos candidatos.
·
O que se quer fazer agora? Não entendo, me perdoem a sinceridade, mas se f:tZemos uma evolução. e a evolução deu certo,
foi positiva.,"J)Ois·o-que vimos na campanha eleitoral foi o Lula. 0
Brizola, o Femando Henrique Cardoso. os candidatos debatendo,
os deputados aparecendo nos comícios, por qUe mudar agora?
· ,,
Fizemos bons comícios no Rio Grande do Sul. mas comicios feitos com os candidatO§. O que se quer fazer agora? Libemse o "showmício" para os con:dcios. Pelo que estou entendendo.
continua-se proibindo na televisio, o que é J>osiliVo. Estou estendendo a proibição para os comícios.
Entendo que os comícios, Sr. Presidente. devem ser com. os
candidatos. Pode ser que se diga: "mas, por que não um show no
comício, se o sbow atrai gente?''. Vejo apenas uma diferença: se
tenho dinheiro e sou candidato a deputado e convido o l..eandro e
Leonardo panl ir ao Rio Gmnde do Sul nio preciso nem falar.
Basta eles dizerem "o meu candidato a deputado 6 o Pedro Si~
moo". Se eu falar. atrapalho.
Parece-me, Sr. Presidente. que o "showmfcio" altera oresultado. Ainda mais em uma eleição para ~feito • por amor de
Deus -. que é feita ali onde todo mundo conhece os candidatos.
onde o debate é feito em cima do fulano que mora ali naquela rua
e do beltrano que mora naquela outra. Para que o "sbowmício"?
Para que o "sbowmicio" na eleição municipal? A alegria do povo.
podemos fazer à vontade, Dlo precisa ser Da boril da campai!ha

eleitoraL
Há momento para hldo na vida, há o momento do show, há
o momento do comício. agora. "showmício". não sei. Com toda
sinceridade. penso que a campanha seria mu.ito mCibor sem o_ ·
"showmício". que fosse apenas com comício.
O SR. PRESIDENTE (José Samey), llm volaçiio.
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Os Sa. Senadores já podem votar.
Os Srs. Senadores que aprovarem a emenda do Senador Pedro .Simon votarão "sím." os que a rejeitarem votarão "não".01
O Relaror_querusarda palavra? V. Ex• tem a palavra.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-RS. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do oTador.) - Para ratificar o meu voto, no
sentido da rejeição desse dispositivo. Entendo que a natureza não
se faz ao_s saltos, penso que aprovar uni dispositivo dessa natureza
é de muito dificil fiScalização na prática, muito difícil mesmo~ inclusive o estabelecimento de penas. Saber quem é o responsável
pela realização daquilo também é muito dificil. Proibindo na televisão e no rádio estamos dando um avançO C. por isso, sou pelarejeiçio da emenda. . . . . ~ .
.
. ~
.
~.
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente. peço a palavra. como Uder para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Concedo a par<--:-vn •
para orientar a Bancada. ao Lider Bemardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP~AM. Como Líder.
Para encaminhaT a votação. Sem xeVisão dO oi-ador.) - Sr. Presidente, a emenda do Senador Pedro Simon é mais do que oportuna.
Quero alertar a Bancada no sentido de se verificai' a influência que
o poder econômico pode, numa eleição como essa, municipal, levar o eleitor menos esclarecido a supor que aqueles que estão no
palanque, eventualmente pagos por uma soma muito graode,,se_jam também eleitores dos ca.ndida_tos que, muitas vezes, nem se·"quer conhecem pessoalmente.
De modo que, discordando do eminente Relator, a quem tnbuto a minha a<hniração. quero pedir a minha Bancada que o vn:l")
seja no sentido da aprovação da emenda do Senador Peclr0 S i:l" · ; .
O SR. HUGO NAPOLEÃO- SI-. Presidente, peço c: ::-~~-!vm como Lider.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~Tem V.:;_,,'· ..
vm..
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Ud.:::·. 0 · ..
encaminhar a volaÇão. Sem revisão do orador.). Sr. P!·c.s:J...;,:. __:_
votarei' NÃO. pela manutenção da possibilidade de qt.:.:: :_::.:~!
shows. até p::lt'qlle a Justiça Eleitoral recebe a prest3.ç5.c de c:;u •.:.
quando eles acontecem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES~ A Ban,·•d.l
está então liberada? Ent.ão vou votar com o Senador Pedro Simon.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavm. como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (José Same!l) -Tem V. Ex• a palavm..
O SR. JADER BARBALHO (PMDB~PA. Como Lidcr.
Para encaminhar a votaçlo. Bem revisão do orador.) - Sr. Presidente. como das vezeS .mteriorcs, a questão está liberada na Bancada. mas gostaria de acompe.nbar o Relator.
Vou lll8is uma vez, lamentavelmente, discordar do Senador
Pedro Sioit)_n. E Q.iscordo_, Sr. ~idente, porque não _constgo, com
alguns anos de_ campmha eleitoral, imaginar como se pode conn~t·
tu ar o ''showmicio" como e-stá aqui nã redaçãO.
Uma simples banda de música no interior do meu estado
é um "sbowmício" ou não é? Não sei cotiiO vou- conseguir-entender isso. Se é um cantor famoso é um Hshowmíc-io;'? Se (Õr
up:m baJ:lda de ~úsiçª-- de uma cidade do interiOr é um. "showmido"ounão?
----:-- ~

E não consigo imaginar como hoje se pode. sem uma música,. sem uma animação, realizu·se um comício - isSo em campanha_ eleit~ •• com9 _não consigo iniapar, na práti_ca, corno
será possiVcl realizar. sem música. sem um acompanhamento.
um com.icio. Por isso. lamentavelmente. voto Contrário à emenda do_ Senador Pedro Sinion, porque nãO consigo. na prát_~ca,
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imaglnar-coriiO Seja-possível se realizar um comício como S. Exa.
pretende.
-- -- Mas se é para coibir o abuso do poder econômico, concordo
com o Senador Hugo Napoleão. A legislação já abriga dispositivos
para eotbir o alxiso do pOOer econõmiro. Mas realizar~ comfcio sem
sem. sem um arompanhamento mínimo de animação. e distinguir o
que é "showmício'' e o que não é., acbp,Sr. Presideli.e, muitodiftcil.

Meu voto, pessoalmente, é «:ontra a emenda do Senador Pedro Simon. E a Bancada continua liberada nesta questão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente. peço a polavm, para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• tem a polavra, ~ orientar a Bancada.
_
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Como Lider. Para
encaminhar a votaÇão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~
S~s e Srs. Senadores, nesta matéria de nabneza política 6 evidente
que os companheiros poderão ter posições diferentes. Mas não
vejo ner:iliuma utilidade, e é esta minha manifestação, em se proi..
bir que baja manifestação artística, no sentido mais amplo da palavn.. por ocasião da realização do oou:úcio.
Primeiro, porque os meios de comunicação tornaram o comfcío realmen[C facultativo. Vai ao comicio quem gosta de comicio. Vai ao comfcio aquele povo que tem uma visio política talvez
a mais pura. Se fosse usar na televisão, claro que seriã um rccuno
forçado porque, na nossa casa, esla.Iiamosrecebendo uma csp6cie
de manipulação com efeitos especiais que_ a televisio pode propi~
ciar. Mas não me sentiria à vontade se aprovasse um texto legal
que me levasse daqui a pouco a não poder convidar o Senador Ro-naldo Cunha Lima para animar um comício meu. porque a sua de~
clamaçio poderia se entendida, certamente, como um sbow, um
sbow de alto conteúdo literário e artístico.
- Voto ''não" e tenho impresslo de que o meu querido amigo
Pedro Simon levou às últimas conseqüências o seu propósito de
tomar d cam~a sisuda.
O SR. S~RGIO M.\CHADO - Sr.Pr<sidente, peço a po.lavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Senador S6rgio Machado.
- - -- -~
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Como Uder.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presi...
dente,
e Srs. Senadores, a animação de comícios já existe bá
muito tempo. é algo tradicional que vem da cultura das campanhas
políticas do BrasiL O que se pretendia evht é qr.ie bouvesse abuso
do poder econômico. Como vai haver prestação de conras, controle e cada candidato s6 poderá gastãr um limíte, nio vejo porque
devamos proibir o "showmício".
Nessa votação, assim como em todas as outras, o voto esti
em aberto. Pessoalmente, voto com o Relator.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. l'r<sidente. peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Uder. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) · Sr. l're$idc:o.tc,
SrAs e Srs. Senadores, tem sido tradição para o Partido dos Traba~
Ibadores que um número muito grande de artistas, por vezes Voluntariamente, se colocarem à disposição pua animar comícios,
porque ac:reditam ca proposição do PT. Tem sido muito significa~
tiva. por ocasião de todos os comidos e das manifestações públi~
cas, de simpatia pelos candidatos do Partido. Penso que deveriamos deixar isso como algo inteiramente livre.
Portanto, voo orientar a bancada a votar contrariamente i
proposição neste caso. Votaremos com o Relator, mas deixamos
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em aberto o vot_o, para que, neste caso, (.)s membros do PT avaliem
a observaçio feita pelo Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENfE (José Samey) - A Mesa soiJcita que
os Srs. Senadores ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

( Procede~se à

~tação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES
Adem.ar Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Bernardo
Cabral- Carlos Bezerra -Carlos Patrocínio- Epítácio CafeteiraFlaviano Melo- Gilberto Miranda- Jefferson Peres- João Rocha
- Joaapbal Marioho - José Agripino- José Arroda - José Bianco
-José FogaÇa- José 18nácio - Leomar Quimanilha - Levy [)ias Lucio Alclntara - Marluce Pinto - Nabor Junior -- Ney Suassuna
- Osmar Dias - Pedro Pivã - Pedro Simon - Renan Calheiros • RomeroJucá- ValmirCampelo- WaldeckOmelas.
• •
VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORES,
Antônio Carlos V aladares - Arlindo Porto - Artur da laVola- Bello Pazga- Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Wilson
- Caaildo Maldaner - Cooünho Jorge - Edison Lobão - Eduardo
Suplicy- Eicio Alvares- Enúlia Fernandes- Espiridião AminFemmdo Bezerra - F:raD.celino Pereira - Freitas Neto - C'Jeratdo
Melo - Gerson Camata - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira Hugo Napoleio- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Barbalho- Joio Fnnça- Joel de HoJlanda- Jonas Pinheiro- José DuID - Junia Marisc - Lauro Campos - Lucidio PcrteUa - ludio
Coelho - Muin.a Silva - Mauro Minnda - Onofre Quinan - Ramez Tebct- Roberto Fremo- Roberto Requião- Romeu TumaRonaldo o.mba Lima - Ságio Machado - Teotonio Vilela - Vilson K.lcindbing.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram Sim 29
Srs. Seoado<es;e Nio44.

Nio hoove absten_)ÕCS.
Total: 73 votos.
A elliOIIda foi rejeitada.
o SR. PRESIDENTE (José Sam<>y) - Som a mesa,
emenda que sett lida 'pelo Sr. 1o Secretário em exere{cio. SenadOr

lfellllll Calheiros.

.

É lida a seguinte:
EMENDA N"45, DE 1995
Do!... ao caput do ut. 66, a aeguinte redaçio:
Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convençio, é
assegurado o direito de resposta a candidato. coligação, pertiilo eu
ftli.ado a este que ocupe cargo eletivo, atingido, ainda que de forma iDdireta. por concei.ro. irilagCin ou- afii'ImÇão caluniosa, difamatória. iiijiriosa Ou sabidameole inveridica. difundidos por qualqu..- veiculo de comunioação sociaL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao autor da emenda., Senador Ronaldo ú.Joba Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para en·
caminhar a votaçio. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, o pmjeto apovado na Cimara cootempla apenas o direito de resposta para os
Çlndid•tos; nio contempla nem admite a possibilidade de que alguém
cp.1e Dio seja- candidato possa sei" agredido e não use o direito derespoola. A minha emenda prevê que todà e qualquer pessoa que seja
atingida, il\juriada. caluniada. tenha direito de respns1a.
Enteodo que o direito de resposta ê legítimo e a legislaç-ão
n1o pode deixar de COillemplá-lo, porque nós parlamentares, Governadores de Estado, quem já exerceu um mandato, sabemos que
isso accatece. Então, essas pessoas terão -direito de resposta, pelo
menos um minuto, como a lei assegura. A minha emenda visa es-
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tender o direito-de resposta a todos quantos sejam atingidos, mesmo que não sejam candidalos.
_
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Senador Ramez
Tebet deseja esclarecer a sua posição de Rela~ _ __
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Parn encaminhar a
votação. Setn_revlsão elo ondor.)- Sr. Presidente, SRA.s e ~rs. Senadores, o horário gratuito no rádio e na televisão destina~se. fundamentalmente, à exposição pelos candidatos das suas idéias e dos
seus programas. Se terceiros forem ofendidos, o direito de resposta. no meu entender. não deverá se fazer vliler denlrO do horário
gratuito do rádio e da televisão, mas deverá ser regulado pela·Lcí
de Imprensa, conforme o caso, ou na legislação comum. A pessoa
ofendida tem o direito de resposta, mas não tem o direito de usa; o
que está reservadO para a exposição dos candidatos.
·
Por entender que a matéria já está contemplada pela legislação, e a pesSoa ofendida não é o próprio candidato, .op~~ pel~
rejeiÇão da presente emenda.
O SR. PRESIDENTE{José Samey) • Pediria aos Hderes
que se limitassem. ao encaminhar a votação, apenas a orientar a
bancada. Caso contrário, não teremos tempo SUficiente para as de~
mais votações.
--- ' ·
Concedo a palavra. ao Senador Jader Barbalho.
.
,
O SR. JADER BARBALHO' (PMDB-PE. Para encannnhar a votação. Sem revisão do orador.} ~ Sr. Presidente, nosso
···
voto será favorável à emenda.
Já em campanhas eleitoraiS anfCnOte~ "a~ Jtist.iÇá Ele_it~l
vem dando, mesmo àqueles que não são candtdalos, mas silo atm;
gidos por calúnia, injUria e difamação, o direito de resposta. E
muito natural pessoas que não são candidatas· acabarem· serrdo
atingidas no processo eleitoral.
· -· · · · ·
Discordo do Relatoc, e o meu voto setá fàVdri\lel à emenda.
A bancada continua liberada.
· ·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)_: Concedo a:pafavra
ao Senador Hugo Napoleão para encaminhar. ·
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL.PL ·Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e:Sta liderança
votará favoravelmente à emenda do Senador Ronaldo Cúnh3. Lirila
entendendo, naturalmente, que todos devem ter o direito de defed.
mas considerando a questão em aberto para os _companheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarnéy) • Como vota o lider
do.
~---O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AI>!) · Sr. Presidenle.
consultada a bancada, o PP vota "sim11, faVór.ivel a emenda.·
O SR. PRESIDENTE (José SameY) • Como volli o lider
do PTB?
'
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF) ·Sr. Presidenle. o
PTB também encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • CO!Ilo vota o lider
dl)PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) · Sr. Presidenle, o
PT também encaminha favoravelmente ao direito de defesa. ·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Como vota a lider
doPDT?
.
A SRA• .JÚNIA MARISE (PDT-MG) • Sr. Presidente.
também encaminhamos favoravelmente a aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Como vóta o lider
doPSDB?
_
__
_ __
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE)- Sr. Presidenle.
também acompanhamos favoravelmente à aprovação da emenda.
tendo em vista que o direito de defesa é sagrado para qualqu~ cidadão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa solicita aos
Sr.s. Senadores que ocupem os seus lugares.
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Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antômo
Carlos V aladares - Arlindo Porto - Artur da Tãvola - Benedita da
Silva- Bení Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra - Cario!'
Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -Coutinho Jorge
- Edison Lobã:o- Eduardo Suplicy- Élcio Âlvares- Enúlia Fernandes - Ep"itácio Cafeteira .:: ESJ)eridião Amin - Fernando Bezer.
ra - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto M'u-anda - Gilvan Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iris
Rezende - Jader Barbalbo - Jefferson Peres - João França --João
Rocha- Joel de Holanda - Jonas Pinheiro- Josapbat MannhoJosé Agripino·- José Anuda- José Bianco- José Dutra- Jo:;é
Fogaça- José Jgnácio- Júnia Marise- Lauro Campos - Leomar
Quintanilha - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio Alcânta_ta Marina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda- NaOOr Junior_ Ney Su,assuna - Onofre Quinan - Osmar DiaS - Pedro Piva - Pedro Simon- Renan Calheiros- Roberto Freire- Roberto Requião
- Romero Jucá - Romeu Tuma .:.- Ronaldo Cunha Lima - Sérgio
Machado- Teotõnio Vilela-Valmir Campelo- Vilson Kleinbing
- :waldeck Orne las.
-

VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES:
Lúdio Coellio- Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE ()osé Sarney) - Votaram SIM 70
Srs.Senadores; e NÃO 2.
Não houve abstenção.
Total: 72 votos.
A emenda foi ãprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa.
emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senadc·r
Renan Calheiros.
É lida a seguinte:
EMENDA N" 54-CO (ADIT!V A)

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 109, de 1995,
que "estabelece normas para a realização das elciç(!·
es muniápias de 3 de outubro de 1996. ~ dá outra.c;
providências".
Acrescente-se o seguinte artigo e parágrafos. onde C'OUt'X'\·
no Capítulo "Da Arrecadação e da Aplicar,.;·ào de Rc.:ursos 1l.i'i
Cãmpanhas Eleitorais", com as seguintes redações:
"Art.- Toda a doação para a c.ampanha t•k•ito1.1!.
em dinheiro ou estimável em dinheiro. dev~1a ~t!'r f,•jf,t
através -eh troca por Btmus f;Jeitorais.
-§ 1o - Compete ao Ministério da Fazenda a c mi.~
são dos Bonus Eleitorais~-que -serãõ riUmerad~ em ~é1 i·
e indicarão o valor da doação em moeda, ~.:onvL.'rtido cr,·,
Unidade Fiscal dC Referêflcia-----=.-ufm..
- § 2°- Compete ao Tribunal Superior Eleitora[ 3
regulamentação deste artigo."
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a pala·. n
ao nobre Senador Pedro Simon. pa-ra encaminhar.
---0 SR. PEDRO SIMON (P~B-RS. Par.. encaminha1· .t
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sr-s c Sn. s,,· I1<J
dores, as -alterações não São profundas.
Se podemos ter bónus unifornuzado e idêntlm f .. t!.l ,, .!' .,.
por que elaborar reciOO. o qual teremos de levar à Ju...,li,:~ [~ I,• ti( .::;1
para ·ser carimbado?
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Na minha opinião, os bônus funcíOriãiari:l relativamente
bem. Não entendO o porquê da substituição do bônus pelo recibo
com Carimbo. A figura do bónus impõe mais seriedade; a Justiça
, Eleitoral o entrega ao partido. Tem a característíca de uniformidade. Se for eStabelecido o recibo, cada partido far.í de um jeito, embora reconheça - nio estou me aprofundando na matéria - que tem
a forma de recibo. O cidadi.o faz a doação e recebe o comprovante, mas entcndo que é melhor manter o bônus.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Ramez Tebet. para enc:amjnbar a votaçio.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pam encamiJJhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
e Srs. Senadores, penso düerentemente do Senador Pedro Simon.
Os bônus fracassaram redondamente no pleito de 1994,
trouxeram despesas para a Casa da Moeda e a questão fiCou pua
ser resolvida pelos partidos e pelos candidatos.
Quero também manter coerência com o projeto que veio da
Câmara e com emendas que jé. votamos anteriotmente.
Entendo que o rrojeto que veio da C4mam. estA muito bem
redigido e atende à fmalidade. Em vez de bônus. os =iboo, de
acordo com formulários fornecidos pela Justiça Eleitoral. Assim
não daremos despesa neohuma pam o Minist&io da Fazenda. nem
para o Tesouro. nem para a Casa da Moeda. para ningu&n. Os nomes dos doadores ficam registrados na Justiça em CODtabilidade
própria. consoante o projeto da Cinwa.
Daí por que maiitenbo o meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota o lider
doPMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pam encaminhar. Sem re:visão do orador.) - Sr. Presidente, acompanho o Sénador Pedro Simon. Entendo que o b&.us foi uma experi&cia válida. em que pese às diflCllldldes e que poded ser trl.llqli.lamente
apetfeiçoado ao longo do tempo pela pr6Jlria Justiça Eleitorol.
Portanto. nio há dif=ldade. Fizemos a eleiçio possada
com os bôm.Js .. Nio vejo. portanto, por cplC alterar as :regras da
eleição passada em relaçio a esta questlo.
O meu voto é pelos bônus. A bancada cmtinua liberada.
Sou favoráVel a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota o fider
doPFL?
~
•
~
O SR. HUGÓ·NAPOLEÃO (PFL-Pl)- Sr. Pn:oidente, eu
pessoalmente votarei 1'oio11, de acordo com o Relator e pelas razões que expôs.
- - - - -.-O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com<> vota o tider
doPP?
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM)- Sr. Pn:oidente.
o PP libera a bancada. mas o meu voto ~ ''sim' .. pela aprovaçio da
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emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -· Como vota o Hder
doPSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE)- Sr. Presidente.
acompanho o voto do Relator, tendo em vista que a experi&cia do
bônus não mostrw nenhuma efioicia e que o recibo o substitui
plenamente e com menor cuSto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy) - Como vota o lider
do PTB, Senador Valmire&mpelo?
O SR. VALMIR CAMPELO (PfB-Df)- Sr. Pn:oidente. o
PTB libera a bancada. Eu. pessoalmente, vot.anri "nlo", ICCIII.pll.nhando o Relalor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - 0> Srs. Senadores j!
podem votar. (Pausa.)
Procede~se

à votação.
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Arlindo Porto- Artur da Távola- Benedita da Silva- Bernardo Cabral- Coutinho Jorge- Eduardo Suplicy -Freitas NetoGilberto Miranda- Jader Barllalho- Jeffersa:t Peres- José Dulra
- Júnia Marise - Lauro Campos - Marina Silva - Nabor JúniaPedro Piva - Pedro Simon - Renan Calbeiros - Romeu Tuma Vllson Kleinübing.

VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade -1\niÔp.io Carlos Valadaies- Beni VetaS
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo
Maldaner - Edison Lobão - Elcio Alvares - Esperidiilo Amin Fernando Bezeira - Flaviano Melo - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvan Borges - Guilhem1e Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- !ris Rezende- Joio França -~Joio RocbaJoel de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripino- José AnudaJosé Bianco -José lgnácio- l,.eomar Quintanilha- Levy DiasLucidio Portella - Lúdio Coelho- Matiuce Pinto- Mauro Mininda- Onofre Quinan- O!.;llllr Dias- Ramez Tebet- Roberto Fteire _ . _ , RÕquwl '- Rõméro Juêi- Sérgio Machado.:. TeolOnio Vilela- V almir Campelo.
- ~ ~·
-

ABS!tM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Emília Femandes- Francelino Pen:ira -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Valaram "sim" 20
Srs. Senadores; e ''nio" 42.
Houve 3 abstenções.
Total: 65 vetos.
A emenda foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa,
emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercicio. Senador
Renan Calheiros.
É lida a scguiut:c
EMENDAN"64-PLEN
~-se ao pan\gnúo primeiro do art. 56 do Projeto de Lei da
C.lmara n• !09, de 1995. a seguinte redaçio:

"§ 1° Durante os lrinta dias que antecederem a an·
tevéspera do pleito, as emissoras de rádio reservario,
pum divulgar. em rede. a propaganda eleitoral gratuita,
diariãmente, eXceto aos domingos. 30 minutos de sua
programaçãó das sete horas às sete horas e trinta minutos; outros 30 minutos. das doze- horas às doze horas e
trinta minutos; _e.ciutros trinta minutos; das dcz:esse(e horas b dezessete horas e trinta minutos."
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o autor da emenda. Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB,ES. Para encaminh~ar

a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores. o que a emenda objetiva.? Na eleição para Deputado. Govenwdor e Senador. a campanha politica começa na televisio 60
dias antes. PO< cp~? O candidato tem de atingir o Estado inteiro.
mas. na eleiçio municipal. como dlz o Senador Pedro Simon. onde
sio candidatos o Sr. Joio, da rua tÁl. ou o Sr. Pedro, da rua tal. em
que a commid•de coohece os candidal.os, por que 60 dias? Trinta
dias ~ o tempo suftcientc.. A eleiçio twnicipal é mais cnmnitária.
Como a lei estabelece 60 dias, durante 10. IS dias ficam aqueles
sUda na lclevisio dizcndo: borúio reservado ao partido tal. o que
t um desrespeito ao telespectador. O partido nem vai lá ap<eS<Dtar
programa. Estabelecendo 30 dias. diminui o tempo da campanha. e
os candidatos setio obrigados a fazer contato no corpo a corpo
--cano eleitor. O eleitor rreclsa coohCcê-lo pessoalmente porque é
o candidato a vereador ou a prefeito da sua COJDJD.idade.
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Entep.do que é uma boa iniciativa reduzirmos esse tempo,
pois iri baratear a campanha. Na eleição municipal. todos se co;;
nhec.;;em. Trinta dias é tempo suficiente para os candidatos exporem suas idéias. O candidato podcrl. nos 30 dias anterioi'eS: A eleição, fazer com que os elei~s conheçam suas i~ ias- pcsso8.1mente, o que é muito bom para o candidato e para o eleitor.
Esta emenda é interessante para essa eleição. No caso de
eleição para Deputados, Senadores e Govcinái:Jorts, em que os
canclidâtos devem atingir o Estado todo, deve ser 60 dias. Mas. na
eleição muniCipal, onde todos se conhecem, por que 60 dias. quando a maioria dos partidos não utiliza o tempo? Trinta dias desgasta
menos o partido, o candidato e o eleitor, além de gaLstar menos dinheiro~

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem a palavra o Senador Ramez Tebet, para encaminhar.
O SR- RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pam encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. ~idente, Sr-se Srs. Senadores, o argumento do Senador' GersOn Camata, de n:duzir o tempo, à primeira vista _parece ~tor. mas a eleição municipal é a
que mais apaixona mesmo. E preciso que haja debate, debate intensivo.
-- A meu ver - e falo isso pela minba sensibiliclade, pela minba experiSncia. e respeiio 4 de todos -, essa questio de dizer que
em trinta dias se esclarece. que o povo está cansado do horário
gratuito do rádio e da televisão, não seu desses que acn:dita nisso,
porque vejo que todo mundo fala que não gosta de polftica. mas
todo mundo discute política. ·
Então, penso que assim como se v-ai discutir política sessenta dias duranle a campanha na porta do boleqtlim, nas praças públicas, gue se discuta e que se utilize o rádio, que se utilize a_ televisão. E educativo, é bom que o povo se acostume a OUYir essas
mensagens. É um exercício de cidadania.
Pensando nisso, foi que-rejeitei a emenda do ilustre Senador
Gerson Cãmata. Mantenho, portanto, o ponto de vista expendido
aqui anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os Srs. Senadores já
podem votar.
Como vota o líder do PMDB?
O SR. uADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, está liberada a bancada. mas acomp~o a emenda..
Considero que as razões apresentadas pelo Senador Gersoll
Camata são procedentes. Bastam apenas trinta dias, ooma eleição
municipal, para que a opinião pública fique esclarecida sobre a
proposta de cada candidato, de cada partido.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota o llder
doPFL?
..
O SR. HUGO_ NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presidente. o
PFL votará acompanhando a emenda, pelas razões expostas por
seu autor, considerando, todavia, a questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Como vota o llder
do PP?
O SR. BERNARDO CABRAL(PP-AM) - Sr. fu>idente,
os argumentos expendidos pelo Sr. Relator confnmaram ~e _S.
Ex• tem razão: Acompanho o_ voto do Relator:: não à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Como vota o líder
doPSDB?
.
_
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) -Sr. Presidente,
uma campanha política é um momento de educação política. Não
podemos petderuma oportunidade de discutir, aprofundar.
Acompanho o voto do Relator contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota a Liderança do PTB?
-
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O SR- V ALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. Presidente,
essa emenda é específica para a área de rádio. Logo mais. vamos
verificar o que diz a respeito, o mesmo autor, para televisão, tam~
bém ~ essa eleiçio.
É louvável a iniciativa do _Senador Gerson Camata. Poi'-isso
a Liderança do PTB acompanha o Senador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota a Lide-

rançado PT!
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- Sr. Presidente, o
PT, neste caso, acomJ>4Dha o Relator. Somos contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota a Liderança do PJ'R?
O SR: l:SPERIDIÃO ÁMlN (PPR-SC) - Com o Rejator.
porque esse horário assegurado por lei é a mellior maneira de
combater o poder ecooômico.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os Srs. Sena~s já
podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM•s1M• OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhies - Beni V eras -Carlos BezemCarlos Patroc!nio- Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho
Jorge - Edison Lobio - Elcio Alvares - Fernando Bezerra - Flaviano Melo- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda
-Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena -láder B&Ibalho- Jeffersoo Pm:s- Joio Rocha- Joel de Holland.lJooas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agripino- José Fogaça
- José Ignácio- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lúdio Coelho
- Marluce Pinto - Nabor Júnior- Osmar Dias _, Renan Calheiros
- Romero Jucá - Ronaldo C. Lima - TeotOcio Vilela - Valmir
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃo• OS SRS. SENADORES;
Ademir Andxade - Antonio Carlos V aladares - Arlindo
Porto - Arhlr da Távola - &nedita da Silva - Beman:Jo CabralEduardo Suplicy - Emília Fernandes- Esperidião Aniin- Francelino Pereira - Freitas Neto- Gilvam Borges - lris Rezende -João
França- Jos6 Arruda- JoséBi.inoo- José_ Outra- Júnía MariseLaura Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Mauro Miranda - Ney Suassuna - Onofre QUiiian - Pedro
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire ~ Roberto
Requiãó- Romeu Tu ma -Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 39
Srs. Senadores; e NÃO 3Z.
Não houve abstenção.
Total: 71 votos.
A emenda foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa,
Emenda n'" 65, que será lida pelo Sr. 1'" Scaetário cm cXerdC"io,
Senador Renan Calhciros.
·

É lida a seguime
EMENDA N" 65-PLEN
Dê-se ao parágrafo terceiro- do_ artigo 56 do Projeto de Lei
da Cfunara n• 109, de 1995, a seguinte redação:
-

a·an.

-,,§-3°í>Urarlte os trinta dias que antecederam
tevéspem do pleito, as emissoras de televisão reservarão,
para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral gratuita,
diariamente, exCeló aos âomingos, 30 minutos de sua
programação. entre as trezes horas: e treze horas e trinta
minutos: e outros trinta minutos, entre as vinle horas e
trinta minutos e ãs-Vinte e uma horas."
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O SR. GERSON CAMATA . Sr. Presidente. peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para um esclare·
cimento. sem- revisão do OI3dor.) - Sr. Presidente. esta emenda
apenas compatibiliza a redação do § 3° com a redação da einenda
referente ao § 1°, aprovada anteriormenle. De modo que peço ao
Sr. Relator que permita a emenda de redação. Se a minha emenda

tivesse sido rejeitada. esla estaria preju~jcada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. Senadores já
podem votar. (Pausa)
(Procede-u à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE&
Antonio Carlos Magalhães- Arlindo Porto- Beni VerasCarlos Bezerra - Carlos Patrocínio-- Carlos Wilson - Casildo
Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão- Elcio Alvares - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Periira - Geraldo
Melo - Gerson· Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Guilherme Palmeira- Hugo Na,oleão- Humberto Lucena- Jader
Barbalho- Jefferson Peres- Joio RoCha-- Jõel de Hollanda- Jo-nas Pinheiro- Josapbat Marinho - José Agripi:Do - José Fogaça José lgnácio- Leomar Quintanilh~- Levy Dias- Lucídio Portella
- Lúdio Coelho- Marluce Pinto- Nabor Júnior- Ney SuassuoaOsmar Dias- Ramez Tebet- Renari. CalliêírOs- ROberto FreireRomero Jucá- Ronaldo CUnha Lima - Teotônio Vilela- .'\'almir
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadares - Artur da
Távola - Bernardo Cabral- Eduardo Suplicy - Emília Fernandes
- Esperidião Arnin- Freitas Neto_- Íris Rezende- João França.José Arruda- José Bianco --José Outra- Lúcio Alcântara- Marina Silva -Mauro Miranda- Onofre Quinan- Pedro·Piva- Pedro
Simon- Roberto Requião- Romeu Tuma- SérgiO Machado.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram SIM 46
Srs. Senadores; e NÃO 22.
Não houve abstenção.
Total: 68 votos.
A emenda foi"aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a .mesa. a
Emenda n° 108, de autoria da Senidora MailU:Ce Pinto, que será
lida pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador Renan Cafueiros..

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Emenda 109. sobre
o mesmo assunto. que tem parecer favorável do Relator.
Pergunto ao Senador Eduan:lo Suplicy se mantém ou retira
seu requerimento para votação nominal desta emenda.
O SR. EDUARDO SUPLICY. Retiro, Sr. Presidente.
A SRA. MARLUCE PINTO • Sr. 11<.sidente. peç<> a pala·
vm.
O SR. PRESID~NTE (José Sarney) • V. Ex" tem a pala-

vm.-A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. p.,. um esclareci·
mento. Sem revisio da oradora.) - Sr. Presidente, apresentei esta
emenda ampliando de cinco para dez dias após as eleições o prazo
para que os partidos registn:m os candidatos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O .parecer do Relator 6 favoó.vel à emenda.
O Senador Eduardo Supliey tetira o pedido de votaçOO no-

minal.
Em vota_ção.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N" 109- PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 1~

"Art. 12 Os partidos e as coligações solicitariio ã
justiça eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 10 de julho de 1996.''

(j SR. PRESIDENTE .(José Samey) - Sobte a mest a
Emenda D0 68, que será lida pelo Sr. 1° Secretário em eXercício.
Senador Renan Calheiros.

É lida a seguinte
EMENDAN-68-PLEN
Suprima-se o art. 80. renumerarido-se os seguintes:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. Ex• tem a pala·

É lida a seguinte:
EMENDA N" 108- PLEN

vra.

Dê-se ao § 4° do art. 11 a seguinte redaçio:
Em todos os cálculos, será sempre desprezada a
fração. se inferior a meio,· e igualada a um. Se Igual ou

superior.
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Pergunto ao Senador Eduardo Suplicy se deseja votação nominal ou se retira o seu requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Retiro. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

-- -

--

O. SR. PRESIDENTE (José Samey) · Com a palavra a Senadora Marluce Pinlo. autora da emenda.
A SRA. MARLUf:E PINTO (PTB-RR. Para um esclareci·
mento) Sem revisão da oradora.). Sr. Presidente,
e Srs. Senadores. apresentei esta emenda porque da maneira como está redigida. fica pre}.ldicida a fração meio, potque dC acordo COm-O projeto são desprezadas as inferiores a meio e igUaladas a um. as superiores. Cria-se um impasse. porque a fração meio não está justifi~
cada no relatório. Por este motivo é que apresentei esta emenda.
4ue foi açataóa pelo Relator.
- -O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Estamos votando a
l!menda n'' I O~ •1t1~ tem parecer favc:--:ovel do Relator.

sn.

O SR. ROMERO ,JUCÁ {PI'I..-RR. Para um esclarecimen·
to. Sem revisão do orarJor.) - Sr. Presidente. gostaria que as Sr's e
Srs. Senadores prestassem atenção ao art. 80 e a esta emenda. porque a redação dada na Câmara dos Deputados. apesar de ser uma
idéia merirória. já que procura obstaallizar remessas de reCUrsos para as prefeiUJras, da forma como es~ coloca em risco a
ablação de todas as prefeituras DO tocante. inclusive_, à execu~
do Orçamento -federal de 1996, quC Via.mo6 votar nesta Casa. Por
uma questão muito siril.ples. O art. 80 diz o seguinte: 11Fica proibido aos Estados e à União procederem a transferências voluntárias
de iecursos aos Municípios apOS o-dia 30 de junho de 1996 .. ..:·"
(Chamo a atenção para o fato de que o Oxçamento da. União, ao
longo desses anos, só 6 exerutado no segundo semestre do exercicio; J>Oita:n!Q_, já coloca uma questão de _prazq.) .•• ''t:essaha~_ os
destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente para execução de obra ® serviço em andamento e com crooograma preflxado_.u

as
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O que o artigo ·diz? Primeiro, que O que não for pactuado 30 de j:lnbo de 1996, ressalvados os recursos destinados a cumprir
até o dia 30 de junho não pode mais ser liberado, ou seja. isso vai acordo."
gerar uma corrida em relação à máquina blrocrálica federal e estaA ex~ssio ''accm;lo" está certa. Pode ser um conv&rio,
dual e, efetivamente, o governo ou quem quer que seja s6 vai agi- pode ser um contrato, pode ser uma obra oon}lnta. enfiiD., há váliz.ar os processos daqueles Muoicipios pan. os quais houver intc- rias maneiras de haver coopemÇilo entre os governOs federal. estaresse na liberação de recursos. Primeira questão.
dual c o municipal. no caso.
A segunda qucsllo ~ maiS grave. E. que mesmo a~ 30 de ju!.
E continuo:
nho. de acordo com o tcxlO, só podeyá ser liberado recurso até o
"-celebrado anterionnenre".
dia 30 de junho para execução de se&iço ou obra em apdamento.
A~ sim. O acado tem que ter sido celebtado anterionnente
ou seja, mesmo antes de 30 de junho. R:ansos para umA obra ini- _ ao dia 30 de jmho e destinar-se à execuçlo de obra ou servíço em
cial não poderio ser liberados.
andamento. Em andamento quando? Na épxa. da ressalva, ou seja,
O SR. ROBERTO FREIRE - Isso t obrigatório.
depois do dia 30 de juoho. Tem que estJir em andamento. Não 6
O SR. ROMERO JUCÁ • Nilo. Isso nio esü previsto an!..Í do dia 30 de junho; t depois. Tudo isso esá embutido na roaaqui. ~ liberaçio do orçamento é voluntária e nio obrigatória. O salva "ou serviço em andamento c com cronograma plt-ftxado".
fato de o ~ISO coçstar m c:xçamedo nio signifiCa <p~e o mesmo Quer dizer, o acoido tem que eslabcleoer, antes do dia 30 de ju.scriobrigd:totiamette liberado. Penso que essa questão é muito séria.· nho. que é necessário liberar dinheiro no dia 1° de oubJbro ou no
Entendo que, quando o texto foi proposto, o objcto do mes- dia IS de setembro s6 para o que estiver cm andamento depois do
mo era o de se. ressalvar o orçamento, mas aqui este nlo está res- Oia 30 de junho. O que nio estiver em andamento depois de 30 de
salvado.
. junho é claro que não lem que receber.
O art. 1° diz o seguiDte:
Finalmente. o dos destinados à segunda ressalva é "para os
"Art. I •, A Justiça Eleilota!, mediante representação de can- deslillados a atender situações de emergência e calamidade públididato, Partido ou Coligação, dclcmlinari.- a susta.çio das transfe- ca", o que é uma questão a~ de bom senso, potqUe essa nio pode
rências e a paralisaçio da obra ou serviço correspondente."
ser pevista.
·
·
Ainda se coloca .em cheque a possibilidaáe de ~
Entendo, dala veala, que a ressalva abrange aquilo que a
de obras por cunho petitico que se queim dar. Isso dependetá do prud&!cia determina e nlo proibe, repito, que seji liberado qualTribunal ou do Juiz Elciton.l.
quer recurso previsto em orçamento.
Essa é umaq1leslilo muito séria, pa111 cujo debate gos!aria
O SR. ROMERO JUCÁ ·Depois de30 de jmho, não.
de chamar a atenção. Se esse texto for aprovado, estaremos coloO SR. ESPERIDIÃO AMIN ·Não. Se nilo tiver sido ooncando todos os prefeitos do BraSil sem condições de iniciar qual- tratado, se não tiver sido objeto de um acordo, de um convênio aoquer obra oom recurso federal a partir do próximo anoo. P~ tes do dia 30 de junho nilo pode mais set celebrado. Acho que está
prefeitos iniciaria alguma obra para a qual os governos fedem.l e certo.
estadual d&Iio prioridade.
O SR. ROMERO JUCÁ - Mesmo estalldo oo orçamento,
Gostaria de colocar esta queslilo para debate, Sr. Presidente. nio pode ser liberado..
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - De julho em diante. se nio
O Sr. José Sar7~!ey, President:e, deixa a cadeira da tiver cOnvênio nlo será lil!erado.
O SR. PRESIDENTE (Teotoriio VIlela Filho) - Senador
presidência, que é ocupada ~lo Sr.Teotônio Vikla Fi~
Ramez Tebet, deseja ~sara pa.Ia.vra?
lho, ] 0 Vice-Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET - Sim, Sr. Presidente. St's e Sra.
O SR. BERNARDO CABRAL ·Sr. Presidente, peço a pa- Senadores, entendo que o te~to tal qual veio da Cámara é altamen- te momlizador porque diz que "fica" proibido aos Estados e à
lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feolonio Vilela Filbo)- Concedo a Uniio procederem a transfmociAs voluntírias de n:cw:sos aos
Munic!pios após o dia 30 de junho de 1996".
palavm a V. Ex•.
Isso não tem nada a ver com aquilo a que aç Municfpios já
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, não tenho em mios o original têm direito, mas ele faz a ressalva: "ressalvados os destinados a
da emenda, mas, pelo que leio, o eminei:tte- Senador Romero Jucá cumprir acordo celebrado anteriot:mente para execução de obra cu
está apenas declinando da supressão do art. 80, que con16m mais serviço em andamento e com cronograma pti-fiXado e dos destidois parágrafos. Aqui nio consta "suprima-se o art. 80 e seus pará- nados a atender sib:lações de eme~g&.cia e calamidade pública".
Esse texto é altamente moralizador, por isso voU manter o
grafos". Por uma qu.estlo de t6cnica legislativa, seria intei'esSante.
meu parecer pela rejeição da emenda.
Eu gostaria de ser esclarecido a esse respeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDF;NTE (feotonio Vilela Filbo)- Os Sra. SeO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala. nadores jâ podem votar.
vra pela ordem.
O SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente. pela
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Concedo a
ordem.
palavm ao Senador Esperidiio Amin, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Concedo a
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (I!PR-SC. Pela ordem. Sem
reviSãO do orador.) - Sr. Presidente, não posso concordar com a in- palavm ao Senador Josi I~io pela ordem.
O SR. JOSE IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. Pela orteipretação que o Senador Romero Jucá passou para o Plenário.
Por isso voto pela manutenção do art. 8(J. O-segundo receio apn>- dem. Sem revido do omdor) - Sr. presidente, coosiderando as exsentado pelo Senador Romero Jucá, a meu ver, não esti escrito no celentes consi~ feitas pelo êminente Senador Bernardo Caart. 80.
-bral, de que a emenda apenas se refere ao artigo; é evidente que dá
0 que diz o art. 80? Vou pedir alençio para a leitura, por- a impressão de que ela se refere ao caputdo artigo e deixa de fora
os dois parágrafos que silo subdivisão do artigo, mas, por boa técque pode ser que eu esteja errado, e aí me curvarei: __
_ _
''Art. 80. Fica proibido aos Estados e à União procCder a nica. coloca-se: suprimam-se o art. 80 e seus parágrafos. Aqui está
transferencias voluntárias de recursos avs municípios apóS o dia só-o art. 80. Considerando esse aspectO, eu pediria a V. Ex• que,
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Estado e à União procederem transferências voluntárias de recur·
sos, após o dia 3_0 de jloho de 1996~ Dá a dati. de úrlcio desse ·praz.o_ c não dá a data do fim. Logo, significa que, at6 o fim do exercício orçamentário, oo seja. a~ 31 de dezembro, nenhuma obra nova
pode ser iniciada, mesmo após 3 de oub.lbro.
Então, há uma falha de redação ou uma intençio deliberada
de assim propor. Não estamos aqui vedando w sustando esse__ tip:l
de ação durante o processo ou perlcxlo eleitoral; estamos aqui proibindo que haja transferência voluntária- ~6 31 de dezembro de
É lido o seguinte
1996, segundo a intetpretação que me suscito aqui fa:i.er. Mas~
Art. 80. Fica proibido aos Estados e à União pmcedç~m a evidentemente, o Relator, que estudou a matma, poderá. oeste
tnmsfen'Jncias voluntárias de recursos aos Municípios após o dia caso, trazer mais luz ao debate. Fico com esta intcrpretaçio, que 30-dejunhd'de 1996, ressalvados os destinidos a cumprir acordo creio • 6 um grave complicador deste artigo.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Com a pacelebrado anteriormente para exeaJção de obra ou serviço em an·
damento e ca:n. cronograma prefiXado, e dos destinados a atender lavra o Senador RamezTebeL
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pam um esclarecisituações de emerg&.cia e Calamidade pública.
§ I • A Justiça Eleitoral. mediante ~pn:selllaÇão de candida- mento. Sem revisão do orBdor.) - Sr. ~idente, o Senador José
to, partido oo ooligaçio. detotminará a sustação das lnU!Sfer&lcias Fogaça levanta uma questio que, como Relalor, passcu-me despercebida. Vejo que tem proced&cia a observaçlo feita pelo See a paralisaçio da obra oo serviço co:treSp:mdente.
§ 2° A infraçio do disposto neste artigo caracteriza malver- nador Jos6 Fogaça. Nio obstante, está absolutamente claro que essação de recursos públicos e sujeita õs reSponsáveis às penas da tamos diante de uma le_gislaçio eleitoral para o pleito do correDle
ano de !996. PortaniO, oio há nenhum intiqete que enleDda
lei.
O SR. HUGO NAPOELÃO • Sr. Presidente. peço a pala- proibiçio como indo além do per!odo eleitoral. O prazo da eleição
vra pela ordem.
é 3 de ouiUbro, para o primeiro turno, e 15 de novembro, eventualO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a mente, para o segundo rumo.
palavma V. &•.
O Sr. Wal_deck Orndas .. Permite:..me V. Ex• um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem ,_
O SR. RAMEZ TEBET- Ouço V. &• oom prazer.
·
visio do orador.)- Sr. Presidente. apenas um esc~mento.
O Sr. Waldeck Orndu- Pela Emenda D0 6, V. Ex~nio
Com relação à preliminar, imagino que-se cair o dispositivo apenas incluiu as entidades vinculadas, como restringiu a vinou o art. 80, no caso, cairio, obviamente, os seus -parágrafos. Não culaçio at~ a realizaçlo das eleições. Compreendo que lhe te~
poderio ficar soltos no texto que fiCaria sem sentido.
nha passado despercebido por conta da pressa, boje à tarde, de
Pessoahnente, acompanharei aprovando a emenda do Senapreparar o material. Efetivamente esta questió está esci&Iecida.
dor Romero Jucá. Entendo, como _S. Ex•, que, quando fica proibi- Entendo, se me permite, isso obstaculiza até projetO$ que- se-tedo aos Estados e 1 Uniio procederem às transf~ncias vohmtárias nha, com financiamentos externos, que dependam de prcx::essos
de n:cunos, ap6s o dia 30 de pnbo, estamos, lamentavehnente, in- de tramitaçio, complexos, cuja contrataçio independe da boa
clu:indo aí as verbas orçamentárias. Nos meses de agosto a dezem- vontade das partes. Razio pela qual vou votar sim i emenda,
bro. veremos os 6 mil municípios biasileiros proibidos de receber contra V. Ex•.
= s . Considero uma aberraçio, embora rocooheça até que o
O SR. RAMEZ TEBET- Agradeço o aparte de V. &•.
texto da lei, tal como veio da Câmara dos Deputados, tem uma inHavia apenas prestado atençlo A minha emenda e não- ao
tenção moralizadora. Poc essas razões, votarei sim i emenda.
seu prazo. Agora. incluir entidade$ por que? Porque todos os plei0 SR. JOSÉ FOGAÇA·. Sr. Presideme, peço a palavm tos que se fazem attav61 de tnnsfereacias volunláriu, a maioria
deles ó feito oom entidades do Governo, por interm6dio de convôpela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • Conoedo a nios que se realizam en~ oo podereo públicoo. Nio ó feito mmca
palavra ao nolm SCillldor J~ Fogaça.
pela Uniio ciireta:meme, mu po!' suas entidades vinculadas. Esse o
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem ,_ esclarecimento 'fle eu go<laria de P=W"·
visão do orador.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadotes, queria
O SR. LOCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço a pltapenas levantar uma qoestio. Após o prarunciamento, a palavra lavra pela ordem.
usada, pela ordem, pelo Senador Espcridiio Amin, vem tentar traO SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho) • Pela orzer um pouco de luz sobre essa deoisio, pela gravidade e pela im- dom. ooooedo a P!'iavm ao Senador Lolcio Alclntara.
port!nciaqueelatem.
_. ~. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela orde.!!).
Na verdade, estamos aqui dizendo que fiCa proibida a trans- Sem revisão do orac:Ioc.) - Sr. Presidente. penso que a emenda é
ferâ!cia volunliria de recursos. Transfer&!cia volunliria ó IOda morulizodora, eiÜ conota e deve ser aprovada, e oio tem sentido
aquela que oio depeDde de estabelecinteniO constitucional. As nenhum, depois da eleiçio de 3 de oolubeo. O mondato lennina no
lnU!Sfem.cias oompuls6ri.as s.lo aquelas pn:vistas na Constituição dia 31 de dezcmbro e ainda está-se repusando recurso novo para
e, portanto, constib.lem-se de ~se absolutam.enle automático, Pn:feito que C$li em fun de mandato.
QuaniO aos acordos internacionais, princip&lmente cem
obrigatório do Governo Federal para os Estados e Munidpios.
Aqui. sio aquelas emendas feitas ao Orçamento. ou as ver- essas ag&ciãs de fomento e desenYolvimento, eslá aqui cOnbos previstas no Orçamento, transferidas voluntariamente. Isso templado no aconlo celebu.do. Nio há fmanciamento de ag&lporque cabe ao Executivo essa decisão, uma vez que o Congresso cia internacional sem um acordo ~viamente celebrado; o deapenas a autoriza, mas quem decide liberar voluntariamente é 0
sembolso é que se dá posteriormente, mu o acordo já é prcePoder Executivo.
xistente. Portanto, esti perfeitamente contemplado no caput do
. Preoalpa-me que, na iDterpr'etaçio do art. 80, e a{ eu ~art. 80. O que o Senador Rcmero Juci afnmou nlo esti-can O essana da palavra do Relator para sua inteqetação, fica proibido ao pírito da emenda.
antes de colocar em votação, que orientasse no sentido de que fossem lidos o artigo e seus os dois parágrafos, para que a Casa saiba
precisamente- o que -irá ser Cxtizpado do tex.to se, eVentualmente, a
emenda for aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -Não se trata de uma questão de ordem. mas a Mesa atenderá a solicitação de
V.Ex•.
Sobre a mesa, artigo que será lido pelo Sr. J0 Secretário.

essa
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Realmente, para que cada um tenha consciência do que vai
votar, está vedada a liberação de recurso orçamentário, mesmo que
lá esteja conSfgnada a dotação, a não ser que exista algum acordo,
algum convênio anterior, que tenha estabelecido um crooograma
de liberação. Fora issO,-realmente não pode, e estou de acordo com
o espfrito da emenda.
O SR. RAMEZ TEBET ·Sr. Presidente, pela ott!em.
O SR. PRESIDENTE (Teorooio Vilela Filho)- V. Ex' tem
a palavra, Senador Ramez Tebet..
O SR. RAMEZ TEBET - (PMDB-MS. Pela ott!em. Sem
revisão do-orador.)- Tenho a impressão de que essa Emenda no 6
do Relator esti aprovada. Se ela está aprovada - peço licença ao
Senador Romero Jucá - a emenda de S. Ex_•, por conflitar com
essa, está prejudicada. Nilo lemos que votá-la, pois, regimentalmente está prejldicada. Essa é a questão de otdem que levanto e
submeto à Mesa.
O SR. SÉRGIO MACHADO • Sr. Presidente, peço a palavra pela ott!em.
O SR. PRESIDENTE (Teorooio Vilela Filho) - Tem V.

Ex• a palavra.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pela ordem.
Sem revisio do cmuior.) - Sr. Presidente, as verbas orçamentárias
teriam que ser ressalvadas, pois o Congresso aprovou o Orçamento no ímal do ano anterior, deímindo as verbas.

Esses Dão são projetos eleitoreiros -colocados de última
hora. Foram recursos previstos no ano anterior para serem libemdos durante ó exercício.-- Não se trata de_recurso novo Cfoem de invenção do governante para beneficiar o seu candidato. Creio ser
um absurdo a não-liberação de recursos, qUe fazem porte do Orçamento. durante o período eleitoral.
Essa foi a vootade do Congresso, aprovada por todos os
Congressistas, sém exceção. Entendo que DO caso de recurso novo
ou verba. genérica--até haveria sentido, porém considero um absurdo o caso de verbls Ç31'Ím~. com destin_ação certa e aproVadas
pelo Congresso.
Por isso, acompanho a emenda do Senador nes~ _sentido,
uma vez que deixa a1r0 e faz com que a vontade do Congresso
Nacional prevaleça e aquelas emendas que não são eleitoreiras e
que já foram previstas no ano anterior poSsam: ser utilizadas a fun
de que nem as comuDidades nem a população sejam. prej.Idícãdas.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Teo!Doio Vilela Filho) - Tem. V.
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os- seus Municípios SCjam. Obtidos. Protege a Oposição do abuso
do poder de verba pública.
Portanto, essa história. de que o Orçameoto da União está
vedado é conversa futda, desrulpem-n::·e. Duvido que qualquer
juiz, com base numa Iiberaçio de um Orçamento da União veriba a
condenar qualquer administrador público. V amos discutir isoo de
forma clara. O que se quer evitar, na verdade, é a utilização do dinheiro da União, poxque, quem tiver o cofre da SEPLAN vai fazer
campanha dos seus Prefeitos.. seja aqui ou em qualQuer parle do
BrasiL
Então, quem quiser votar permitindo que o dinheiro público
possa, de fonna desordenada. ser utilizado depois do dia 30, vota
com a emenda; quem, no meu elu.endinlento, quiser zelar, proteger
os cofres da União e o de>-; Estados da ~ssão inevilá.vel da verba
da eJc.iiio, yotà ·eonüi.."
O meu voto, portanto, com todo o tr:speito ao_ Senador Romero Jucá, é contra a emenda. No meu entendimento. o disposítivo da Câmara 6 altamente moralizador e pedagógico.
O SR. PRESIDENTE (TeoiDoio Vilela Filho) - A Mesa
indaga ao Relator Ramez Tebet se na sua subemeoda estio contemplados os §§ 1° e 2°. Se estiverem contemplados. está pre}ldicaOO o roquerimenro do Senador Romero Jucá.
O SR. RAMEZ TEBET • É claro que estão.
O SR. PRESIDENTE (TeoiDoio Vilela Filho) , Mas a
Mesa gostaria de ouvir agora em plenário.
O SR. RAMEZ TEBET- Estilo contemplados os §§ Io e 2".
O SR. PRESIDENTE (TeoiDoio Vilela Filho) -Está pre)ldicado, portanto, o requerimento do Senador Rop1«0 Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Teorooio Vilela Filho)- Passamos
à Emenda n° 27.
Sobre a mesa, emenda q1,1e será lida pelo Sr. 1° Secretário
em OXet<:fcio, Senador Jos6 Eduardo Outra.
-

É lida a seguinte
--EMENDA N"27 CCJ (ADITIVA)

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 37 do Projeto de lei
da Câmara zio 109, de 1995:
1
_
'Vlll- pe~ juridica que tenha contrato fumado com a administraçio pública direta ou indireta com a
finalidade de prestação de serviços, de realização de
obms: ou de fornecimentO de bens.''

O SR. PRESIDENTE (TeoiDoio Vilela Filho)- Com a palavra o Senador Jefferson P&es, _rara encaminhar a votação.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para encamiSem revisão-do omdor.)- Sr. Presidente, a Bancada continua libe- nhar a votaçio. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, sn e
rada para votar.
Srs. Senadores, a emenda proibe doações fmanceiras a candidatos
O tneu voto é cont.Ia a- emenda. Há essa histórii-de_ que o por empresas que tenham contrato de prestação de serviços, realiOrçamento da Uniio está.- envolvido nisso. Não está! Fala-s_e {até
zação de obras ou de fornecimento de produtos com o Poder Púem acordo anteriormente estabelecido, quanto m&is O Orçimen- bijco.
-.
to da União. O Orçamento é um acordo nacional, é lei. O qUe o
A emenda~ de cunho moralizador, Sr. Presidente, e guarda
legislador está qu-erendo evitar é que i época da eleiçio se utili- coerência com o dispositiVô do projeto mantido pelo Relator que
ze dinheiro público, que se faça convênio - isso é que precisa proíbe doação tambmt por empresas concessionárias ou pernii.sficar claro - que se repasse dinheiro. Não é o OrÇamento da sionárias de serviço público.
União, não! Duvido que a Justiça Eleitoral vá interpretar que
Ora. por que é que o dispositivo do projeto proibe que emuma rubrica da Uniio que possa ser liberada seja crime. De for- presas concessionáriaS ou perniisslonárias façam doações a candima alguma!
datos? Evidentemente para impedir que esses contratos de concesFica claro aqui que, a partir do dia 30 de )lnho, dinheiro pú- são ou permissão favoreçam empresas em troca de contribJições a
blico da União e dos Estados não poderio ser repassados aos Mu- _ candidatos apoiados pelos Prefeitos.
DidpiOS:- O texto da Câmara é altamente moralizador. Protege o
Pela mesma razão me parece, Sr. Presidente. repito, pare.
Governo Federal de pressões espúrias às vésperas das eleições. guardar coerência, proibir-se-á que empresas que tenham contratos
Protege- os Governadores, que. às vésperas das eleições, vão ser com a Prefeitura, por- e-xemp1o~ raçam doações a candidalos apoiapressionados por Prefeitos para que recUrsos de obras novas para dos pelos Prefeitos ou de candidatos à Câmara Municipal do gru(X>

Ex• a palavra.

- --
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aquelas empresas que venham a participar de uma licitação fuwra
tenham colaborado anteriormente. O que s·. Ex• quer ~ isto sim,
recer empresas na contratação de serviços ou de obras. obras su- esta 6 a leitura que faço ~ é proibir ~.c o faz bem - que haja essa soperfaturadas, mediante licitações espúriaS. Em trocã., eSsas empreciedade, esse conúbio, Sr. Presidente. que é nitidamente espúrio, ã
sas viQ legalmente, mas imoralmente, contribuir para a campanha custa do &ário.
desse candidato.
De modo que eu pediria ao eminente Relator que revisse a
Se isso não for imoral, Sr. Presidente, eu é que não tenho sua posição e que desSe parecer favorável à emenda, que é o que
mais nação de &ica.
ora faço, Sr. Presidente. pediDdo à Bancada"do PP que acompanhe
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· Concedo a a votaçio da =onda pela aprovàção. ·
palavtll ao Senador RamezTebec
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Como vota
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Parn encaminhar a o Líder do PMDB?
votação. Sem revisio do orador.) -Sr. Presidente, S?s e Srs. SenaO SR. JADER BARBALHO • A Bancada está liberada.
ckm:s, a emenda do Senador Jefferson P&es IS ao art. 37, que esta- Sr. Presidente. Pessoalmente, acompanho o Relator.
belece proibição de doações.
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) -Como vota
O que Jll"tende a emenda? Que pessoa jutidica que teDha o Lider do PT?
"'
coolrllto fmnado com a adminisUação pública direta oo iudireta
O SR. EDUARDO SUPLICY. Considero a emenda •Jll"com a fmalidade de ]ll"stação de serviços, de IU!ização de obtas sentada pelo Senador Jefferson Pms altamente',.oor.ilizante do
ou de fomocimen10 de bens, flQUe, se aprovada a emenda do Sena- processo eleitoral. PortaniO, encaminho favoravelmente.
dor Jeffer.;on P&es. imposs(bilitada de contr;buir para os partidos
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) -Como vota
o Líder do PFL?
políticos e pam os candidatos.
A emenda tem a roopagem da &ica e da moral. Não hi dúO SR. HUGO NAPOLEÃO • Acomponho o Relator. Sr.
vida nenhuma que tem. S6 que ela. mdigida como está, não atinge Presidente.
a fmalidade pretendida pelo ~ autor. Por qu~?. Agora mesmo ouO SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Filho) -Como vota
vimos do Senador Jefferson Péres a afii'DWiva de que as empmsas o Líder do PTB'?
não poderiam dar dinheiro, coolribuir fmanccíramente ou com
O SR. V ALMIR CAMI'ELO • Consideramos a emenda
bens pam os candidatos do Prefeito muniCipa.l. Om, mas ele nio do Senador Jefferson P&es transparenle e moralizadora. Por isso.
sabe quem vai ganhar a eleição. Além disso. no meu modo de en- o PTB acompanha o autor da emenda.
tender, isso nio evita a licit.açio viciada, qUC é o que se proam.
O SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Filho) -Como vota
coibir em última anüise.
o Líder do PSDB?
Entio, não me pa.IeCe correta a vcdaçio instituída pela
O SR. SlíRGIO MACHADO • Sr. Presidente. a emenda
Emenda D0 27. A questio de impedirwse a licit.açio viciada deve do Senador Jefferson Péms é extremamente importante e moraliza
ser equacionada oo ato próprio. Da forma como está. a emenda o processo. O PSDB acompanha a emenda do Senada Jefferson
acabaria por criar constrangimeiltri Is em]ll"sas que de forma legi- P&es.
tima venceram licitações e têm contratos com o Poder Público. O
O SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vdela Filho)- A Mesa
fato de a emp;esa ter vencido uma licitação legitimamente e ter solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
contrato com o' Poder P6blico não impede que ela venha colabonr
Os Srs. Senador<s já podem votar. (Pausa)
com os candidatos.
(Procede-se à varação)
Raciocino- de fon:Da difertlnte. Isso taml:ém significa- qu•e.oVOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
quem tiver colabondo nio poderá contratar posteriormente. VaA. Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da Távolamos chegar a um p:mto altamente perigoso, que 6 o de formar a
Benedira da Silva- Bem Veras- Bernardo Cabral- Carlos Wilnossa opiniio através de dedllções.
As empresas que colaborarem numa canq:wmba ficam impe- . soo - E<klaroo Suplicy - Emilia Fetnan<les - Esperidiio Aoilii didas de fumar contrato com a ~o pública? A legisla- FCIDIIDdo Bezerra- Flaviano Melo- Francelino Pereira- Geraldo
Melo- Gilvam Borges- Humberto Lucena- Jefferson Peresção nio estabelece isso. Daí por que peço v&ia ao Seoada' Jefferson P&es, para. recoohccendo o m&ito do seu objetivo altameDI.e Joel de HoUanda - José Agripino - José Arruda - José Outra José Fogaça -José lgnácio- Júoia Marise- Lauro Campos- Lúnobr-e. discordar da emenda.
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. P=idente. peçO a pa- cio Alclntara - Marina Silva - Marluce PiDIO - Nabor JúniÓr Ney Suassuna- Osmar Dias- Pedro Simon-~ Rcna.n Calbeiros lavra. para encaminhar a votaçlo.
O SR. PRESIDENTE (Tootooio Vilela Filho)- Tem a pa- Roberto Freire - Roberto Rcquiio- Romero Jucl- Romeu Tuma
- Ronaldo c. Lima- S6rjio Machado- v almir Campelo.
lavra V. Ex•.
O SR. BERNARDO CABRAL (1'1'-AM Para encaminhar.
VOTA "NÃO" OS SRS. SENADoRES:
Sem revisão do orador.) - Sr. P=iâente. Sr"s e Srs. Senadores. a .
A. Carlos Magalhies- Carlos Bezemt- Carlos Patrocinioleirura que faço da emenda do Senador Jefferscn Péres aio 6 a Casildo Ma1daner- Coutinho Jorge- Elcio Alvam.- F"'itas Neto
mesma que fez o eminente Relator, Senador RamezTebct.
- Ge""" c - - Gilberto Miianda - Hugo Napoleão - lris ReTenho a impressão, Sr. Presidente, de que o verbo ter _aqui zende - Jader Borbalho - Joio França - Joio Rocha - Jonas Picolocado sinaliza pom a pessoa jutidica que teDha c:ootr1to fumado. nheiro- Josaphat Marinho - Leomar Quintanilha -,Levy Dias O que o eminente Senoda deseja? Deseja que haja um conluio espú- Lucício Porteila- Lúdio Coelho- Mauro Miranda- Ramez Tebet
rio enue aqueles candidatos que. evmmafmente, dispõem da simpatia - Waldeck Ome!aa.
do Jl<"feito e. cooseqüentemcute, venham a ser apoiado& por ele, desO SR. PRESIDENTE (Teotôoio Vilela Filho) - Votarnm
de que essas pessoos jnídicas coinec=l a fazer dooçéles sabendo que Sim 40 Srs. Senadores e Não 23.
elas têm um retemo nio muito moral, ainda que legítimo.
Nio houve abstenção.
Ora. quando o Senador Jefferson Péres. declara "que tenha
Total: 63 votos.
contrato ftrmado". evidentemente, S. Ex• não está proibindo que
Aprovada.
de sustenlação do Prefeito. Porque o que acontece, na prática uma pdtica espúria -.é que Prefeitos ou Vereadores possam favo-
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O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filbo) - Som a

mesa. emenda que será lida pleo Sr. I o SecretáriO~eril exerc:fcio,
Seandor Renan Callieiros.
É lida a seguinte;_

no Projeto de Lei da

Cjmara

perinanecõt sentados. (Pausa.)

Em.en~

n" 57 queiram

.

Aprovada.

· O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vil•la Filho) - Som a
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário- em exercício,
Senador Renan Ca.lheiros.

EMENDA N" 57- PI..EN
Inchla~se

Setembro de 1995

Os Srs.. Senadores que aprovam a

É lida a seguinte

n° 109, de 1995, o

seguinte artigo 11, renum.erando-se os demais:

Art. 11. Ao eleitor com domicilio eleitroal em munidpio
criado e .não instalado até a data de :ipício da vi#ncia desta lei é
assegurado o direito de votar e ser votado no muniápio do qual foi
desmembrado o do seu domicílio".
O SR. PRES:IDENTE,jJ'eotonio Vilela Filho)· Concedo a
palavra ao Senador Geraldo Melo, para encaminhar.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pam encaminhar.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o objetivo da emenda 6

EMENDAN" 16
Suprima-se o inltsO U do art. 28, renumerando-se os demais. e. em cooseqQência. dt-se aos incisos m e IV do mesmo artigo a seguinte rcda.ção:

''ITI - seri assegurada a l'CICOntagem aniDmática
dos votos pela Junta Apuradora. que efetivar-sc-4 ao
pmzo m>lximo de 48 horas. quarido, na fundamentação
do recurso. ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes. o não fechamento da contabilidade
da uma, bem como a apresentação de totais de votos nulos. brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas demais Seções do mesmo município ou Zona.

apenas uma cautela pam resguardar eventuais dúvidas de interpretação que possam oconer em relação a cidadios que, ap6s a aiação rcc:en~ de mun.icipios. transferiram o seu domicilio eleitoral
para o município noVo. Se este nio for instalado a tempo, flca esse

eleitor sujeito ao ri&W de ser interpretada a Sila situação fileitoml
como a de alguém que perdeu o domicilio no município ~ligo e
ganhou domicilio em um município onde não haverá eleiçlo para
prefeito.
Por essa razão. embora compreenden(:lO tratar-se de uma si~
mação vi:rnJalmente óbvia, a que caracteriza o direito desse eleitor
de participar cOmo candidato ou votante do pleito no mu;ãdpio
que cedeu o território ao município novo, nio bá por que subm.et8lo ao risco de uma interpretação ambígua.
..

Isso excede as expectativas, sim. mas não prejudica

~

guém. Está-se cercando a situação de uma clareza que, amanhi,
evita inconvenientes e o prejtilzo para o direiiD de algum eleitor
que se sinta prejudicado por uma interpretação equivocada.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Concedo a
palavra ao nobre Relator, Senador Ramez Tebet. para encami-

nhar.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhv.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SRA.s .e Srs. Senadores,
havíamos rejeitado essa emenda porque oos parecia desnecessária.
Como estamos votando mat6rias de conteúdo educativo,
mudo o meu voto e opino favoravelmente à emenda do Senador

Geraldo Melo.
.
..
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) - Senador
Eduardo Suplicy. poderemos realizar votação_simbólica?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sim. diante do pBI<Cer do

E!eiwral.
IV - nos casos nio enquadrados no inciso anterior. caberá à Junta Apuradora. por maioria de votoa, de-cidir sobre o reçu_rso."
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Sérgio Machado, aut<r da emenda.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pam encaminhar. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente, o objetivo desta
emenda. .•

(ThJIDJito)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Pn:sidente. e o
destaque?

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Indago ao
Plenário se concordam em votar simbolicamente a Emenda n" 16.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filbo) - Pela ·or. dcm. concedo a ~vra ao nobre Senadoi José Eduardo Outra;
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-sE. Pela ordem.
Sem IOvisão do orador.) - Sr. Presidente, o pedido de destaque
desta. emenda foi feito por nós, por não concordannos com o relatório que aCatou a emeD.ifa. O nossO· poSiCíonameliiD é contráno à

emenda.

RelatOl'.

No nosso entendimeniD. o art. 300 do Regimento Intemo.
inciso XVII d4 direito ao autor do requerimento de destaque de

O SR. PRESIDENTE (feotonio.Vilela Filho). Concedo a
palavra a nobie Senadora Júnia Marise, para encaminhar a votação.
··~
. • . ~·· - - ~. .. A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Para encaminhar.
Sem revisão da orad.on.)- Sr. PresiQente, SRA.s e Srs. Senadores,
penso que o Senador Geraldo Melo tem toda tazão. Em todos os

utilizar da j;âlavra, para. encaminhar a votação.
-0 SR. PRESIDENTE (Teotonfo Vilela Filbo) - Em votação.
O SR. JOSÉ EDU ARDO OUTRA - Para uma questão de
ordem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonlo Vilela Filho)~ VamóS fa-

Estados_ está haven4o emaucipaçCies de municipios, e os plebiscitos, inclusive, estão sendo decididos pelos próprios Tribunais
RegionaiS Eleitorais.
Em Minas Gerais. por exemplo, o Tribunal já tem marcado
datas para a realização de plebisCitos. Certamente poderia ocorrer,
até a instalação formal desses novos municípios. alguma dificuldade, alguma ambiguidade na questão do _próprio domicílio eleitoral.
Portanto, o PDT encaminha favoravelmente à emenda.

zer a votação nomimL

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filbo)- O Plenário
concorda com a vot.ação simbólica.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não. Sr. Presidente.
Como requerente de um pedido de votação em -Separado. gostaria
de encaminhar a votação, de acordo com o art. 300 do RegimeniD

!nlerno.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) - Senador
Iooé Eduardo Outra. de acordo com o Regimento desta Casa. só o
autor da emenda ~e encaminhar; o autor do destaque não.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente. insisto
na questão de ordem. O art. 300. iri.cisó XVU diz o seguinte:
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"Anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada,
se o autor do requerimento de destaque não pedir a palavra para
encaminhá-la, .•. ''
Como autor do requerimento de deslaqUe, estou pedindo a
palavra, parn encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Tem a pa·
lavra V. Ex•. para encaminbar. ,

O SR. JOSÉ EDU AMO DUTRA (PT-.<>E. Para encaminhar. Seni. revisão do orador.) ·Sr. Presidente, Sr"S e Srs•. Senadores. no nosso entendimento, o inciso II do art. 28 da lei aprovada
na Câmara contribui sobremaneira para que o processo de recontagem de votos, principalmente a lisura e a transpar&lcia do processO eleitoral, no nosso País, seja profundamente agilizado.
Temos diversos exemplos de pedidos de recontagem devotos 'que acaba.Dl sendo obstruidos pela morosidade da nossa Justiça
Eleitoral. Existe um exemplo recente do Estado de Sergipe, onde
houve um pedido de mcontagem de votos que, só sete meses depois, foi dtferido. Quando isso ocorreu, foi provado que o pedido
tinha procedência., inclusive modificando o resultado eleitoral.
Diz o inciso II:
"Seodo o pedido formulado conjuntamente pela maioria dos
partidos participantes do pleito e com representação na Clmara
dos Deputados considerado individualmente. quer seja;n coligados
ou não, o deferim.euro setá automático ã recontagCm. pela junta
apuradora, efetivar-se-á no prazo máximo de 48b."
No nosso entendimento, essa legislaçio, que foi aprovada
pela Câmara, cootribui pua acabarmos com essa s6rie de recursos
que tramita na Justiça EleilOral, pam possibilitar uma apuração
mais rápida e dirimir, de maneira mais efetiva, as dúvidas relacionadas ao processo eleitoral e, principalmenle, ~locar para decisão dos Partidos, que são os instrumentos de efetivaçã.o da democracia, um initrumenro para se possibilitar essa recontagem.
As argumentações que foram colocadas no senti(io de que
esse dispositivo poderia ser utilizado de forma indevida, simplesmente para tumultuar o processo, oo nosso entendimenro, nio procedem, já que ele previ! que esse requerimento teria que .ser aprovado pela maioria dos Partidc::s, que - entende-se - estio no pleito.
Por isso, encaminhamos contrariamente ao acatamento dessa
emeoda pelo Relator e pela manutenção do texro que veio da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· O Relatoc.
Senador Ramez Tebet. deseja fazer uso da pelavta?
O SR. CARLOS PATROCfNIO ·Sr. Presidente. peço a
palavra para uma questio de ordem.

e

O SR. PRESIDENTE (feoiOnio VIlela Filho)· Para uma
questão de ordem, concedo a palavra. a V. Ex•.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (l'fL-TO. Pam uma questão de oolem. Sem n:visio do omd<r.) • Sr. PresideDe, parece-me que
ainda hã pooco uma emenda apr=nlada pelo ominente Senada RomeroJucá foi-coosiderada ~porque já havia sido coosagmda no projelo de lei aJXOVOdo pelo eminente Relator Ramez Tebet.
Paxece-me, Sr. Presidente, salvo melhor juízo. que "este é o
mesmo caso: já foi aprovado o projeto de lei. portant.o, julgo prejudicada es:sa emenda.
•
__ _ __
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA ·Sr. P=idente. peço a
palavm para contraditar a queslio de onlem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Ftlho) • Pua contraditar a questio de ordem. ccncedo a palavra a V. Ex'.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pam conllllditar queslio de ordem. Sem n:visio ODOdor.) • Sr. Presidente, quando foi votado o projeto, foi explicitado que estávamos votando o
projeto, o relatório e as emendas, ressalvados os destaques de votação em scpuado. Se não foi contraditada a questão de ordem no
outro caso, não 6 problema meu.
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Estou contraditando a questão de ordem deste caso específico, até porque essas emendas que foram acordadas no encaminhamento foram a partir de um acOrdo entre as diversas Lideranças.
no sentido de encaminhar o processo de votação. E ficou certO de
que a Bancada do PT apresentaria esses cinco destaques de votação em separado. Ficou claro, quando foi lido o encaminbamenro
da votação, de que seria aprovado o relat6rio e as emendas do Relator, sem prejuízo dOs destaques das emendas que haviam sido

apr-esentados.
O SR. ROBERTO FREIRE· Sr. ~sideme pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) • Tem V.
Ex• a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPR-PE. Pela onlem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero esclareoer que são
questões completamente distiritas.
O caso de que· trata o Senador José Eduardo Outra é uma
emenda. No caso do Senador Romero Jucá, foi uma subemenda do
Relator aprovada pelo Plenário. Nio era destaque ressalvado. En.
distinto do destaque que S. Exa tinha solicitado, porque tratava-se
de uma subemenda.
No caso do Senador José Eduardo Outra. é uma emenda.
Não foi nada 3Jr0Vado. O destaque ressalvava. enquanto que, na
outta, o destaque perdia o sentido porque uma subcm.enda já havia
modificado e tinha sido aprovada.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho). Tem a po·
lavra o Relator, Senador Ramez Tebec., para dirimir-e&sa-questio.
O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. ~sidente. goolaria de ver
dirimida essa questão de onlem.
··
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Ftlho) • A Mesa se
pronunciará aPós o Relator.
O SR. RAMEZ TEBET . Sr. P=idente. quan1o A inler·
pretaçio regimental, o meu põnto de vista é o espos8do pelo Senador Roberto Freire.
No caso de ~cn, a Emenda n° 16 aiilda nio foi votada. Estava ressalvada. Portanro. entendo que temos que dar a palavra,
salvo melhor juízo - Dio estou querendo intetpretar pela Mesa - ao
Senador Jos(; Eduardo Dulra. para que possa defender a emenda
para a qual solicitou '? destaque.
ConSulto V. Ex- se, quando me chamou. era para entrar no
mérito.

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Ftlho). V. Ex' foi
consultado para ajudar a dirimir a questão de ordem.
A Mesa nio acolhe a questão de onlem do Senador Carlos
Patrocínio e coloca em votaçio a emenda.
Concedo a palavm ao nobre Senador Ramez Tebet. Relator.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB·MS. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estamos opinando, com relação a esta Emenda n° 16, por realmente suprimir o inciso II do art. 28:
É claro qUe, numa eleição, onde há mais de dois candidatos, é muito fácil obter a recontagem de votos porque os que
perderam, naturalmente, vilo requerer. Por isso, pensO que, para
todo pedido de recontagem, tem que haver uma fundamentação, tem que ter havido um pedido de impugnaçio. sob pena de
ficarmos ao arbítrio daqueles que foram vencidos no pleiro eleitoral A Justiça existe ju~nte para diriniir isso: Entio, nesse
sentido, ,votamos pela ap(óvação da emenda apresentada pelo
Senãdor SérgiO Machado.CoofOllllC diz aqui: "impõ&-se altemr o lexto original. uma vez
que .. penniliria a recootagem automitica doo vaos. issO 6 gmve; ....

clusive, sem fnrvJamentação, o qJC 6 mais pp.Ve ãinda -. genndo problemas exlremamenle gmves em todos os mmic!piós brasileiros, cootriWiodo pera nunultuar o bom atvfamento da apuraçio tle votos.
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que
há
um
equívoco
por
parte
do
Senador
SérgiO MaAssim, adotamos integralmente a Emenda n° 16, que, além
de suprimir o citado dispositivo, promove os nec:essários ajustes chado. A nível de interpretação da lei, o inciso e o pará.grafõlêm
mais força_ que o caput. Ele procum explicitar O caput do artigo.
nos outros incisos do artigo."
Portanto, no caso, está bem claro que há uma ligação entre o iDciÉ essa a opiniio do Relator.
O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Prosidenoe. peço a pala- so n e o inciso L Fica claro que terá. que_ ser fundamentado, e a, lei.
vra pela ordem.
no caso. gamnte a imediata coocessio, considerando que os partiO SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) · Tem a pa- dos, na sua maioria, o estio requerendo,
lavra V.Ex•.
Compreendo as preocupações do Líder Sérgio Machado,
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS,PE. Pela ordem. Sem mas penso que S. Ex• incorre em eno de inlezpretação. No caso.
IeVisão do orador.) • Sr. Presidente, só gostaria de lembrar que no acOmpanho o raciOcínio eSJXisado pelo Senador Roberto F:reire e
ínciso I do art. 28 está explicito que qualquer pedido terá que ser mamenh<> o texlo originário da almara, discordando da posição
fundamentado.
do Relator também e, portanto, votando contra. a emenda que suO pedido fonmlado cmjlnlamenle pela maioria dos parti. prime o inciso.
dos, mas fundamentado, fad com que a recontagem. seja automáti!
O SR. PRESIDENTE (feolonio Vilela Filho). Com a pa·
ca. Nio é um pedido qualquer. Está escrito no inciso I:
lavra a SeDadora Júnia Marise, do PDT.
.
"I - nas 48 horas seguintes à divulgaçio dos dados da totaliA SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Para
zação dos votos de munlápios, pOderio os partidos poUticos, in- encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. PresidCD.te,
dependeDiemeDic de prévia impognação, rcquetor fundamentada- SRA.s e Srs. Senadores. tamb6m nos detivemos muito na análise
mente a ~gem de votos de uma determinada sessão ou zona da n:daçio do projetO aprovado pela almara e enoendemos que
eleitoral Sendo o pedido fonDillado pela maioria dos partidos par- não há I3ZÕCS que possam. efetivaJ]lente.Ievar à supressão do inciticipanles do pleito. a recontagem será autom.ática;"
so U do art. 28, pcnque o próprio projeto da O'lmam reconhece e
Mas o pedido será fundamenlado. Não é um pedido qual. adota o crit&io da fundamentaçã~
quer, ou seja, nio é porque foi considerada perdida a eleição, mas
Ora. se o pedido formulado con}lntam.ente pela maioria dos
é um pedido fundamentado. Entretanto, se é úm pedido da maioria partidos com representaçã.o na Câmara, considerados individualdos partidos participanteS, é automática a reconlã8Cin. e esse~ mente, quer sejam coligados ou não. o deferimento será autcmátiCo.
do de recontagem vem com. um pedido de fundamentação.
Sr. Presidente, o nosso entendimento é que prevalece, sem
A emenda., portanto, deve ser rejeitada.
dúvida alguma. o ponto de vista de que não haverá nenhuma difiO SR. Sli:RGIO MACHADO· Sr. Prosidenoe, peço a pala- culdade por parte das juntas apuradoras em analisar, inclusive, a .
vra pela ordem.
própria fundamentação dos partidos oo daqueles que encaminhaO SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)· Tem a pa- rem qualquer manifestação nesse sentido.
lavraV.Ex".
-_
-Põrtanto, somos favoráveis ao PI Ojeto aprovado pela CâmaO SR. Sli:RGIO MACHADO (PSDB-CE. Pela ordem. ra e, lamentavelmente. não acompanhamos aqui a emenda apreSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SRA.s. e Srs. Senadores, sentada pelo Senadoi Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho). Conio vo<a
o caput do artigo nlo diz isso. E quem trata disso é o inciso, que, ~ ~
por sua vez, nio esclarece nada.
o Líder do PFL. Senador Hugo Napoleão?
Se no caput do artigo estivesse ex(JI'CS'so isso, oo seja~ que
O SR. HUG(T NAPOLEÃO (PFL-PL Como Uder. Para
teria que haver fundam.eotação, a argumentação de V. Ex.. estaria encaminhar a votação) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores,
coneta. Acontece que o caput do artigo não diz isso. IssO é- dito -voto com o Re~tor. pelos fundamentos que S. Ex• eXJrCSSOU.
no inciso r. logo o inciso n é independente e está vinculado ao caM
O SR. PRESIDENTE (fcolonio Vilela Filho). Como vota
o Líder do i'SDB, Senador José Ignácio'F0rr.ira? ~.
~- ~
putdoartigo.
Por isso, apresentamos a preseDte emenda. que não permitiO SR. JOSii: IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Como
ria simplesmente a recontagem au10mática sem nenhuma _funda- Llder. Para en<:aminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, entendo tamb6m que, se não
mentaçio.
O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Prosidenoe, quando se aprovarmos a emenda do eminente Senador Sérgio Machado,
fala que poderão os partidos fundamenladameme pedirem reoonta- manteremos esse inciso II, que coloca claramente uma disposição
gem de voto de uma detef!Dinada seção ou zooa eleitoral e se diz, de deferimentO autooiá.tico. de imedialo, sendo o pedido formulado conjlnlameme, é evidente
Por maior que seja a fundamentação contida no inciso L o
que está se tratando de um pedido fundamentado. Não é sendo um que ocorre, por ordem do inCisO n. é o dcfeiínieDtó automátiCO. A
pedido formulado, é um pedido fundamenlado. Mas se o pedido fundamentação pode ser substanciosa ou não, maS o deferimento
foc forimllãao pela maioria dos partidos implica que a contagem será automátiCo.
seja automática. Mas é evidente que todo pedido tem que ter funDe maneira que quem quiser ma:~u.U-o inciso n.
damentaçãç. É-evidente que ningu6m pode pedir sem nenhuma do o deferimento automático, pelo simples fato de o pedido ser
alegação. É necessário que haja fundamentação, e não simples- formulado. mesmo com a fundamentação não substanciosa. deve
mente por vontade ou por desejo de quem o formula.
aprovar esse texto. Mas quem não quiser que esse inciso II contiO SR. Sli:RGIO MACHADO • Por que no terceiro fala so- nue no texto. e deve votar favoravelme_p.te à emenda do Senador
bn: fundamentação?
Sérgio MaChado, extirpando do texto esse inciso n. que assegura a
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Vamos ou. aprovação au~mática do pedido.
vir os Lideres e vamos votar.
O SR. FRANCELINO PEREIRA • Sr. Presidenoe, peço a
Como '9ota o Líder do PMDB?
- palavra pela ordem.
O SR. JADER BARBALHO ~ (PMDB-PA. Como Líder.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho). Concodo a
Para encaminhar a votaçio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- palavra a V. Ex•.
dente, a Bancada continua Iibemda, mas meu voto é contrário à
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Pela ordem.
emenda. Sr. Presidente.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, não sei be~ se é pela or-

mesuran-
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dem. mas gostaria. talvez um pouco a destempo. de chamar ateu~ ros- Romero Jucá- Romeu Tuma- Sérgio Machado- Valmir
·
ção para o segui.nle. Há uma emenda da m.iriha aulOria. longa, que Campelo- Waldeek Ornelas.
foi SUbmetida ao Relator, da qual desistimos depois, embora ela
ABsttM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
esteja contida no processo, em razão_ de uma emenda do Senador
Carlos Patrocinio- Emília Fernandes.
Ed.ison Lobão, da qual não tive noticia,- -e tamb6m. fundamentalVOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORES:
mente, em razão da emenda do Senador Sérgio Machado.
Antonio Carlos Valadm::s - Arlindo Porto- Benedita da
É preciso salientar o seguinte..Quando li este disJX)sitivo,
tive oportunidade de ir à Cimara dos Deputados, e lá convenci Silva- Carlos Bezerra- Coutinho JOige- Eduardo Suplicy- Flacom alguns lideres, aos quais indaguei quais os pontos falhos DO viano Melo- Gilberto Miranda- Jader Baibalho- João Fraqçaprojeto que foi aproYã.do pela C6.mara. E alguns líderes, inclusive Joio Rocha - Jo~ Outra - José Fogaça - Júriia Marise - Lauro
com projeção dentro da Câmam, disseram-me que esse em um dos ~s .- Leomar Quintanilha - Marina Silva - Nabor Júnior Osmar Dias-'- Pedro Simon- Roberto Freire- Roberto Requiiio.
ponlos falhos.
O SR. PRESIDENTE ~eotooio Vilela Filho) - Votaram
Li atentamente o dispositivo. Recordo-me que ele já existiu
.
na legislaçio partidiria e na legislaçio eleitornl. Ocone que, se SIM 34 Sn. Senarlot<:s; e NÃO 22.
Hguve 2 absteQqões.
nós apoiarmos esse item IL estaremos permitindo a recontagem de
Total: 58 votos
votos em praticamente todos os municípiOs- brasileiros, simplesAprovada a emenda.
mente porque aquela corrente que perdeu as eleições, se não tiver
O SR. ARTUR DATÁVOLA - Sr. Presideme, pela O!detn
a maioria dos municlpios, conquista o muniáf)ío. Eu já vi isSo eni
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho). Concede a
Minas Gerais, até através de COIIUpção de uma legenda de aluguel
qualquer, que se vendeu a um grupo de partidos políticos e, conse- palavra ao Senador AI1llr da Távola pela o!dem.
O SR. ARTHUR DA TÁ VOLA (PSDB.RJ. Pela ordem.
qiientemente, promoveu-se a n:contagcm automática.. Isso nio
existe na legislaçio. Permitir-se a recootagan aUtOmática pela ditadu- SC!JD RlVisio do orador) - V. Exa encareceu a u~ia na votaçio,
pois, com toda a razio, temos o dever de enttegar essa matéria já
ra da maioria- e uma ditadrra.. às vezes. conupra -·6 impcx;sfveL
A emenda Sl!rgio Machado t absolutamente necesSilria, apreciada o mais rápido possiveL Como houve matmas que foram
porque a impuguaçio deve ser preeedida de uma !nve impugua- votadas independentes da votaçio nominal, C<lllSUlto a Mesa, os
çlo ou, como no caso da emenda, ela deve observar determinados Lideros e a asseSS<lria se DiD se poderia fazer a seleçáo das 10
emendas que faltam. para verificar se b6 alguma que pode ficar
requisitos de vigilância dos partidos politicos.
Efetivamente, essa é uma emenda de difícil aprovaçio oo fcn. da votaçio nominal, o que acelemria o processo de votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • Nobre SeSenado. É o meu ponto de vista e a minha convicçlo, resultado
nador Artur da Tivola. a Mesa transfere a solução aos Líderes e ao
também da minha experi&lcia como homem póblico.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· Como vota Plenário.
V amoo fazer volaçio simbólica e quando alguma Liderança
o Lider do PT? O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP) • O Partido dos achar por bem fazer vota:çlo nomiDal. vamOs ao paineL
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela F'úho) - Sobre a
Tn.balhadores. acompanhando a argumentação do Senador José
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Sccrdário em exercício.
Eduardo Outra. vota "nio".
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) • Passa·se à Senador Renan Calbeiros.
vot.açio. Srs. Senad.cJN.s, ocupem os seus lugares.
É lida a seguinte:
A Presidencia infonna ao Plen4rio <p~e a~ o prciente mo.
EMENDA N" 83-PLEN
menta votamos I.R:ze emendas. Temos ainda dez a serem votadas.
Comprometemo-nos de enviar amaub.!i A C4mara dos Deputados
Os incisos I e m do art. 36 passam a ter a seguinte tedaçio:
esse projeto para que o Congresso Nacional consiga viabilizar e5Sa
''I - no caso de pessoo. rlSica, a cinco por ceillo
proposta no praw estabelecido pela Constimiçio. O quorum está
dos rendimedos: brutos auferidos no ano anterior à eleibaixando. Poço aos Sn. Senadores, aos Hdemo, aoo autores. de
ção, até o limite múimo de R$35.000,00 (trinta e cmco
emendas. ao Relator, que sejam sucintos para que JX)Ssamos, devi·
mil n:ais);
damente esclarecidos, votar ainda boje. ainda nesta sessão, toda a
m - 110 caso de pessoa juridica, a um por cento
...
.
.
. ..
ma=w·
da receita operaciooal bruta do- ano amcrior i eleiçio.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, peço a V.
até o limite de R$100.000,00 (cem mi! n:ais)."
·
Ex• que esclareça como deve ser a votaçlo.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • Concedo a
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela F'úho)- Quem vota palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutra. pm:a encaminhar.
"sim" aprova a emenda e que;m vota ''nio" a rejeita.
--O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PI'-SE. Para encami.
Todos os Srs. Senadores já votarun? (Pausa)
nliar. Sem revisio do orador.)· Sr. Presidente, SI"s e Srs.
- res, este Plenário. b6 p<XJCO, aprovou uma emenda reduzindo o
(Procede-se à votaçiúi.)
tempo de propogauda eleilonl de sessenta pm:a trin<a dias, acatando o argumento do nobre Senadqr Gerson Camata de que nas_ deiVOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
ções municipais as pessoas se conhecem. é mais f!icü o contato e,
Antonio Carlos Magalhães- AI1llr da Távola- Beni Veras portanto, não seriam necessários os sessenta dias.
- Bemaido Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Elcio
Estamos tmando de limites de contribuição pm:a a campa·
Alva.Ms - Fernando Bezerra - Francelino Pereira - Geraldo Melo nba eleitom.L Se V. Ex!Is atentarem para essa questio irio petce'ber
- Gerson Camata- Hugo Napoleio- Humberto Lucena - Íris Re- que no ano passado tivemos uma eleiçio nacional para Presideote
zende- Joel de HoUanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- da República, Governadores de Estado, 2/3 -do Senado Federal e
José Agripino- José Anuda- José Iguácio -l.evy Dias - Lucidio pm:a deputados estaduais.
PorteUa - Ll!cio Alcânlanl - Ll!dio Coelho - Marluce Pinto Os limítes que eStão sendo propostos no projeto estabele·
Mauro Miranda- Ney Suassuna- Ramez Tebet -- Renan Calhei- cem para a pessoa juridica um valor que COtTesponde à metade do
·~-

senado-
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Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador
estabelecido para as eleições gerais do ano passado e. para as pessoos flsicas, um limite exatamente igual ao proposto nas eleições Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB,MS. Pllra encami;lhar.
do ano passado.
Para sermos coerentes com relação ao eiltendimeiJf.o de que Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. assim como ÍtZ etri relaestas eleições são diferentes das anteriores e que, portanto, não ção a outra emenda. vou traduzir esta em números. A emenda pro-.
têm a amplitude das anteriores, o que }JstificOQ uma votação favo- cura reduzir realmente a contribuição tanto das pessoas tisicas.
rável a reduzir o tempo de propaganda eleitoral de 60 para 30 dias, quanto das pessoas juridicas até o limite, para pessoa tisiCa, de
R$35 mil e de R$100 mil para as pessoas }:nídicas~
temos de reduzir os limites de contribuição tanto para pessoas f'J.Si.
cas quanto para pessoos jlridicas.
·
Entencio que essa emenda-deva ser rejeitada.
Por isso, eslamos propondo um limite máxinlo de R$1 00
O projeto, lal qual veio da Câm.ana. permite que uma ~ssoa
mil para pessoas jurldicas e o limite máximo de R$35 mil para física contribua até o limite máximo, traduzido em reais para
pessoas físicas, obedecidos aqueles pressupostos iniciais de per- comparação, de R$52 mil e a pessoa juridica contribua com até
centual da renda bruta e de percenblal do fablramento, por enten- R$230 miL A matéria veio bem regulamentada da Câmara, está de
der que esses limites sio muito mais coerentes com uma eleição acotdo com os parâmetros e com a oonnalidade daquilo que se
-- pode exigir ou se pretender em termos de contribuição. Opiá pela
municipal que se verificará. no ano que vem.
rejeiçãO da Emenda n° 83. de autoria do nobre SenadOr José
Portanto, apresentamos essa emenda e esperamos o voto favo:rivel dos nossos pares, coerentemente com decisão tomada an- Eduardo Outra, para manter o projeto tal qual veio. da Câmara com
relação aos incisos I e III do art. 36.
..
teriormente.
O SR- PRESIDENTE (feotonío Vilela Filbo) -Como vota
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA • Sr. Presidente, peço a pa·
o lider do PMDB?
lavra pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filbo) -Concedo a
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Com o Relator.
palavra. ao nobm Senador Artur~ Távola.
O SR. PRESIDENTE (feó(6nio Vilela Filbo)- Como vota
O SR- ARTUR DA .TAVOLA (PSDB-RJ. Pela ordem.
_
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:n e Srs. Senador"es, o líder do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-<:E) - Com <>Relasalvo melhoc juízo, essa emenda nio eslá pll'judicada?
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela)- A Mesa quer ou- tor.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) - Como vota
vir o Relator, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MT. Para um esclareci- o lider do PTB?
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Com o Relator.
mento. Sem xevisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenaO SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) -Como vota
dores, volamos uma emenda i~ntica de autoria do Senador Pedro
o lider do PT?
Simon. qUeliilha essa mesma fmalidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- "Sim", Sr. PresiDe sorte que entendo que a matéria, apesar do destaque,
dente.
está prejudicada. JXUliUe já votamoS uma erilelida em qUe gatanti~
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Como vota
mos o projeto original, tal qual veio da Câmara. Refiro-me à
o lider do PFL?
Emenda n° 22..
-- o SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI): Com o Relatai.
O SR. JoSÉ EDUARDO DUTRA- Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - O PFL
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Concedo-.._ vola com o Relator.
Como vota o Hder do PP?
palavra ao Senador Jos.! Eduardo Outra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM) -Com o Relator.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pela ordem.
Senú~Visão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, o
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Os Srs. SeSenador Pedro Simon retircu sua Cmeriaa por Cilleiider que ela es- nadores já podem votar. (Pausa)
tava contemplada no projetD original.
( Proutk-se à votação-.)
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) - A emenda
do Senador Pedro Simon foi rejeitada. não foi retirada.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente. de
Benedita da Silva - Carlos Patrocínio- Eduardo Suplis::yacotdo com o encaminhamento do próprio Relator, a emenda do
Emília Fernandes- Gerson Camata --José Outra- Júnia MariseSenador Pedro Simon jâ estava contempladúi(j projeio -órigiDal. que
Lauro Campos- Pedro Simon- Roberto Freire.
estip1lava aqueles limites, Portanto. -ooocretamente, não foi vOtada..
Por isso, entendo que a nossa emenda não está prejJdicada.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
O SR. P.RESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Com a paJosé Fogaça.
lavra o Senador Ramez Te bel
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendo que
Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares a Mesa é que pode esclarecer se a Emenda n° 22 foi ou não voArlindo Porto- Arrur da Távola - Beni Veras- Bernardo Cabml
tada.
-Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Elcio AlO SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filbo)- A Emenda vares- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Peniiran° 22, do Senador Pedro Simon, foi votada e reje1tãda.
Geraldo Melo - Gilberto Mifolnda - Gilvam Borges - Hugo NapoO SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, mantenho meu leão - Humberto Lucena- Iris Rezende- Jáder Barbalho- João
entendimento no sentido de que a mat~ria está prejudicada.
França - Jonas Pinheiro -- Josaphat Marinho - José Agripino O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filbo)- Vamos vo<ar.
José Anuda- José Ignácio- Leomar Quintanilha - Levy DiisA Mesa. nã<fconsidera prej.ldicada a emenda e vai colocá-la Lucidio PotteUa- Lúcio Alcântara- Marluce Pinto- Mauro 'f\-!i ·
em votação.
-randa- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Os mar Dias- RamJ
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bet - Renan C alheiro- Roberto Requião --Romero Jucá - Romeu
Tuma- SérgiO Machado -Valmir-Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Teoconío Vilela Filho) - Votaram
Sim w·srs. Senadores e Não 43.
Houve 1 abstenção.
Total de volOs: 54.
Rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Passa-se à
Emenda n° 98, que será lida pelo Sr. 1° Socrelirio em exeicício,
Seoador Renao OiJheiros.

O SR. EDUARDO SUPLICY(Pf-SP) - Sr. Presidente,
voto "sim.''.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

VOTA "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Valadares- Benedita da Silva- Bernardo
Ca6rni - Ech!ardo Suplicy - Emília Fernandes - <krsoo Camala José Ou Ora - Júnia Marioe - Lauro Campos - Roberto Freire- Roberto Requil!o -_ _ ·
·
É lida a seguiote:
- -VOTAM "NÃO' OS SRS. SENADORi.S:
EMENDA N" 98- PLEN.
A Carlos Magalhães - Arlindo Porto --Artur da Távola Suprima-se o inciso IX:do art. 67Beni Veras - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner
O SR. PRESIDENTE (feotoirio Vilela Filho) -O aulOr da - Coutinho Jorge - Elcio Alvares- Fernando Bezerra- Flaviano
emenda deseja usar da palavra?
-Melo - Francelino Pen::ira- Geraldo Melo- Gilberto MirandaO SR. JOSft EDUARDO OUTRA (Pf-SE p.,. eocami- <Tlivam Borges - Hugo Napoleiio - Humberto Lucena- !ris Renhar. Sem revisão-do orackr.)- Sr. Presidente, serei muitO breve. zende- Joio França- Joel De Holanda -Jonas Pinheiro- Jos3pO objotivo da emenda é retirar a tipificação de crime eleitoral P""' hat Marinho- José Agripino -José Anuda - José Fogaça - José
a prática d'a boca de urna. por entender que. primeiro, na pritica, Ignácio- Levy Diu- Lucidio Portella- Lucio Alcântara- Maresse procedimento já aconl«:e em todas as eleições; segundo. en- luce Pinto- Mauro Minnda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Ostendemos que o prÕCesso de distribuição de material. se f~ nor- mar Dias- Ramez Tebet - Renan C8.lheiros - Romero Juca- Romatizado pela Justiça Eleitoral e pelo Poder Público. nlo significa- meu Tuma- ~rgio Machado- val:inir Campelo- Waldeck Omeria nenhum elemento de coação com relaçio ao eleitomdo; e mais las.
até por motivo de esclarecimento P""' a popolaçiio.
_
_
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho) - Votaram
Então, a questão seria suprimir a prática -da boca âe uriia da- - Sim II Srs. Senadores e N""ao 41.
tipificação de crim"e eleitoral, como está ptCvisio atUalmer!e.
Não houve abstenção.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O Relator
Total: 52
deseja prooUnciar."ie? (Pausa)
Rejeitadit. a- e:Dierida.
ComapalavraoSeu.adorRamezTebct.
.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio VLlela Filho)- Sobre a
O SR. RAMEZ TEBET(PMDB-MS. PAill encaminhar a mesa, a Emenda n• 33, que scrã lida pelo Sr. J• Secretário em
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. voto pela mjeí-- exerciciô, Renan Calheiros.
ção da emeD.da. p:n-que a pena prevista pua quem comete esse deÉ
lida
a
seguiote
lito é de multa. pottanto, uma pena branda. Penso que, realmente,
deve-se proibir a boca de uma. A Justiça assim· tem-se manifestaEMENDA N" 33, DE 1995
do, e se ficasse a-proibição sem cominaçio, sena riiUito-iUinL Portanto, sou pela rejeição da emenda.
Suprima-se o § SO do art. 48.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Comulto
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho)- Com a.paos Srs. Líderes se podemos votar essa mat6ria si:iD.bolicam.enle.
lavra o Senador Ronaldo Cunha Lima. (Pausa)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Nilo, Sr. PreO autor do requerimento, Senador José Ech!ardo Outra. deseja usar da palavra?
sidente. Utilizemos o painel.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -Como vota
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (fOoU>Dio Vilela Filho)- Concede a
o lider do PMDB?
O SR. JADER BARBALHO(PMDB-PA)- Sr. Presidente, palavta ao Senador RIIIIOZ T ehet.
acompanho o Relator.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. P.,. encaminhar a
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -Como vota votaçio. Sem revisão do «odor.)- Sr. Presidente, as Emendas n°s
o lider do PP?
33, 55 e 63 'têm o mesmo sentido. Propõem a supressllo do § SO do
O SR. BERNARDO CABRAL(PP-AM) - Sr. Presidente, art. 48 do Projeto que veio da anwa. que estabelece restrições à
o PP vota a favor da emenda.
divulgação de pesquisas eleitorais.
·
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Como vota
-Somos pela liberação das pesquisas sem censura. Lamento
que o Senadcr José Roberto Arruda não esteja aquL ·
o lider du PTB?
O SR. V ALMIR CAMPELO(PfB-DF) - Sr. Presidente, o
O Sr. José Roberto Arruda - Estou aqui. Senador Ramez
PTB deixa a bancada livre. Eu voto contra a emenda.
TebeL
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Como vota
O SR. RAMEZ TEBET - Qual é o mlmero da sua emenda,
o líder doPFL?
_
nobre Senador?
O SR. HUGO NAPOLEÁO(PFL-PI) • Com o Relaior, Sr.
O Sr. José Roberto Arruda - É a Emenda de n• 55.
Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET -Ela está incluida junto com as
vota Ei:nendas n~ 33 63~ VerSam-sg"bfe a -mesma- matéria, oo sejã,Ie-O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)o lider do PSDB?
-- _
tiram as restrições quanto à divulgação das pesquisas eleitotais. ·
O SR. SÉRGIO MACHADO(PSDB-CEF Si Presidente,
O projeto que veio da Clmara adiDite a =Iizllção de pesvo10 com o RelalOr.
quisas eleitorais, m:as impede que se fãça. qualquer pio)eção. IsSOé
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Como vota inconstituciooal. fere alguns dispositivos da Constituição, inclusio líder do PT?
---ve..o art. 220.

Coma

e
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V amos acatar essas emendas. A Emenda n° 55, de autoria
do SenadO< José Roberto Arruda, est.i muito bem I<digida. Sendo

assim. já: que as EmendaS iis 33, SS e 63 tratam da mesma matéria. propOmOs -a SUa unificação, abreviaDdo o tempo e Votauclo a

favor da Emenda nc. 55, dando o assunto por liquidado, pois ficamos muito bem com a ConstitUição da República.
Sei que a mat6ria 6 cont::g7Vertida. Muitos -entendem que a
pesquisa influencia o eleitor, muitos entendem quc,ela forma opinião. Todavia, freote ao texro constitucional. nio Dos resta outra
alternativa senão eliminar qualquer restrição pera gamitir a livre
manifestaçio de pensamento. No caso, a livre nwiifestaçio de infoçmaçiio, que 6 o que estA previsto principalmente DO art. 220, §
incisos IX e XIV. da CoDStitui~ da Repóblica. É o nosso pen-

S'

sam~Dlo.

O SR. PRESIDENTE (fwcoio Vilela Filho) ·A emenda
obteve parecer favorãveL
O SR. EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidente, poço a pot·
1avn., pela oi:dem.
-O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) ·V. Ex' tem
a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pela ordem.) • Sr.
Presidente. cm vista do parec:er do Sr. Relator, eu desisto, oeste
•
caso, do requerimento de votaçlo oominal.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Em votaçio.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com os votos COillm doa Seoado= Carlos WilSOD, Artur da Távola e Pedro Simon e absteoçio doa SeoadO<es
Lauro Campos, Osmar Dias e Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sob<e a
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Seaeürio em exerdcio,

Senador Renan Ca.lheiros.

É lida a seguinte
EMENDA N" 103- PLEN
Acrescente-se ao Projeto de Lei o se_guinte artigo:

"AIL As emissoras de rádio e televisão t.crio direito à compeosaçio fiSCII! pela cedência do homno gratuito previsto nestA lei."

O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho) - A Presidência esclarece ao Plenário que foi aprovada uma subemenda do
Relatoc correspondente a esta ma~ria. mas houve um pedido de
destaque e vamos colocá-lo em votação.
O SeoadO< Jos6 Eduardo Outra deseja usar da palavra cano
autor do requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho)· Coocedo a
palavra ao Senador Romero Jucl..
O SR. ROMERO JUCÁ ~RR. Pela ordem. Sem revi·
silo do ~orador.) • Sr. Presidente, Sr's e Sn. Seo.odores, parece-me
que este é o mesmo caso da emenda que eu havia apresentado e
que foi coosiderada prejudicada. potque havia sido aprovada uma
subemenda do Relator.
Creio que -esta- e:ID.enda está prej.1elicada, porque senio vamos ter dois pesos e duas medidas adotados pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vuela Filho) • A Presid&.cia gostaria justamente de prov~ o RelatCI" nes~ sentkJo.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para eocaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pluidente, vau na direçio
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da explieaçio dada pelo Seoador Romero Jucá. RealmeDle, nós
apuentamos a Emenda D0 10, que está assim J:!:(ligida:
As ctnissoras_de rádi_o_ e teleyisão ~eriio ~ito a compensação fucal pela cedência do horário gratuito previsto nessa lei.-Parágrafo único. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a
da _compensação fiscal de qu~ _trata
este artigo.
Apresentamos esta emenda porque o Poder Executivo ê o
útúco que tem compell!!ocia legal por.o editar oormas regulamentando o modo e a fO<ma de compeosaçio fiscaL
Emitimos o oosSo parecer favori.vel à emenda do Senador
Joiio Rocha porque é tradição no nosso Direito. Historicamente,
em todos 01 pleitos realizados até agora, as emissoras de rádio e de
televisio tiveram essa compensação_ í1SC8l. Nio achei justo retirála no pleito municipal de 96. Todav~ entendi de aprimorar, colocando aquilo que me pareceu óbvio. O Poder Executivo é que vai
regulamentar a matéria. editando normas pãm a fori:na dessa Com-

forma

peosaçiio fiSCII!.
Era o que eu tinha a relalar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho) • A Presid&lcia usa o mesmo critério anierior e declara P"ejudicado o re-

querimcoto.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Sr. PresideDte, eu já
havia pedido a palavra para contradirBr. V. Ex•. primeil:amente,
concedeu a palavra ao Relator. No meu entendimento. o eneaminhamento da Mesa está incorreto.
O SR. PRESIDENTE (fCO!ODÍo VUela Filho). SenadO< Jos6
Eduardo Outra, o Seoador Ramez Tebet Dão usava a palavra para fO<.
mularquesüo de O<dem. S. Ex' usoo da palavra como Relator.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Mas, Sr. PresideDte,
quando me levanrei para contraditar a questio de ordem do SenadorRomeroJucá, V. Éx•concedeu a' palavra. ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho) • A Presid&lcia concede a p,l!!avra a V. Ex•.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. p.,. contradi·
tar. Sem revisão do oradO<.). Sr. Presidente. Sr's e Srs. SenadO<es,
a subemcnda do B.obre Relator...
O_Sr. Ney S~na • Desculpe-me. Senador. Gostaria de
saber do Sr. Presidente se oS~ Jo$6 Eduardo Dutm está_ recorrendo da decisiio da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho) • A Presi·
dencia mantém a dccisio. O Senador José Eduan:Jo Outra não usou
da pola.vxa oo momento em que a solicitou. e. por isso, concedi a

palavra a S. Ex•.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Sr. Presideote, a

SU·

bemenda do Relator acrescenta um puágmfo ao artigo proposto
na emenda. A minb_a proposta de destaque é no sentido de se votar
cootra o artigo proposto na emenda. Se o artigo JrOPOSto na emenda fQ[' rejeitado pelo Plenário, então a subemenda do Relator não
-~msentido.

_

Entendo que não pode ser prejudicado o destaque com rclaçio i. votaçio em sepanldo de uma emeoda. em função de uma subemenda do Relator. que apresenta um parágrafo ao artigo exatame~e da forma originaL Portanro, Sr. Presidente, no nosso enten·
dimenlo, o destaque de votação em separado desta emenda não

está Jejudicado, na medida vm que a subemenda do Dobre Relator
acrescenta um parágrafo qúe, caso a emenda seja denubada, nio
tem sentido.
O SR. PRESIDENTE (fcotouio VIlela Filho)- A PJ.sidência
OD1eDde dif<reote e declarou prejudicado o requerimento de V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Passamos

à Emenda n° 11, que será lida pelo Sr. 1° Secretario em exercício,
Seoador Gilberto Mimada.
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Ê lida a seguinte:
EMENDAW 11
Dê~se

ao§ 3o do art. 11 a seguinte redação:

"§ 3° Vinte pOr centO, IiO-niúilino-:-âas vagas de
cada partido ou coligação deverá ser preenchida com
candidaturas de mulheres.''
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho). Concedo a
palavra à Senadora Emilia Fernandes, autora do requerimento.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para encami·
nbar a votação. Sem revisio da oradora.) - Sr. Presidente, sn e
Srs. Senadores, desde o início desta sessio, _solicitamos a votaçiÔ
em destaque desta emenda por se tratar de queslio prioritária pani
o .encam.U:lQ_a,mento das nossas lu~ e principalmente para a consecução dos objetivos traçados na aíltima coofe~ncia recentemente
realizada em Pequim, à qual esfe Senado esteve presente, através
de três Senadoras.
Queremos alertar, Sn e Srs. Senadores, pom o fato de que
estamos diante de duas questões no que se refere ao art. 11: o número de candidatos e a participação das mulheres, numa quota que
seria estabelecida por esta Casa.
É importante que se diga que, talvez por um descuido da
Câmara, foi aprovado o projeto da fonna como está redigido, colocando a participação das mulheres como um instiruto adicional à
apresentação dos candidatos pelos respectivos partidos.
A forma como foi utilizada, Oconteúdo, o mérito dessa proposta recebe a nossa crítica, é, no míriiinó. o pleito das mulheres
brasileiras, incluindo aí a Primeira Dama deste País, que esteve na
Conferência e assinou a proposta da plataforma de ação da Conferência, e de todas as mulheres deste País e do mundo inteiro. Na
Conferência de Pequim, inúmeros países ·estiveram presentes-e assinaram a plataforma de açio sem nenhuma reserva nesse sentido.
O Relator se preocupou. neste momento. em &presentar uma
emenda de plenário, após as tratativas, as argumCntaÇões que -certamente a bancada feminina apreseÕ.lOU, com o reforço das Parlamentares Deputadas ·que aqui estiveram. As ieivindicações foram
no sentido de que se mantivesse esse peroenblal da participação
das Dllllheres, não de uma forma adicionaL mas de uma forma
coerente e clara de quem quer realmente contribuir para a participação igualitma da mulher na polftica,. incluindo no OOjo da sua
listagem inicial já a garantia de 20% para as DDllheres.
Queremos deixar bem claro que número de candidatos ~
uma coisa e partidpaç.io das mulheres ~ ou Ira. Se o Relator encon- ·
troo uma saída intermediária, no seu modo de ver, dando a possibilidade aos partidos de apresentar ati 120% de candidatos ..r..
rente ao número de vagas, queremos dizer também que, com isso,
sentimo-nos praticamente usadas. As mulheres deste Pais foram
usadas na
para que os partidos aumeruassem o seu número
e, agora, também aqui no Senado.
Sr. Presidente, falo em nome das mulheres deste País. O
Relator propõe em tomo de 20% do número de vagas, mas queremos que. no mínimo, se estenda i -poSsibilidade (m11.30% da participação de cargos gamntidos ls mulheres. Dessa forma, sairlamos
daqui com. o que pretendemos. até porque a proposta da Conferencia Mundial já em de 30%. Nós. oo enlendimenlo de que a Cân:w:ados Deputados fazia alusão apenas a 2:()%., colocamos esse percenblal dentro da listagem prim01dia1 dos partidos.
Uma vez que o Relata: pretende defender a sua tese para
aumentar a possibilidade da vaga doo candidatos, apelamoo pam a
sua sensibilidade e para a :rqn:sentatividade masculina, neste Ple-nário. Quem est1 ocu'pando cargo públioo -e1etivo. que já passoo
pelas umas, pelas dificuldades de uma campanha eleitoral, com-

amam
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preende perfeitamente os entraves que nós, mulheres. temos para
competir, em termos de igualdade com os homens, na área da política. Aceitamos essa discriminação positiva, p.)rque-somente pressionando, fazendo com que os partidos políticos e as própriaS mu·
lheres se preparem para uma ação mais efetiva. no campo da política, é que estaremos realizando a demOCiacia, a liberdade e o desenvolvimento que pregamos.
O Relator pode, neste momento, ampliar a cota mínima de
20% para 30%. Abririamos mão e apoiaiíamOs ·a riwdanÇa feita,
agora, nas últimas horas, passando para cento e vinte e aumentando, dessa forma, o oúmero de candidatos que JXXIerão ser apresentados por partido.
Esse é o nosso pensamento. Pedimos o voto favorável, para
que as mulheres sejam es.timuladã.s petos pãrtidos, pelos próprios
parlamentares. Dessa forma. estaríamos nos colocando em pé de
igualdade com outros países que já tomaram essa iniciativa e que
está dando certo.
A democracia só se vive quando são ouvidos homens e muJheres. Esse é o nosso entendimento. Apelamos no sentido de que
seja aprovada a quota de participação das mulheres. não apenas
como um adicional, mas dentro do primeiro crit6rio da primeira
listagem. Pedimos ao Relator que passe para 30%, contemplando,
dessa fonna. o apelo das mulheres do mundo todo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (TeolOnio Vilela Fillio)- Cohcedo a
palavm ao Senador Ramez TebeL

O SR. RAMEZ TEBET <(PMDB-MT. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, sio quase 23 bons. Vou pedir licença pam dizer algo que
me conforta enormemente. que me con~ortoo da luta. da preocupação em relatar um projeto dessa envergadura e merecer a confiança dos meus Pares pa.ra estudar com profundidade esse assunto. A
coisa mais gostosa que me acoo.teceu foi estar r-Odeado das nósSas
colegas Senadoras, das Deputadas Federais que acorreram para cá
lutando pelos _seus direitos, buscando uma maior participação.
Estávar.D.os alguns Senadores reunidos no gabinete do meu
Líder, Senador )ader Barbalho, do meu Partido, PMDB. quando as
mulheres, no afã de atingirem o objetivo colimado, ali adentraram
e agiram de forma perwasiva. coD.víncente mesmo. Lutaram.--;defenderam. seus direitos, e nós acolhemos o apelo feminino. E quem
resiste a esse apelo? E quem haverá de resistir a esse apelo?
Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que rtZCmos? Apre·
sentamos uma emenda de plenário, modificando o texto que at~
enlio estava nas nossas cogitações e a~ mesmo no paiecer escrito
que já havíamos exara.do. Demos a seguinte redação ao arL I f do
projeto que veio da Câmara:
"Cada partido ou coligação poderá registrar candidato para
a Câmara Municipal até 120% do número de lugares a preencher".
Aumentamos o número. Portanto, as mulheres já conseguiram a sua primeira vit6rii,- -que não foi s6 delas, mas também da
classe política, porque aum.enlam.os o número de candidatos. O desejo de fazer política neste País e de disputar os pleitos está muito
gmnde.
Mirei-me na redação que deu a eminente Senad0111 por Minas Gerais. Júnia Marise, e que foi subscrita pelas demais Senadoras da República. Incorporei como § 3" do dispositivo. que diz
sim:
---

.s.

''Vinte por centa, no mínimo, das vagas de cada partido ou
coligação deverão ser preeDCbidas por candidatas mulheres.''
Não é facultativo, é obrigatório: "deveria ser preenchidas
por candidatas mulheres". Ora. se queriam 20%, aí estão contempladas. no meu ent.endimento. Eu, particulannente, não teria objeção nenhuma de elevar esse número para 25%, 30%, maS o carâter
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obrigatóriO me preocupa. Eu preZo muito
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a- participaÇão das mu-

lheres - e não há quem não queira isso neSte- País - pela sensibilidade que têm. Falo com seriedade, podem acreditar, falo o que
está no fundo do meu coração. Se permanecer o carár.er facultativo, os partidos até correm o risco - vamos admitir - de não encontrar candidatas mulheres. Foi Sábia, portanto, a idéia de se aumentar para 120% e tomar obrigatério. Agora, todos temos responsabilidade. Não é mais facultativo, é obrigatório quC 20% de candi-

datos sejam mulheres.
Deix.Ci o verbo no i..ID.peratiVo, cotiiO Relator, porque tenho
certeza de que em todos os municipiOS brasileiros, do pequeno ao
grande, vamos encontrar um número suficieiitê de mulheres que
queiram participãr, como estão participarido. no Brasil e no mundo
inteiro para. a melhoria da sociedade, para a melhoria da qualidade
de vida do nosso povo.
É uma oportunidade, Sr. Presidente., sr-s e Srs. Senadores, a
esta altura, quando já vamos virando a noite, esta Casa faz; esse recoobec:imento sincero, prestando a nossa homenagem às cinco Senadoras que ornamentam este sodaJkío,- estendendo este cumprimeDlo às nobres Deputadas que, na Câmara Foderal, cem arrojo e
dedicação, vêm defendendo as instituiÇões-democráticas do nosso
Pais.
~
Sr. Presidente, parece-me que fui longe, mas o assuniD foi
assim. e es!i3S palavras. saíram assim,. do fundo·do coração; se elas
não forem atendidas. objetivó eu tiVe-- C a.Credilo que todos nós estamos tendo- de atendê-las.
O SR. PRESIDENTE (feotouio Vilela Filho)- Vamos oovir a Senadoi:a Júnia Marise, autora da emenda. Em seguida, vamos votar.
~
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Sem revisio da omdora) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu gostaria de restabelecer neste n;tomeniD a seriedade na discussão desta matéria.
Certamente, o romantismo e a forma que em diversas ocasiões
suscitam as calorosas manil'eStações de elogios às mulheres brasile:irãs, certamente, neste momento, a-nOssa disrussão aqui paulase, sobretudo, na dignidade, no respeito e oa seriedade com _que
estamos tratando uma matéria como essa. Isso porque estamos discutindo o processo ~tico e o processO eleitoral do Pais para as
eleições municipais. Estamos discutindo os destinos do nosso Pais.
Ao encaminharmos para as eleições niuniCrpãiS~ PrõJ:ioi:DOs
a participação efetfva das mulheres tmbo.Ibadoras, sindicalistas,
das professoras, das profissionaiS liberais, enf'liil, de todas as que
desejavam efetivamente deixar de ser apenas cabos eleitorais-para
particijliu' das eleições municipais e represetifi!{Os s(:i:as niUDiCípíóS
nas câmaras municipais.
Foi com essa irilenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
pontuamos essa emenda, como já. afnmeí, subscrita pelas Senadoras Marluce Pinto, Benedita da Silva. Marina Silva e Emilia Fernandes, autora, incb.lsive, do requerimento, propondo destaque na
aprovação dessa matéria.
- - --- - --- --Certamente, o que está iconteCendo neste momeniD é que
houve um reall'8.Dj0-·erii termoS do DÚmero de participaçio ou do
coeficiei:de dos partidos políticos na indicação de seus candídatos.
Ora,. Sr. Presidente, até aciedilamos que a democracia
faz cem a
participação de todos aquele:; que querem participar das eleiçôes;
consideramos salutar abrir as portas dos partidos políticos para
candidatos efetivamentc sérios e que tenham credenciamento para
disp.~tar as eleições municipaiS: Mas não podemos conccm:lar que,
em razão da proposta que fJZemoS, das emendas que apresentamos, se faça aqui unia discussão ou se aumente percentuais, quem
sabe~ tentando mostrar a impossibilidade do preenchimento de cargos e candidatas ID:J:~!lJeres em todos os municípios para disputar as
eleiçõeS municipais. Mas não estamos pedindo muito; pedimos

se
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20% da quota de cada partido, que nos dêem essa garantia para
que as mulheres possam ter acesso a todos os partidos p::lliticos.
As mulheres participam boje ativameme da vida política de todos
os partidos, seja do PSDB, do PMDB, do PFL. do PP, do PPS, do
PTB, enfim. de todos os partidos que, inclusive, têm representação
no Congresso Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, é da maior importância avaliarmos
essa posição. O Senado FederaL sem dúvida alguma, poderi. dar
respeitabilidade e credibilidade, sobu:tudo A participação da mulher brasileira no processo eleitoral das eleições municipais.
Já estamos encamiDbando esta votaçlo, porque já. nos exaurimos, inchlsive, nos entendimentos prelíminares que contaram
aqui com a participação...
O SR. PRESIDENTE '(feotooio Vilela Filho. Fazendo
soor a campainha.)- O teMpo de V. Ex' já está esgotado. Senadora

Iúnia.llorise.
A SRA. JÚNIA MARJSE - -· legitima das Deputadas Federais. ~ mesmo da Governadora Roseana Samey. que também
veio trazer.a sua palavra de apoio à postulação das mulheres que
representam, hoje, o povo brasileiro no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
E estamos encaminhando esta discussão com nmita seriedade.- Aceitamos os elogios. as manifestaçôe$ que estão sendo colocadas. o que. certamente, nos fazem felizes e muitO gratas. Contu.
do, queremo< indagar do proprio Relator, Senador Ramez Tebet.
se S. Ex• acatou a emenda que apresentamos e se não havia sido
apresentada uma emenda de Plenário, o que demonstra um arranjo
de última hora para atender à proposla das emendas. de autoria das
Senadoras apoiadas pelas Deputadas Federais.
Portanto. Sr. Presidente, acho que devemos aqui uma explicação; uma explicação que venha colocar a tenno a seriedade com
que estamos debatendo a questão, principalmente o respeiiD que
esperamos nos seja dado hoje de todo o Plenário, na manifestação
de apoiameniD JXX' parte de todos os Senadores.
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fillio) - V. Ex' tem
a palavra, pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) • Sr. Presidente, Srs. Senadores, a eminente
Senadora Júnia Marise acaba de convocar o Senado para tratar
deste assunlo com seriedade. A meu ver, devemos examinar isso,
Sr. Presidente, sem concessões, sem simpatias; mas também sem
ariim<.sictaaes. Há um jeiió de salvar esta emenda. Sr. Presiderite.
- Observe bem V. Ex• que ela tem a seguinte redaçio: ''Vinte por
cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão
ser preenchidas com candidaturas de mulheres". Aqui se faz, Sr.
Presidente, uma distinção. O -arL 3° da Constituição brasileira diz:
"Art. 3.0 Constituem objetivos fundamentais da Repúbijca
Federativa do Brasil:
IV • promover o bem de todos, sem preconceitos de origem.
raça. sexo_.''
E poro poc ~i. Sr. Presidente, pai3 cootinuar no art. 5" que diz:
"Art. S. 0 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...
1- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações...''
No fundo. estamos fazendo aqui uma restrição. Sr. Presidente, às mulheres. Mas como a idéia é salvar, cu sugeriria que se
desse uma nova redação, se me permite a emiriente Senadora Júnia
Marise, da seguinte forma: 11Cada partido reservará. obrigatoriamente 20%, oo mínimo, das suas vagas a serem preenchidas prioritariamenie- com. candidam:ras do sexo feminino".

Setembro de 1995

ANAIS DO-SENADO FEDERAL

Se não for assiin, tal qual está a emenda. o partido que não
registi-dl' -20% do sexo feminino Corre o iisco de não ter participa~
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importância.. Mas eu me sinto obrigado a fazer uma reflexão sObre

a seriedade dessa postulação. principalmente pelo fato de não concordar com ela.
Essa postulaçio tem um fundamento, uma lógica, que merece a reflexio do Plenário. É a icUia de que. a partir da garantia de
um número minimo de cadeiras para as candidaturas. a mulher,
que habitualmente é cliscriminada, será atraida parn a ação p()titica,
e. necessariamente, isso-fará com que a presença feminina tome~sc
um pouco mais aparente do rx:mto de vista ~antidade.
Aqui' raidc, a meu ver. o grande engano da honrada proposta: a ~ia de que sai. a quantidade a razio da qualidade. •
Virios Senadores aqui presentes jA foram Presidentes de
Partidos. sio llden:s DOS seus Estados. Eu sou fusidente de um
Partido e devo dizer-lhe e dizer a Casa que pen:ebo que a grm'lde
luta da politica bmsileira- homem e mulher- é a luta pela qua[ifi.
caçio da vida pública.
Observa--se - Dio Das cidades do interior- nas grande'~ cidades q_Je nem mesmo nos diret6rios zonais se oblêq,l nív~ qualitamez Tebet,. dentro do espírito que pretende ser dado pe1a emenda, tivos compodveis com a importJncia da açio e da filnçio politica que, se possível, S. Ex• atente pa.ra esta redaçio e a acolha: ''Cada tanto homem como mulher.
Partido resenrará obrigatoriamente 20%, no mínimO, das suas vaVários Estados e vários Partidos hoje cm dia estio a realizar
gas a serem preenchidas prioritariamente com candidatllrllS do
cursos para candidatos a Vereador, porque querem melhorar a
s·exo femininO."
qualidade do cotpo poBtico, tendo em vista que a polltica. por uma
sá:ie de razões que ulo cabo agora discutir,já não atrai na medida
Essa é a :rugestio que ~de dar a V,Ex•,Sr.Relat«.
O SR. LÚCIO ALCANT ARA - Sr. fusidenll:, peço a po- necessúia a qUantidade - nio apenas a qualidade - de quadros efetivamente qualiflCidos.
lavrn pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho)- Conoodo a
O que oc:orreri com a aplicaçio da presente proposta?
Ocorred. que os pmtidos correrio a buscal- os 20% da obrigatoriepalavra a V. Ex•.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem. dade da lei sem a preocupaçio necessária. E o próprio movilriinto
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, feminino virá a ser o ~dicado adiante, por nio ter uma reprenão vou entt"ar no m&ito da participaçio feminina. com a qual me sentaçio qualificada, como a que boje em dia possui. Esta' Casa
solidarizo. Mas quero chamar a atençio para algumas decisões an- possui quldros femininos da maio alta qualidode. A Câmam Federal possui quadros femininos qualificados. E temo que, na dificultagônicas que estamoS tomando cm relação a essa lei.
O Senador Geaoo. Camata aprcsentoo uma emenda. que foi dade brasileira de aghtinaçio de quadros - homens e mulbe= aprovada. reduzindo o boririo eleitoml gramito pom 30 dias. A pom a atividade politica. o simples falO de fazennos um cálculo
nova versio dq caput do arL 11, apresentada pelo Relator, que e:~ quantitativo em nada atenda à luta das mulheres. que é uma luta
tabelccc em 1io% o número inicial de vagas sobre o nó mero de pelo ll!Speito. que' uma luta pela valorizaçio. que ~ uma luta o:mcadeiras na Câ:mára dos Vereadores? aumenta substancia1meule~o · tra todas .. fonDIS de proca:lCOito.
número de candidatos? Principo.J.menr.e nas grandes cidades. onde.,.
Por essa razio, deixo à pouderaçio, num momen10 de cangeralmente, as chapas sio ccmpletas. onde todos os lup19 sio saço; de que nio podemos J:UOlver uma questio de um pr-econceipreenchidos.
to votando um outro preoooceito. recoohecetxlo o preconceito
Que tipo de programa eleitoral vamos !<r, com tautos candi- cano bose [liiill fiXar na lei um m!mero arbib:ário, [lOit!Ue aqui ji
datos e com o ll:mpo reduzido pmt 30 dias? É diflcllimo operacio- se discute 20 ou 30%, porque nio 50% se há igualdade? Mas se
nalizar esse tipo de programa.
M igualdade- a il!"aldade estabelecida na Coastituiçio -.a CoosSe nós estivCI'IIlOS aqu~ para o ano. votando outra Lei Elei- timiçio brasileira prev! a igualdade da! sexos penmll: todeo os
toral. alguém vai propor talvez que se reWza. pua 15, porque nio atos da vida brasileira. E poderiamos estar abrindo um [ll'OC"deue
suportará esses 30 diu, com esse grande número de vagas.
para outras eleições. porque hi outras minorias iSuahnente sacrifiQuero chamar OleDÇ1o pom isso, alertar pano o falO de que cadas e igualmente vltimas de preconceito. E. enfun. ierlamos.eleiestamos tomando decisões que se chocam. Reduzimos o tempo de ções purameDII: oorpontivu. Mllh""'s oonsider:mdo-se romo mipropaganda assegurado pela Justiça Eleitoral no ridio e na ll:levi· norias. que evidentemente nio sio. Terlamos entio as clássicas
são. e agora. a pretexto de atender à solicitaçio das mulheres, au- minoriu segregadas Dl!llle Pais exigiDdo miiiimos: Teriamoo uma
mentamos substancialmente o Wmero de vagas. Entio. vai ser im- "qnanridede detem.;nade pua os bomoaexuais, uma quantjd"cle pua
possível opera.ciooaliz.ar um programa eleiiOral decente de ridio e
oo aegroo e asàn p<r diaDie, lnl>lfomwxlo, etrlim. o soobo de uma
de televisão nesses 30 dias.
amua corporativa, que PlfDio Salgado ideali210U bl tantos anos.
O SR. PRESIDENTE (Tcotooio Vilela Filho)- O Sr. Re- Nio mais uma corpcnçio de empregados e de inWstriais. mas
lator deseja Usar da palavm?
uma c:orporaçlo doatro da outra, uma corporaçio existencial
O SR. ARTIJR DA TÁ VOLA- Sr. Pmsidenie, peÇo a po·
. Por essa 1Uio. al6 porque =:io qlie a emenda nio atende
lavm pela ordem.
efetivamenll: à luta das mulheres, nio posso deixar de dizer, com
O SR. PRESIDENTE (TcoiDQio Vilela Filho)- Conoodo a toda a lealdKie. ainda que ucando com a relativa antipatia e a impalavra ao Senador Artur da Távola.
popdaridadc dessa poaiçlo. que manifesto aos meus Pares a ne~
O SR. ARTIJR DA TÁ VOLA (PSDB-RJ. Pela ordem. cessidade de uma reflexio sole e:~sa votaçio.
Estaremos penetrando mm campo eXtmnamelite perigoso.
Sem revisãO -do om.dor.) - Sr. Presidente, nós estamos ji numa
hora em que os discursos nio têm mais, possivelmente, a mCDO[' apenas sendo oorteses com a simpatia. a inteligência, o brilho, o
ção nas eleições. Com essa emenda que reserva 20% de suas vagas
"prioritariamente" para mulheres, no local, no municípioOõde não
seja possível apresentarem-se candidatas que tenham paencial por
essa ou .oaquela razão, o partido poderá participar das eleições. A
emenda está salv~ Há uma prioridade, há os 20%. Nilo se diz aqui
que há distinção, há apeoas uma reserva.
Queiiã ponderar, Sr. Presidente, e deixar isS9 à consideração, ao reflexo dos nobres Pares. Cteio que estou contribuindo
para o que se deseja. e se deseja de fonna que me parece da maior
seriedade, porque a mulher em %10550 meio sempre foi objelo, seQlpre lhe foi recusado o "pode ou nãO pOde", sempre se lhe apontava
''não deve" por esta ou aquela razio.
No momenro em que se quer dar o sentido de igualdade
previsto pela Constituição, pxlerem.os amanhã estar inquinando de
inconstitucionalidade esse dispositivo.
Portanto, Sr. Presidente, propooho ao eminente Relator Ra-

w
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talento e o caráter das nossas companheiras, que tem levado essa
questão tão a sérf~ coni denodo e__intensa participação.
Não creio que será colocando uma base de natnrcza qu!Dtitativa que se irá resolver, na evolução da politica nacional. o verdadeiro problema da mulher brasileira. Isso depende de a!lenlções
substanciais na sociedade. pm-a a qual todos estamos aptos a lutar,
sempre seguindo a peleja que. com maior clareza e grande vigor, as
nossas companheims Parlamentares têm dado ao longo dos tempos.

Essa a reflexão que deixo pai1l os Srs. Senadores.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presideule, peço a
palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho.) - Concedo
a palavnr à nobre Senadora e, em seguida. ao Relator para decidirmos essa questão.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senada:es, estamos num momento de reflexão. Gostaria que V. Ex-s pudessem
acompanhar o meu racioclniõ.
_
Compreendemos perfeitamente que todas as brincadeiras
feitas neste plenário represent.aram um momento de descontraçio.
Longe de pensar, como alguns, que fossem cllacotas. Há uma ne-
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Tem a palavra' o Senador Ramez Tebet para encaminhar a votação.
_
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, S" e Srs. Senadon:s, esta é a vantagem do debate. Quando ouvimos o senador
Artur da TAvola, ganhamos a noite. Realmente, fontm consíderações judiciosas, equilibradas, ponderadas, que nos levam à reflexio. Antes dele, ouvimos o Senador Bernardo CabraL
A mat&i.a. data v~nia.já foi-votad3. Como Relator, todavia,
peço- e o Regimenro me garante - uin reexame da matéria.
Penso que temos que obter o melhor. Não poderilos colocar em risco, à.s vezes por imprutUncia qu levados' por aquilo
que o Senador Josapbat Marinho falou - pela urgência. Mas não
haveria comO nos fUrtaf de votar issO com urgência, no meu entender, porque o Congfesso tem responsabilidade, o Senado seria re'Sponsabilizado se não transformasse essa proposição em

regime de tlrgi!ncia.
No entanto, entendo que temos que aprimorar a legislação
eleitoral, que dev_e __ser feita para ter efeito, eficáçia. ·~observação
do Senador Bernardo Cabia! parece-me altamenle pouderada e salva matéria tão importante quanto essa, porque a ·coloca ao abrigo
da Constituiçio.

De nada adiantaria sairmos daqui oom uma vitória política e me dirijo às mulhe"'s ·, se amanhã, na Câmara dos DeplúlCios,
ela fosse derrotada pela inconstitucionalidade. E se de lá saísse
relação de fmças.
Se até então não temos medidas que possam ser coJlSidera- aprovada? Eventualmente a quesrio. poderia ir ao Supremo Tribudas compensatóriaS ou af'ti"mativas, ainffil poderemos tê-Ias. É im- nal Federal. que, analisando a constituciooalidade da emenda oo
portante destacar que toda e qualquer soei~de desigual. como a do texto aprovado pelo Congresso Naciona~ poderia julgar pela
nossa, absorveu, durante essa trajetória da relação homem-mulher, inconstituciorialidade.
O ruxame que peço, apesar da matéria estar decidida, é
uma cultura de. marginalização.
Não fora isSo, não teríamos lutado todo este tempó·wa-ga- para incluir a palavra "prioritiu:iamente". Ficaria, então, assim:
rantir que a ONU inserisse essa questão de gênero em suas discus"Cada partido ou coligação reservaní 20%. no mínimo, das
sões. Não é admissível que, na IV Conferência, as maís de 35 mil suas vagas a serem preenchidas prioritariamente com candidamras
mulheres fossem apenas apaixonadas. Entendemos que as mulhe- do sexo feminino".
Penso que. no caso, Sr. Presidente. sn e Srs.. Senadores,
·res reivindicam hoje não porque desconheçam a desigualdade ou
porque as minorias não tenham, como nós, o mesmo respaldo para teriamos atingido o objctivo legal. Nio vale a pena votarmos esta
mat&ia l filosoficamente tio-somente. O pretendemos, filosoficapoder reivindicar.
Se não hoover sensibilidade. do ponto de vista político, a mente. 6 diferente. Nio adianta se isso não cabe nos parâmetros da
respeito do que as mulheres hoje estão propondo, isso implicará. legislação.
Essa é a contribuição que deu como Relator. Senti-me no
pura e simplesmente, o acúmulo, não de experiência, mas de toda
uma luta que travamos., e uma luta desigual. porque, todas as vezes dever de voltar à matéria e, asSim, com -essa redação. colocar à
em que se fez valer o direito da mulher, as argumentações foram CODSidenção do sen.<Jo da Rep6blica.
colocadas da forma como vimos aqui neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A I'IesiSr. Presidente, posso testemunhar paque a proposta de co- d8ncia faz um apelo às Senadoras Marluce Pinto e Marina Silva
- tas foi absozvida pelo Partido dos Trabalhadores. e nós ouvimos para abdicarem da palavra.
os mesmos argumentos naquele momento, devido ao esforço que
A SRA. J(JN!A MARISE • Sr. Presidenle, peço a palavra
dedicamos para levar à compieensão, inclusive ideológica, do des- como autora da emenda. Serei breve.
vio que se tem da nossa participação. Para não nos tomarmos uma
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Senadora
figura folclórica na disputa, defendemos que era preciso dar trans- Júnia Marise, são 23h31 min e ainda temos muitas matériãs a separência -e reconhecer o trabalho da mulher. e que a cota era ape- rem vota~. O quorum está baixando minuto a minuto. Correrenas uma simbologia. altamente significativa, para aconlar.
mos o risco de nio votarmos nem mesmo esta matéria.
É o que estamos fazendo agora. Não estamos radicalizando
V. Ex• já usou da palavra, Senadora Júnia Marise. como auo processo. Não estamos pedindo, por exemplo, 52%, o que somos tora da emenda.
- 52% da população. Não é isso o que estamos pedindo. Estamos
A SRA. JÚNIA MARISE • Sr. Presidente,
breve. É a
reivindicando o mínimo de 20%, que poderia chegar a 30%, que é propõsito de uma oova J;Cda.ção que foi proposta pelo Relator, Seo que discutimos na Con[erEn~. como uma simbologia para ter- Odor Ramez TebcL
mos ações altamente ~sitivas no processo de participação desse
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) · A p.;sicontexto. Sem a compreensão dos homens. evidentemente, que dência solicita a V. Ex• Que seja DDiito breve, nobre Senadora.
ocupam o espaço de decisão e de poder, jamais nós, mulheres, miA SRA. JÚNIA MARISE • Se"' i. Sr. Presidenle.
.,:·
noritariamente. poderemos alcançá-la.
O Senado!: Ramez Tebet eslá propondo uma palavn para
Por isso, estamos reivindicando, sem emoção, mas pelo di- ser incluída: prioritariamente.
reito e consciência de que não é uma ação altamente discriminadoPois bem. Sr. ~sidente, consultei as nossas colegas Senarapara nós, que sejamos parceiros nesta fula e iniciativa, e que V. doras e chegamos à conclusão de que, ao inv6s da palavra ''prioriEx "s votem conosco.
tariamente" - para encontrarmos um equiHbrio, um denominador

cessidade cle se reivindicar, não por imposição, mas pelo exeroício
da prática democrática. na medida em que se tenha uma maior cor-
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Nesse sentido. a inclusão positiva e não negativa das mucomum. que será o g:rni:lde consenso nesta hora - poderemos colocara expressão ''reservada a candidatura de mulheres". Penso que lheres não é em defmitivo. Pelo contrário. é temporária. É temporária paxa quê? Para que os partidos, os homens, as próprias muhá um consenso nisso.
Então, Senador Ramez Tebet. a nossa sugestão é a de que a
lheres, a sociedade de um modo geral nos ajude a modificar a culexpressão colocada seja "reservada a candidatura de mulheres":
rura. E, modificando a cultura. modificaremoS também os pr<X:CdiA SRA. MARLUCE PINTO · Sr. Presidente, para uma mentos na relação homem- DDJ!her, relaçi.o-instítuiçio e conquista
de espaço.
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (feõ-tonio Vilela FilhO.) - Concedo a
En~. Sr. Presidente. eu defendo o texlO na forma em que
foi defendido pela Professora Emília Fernandes.
palavra à nobre Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PfB-RR. Para uma questãoCnncluindo, goolaria de dizer que a~ do uso do ler·
mo "prioritariamente" não resolve o problema., porque os partidos
de ordem.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei breve.
Durante várias horas, ouvi de muitos Senadores- sei que S. até poderi<:> priorizar. Mas, se não der, ficará para dePois. Se for
Ex-s têm uma ~pação muito grande de que não se preencham de forma obrigal6ria. os partidos terão que correr alrú da formaesses 20% reserVados a candidatura de mulheres - o argumento ção política de valorizar a mulher. Enio haverá problema se apamaior, durante este fmal da tarde e inlciõ de noite, de que, nas pe- recermos com a cara que telDOS, que muitas vezes é de nio termos
quenas cidades, nilo haverá oportunidade.
as mesmas condições de dispula eleitoral. de estrubln..
Gostaria de dar um testemUnho para os meus colegas SenaCreio que se trata da defesa de uma (lqX)Sta de mulheres;
dores de que essa preocupação não tem fundamenf.o. Na Capital não devemos ter medo de olhar a sociedade brasileira no espe.Ibo.
do meu Estado, onde temos apenas· 17 Vereadores, 6 sio mulhe- Se ''Narciso acho feio o que Dio é espelho". vamos aprender a
res, ou seja. mais de 30%. E, no interiOr, não é diferente. Temos olhar no espelho a cam da discrimí:naçio que existe conlra as mutambém várias Deputadas Estaduais.
lhe~s. que estaMmos reconhecendo que ela existe e lutando para
Então, essa é uma preocu-paçãO- irifundada. porque tenho modificá-la.
certeza de que na hora em que os partidos derem condiçÕes para
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho). A emenda
que mulheres se canc:lidatem. elas terão capocidadc para faz.e..Io. já estava contemplada pelo Relator. mas com_o S. Exa modifioou o
para receberem votos, para serem eleitas e cumprirem com as suas parecer.pcçoaoSr.l 0 Sccretmoque leia a nova redaçio do§ 3°.
obrigações.
--Sobre a mesa, nova redaçio que será lida pelo Sr. 1° SecreEra esse o testemunho que gostaria de dar aos Sr:s:. Senado. tário em exercício, Senador Levy Dias.
res.
É lida a seguime
Não é possível que de 100% não haja condição da mulher
EMENDA
ocupar 20%, quando boje jl existe e:s::s:a abertura e quando a nossa
própria Lei Maior já detenni.aa que o:s: diieitos são iguais para o
''Vinte por cento. no miniino. das vagas de cada partido oo
homem e para a mulher.
,
coligação deverio ser pn>enebidas por candidatas mulheres.''
E goslaria de dizer que, graças a Deus, nunca tive dificuldaO SR. PRESIDENTE (Teolooío Vilela Filho) -.Passamos
de em ter minha vaga reservada para me candidatar, haja vista que à votação.
fiquei 13 anos sendo presidente regional de um partido; nun:ca fiz
ASRA. BENEDITA DA SILVA. Sr. Presida!te, peço a
por imposição, senipre coloquei -o cargO à disposição dos homens, palavra pela ordem.que sempre votaiam em mim.
0 SR. PRESID!i:NTE (feotooio Vilela Filho) • Pela ocIsso é uma prova de que, quando a pessoa tem vontade de dem, Senadora Benodita da Silva.
trabalhar, não devemos analisar o gênero, mas sim a sua capacidaA SRA. BENEDITA DA SU.VA (PT-RJ. Pela ordem.
de. E não digo apeoas a capacidade, pois_ pode ser que as mulheres Sem rovisio da oradora.) • Sr. Presidente, Sr"s e Sm. Senadonis.
aioda fiquem um pouco aquém, mas a boa -vOOtade e a honestida- esse texto é oovo, descoobecido e do qual poúlll!lOS de fazer a dede. muitas vezes, ultrapassam a capacidade.
fesa.
A SRA. MARINA Sll. VA · Sr. Presidente, peço a palavra
Goswia de falar a respeito desse oovo texto, po<que não
pela ordem.
contempla evidenteDIOIIte aquilo que estjvamos discutindo como
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) • Tem V. acordo.
Exa a palavra.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilelo Filho) • Nilo 6 perA SRA. MARINA SILVA (Pf-AC. Pelaord<m.Sern revisão mitido, Senadora Benodita da Silva.
da oradora.) • Sr•. PresidetJU, Sr's. e Srs. Sen:ido=, croio que ...,.,.
O SR. ROBERTO RE_QIIIÃO · Sr.l'nosidente, peço a pa·
uma questão de mérito cjue precisa ser entendida por todos nós.
lavra pela ordem.
Em primeiro-lugar, dizer que a Constituição Federal trata
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilelo Filho)· Com a pa·
igualmente homens e mulheres e de que, por isso_, não pode haver lavra o Senador Roberto Requiio, pela ordem.
discriminação é partir de um ponto de vista ideal, do ponlo de visO SR. ROBERTO REQU1ÃO (PMDB-PR. Para uma
ta da Lei maior,- porém, iiieal do poô.to de vista das condições so- . questão de ordem. Sem revisio do orado<,) • Sr, Presidente, .Sr"s e
ciais da sociedade brasileira. porque, de fato. a discriminação exis- Srs. Senadores, a que.stio de ordem que levanto é quanto ao aspec·
te. Duvido se as mulheres, em condições normais, têm condições to constiblclonal.
,
de assegumr a participação denlro dns partidos. mesmo estando
VIJDQS nos colocar dWÍte do seguinte cenúio. Num estabea:s:segtm1do na Constituição de que elas terão acesso para concor~
lecimento comen:ial no Rio Grande do Sul há uma placa na porta
rer politicamente. Não é verdade. PortanLo, não podemos fazei Vis- que diz o seguinte: "Atendemos exctusivamcntc descendentes de
ta grossa a um processo que de fato existe. As mulheres são trn.taitalianos!". Num outro estabelecimento oomercial em Santa Catadas de forma discriininada numa sociedade em que prevalecem os rina. hli uma outra placa com os seguintes dizeres: "Atendemos exvalores do homem. em que prevalece a forma de disputa masruli· clusivamente descendeDI:es de alemães!"
na. em que o acesso feminino não é potwcializado pelas estruturas
A modificação do Relator pretende 1rocar essas du!ls placas
palrian;ais da sociedade.
por ootnts duas: "Atendemos prioritariamente descendentes de ita-
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lianos!" e "Atendemos prioritariamente descendentes de alemiO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Vamos voes!". A discrimiriação descritiva confinu;i. Se há inconstitucionali- tar agora apenas a alteração do§ 3°. O Relator não acolheu por indade na primeira versão, a inconslituc:ionalidã.dC se mantém intacta
na segunda versão.
Sr. Presidente. quero declarar o meu voto. ln®nstituçionalmente ou não, vou votar pela participação de 20% das mulheres
nas chapas dos partidos políticos. Mas não devemos colocar a
questão constítuciónal como uma maneira de conigir o inconigí-

vel. E se é inconstituCional a primeira versão, mantém-se inconstitucional a segunda.
Q_ SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filho) - Vamos
proceder à votação.
·-··
·
· ·· ·
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus
gares.
•
·
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a palavra
para formular uma questão de ordem de fato e de direito.
,
·
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Concedo a
palavra a V. Ex•.
-O SR. JOSJ!: FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma questãO de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadon::s, não quero fazer a defesa de nenhuma tese, mas. sim, levantar uma questão de ordem •
. ~Já existe um texto incorporado ao projeto que dá a obrigatoriedade dos 20% às mulheres. Aqui. propõe-se uma alternativa que
retira essa obrigatoriedade, passando a caracterizar uma pre(erência ou prioridade e a flexionar para reserva e não mais para espaço
definido e determinado.
Nesta defuüção, nesta escolha, parece-me claro o seguinte: se esta proposta apresentada agora for rejeitada, permanece,
porque já aprovado pelo Ple~rio o texto-de 20% obrigatórios
quanto r.o número de vagas. E esta a questão de ordem que faço
a V. Ex•.
É procedente esta interpretação, Sr:PresidentC?,
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vuela Filho)- E procedente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (feotonió Vilela Filho) -Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus lugares.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, peço a palavrn, pela on:lem.
O SR. PRESIDENTE (Teotonii> Vilela Filho) - Tem V.
Ex"' a palavra, pela ordem.
.
O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES •.Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o grande problema com os
companheiros é a dúvida, se fere a Constituição no art. 2° e no art.
5°. Mas se colocarmos 50% de vagas para homens e 50% para mulheres não fere a Constituição, porque não discrimina. Essa seria a
maneira de tomar a emenda constitucional.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente; peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Tem V.
Ex• a palavra, para uma questio de ordem.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. até
para que possamos todos nós, Senadores,_ v:otaiDlos de_ forma suficientemente esclarecida. Temos o texto já aprOvãdO; que -é a íntegra da emenda apresenlada pelas cinco Sr.. Senadnras desta Cas<!e que já foi aprovado quando o Relalllr, da trihlna. manifestou o
seu parecer, aprovando-o.
Agora, ele mcxiifica a idéia- o que, d~ nosso ponto de vista,
atinge profundamente o entendimemo político e a essência da matéria-, colocando a palavra "preferencialmente''.
Então pergunto. Sr. Presidente: nós estariamos votando,
agora. a inclusão dessa palavra "preferencialmente"?

!u-

teiro a Emenda D 0 11.

A SRA. El\fiLIA FERNANDES- O Relator a acolheu integralmente.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Não, oRelator aprovou uma subemenda nos termos que constam aqui do pa-

recer de S. Ex ...
A Presidência pede ao Sr. 1° Secretário em ex;ercicio, Senador Gilberto Miranda. que leia a subemenda aprovada. que é a subemenda do Relator.
Procede-se à leitura da emenda
O SR. ROMERO JUCÁ- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- V. Ex' tem
a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PLF - RR) - Caso tenha sido
aprovada uma subemenda no plenário•.• É a mesma questão que
levantei e que levantou o Senador José Eduardo Outra: o assunto
estA p~jJdicado, ftca valendo a subemenda que foi aprovada antes.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Nesse
caso. nolx'e Senador Romero Jucá. foi ressalvado que o RCfator
iria se pronunciar a respeito do§ 3°.
Com a palavra a Senadora_ ~milia Fernandes para a conclusão de sua questão de ordem.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS.Para uma questão de ordem. Sem revisão da ôradora.) - Ainda não conclui, Sr. ·
Presidente, porque não estou ainda suficientemente esclarecid~" O
caso 6 _o seguinte: no momento em que se votou o projeto -COI.
parecer do Relator, ele já incluiu, na Ma ~latoria, a questão da ín·
tegra da nossa emenda e acrescentava a questão dos 120%. Por
isso que eu disse que eram duas as questões colocadas. Mas a
questão da Emenda 0° 11 já foi contemplada e aprovada por este
Plenário. Agora está se abrindo uma exceção. Foi aprovada sim.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Foi aprovada.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Foi aprovada. Srs. Senadores, quando o Relator leu o parecer - nem todos os Srs. Senadores ouviram atentamente-, ele já incluiu na sua relatorla favoravelmente a quota de 20% para as mulheres. Agora o que S. Ex • quer é
acrescentar uma palavra. e é isso que estamos questionando.
Queremos votar com o primeiro -entendimento do Relator,
que já está aprovado. Entendo_ q_ue_ ocorreu o mesmo _em relação à
emenda da Senadora Júnia Marise, aprovada pelo Relator, aprovoo
e que não preclsamos votar. Era isso que eu gostaria de saber de
V .Ex•
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Respon·
dendo à questão de ordem da Senadora Emitia Fernandes. diria
que _quando houve a primeira votação foi no sentido de votar em
globo, aprovamos em globo as emendas de parece;;r favorável, _incluindo as do Relator, ressalvados _os destaques. E isso que ~ta
mos fazendo.
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - Sr. Presidente. pela ordem.

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O Senador
Artur da Távola já havia pedido a palavra pela ordem. nobre Senadom Júnia Marise.
O .SR. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB-Rl. Pela ordem.
Sem revísão do orador.) ~ Sr. Presidente. uma pergunta simples
pode responder a tcxla essa queslão. Uma matéria já foi aproV3.âa
e, agora, iremos votar outra. O que acootecerá se esta nova for
aprovada? Qual o texto irá pre,•alecer'?
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. O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O anterior

ficará invalidado e prevalecerá, a nova redação do § 3°.
. O SR. ARTUR DA TAVOLA · Então. ela está prejudica-

da. data venia. Sr. Presidente.
A SRA. BENEDIT A DA SU..VA - Mas ela não foi acolhida.
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Porque já foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Teotoni9. Vilela Filho)· Porque foram ressalvados os destaques na primeira votação.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho) - Concedo a
palavra ao nobre SenaOOr.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador'.)- Sr. Presidente, indago à Mesa e ao nobre
Relator se a Emenda no 11 tivesse sido acolhida nos termos do que_
está sendo proposto pelo Relator e, conseqiientemente, já tivesse
sido votada pelo Plenário, por que foi reqUerido destaque para a
Emenda de o 0 11 da Sena.dorn Júnia Marise?
É preciso que o Relator explique, de uma vez por todas ao
Plenário. para que fique devidamente esclarecido, se i.ocorporoo
ou Dia e, em que termos, a Emenda n° 11.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - A subemenda do Relator foi lida pelo I o Secretário eDi CXCrcíciO; - O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Relator. Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orã.dor.)" - Sr. Presidente. s6 se restabelece isso, é claro.
com a verdade.- Dela não podemos fugii. Coilforme afu:mei. em
meu proounciamento. acordamos essa emenda com as eminentes
Senadoras e apresentei, aqui, em Plenário o artigo -ll que determina:
"Art. 11 - Cada partido ou coligação poderá registro" candidatos para a Câmara Municipal até 120% do
número de lugares a preencher.
§ 3°..-: 20% no miniriiO-das vagas de cada partido
ou coligaçi.O deverão ser preenchidas por candidablras
de mulheres."
Entendo que tudo isto estava aprovado. O que aconteceu,
Sr. Presidente? Aconteceu que o eminente- Senador Bernardo Cabral levantou uma questão de ordem e pareceu-me que estava todo
mundo sensibilizado com a argumentação de S. Ex ... As Sen.adoms
não se manüestaram sobre o que disse o nobre Senador Bernardo
Cabrnl. mas vi que estavam todos preocupados.
Antes de pedir a palavra.. ouv1 as ponderações do Senador
Arb.lr da Távola e fiZ o seguinte prommciai:Oento: a matéria é importante. Como Relator, ae eu tiver direito ao reexame da inatéria,
vou apreciar esse parágrafo para que ele nio fique inconstiblcional
e incluirei a expressão '']:referencialmenle". Para quê? Para poder
ter validade.
Acontece que - percebo isso, peço licença às Sr's senadoras
- a matéria está sendo discutida sob um po1llo de vista válido. mas
não para esla noite • é o ponto de vista filosófico. O outro é nO
sentido da pmticidade, se a emenda vai valer ou não na prática e
como ela será recebida na Câmara dos Deputados.
Isso já vai longe, Sr. Presidente. Das duas uma: ou damos a
matéria votada como estava ou não houve acordo algum e a matéria está inteiramente võtada. Não se conige nada. Se a Câmara
ccxrigi-la, muito bem; senão vamos ver o que o SeDado da República fará. V amos liquidar o problema desse jeito, porque a verdade é essa.
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A ata dos trabalhos, Senador Bernardo Cabral. vai registrar
a judiciosa poilderaçioque V. f.x• fez. não em defesa do_ seu ponto

de vista, mas em defesa daquilo que todos estamos procurando defender - o direito de ])&rticipação das mulheres tal qual elas desejam. É esse o nosso objetivo.
_
O SR. PRESIDENJ"ll (fcotonio Vilela Filho). V. Ex" então retira a alteração feita?
O SR. RAMEZ TEBET - Retiro.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) • Então. a
matéria já está contemplada. O requerimento vai ao-Arquivo. .(Palmas)
O. SR. W ALDECK ORNELAS - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (feo_tonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra a V. Exa
_ O />R. W.ALDECI\..ORNELAS (PFL-BA. Pela ordem.)Sr. .P'iéS:iilente, gostaria de saber dC V. Ex•_se. af"ma.l. havia ou não
um destaque sobre a mesa. Eu não posso estar aqui. há 2 horas.
brigando por algo que nem existia!
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) . Havia um
destaque sobre a mesa que foi retirado.
·
O SR. W ALDECK ORNELAS - O destaque era da Emenda,n0 11. O que foi anunCiado po.m votação era o·desraque da
Emenda n° fr?
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Havia um
requerimento de destaque. Esse requerimentO estava prejudicado.
porque a emenda já estava contemplada no parecer do Relator. No
entanto. o Relator alterou em plenário a sua emenda. Isso. então.
justificaria uma nova votação.
Agora. S. Exa retirou a sua alteração à emenda e, portanto.
está prej.Jdicado o requerimento que vai ao Arquivo.
~
O SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presidente. faço
questão de registrar o meu protesto e espero que: esta situação nio
se repita.
- -O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (fcotooio Vilela Filho)- Concedo a
palavra. pela ordem. ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Pela ordem. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente. assisti contristado a esta sesslo, principalmente pela falta de ação da Mesa •
desculpe-me V. Ex•. Devo dizer que a sessão foi muito mal dirigida. e esse espetáculo que aqui aconteceu ni.o pode ser reproduzido. Confesso a V. Ex• que não houve um comando efetivo da
Casa, e isso é muito triste. Houve votações tunmltuadas em que
vários Senidores falaram indevidamente; nio houve votação correta. Se formos ouvir a gravação e ler as notãs taquigráficas. veii-fíc:aremos que a votaçãO foi tumulruada. que não poderia ter Validãde. HOuve pressões indevidas no plenário e o SenadO estÃ cometendo um crime contra a Constimição. Isso não pode ser feito Da
maior Casa da República. É um desrespeito ao Legislativo. Isso
oih pode passar impune. Não estamos aqui brincandÕ com o povo
brasileiro. Essa mania de querer discriminar não pcxle acontecer
com a conivência do Senado e. principalmente, da sua Mesa. O
que assisti aqui é triste e não pode ser levado a público. porque senão esta Casa não é digna de ficar a_berta.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho) - Senador
AnlDoio Carlos Magafuies, a Presidencia conduziu esta sessão
com a orientação dos líderes. com a pauta dos trabalhos e a vontade do Plenário; Em todo momento orocurei conduzi-Ia com espúito democrático e, sobretudo,_ com o espírito do Plenário.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

~
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio)- V. Ex' tem
• palaVIa.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pela ordem.) Sr. Presidente, discordo do ponto de vista do Senad<r Anf.oo.io
Carlos Magalhies e cumprimento a Mesa.
,O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Senadora,
não va.mos polemizar.
A SRA. EMILIA FERNANDES· Sr. Presidente, tenho o
direito regimental de usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Ftllio) - V. Ex' tem

direito.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente. <JU1=
dizer que boje vivemos um clima de democracia, de participação.
E V. Ex a entendeu. a importincia da matéria que está sendo velada
e discutida.
Não entendo que aqui tenhamo&- feito alguma vergooha que
a sociedade do possa saber. ao coot:rário, a sociedade tem que saber que esta Casa tem pessoas sensíveis, que ouvem. que escutam,
que disa.Jtem e, inclusive, votam contmriamente.
O importante é que ~ta sesSão é- mémorável para o Brasil
como uma Casa dclllOCl'ática e, acima de tudo, liderada por V. Ex•
momento.
Muito obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Esm Casa
rasgou a Constituiçlo com o ãpoio da Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Sobre a
mesa, requeri.menro para a Emenda n° 66, que será lida pelo Sr. 1°
S~tário em exercício, Senador Gilberto Miranda.
ne~ta

É lida a seguinte:
EMENDA N" 66- PLEN

[)r8-se ao caput do art. 61 a seguinte redaçi.o. suprimindose, cm conseqüBncia. o seu parágrafo único:
Art. 61. Dos programas de rádio e tclevisio destinadQs i propaganda eleitoral gratuita de cada partido.
podetiç participar, em apoio aos cimdidatos deste, qu'llquer detentor <te mandato eletivo, sendo vedada a paificipação de qualquer pessoa mediante remuoeraçlo e à
veiculaçio de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, ainda que de forma dissimulada.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de oidem.
- O SR. PRESIDENTE (Tcotooio Vilela Filho)- Tem a pa~
lavra V. &.•
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para uma questão
de ordem. Sem revislo do omdcr.)- Sr. Presidente. ÍIZ um rcquerimeolo pedindo a supressJo da emenda adolada pelo Sr. Relatcc,
para que reromássemos ao texto da Câmara..
Explico: o texto da Câmara ~ bem mais amplo ao permitir a
participação de filiado< do partido, independentemente de ter maodato ele liv o ou não.
------- --- - -- - --- Creio que DiO seria o- Oió!rieriio de justificar, mas é óbvio
que qualquer partido deve ter a liberdade. como tem a bõerdade o
povo brasileiro,. de rec:eber pesquisas comentadas. Por que não ter
autooomia o partido. desde que não seja remunerado, de colocar
no $CU propma os seus ÍJ.liados, independeote de ser candidato,
ter mandaJ.o eletivo, ter mandato partidário ou ser um simples militante filiodo?
Como o texto original é mais amplo, acredito que seria o
primeiro a ser volado pxque se, rejeitada a emenda. voltando ao
tox.to da Câmara., estad p!'!j.Jdicada qualquer outra emenda.
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É nesse sentido que queria colocar como prioridade o requerimento de destaque, por mim assinado, para supn:ssão da
emenda adotada pelo Relator e o retemo ao projeto aprovado na
Câoumt dos Deputados.
Se a IIÚ..Dha proposta fosse rejeitada, no caso, caberia a
emenda apresentada pelo Senador Jos~ Roberto Anuda e o destaque do Senador Romero Jucá que é mais restrito, embora mais amplo do que a emenda atlotada pelo Relator nessa oportunidade.
O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Preoideote, peço a palavm
pela ordem. ..
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Tem V.

Ex• a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pela ordem. Sam R>visão doomdor.)- Sr. Presidente, para que Dio ocoaa o que aconteceu durante lOda a sessio de hoje, em que se votava uma matéria c
a outm ficava prejudicada, entendo que a discussão ~ ser
ampla sobre a questão da participação de terceiros nos programas
eleitorais, exalamente para que a Casa chegue a lllqa conclusão.
Essa questão~ muito polQUca. Tenho certeza.- pelo que foi
dito pelo Senador Roberto Freire - de que existem posições extremamente divergentes. Existem aqueles que querem a particípação
de todos no programa eleitoral, como ~ o texto que veio da Câmara dos Depltados, o qual o Senador Roberto Frt.:ire defende. Existe
a posiçio do Relator que 6 diametralmente oposta: proibiu a partícipaçio de todos e só quer a participação dos candídatós, como
se. inclusive, no meu entender, essa disputa eleitoral fosse um duelo no meio da rua somente entre duas pessoas. Na verdade, a eleição é muito mais do que isso; a eleição tem uma participação parti- ·
dária, tem uma participação das forças políticas. Quem disputa uma
eleição para prefeito dispuia em IX.lllle de um partido e em nome de
segmentos. Para ajudar oessa disaJssio, apresentei uma emenda que
coloca a questio no meio tenoo: só participariam. aléo dos candidatos, detentores de mandatos eletivos, ou seja. Prefeitos, Governa-

dores, Depumdos, SeoadoR>s, Depurados Federais.

•

O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Fillio)- V. Ex' estA
usando da palavra. para uma questio de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ - JA estou defendendo a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Eotio. V.
Ex• está usando da palavra como autor do requerimento?
O SR. ROMERO JUCÁ - Como autor do requerimento.
Eu gostaria de colocar a minha emenda como um pooto de •
equilibrio, fazendo com que seja valorizada a classe politica, podendo, quem tem mandato eletivo, participar do debate políüco,
engrandecê-lo e dar-lhe conotação partidária, politiCa. eleitoral das
forças que representam cada Estado.
Então, apresento a emenda 1. apreciação de todos.
O SR. PRESIDENTE (Teotbnio Vilela Filho)- As Lideran--ças apm;cotaram à Mesa um crooograma de votação dos desta4ues.
Por isso, a Emenda 66 ficou colocada nesta ordem. antes da de: n° 56.
Se não houver objeção do _Plenário, poderemos inverter a
-votaçio.
O SR. ROMERO JUCÁ - Podemos vomr essa emenda,
que já está defendida.
O Plenário vota essa emenda sabendo que há oolra, pmque
antes estávamos votando sem saber o que estava sendo vota~.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio) O Relator
deseja usar da palavra?
O SR. RAMEZ TEBET - Sim. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Com a pa-

lavra o Relator, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a
votação.) • Sr. Presidente, o Relator quer ser coerente com o que
vem defendendo.
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A Emenda n° 66 refere-se--ao art. 61 e-é de autoria do Senador Romero Jucá. Ela estende a todos os que têm mandato eletivo
a participação no horário graruito do rádio e da televisão.
Já manifestei por escrito o meu ponto de vista no sentido de
sustentar a Emenda n° 56, apresentada Jx:lo Senador Jos6 Roberto
Arruda. que se refere também ao art. 61, pela qual o horirio gratuito do rádio e da televisão ficaria reservado apenas e tio-somente aos candidatos.
Mas, vejam bem: aprovamos emenda de autoria do nobre
Senador Gerson Camata reduzindo o tempo de porticipação no Iádio na e televisio, diminuindo para 30 dias e diminuindo taml::lán
para meia bom. Se DÓs estendeiiD.os isso a todos que det&n mandato eleüvo, como os candidatos a vereador.es: a prefeitos e viceprefeitos vão expor convenientemente as suas idéias?
Dai pCr que, para não me alongar mais, voto no meu parecer pela rejeição da Emenda n.., 66
Vou antecipar, para ganharmos tempo, meu voto a favor da
Emenda 56, de autoria do Senador José Roberto Anuda, que restringe a participação tio-,somente aos candidatos a vereadores,
vice-prefeitos e prefeitos. E esse meu ponto de vista.
O SR. ROBERTO FREIRE -Sr. Prosidente, peço a püavra, pela <idem.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fllho)- V. Ex" tem
a palavra, pela ordeiiL.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordelh. Sem
revisão do oiador.) - Sr. Presideme, quero retirar meu destaque,
para acelerar os trabalhos. Como encontro incompreensio e resistência do Relator em relaçio i. emenda bem mais restritiva do que
a minha, evidentemente imagino que encontrarei muito ~or,re
sisténcia de S. Ex•. Retiro meu destaque e apoio o destaque apre--

sentado pelo Senador Remem Juá.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Prosidente, peço, a palavra, pela ordem.
•
O SR. PRESIDENTE (Teotor:úo Vilela Filho)- Tem a palavra o Senador Lúcio Alcintara.
-·
O SR.. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela cxdem.
Sem revisão do orador.) - Data veala da usumeut.açio do nobre
Relator, o problema com o qual vamos nos defroDl.ar em. relaçio
ao coogestionamento do programa eleitoral .nlo seri por essa razão. V. Ex• pode a~ nlo ,acatar a proposta do Senador Remem
Jucá. Mas Dio 6 por isso. E pelo fato de V. Ex• ter IUmemado, DO
meu modo de ver, demasiadamellle o IWnero de OO"K''jtfatm Isso sim.
paque o progrnma está dividido na participaçio dos ...,ou;iaais e
dos cmvtidato< .,.jori!mos. mos nado impede <pJe o om:lidalo ~
t.ário ceda seu espaço a aJguán do "" partido <pJe li em """"' dele
falar sobre o progmma do partido ou apoii-lo, ou pedir votos.
Entio, nio 6 essa a argumen«açJo~
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Teotouio Vilela Filho)- Com a palavra o Seuador José Roberto Anuda, pela ordem.
O SR. JOS!l ROBERTO ARRUDA( -DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadorea,
para ganhar tempo. sugiro, se o Regimento o permitir, votarmos
primeiro a emenda do Senador Romero Jucf. e dep:ú a omcoda de minha autoria. As duas se referem ao mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Em votação a Emenda n° 66, de autoria do Seoadol' ROmero Jucá.
Srs. Senadorea oa1pem seus lugares.
Consulto o Plenúio se podemos fazer eaa votaçio simbolicamente.
O SR.. EDUARDO SUPLICY - Sr. Prosidente, peço a palavra pela ordem.
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• O SR. PRESIDENTE (TeoiDnio Vilela Filho)- Com a palavra o Seuador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY(PT-SP. Pela ocdem. Sem
revisio do orador.)- Sr. Presidente, retiro o requerimento de votação nominal.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Prosidente, peço
verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O Senador
Francelina Pereira pede verif"ICa.Ção de quorum com apolamento.
O SR. ROMERO JUCA - V. Ex";(! havia proclamado o
resultado.
O SR.. PRESII:It:NTE (Teotor:úo Vilela) - Não. O Seuador
Francelina Pereira prolestou no momento em que a Mesa proclamava o resultado.
A Presidencia faz um apelo aos Senadores que estio no café
ou IlCXi seus gabinetes. a f101 de que venbam ao plenário.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus b.J:gares.
Os Srs. Senadorea já podem votar. (Pausa)"

(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
A. Carlos MagaP,im- Artur da Távola - Benedita da Silv.a
- Beui Veras- Bemardo Cabral- Cario< Bezerra- Casildo Maldaner - EWardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes Fernando Be:rJeml - Flaviano Melo- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto MimKla - Hu110 Napoieio - Humberto LucenaJoio França- J<lii&S Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino
· -~ Jooé Outra - - Jooé lgnicio - Lóçio Alc&ntara- Marina Silva Marluce PiniD - Mauro Miranda - Nabor Jónior - Osmar DiaS Roberto Freire - Romoro Jucá- Romeu Tuma '- Sérgio Machado
- Valmir Campelo.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Arlindo Porto- Carlos W"lhon - Frmcelino Pereim - Gilvan Bor8es- Jider Barl>olbo- Joo6 Amlda - José Fogaça - Pedro
Simoo- Ramez Tebet- Roberto Requilo.
.
O SR. PRESIDENTE (Teot<laio Vilela Filho)- Votaram
Sim 34SJS. Sen.adorea; o Nio 10.
Nio houve abstenção.
Total de votos: 44
AprovaM.
- ...
. .
Aprovada a Emenda Il0 66, fica prejudicada a Emenda
0°

56.

.tu.r

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, o meu voto não
apareceu no painel. Gostaria de
que votei Sim.
O SR. PRESIDÉNTE (Teot<laio Vilela Filho)- A Ata n:gisl:rl.d o voto de V. Ex•.
-O SR. PRESIDENTE (Tcot&io Vilela Fllbo) - Sob<e a
mesa, emeDê:la que:: IOd lida pelo Sr. 1o Secretário em exerácio.
Senado< Gilberto Miranda.

É lida ...guime:
EMENDA N" 10
~-se ao art.

11 e""§ 1", ueguinte redaçio:

"Art. 11. Cada partido poderá registrar candidatos
para a CAnwa Municipl.l até uma vez e meia o núnierO

de lugares a preencher.

§ 1o A eoligaçio poderá registrar até duas ve2lCs o
mlmero de vaps. nlo podendo cada partido individualmeme lançar mais do que uma vez e meia."
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra ao Senador Roberto Freire. autoi do requerimento.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Prc:sidcotc, peço a palavm
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Tem V.
Ex• a palavta.
O SR- RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço venia ao-Senador Roberto Freire, mas o art. 11 já foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Te«onio Vilela Filho)- É a Emenda n° lO ao art. 11.
·.'
O SR- RAMEZ TEBET - O ~assunto já foi votado: "Cada
partido poderá registrar candidatos para a Cílmara Mucicipal alé
uma vez e meia o mímero de lugares a preencher." Agora mesmo,
nós votamos um dispositivo que dizia que cada partido poded registtar candidatos,at6 120%...
11 SR- ROIIERTO FREIRE- Cento e vinte po< cento s.ignifica umpercenmal em cima de qualquer número que se defmir.
O que estou falando é um nWnero concreto: uma vez e meia, um:
número definido.
Sr. Presidente, é apenas para defmir que, por paradoxo. essa
idéia...
•
.
O SR- PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) - Senador
Roberto F~ire. a.pcrlaS para respoDder ao Relator. O que foi verado, Senador Ranrez Tebet. foi o caput do arL 11 e o § 3".
Com a palavno o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE -(PPS-PE. Pano um esclarecimeme- Sem revisão do onodor.) Sr- Presidente, é apelllU para dizer
do paradoxo que a definição dada pela Cílmara dos Deputados do
preenchimento do número de candidaturas, elevando o percentual
em refer&cia ao número de Deputados na Cio:;~. Federal, visava
benefJCiar grandes partidos.
Com a possibilidade da coligação - coligação majoritária e
propott:ional -. talvez esses dispositivos prejudiquem as coligações
dos grandes partidos.
O que gostaria de dizer é que a quesiio do número dO candidatos deve ter uma relaçio direta - se tiver - com o mímero de
Parlamcn~s das Cimanas Municipais ou. quando muito. das
Assembléias Esii.Wais. São as eleições omnicipois que -podeol uazer a di~o de um grande Partido nacionol, oomo o PPR, em
algumas regiões inexistir c cm alguns Municipios. não ter nem diretório.
A relação teria que ser, se qui54§ssem.os, ao nível de
ras Municipais, da bancada que lá existe w da bancada esii.Wal e
não de uma bancada federal.
Esse processo é, eVidentemente. uma tentativa de beneficiar
grandes partidos. Em eleição, a igualdade na disputa tem que se
dar, porque é o respeito à cidadania. Proporciooalidede é após a
eleição; proporcionalidade é em funcionamento em Clmara; proporcionalidade é, ames da eleição, garantir-se acesso em função de
proporoionalidade dos partidos, se houver programas eleitorais,
mas não na campÕnha poHtica_ A igualdade de condiçlles tem que
se dar para que o cidadão possa defmir-se, fazer sua opção com
igualdade de condições daquele• que disputam. A tentativa que a
Cílmara fez é de privilegiar oa gnondes partidos- Mas o paradoso,
repito. quando houver coligaçio. vai -prejudicar os grandes partidoS- Eu gostaria âe f=r na tradição do sistema poHtioo brasileiro
.eleitoral: definir, em função do número de candidalos, em igualdade de condições para lodos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Em votação.
-O SR- LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço a palavra_
O SR. PRESIDENTE (TeotonioVilela Filhc) ·V. Ex' tem
apalavra.

ama-
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE- Para um.eoclarecinieilto. Sfiin i'evisão do orador.) - Apenas para esclarecer que,
na nossa proposta, há um detalhe importante no § 1", quando dizemos que "a coligação poderá registrar at6 duas vezes o número de
vagas, não podendo cada partido, individualmente, lançar mais do
que uma vez e meia."
Isso significa que, como estA boje no projeto, o to~ de candidatos de uma coligação, conforme está disciplinada a coligação
majoritária oo ~ propOrcional no art. 6". não é exalanieiite a
soma que' os dois teriam individualmente. Assim. um partido
maior nAo vai querer n:duzir o mímero de candidatos que ele teria
direito isoladamente e clest:inaria um n'Ómero muito pequeno para o
partido JllCpol"- Cooseqílentemente, o partido menorDio vai querer
se coligar. O que se está desejando, que 6 dar um certo privil6gio
ao periido maior para atrair o menor para a coligação vai de encontro ao paradoxo a que se :referiu o Senador Roberto Freire. O
partido pequeno pn::fem com:r sozinho e nio vai, de maneim nenhuma. fazer essa coligaçio porque ele teria um número mínimo
de candidatos. Ou entio apesentaria dois ou três., concentrando
neles toda a sua votaçlo e, conseqüentemente, eles seriam eleitos,
ai sim. parasitando o maior partido. O que não aconteceria se o número de vagas· fosse maior.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr- PresideDle, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- Tem V.
Ex• a palavta.
·
O SR- RAMEZ TEBET - (PMDB-MS. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, data v.Snia da opinião do :meu amigo e Senador Roberto Freiie, o art. 11 já foi votadi), ua medida em que dissemos que "cada partido ou coligação
poderá registrar candidalos 1 Cimara Municipal alé 120%." Essa
matéria foi votada jmtameme com aquele parágrafo que garantiu a
participação das candidatas mulheresLevanto esta questão para não duplicidade.
O SR- ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, 120% do número de vagas.
O SR- PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O caput
do art. 11 foi votado. Mas nlo votamos o § I 0 , objeto da emenda.
O SR. RAMEZ TEBET - O que V. Ex' vai oolocar em votação? O§ l"oooart-11?
~ O SR- PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filbo)- O § 1".
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presideme. pano um esclaiocimenlo ao Relator. O § I" é exatamente aquele que determina o IIÚ.mero de vagas e que quando votamos fiCOU claro que ~ 120
sobre este número de vagas. Estou defmindo o Ilimero.
O SR. RAMEZ TEBET - Perfeiwnente_ O caput foi votado. Vou fazer a minba análise sobre o § 1". Conformo já manifestei. fico com o projeto da C!mara dos Deputados cjue. num crescendo. via permitindo um aumento do mímcro de candidatos consoante a representação de cada partido ou coligação na Cí1mara

federaL

·

Isso está muito conhecido, muito debatido. Em síntese, sou
pela rejeição do § I", para ficar oom o projelo que veio da Ornam.
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vtlela Filho)- Em votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Ftlbo)- Concedo a
palavra ao nobre Senador EduardO Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLiCY- (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Pn!:sidente. quero retirar, para esta e as demais votações desiA noite. o mquerimento de veriftcaçio nominal.
(Palmas!)
O SR- PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Em vota-

ção.
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O SR. JADER BARBALHO • Sr. PresidenU:. poço a peJavra.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo). Concedo a
palavra ao nobre Senado< Jadec Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami·
nhar. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente. é para orientar a
Bancada do PMDB no sentido de que meu voto é pan. acompanhar o texto da Cimara. Portanto? pela ~jeiçio da emenda.
O SR. !'RESIDENTE (Teotonio Vilela Filho). Com~ pa·
lavra o Senador Hugo Napuleio.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) • Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho). Algum
ootro Liderdesejl. se pronun<:iar?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF) • Pela rejeiçio.
· Sr. Presideme.
O SR. EDUARDO 5UPLICY • (PT.SP) • A favoc da
emenda. Sr. PresidenU:.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filbo). Em volação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senlados. (Pwsa.)
- ··
Rejeilada.
O SR. PRESIDENTE (Teot6oio VIlela Filbo) - Sobre a
mesa. emenda que sed lida pelo Sr. }0 Seaetirio em exercício,
Senador Gilberto Miranda.
É lida a seguime

Devemos aproveitar essa oportunidade pam conigir essa
distorção, o que. tenho certeza. será ben6fico para todos os ·parti.
dos politicos e, princípolmente, para o aperfeiÇóamento da legislação eleitoral, matéria que estamos debatendo até o JRSente mo..
menlo.
O SR. PRESIDENTE (Teo!Onio Vilela Filbo)- Com a pa·
lavn. o Relator.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a
volaçio. Sem n:vislio do Otador.) • Sr. PresidenU:, t tradição no
Direito brasileiro que o voto em branco seja considerado voto válido. Nio é possível considerar o voto em branco como se fosse
voto mlo. Considero isso, data venia. um absurdo sem tamanho.
Voto branco é Voto válido. e tanto é verdade que aqui nas Comissões tenho visto parlamentares se absterem. o que é voto em bmnco. F.mio, C$Se voto tem que ser considetado, sim. É da nossa tradição, ~ da tradiçio do Direito Eleitoral brasileiro, pur isso poço
v&úa • Senadoa Júnia Marioe pua dar pareoor co!llrário.
O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. PresidenU:, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo). Tem a palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE • Esclan:ço que a absU:Dçio
vale para o quorum, mas não vai valer para a maioria.
O SR. EDUARDO DUTRA • Sr. PresidenU:, poço a peJa.
V11l pela ordem.
O SR~ PRESIDENTE (footonío Vilela Filho)- Tem a pa-

lavra v. Ex•.

O SR. JOSÉ EDUARDo DUTRA ·Sr. Plesidenle, quero
lcmbru ao ..,..., Relatoc que, para efeito de defmiçio se M oo Dio
segundo tumo na eleiçio ~- os votos em bnnoos não sio
Acrescente-se o seguinte arL 3°, IeDUmerando-se os demais: cooside:rados. Cccsidcram-se apenas os votos dados &c:JS c:andicJatos
O SR. RAMEZ TEBET • Mas isao confmna a n:gra. ~
"Art. Para efeito de dc«enninaçio do quocieDle
eleitoml nlo se coosidera como válidos os votos em uma exooçio eslahelecida pela lei.
A SRA. JÚNIA MARISE • Sr. Presidenle, poço a pAlavra
branco."
pela ordem.
O SR. !'RESIDENTE (Teotonio VJ!ela Filbo) • Tem a poO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· Com a pa·
lavn. v. Ex•.
lavra a Senadoa Júnia Marise.
A SR'A. JÚNIA MARISE • Sr. Presidente, não há pu!Emi·
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pua um e<clatocimento. Sem revido da omdora.) • Sr. Presidente, SRA.s o Sn. Se. ca solxe o assunto. O que eslamos proauando aperfeiçoar nesta
legislaçio não t deSOOIISidenr os votos em bnnoo. Os votos em
nadores, esta ~ a dltima emenda que eslamoa ajnciando. Peço a
aU:nçio nisso • sio lipe..
aU:nção, apesar do ldianlado da hon, pua a sua importancia. que bruloo • ~ muito importanU: que
visa corrigir uma grave distmçio no proceuo eleitoral Cortamen-- nas pua efeito de determinação do quocienU: eleitonl. Nio sio
te. muitos caDdidatos que tiveram votações extremamente expres- coosiderados como votos vüidos os votos em branco para detecsivas nio tiveram Seus mandatos garantidos. uatamente em. razio m..inaçlo do quociente eleitonl. Para se estabelecer um quociemc
e~ pc& se saberqantas vagas o partido ''A''ou portjdo ''B'' vai
dessa distc.çio que vem oc:omzdo ao lcago dos anol!l.
AcrediiO que este ~ o gnnde mcynento de IC fazer essa cor'- ter, c:ertameo1e devui ser f~ exatamente deotro da vcUçlo ex.pR:SSa
de cada partido. e nio est•heJecendo o cpmrim«e eleitoral de votos
~· Nio ae pode, efetivamenU:, fixar uma delenninaçlo pua o
quociente eleilonl. como estamos aqui nos propondo, CJIC é acn:e- lnncol pua se saber quamas cadem o PFL. o PMDB, enf1tn. os c!eccntar ao art. 3° o sopinte; ''Para efeito do dc:é.crmioaçlo do quo- mú.s patidos. vio ter oa Cimara. Penso que aí eslá., ex•t"llrf"C a
ciente eleitoral, nlo 110 OCIISidcnm como v~ os votos cmJ:nn- imporf1ncia do aporfeiçoamenro e da aprovação dessa emenda.
O SR. JADER BARBALHO • Peço a palavra, Sr. PresiC011, porque a utilizaçlo do veto em branco como villdo pua efeito de delenninaçlo de quociente eleitoral U:m comibuldo pua dente. pua encaminhar.
O SR. !'RESIDENTE (Teotonio VIlela Filbo) • Tem a paaprofundar as graves distaçõea relativas 1 ropresentaçlo na Clmara dos Depulados, fODIImono que ocare i&n•hnenlo na Clmara lavra V. Ex'.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encamide Voreadoros.
P0< isso, Sr. Presidente. SRA.s o Sn;. Senadoo:os, ..tou pe- nhar. Sem rovisio do ondor.) ·Sr. l'!osidenle, quero rumprimendindo destaque pua esla emenda, porque ela Dio prejudica qual- lar o trabolho do Relalor. No caso desla emenda. a orientaçio do
quer partido. Ao oonlririo, aaedito que traz hene!!cioo, pooque Líder 6 votar oontra.
O SR. !'RESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • Como vala
aporfei~ o proceuo eleitoral, o proceuo democritioo da participação dos nossoa candidatos. U tivemos div....,. exemploa de o Llder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL) • Coma a emenda
candidatos a deputado fodenl que tivemn expressiva vo<açlo •
talvez até 05 mais votados em vúios Estados - e que nio lograram e como_ Relator. Sr. Presidente..
O SR. !'RESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) ·Como vala
êxito em IliZio deasa disto<çio flagranU: que ocare hoje na legiso Lidec do PSDB?
lação eleitoral.
EMENDAN" I

se-pi-es.,
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O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB.CE.l· Com o Rela· ..
tor. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (reotonio Vilela Fillio)- Como vota
o L!der do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP.) - O l'f vota a favor da emenda, Sr. Pn:sidente.

O SR. PRESIDEN1E (feotonio Vilela Filho) - Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
-- - - -----Rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretma para redação fmal das
emendas.

O SR. PRESIDEN1E (feotonio Vilela Filho) - Sobre a
mesa, Redação Final que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, SetJ.ador Gilberto Miranda.

É lida a seguime

PARECERN'611,DE 1995
(Da Ccmissãp Diretora)Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Ld da Câmara n° 109, de 1995 (D0 1~ de
1995, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta- a redaçio fmal das emendas
doSenadoaoProjetodaCâmaran'I09.de 1995 (n'ISO.de 1995.
na Casa de origem), que estabelece normas para a tealização das
eleições municipais de 3 de oub.Jbro de 1996, e dá outras providên-

cias.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de setembro de 1995. -

José Sarney, Presidemc, Teotooio Vilela Filho, Relator - Ney
Su&SSlma- Antonio Carlos Valadares.
Estabelece normas para a reaUzação das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras
providêocia,s.

EMENDAN'l
(Corresponde à Emenda n° 104)
modifique~se-

a redação

EMENDAN'4
(Corresponde à Emenda o 0 125 -Relator)
Dê-se ao art. 9" a seguint.e redaçio:
"Art. 9" A ~~fua dos candidatos pelos partidos e
a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no petiodo compreendido entre 1° e 31 de maio de 1996y lavrando-se ata, em livro próprio. podendo ser utilizados
os já existentes."

EMENDAN'S
(Cortapoode à Emenda o0 57)
Inclua-se no projeto o seguinte art. 11, reoUIJ.lerando-se os
demais:
--

..Art. ·11. Jr.o 'eleitor oom domicilio eleitoéal em
muniápio criã.do e não instalado até a data de iníCiO~ da
vigência desta lei, ~ assegurado--o-direito de votar e ser
votado no município do qual foi desmembrndo o do seu
domicílio.''

EMENDAN'6
(Corresponde à Emeuda n° 126- Relator)
Dê-se ao caput e ao § 3° do a:rt. II a seguíole redaçlo: "A.rt. 11._ Cada partido ou coligação podetá registrar candidatos para a Câmara :Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a preencher.

§ 3° Viole por cento, no mínimo, das vagas de
cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por
candidaturás de mulheres."

EMENDAN'7
(Corresponde à Emenda n° 108)

ANEXO AO PARECER N'611, DE 1995

No art.. 2° do projeto,
acrescente-se um § 5~

Setembro de 1995

do__ § 4° e _

"§ 4° Para o segundo turno, qualificar~se·i á mais

idoso. se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação.
§ 5° Se houver empate no segundo turno, de que
trata _o § 3° deste artigo,-será considerado eleito o candi·
dato mais idoso."
EMENDAN'2
(Corresponde à Emenda n° 2)
Dê--se ao ?PUt do art. 4° a seguinte redaçào:
"Art. 4° E mantida a legislação eleitoral, com as alterações
estabelecidas nesta lei, nas eleições por ela disciplinada."

EMENDAN'3
(Corresponde à Emenda D 0 3)
Dê-se ao cãin.t do art. 6° a seguinte redação: _
"ArL 6°-SerãO admitidas Coligações se celebradas
conjuntamente para as eleições majoritárias e proporcional, e integradas pelos mesmos partidos. ou se celebradas apenas para as eleições majoritárias."

De-se ao§ 4° do art. 11 a seguinte redação:

"§ 4° Em todos os cálculos. será serppre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um. se igUal
ou superior."

EMENDAN'8
(CoJTeSpoode à Emenda o0 109)
Dê-se ao caput do art.

i 2 a seguinte redação:

"ArL 12. Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 10 dejuiho de 1996."

EMENDAN•9
(Corresponde à Emenda n° 71)
Acrescente-se após o inciSO: IV do § 1° do art. 12 o inciSO V.
reriumerando o atual V para VL
''V- Certidões criminais forneCidas pelos órgãos
e de_ distribuição da Justiça Eleitorã.l, Federal e Estadual."

EMENDAN' 10
Corresponde à Emenda n° 127- Relator)
Dê--se ao § 2° do art. 17 a seguinte redação:

"§ 2° Os candidatos à eleição majoritária Serão
identüicados pelo nome indicado. número e legenda do
respectivo partido ~:~ deverão figurar na cédula na ordem
determinada por sorteio."
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EMENDA N" 11

EMENDAN" 17
(Corresponde à emenda o 0 32)

(Corresponde à subemerida à emenda n° 77)
Dê-se ao caput do art. 20 a seguinte reda.ção:

"Art. 20.- O Tribunal SuperiOr Eleitoral expedirá,
ouvidos os partidos políticos, as instruções necessárias à
utilízaçlo do sistema eletrônico de votação e apuração.
garantindo aos partidos o acesso aos programas de compulador a serem utiliudos, ulterior oitiva. eni casO de
necessidade de alterações das instruções e prévio conhecimento,- ante eventuais alterações dos programas a q~e
se refere este artigo."

EMENDAN°12

''Parágrafo único. A qualqUer tempo. nO curso- da
campanha, a !eqUerimento fundamentado do Ministério
Público ou de partidc político. a Justiça Eleitoral. por
seU- .órgão competente •. poderá determinar o exame das
arrecadações e aplicações fmanceiras de partido político
e dos candidatos. até então efetivadas."

EMENDAN"18
(CorreSpondente à Emenda n° 33)
Suprima-se o § 5° do art. 48.

(Corresponde à Emenda n•t6)
Suprima-se o incisei II do art. 28, renumerando-se os demais, e, em conseqüência. dê-se aos incisos
IV do mesmo artigo a seguinte redação:

me

"lll - será ~segurada a reContagem automática
dos votos pela Junta Apuradora. que efetivar-.se-á no
prazo máximo de 48 horas. quando, na fundamentação
do recurso, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade
da urna, bem como a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas demais Seções do mesmo município 00 Zona
Eleitoral.
IV - nos casos não enquadrados DO indso anterior. caberá à Junta Apuradora, por maioria de votos, decidir sobre o recurso."
EMENDAN"13
(Corresponde à subcmenda à emenda n° 24)
Dê-se ao,§ 4° do art. 36 a seguinte redação:

"§.. 4° Em qualquer das hipóteses deste artigo, ~
contribuição de pessoa. juridica a todos os candidatos d~
determinada circunscrição eleitoral não poderá exceder
de dois por cento da receita de impoStos. 3rrecadados
pelo Município no ano anterior ao da eleíção, acrescida
das transferências constitucionais."
EMENDA N" 14
(Corresponde à emenda Õ0 27)
Acrescente-se o segUinte inCiSo ao -ari. 37:

"VID - pessoa juridica que tenha contrato firmado com administração pública direta ou indirela com a
fmalidade de preslação de serviços. de realização de
obras ou de fornecimento de bens."
EMENDA N" 15

(Corresponde à emenda n° iii)
Suprima-se do inciso n do art-. 38 a expressão "direta ou-indiret.a."

EMENDA N" 16
{Corresponde à emenda n° 87)

Dê-se ao inciso Ill do art. 43, a seguinte n. ..fação:
'1ll- relação dos doadores, pessoas físicas e jurídicas com os respectivos valores e indicação das formas

de doação."

Acrescente-se ao art. 46 Paiágrafo único com a--seguinte redaçào:

EMENDAN°19
à Emenda D 0 115) "~

(Co~nde

Inclua-se, DO § 2° do ~-51, após a expressão "inscrições".
"ou murais de qualquer dimensão.-".

EMENDA N" 20
(Correspondente à Emenda n° 91)
Dê-se nova rc:dação ao caput do artLS4:
-Art. 54. Será permitida, até 48 horas antes das
eleições. a divulgação paga. na imprensa escrita. de propaganda eleitoml. no espaço máXimo, a ser utilizado.
por edição, para cada candidato, partidn ou coligação._ de
um oitavo de página de jornal padrão. e de um quarto de
página de revista ou tablóide.

EMENDAN•21
(Cor-respondente à Emenda D 0 128- Relator)
Acrescente-se ao art. 54 o seguinte § zo, renumerando o parágiifo único pala § 1O:

§ zo A manifesta preferência, em favor de algum
candidato ou em detrimento de oulro. acarretará a suspensão da circulação da publicação por uma edição. ·por
determinação da Justiça Eleitoral, mediante a denúncia

de partido político. di cand'dato ou do Ministério Plfl:ili.
co, ficando o responsável sujeito às penalidades prev~s
las no art. 323 do COdigo EleitoBl e multa de 4.(XX) a
S.OClO UAR, duplicadas em caso- de reincidêliCi-3.. --EMENDAN•22
(Corresponde às Emendas n% 38 c 92)

Suprima-se do§ 6° do an. 55. a seguinte expressão:
"Os que não i orem utilizados deverão ser redistri~
buídos entre os demaís concorrentes interessados-. fazen-do-se novo sorteio, se necessário. a cada renovação de

pa.néis."
EMENDAN•23

(Corresponde à Emenda D0 64)
Dê-se ao § 1° do art. 56 ã seguinte red.aÇão:
"§ 1° Durante os trinta dias que antecederem à antevéspera
do pleito, as emissoras de rádio reservarão. para divulgar. em rede.
a propaganda eleitoral gratuita, diariamente, exceto aos domingrno.
trinta miirutos de sua programação. das sete horas. às sete horas e
trinta minulDs; outros lrinta minutos. das doze horas às doze horas
e trinta minutos; e oulCOs trinta minutos. das dezessete horas às dezessete horas e uinta minutos.
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EMENDAN°24

(Corresponde à Emenda n° 65)
Dê-se ao§ 3° do art. 56 a seguinte redação:
"§ 3° Durante os trinta dias que anrecederam a antevéspent do pleito, as emissorns de televisão reservarão,
para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral grabJ.ila,
diariamtiD.te, Cxceto aof.ôomingos, trinta minutos de sua
programação, entre is treze horas e treze horas e trinta
mÍDUtos; e outros trinta miiiutos, entre às vinte- horas e
trinta minutos e as vinte e uma horas."
EMENDA N" 2S
(Corresponde à Emenda n° 40)
Dê-se ao § li do art. 56 a seguinte rodação:

"§ I!. É facultado aos partidos e coligações utilizar até a metade do hcririo das segundas, quartas e sextaspara a propaganda âos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito."

reiras

EMENDA N" 26

(Corresponde à Emenda o• 129- Relator)
Acrescente-se âo art. 56 o seguinte"§ 12;

"§ 12. A manifesta preferência em fávor de algum
candidato, ou em dettimento de ou.tro. acanetará a suspensão das transmissões da emissora por um dia. por detenn.ina.ção da Justiça Eleitoral, mediante denúncia de
partido político, de candidato ou do Miri.ístério Público,
ficando o responsável sujeito às penalidades previstas no
art. 323 do Código Eleitoral e multa de 4.000 a 8.000
UFIR, duplicadas em caso de reincidêncja."
EMENDAN"Z7
(Corresponde à Emenda D0 66)
DêMse ao c.'\put do art. 61 a seguinte redação. suprimindose, em conseqüência. o seu parágrafo único.
"Art. 61. Dos programas de rádio e televisão
de:<Otinados a propaganda eleitoral grattlita. de cada
partidO, SÓ poderãO partidpar;- effi-8.poi0 aOS CaDdidaM
tos deste, qualquer detentor de mandato eletivo, sendo
vedada a participação de qualquer pessoa mediante
remuneração e a veiculação de propaganda que possa
degradar ou ridicularizar candidatos. ainda que de
forma dissimulada.''
EMENDA N" 28
(Corresponde à Emenda D 0 117)
Acrescente-se ao final do inciso IV do arL 64 a seguinte expressão "...sem prejuízo do seu direito de informação".
EMENDA N" 29 ~
(Corresponde à Emenda D 0 45)
DêMse ao caput do art. 66 a seguinte redação:
"Art. 66. A partir "da escolha de candiaatos
em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, coligação, partido ou filiado a este que
ocupe cargo eletivo, atingido, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluM
niosa, difamatória. injuriOsa ou-sabidamente inveridica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social."

1995

EMENDA N" 30
(Corresponde à Emenda n° 46)

Dê-se ao § 6° do art. 66 a seguinte redação:

"§ Ó0 Deferido O pedido para resposta DO programa eleitoral gratuito a emissora geradora e o partido ou
coligação atingidos deverão ser, imediatamente, notificados da decisão, com indicação do horário para veicula.ção da resposta, que deverá ter lugar no início do prognuoa do partido ou coligação."
ijMENDA N"31
Emenda o 0 97)

(Co~onde à

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 66:

"§ A manifesta preferência em favor de algum
candidato ou em detrimento de outro, acanetará a suspensão da circulação por uma edição, por determinação
da Justiça Eleitoral, mediante a denúncia.de parti<lo"político, de candidato, ou do Ministério Público, ficando o
responsãVel pela empresa sujeito às penalidades pri!Vistas no ait. 323 dei- Código Eleitoral. e multa de
R$3.000,00 a R$6.000,00 duplicadas em caso de reincidência.."
EMENDA N" 32

(Con-espoode à Emenda o• 118)
Acrescente-se ao inciso IV do art. 67, após a expressão
"que sabe inverldico _o seguinte" " •. .ou pesquisa manipulada, com
in.fringência do art. 4811, passando o mencionado incisO a ter a seguinte redação:

-'1V- divulgar fato que sabe inverl.dico ou pesquisa manipulada com infringência do art. 48, distorcer ou
maniiKJlar infonnações relativas a partido, coligação,
candidato ou sobre a opinião pública, com objetivo de
:in.fhiir na Vontade do eleitor:
Pena - detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa de 4.000 UFIR s 12.()(X)_UFlR, agravada. se o crime for cometido pela imprensa. rádio ou televisão."
EMENDA N" 33
(Corresponde à Emenda o 0 130- Rdator)

Acrescente-se ao art. 67 o seguinte inciso XI:

"XI- causar ou lentar causar dano fisico ao equi-

pamento utilizado na votação eletrônica ou ãs suas partes:
Pena- reclusão de dois a seis anos e multa."
EMENDA N" 34
(Cor-responde à- Emenda D0 99)

Acrescente-se ao art. 67 o seguinte inciso:
"Xll - promover ou aceitar a participação de
candídalo. ou a veiculaçio de seu nome ou imagem em
inauguiação de obras públicas ou eventos relacionados à··
apresentação. lançamento ou andamento de projetOs.
programas, campanhas ou similares, promovidos pelo
poder público; no periodo entre a escolha de candidato
em convenção e a data da eleição:
Pena- detenção de seis meses a um ano."
EMENDAN"35
(CoiTespQ_Dde à Emeoda D0 120)
Suprima-se o

art. 74.
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Parágrafo único. A

EMENDAN•J6
(Corresponde à Emenda n° 131 -Relator)

re~ação

de filiados a que se refere este

artigo será envidada aos Juízes Eleitorais na quarta semana de dezembro de 1995 ."

Dê-S~' ao caput do art. 75 a seguirlte -fedação:

"Art. 75. Ao servidor público civil ou militar-da
administração direta ou indireta da União, dos Estados.
do Distrito Federal e dos.-<municípios; candidato cu não a
cargo eletivo. é garantido, no período compreendido en·
tre 1° de junho e 31 de dezembro de l996.~pefmanecer
na circunscriçã-o do Pleito e eln seu cargo ou emprego,

EMENDAN.4l
(Corresponde à Emenda o0 103)
Inclua-se no projeto o seguinte artigo:
- "Art. As emissoras de rádio e televisão terão o
direito à compensação fiscal pela cedência do horário
gmruito previsto nesta Lei.

não podendo ser ex ofOdo removido, transferido ou
Parágii.fo único.- O Podei- ExeCutivo editará normas re$ulaexonerado, ou ainda, ser demitido sem justa causa ou
dispensado, ter suprimidas oo readaptadas vantagens, mentando O modo e a forma da compensação fiscal de q\le trata
bem como contagem de tempo de serviço para todos os este artigo."
flns, ou por outros nieios tef-àificultadO ou ~pedido seu
EMENDAW42
exercício funcional oo permanência na circunscrição do :
(Co~ode: à ~menda D0 124)
pleito.''
AcrescenteMse nas Disposições Finais o seguinte artigo: ·
EMENDAW37
(Corresponde à Emenda n• 50)
"Art. Na votaçio. quando admitido penetnlr no
recinto da Mesa, o eleitor apresentará seu útulo., acomAcrescente·se o seguinte parágrafo ao art. 79:
panhado de documento público em que cooste sua foto"§ 3° A Justiça Eleitoral, auxiliada pelos, órgãos
grafia. os quais poderio ser examinados por fiscal ou
mencionados no parágrafo anterior, exercerá a fiscaliza·
delegado de partido, entregando, no mesmo ato. a. seçio das atiV"idades dos candidatos e dos partidos polítinha."
cos, podendo mJUÍsitar diligéncias investigafórias e insEMENDAW43
taurar inquérito policial para apuração de qualquer indf(Corresponde à Emenda D0 121)
cio de delito eleitorn.l."
EMENDAW38
(Corresponde à submenda à Emenda o0 51)

DêMse ao caput do art. 80 a seguinte Iedaçlo:

aos

"Art. 80. Fica proibido
Estados e à União,
bem como às suas entidades vinculadas, procederem a
transferência voluntária de -recursos e (mandamentos
aos municípios após o dia 30 junho de 1996. e até a' :reaM
li zação das eleições. ressalvados os destinados a cumprir
acordo celebrado anteriotmente para execuçio ~ obra
ou serviço em andamento e com cronogrãma prefixado.
e dos destinados a atender situações de emergencia e co.M
lamidades públicas."

EMENDAW39
(Corresponde à Emenda n• 52)

Acrescente-se parágrafo único ao art. 87 com a seguinte redação:

--

''Pan\grafo único. Compreen~se na proibição do
caput deste a.n.igo associar nomes ou imagens de candiM
da!os, partidos pollticos ou coligações a inaugumções ou
lançamentos de obns públicas _oo a projetas ou atividaM
des exeaJtadas pelo Poder Póblico ...

EMENDAN-40
(Cori'<S)>Onde à Emenda n•uz- Relator)

Acrescente-se nas Disposições Finais o seguinte artigo
"Art. A devolução das ftcbas de f"Iliação partidária para a organização da primeira ~ilação de filiados, a
que se refere o art. 58 da Lei n° 9 .096~ de 19 de se_te_mbro de 1995, podenl ser requerida ao Juiz Eleitoral por
órgão de cllieção pal1idária constituldo
fonna perma-

=

nente ou provisória no mu.WcfpiO oU-na -reSJ)ccúVa unidade da Federação.

O art. 89 passa a vigorar acrescido da seguinte expressão:11.- e a Lei n° 8.713. de 3_0 de setembro de 1993."
O SR. PRESIDENTE (Tc<>tonio Vilela Filho)- Em discussão.
O Sr. Eduanlo)iup&cy • Sr. Ptesideme, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Tem V.
Ex• a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT-SP. Pan. discutir. Sem
_ revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria dizer uma palavra
sobre o processo de votoção desta noile.
A Senadol'a Emília F""""'des já disse que V. Ex• procedeu
com COII'eÇio. visando. sobretudo, o clima democnitico no Senado
FederaL Quero dizer que coocordo plellllmODte com a Senadora
Enu1ia Fernandes.
O ~i~te da Comissi9 dC Rel_llÇÕes Exteriores foi um
dos responsáveis por_ designar três Senadoras desta Casa que
-'--compareceram aO ·QUa:rlõE-nc.ontro lDtCmacional sobre a Condição da Mulher, em Pequim. Foi lá que se ouvíu a recomendação que foi objeto de profunda discussio nesta noite. Acredito
que o Senado Federal votou, levando em conta as aspirações da
mulher de atingir o objetivo de igualdade previsto na Constituição brasileira.
Era o que eu gostaria de regiStrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) - Encemoda
a discussão.
Em votaçlio a redação final.
Os. Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senM
tados. (Pausa.)
Aprovada.
A matiria volta à ama,. dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Ftlho)- Os Itens 2
e 3 ficam sobrestados em vir1ude do término do prazo regimental
da sessão.
Sio os seguintes os itens sobrestados:

ANAIS DO SENADO FEDERAL

568

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 40, DE 1995

(Tramitando em conj.lnto com a Proposta de Emenda A
Coostiruição n' 37, de 1995)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda .l Constituição n° 40, de 1995, de autoria do Se-

!llldor Alltôllio Carlos V aladares e e<Uros Se!llldores, que
dispõe sobre a instiruição de -tribuição social para o
fmanciameoto das ações e serviços de saúde, tendo.

Pm=r, sob n' 531, de 1995, da Comissio
• de Coostltulção, Justiça e Cldadaola, fayori.vel à Proposta, nos tetmos de Substitutivo que oferece, c
pelO: n:jeição da Propoota de Emenda A Coostiblição n•
37, de 1995, que mullila cm CO!ljunto.

(Quinlo e áltimo dia de disa!ssio)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N'37,DE1995 .
(Tmmitmwlo em conjunto com a Proposta de Emenda à
Constiblição n' 40, de 1995)
Di=ssio. em primeiro blmo. da Proposta de
Emenda 1 Coostituiçlo n° 37, de 1995, de autoria do Se!llldor VIIson Kleimlbing e ootroo Senadores, que acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais TIIUlSitórias, facultaodo l União instituir imposto
sobre movimcntaçlio ou transmissão de valores c de cmditos e direitos de natureza financeira, de vigência temporária, tendo
Parecer, sob D0 531, de 1995, daComissio
• de CollStlluiçio, Justiça e Cidadania, pela nojeição da Proposta, e favori.vel a Proposta de Emenda i
Constituiçiio n° 40, de 1995, na forma do Substitutivo

que oferece, que tramita em conjunto.
(Quüilóe dltimo dia de discussio)
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fllho). Nada mais
havendo a_ tratar, a Presid&lcia vai encerrar 0$ trabalhos. designando para a sessão oniinária de amaDbi a seguinte

ORDEM DO DIA
-1REQUEl'tlMENTO N' 1.178, DE 1995
Votação, em b.lmo único, do Requerimento D0 1.178, de
1995, do Senador Ronaldo CUnba Lima, solicitando, nos tennos
regimentais, tramitação conjunta da Proposta de Emenda AConstibJiçio no 3, de 1995, Com as de nós 2 e 10, de- 1995, que já se en-
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n:gimentais, tramitação ~- do Projeto de Lei da amara n•
106, de 1995- Complementar, com o Projeto de Lei do Senado D0
90, de 1994- Complementar, por tratarem de mat6riasque versam

o mesmo assunto.

-4REQUERIMENTO N' 1.211, DE 1995
Vota~ em turno único, do Requerimento no 1.211. de
1995, do Se!llldor José Ignácio Fern:ira, solicitando, nos termos n:gimentais, tramitaçio CO!ljunta doo Projetos de Lei do Senado n's
155 e 223, de 1995, por tratarem. de matérias que versam o mesmo
assunto.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 161, DE 1993
Discussio, em tumo dllico, do Projeto de Lei da amara n•
161, de 1993 (n' 3.059192, na Casa de origem), que toma obriga·
tório o uso de tarja com expressio que ressalte a importância do
aleitamento matemo nas embalagens e propagandas dos produtos
utilizados no aleitamellf.o artiílcial tendo

Parcçe:r favorável,. sob D0 53S,. de 1995, da Comissão
-de ~too Sodals.

-6PROJETO DE lEI DA CÂMARA N'28, DE 1995
Discussio, em turno 11nico, do Projeto de Lei da Cimara n°
28, de 1995 (n' 642191, na <;asa de orisem), que altem dispositi- ~
vos da Lei n° 3.820, de 11 de novembro de 1960, que ''dispõe sobro a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de

Farmácia11, tendo
Parecer favorável sob no 537, de 1995. da Comissio
-de A.oountoo Sodals.

-7PROJETODEIEIDOSENADON' 163.DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos ternlos do art. 91,
§ 3', do Regimento Interno)
Discussio, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
163, de 1991, de autoria do Senador Nelsoo Wedekin, que dá nova
· n:dação ao panísrafo 2' do artigo 224 da Consolidação das Leis do
Tmbalbo- CLT, tendo
Pareeer, sob n's 529 e 530, de 1995, das Ce<llissões
- de ~too SodOis, favori.vel; e
- de ~too Eoonômioos, contrário:

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 93, DE 1995

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolução n° 93,
cootram anexadas, por tra.tatem de matirias que versam o mesmo de 1995 (apresentado pela Comissão de AssuntO& Bconômicos
assunto.
- comó conclusão de seu Parecer-- D0 539, de 1995), que autoriza a
_2_
c Companhia Vale do Rio Doce - CVRD a contrstar opemçio de
REQUERIMENTO N' 1.184. DE 1995
cr6dito externo, no valor equivalente a a~ cinqüenta milhões de
dólares nort_e..americanos, junro ao Banco Intemacional para ReVotação, em turnO úniCo, do Requerimento n° 1.184, de coostrução e Desenvolvimento- BIRD, com garantia da União.
1995, do Senador Bernanlo Cabral solicitando, nos tertD<JO regi-9mentais, tramitação conjunta das Propostas de Emenda A ConstiPROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÂO
tuição n's IS e 19, de 1995, ambas de autoria do Senador Pedro
N':W, DE 1995
Simon e outros Senadores, por tratarem de matérias que versam o
mesmo assunto.
(Tnunitando em conjunto com a Proposta de

-3-

EmendalConstiruiçãon'37,de 1995)

REQUERIMENTO N' 1.210. DE 1995

Discussio,
primeiro blmo, da Proposta de Emenda à
Constituiçãon°40,de 199S,deautoriadoSenadorAntôo.ioCarlos
Valadan:s e outros Se!llldores, que dispõe sobro a instituição de

Votação., em tumo único, do Requerimento n° 1.210, de
1995, do Senador Ronaldo CUnba Lima, solicitando, nos termos·

em
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contribuição social para o fmanCiamento das ações e serviços de
saúde, tendo
Parecer, sob D0 531, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Pro..
posta, D05 termos de Substitutivo que ofereCe. e pela rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição n° 37, de 1995, que tramita em
~nto

(Quinto e último dia de discussão)

-10- ·PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"37, DE 1995
(framitando em oon;JDto com a Proposta

de Emenda 1 Constituição n• 40, de 1995)
Discussio. em primeiro tumo, da Proposta de Emeuda à
Constituiçio n• 37, de 1995, de antoria do Senador Vilson Kleinllbing e OOIIO$ Senadores, que acmscenta dispositivos ao Ato cJas.
Disposições Con.<;tíblcionais TilUISitórias, facultaruio i Unilio instiblir imposto sobre movimentação oo transmissão de valores e de
cr6ditos e direitos de nab.lre:za fmanceira. de vig&.cia temporária,
tendo
Parecer, sob n• 531, de 1995, daComissio
-de CoDStltulção, Justiça e Cidadania, pela "'jeiçio da
Proposta, e favorável à Proposta de EIIICJlds à Constituição n• 40,
de 1995, na forma do Sub;titutivo que óf<r!l<Ç, que IIamilà em
conP.,.to.
. .
(Quinlo e óltimo dia de disalssio)

-11MENSAGEM N"2S9, DE 1995
Escolha de Cbefe de Missio Diplomática
Discussio, em blmo único, do Parecer da Oxnissio de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem D0 259, de
1995 (n• 752195, na origem), de 7 de julho último, pela qual o Senhor Preoidente da R'?!'Ública submde à dehberoçio do Senado a
escolha do Senhor SERGIO MARTINS TifOMPSON FLORES,
Ministro de Primeira Classe da Carmira de Diplomata, para. cumulativamente com a funçio de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Arábia S'V!_dita, exercer a função de Embaixador do Bmsil junto à Repóblicà do Iêmen.
COMPARECIMENTO DE MINISTRO DE ESTADO

(Àa 1Sb30min.)
Compazocimento do Mlnistro da Saúde, Dr. Adib Iatene,
pam. usando da prenogativa estabelecida no § 1° do art. SO da
Constiblição Fedem!, P""IAr os esclarecimenloo que se frm=
necessários sObre a poUtica de rmanciamento do sistema de saúde,
nostermos doAvison•J.038/GM,de 20de setembro de 1995.
O SR. PRESIDENTE (I"eotonlo Vilela Filho)- Está encerrada a sessão.
(/...evanJa-se a se&Jiio às 00h30min, do dia imediato).

DISCURSO DO SR. NABOR JÚNIOR, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE ~' QUE SE
REPUBLICA POR liAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES NA ANTERIOR.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. - Pronuncia o seguinte discurso). Sr. Ptesidente, Sr's e Sr.o Senadores:
Em disalrso proo.u1ciado oo dia 28 de agosto óltimo, cumpri o dever de denunciar e prote1tar cana o tnwnento discrimillllláio dispenaado a grande porte doa nnmicípios do meu Estodo,
na execução do Prognma Cooomidade Soii<üria, que simplesmeDle alijou as localidades cujos pmfeitos pertencem ao PMDB.
A minha reclamação se baseou no ofício que recebi de D. Anna
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peliano, Secretária Exea1tiva do referido progmma,. coo.fu:mimdo
que a seleção dos municípiOS do Acre habilitados a receber os benefícios do Programa havia sido feita pelo Governo do Estado.
Comprovou-se, assim, naquela ocasiio, qUe o Governo do
Estado elo Acre realmente discrimincu todos os municíPioS que
são governados por prefeiloo do PMDB, relacionando apenas
aqueles administtados pe,lo_ eniJo partido do governador, o PPR.
Certamente meu pronunciamento cbegcu ao conhecimento das autorjdades esladu_ais, que me encaminharam. oo dia 13 de setembro
corrente, o Oficio D0 0328/95, que plSSO a ler, para. conhecimeuto
da Casa.
'!Governo do Estado do Acre. Secretaria de Estado de Planejamento. Programa Cormmidade Solidária. Acre. ·
Exmo Sr. Senador, a~ de Y. Ex•, ao CDC•minhmr 1 Secretaria Executiva do _Programa Comunidade Solidma denúncia
de ~çio :Is-. pref<ituna do PMDB na seleçio pam a primell'2 etapa do programa no Acrt::, bem qJe poderá abrir um canal
de comunicaçio e de co-=poasabilidadO oom a paaticipaçio de
V. Ex• e de toda a bancada, numa real integmçio de esforços em
apoiamento a esta e outru iniciativas que se tiaduza.m em beneficio para a nossa populaçio.
Aimla em fase de implanlaçio no Estado, portanto, sem bav,er ex_~ ações. busca-se ideDLificar parceiiris, captar ~r
soe., atrair diversos seton:s da sociedade paa. gerar as condições
de ganntir ao Programa sua segurança, abrangéncia e eficlcia.
_ No IlOISO entendimento, as esperanças rcpoosam nio simplesmente no Programa, mas na vootade polftica e na açlo ciilii.dã;
fundamentais para a coosttução de uma nova ordem social a começar pelo "'sgate da pop.11açio excluída.
O Prognma Commidade Soii<üria se constituir! em cada
localidade com o labor~ o talculo, apoio e nova forma de gerenciamento, _,rompendo com os modelos fragmentados e clientelistas.
E por certo dolorooo, Exceiencia, ter ainda que lidar oom
demandas "'primidas, por iaso, nunca alijaóamos noosas COilllliiÍdades. destinatárias que sio todas elu de ações uai5teociais. Assim, maiores fonm as dif1a1ldades em eleger os grupo1 particularmente vulneráveis, segundo os temas emergenciais.
Na reunião :realizada em Manaus, em 17 de maio de 1995,
saírun as rocomendações do Programa Comunidade Solidúia pam
os Estados do Norte.
Nessa fase, registra-se um avanço com a inclusão de mais
dois municípios para a pimein etapa do programa em razio da
flexibilizaçio oferecida.
Sofrendo a aus&.cia de dados capazes de aferir os mAles de
que sofrem nossa populaçio, buscanos as fontes credcmciadas
como O ffiGE. UNICEF e IPEA os in~s sobre os quais nio
nos compete julgar a efiCiência.
As prioridades foram estabelecidas, levando-se em conll. os
seguintes itens: mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, nofmero de famllias sem "'ndimento. pÕpliaçio infantil, mlmero de domicílioo oom abastecimento de água inadequado, pop.11açio total
do nnmicípio, populaçio urbana, populaçio rural e Associaçio dos
Produtonl;s Rurais. A partir do cruzamento dessas informações. foram selecionados os seguintes munidpios: Rio Bnmco, que t a Capital do Estado, Cruzeiro do SuL Tuauacl, Assis Brasil, Xapni, Manoel Urbono, Sena Madnreim, Rodrigues Alves, Brasiltia, Ac...l1ndia,
Feijó e Mincio Lima.
Al~m desses a-Mrios, outros aspectos ccotribuiram para a
eleição das áreas preferenciais. Pcxieriamos descrevê-los, mais a tírulo de ilustração, destacando o Municipio de Feijó. o qual detém
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boje o humilhante primeiro lugar em taxa de analfabetismo e mortalidade iu.fanto-juvenil por desnutrição e hcpBtite.
O Municfpio de Tarauacá, terra natal de Vossa Excelencia,
é duramente castigado por sua situaçio de exlrema vulnerabilidade
por ser área de risco em quase a totalidade de sua zoo.a urbana, de
acordo com informações da Defesa Civil, foi também. por essas
razões. contemplado•
.. Nio julgamos haver premiado esta ou aquela Jocalidade por
se encoo.trarem no mapa da fome ou cm si:tuaçio de indigtncia.
Priaizamos. sim,. os mUnicípioS que neCessitam. de imediaiD, um
maior apoio.
·
A equipe t6cnica do Programa Comunidade Solidária do
Acre 6 composta de lrabalbadoros sociais, com ~misso pela
causa, os quais gostariam de mexecer por parte de Vossa Exce18ncia o crédito profissíool.l advindo da seriedade que orienta suas vidas de servidores públicos em todos os governos a que têm :servido, inclusive o de Vossa Excel&.cia.
Temos a acre,scentar que esta fa.se ref=-se ao exerclcio de
1995, e nio inclui oo demais IIIIlllicipios-alh porque algullS programas de alcance amplo jí estio universalizados, como por exemplo
a MERENDA ESCOLAR.
A expansio e multii'J.icaçio nos anos subseqüente.s 6 objetivo prioritário do Programa Comunidade Solidiria.
Nossa imetçio ao Programa Comunidade Solidária se faz
comungando com a sua fllosof11. e orientados por seu objetivo que
enceaam a defesa dos direitOs pua a construçlo da cidadania.
Finalizando, acreditamos que o momento por que passa a
pop.~lação brasileira. mais especificamente nosso povo acmmo,
mcxece atenção Ctratamento eSpeciAis. SUperiDOO..sc lOdas as-<liferenças ao inscrevermOs juntos ri Acie Do aliSo das mudanças que
se deseja opemr.
- - ~
Acreditamos, também, que o momento é de formação de
parcerias, uniio de forças canalizadas para o objetivo comum - a
valoriz&çio pleaa do ser humano, onde o esforço- conjunto não
deve ter a visão simplista de raça. credo ou ideologia.
Buscamos neste momeniO, Excel&cia. o vosso ftel empenho na luta em prol das populações excluldas e espemndo ter em
vossa pessoatum. ardoroso defensor e parceiro nessa grande jomadaquesei.Diciit.. -- -------- - Temos a pleoa ronsciêocia que trabalhamos por um N:re
mais justo-C mais equilibrado. e comuJ181.%DC15 dos prinápios d"a
democracia e do respeito mútuo. e apresentamos. na oportunidade.
nossos sinceros airi1piimentos pelo trabalho que Vossa Exce18ncia
vem desenvolvendo ao longo de seus mandatos.
Esperando ter esclarecido Vossa Excelência sobre o assunto
em pllUta. colocamo-nos a vossa disposição para qwiisqiler infor-mações adicionãi5 Que se fizerem necessárias. -- Solidariamenl<>,
Ênio Alberto de Oliveira Machado
Subsecretario de Estado de Plmejamento
Interlocutor Estadual do Programa Comunidade Solidária
do Acre."
Sr. Presidente. Sn c Srs. Senadores, a leitura deste documento tem o 'condio primordial de corroborar a denúncia. feúa oa
tnõuoa do Senado, de discriminação e de retaliaçio contra os municípios do Acre dirigidos por prefeitos do PMDB. De acado com
os dados eximidos do boletim do IBGE, base para a açio pulamente estatística, apei:ia$ tr& municípios fariam parte da clientela
do Programa Comunidade solidária: Tamuacá, Mâncio Lima e
Assis Brasil. além da Capital. Rio Branco. cuja inclusio ~obriga
tória. Então, de 22 municfpios, s6 esses quatro seriam seleciooados, cabendo a indicação dos oito n:slantes, da lista mlnílna de
doze, às aulOridades estaduais - bJdo confonne o documento que
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me foi enviado pela S~ Anna Peliano, Secretária Exealliva do
Programa Comunidade Solidiria.
Havia expectativa <juanto a essa relação, Sr. Presidente. sr-s
e Sts. Senadores, temeres de que surgissem mais oito municípios.
cujos prefeitos fossem apenas do PPR. E foi o que aconteceu: exclufram..se todos os municípios cujos prefeitos são do PMDB. localidades onde os índices de analfabetismo e de mortalidade infantil. de doenças como hepatite e outtas que atingem principalmente
a popula.çlo infanta-.Nvenil. talvez sejam muito mais sérios. muito
mais gritantes do que em Cruzeiro do Sul,. que é o segundo município do lls~.
Sou compelido a =fumar minha critica, meu proleSID- A
coo:cspondência do Governo do Estado do Acre rcafnma aquilo
que denunciei anterionnente: exclusão dos municípios cujoS-prefeitos sio do PMDB. Nio tem fundamento a alegação de que esses
municípios são contC:mplados com alimentos da Merenda Escolar.
porque isso nio ·elimina o carãter odioso da retaliação contra seus
cidadlos, pois os incluídos no Progr:ama também recebedblim.entos para dislribuir a seus estudantes.
Cbamo. agomy a alençio de v. Ex-s para O.Ja:nal A Gazeta
do Acre, ediçio de 16 de setembro, que diz o seguinle: "Acre recebe 1.1 milhio de quilos de alim.entos 11• Para onde vão esses preciosos mantimentos? Exatamentc- para aqueles 12 municípios listados
pelo IBGE e pelo Govcmador. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tamuacl, A,.ú B!liSil. Xapuri. Manuel Urbano, Sena Madureira,
Rodrigues Alves, Brasütia, Acrellindia, Feijó e Mlincio Lima. Os
municípiOs-cUjos prefeitOs sio do PMDB não vão participar dessa
distrib.Iiçio de alimentos. Cootimuuio sob o regime de fome. imposto pelo governo do Estado.
O Sr. CasDdo Maldaner- V. Ex• me permite um aparte,
Senador Nabor Júniot'l
O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer.
O Sr. CasUdo Maklaner - Quando V. Ex• abordou esse assunto, em relação ao Acre, tive oportunidade de apa.rteá-lo e fazer
uma .análise também do que ocorre no meu Estado. Enlendo que.
às ~-t.,zes, nessa seleção, mesmo que as diretrizes do Progxama Comunidade Solidária sejam as melli.ores. podem ocorrer algumas injustiças. Per exemplo. alguns prefeitos de Santa Catarina têm me
question."Uio o fato de eu ter ficado de fora. quando meu vizinho·
fora conlt."tD.plado~ por que não tenho tantos problemas? Por que
prOcurei apJicar m8.is rerursos neSsa área se não existem problemas dessa natu.re7ll tão fortes como os dos meus viZinhos? QUestionam do po.~~ muitas vezes se beneficíar a ineficiência? Por:
que aprimorei o meu governo neSsa direçio. estw sendo prejudicado. Se eu bou,·essc aplicado em._outros set(J["CS e deixado que es- ses t6picos avançasSem, eu seria cailemf>lado pelo Comunidade
Solidária. Alguns prefeitos têm me exposlo essa preocupação. Entio, Senador Nabcx- Júnior, entendo que talvez. o mc.lhor fosse.
para o Programa Comunidade Solidária, não se ater a detalhes, até
em funçi.o de o Pais ser imenso. Talvez. o ideal fosse descentraU~
zar essas ações sociais ao:.• respectivos Estados; não interessa se o
governador 6 desse ou daqu·ele partido político, porque os Estados.
por intermédio de suas secretarias de assuntos sociais, e os MuniCípios, tEm mais condiÇões de fazCr
a VaHaçãO paritária
entre as comunidades mais nt-..cessitadas. As autoridades responsáveis pelo Programa Comunidade Solidária irfam até os
Estados, fumariam convênios, de5centralizariam as atividades.
Creio que ficaria bem rilelhor, pon]Ue não é fácil adotar~se um
crii.6rio mais justo quando se trata d" mais de cinco mil munici~
pios. Julgo que essa seria a melhor saída. Por iiso que venho
apa.rtear V. Ex• na tarde de boje, quando enfoca novamente repito - um assunto em relação ao seu Estado, mas que ocorre
também em outros Estados.
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O SR. NABOR JÚNIOR - Nobre Senador Casildo Maldaner. o ponto de vista de V~ Ex• coincide exatamente com o meu:
um Programa como esse, cürigido pela Primeira Dama do Pais, D.
Ruth Cardoso, jamais. poderia ser utilizado em prol de mesquinhos
interesses politico-eleiroreiros. Como já se -viu, no meU Estado só
três dos 22 municípios preenCheriam oS requisitos de extrema pobreza estabelecidos. pelo IBGE. Incluíram, tam~. a Capital,
como quarto municlpio, poiS -ã.Ji bá realmente gm.ndes bolsões de
pobreza. criados. notadamenle, depois do grande &todo rural verificido nos óltimos dez anos - mas a escolha dos demais municfpios obedeceu apenas a critério político: só munidpios dirigidos
por prefeítos. do PPR!
Exclufram totalmente os dirigidos pelo PMDB. embora neIes existam muito maiS rAzões para que o Estado se faça presente,
porque sio novos: na maioria deles, nlo h& sequer água encanada
nem. saneamento básico, o que deveria lhes garantir atendimento
prioritário. ãó invés de serem excluídos desse Programa. Estou a.
disposição, coofonne solicitado pelo Subsecn:tárió de Planojamento Estadual. para colaborar. Nio sou homem. de criar po~micas estén:is: enlendo que o Programa lem de ser apoiado por toda a
classe politica, pelos governos estaduais, pelos prefeitos. senadores, deputados federais e estaduais, e vereadores. Mas se nio
pode. de modo algum, admitir que seja utilizado politicamente.
Essa denúncia nio se refere apenas ao Acre. Jfl vi outros
companheiros fazerem criticas semeBlantcs, à utilizaçio de um
programa tão meritório para a satisfação de interesses meiamente
político-eleitoreiros. também em seus Estados. Ao SecretáriO que
pede a minha colabotação, pede um voto. de oonfiança na equipe
técnica que está dirigindo o programa, digo que, oomo seDJ!X", es-tou aqui para .colaborar. Mas não admito que se penalize a população de municípios pobros do Estado do A= simplesmente porque
os prefeitos sio do meu partido, o PMDB.
0 Sr. Gerson Cama ta - Pellilitc-me V. &• um ãpãrte? O SR. NABO R JÚNIOR - Concedo o aparte ao SenadcK
• Gerson a.mata.
O Sr. Ger:oon Camata- Ilustre SenJido<-Nabor Júnior.
acontece no Brasil uma coisa interessante: sempre que- se quto..r despolitimr um prog:rama, lí é que se o politi:zã. E muito ú:teressa:nte
observar isso. V. Ex" se lembra que no Governo Jos6 San-JOy houve o lançamento do meritório Programa do Leite, e ao sr.1 lançá-lo
os executivos encarregados da sua implementação fizeram uma
primeira observaçio: "Não queremos politicas metidos nisso. Este
é um programa tknico de atmdimento is pessoas menos favorecidas." Combinou-se, enlio. que os movimentos CODIIlDitmos é que
apontariam ao programa aquelas pessoos que efetivamenle procisavam do leite. Caiu o programa IOdinho na mio do PT. Quando
queríamos que algulm fosse atendido, o Pf, quC;: em. oposiçici, manobrava os Presidentes das Associações CoD"'..unitúias e manobrava o programa. Euio, o Governo, com medo de usar o Programa
politicamente, entregoo.--o ao PT, que o usr.JU durante todo o tempo,
fazendo com que o Partido crescesse mliito nessas áreas. Agora.
percebemos também no aluai Gàvemo -três w quatro programaS,
como o de inwstimentos da Caixa r""l'!Ômica e o Cotimnidade
Solidária, que se prelende deSpolitizar. Ora,· entendo que quando ·
um político faz uma obra e espera o retomo como gratidio da populaçio faz muito bem. Porque se nós P.:,HtiCõs nio esPerarmOsque o trabalho exea.Jtado _redunde em apoio pop~lar, para que o faremos, a lrooo do quê? E oomum, é nonnal um prefe~o, quando
faz uma obra num bairro, que espere seja apoiado pela popolaçio
dlquele bairro que recebeu o benefício. E seria bom que todo
mundo fizesse muita otn. e atendesse muito 1 pop.llação espenmdo dela também o apoio. Denrro dessa política de Oespolitizaçio
pretendida querem criu uns. Conselhos que acabaria ficando na
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mão dos governa<kxes. E pode ooom:r - porque o Governadoc 6
UJll ser humano igual a todos- que. da mesma maneira que V. Ex•
gostaria que algunS ri:W:nidj)íOS, Com justi~ govérnadcis (>elo
PMDB fossem atendidos. o Governador entenda que os munid.pios cujos prefeitos pertencem ao mesnio partido dele 6 que séjam
-os que mais necessitadOs. Então, se nio se passar efetivametfto o
assunto por um Conselho que seja bem diversificado, em cUja
constiruiçio participem políticos de todos os partidos. membros da
comunidade que possam contestar as indicações politic.s e se D!o
se democratizar a discussio desses investimentos, eles vio ficar
monopolistas e manobrados politicamente. Esse medo que se neta
em algumas áreas do Governo Federal, dGse politizar o progfama
social. pode provocar o contrário, ou seja, a extrema politizaç:lo
desses pogramas socilia:. Se nlo se abrir uma diswsdo IDlito de-.
mocrática na base, da qual participem todas as forças da sociedade. ele ficará politizado de um ou de outro lado. Acredito 'PC o
que estio tentando fazer não é o melhor caminho nem a melhor
maneira de despolitizi-Io. Quanto mais fa- discutido, menos politi:zado, ou seja., menos utilizado JX)Iiticamente ele seri.
O SR. NABOR JÚNIOR • Agradeço Q ap11:1e de V. Ex'.
que é muito oportuno e vem na linha de mciocinio do meu prcaunciamento.
Sr. Preoidenle, St's e Srs. Senadon:s, enlendo que um Jll'O'
grama como este tem que envolver o maior mlmero possfveJ: de
representantes da comunidade, gumindo que ra.Jmeute sejam
defmidas as prioridades das pop.tlações mais ~ntes, mais necessitadas e para <p.~e nio venha a ser maldosamente politiz.do, como
diz o SenJido< Genon Camata.
O Progmna do Leite, no 1empo do Ptmdente Jos6 Sarney.
alcançou os seus principais objetivos, estimulando, iDclusive, a
produção de lalicínios em todo o Pais. Rooordo-me que, no Acro, l
época. a Cll..A, empresa do govemo do Estado, estava com exccdentes de mais de 10 mil litroS de--ICite por dia. PÕis -bem: --ftO alomento em que foi lançado esse
o quadro chegou a sereverter, faltou leite, ou seja. foi absavida a produção eal>dual.
Todo oexoedente. quesede!liuava i~deiiWlleiga 00 de- QueijO - que naiitas vezes- ficava encalhaãã e dava rrejufzO à empresa - foi absorvido pelo Programa do Leite, no Governo
do Preoidenle Samey, atendendo, de maneira satisfatória, b
cias sociais. notadamente das crianças. Pode a~ ler' sido utilizado
politicamc:ute pelas associações de mondores. aqui e ac:olt, mu,
de modo geral, uendeu bom, no meu Estado. Defendo, at6, ip>e o
governo ex.am.fuC as viabilidades de :relançar o programa..
O Sr. Osmar Dlos - Petmite-mo V. Ex• um aporte, nobre
Senador Nabor Júniot'l
·
O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não, nobre Senad<r
mar Dias.
-"'O Sr. Osmar DI. - Seoadot" Naboc Jónior', cheguei j6. no
meio de seu pronuncilmento mas, ouvindo esta parte relacioaada
ao leite, gostaria de aproveitar a oportunidade pua infonnll' a V.
Ex• que ~pRSentei um projeto de lei que esti na ~ta da Comissão de Assuntos Sociais desta semana e que exatamente estabelece
a obrigatoriedade is empresas da iillciativa privada de fOIDk:Uem
Úm vale .00 ttabO!hadeies rujas ..po.u Ollejom gtávidu on q;io
tenham nlhos de até dois mos de idade. Com esse vale. o ttabõba-.
dor teri -o dli-Cito de adquirir, di-fOana graciosa. um litro do leito
para levar pua casa e, ~sim, nutrir de forma adequada :sua DIUiber
gtávida on seu f!lho de at6 dois aooo de idade. O órgão da ONU
que ruida da edncaç!o cbe!JOU 1 conclusão de que as crianças fixmam seu intelecto at6 os dois IDOS de idade e, conseqdentemea.le,
depeodendo dessa fODDaÇio o seu futuro. A subnutrição tem sido
a causa da fepelencia escolar num alto índice nos cunos primúios.
Hoje. 95% das crianças que ingressam no cuno pria:Wio nJo o

pro-

caren-

o..
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concluem sem uma repetência. Ou seja.. apenas 5% entra e sai sem
uma repetência. sendo a subnutriçãO -sua caUsa principãl. Esse
projeto visa nlstabelecer o abastecimenlD de leite às famílias carenleS, sobretudo porque somente com esse programa em vigor,
Senador Nabor Júnior, teríamos o aumento do consumo de um bilhão de litros de leite anualmente, o que significa que, nos- periodos em que bá excedente de leite, P.!i'fWUO excesso de leite no setor produtivo e falta na mesa do trabalhador, teriamos o equilíbrio
da oferta e da demanda desse produto essencial à sadde humana.
Além de o G_ovemo ter que olhar de perto essa pt'OIX)sta de V. Ex•
de se voltar com o ticket-leitc. também estamos propoodo que a

ATA DA 152' SESSÃO DELffiERATIVÁ ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1995
'
(Publicado DO DCN, Seção n. de 23 de setembro de I 995)

REI7FICAÇÃO
No sumário da Ata, na página 14445,

t• coluna,

item 1.2.1

-Parecera
Onde se I~
-·do sigilo banário as pessoos que oieudona.
Leia-se:
... do sigilo bancário as pessoas que menciona.

iniciativa privada participei desse esforço.
• O SR. NABOR .iúNIOR • Agxadeço a informação de V.
Ex•, a ~peito da fpresenração desse oportuno projeto. Estou certo de que sua aprovação será objeto da melhor acolhida por parte

No cabeçalho da Ata. na página 16446.
Onde se lê:
t• Sessão Legislativa Extraordináiia. da Se>- Legislattlra
Leia-se::
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura

dos Senadores.

Sr. Presidente, com essas palavras, dou como concluído
meu discuiSO, ÍÍlclusive no que diz respeito ao oficio que acabo de
receber da_S«retaria__de Planejameo~ do I;stado do Acre.
Muito obrigado.

SENADO FEDERAL
Ata da 156 a Sessão Deliberativa Ordinária, em 27 de Setembro de 1995
la Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura.
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho, Levy Dias e Antônio Carias Valadares
Sob a proteção de Deus, iniciamos os ilossos trabalhos.
O Sr. I 0 Secretário em exerdciõ~ Senador BeiJo Parga. procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS

SRS. SENADORES'

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - An1ônio
Carlos V alladares- Arlindo Pot1o- Artur da Távola- Bello Parga
- Benedita da Silva-- Beni Vems- Bernardo Cabml- Carlos Be-

EXPEDIENTE

zerm - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduaido Suplicy - Élcio -Áiva·
res- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Emandes AmorimEsperidião Amin - Fema.ndo Bezerra - Flaviano Melo - Freitas
Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gil·
vam Botges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalbo - Jefferson Peres - Joio
Fmnça.- JOão Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josap-

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO

hat Marinho -José-- Bianco-;;... Jo~ Agripino- los~ Alves- José
Edua.Ido Outra- José Fogaça - José lgn!cio Ferreira-· José Roberto Anuda- José Samey -Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos - Leomar Quintanilba - Levy Dias - Lucidio Portella
- Lúcio- Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda, - Nabor Júni91'Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qüinan - Osmar Dias -Pedro Píva - Pedro Simon- Ramez Te~ - Renan CalheirosRoberto Freire- Ro~ Requião- RÕmero Jud.- Romeu Tuma
- Ronaldo Omha Lima- Sétgto Machado- Teotônio Vilela Fúbo
- ValmirCampelo-VilsonKieinübing- WaldeckOmelas.

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fúbo)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Sts. S~dores. Havendo
número regimental. declaro aberta a sessão.

N" 713/95, do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazênia Legal, n:ferente ao RequerimentO n' 443,
de 1995, de.informaçõe~ do Senado< EmandesAmorim.
As informações foram encaminhadas. em cópia.
ao requeremc.
-O requeriniento vai ao Arquivo.

OFÍCIÓ
DO 1' SECRETÁRIO DA
CÀMARA OOS DEPUTADOS
o

Encaminhando Arevisão do Senado autógrafo de
seguinte projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'147, DE 1995
(N' 183195, na Câmara dos Deputados.)
Aprova o toto do Aconlo 110bre Doação Cul·
tural Japoaesa, celebrado entre o Governo da Repú·
bUca Federativa do Bnasil e o Governo do Japão, em
Tóquio, em 30 de maio de 1995.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica. aprovado texto do Acordo so~ Dooçio Cultun!l Japonesa, celebmdo entre o Governo da República Fedemtiva do
Bmsile o Govemo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995.·
Parágrafo único. Ficam sujeitos à oprovaçio do Congresso
Nacional quaisquer alos que possam resultar em revisão do referido Acordo. assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do llrt. 49 da Coostituiçio Federal, acanotem encargos ou compromissos gravosos ao pltri.mônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

da República Federativa do Brasil (doravante denomiuada ''Doaçio'') no valor de até quarenta e nove milhões de ienes
(49.000.000).
2. A Doação será utilizada pelo Governo da República Federativa do Brasil exclusivamente para fms de aquisição do Equipamento (composto de produtos jllj>ODOSCS) e de serviços neccssirios ao transporte do Equipamento até os pontos de desembiirque
na República Federativa do BI3Sil.
3. A Doação fiCará dispoolvel DO perlodo compreendido CD·
tre a data de entrada em viga- do presente Acordo e do dia 31 de
dezembro de 1995. podendo esse periodo ser estendido por coosentimento mútuO eiitre as autoridades competcDtes dOs dois GoMENSAGEMN"917,DE 1995
vernos.
Seobores Membros do Congresso Nacional.
4. (1) O Governo da República Federativa do Brasil w a
De conformidade com o disposto DO artigo 49, inciso I. da autoridade por ele designada fmnad contratos psra a oqumçio do
Constituição Federal. submeto à elevada coosidemção de Vossas Equipamento e a. ~staçio dos serviços mencionados no parágrafo
Excelências, acompanhado de Exposiçio de Motivos do Seobor 2 acima. em moeda japonesa e com nacionais japoneses ou pesMinistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Aronlo so- soas juridicas japonesas controladas por nacionais japoneses. Tais
bre Doaçio Cultural Japonesa. celebrado entre o Governo da Re- coutratos serio previamente submetidos ao exame do Governo do
pública Federativa do Bmsil e o Govemo do Japão, em Tóquio. Japão.
em30demaiode 1995.
·
·
·
- (2) O Govemo da República Federativa do Brasil ou a autoridade por ele designada abrir! conta bancária. a ser utilizada uniBmsilia. 28 de '80'10 de 1995.- FCI'IIIUJdo HemiqueCan!ooo.
camente para o propósito da Doação. em nome do Governo da Rc-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 463/MRE DE 23 DE AGOSTO
póblica Federativa do Bra.sil, em um banco japonb autorizado a
DE 1995 DO PODER EXECUTIVO
operar com moeda estmogeira escolhido pelo Governo da RepúExcelentíssimo Seo.b.Ol" Presidente da República,
Elevo à alta consideraçio de V assa Excelência anexo Acor- blica Federativa do Brasil ou pela autoridade por ele designada.
(3) Paxa saldar as obrigações assumidas pelo Governo da
do de Doação Cultural Japonesa entre o Brasil e o Japio, assinado
em Tóquio. em 30 de maio de 1995, sobre a doação de equipa- República Federativa do Brasil ou por autoridade por ele designameotos à TV CUltura de São Paulo paxa a produção de programas da nos contratos citados no item (1) acima. o Governo do Japão
efetuará pagamentos em ienes na cooiA mmciouada no item (2) acicultumis de televisio.
2. A doação prevista no Acordo que ora submeto a Vossa ma, sempre que f01em solicitadas ao Govemo do Japiio pelo bancO mExcelência está estimada oo valor de até quarenta e nove milhões ferido DO item (2) acima modiaote autorizaçio do Governo da Repúde ienes (Y49.000,000) e estará disponível DO per!odo compreen- blica Federativa do Brasil ou autoridade por ele designada.
5. (1) O Governo da República Fedemtiva do Brasil tomará
dido entre a data de entmda em vigor do referido Acordo e o dia
as medidas neces~ com vístas
31 de de"'mbro de 1995.
a) assegurar o prooto desembsrque e desembaxaço alfande3. Ao beneficiar uma emissora de TV bnsileim e contribuir
paxa o aperfeiçoamento de suas técnicas de produção de progra- gário DOS portos de desembarque na República Fedemtiva do Bmmas, julgo, Senhor Presidente, o Acotdo de Doação CUltural Japo- sile o tnmsporte interno do Equipomeoto a partir de tais portos.
nesa merecedor da aprovação do Poder Legislativo, e, paxa ta~
b) isentar osciooais japoneses, ou pessoas juridicas japonejunto à pn:seote Exposiçio de Motivos projeto de Mensagem psra sas controladas por nacionais japoneseS. da, taxas alfandegárias e
que Vossa Excelência, se assim houver por bem, se digDc a enca- outras obrigações fiSCais que possam ser aplicadas na República
Federativa do Bmsil com relação ao fomecimeoto do Equipameo·
miobi-la ao Congresso Nacioos!.
Respeitosamente, Luis FeUpe Lamp,.,la. Ministro de Esta- to e serviços no â.mbito da Doação;
c) assegurar que a manutençio e o uso do EquipamenlÕ-sedo das Relações Exterioces.
jam feitos de forma efetiva e apropriada.;
Tóquio, 30 de maio de 1995
d) arcar com todas as despesas necessárias para a implementação da Doação e nela não incluídaS.
A Sua Excelência o Senhor
Yobei Kooo
(2) Com relação ao lruiSporte marilimo e
soguro dos
Ministro dos Negócios Estmngeiros do Japão _
produtos adquiridos por meio da Doação, o Governo da República
EXcelência,
Federativa do Brasil não imponf(tuaisquer restriÇões à livre conTenho a honra de acusar o recebimento de Nota de Vossa cCJl'Iilncia entre companhias de seguro e navegação.
Excelência datada de boje. cujo teor em português é o seguinte:
Tenho, ainda. a boma de propor que a p-esente Neta e a
''Tenho a honra de fazer ref~ncia às recentes cooversações Nota em resposta de Vossa Excelência, confirmando em nome do
entre representantes do Governo do Japão e do Governo da Repú- Governo da Rep6blica Federativa do Brasil o acima disposto,
blica Federativa do Bmsil a respeito da doação- de equipamento coostituirão Acordo enire nossos Governos. o qual entrará em vipara a produção de programas de TV (domvaote denominado gornadatadorecebimeoto,peloGovemodoJapio.deoouTtcaÇão
''EquipameDtci") à TV OJltura de São Paulo e de propor. em nome por escrilo do Governo da República Federativa do Brasil sobre o
do Governo do Japão, o seguinte Acordo:
- - cumprimento das formalidades internas necessárias à vigência -do
1. Ce-m o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento de Acordo. 11
técnicas de produção de programas culturais e educacionais no
Tenho, igualmente, a honra de confnmar, em nome do GoBrasil, o Governo do Japio, em conformidade com as disposições vemo da República Fedemtiva do Brasil, o acima disposto e de
legais pertinentes em vigor no Japão, fará uma doação ao Governo -concordar com que a Nola de Vossa Excelência e esta Nota consti-

a:

-

ao
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ruam acctrlo entre os dois Governos. o quã.l enlrará em vígor na
data do recebimento. pelo Governo do Japão, de notificação
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No delito de omissio de socorro - crime fomJA! - a açio
traz em si a consumaçlo, independentemen"' de conseqlltncias ou resultados.
Por essas razões, Dio hi exemplo de tipo criminol, oo C6di·
go Penal, que necessite de defmiçlo expllcita quanto ao resultado.
Se acatássemos a proposiçio, nes"' aspecto, o delito de fallo leltemunbo seria o único a incluir CS$8. defmiçlo.
Al~m -disso, se era inteJJÇio do legislador que es.e crime
fosse material ou de dano, teria inckndo oo tipo.
objdivo. uma expossão semellwe a "Prej:ldi<:arou 1elllarJXOjldi<:lr
a adutinisuaçio da j:lstiça -.&de afinnaçio falsa..." e nlo a UW:
''Fazer afinnaçJo falsa_" ~se~ o t'eiiUbdo do delito. DO CMO
im:levante, está embltido oo tllulo do capitulo do <:P. "Dos Oiner
Conlm a~ da Juniça" (srifo """"')
Cotroborando o que· acima foi dito, o ..mdo de 127 (C<IDIO
e vinte e sete) acádlos de tnõwaa.is .u:per.iorer;, venaodo .cm o
crime de falso •eRemmho, evideaciou que oito MD.IfiDÇU eltabelo-ceram o entendimento de que esse~ um crime formal Nlo há IIID"'nça em oontmrio. Vale di= que, mmmo que a caracterizaçlo
desse delito qumo ao
nlo Olliv- inclulda 00 mcloo
do tipo, ji estaria, tamb6m, cousolidada uma jurisprud&>cia que
tomaria expletiva a proposiç.io.
Pelo exposto, opino favonvelmen"' l apmvaçio do Projolo
de Lei do Senadon° 101, de 199S. observada. a seguinteC!IIDellda:

poi- '1)eixar de pestar socorro.-" j6

escrito do Govemo da Repíblica Federativa do Brasil sobre o
cumprimento das formalidades internas ne.cess:mas à- Vigência do
presen"' acordo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência a garantia de minha mais alta ccnsidcração.- Luis Fellpe
Lampreia, Ministro de Estado das Relações Ex"'ri""" da República Federativa do BrasiL

(À Comisfiio de Rt!lações Exteriores e Defo1Ja
NacionaL)

PARECERES
PARECERN"612,DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Clda·
claala, ao Projeto de Lei do SeDado n' 101, de 1995,
de autoria do Senado Romeu Tuma, que "Altera o
parágrafo 6nk:o do arl. 83 e ac:resccnla parágraro ao
art. 342 do Dcc:rcto-Lei D 0 2.848, de 7 de dezembro de
1!141l- C6dlgo Peoal".
Relator. Scuador Ramez Tebet
Vem a esta Comisslo, para exame, OProjeto de Lei do Senado n• 101, de 1995, de autoria do ilustre Senador Romeu Tuma,
que 11Altem o parágrafo ónico do art. 83 e acrescenla pará.gnúo ao
art. 342 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de deumbro de 1940- C6.
digo Penal."
A proposiçio,. que nio recebeu emendas no pnzo regimental, !""~de. como uma das condições para a concessão do beneficio do livramento condicional, aumenlar o tempo mínimõ de cumprimento de pena para metade e dois terços, I<Spectivamen..,, para
condenado priniário ou reincidente, quando a sentença concluir
pela prática de aime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça i pessoa. Em sua justificação, o auror argumenta com a
necessidade de, a exemplo dos crimes hedioodos. ser dificultaào o
beneficio iqueles que praticuam crimes violentos contia a pessoa.
aumentando, dessa forma. a proteç!o da sociedade.
A iniciativa visa. também. a estabelecer, inequivocamente,
que o crime de falso "'stemunho ou falsa pericia (art. 342 do CP)
caracteriza-se pela simples potencialidade de dano a administração
da j:lstiça, indepeudendo do I<SU1tado da açió:
O projeto de lei não coottaria. normãs constibJcionais 00 ihfraconstib.u~íonais.
Quanto ao seu mérito, oo que diz respeitO ao aumento das
condições restritivas l concessio de bberdade condicional, o projeto é uma resposta peitineDlC e- eflCaz à- alta iiici~ncia social e
crimes caracterizados pela violencia e grave ameaça aos direitoe.
Se bem que, a nosso ver, pobre em efeitos: p-eventivc., a
medida, certamente, evitará o retomo aO convívio social. em pazo
curto, de indivíduos cuja periculosidade ficou comprovada por
suas ações.
Nio obstante, somos de _opinião que a introWçlo de um parágrafo no tipo de delito de falso testemunho. buscando estabelecer que sua consumação independa de I<SU1tado, po< ser perlunct6ria, em nada colaborará para o aprimoramento da lei penaL
A caracterizaçio dos crimes formais ou de perigo. cm oposição acs materiais ou de dano, é defutida pela açio, exprossa pelo
verbo, núcleo do elemento objctivo do tipo criminal.
Assim. no crime de homicídio simples - crime material ''Matar alguém." (art. 121 do CP), a açio pi<SSUplle um resultado:
alguém morreu. A consumaçio dá-se no momento da morte.

cx:mo""-.,

"'"'!lado

EMENDA-CCJ
Suprima-se o art. 2'do Projolo de Lei doSenadon" 101, de

1995, reD~rimarido-se os subseq6entes.
Sala da Comissio, 20 ..,mbm de 199!5.- fria - d e ,
p,jden"' - Ramez Tti>d, Relalor - Jooé B ....... - R......,.
Tuma- Jetrenon Perea- Fruclebo Perdra- Ro- Juc6Jooé Eduardo Outra, veacido- Jooé Fopça- L6ciD Alclatua
-Roberto Requiio-Guu..r-P.-..-Ney&a-PARECERN"613,DE 1m
Da ComlMio de

~lulçio,

e-

Joudça e CJd..

claala, IIObre a Propaola de Emmda l Co-lçio •"
5, de 1995, de autoria do Sauodor N.,-

""-n·

tros Sn. Seoadora, que "D6 aon reãçlo.., por6gnofo 2" do ort. 57 ela CoaotllolçioFeda'aL •
Relator: Seoador Lúdo Aleint.ra
I-Relatório
A proposição epigmfada objetiva DOVa rodaçlo pora o § 2"
do art. 57 da Constm•içiO Federal. A mdaçlo ~""~"'~ia 6 a - .

.

"Art. 57 ............................ - ............................... .

§ ZO A sesslo legiSlativa Dio será i.DlerronJpida
sem a aprovaçio do projeto de lei de diretrizes orçamentúias e do projeto de lei orçamentária anual."
Na justificaçio. diz-se que "A medida irlt propiciar a pfeviskt legal pua o m:esso de fmal de mo~ a exemplo do que já ocorre pua o primeiro semestre, e visa a conigir uma silliaçi.o qlle
vem se mpetindo nos óltimos mos. quando o ·Congresso só lem
apmvado a peça orçamcotúia após o encemunelllo fttmal do pe-

riodo 1eplalivo".
Cabe a esta CanissJo emitir parecer sobre a matmo:em
pouta, noo tormoo do art. 356 do Regimento lnlemo.
.
É o leiatório.

·II- Voto
A l'ropclota de Emenda l

Camssio em "'la J>I"<Dch':_ o t.q.
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uisilo do incilo I do art. 60 da Lei Maia: o Dia incido nas vod&çõos
doo §§ 4" e do moamo artigo.
P« outro lacb. no que diz te~ptito ao seu m&ito, cabe tecer
.. C<liiOidonçõeo que .. IOSU<m. A Comissio Fodoral. DO Ato das
Dispcoiçõol TDDiil6riu (art. 3S. § 2", III). dispõe que o projeto do
loi ~da Unilo O!ri mcarninhodo at6 quatro meses ante~ do - d o ..otclclo fiiiiiiCOiro o devolvido pua aançlo at6 o oncouamolliO da IOidologisll1ivL bso at6 a onllllda cm
vip da lei~ a que 10 ..r.... o ort. 16S, § 9", da Carta
Map.
DollaiU>, at6 que loi complementar ospodfiCO dispooha div_,_te, o pojoto do loi O<ÇOIDOIIl4ria anual doveri sec encaminhada ao CaJpuo Naciooal at6 o fmal do apiO e devolvido
pua unçlo al6 o dia IS do dozomlro. Loso o Coustaso Nociooal
tem o prazo de tr& me~e~ e meio pua apreciar a matm.a em p111ta,
oopaço do tAimpo que DOOporece mzoávoL
N1o oi>oWIIe """"" cp10 como 6 do amplo coohocimeniO
póblic:o, )Xll' JU!!ol dWODU, DOO llllimco ODOO. 0 Calpuo Nac:;.x.) tem oprociado toaninalivamente o pojoto do loi oq;amentiria anual ap6o o fan da !OOpOCtiva IOOiiologillativa ordinúia, tendo, pua lanlo, quo ao rounirCill~ nos tamoc do§
6" do art. S7 da Lei Maio<. Ora, cano 6 sabido, mmiõos eourao<dinúiu do~ Naciooal povocam doopoou adicionais, al6m
de m-V<O!ÍeJlleO, doveDdo, pcotaniO, na me<lia do poulvel, ...- ovitadu. E a _..,.., Propoota do l!moDda l Coaslituiçio

s·

tem eutamrsate • fimljdedr, de estabelecer regra seguudo • qual
n1o bawri <IIICOI!aiDIIII da IOido lopll1iva anual sem que o
projoiO do loi ~ mpoctivo seja apovado.
Doaa forma, a inicialiva logifennto do que se cuida moroco
todo o apoio no leDJido da 111a aprovaçlo, uma vez que tem cano
objotivo alllp<nçlo do pavo problema a que vem IODdo submeti-

do o Cooa<euo Nacioaal11011111imJo 01101.
No quo diz roopoilo 1 rodaçlo da JllOPOiiçio cm pouta, quol'aDDI faz« apenu uzm maalva. O texto popo~to eaatui "A ac...
do logillativa Dlo O!ri inl<m>mpida som a apovoçlo do projolo
do loi do' m...lrizoa açamoormu e do projolo do loi açamootiria
amai." Ooomlcp10 ao fmal do ano (IS do dozomlro), a ...s1o lopJativa nlo ao iiUm>mpo, como em moadoo do ano (30 do juDho), mu efoliv........., ao ou:an. Em IS do fevereiro do ano,._
suinte ..,._ uma nova IOOiiolosWativa o Dia 6 retomada a ,.._
do ameàcx. Pc:lrtao1o, 10 O termo ''intarompida11 6 •deqnado pua
ao dizor que a IMIIolopbliva Dlo !mi o intervalo p<eVÍJIIo oo
CllpOit do art. S7 da Lei Maio< aom a apovaçlo do projeto do loi de
dirolriml - t i r i u , elo Dlo 6 a(X'O(lriado pua se noticiar que
a IOOiiolopliva nlo cl!ogut ao fim som que o projdo do loi Ol'·
çamomm. anualaoja apovado. Pm>Ce-noa que o termo adequado
nesse último caso e no contexto do§ 2o do a.rt. 57 _do Estatuto SUpremo seria "encerrnda", alterando-se o texto proposto para o se..
guinte: "A sessão legislativa anual não será inteirompida sem a
aprovação do projeto de lei de cliretrizes orçamentárias. nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual".
Ante todo o exposto, votamos pela aprovaçã_o_ da Proposta
de Emenda à Constituiçãon°05. de 1995. na fOinia·àa seguinte
EMENDA- 01- CCJ/ Subsútutiva)
Dê-se ao artigo tínico da Proposta de Emenda C<mstitucional 0°05, de 1995, a redação seguinte
Artigo ánico. O § zo do arL 57 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 57..... _.......................... - .............................

~
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§ zo A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem eocerrilâa sem a aprovação dO projeto âe lei
orçamentária anual."
Sala daS Sessões~ 19 de setembro de 1995. - iris Rezende,
Prosidonte- Lúdo Alcântara, Relator- José Agripino- Esperi·
dião Arnin - Roberto Freire- Nabo r Júnior- José Blanro- É lcio Álvares - José E. Dutrn - José Fogaça - Pedro Simon José Ignjáo - Marina Silva- Romero Juai- Ramez TebetBernardo Cabral- Jdrenon Peres -Romeu Tu ma - FranccUno Pereira - Ronaldo Cuiiha Lima -Roberto Requião - Arlindo Porto- Edi.On Lobão- Ney Suassuna- Ademlr AndradeBeBo Parga- Carlos Bezerra.

PARECER N' 6I4, DE 1995
Da Comissão de

Constitui~

Justiça e Cida..

dauia 80bre o Projeto de Lei do Seoado n' 68, de
1995, de autoria do Senador Jú.Uo Campos, que
"concede, em relação às ~~:leições de U94, anistia das
lllliiÇÕCS de que trata o art. 7° da Lei

D

0

4.737, de lS

de julho de I965- Código Eleitoral".
Relator: Senador Ney Suassuna
I -Relatório
Vem a _esta Comissão, para exame, o Projeto em: epígrafe
com o objetivo de anistíar das sanções p-evistas no Código Eleitoral os eleitOJ:Cs que. obrigados a votar nas eleições realizadas em
1994, deixaram de fazS-Io. ou não se justifiCa:ram no prazo estabelecido em lei.
Em sua justificação; seu autor, o Senador Júlio Campos, tefere-se ao ~levante interesse social em razão de sua propoSiÇão
beneficiar, principalmente, os menos favorecidos: da escala social.
pois a maioria dos faltosos às umas é constituída de gente humilde, rurícola, de baixa escolaridade e desinfonnada quanto aos aspectos legais relativos ao processo eleitoral.

11-Pa....,...
Os argumentos do autor do projeto em tela são, a nosso ver,
procedentes, além de ter o mérito de liberar os eleitores que falta~ às eleições de 1994 da aborrecida tarefa de procurar a Justiça
Eleitoral de seu domicilio eleitoral para regularizar sua siruação.
Analisando-se as várias eleições realizadas no Brasil após a
coodusã:o do ciclo de governos militares, com ampli.açio das liberdades político-partidárias, verifica-se que as abstenções re_gistradas nesses pleitos siUJam-se em patamares sernelbaoleS, quando
vistas em seus tot8.is de votos apurados, obselVando-se desvios estatísticos significativos dessa constatação apenas em algumas
áreas do território naciorial, como conseqüência de !Dás condições
meteorológicas no dia da eleição ou dificuldades no deslocamento
de eleitores até os locais de votação.
. · Os dados das eleições de 1994, em seu primeiro turno, pertmtem destacar as seguintes informações:
a) a abstenção nacional foi de 17 ,74%;
b) no total, e em_ termos n:lativos, a abstenção do interior
foi quase um terço superior à das capitais (I 8,85% contra
14,22%);
c) nos estados do Norte, a diferença entre a abstenção Jo interior e da capital foi bem maior. chegando em tomo do dobro nos
estados de grande extensão territorial, como o Amazonas e o Par.:i.;
d) na região Nordeste, quanto maior a área territorial (r.,.fu.
ranhão e Sabia). maiores os cíveis de abstenção no interior;
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e) as unidades da Federação niaíS:- riCiS e mais urbaillzad:J.s
registrãram as menores absl.ençõeS: -Sãc,- Paulo - 11.37%; Rio
Grande do Sul~ 11,86%; Santa Calaii.ci ~ 13.20%; Distrito Fede-

ral-13,90%; RiodeJaneiro-15,18%; MinasGerais-16,32%; e
Paraná- 17.45%;
As observações acima corroboram os argumentos do autor
do projeto em discussão, tendo em vista ser nítida a correlação entre os níveis s6cio-econômicos dos eleitores e a abs4:D.ção. Portanto, a sanção prevista DO c6digo eleitoral para os eleitores absentefstas atingem. na prática. aOs mais desassistidos pelo Poder Público. Sio pessoas que. em sua maioriã.., mor.a.m longe dos .centros
dinâmicos da economia regional ou nacional, ou, ainda, integram
grupos socialmente marginalizados.
Ademais, há um _Jreeedente legal muito recente de projeto
de lei l.ransformado em norma jurldica com a mesma fmalidade do
projeto em tela. Trata-se da Lei D0 8.744, de 9 de dezembro de
1993, com origem no Legislativo, que "anistia débito dos eleitores
que deixaram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993".
Se a anistia não se constituir cm um estímulo à participação
pOlítica desses eleitores como quer o autor da proposição em análise, pelo menos coirige uma flagrante injustiça decorrente da aplicação da lei que, dado seu ca.ráter genérico, pretende oferecer tratamento igual a brasileiros tio desiguais.
Ex positis, o elevado mérito da mathia e a ãtisência de máculas de inoonstituciODalidade ou de injuridicidade determinam
que o nosso voto seja pela aprovação da matéria.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1995.- Íris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Eduardo Dutr~ abstenção - Romeu Tuma - Ademlr Andrade - ~oberto Requião

- L6do Alcântara - Jdfenoo Peres - Romero Jucá - Ramez
Tebet- FraoceUno Pereira- GuUherme Palmeira- José Foga-

ça.
PARECER N" 615, DE 1995
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de
Lei da Câmara 0° 107, de 1995 (D0 426195, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários.
Relat.lr: Senador José Roberto Arruda

I-Rdat6rio
Em 3 de maio de 1995, por meio da Mensagem n° 488, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República propôs aos Membros do Congresso Nacional projeto de lei que "Altera dispositivos
da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei n• 6.420, de 3
de junho de 1977 e da Lei n• 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigenteS universitários". que tomou o número 426- B, de 1995. na Câmara dos Deputados.
_
__
Naquela Casa. o projeto foi- objeto de parecer. conclufdo
pela aprovação, acolhendo, tcxlavia, emenda do Sr. Deputado
Mendonça Filho, que prevê a possi.bilidade de recondução dos reitores para um segundo mandato. Para evitar mal· entendidos e polêmicas, acrescentou-se que tal dispositivo não se aplica aos aUJais
reitores.
O projeto de lei foi encaminhado ao Senado Federal, em 30
de agosto de 1995. por meio do PS-GSE/257/95.
O projeto em questão tem por objetivo dar nova rcdação ao
art. 16 da Lei n" 5.540. de 28 de novembro de 1968. com as alteraçêies introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela
Lei no 7.177. de 19 de dezembro de 1983.

Precitãdo irtfgo refeie-sé ao proCeSSo de escolha dos dirigenles universitários. As alterações proJX>Stas são. em suma. as seguintes:
I -Os reitores e vice-reítc:)reS da Universidades Federais s;e..
rão nomeadOs pelo Presidente da República a -partir de listas organizadas pelo Colegiada Máximo da Instituição. ou outro colegia.do
quC o englobe, instituído especificamente pua esse fim. obedecen.
do os seguintes crir&ios;
a) as listas serão triplices e não ·mais s!xmplas, como ,....
v&m as legislações anteriores supracitadas.
b) Os indieados para a lista triplico. pela Instituiç!o. devario ser escolhidos entre professores dos do!'! níveis mais elevados
da carreira w que PJSsuam. ao menos, .título de doutor.
c) Os indicados para alista tríplice serlo escolhidos, em votoçio uninominal, pelos membros dos colegiados 111pracitados.
d) Os oolegiados sedo constiluldoc de ropn:selltmles dos
diversos segmentos da cçmnmidade univenitma e da sociedade,
observande-se, porém. a proporçlo mlnima de 70% de membros
do corpo doceole oo to(a! de sua camposiçlo.
e} No caso de consulta prévia à conwmidadc univCISitária,
nos lennos estabelecidos pelo colej!ia<lo miximo da instituiçio,
prevalecerãooscrilérios:
-- - --- -- -- 1o - A votaçio será exclusivamente uninohünaL sendo v e·
dada a escolha múltipla.
2° - Na ponderaçio dos votos será ~speitado o peso de
70% paro a manifestaÇão do pessoal docenle, distribuídos os 30%
restantes entre as demais categorias.

II- Pa...,.... do Relator
O cargo de reitor é extreo:lã.mente complexo. Sob pena de
oolo:ar-se em risco os destinos da instituiçio, dele sio rcqueridol
alguns atributos sem os quais sua missão de dirigente maior da
instituição poderá: fra.cassar. Deve ele conhecer profundamente,
através da vivência direta. os problemas da educação na gruklação, na pó<-gmduaçio e na ex'""*. De1ie. ainda. conhecer os
problemas da pesquisa e oo problemas gerais da extensão, além de
ser um líder acadêmico, um lfdtr pt":t8Df:e a SOCiedade e, obviamente, um bom administrador-.
·
N"ao é por outra razio que nos púses desenvolvidos a escolhas de um reitor é feita Com extremo cUidado. Acima de interesses de grupos ou de partidos, colocam-se, DO processo de escolha,
os io~s da S<Jciedade e da própria instituiçio.
E importante que se recorde aqui lJ!e a llllivers:idade é, c
deve ser, um verdadeiro uócleo de progresso. Em sua missãO- esti
inserto o eanlt« de núcleo fornrulador e contribuidor das transformações requeridas pela sociedade.. Na missio da universidade oJo
está apenas sua responsabilidade pela educaçio Supericr. Tem ela
também a fmalidade de expandir e disseminar a cultura. De reaJ.i.
zar a critica da sociedade e da própria univenidade. Compctc-lào ~
criação e_ a organjnçlo de conhecimeniOs através da pesquisa
cientifiCa e da pesquisa tecnoJógica, assim como a extendo clireta
de serviÇOI à sociedade.
Nesse contexto do entendimento da missão da universidade.
e inobstante o fato de serem alunos e funcionários partes significativas de uma universidade, reconhecemos com clareza meridiana
que a liderança ~mica deve ser dos professores.
Por isso mesmo. entendo deva o processo de escolha de um
reitor conferir peso significatiVo aos integranteS do córpó docente
e Que- o mesmo deva ser escolhido respeitando. se determinadas
qualificações como propostO Do i:iirijetô sob exame.
Por tudo que vem de ser e~:po~to. nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei da
107/95.
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Sola da Comisllo, 21 de selembro de 1995.- EmíHa Fernaada. Prelridonto em exercício - José Roberto Arruda. Relator

-Roberto Requlio-JoR Fopça-Jetfenoo Pe=- Coutiobo
Jol'IO - Waldeck Omelu - Marina Slva - Bdlo Parp - Arthur da T6vola- Joio Rocha - Louro Campos - Genoo Camala- Ramez Tcbet.
O SR. PRESIDENI'E (feot&io Vilela Filho) O expodien!elido vai 1 publicaçio.
Sobro ·a .._, nquerimoulo que ...t lido pelo Sr. 1• Socrethio em exm:lcio. Senador Bello Pqa.

ÉlidooiOSUiDt.o
REQUE~O

N"l.z67, DE 1995

Senhor l'lelidoak>,
Noo lormJO do cfilpolto DO§ 1", do art. 40 do Resi·
llllllllo lDk>mo do Senodo Federal e CXlOformo indicaçio proposta
poJa Comiollo do Relaçllea Exk>rioroo delta Cua, aprovada na
Sosalo do Senado do dia 26 do""""""' m&, requeiro a Vooaa Excc~neia a """""""' antorizaçio·pa111 dosempenhar missio junto
1 Asaembl6ia Geral da IDl«paa, a realizar-se no perlodo de 4 a 10
de ooiUbro do 199,, om Boijing. aiiDa.
Slla clu Soaõol. 27 do solembro de 1995. - Senado< Ro-

a

IDCII

TuJu. .

O SR. PRESIDENI'E (Toctooio Vilela Filho)- O requerimonto aod velado opoduoamenk>.
Solre a mea. propootu de omonda i Constimiçio que serio liclu pelo Sr. 1• SO<:I'IÜrio em exercicio, Senado< Bello Pqa.

Slo liclu u

~~eguiDie

PROPOSTA DE EMENDA CONSTli'UClONAL
N•57,DE 1995
Altera dlsposltlvos COIISiitudooals relativos aos
limita mixlmoo de Idade para a oomeaçio de ougiotradoa e mlalot!uo de trlbuoals e para a aposentadOria cempula6ria do ...-vklor públien em geral.

At. Mesas da Clmm doe Deputados e do Senado Federa~
nos leanos do § 3• do art. 60 da CoDStituiçio Federu, promulgam
a seguinte Emenda ao texto coostimcionaL
Art. 1o Os dispoU.i.VOS da Constituição Federal abaixo enumerados passam a Yip'ar com u ~eguintes alteraçõe&:

''Art..

'*'· ____............____....................._____ _

n-

cc:mpullc:lilme, aca sc:taD e ciDCO anos de
idado, oom~~ aolempode IIClViço.

--------------·-·..-----·-·-.
"Art. 73. -----··-·-·· ..--..··-··---..··-·-· ..

§ I" -----·-----·-------------·----1- mais do trinta e ciDoo e meoos de seleota anos
do idade;
"Art. 93 ...--·-------··-·----··-·· .. ---··-··-··VI - a aposentadoria com proveot0'5 integrais ~
com.puls6ria por invalidez ou aos setenta e cinco anos de
idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco
anos de exerdcio efetivo na judicatura;
·--·---··---··-··--·-·---·............-

.... - ........ ••

"Art. 101. O Supremo Tribuna! Federal compõese de onze Ministros, escolhidos dentre cidadios com
mais de trinta e cinco e menos de setenta an0'5 de idade.
de notável saber juridico e rep~taçio ilibada.
· - · - - - - - · · - · - · · - - - - - - - - ·............ _

..,, _ _11

"Art. 104. -----------------·----·
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Parágrafo único. Os Ministros do Superioc Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidenle da Repolblica. dentre brasileiros cem mais de t:rio.ta e cinco e menos de setenta anos, de naável saber juridico e reputa.
çãD ilibada, depois de aprovada • 'escolha pelo s~
Federal. sendo:
11
ArL 107. - Os Triblnai~ Regionais Federais
compõem-se de, no mínimo, sele juizes, n>cnllados, ,
quando possfv~ na respeetiva regiio o nomeados pelo
Presidenle da Repóblica denire biúileiros com mais de
trinta e menos de setenta anos, sendo: . .

----------·----·----·-·--·-

"Art.IU. ·-------·---:..-·-·--:...--·-·
§ !" O Tribunal Superior do Tmbalho compoc-seá de vinte e sete Ministros, escolhidos dentro bnsileiros
com mais de triD1a e cinco e menos de setenta anos, no-.

meados pelo l'lelidente da. RCpóblica •Í>óo oprovaçio.
pelo Senado Fedetal. sendo: • . • • • . , · .•

Justillaoção
.
..
.
A expectativa de vida do brasileiro ve~: â~ntandgbas
tanle, alterando significativamenle o perl'ú populacional. Esse fato
ganha consistência com a ampliaçlio da urbaniz'!çãD e a formaçio
de uma classe média que, tendo melhcres condições educacionaísy 11
beneficiou-se do desenvolvimento econômico :registrado no Pais'
nas últimas II& dkadas.
.
A ConstibliçãD F~ embon. de tenm idade, aiDda n1o
assimilou totalmenle tais mudanças deiOOgráf'ICU, pois profbe que
alguém com mais de setenta anos possa ser servidor pdblico oo
mesmo nomeado para cargos de magistrado e outros de semelhante relevância.
-Esta proposta busca assim fazer essa alualizaçio, haja vista
a freqUência com que nos chegam not[cias de casos de pessou,
com alto preparo inlelectual e largo tiroclnio profis<ional, afastadas compulsoriamente de suas ativi.dades.
At. ti& últimas Constimições lrasileiras fJXIIIBDl em se1eota
anos esse afastameoto axnpuls6rio, ampliando. assim. em dois aooo,
a sitUação das Cartas imediahnnente anrerioi'es, as de 1934e 1937.
Todavia. nos !!<Sócios privados e na atividade potitico-partidária o mesmo não ocçm:e. Empresários. inteJectu_ais, juristãs e
políticos estio em pleno exeteicio de suas funções proflSsioriais
além dos setenta anos de idade. sem que isso se coostitua qualquer
problema para seus empreendimentos. representando. pelo COI:Dirio, credibilidade e segurança~ a_ sociec!ade- _
No entanto. onde a sociedade mais teria a ganhar se alargúsemos o limite de. idade objeto destA;~ ~ ~ Magistratura., p.Jis nada tnaJS apropriado à alivtdade JUrisdiCional que esta
seja exercida por julgadores calejados e experimentados. poil; ...
hemos que a letm inerme da. lei nem sempre tS suficienlc pua estabelecer uma clecisãQ ou sente~j:.tstas.
Devemos acrescentar que a· nossa proposta nio atinge aqueles que pcxlem requerer sua aposentadoria com base em seu tempo
de setViço. Constitui-Se apenas· num. faculdade para aqueles que
querem pel1JlaDCCei' no serviço público por satisfaçio pessoal, da
IDeSilla forma que. atuaii:DCDte, rutros cidadlos com idade superior
a setenta anos podem se submeter a árduas campanhas eleitorais
para ocupar concorridos carg0'5 eletivos.
Para nós ~ estranhável que renomados juristas com mais--de
setenta anos. que foram exemplaics e eficieDtes servidores públicos. ou até mesmo ex-Ministros do Supreu1o Tribunal Federal.
possam ser contratados para elabunr cuissimos parocm:s juridi-
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miles geogrtf:acos.
§ 1• A instalação doo Estados dar-se-á oom a posoo doo Go-

vemadol:t:::s eleitos em 1990.
_
_
,
§ 2• Aplicam-se à truJsfonnaçio e inst•!açio doo Estadot
de Roraima e Amapá as normas e os ait&ios Seguidos na aiaçlo
do Estado de Rondônia. respeitado o dispoato na Comtiluiçlo o
neste Ato.
_
§ 3• O Presidente da República, atll
o cinco dias
após • prolmllgaçio da Comtiluiçio, 'iiiQniírihm à aprociaçlo do
Senado Fodenl os nomes doo Govemadorea doo Estadoo do Ra:aima e do Amapá que exert:erio o Poder Executivo atll a inatalaçlo
doo novos Estadoo coma poooe doo Govemadoroa olei§ 4• Enquanto Dio <XlllCI'OiiDda a truJsformaçio em Estadoa, 1101 tetmos deste artigo, oo T=ilórioa Fodenia do Ra:aima o
do Amapá sedo beneficiados pela truJsfedocia de 1'0CUI'ICII vista nos arts.!S9, L a, da Comtiluiçio, e 34, § 2",1I,- Ato. '

"'&rellla

---M'74."õ.-;;;;;;.-Legislal;-;-e;;;;;;;~--;;-j,;ti.;--;;;;;

nesta lei estarão solidária e individualmente sujeitos às segil-intes
penalidades:
I- o infrator primário estará sujeito à multa de 10% do seu
faturamento bruto;

U - a cada reincidSncia, a multa sofrerá um acréscimo de
5% sobre o percenbJal anteriormente pago.
Art. 4° Esta lei entra em vigm na data de sua publicação.
Art..5° Ficam revogadas as dispo~ições em contrário. -

Justlllcação
. CUrioso como

abe~

sociais centenárias -podem assu-

mir status de irremovivel solidez consuetudinária. Verdadeiramente espantoso como os povos descoosideram. o pttencial danosoou irracional de certos costumes como da bebida alcoólica e do

fumo. Ou como o da ci:ramcislo,-o da amputaçio clitoriana. o da

perfuraçio de orelhas ou narinas, o das talllage...._ o da amputaçio
ritual de dedos, o da lllltoflagelaçio, entre outros dellrios sociais.

No caso do fumo, sabe-se que é responsável inefutável por
mauterio, de forma integrada. sistema de oootrole interno com a
80% doo cinceres de pulmão, 80% du bronquites CI6nicaa e enfirmalidade de:
.
I- avaliar o cumprimeDIO du metas previstas no plano pm- semas, 30% dos enfartes do miocárdio e 25% dos derrames cemrianual, a aecuçio dos programas de governo e dos OIÇime»kM bmis (InstibJto Nacional do C!ncer). E, no entanto, pela bauslidade com CJie 6 encarado pela populaçio. em adição do incrivel poda Uniio;
der ccooômico dos produtores que cooptam o governo com elevan- oomprovar a legalidade e avaliar oa re>Uiladoa, CJI&DIO à dissimo
percentual tributário sobre cigarros e derivados. toma-se
eflCácia o oftci&lcia, da gestio or:çameJdria, fiiWIOOÍr& o patrimonial noa 6rgios e otllidados da admi.aistnçlo fodonl, bom oomo da praticattleD.te impossível que os legisladores preocupados com a
saúde pública tenham êxito em qualquer iniciativa COII.lm este cosaplicaçio de recunoa polbficoo por otlli<!odes de direilo privodo;
·
.,
m- exercer o cootrole du opcraçOea: de c:r&lito, avais e p.- tume deletério.
Não seria muito dificil imaginar-se-o-quanto este vício onenntia.s, bem como doo direito& e havorea da Uniio;
IV - apoiar o eowole extemo no exorclcio de sua ~ ra o nosso precário sistema de Saúde. Ptíblica. Talvez um dia ai- gu~ contabilize esses dados e os subtraia do que o Estado arrecainstitucional
§ 1• Os "'"JXlllÁveis pelo cmtrolo il:temo, ao tomomn co- da em impostos do bolso doS viciados. Isto talvez pudesse reduzir
ohocimento de qualquer mgolaridade cu ilegalidade, doia c1ar1o um pooco o impacto do tradicional argumeniO do tipo tributarista
cilncia ao Tn"bonal de Contas da Uniio, sob pena do 1.'00p<X1&1bili- que parece vCr o viciado cOmo um mero e privilegiado COillribuinte.
Pois, "' vetdade que o Estado lhes onm. o vicio, oolllllndo das empredade solidária.
§ 2" QualCJior cidadlo, partido poHtico, auociaçlo ou aiDdi- sas um alto imposto, ~ íguahnente verdadeiro cp.~e essas eDlJRSIS :repassam estes custos ao seu consumidor fmal: o viciado.
calo 6 parte legltilua para, na fODD& da lei, demnciar ilregularidaSão viciados em fu-mO- que- pagam -ós altíssimos impostos
des ou ilegalidades penntc o Tribunol do Contas da Uniio.
cobrados pelo Governo para punir e desestimular 'o cal.SUDlO, sem
que se saiba de algum mecanismo que tamb&i::l. puna e deiestimule
·-··-··(;.c;;;;;;ão-;i;·c;,;~-;;d;; c~~_-:-)- 0 PRESIDENTE (Tootooio Vdola Fllbo)- AI propostas a produção da droga que impõe o vicio.
Parece que, no caso do víciO-do tabaco; a nossa consciência
de emenda à ConstibJiçio que acabem de aerlidaa •tio aujeitu àa
se
satisfaZ
e
c:Ompiaz em Pwifr os Viciados, deixando impunes
dispos~ especif'IC&I coostantea doa arta. 354 o aeguima do R&os que os vici.S.ID. ·os produtores.
gimenlo Intemo.
·
Uma estratégia que, se aplicada também ao consumo -de ouAI matérias sedo publicadu e despadwlu à Comisdo do
tras drogas causadoras de dependência. deveria exigir desta mesConstimiçio, Justiça e Cidadania.
..
·
Soln a meu, projeto que lOtá lido pelo Sr. 1• Socret4rio ma consciancia - a nossa consciSncia - uma atibldc de condenaem ex"!"(cio. Senados Bello Pup.
ção mais efetiva do consumidor &!: cocafna, que, com o seu dinbeíB lido o segointc
ro, sustenta e mantém toda a esttublra de crimes que está. COll'Ompendo a alma de comunidades como a do Rio de Janeiro, fazendo
PROJETO DE LEI DO SENADO N" Z71, DE 1'"
desmoronar ante os nossos olhos as inegáVeis maravilhas de nossa
Dispõe oobro a prolblçio do uao de l'llmo ..,. ex-capital federal.
malo de 3,5% de olc:otlna para • fobrl<açio de dprA Engenharia Genética conSCguiU prixluzir uma variedade
ros e cU outras pnrrid&das.
de fumo com o dobro do percentual de nicotina encoot.rável nas
plantas normais boje existentes-. Esta nova variedade. que produz a
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica proibida a utilização de fumos oontcndo oon- chamada supemicotina. aumenta em. cem por cento o teor de nicocenttações de nicotina superiores a 3,5% na fabricaçio de cigarros tina da planla, e os fabricantes de cigarro esperam que ela seja capaz de aumentar também em cem por cento a dependéncia do
e congêneres.
Art. 2° Ficam vedados o plantio, a produção agrícola, o usuário a este tipo de droga.
transpxte, a guarda. a importação. a exportaçiO e o uso de fumos
A nicotina, dentre os quatro mil componentes químicos predo tipo supemicotinado na fabricaçio de cigarros e congêneres.
sentes na romposiçio de um cigarro. é a única CapO.z de criar deArt. 3° Os fabricantes de cigarros e congêneru, os intcrme-pendência, a única capaz de manter as pessoas subj.Jgadas e escmdi.ãrios e os plantadores contratados que infringirem o disposto vizadas ao vtcio.

se-
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É preciso evitannos não apenas que o Brasil se tome um
terreno fértil para pesquisas escusas, mas também que se reduzam
ainda mais os frágeis instrumentos de defesa do cidadão contra a
invasão de sua capacidade soberana de decisão consciente.
Foi esta a 'ra.zãó, com. ·certeza,-por qtie os Estados Unidos
proibiram a supemicotina em seu territ6rio.
É Iamentivel e extremamente perigoso para o cidadão bra·
sileiro o fato de o Brasil nio dis!X'l' de mecanismos de controle sobre a produção de cigarros, ao ponto de o nOsso Ministério da
Agricultura ter confessado ignorar a existência mesma ~ variedade de Tabaco Y-1, como noticiou a imprensã.

Segundo se divulgw., o -Minist.6rio -da Agricultu_ra apenas
fiSCaliza os aspectos fitossanitúíos ~ cultura de fumo,

1gnora:roo

bJdo o mais. Como se DiDguEoi soubesse Q quanto 6 deletéria a
açio do tabaco sobre o ccganismo humano e como se ao ~tado
bastasse ganntir que se produzam venenos de me~or qualidade,
com maior hxlice de pureza, para mais eficazmente submeter-se a
vontade do incaulo cidadão e mais facilmenle garantir a peq>etui·
dadc de um coosumo que garanta lucros akos e duradouros aos
seus fabricantes.
Foi pensando em salvaguardar a saúde da poPU~ brasileira. em evitar ã. manipulação descarada da própria capactdade de
trabalho do nosso agricultor e no intuito de defender os nossos inle~$SCS inclusive ccon6m.icos, que Apn:$CDtamos a esta Casa o
presen~ Projeto de Lei que proibe o uso de fumo com mais três e
.
meio por cento de nicotina para a faM?-~~~ de cigarros.
Com isso, espero; estaremos Impedindo que se fortifique
ainda mais uma droga cujos proWtores coo.tam com o beneplácito
e a conivência de uma sociedade que parece contentar-se em punir
os CODSUmidores do cigarro. e de um Estado que parece feliz em
incrementar a sua arrcca.dação à custa da desgraça dos fumantes.
Com esta: proposiçio, estalemos habilitando-nos a im~
que se fOrtifique aiilda mais a a.çiO subliminar que reduz a capactdadc de reaçio dos fumantes à açio da nicotina e dando-lhes uma
chance maior de reagir 1s fOIÇaS que os deixam hoje inteiramente
à mera! da sede de lucro dos fabricanles de ciganos.
Com esta proposição. o Brasil reduzirá c eliminatá os supetpeden:s da droga que uma ciência aética foi capaz de gerar,
para sub)lgar ainda. mais a fraca vontade dos viciados.
Por todos estes motivos, é que pedimos o apoio do Plenário
desta. Casa para essa propoSta. Uma proposta que atende ao que há
de mais nol::re e mais elevado na ati.Vidadc parlamentar. ao defender os cidadãoS contm a ação solerte e delet&ia da ganância dos
poderosos.
Sala das Sessões, 27 de selembro de 1995.- Senador JúUo
Campos, PFL- Mf.

(À Comi.rsãiJ de A.uuntos Sociais -Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O projelo

seri publicado e ro~do à ccmissio competenle.
Sobre a mesa, requerimenlO que ser& lido pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador' Bcllo Parga.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.268, DE 1995
Senhor Presidente, _
_
Requeiro nos termos regimentais, seja prestada. pela Comissão Diretora.do Senado Federal, a seguime informação: Qu,al a
despesa operacional efetivamente gasta por mês. com cada gabmete dos Senhores Senadores?

Setembro de 1995

Justificação
O jornal Estndo de S.. Paulo,. na sua. edição de domingo, dia
24 ptóximo passado, publicou matéria. em sua primeira página. oode
consta que cada gabinete de Senador custa R$685.CXX>,OO por mês.
A fmalidade do presente requerimento é fazer com que o
Senado proceda a um levantamento da despesa efetiva dos gabinetes para conhecunento não só do público em geral. mas~~· e
principalmente. dos Senhores Senadores, que, de há mu1to. reclamam melhores condições de ttabalho.
Sala das Sessões. 27 de setembro de 1995. Seiladcc Rome-

ro Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· O requerimento lidO é deferido pela PreSÍdência. DOS termos do art. 215, fi,
''b". do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) • Nos termos do art 376, "c", do Regimento Interno, combinado~ ó_art.
4" da Resolução n" 37, de 1995, do Seuado Federal. o Pro.JC(o de
Decreto Legislativo n-o 147, de 1995,lido anteriormente. tcni, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. o pmzo de cinco dias úteis para recebimento-de emendas, rmâo o qual a
referida Comissão terá quinze dias úteís, prorrogá.veis por igual
periodo, para opinar sobre a proposição:
.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Teolomo Vilela Filho)· A Prest·
dêncía recebeu, do Banco Central do Brasil. o Oficío no 2.6f12/95,
de 26 do corrente, através do qual encaminha ao Senado relaçio
das opernções de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) autorizadas no mês de agoslO de 1995. (Diversos n° 112. de 1995)
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) • Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercíciO,- Senador Bello Parga.

É lido o seguinte
OF. GLPTB 105/95

Brasília. 27 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, cordialmente. venho a presença de V.
Ex•. na condição de Lider do PartiOO Trabalhista Brasileiro- PTB,
indicar o Exm0 Sr. Senador Arlindo Porto, para ocupor o cargo de
Vice-Líder deste Partido, em substituiçãO à Senadcn Marluce Pinto.
Na op:m:unida.de. renovo a V. Ex• os proc.e9.os de aka estima e
distinta consideração.- Seuador Valmk Campdo, Udec do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho)- Será feita
a substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy._que
dispõe de 20 minutos.
- -- --O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Pronuncia o seguinEe discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. ~~idente. S~ e
Srs. Senadores, na semana passada, iniciei uma análise da proposta Of"çamentária, aponlando aspectos que ~vam estranhos. no -9llc
diz respeito às-despesas do Jtidiciáriõ.
Em decorrência daquele pronunciamento. o Diretor-Ge:aJ
. _ a Secretaria do Supremo Tribuoal Federal, Alysson Dar~ish
Mltraud. ....,.. : hou.
"" Wald~..r.'lr Gioroi. Secretário do Orçameoto Federal, um oficio conigindo alguns dados. Isso d.cmons~
tra que. de fato, houve impropriedade na forma segundo a_ qual estava se apresentando a despesa Of"çamenWia do Supremo Tnõunal
Federal. Ao fmal do meu pronunciamen1o, voltarei a essa questão,
para ler a carta do Dr. Alysson Mitraud.
__ Sr. Presidente, hoje farei uma análise da proposta orçamentária do DNER.
·
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aut~estrada.; ligando o anel de Recife à área industrial da cidade
A proposta orçamentária para 1996 flxa a despesa total do
do Cabo c ao Porto de Suape. As características deSsa auto-est.raDNER em R$2.962.641.542,00. Deste total, R$1.340.048.975,00
da, vOlume de tráfego no patamar de 15 mil veículos/dia, fora da
(45.2%) destinam-se a investimentos; R$918.827323,00 (31%) a
pagamento de dívidas e R$416.666.478,00 (f5,58%) a pagamento área urbana, indicam-na como candidata à montagem de uma concessão. Sendo assim. JXll" que o DNER não segue o exemplo do
de pessoaL
Governo do Estado de São Paulo. licita a concessão da nxiovia e
Do total de R$8374.630.209.00 que o Governo p:otende
transfere para o conseciooário o encargo da conclusão das Obras,
investir oo próximo ano, 16% estio alocados no DNER. Ele é o
órgão que concentra o maior volume de- recursos pala investimendestínando os escassos recursos do Tesouro para estradas onde são
indispensáveis os recursos públicos?
tos do otÇ&mento íiSCal e da seguridade.
O subprograma- 16.088.0539.1205- Restauraçilo de RoNa rubrica 16.088.0535.4460 - Fiscalização da Concessão
dovias dispõe de R$290.837.698,00 na proposta orçamentária.
de Rodovias- estão alocados RS3.200.(XX},00, os quais destinamEssa rubrica foi e ainda é a responsá.vel por obras que jamais terse aos pagamentos de empresas privadas que deveria ser contrataminam, aliás, objeto do t.tabalho que a Comissão, coordenada e
das pom ftSCa}izar 843 km de rodovias que forun privatizadas tecentemente. E o caso de rodovias como a Presidenta~ Outra e a
presidida pelo Senador Carlos Wilson tem prcx::urado averiguar.
Ponte Rio-Niterói. que o Governo posou pam a iniciativa privada Ultimamente. o Tribunal de Contas da Uniio vem impedindo a
explonr em troca, c:lemo OOlias exigâlcias, de IWI oonse<Vaçio. A~ utilização de artifícios- Visando a prciirogaçio de coottatos,linii!_anra. na JlfOPOI'l4 ocçameoúria pom 1996, o Exec:utivo dá ~ do-os a, no máximo, cinco anOs e restringindo a 25% os aditivos
ao Cong=so, que prdeDde abrir mio de mna funçio que 6 oua, qual nos valores iniciais dos contratos. Todavia. em alguns casos. essas
restrições vêm sendo contomadas pela mcontratação das obras não
seja a de fiSCII!iz.v pom enttegi-la Ainiciativa privada.
O custo m6dín dessa "fiscalizaçio" setá de R$15.658;36 por concluídas, atmvés de licítaçio onde as mesmas empresas detentoquilómetro de rodovia oonoedida (na !Ulidade. esses vai"""' va- ras dos contiatos vencidos, pelo decurso de prazo, sio as vencedoriam de R$150.000,00 por quilómetro pano a Ponle Rio-Niter6i a ras das concor:tências. E pior, os custos das obras executadaS por
RS8JJJJJ por quilómetro pano a BR-116/RJ). Deve-se ter em esses contratos sucessivos, excedem. em muito, os CUstos médios
ment.e que a aprovaçio dessa rubrica implica na introduçio nos or- dos contratos originais, considerando-se que os valores fab.lrados
çameDt.os anuais do DNER de um rusto pennanente. pois os con- no primeiro contmto e o valor relicitado. Sendo assim, o DNER
tratos de coocessões tc:rio duraçio de 30 anos. Ao que paroce, o deve dela.lhar o histórico dos investimentos nos trechos constantes
programa de concessões de rodovias esUí sendo utilizado para a da proposta em a.:oálise, em dólares americanos, nos últimos cinco
criação de um novo Dicho de COillrataçio de empresas de assesso-- anos, para que o Congresso possa melhor analisar as solicitações
ria. que, aliás. já se estabeleceram em todas as ireas do DNER. contidas em sua proposta.
Apesar de possuir um corpo técnico com mais de 6 mil __funCabe ainda mais uma ressalva coo.tra essa rubrica: enquanto o
DNER pmelide gastar, em m6dia, R$3.200.00 por quilómetro no cionários e prever gastos superiores a RS416.000.0Cl0,00 pata o
subprograma- 16.088.0538.2425- Conservaçio P=<entiva, Roti- pagamento de pessoal e encargos no ano de 1996, o DNER contrancim e Emergencial de Rodovias. no subprc>giama Fiscalizaçiio de ta empresas para executarem a fiscalizaçiio de suas obras. Existem,
Conoessões gastará R$15.558;36 por qoiil<llnetlo; ai seja, R$3.200 atualmente, 111 conlr.llos de obras de =tanrnção e 67 COOiralos de
para ~açio, R$15.500 para ftscalizor, quaae cinoo vezes supervisão pam essas obras, conespoodendo aos seguinte valores:mais para f:tscalizar do que pua consenar. Na França. onde o mo..
- cootratos de obras de reslallnlçio (lll) .. .R$721A92.257,00;
delo de coocessio de rodovias~ o melhor estruwrado, o·preço m~
- conlrnlos de supervisão (67~........... R$39.567.012,00.
dio de quilômetro fJSC9ljzado não atinge R$400,00. Sendo assim.
Pode-se constatar que os Contratos de Supervisão representam, aproximadamente, 5,48% do valor dos contmtos das obras
cabe ao DNER explicar tais difermças de preços.
No progruna Construção e Pavimenlaçio de Rodevias fo- de restauração. Isso vem acontecendo porque o Banco Mundial
nm alocados R$845.194-525,00. Gtonde paru: desses recursoa não está mais pennitindO que conlra.los desse tipo uluapassem a
destinam-se a obras delegadas, através de coovênios com os go-. S% do valor total da obra (o DNER informou que o Banco Munvemos estaduais e prefeitiuu. sendo tais contratos precariamente dial determinava a existência de fiscalização extema, todavia, o
fJSCalizadoa pelo DNER. Existem, por exemplo, recursos destina- próprio Banco- colocou que eles toleram tais empresas pmque o
dos a obras intermináveiS e/~i riotOrian:leDI.e irie8nlares. como a DNER alega não dispor de funcionários para executar os referidos
BR-122 - Guanambi-Urandi (anteriormente coo.lr:itada como Gua- serviços). De acordo com dados extraídoS do -SIAF. a maioria desnambi-EspinoS.); cOOlrada. à TERRABRÁS. e a BR-101/BA- Je- ses coo.trar.os foi celebrado com dispensa de licitaçio.- O DNER
remoabo-Cicero Dantas, contratada à AOS. conforme :relat6rio da deve explicar porque os recursos para o pagamento dos serviÇO$
Comissão Especial de Investigação. O DNER deve esclarocec qual de supervisão estão embutidos nos reausos para investimentOs.
-o volume de recui"SOS splicados nesses 1rechos nos últimos 10 mesmo considerando tratar-se de atividades distintas.
anos, valmes convertidos em dólares americanos, e as estimativas
Outro aspecto que vale ressaltar: a grande maioria das obras
e prazos para a sua conclusio, pOis trechos rodoviários em questio apresentadas na proposta orçamentária do DNER para 1996 iilO
nem sequer constam do PPA oo do Orça.meo:to Plurianual de In- consta do PPA. Portanto, de acordo com a Constituição Federal,
pode-se afsrmar que em 1997 o projeto de lei de meios desse órgão
vestimentos.
Na rubrica- 16.088.0537.1296- Adequação da Capacida- não conterá recursos para rodovias como, JXll" exemplo, a BRde de Rodovias estão previstos R$620.727.621,00. Aqui tamb6m a 116/SC, divisa PR-SC- divisa SC-RS; a BR-135/MA-São Luísmaioria dos recursos é para obrn.s realizadas através de convênios divisa MA-PI, ou a BR-324/BA- divisa PI-BA, isso para citar alcom Estados e MunicipiOs, cootratos que o DNER. como foi dito guos _trechos que estio na proposta orçamentária e -nãO constam do
anteriormente, fiScaliza da forma precária. No caso especifico do -PPA. b Congresso também não pOClerã- aceiiar ~ítos adiciooais
trecho BR-101/PE, Prazeres-Cabo, ~o qual estão ieservados ·em 1997 para essas e outras rodovias, que, conforme a legislação
o contrato est.á a cargo dáS empmas Odebrecbt _ em vigor, pcxie.se supor deverão ser concluídas no ano que vem.
RS 1
e Queiroz Gaivão. Na realidade, esse trecho não trata de aumenro
Além das distorções anteriormente levantadas. quando
da capacidade de rodovia existente. mas da construção de uma comparados os preços de quilômetros de contratos em vigor com

o.ooo.ooo:oo.
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os preços previstos na propoSta orçametitária. encontram·se gran·
des diferenças. Considerando a trajetória de vida do Ministro dos
Transportes. Deputado Odacir Klein, faz--se necessário que S. Ex•
esclareça A Comissio Misra de Orçamento tais disparidades.
O Sr. Carlos WDson- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo o apane, com
muita honra, ao Senador Carlos Wdson.
O S<. Carlos Wilson - Senador Eduardo Suplicy. parabenizo V. Ex.• pelo minucioso disaJrso que faz, analisando a proposta orçamentúia do DNER. Quando se detalha a proposta do
DNER. 6 realmente preocupante verificar o que consta na rubrica
de recuperação das estmdas e continuação de obras - e obras que
já se an:astam. em muitos casos, por mais de 30 anos. V. &• citOO
a BR-282, que liga Santa Catarina AArgentiDa, atmvessando o Rio
Gnmde do Sul. Essa obra, visitada pela nossa Comissão Temporiria de Obras Inac•badas aqui do Senado; tem um trecho de 600 km
- exatameote no meio dela- que e~ cm c011Struçio há 30 anos. E
cito uma obra. que está a cargo do Batalhio de Engenharia do
Exército, e nada mais insuspeito do ·que o Batalbio de Engenharia
do Exército. Essa obra nio foi contemplada com absolutament.e
nenhum centavo para a sua conclusão. Apenas se investirá dinheiro em uma precária manutenção de uma obra inacabada. Assim
como essa s:i:o algumas dezenas e dezenas de obras que também
não forilm ·contempladas no orçamento. E mais ainda. essa Comissão Temporária. da qual sw Presidente, vai apn:sentar um l':lat6rio até o início do mês de novembro. Nesse l':latório vamos moslrar que a indústria da obra inacabada foi a indústria mais promissora.. principalmente nos últimos vinte ãnos neste País: além de
empobrecer cada dia mais a IX'Pillaçio• enriqueceu meiã.- dúzia w
uma dúzia de empreitem privilegia.das no País. V. Ex• vai ecostalar também a diferença de preço. ou seja. às vezes um quilômetro no Paraná tem um preço inteiramente diferente de um quilômetro no Estado de Pernambuco. Essa ComiSSãO vai tá oPortnDidade
de sugerir. não apenas a cooclusio das obras inacabadas. mas também e principalmente a fiscalizaçi.o na aplicação dos recursos que
serão destinados para as obras inacabadas. Nada adiantanl se não
for feita uma auditoria em cada obra e essa auditoria tem sido iniciada através de um acompanhamento que vem sendo feito pelo
TriOOnal de Contas da União. A nossa Comissão não se deslocou
para nenhuma parte do País sem que fosse acompanhada por audito= do Tribunal de Contas da União. Vamos te!" oportunidade de
chamar a atenção ainda mais do Pais para essa inch1stria do desperdicio. para essi indúStria da- obra inacabada e mostrar que muito
mais importante do que se iniciar uma obra e se fazer uma festa de
inicio de uma obra é ter-se a consciênci!l:_:óloml de que temos que
concluir as obras inacabadas. Mas temos: que ter o cuidado, na
conclusão. de não engordar ainda mais aqueles que fmanceiramentc engordaram com o dinheiro pdblico. Então, o discurso que V.
Ex• faz nesta tarde é da maior importância. Vamos ter oportunidade de discutir o orçamento, de mostrar que lemos mais condições
ainda de ajuda< o DNER. Se o DNER não tem condições de acompanha< detenninadas obras, temos que pedir ao Batalhão de Engenharia do Exército, a audilOres do Tribunal de Contas que acom~
panhem essas obras, porque só assim teremos certeza de que os recursos públicos estio sendo bem aplicados. Entio. mais uma vez,
parabenizo V. Ex' pela oportnnidade do discurso.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço ao Senador
Carlos Wilson. Acredito que a COffi.issãó_qUe Cstá eiamínimdo as
obras inacabadas está prestando extraordinário serviço." Com suas
palavras. V. E1C.• demonstrou também que a análise que os membros da Comissão estio realizando certlUOen_te servirá para estarmos mais atentos na hora em que apreciarmos o conteúdo da men-
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sagem. orçamernária. em particUlar de investimentos no âmbito do
DNER. O -que V. Ex• acaba de dizer lambém denola a necessidade
de nós. na COmissão Mista do Orçamento, ouvirinos algumas das
autoridades, dentre as quais o Ministro dos Transportes. exatamente para que S. Ex• possa c'irimir as dúvidas que, obviamente, são
levantadas: ao analisarmos esses dados.
O Sr. Edison Lobão --Penhite-me V. Ex• um aparte_. nobre
Senado< Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o apane ao n<>bre Senador Edison Lobão, com muita boma.
O Sr. Ediaou Lobão- V. Ex• aborda duas questões. Uma
delas, a que se refere a obras inacabadas, a respeito da qual acaba
de se ~':ferir o Senador Carlos Wilson. Presidente da nossa Comissão. Na verdade, existem obras ainda da Segunda Guena MundiaL
Ainda há pouco, na qualidade de Vice-Presidente, presidi reunião
da nossa Comissio no Piaul, na ausência do titular, Senador Carlos Wilson, e o Governador nos lembrava que o Porto de Pamaíba.,
de Luis Comoia, foi prometido por Getúlio Vargas, quando Pn:si·
dente da República. e ainda hoje é uma obra inacabada. como tan·
tas outras. A segunda questão. que me parece muito impoitante
também. são os custos. os preços praticados pelo DNER e que pn:cisam, a meu ver, ser melhor examinados. f15C8.lizAdos. Sobre isso,
dou a V. Ex~ o meu exemplo de Governador. Quando assumi o
Governo do Mam.nhlo, encontrei alguns contnttos para construçio
de estradas estaduais, celelrados em tempos anteriores. pelos preços normais da época. Cbamei os construtores e flz com que reduzissem em até 50% o preço das estradas em andamento. Muita
gente dizia que as construtoras estavam reduzindo os preços e nio
iriam cumprir com as especiftcaç.ões de cada estrada. Cumpriram
rigorosamente e estou convencido de IJ.lC não tiveram prejuízo.
Em um passo seguinte- e ai já-me refnO ao DNER -.tive que fa·
zer dois tnchos de duas BRs, duas estradas federais. dois trecbos
que. fomn oonstruídos As expensas do próprio Governo Estadual;
o Governo Federal nlo nos auxiliou nisto. Um dos trechos em o da
BR-226, entregue ao &6n::ito. O leito estava pronto, faltava pavimentaçio, asfaltamcnto e melhorar o leito para poder rea:ber o
asfalto. Conseguimos fazer por US$70 mil o quilômetro. um dos
preços mais baixos do BrasiL Dil:-se-.1: Mas era do ExércitO. No
passo seguinte. a BR-135, que V: Ex' acaba de menciooar, no trecho Presidente Outra-Colinas- uma BR que sai de São Luís e que
segue pelo sertio- foi licitada,~ Senador Eduardo Suplicy, e
veja o que conseguimos: a obra foi realizada primorosamente,
dentro das especificações do DNER, e paJliUDO$ US$50 mil poc ui·
lômetro - apenas US$50 miL Nilo bá exemplo no Bmsil. Enlio,
eu que confio iDtegra.lmette no Ministro dos Transportes, Odacir
Klein. um homem boarado. um homem póblico do maior valor.
dotado de gnonde espfrito piblico, tenho a segunmça de que S.
Ex•, que assumiu há pouco tempo o Ministério, certamente vai
ftscalizar a n:alização dessas obras pelo DNER, que é dirigido
pelo D<. TaiCÚio Delgado e que junloo bavedo de encootmr solu·
ções criativas como essa que encontramos no Maranhão. Ora. se
foi possfvel faur isso no ~io, claro que é possfvel fazer no
Brasil imeiro. Na medida em que cooseguirmos apei1a.r os Inças.
reduzi-los., sem matar as eiDpl'esas- porque de nada vale dar prejuízo às empresas conslmtoras. mas elas nio precisam ganhar o
dobro daquilo que é necess4rio ganhar. Com isso, VID106 multipli·
car os trechos que estio por aí inacabados. ooncluir e superar essa
vergonha que cobre. boje. o Brasil. que _é um cenário de quatro mil
obras. que mais parecem um imenso cemitério espalhado por todas
as latíb.ldes do Brasil. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. EDUARDO SUPLICY • Agrade\') o aparte enri·
quecedor do Senador Edison Lobão.
Vou enviar uma cópia de meu pronunciamento à Comissão
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que examina as obras em andamento nio·acabadas, porqu~ talvez
possa contribuir com o trabo.Ibo da Comissão. ~Tenho a conftanÇ3. e:xpr1'Ssa. e faço este pronunciamento no
sentido construtivo, em relação ao Ministro dos T~·- dé' que
vai prorurnr examinar aS disparidades que aqui estão apootadas.
Gostaria de coocluir, Sr. Presidente, informando que o Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, informou
que, no Quadro de Deralbamento da Despesa. relativo à Proposta
Orçamentária do STI' par3 %, constou indevidamenl<, na subatividade "ConcesSãO de Auxilio-Refeição a servidores ~bli~s", o
divisor -anual de 10.640 unidades, ao inv6s de 129.360, o que fez
com que eu aqui apontasse, na semana passada. que o vale·refeição no Supremo valia R$1 00. ao invés de R$8,50.. Quer dizer, o
eirO nio foi meu, foi da mensagem mçamentária do Supremo T:ribunal, que, agora, está conigida. Goslaria que esse oficio constasse de meu requerimento.
Sr. Pn:sidenle, apenu uma informaçio. Outto dia, apresen·
tei requerimento de convocaçlo do Seaetmo-Geral da Presidência da República. Eduardo Jorge, pora que p!desse escla..cer a
questão do aparelho de escuta que oo órgios de inl<ligencia colocaram na CONTAG. Ou tem ltanle, representanl<s do Movimento
dos Sem-Terra. da CUf e da CP!' e porlamentares do PT estive.

mm como_5ecre~-Eduudo lo!'ge;-e~m.-a:uiic.-dc ex.plicou que houve determinaçio do Governo de Fernando Hemique
Cardosc para acabar com todo e qualquer tipo de temativa de escuta de quaisquer instituições ou 6rgios, que essa pril.ica foi extinta pelo atual Governo e que se veriflCOU que. aquele aparelho foi
um procedimento de governos mt.eriores. Vou pedir-lhe que encaminhe cópia do telalllrio da sindiciucia que assim coocluiu. Em face
da explicação dada pelo Secnürio-Geral da Pn:sidencia da República. Eduardo Jorge. retiro o~ de sua coovocaçio.

Duranse o discwso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Teotonio Vi/da Filho, ] 0 Vice·Presidense. deixa a cadeira da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Ankmio Carlos Valadans, Suplente tú Secretário.

O SR. PRESIDENTE (An!ocio Culos Valadates)- Agum00
o tequerimentode V.Ex', que ...t oleodido na formategimeDt.al.
O Sr. Epllaclo Cafeteira- Sr. Pn:sidente, poço a palavra
par3 uma comunicaçio.
··
·- O SR. PRESIDENTE (Antonio CarloS Valadates)- Concedo a palavra ao Senador Epitocio Cafel<ira.
O SR. EPll'AC/0 CAFETEIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, EN711EGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBUCADO POsrERJORMENTE.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Pn:sidente, poço a

palavra para uma breve commica.çiD.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada...)- Coo·
cedo a palavra ao nobre Senador Jooaphll Marinho, por cinco mi·
nutos. pam uma breve commicaçio.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL.BA • Para uma bJe.
ve comunicaçio.)- Sr. Presidenl<, Sn. Senadores O &lado de S.
Paulo do dia 25, publicou artigo "Os culpadoc poritOSSaS leis", de
autoria do Juiz Aloisio de Toledo
intesrante do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de Sio Paulo. Nesse artigo o autor acusa
o Congresso Nacioca.l e os políticos por vúios cqufvocos e, especificamente, alude à elaboração do novo Código Civil, aímnando
que o projeto donne nas gavelas buroctiticas do Senado.
Relator dessa mat6ria.. julguei do meu dever dirigir carta ao
autor do artigo e dela dar noticia ao Senado, em nome da Comissio, e, na medida em que for possive~ à opinião pública.
·
A carta está assim redigida:

asar,

Ilustre Juiz Aloísio de Toledo César,
Prim<iro Tribunal de Alçada Civil de Silo Paulo:
Acabo de ler. em O &lado de S. Paulo, edição
de hoje o artigo ''Os culpados por nossas leis", de sua
nomeada autoria. A refeténcia crítica aos "políticos" que
fazem a.s lois, embora generalizada, não justificariã esta
carta. O respeito à divergência qualifica o convivío democdtico. mesmo quando ela se expressa em termos demasiado genericus.
Ocorre, porém. que, segundo o escrito. "o anrcprojeto do Código Civil dorme nas gavetas do Congresso Nacional desde que foi paralisado, em 1988, .00 o
pretexto de que a emergente Constituição JlOCieria deixá~
lo superado". E, entre outras aríam.ações, assevera que
"esses mesmos pol{ticos revelam a íncrfvel cap1cidade
de jogar para as gavetas da burocracia o trabalho ttcnico
dos juristas 11• Assim abnm_gente, a acusação alcança a
amai legislatura, e nela, notadamenl<, a Comissão Especial que examinaoProjetode Código Civil.
_
Relator da matéria na Canissiio, devo informarlhe a verdade. Se é certa a demora de apteciaçia do Projeto no Congresso, inclusive no Senado, não ~ exato que
nesta legis.iatura esteja dormindo Das -;;gavetaS da OO:rocracia o trabalho tknico dos juristas". Instalada a Co-missão em abril deste ano, em maio apresentei parecer
preliminar. de que lhe temeto cópia, com satisfação.
Adorada pela Comissão a diretriz geral do pareC«, foram convidados eminentes juristas a opinar sobre
o Projeto, a fUD de que se apure o que nele deve ser
ma.ntido. ou a.ltenu:lo. Primeiramente, expuseram seus pontos de vi>ta oo professaes M;guel Reale e Moreira Alves,
que partidpuam da elabonçio do Ameprojelo, na esfera
do Poder Executivo. Depois, em seminário na Ordem dos
Advopdos. realizado por sugestão da Comissão. falaram
os peofessores Francisco Amaral, Ric:atdo Pereira Lym e
CUios Alberto BiUar. além do professor e Ministro Moo:ira Alves. Por fim. pemnle a Comissão, o professor Álvaro
VUaça de Azevedo. Caoo v& o ilustre )liz. boje o Projelo
não "dcane nas gavetas'', e sobre a demora de OOlem o parecerpeetiminar alude às razões detcnninantes.
Já agaa. posse infamar-lhe que as emmdas, mais
de350, estio classiflClldas e sendoobjdo de exame pelo Relalor-Genl, que aguarda os parecexes dos Relatores pm:iais.
Desta forma. salvo surpresa, não se afigura presumível que a 'lmobilidade da classe po.ll:tica" permita que
sobrevenha 01a folhinha do século 20 com o Código Civil
m:go". Np propósito de cooclu_ir o traba.lho, esforça-se
a Comissio. que solicita, por
intelmédio. do h~-
do magistrado, depois da crltica. a colaboração, para o
que lhe envia o texto do Projeto.
Atentamente.
Josapbat Marinho
Relator-Geral do Projeto de Código Civil."
Agradeço a coocessio da palavra, Sr. Pn:sidente.

meu

O SR. PRESIDÉNTI! (Antonio Carlos Valada=)- Concedo a palavra ao nol:re Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Srts e Srs.
Senadores, aportari. neste plenúio. muito eni breve, a Lei do P•~
tentes, que tramita há quase quatro anos no Congresso Naciooal. E
uma lei complexa. difici~ que passou no Senado pela Comissio de
Constituição. Justiça e Cidadania. onde tive a homa de ser relator
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É c0m esse espirito que digo, em meu Jllllllllllclam neste
plenário. que, ao aportar essa lei;- devemos -cer tOdo o cuidado, poaque
báiteosmuítocorilplexos.romoaprxiuçiolocal.Estatcmquescrenfati2ada ao mWmo. por<p.~e s6 mesmo ratn:ando e produzindo haved
maoos. qtdmica fma e alimentos.
transferência de tecnologia. N'mgum:,_ <:rJmegue dominar tctalromte a
Na CCJC, tivemos o cuidado de buscar, com premissas há~ tecnologiasenãoexerceopocesso.Esseéum Um."in::iportante. sicas, a partir do GAIT 'IRIPs, que aprovamos .em janeiro deste
Um ou Iro item relevante é o da licença compulsória. Temos
ano. uma organicidade que cremos era a mais adequada possíveL que ler cuidado com ela e com a importaçio paralela. porque nio é
o mesmo ocorreu na Comissão de AssuntO& Econômicos. emque, I 'possível que a nossa Nação entregue a algu~é::ol o direito de um moembora divergindo de uma 00.. parte das nossas opiniões, o Sena- nopõlio sem beneficiar o -povo brasileiro. E preciso que a qtialidador Fernando Bezerra tam~ buscou uma organicidade e a defe- de do produto fabricado seja boa, que o preço seja compatíveL que
sa dos seus pontos de vista.
haja uma distribuição e uma. comcrcializaçio em todo o Teriil6rio
Hoje, durante a aprovação da matéria oa Comissão de As- nacional pua atender aos interesses do nosso povo..
suntos Econômicos, tanto aquela ordem que haviamos dado na
É preciso também. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o cJe...
Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania, quanto a que havia partalll<UO do ~ do marcas e poteures seja um órgio foltalecisido dada na Comissio do Assuntos Ecooômicos fomm quelndas do. Ele o ó nos Estados Unidoo, 11010 poises da Europa. nos pú~<S do
e buscou-se fazer, como se busca DO processo democrá.tico, a Primeiro Mundo. Lá nio se pean1e o ~ de pmdeS qoe Dio ae
maior iriteraçio. a iriãior piOximidade dos dois projetos. Isso signi- ...,..dnnmp com os priodpios ~ a1 da Dacicoalidade.
fica que aumenta. neste Plenário, a responsabilidade dos Srs.. SeSr. P:msidente, um dia desses. tciU.va-ae obter o registro da
nadares em dar ao oonjJDlO CSSIJ. organicidade que tanro eu qUanto patente de um miCl'()()['gAI1ismo que digeria o petiólco, c o Patent
o Senador Fernando Bezerra buscamos dar aos nossos projetas.
Offlce recusou; e recusou porque entendeu que o registro n1o era
Por exemplo, no que se refere a microorganismos, foi ven- correto e nem oportuno. No Brasil, estamos mard::aando, talvez
cedora a tese da Comissão de Coustituiçio, Justiça e Cidadania.
pela quebra dessa organicidade dos dois projetas, pora um DNPI
m.icroorganisri::to tem que ser transgenico- modificado da natureza que faz o registro pura e simplesmente.
-e restrito a um processo.
Ainda no projeto da CCTC, porun.mos simplifiCá-lo ao
No que se refere ao pipeHne, nós, que estávamos divergin- máximo, não permitindo corporativ~. Por exemplo. te1:9 que
do nesses pootos - suponhamos que eu tivesse essa posição e 0 h~ver advoga~s em todas as inst4n~ oomo procuradores. E preSenador Fernando Bezeua tivesse esSa pOSiÇãO; houve uma proxi- ctsO que o Brasil ~ nio peiDli1a essas~midade das posições, com as modificações por subemendas do seDentro dessa linha de pensamento- e, de maneua neohunador Fernando Bezerra. A noção de pipeHne ficou mais próxima ma. sem considerar-me derrotado, pcxque nio ~ essa a questlo e
do que queriamos. que era a rejeição, porque inoculou. com essas sim que a deiDCX':i'acia ~ a. veocedoa -, nasceu um P'?jcto que nio
subemendas, algumas salvaguardas.
~ ~ CCJC _nem da Cam~ de Assuntos ~DllCOI, mas um
Ainda divergimos dessa posiçio, porque acreditamos que proJCto híbrido. E ~,.. hibrido !"nho sempe muJIO medo•
Dia ~ devido e que o GATI não nos cobra; e s6 teriamos que dar 0
-~ ~ os admin:istradare que. quando uma copipdlne, ou seja, 0 efeito ~troativo, 8 ~ janeiro deste ano.
~sio não _mwto ~nada :resolve faz« um cavalo. que-~ um
Acxeditamos que o Pais deveria guardar essa moeda de Iro- ammal bonito, tenmna ~azendo um camelo, can todu oquelas
futu
· ,,.,.. Mas
·
·'"" da CCJ CO<OOYas e toda aquela femm.
~a.~ladaras negOCia.,......... ·--..1:':-.mesmodaasCstm._a ~Sdel'~"'~O Sr. Esperidlio Amln- Permito-Die V. Ex•umapute?
101 \JÇU':
, e venceu o eDI.CUUW.leDlo
Ollllssao. ruosunlos
O SR. NEYSUASSUNA-Comprazer, ouço V. EJt•
Econ~nncos. Cabe, ~to. aos Srs; Senadores ana!JSar também
0 Sr. E.perldlio Amln _ É h!brido do quem?
esse 1tem com a Dl8lor rse~~ posstvei. porque n6s, Senadores,
0 SR. NEY SUASSUNA _ Provavelmente, da naiUieza.
representantes do povo brasileiro, temos que lutar para fazer o me- Deve ter sido misturado de microorganismos ..
lhor que pudermos pela nossa Nação:
. .
0 Sr. Esperlclio Amln _ Esoirim s.,.,?
Faço boJO esse alerta, Sr. Ptostdente, Srs- Senadon:s, prmcto SR- NEY SUASSUNA- É
Nio ootava preseme
palmente para que se busque, na sabedoria dos Srs. Senadores,
uma organici~ uma fónmJla que seja a mais t'X'lllC8'i-nada e har- na ocasiiO da criaçio pora saber.
O Sr.~ Amln-Ma. pora V.Ex"afimtarqueeleDio
môoica possiveL afunde que nio tenhamo$ uma lei ID.OI1stretlgaé
fnto
do processo legislativo <P' • t'f1btw "'"' 11, V. Ex• est6 imim 1m00
O Sr. Josaphat Marinho- Pennitc-me V. Ex" um aparte,
que hoove algum. fato novo. aJguma cim1nMtnc;. IXJVa nossa g&e3e.
nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA- Pois nio, nobre Senador JosapO SR. NEY SUASSUNA- Nio, Excelll>cia!
hat Marinho.
O Sr. E.perlclio Amln- V. Ex",que 6 eopeciali.ota em miO Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Ney Suassuna, cro e macroorganismos tnns~nicos. fica nos devendo uma expliV. Ex• exerce bem a sua tarefa de Relator da matéria, na Comissão cação sob<e essa narureza de ser hlbrido o p-ojeto que estamos
de Constiblição, Justiça e Cidadanla, fazendo a conmnicaçi.o que apovando.
O SR. NEY SUASSUNA - Nio, nós ainda nio o estamos
faz do que acaba de ocorrer na Comissão de Assuntos Econômicos
a propósito da chamada Lei de Patentes. V. Ex• pede a atenção do aprovando.
A minha colocaçio ó a de que, boje. aprovado na Comisslo
Plenário; o Plenário deve estar atento; atento para fazer a lei; atento para fazê-la sem pressa demasiada e sobretudo sem submissão de ASSUD!os EcooOmicos, o projeto do s.n.dor Femando Bel!'ID
aos interesses estrangeiros. A relação de interesse comercial, de tem um pouco do projeto da CCJC e um pouco. ou até mui!P. da
Comissão de Assuntos Econômicos.
cordialidade ou de coopera.çio enue os palses não justifici que Uns
Tanto o nobre Senador Fernando Bezem. como_ nós, na Coexerçam sobre outros poder de coloniza.çio~
missão de Constituição. Justiça e Cidadania. b.Jscamos uma organiciO SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. nobre Senador
dade. Ambos os projetos tinham a sua organicidado. Agora. pelo proJosaphat Marinho.
da maléria, e pela Comissio do Assuntos &:onômicoo, <nde boje
relatou o seu parecer o nobre Senadcr Fernando Bezerra.
É. uma lei que está sendo cobfa.da do Brasil por todos os
países que têm comércio conosco, princij>almente na liea de fir-
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cesso democrático, há portes de um e partes de cutro. Alerto o PlenáO SR. NEV SUASSUNA- Pois não, nobre Senador.
rio para que tusquemos, oom a sabedoria que os Senadores detêm, a
O Sr. Josaphat Marinho - Nob~ Seoador- Fernando Bezerra, como V. Ex• não ouviu o -meU aparte, peímita que lhe escla~geral. para que não se crie um projeto incompatível.
E óbvio que esse 6 o caminho normal, mas cabe aos Srs. Se- reça que nele não fiz qualquer referência ao seu pmecer. Apenas,
nadores a responsabilidade de terem a atenção voltada para que o atendendo ao apelo do Senador Ney Suassuna para que o Plenário
novo projeto seja ba.nnônico. compatibilizando bem as partes co- do Senado procedesse com a atenção necessária diante de um prolocadas pelo Senador Fernando Bezerra na Comissão de AssunlDs jctn da. maior 'irnportância. salientei Que assim se deveria fazer proEconõmicos e as partes do projeto da Comissão de Constituição, <"edendo com rapidez não tanta, mas sobretudo resguardando-o inJustiça e Cidadania.
teresse naciOnal para que os interesses de cordialidade e de coopeRessalto que esse 6 um projeto importante, que deve ter o ração não dessem margem a qualquer poder de colonização.
cuidado do Senado, para que o nosso Pais ttmha a melhor Lei de
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, nobre Senador JoPatentes p:tSSÍvel.
saphat Marinho.
O Sr. Fcmao.do Bezerra- Permite--me V. EX• um aparte,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro minha oração. fazennobre Senador Ney Suassuna?
do e:. te a!et1a c _esta colocação ao meus Pares.
O SR. NEY SUASSUNA - Pois ni!o, nobre Senador FerMn ito obrigado.
nandolleum..
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -Sobre
O Sr. Fcnumdo B = - Nobre Senador Ney Suassuna. a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exerjá tivemos tanw oporuinidades de debater essa matéiia. que não cício, Senador Jefferson Peres.
gostaria de fazê-lo agora. No entanto, quando eu aqui entrava,
É lido o seguinte
ouvi ainda porte da intetveuçio do nobre Senador Josapbat Marinho, em que S. Ex.• revelava a preocupaçio em relação~ possibili~ REQUERIMENTO N"1.269, DE 1!195
dade de tennos aprovado algo que nos colocasse na condição de
Senhor Presidente,
submissio aos interesses iatemacionãis. Tenho-me preocupado
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento lntemo, a
muito com o assunto, e essa preocupaçio se reduz um p:JUCO na
medida emque,pol'maioria expressiva. o meu parecer foi aprOVa- retirada do Requerimento n° 1.167/95.
Saladas Sessões. 27 de setembro de 1995.-EduardoS.plicy.
do hoje pela Ccmisslo de A....,tos Econôttricos. Como V. Ex•,
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - A
nio me considero. em bipótese Deohuma, vencedor, cu vencido.
no todo ou em pute de tudo isso, JXmiUe entendo que tentei con- Presidêncía defere o requerimento, nos termos do § 2°, aJ do art.
tn'buir pera que fosse feito o melb.oc para o País. Talvez eu não 256 do Regimento lutemo do Senado Federal.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secrecompreenda, em alguns casos~ algumas colocações feitas por V.
Exa. Recollbcço q~e V. Exa me tem demonstrado gestos de amiza- tário em exercido, Secador Jefferson Péres.
É lido o seguinte
de pessoal cm alguns instantes e tem oolocado que essa questão
nlo ~ pessOO. Acmlito sinceramente, mas algumas vezes sinto-me
incomodado paque V. Exa me coloca na condição de vilão dessa
história; vilio que, aliás.-agora. graças "i aJi'ovação- e-ao apOio Cx_ PROJETO DE LEI DO SENADO N" 272, DE 1!195~ssivo que o meu parecer recebeu na ComiSsão _de Assuntos
Dispõe sobre a compensação de créditos entre
Econômiooo, está ao lado de tantos homens de rospcmsabilidade,
as pessoas juridicas de direito público e entre elas e
que, cano nós dois, querem de alguma forma contriOOir. Acredito
as pessoas jurídicas de direito privado, e dá outras
que teremos oportunida.dc. neste plen6.rio, de debater mais maduprovidências.
nmento, dispondo do tempo neoeaário pom produzir um projeto
que . . . . - e atenda ~ inten:sses DJICinnais. A preocupação de
O Congresso Nacional decreta:
V. Ex"~ em porte. E preciso que, passado o calor do debate que
Art. I" Sempre que uma pessoa jiti!dica de direito JX!blic:o foc
tmvllmoo hoje, pela manhi, f<llhamco tempo para uma análise mais
Jc:·.·cJcml a outra e, em contrapartida. tiver Créâito a reCeber da credoprofunda do que foi aprovado. QUero aiir sempni que V. Ex" julga ta. aquela poderá ~·ompensar sua dívida. no limite de seu cr6dito.
que eu tambán, oomo V. Ex". dei IIriDha cootribuiçiio pom isso:
Parágrafo único. A compensação de créditos assegurada
w.!.!>te artign aplica-se à União~ aos Estados. ao Distrito Federal e
O SR. NEY SUASSUNA - Nob:e SeDada Fernando Be. zerra, nio resta a menor dóvida de que a contribuição de V. Ex• é
aos Munidpios. bem como às respectivas autarquias e demais pes~
muito gtUidioa. De maneira alguma, em momento algum, coloca- soas de direito público.
mos V. Ex" na pooiçlo de vilio; apenas divergimos de opinilio. V.
Art. 2° A pessoa jurídica de direito piiVado, que for devedoEx•, como eu, defende com afmco os principios nos quais acredita. ra à União, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, ou à auA IIriDha linha. oo que so "'fere A colocoçio de hoje, 6 no sentido tarquia, empresa ou rutra entidade controlada por qualquer dessas
de que houve {XelllÍSSU búicas, colocadas no meu paz1'Cer e no pessoas jurídicas de direito público. p:xlerá compensar seu débito
P"P'C« de V. Ex•. c houve organicidade nos dois. Como boje tive-- com crédito que possua {ierante tais credoreS~ Art. 3° Nas hip6teses previstas nos artigos anteriores. o demos, no porecer de V. Ex•, alguns artigos modifiCados- com toda
certeza. e.sa organi.cidade foi. quebnda -, este Plenário deve ficar vedor poderá pagar apenas a quantia que exceder ao valor do créatento pua que, na ocuilo pnx:iSa. possamos buscar a maior orga- dito que tenha perante o mesmo credor.
nicidado o a maior bum•nizaçio possível.
Art. 4° Nas compensações de créditos de que trara esta lei,
serão equivalentes e recíprocas as taxas de juros de mora e os fatOEra "'"a coiocaçio, Sr. Presidente.
res de atualizAção monetária. Sitlvo nos casos de negociação mtre
O Sr. Josaphat Marinbo - Nobre Senador Ney _S_uassuna, _as respetivas partes.
Art. 5° Esta lei entra em vigof Da data de sua publicação.
antes de deixar a tribuna. permita-me que dê uma informação ao
- Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
nobre Senador Fernando Bezerra.
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Justificação

REQUERIMENTO N" 1.271, DE 1995

Esta proposição legislativa p:tetendc: suprimir injlstas e ilógicas cobranças executivas promovidas pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos .Muoiclpios,- ru por entidades- sob
controle daquelas instituições pu'blicas, quando os devedores são
concomitantemente credores.
Os deved~s exea1tados soem ser empresas e outras entidades privadas, mas podem ser mesmo instituições ptiblicas.
Assim. se um Estado oo uma Prefeimra. Municipal deve ao
Governo Federal (Secretaria da Receita, Instituto Naciooal de Seguro
Social. Banco do B=il etc.) e o Govemo Federal deve ao Estado oo
ao Município, -este devedor precisa ter o direito de exigir o encontro
de cootas e pagar apenas o soldo eventuahnenle existeme.
De forma semelhante, se uma eiDpiesa privada deve ao Governo e este deve a ela, legítima se toma- a compensação entre o

débito e o c:Mdito da empresa.
A abJalizaçio monetária dos créditos e a incid&.cia de juros
de mora também precisam iei' semelhantes, e recíprocos, ~va
dos os casos de negociação.
Tratando-se de DOmlliS gerais dedircito fiiiiiiiOOro, oompctir.i à
União, a cada Estado, ao Dislrilo Federal e a cada Mlmicipio ll0l1llllliZM o fu.ncimamen'o da compensação dos respectivos créditos.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995. - Senador Edl·
son Lobão.
(À Comissão de A.uuntos Económicos- De~i.são
Termino.tiva.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- O
projeto será publicado e remetido il comissão Competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 14 Secretário em exercfciO, Senador Jefferson Peres.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 1.270, DE 1995

Senbor Presidente,
Solicito 1 mesa Diietora do Senado Federal, na forma regi·
mental, que requeira as seguintes informações ao Ministério da
Fazenda, relacionadas às Operações por antecipação da Receita
Orçamentária promovidas pelo Governo do Eslado de Rondônia e
por Prefeituras Municipais 00 mesmo Estado, de janeiro de 1995
em diante, discriminadamente em relação ao tomada-, credor,
mês, valor, prazo, taxa de juros, indexador, gamntia, destacandose a capacidade de endividamento de cada um. com base no respectivo OIÇalilento.
Justificação

Há indícios de

que o Governo de Rondônia tem recorrido,

de modo demasiado, il opemções por antecipação da receita orçamentária. - ARO, de fato que já: cOiilpiometeria a -Sua capãcidade
de rumprimento regular dos seus compromissos coneotes, particu=
larmente, do pagamento dos salários dos scnvidores do Estado,
cujo ceo4rio atual indica, lamentavelmen~-" atra.s_qs_ consideráveis
já a partir de outubro de 1995.
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De. igual sorte alguns dos municipios do Estado já estão re-

Senhor Presidente,

Solicito à mesa Diretora. do Senado Federal, na forma regimental, que requeira as seguintes informações ao Excelenlfs-sim.o
Senhor Ministto de Estado da Fazenda, sobte os crit&ios considerados pata a fiXação dos índices tt:lativos ao Fundo de Pa.rticipação dos Estados.
Em particular. no que respeita aos Estados de Rondônia,
Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.

Jusiillcação
O Estado de Roodônia, embora tenha uma populaçio snperior a 1,5 milhões, seja o maiO< produlOl' agricola da Regiio Norte,
ocupe uma área teailOl'ial superi<r a 2A3 mil qillilmelros quldrados,
tclllla receita, a útulo do Fnndo de Participlçio doo Estados. oomponl·
tiviiiDCilte inferi<r à alocada aos demais &lAdos relaciooadoo.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995. -Senador Er-

nandcs Amorim, Quuto S=-etirio do Senldo Fedeal.
(À me.sa para d~cisão.)
O Sr. Antonio Carlos Valadatv!.t, .ruplense lk Se·
crdário, debcta a caJeim da pre.tidlncla, qw I ocupada
pelo Sr. Jo>é Samey, Pn.uknu.
O SR. PRESIDENTE (JOS<! Samey)- Os requerimentos
seria despachados à Mesa Diretora na forma do Regimeuto.
Sobre a mesa. ofícios que serio lidos peJO Sr. 1° S~tlrio
em exerdcio, Senador Jefferson Pares.
SOO lidos os seguintes
OF. N" 43/95/CCJ

Brasllia, 20 de ......,bro de 1995

Seeb<>< Presidente,

Nos termos regimentais conlimco -. V. Ex a que, em mliiiio
n:alizada_ nesta data, esta Comissio aprovou o Projeto de Lei do
Senado •• 101, de 1995, de autoria do
Tuma, .... "li·
tem o pmgnfo llnico do llL 83 e lla'CSOeiU pmgnfo ao Ollijjc> 342
do Doemo-Lei n• 2848, de 7 de demnl:ro de 1940- Código Pmal".
Cordialmem.e,
Senado< lris R..,...de, Presidente da Comissio de Coosti-

Selllldoc-

tuiçio. Justiça e Cidadania.

OF. N" 44195/CCJ

Brasllia, 20 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais coumaico a V. &.•que. em reu.nilo
realizada noota data, esta Comissio lp-oval o Projd<i de Lei doS&naôo n• 68, de 1995, de autoria do Scmd<r hllio Oompoo, <p>C "ccmeede, em J:<iaçio is eloiçãs de 1994. uústia das smçõcs de 'F l!>ta
oart. 7'daLein°4.737,de IS de ;.lho de 1965-0ldigo Eloitonl".

Corc!WmetXe.
Senado< Iris R.-de, Presidente da Comisslo de Coostituiçio, Justiça e CidadaDi.L
_
· O SR. PRESIDENTE (J""' Samoy) - Com n>fel&lcia """
expedi.CIIltcs que ac:ablm de ser lidos. a Presidencia CO!Dlllica ao
Plen6rio que, nos tennoo do llL 91, §§ 3• o~. do Rogimomo lntemo, combinado cem o att. 4• da Reroluçlo n• 37. de 1995, do
Senado Fodenl. abrir-so-i o pruo de cinco dias 4teio para intetposiçlo de rocwso. per um d6c:imo da rompooiçio da Casa. para quo

correndo a este expediente, podendo, também, agravar, ainda mais
a prestação de suas obrigações, CODJ. pagamento -de jlros incompatíveis com a atual petforma.nce da taxa de inflação. Objetiva este requerimento sUbSfdio-s-;-pera que se encami- - os Projdoo de Lei do Sawlo n• 101 o 68, de 1995 cujos poroceiN
fcnm lidos anteriomleute, sejam lpt'OCiadoo pelo Plenúio.
nbe medidas acauteladoras do interesse da sociedade rondoniense.
. O SR. PRESIDENTE (J""' Samey) - S<>le a mesa, 1'1>Sala da Sessões, 27 de setembro de 1995. - Senador Erqummento que sertlido pelo Sr. I" Socretirio em exetclcio, Salanandes Amorim, Quarto Secn:lário do Senado Fodetal.
dor Jefferson Nros.
(À Mesa para reci.Jão.)
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N'1.272 DE 1!195
Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex•, nos termos do art. 58, § 3° da Constituiç&> Federal. combinado ao art. 145 e ootros do Regimento lntemo, seja criada Comissão Parlamentar de lnqu6rito constitufda
de 13 membros titulares pan, al6 o dia 15 de dezembro desle ano,
ap~rar as causas das inadimplências de opemções eSCrituradas oo
Banco do 8111Sil S/A, cujo valor atinge o monlanle de 3,9 bilbões
de toais, valor esle muito próximo do pslrimônio liquido do Banco. quantificado em 4,4 bilhões de reais, apunmdo, tam~ o débito do Tesouro Nacional naquela instituiçio bmcária que IDODla a
4,865 bilhões de toais, dos quais, segundo o Presideule do Banoo. 74% estio recooh:ecidos e 26% permanecem em disa.Jssio.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1995. - Epiláclo Cafd<lra- Louro Campos- Osmar Dias- Onofre Qulnan - Valmlr Campdo - Roberto Rcqulão - CasDdo Maldaner - Jooé
Blaaeo - Jooé Ednardo Outra - Romero Joc:á - Fernandes
Amorim - Sebasllão Rocha - Jooé Fogaça - Pedro Simoa -

Walcleck Omdas- Carlos Bezerra- João França- L6do AJ..
c:ánlara - Jelfer:oon Peres - Antoalo Carlos Magalhães - Fernando Bezorra - Locldlo Portdla - Ademlr Andrade - Jooé
lgoáclo Ferrdra - Eduardo Soplk:y - Carlos Palrocfulo Lny Dias- Júnla Mariae - Leomar Qulatanllha- Esperldlio
Amla - Romeu Tuma - Marina SDva - Bernardo Cabral Marlua: Pinto- Joio Rocha.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento lido
contém o Jlllmero de subsaitoms nocessúios à oonstituiçio da comisslode inqu&ito.
O ""'"erimento seti publicado para que p-oàlza seus efeitos, e a Mesa designut os membros de acordo com as indicações
das Lideranças.
~ ~
~
O SR. PRESIDENTE (José Sam, y)- O Projeto de Lei da
Clmara n'l07, de 1995 (n' 426/95, na Casa de origem), rujo parecer foi lido anteriormente. ficará sobre a mesa dun.tce ciDco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos tcnnos do art. 23S, n. "d". do
Regimento lnlemo, combinado com o art. 4• da Resoluçlo n' 37,
de 1995, do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Presid&!cia recebeu expedieote subsaito po< divenoo sindicatos e federações de
tnbalhadores do Estado de Slo Paulo que ~q>msenwn o "Movimemolalenindical por uma Justiça do Trabalho Desatrelada'', solicitando empenho no ...,tido de que sejom respeitadas e acatadas
as mvirvlicações em prol de uma sociedade justa, equililnda e
ccodizeo.te com a gmndcza de oosso Pais.
O expedia)le lido vai l publicaçio.
É o seguinle o expedieote rocebido:
MOVIMBNTO IN'IllRSINDICALPOR UMA JUSTIÇA
DO TitABAUIO DESATRELADA
BrasOia, 26 de setembro de 1!195

O Movimento lnlersindical po< uma Justiça do Trabalho
Desalrelada, ~q>msentando as Fedemções e Sindicatos Profissionais do Estado de Sio Paulo. que subscrevem o documento mexo,

por sua Comisslo, vem solicillr o empenho de Vossa ExceMnci.a,
no sentido de que sojom respeitadas e acatadas as reivindicações
em prol de uma sociedade justa, equilibrada e cooclimlle com a
gnndeza de DOSSO Pais.
Respeitosamente,- A Comi!Bio.

EXCEUlNTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ AJURICABA
DA COSTA E Sll.VA- MM. MINISTRO-PRESIDENIE
DO COLENOO TRlBUNAL SUPERIOR DO lltABAUIO

As Federações e os Sindicatos Profissionais do Estado de
São Paulo, subscritores do pxesente, vêm, respeitosa-mente, à presença de V~ Ex•, cm face do posicionamen~. adotado ~essa Colenda Corte, insustentável no seio da colettvtdade obrerra. causandO a perda de direiros obtidos ao longo dos anos, impedindo ~ co~
quista de novas disposições, obstando a evolução ~ral e biS~

ca do dúeito social coletivo e individual. manifestar seu repódio,
expondo e ao fmal requerendo o quanto segue:
.
1 - DiSciplina a Constituição Fedem! em seu ~~o 11 ~· capot e parágrsfos, comPOtir à Justiça do Trsbalho conciliar e JUlgar
os dissídios individuais e coletivos en~ trabalbadores e empregadores. outras _controv&sias decorrentes da re_lação de trabalho, podendo estabelec:er nonnas e condições colelivas.
2 - Estabelece o Diploma Legal Consolidado em seus art.
856 e seguiriiCs as disposições inerentes aos Dissídios Coletivos
para a fiXação das disposições de ordem coletiva.
3 - Através de Súmulas e Prejulcados, posterionnente
tr.msmutados em Enunciadoo. villba o C. Tribunal Superi<rdo Trsbalho atendendo às suss pl\'lprias origens equilibrando as "'Iações de trabalho. disdplinando os regramentoo essenciais à paz sociaL
4 - Ocorre porém. que nos últimos tempos, cmiosameute.
deixou de exercer sua função judicante, abandonando. infelizmen~
te, a L.ençio e a inipon:ialidade, através de Enunciados,~
tes e LiDiinares contrários aos interesses dos trabalhadores, objett-

vando desmoralizar e entraquecer política e fma.nciimmente os

m:n

sindicatos. desrespeitando a autonomia e liberdade s~di~
flagrante desacato .às decisões soberanas das assemblétas, mcluSlve no que se refere ao disposto no_ inciso_IV. do ar1: _8: ~_Carta
Magoa, em pn:juízo das próprias negoc:aações, polS mex1ste o

equilfbrio. '

~

~

~

.-

S-E impossiVel que nenhuma decisao
favoreça o_ empregado. O Emmciado 310 e o Prea:denle 74, por exemplo, VISaiD
a extinção das entidades sindicais, en~ o EnunCia?o 330 defende os banqueiros em fragranle contradição da própria nzão de

ser desse pretório.-

-

-

6 - Invariavelmente, cassa Dissidios Coletivos, igualando
por baixo. igna:ando, desrespei~ e rechaçando as realidades
regionais. eljmjnando direitos co_n_qlilstados há décadas através das
lutas sociais.
7 - As decisões dos Tribunsis Regionsis sio desprezadas,
deixando o T.S.T. de lado a questioprimordial de que os mesmos
se encontram no cerne da disalssão social. sentindo o alcance dos
movimentos, as necessidades dos assalariados e as possibilidades
do patronsto.
~
. .
8 - Para exemplificar, destacamos que a produtividade, d~
de 1979, vem sendo faada em 4% para.~ e qualquer categona,
fugindo de sua própria origem. qual seja, 11Pificar as categoria mercccdoms de um mclhoc fndice, sendo que qualquer concessão superior é sumariamente ex"pungida.
9 - O salário normatívo 6 fixado em indices que se encontram abaixo do pnticado pelas empresas, deixando a classe operária.exposta ao arbítrio e coriveniêncii das mesmas.
,
.
10 - Com a "jlst.ifiC&tiva" de c,.Ie se tratam de 'ma~
próprias de acordo.coletivo", figura que incxiste na Lei, é deten:J?nada a nio aplicação e conseqüente suspensão ~e cl~Si.llas ~nc;e
didas e ou acordadas e homologadas pelos TnbunalS Regiooau,
cano: sdianlanlento de salários (vale), gsmntia ao lr.lbalhsdor
afastado pelo INSS, Ticket-refeiçio. seguro de vida. diária para
viagem. conv~nio médico, comunícação de acidente do trabalho,

cesta básica e ootras.
11 - Sei:n atentar que a Nonna Coletiva objetiva a evolução
socia~ COilSOODte já destacado, sio deferidas as suspensões de

chiusulas sob a argumelllaçio de que contrariam seus precedentes,
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como: estabilidade de 90 (noventa) dias-. reembolso creche. feria-

dos e descansos semanais remunerados. aviso prévio de 60 (sessenta) dias, aviso prévio aos empregados com mais de 45 (quarenta e cinco) ano de idade, estabilidade militar, jornada dO estudante,
estabilidade gestante. atestados médicos, comissão de representantes dos empregados e cutras.
_ ___
12 - Tais determinações encontram-se. além de outros processos,
nos
números:
TST-ES-196.959195.7,
TST-ES196.960/95.6, TST-ES-196.961/95.4, TST-ES-196.962/95.1, TSTES-200.010195.5 E TST-ES-204.623/95.9, cujos R. Despachos en-

contram-se anexados ao ~sente.
13- Configura-se pois. infelizmente,. que o Poder Normativo, razio maior da autonomia. liberdade e democracia da Justiça
do Trabalho, encontm-se amalgamado a interesses económicos e
políticos. olvidando-se que o emprego ~ o património maior, que
acima das condições salariais a ímalidade da Justiça do Trabalho 6

o da pro~ ao hipossufl.CientC.

--

14- E impossível, com o devido respeito, que em nosso
Pais, todos os Tribunais Regionais e toda as entidades de trabalha-

dotes estejam equivocadas, tendo somente contra si julgamentos

desfavoráveis.
-- --- -IS_- Curiosamente esta "onda" contra as categorias proflSsiooais aCentuoo.-se ãp6s haver deteCtado o CfST que se encontra-

va com muitos processos para. serem julgados, "solucionando" a
questão da_ maneira que lbe pareceu mais satisfat.6ria,. qual seja: a
de extinguir JX)l' todos e quaisquer argumentos os Dissidios Coletivos. inclusive criando a figura vaga e infundada de que "as negociações não chegaram ll. exaustão". deixando categorias e mais" cãtegorias sem qualquer Disposição Normativa.. com o fume propósito de desacreditar as lideranças sindicais.
DeSla forma, em face da sitUaçãO insustentáVel dos representados dos peticiOnáriOS; nOmCados na anexa relação que faz
parte integrante do presente, encontram-se as entidades sindicais
no aguan:Jo de sua oonvocação para participação em amplo debate
na reforma do Poder Judiciário, sende a pres_ente para requerer
uma efetiva e efxcaz ação do Tribunal Superior do Trabalho, para
que, doravante, atue e julgue com imparcialidade. tratando com
igualdade as partes, prevenindo ou reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da Justiça. atendendo ao disposto nos artigos 5°,
do Decreto-Lei n• 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de lntrodnção do C6digo Civil) e 125 e seguintes do Código de Processo.
Civil, aplicados subsidiariamente à espécie, ante a importância da
Salvaguarda da Justiça do Trabalho e de seu Poder Nonnativo,
para que se restaure concreta e efetivamente a Justiça!!%
Brasilia, 26 de setembro de 1995.
Sindicato dos Elelricitáilos dr Sio Paulo;
Sindicato dos Metroviários de Sio_Panlo;
Sindicato dos Gasistas de São Paulo;
Sindicato dos Telefônicos de São Paulo;
Sindicato dos Urbanitúios de Santos;
Sindicato dos Vigilantes de Sio Panlo;
Sindicato dos Vigilantes de Araraquara;
Siridicato dos Vigilantes de Bauru;
Sindicato dos Vigilantes de Campinas;
Sindicato dos Vigilantes de Osasco e Vale" do Ribeira;
Sindicato dos Vigilantes de Sio José dos C8!!JPOs;
Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos e Região;
Sindicato dos Vigilantes de Sorocaba e Regiio;
Sindicato dos Vigilantes de Limeira e Região;
Sindicato dos Vigilantes de Santos e Região;
Sindicato dos Vigilantes de Santo André e Regilio;
,
Fedemção dos Tra. nas !nd. de Papel. Papelão e Oxtiça do
Est. de Sio Paulo.
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15. CuôõSamerite esta "Onaá'" contra as categorias profissionais acentuou--se após haver detectado o CfST que se encotlt;r.lva
com muitos processos para serem julgados, "solucíonap.do'' a
questão da maneira que lhe pareceu mais satisfat6ria. qual seja: a
de extinguir por todos_ e quaisquer argumentos os Dissídios Colctivos. inclusive criando a figura vaga e infundada de que "as negociações não chegaram à exaustão", deixando categorias e mãis categorias sem qualquer DisposiçãO Normativa. com o firme propósito de desacreditar as lideranças sindicais.
Desta fonna, em face da situaçio insustentável dos reptesentados dos peticionArias. nomeados na anexa relaçio que faz
parte integnmt.e do presente, encontram-se as entidades sindicais
no aguardo de sua convocação para particípaçio cm amplo debalc
na reforma do Poder Judiciário, sende pn:sente para requerer
uma efetiva e efiCAZ ~ do Tnõunal SuperiOI' do-Trabalho, para
que. doravante, ame e julgue com imparcialidade, tratando com
igualdade as partes. prevenindo ou reprimindo qualquer ato contrário Adignidade da Justiça, atendendo ao disposto oos artigos 5°,
do Decreto-Lei n• 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Leí de lnttodnção do C6digo Civil) e 125 e seguintes do C6digo de Processo
Civil, aplicados subsidiariamenle à espkic, anle a importJncia da
Salvaguarda da Justiça do Trabalho e de seu Poder Normativo,
para que se restaure concreta e efetivamente a Justiça!!!
Bnsilia, 26 de setembro de 1995.
Sindicato dos Elelricitários de Silo Paulo;
Sindicato dos Mctroviários de Sio Paulo;
Sindicato dos Gasistas de Sio Paulo;
Sindicato dos Telcfônicos de Sio Paulo;
Sindicato dos Urbani!Arioo de Santos;
Sindicato dos Vigilantes de Sio Paulo;
Sindicato dos Vigilontcs de Aranquara;
Sindicato dos Vigilantes de Bauru;
Sindicato dos Vigilantes de Campinas;
Sindicato dos Vigillnte. de Osasco e Vale do Ribcim;
Sindicato dos Vigilantes de Sio José dos Campos;
Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos e Regiio;
Sindicato dos Vigilmtes de Sorocabl. e Regilo;
Sindicato dos Vigilantes de Limcime Regiio;
Sindicato dos Vigilantes de Santos e Regíio;
Sindicato dos Vigilantes de Santo André e Rcgiio;
Federação dos Tra. nas !nd. de Papel. Papclio e COrtiÇa do
Est. de Slo Paulo.
Sindicato dos Vigilantes de Itaquaquccetubo e Regiio
Sindicato dos Vigilantes de Presidente Prudente
Sindica10 dos Vigilantes de llalrdoo e Regiio
Sindicato dos Empregados em Tronsportes de Valo= de
SioPaulo
Sindicato dos SDpCIVisorcs em Empesas de Segurança de
São Paulo
. SÍl:ldic8.io- dOs Tniia!had<i-es na Indústria do Fumo do Estado de São Paulo
Sindicato dos Aeroviirios de Sio Paulo
Sindicato dos Trabalhadores nas lndllstrias de Panif!CIIÇio
deSioPaulo
Sindicato dos Propagandistas de Sio Paulo
Confederação Nacional dos Vigilantes
Federação doo Eletricitários no Estado de Sio Paulo - FBDERALUZ
.
Fcde..Çio dos Metalúrgicos do Estado de~
· - Federação dos Yigillntes do Estado de Sio Paulo
Sindicato dos Trabalbadores nas lndósrias de Artefatos de
Bo!racba de Sio Paulo

a

p;,Jo.
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Sindicato dos Trabolhadores nas Indústrias de Artefatos de
Papel, Papelio e Cortiça de São Paulo
Sindicato de Cargas de Sio Paulo
Sindergel- ltanhaém. Litoral Sul e Vale do Ribeira
Sindergel Mococa
SindluzAramquara
Sindluz Bauru
Sindluz Campinas
Sindluz Ribeirão Pn:to
Sindluz São José do RiO Preto
Sindicato dos Trabalohdores nas Indústrias de Brinquedos
de Sio Paulo
~
Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro de Silo
Paulo e Regiilo
Sindicato dos Mestres e Contra Me=s nas Indústrias de
Fiação e Tecelagem de Sio Paulo
Sindicato dos Emprepdos em Estabelocimentos de Saúde
deSioPaulo
Fedentçio Regional dos Tmbolhadores em Hob!is, Restaurantes e ~~de Sio Paulo
Fedetaçio Nacional dos Desenhistas
Fedetaçio dos Ttabolhadoms nas Indústrias de Vidros do
Estado de Sio Paulo
Fedetaçio dos Ttabolhadoms da Saúde do Estado de Silo
Paulo
Sindicato Nacional dos Aeroviários
Sindicato dos Condutores de Vefculos de Piracicabo
Sindicato das eo.tun:úu de Silo Paulo
Sindicato dos Desenhistas de Sio Paulo
Sindicato dos Empregados em Estabelocimentos de Saúde
de Campinas
.
Sindicato dos Empresa<fos em Fi"'-'limçio de Tmnsportes
deSioPaulo
Sindicato de Cargos do ABC
Sindicato doo M~ de Guarulhos
Sindicato doo Rodoviirios de Osuco e Regiilo
Oposiçio Sallde Privada de São P1111lo
Sindicato doo 'I'rllboilwloo: em Latiánios em Sio Paulo
Sindicato dos Empregados no Comércio de Sio Paulo
Sindicatoo dos Prático! de Flmlllci.o. de Sio Poulo
Sindicatos doo Publicitmoo de Sio Pwlo
Fedetaçio doo Trabolhadores na Agricultura do Ealado de
SioPaulo
Sindicato doo Ttabolbadoreo da USP- Sio Paulo
Sindicato doo Trabolhadores da Justiça do Trabalho da 2"
Regiio- Sio Paulo
Sindicato doo GliÍICOC de Sio Paulo
SindicaiD doo M~ de SaniDII
Sindicato dos Qulmioos de Santos
Sindicato doo PescadOles de Santoo
Sindicato doo 'I'Iai>aihadces em A!imen•açio de Santoo
Fedetaçio doo 'I'rllboilwloo: em Minúioa
e Dorivadoo
de Peti6.leo do Estado de Sio Paulo
Sindicato doo Artistas do Estado de São Paulo
Sindicato doo Fn:ntiaw de Sio Paulo
Sindicato doo Ftmtisw de San1011
Sindicato do Vesruáriode M:>gi das Cruzes
SindicaiD doo Empregados no Comércio Hoteleiro c Simila.,. de San~os o Rogiilo
Sindicato doo Empregados no Com&cio Hoteleiro o Similares do ABC
Sindicato dos Empregados no Com&cio Hoteleiro o Simila.,. de Sorocaba c Rcgiio
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Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Carlos e Região

Sindicato dos Empregados no Com&cio Hoteleiro e Siriilla-

res de Aramquara c Regiilo
Sindicato dos Empregã.dõs no Comércio Hoteleiro e Similares de Durinhos e Região
Sindicato dos Emprt:gados no Comércio Hoteleiro e Similares de Franca e Regiio
- -- Sindicato dos Empregados no ComErcio Hoteleiro e Simila,.. de Mogi-Guaçue Regiilo
Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de PICSídente Prudeute o Região
SindicaiD dos Vigilantes de Jundiai e Região
SindicaiD dos Vigilantes de São Jos6 do Rio Pn:to o Região
Fodentçio dos Empregados no Com6ttio do Eatado de Silo
Paulo
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey ) - O Seubor Pn:sidente da Repóblica editou a Medida Provisória n• 1.114, de 22 de setembro de I 995, que "institui a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP, dispõe sobre a remunetaçio dos ICCUnos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amporo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante. e di outn:s providSncias"
De aOO!do com as iodira9'" das Lidemnças. o nos l<m10S doo
§§ 4" e do 111. Z' da Resoluçio n• 1/89-CN, fiCa assim coomtulda a
comissão mista incumbida. de emitir parecer sobre a mat&ia:
Senadores
Titulares
Suplentes
PMDB
Jos6Fogaça
Gilberto Miranda
Flaviano Melo
Ney Suassuna
PFL
Fraocelino Pereira
Carlos Patroclnio
RomcroJucá
Freitas Neto
PSDB
Carlos Wilson
Geraldo Melo
PSB
Ademir Andtade
PPS
Roberto Freire
Deputados

s•

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Adauto Pereim.
Maluly Netto
Efraim Moraes
Corauci Sobrinbo
PMDB
Podro Novais
Gonzasa Mola
~ PSDB
Aécio Neves
Jayme Santana
PPR
Paulo Bauer
Arnaldo Faria de Sá
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
BL (PL-PSD-PSC)
Francisco Hotta
Eujácio Simões
De acordo com a Resolução n° I. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário pama tramitaçio da matéria:
Dia 27JrYJ/95- desil!naçio da comissio mista;
Dia 28/09195 - inStalaçio da comissio mista;
Ab! 30109195 - ptUD poro m:ebimento de emendas e poro a
comissi!o misla emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Ab! 09/I<ll95- ptUD fmal da comissio mista;
Ab! 24Í'I<ll95 - ptUD no Cons=so Nacional
Titulares
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • O Seollor PresideDle
da República editou a Medida Provisória D 0 1.115, de 22 de setembro de 1995. que "cria a GmtífiCição de Desempenho de Atividade de F1SC8lizaçio, a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Pro~ ao Vôo, e d4 outras providencias".
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. :20 da Resoluçio D0 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mls:ta inrumbida de emitit-pareeer sobre a matéria:

Senadores
Titulares

PSDB

F1aviari.O Melo

PDT
Júnia Marise
PT

Deputados
Titulares
NeyLopes
Paulo Gouvea

Coutinho Jorge
Nabor Júnior

Alberto Goldman
Zulaiê Cobra

Luciano Castro

Lúdio Coelho

Sérgio Arouca

Joio França

Fernando Gabeira
De aCOido com a Resolução o0 1. de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação~ tDa:téria:
-Dia 27/Cfl/95- designação da comissão mista;
Dia 28/09/95 - inslalação da comissio mista;
Até 30109195 - prnzo pai'a recebimento de emendas e para a
comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 09/H\'95- pmw fmal da comissão mista;
Até 24/H\'95 • praw no Congresso Nacioeal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória D 0 1.117, de 22 de setembro de 1995, que "dá nova redaçlo a dispositivos da Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe 110bre a organizaç!o
da Assistência Social, e dá outras provi~ncúas".
De acotdo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos§§ 4° e 5° do art. 2'! da R~soluçio no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão MiSta "i.D.cumbida de emitir Jiuecer sobre a matéria:

PP
Antonio Carlos V aladares
PPR

Leomar QuiDlanilha

LevyDias

Deputados
Titulares
Antônio dos Santos
Aroldo Cedraz

Joio Leio

Suplent..
Bloco (PFL-PTB)
Mauricio Najar
COrlos da Carbrás
PMDB
Euler Ribeiro
PSDB
Eduardo Barbosa

PPR
Jair Bolsonaro
BL (PSB-PMN)
José Carlos Sabóia
Fernando Lyra
PCdoB
Aldo Rebelo
Haroldo Lima
De acordo com a Re110iuçio n• I, de 1989-CN. fiea estabelecido o seguinte calendário para a II'amitação da matéria:
Dia 27/09/95- designação da comissão mista;
Dia 28/09/95 - insralação da comissio mista;
Até 30/f»/95 - prazo para recebimento de emendas e para a
ccmissio mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 09/H\'95- prazo fmal da comissão mista;
Até 24/H\'95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). O Senhor Presideme
da República editou a Medida Provisória 0° 1.116, de 22 de setembro de 1995, que "dispõe sobte os quadros de cargos .:lo GrupoDireçio e AssessommeDlo Superiores • DAS da Advocacia-Geral da
Uniio, do Ministério da Fazenda, e dá outras providéncias".
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos§§ 4"e5"do art. 2"da Resoluçion"l/89-CN, fica assimcoostiruida a Comissão Mista incumbida de emitir poiecer sobre a matéria:
Seu adores
Suplentes
Titulan:s
PMDB
Gilberto Minmda
Nabor Júnior
José Fogaça
Ney Suassuna
PFL
Joel de Hollanda
Carlos Patrocínio
Waldeek Omelas
Wilson Kleinubiog
Fausto Martello

Suplentes
Bloco (PfL.PTB)
Antônio dos Santos
Mauro Lopes
PMDB
Mauri Sérgiõ
PSDB
Vicente Anuda
PPR
João Pizzolatti
PPS
Augusto Carvalho

GuilheiiDe Palmeira
RomeroJucã
PSDB

Pedro Piva

Benedita da Silva

Lauro Campos

Suplentes

PFL
José Alves
Edison Lobão

Geraldo Melo

Carlos Wilson

PMDB
Gilberto Minmda
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PV

Saaadores
Suplentes

Titulares
PMDB

Flaviano Melo
Ney Suassuoa.

CoutiDho Jorge
Nabor Júnior

PFL
Joel de Hollanda
Wilson Kleinubing

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

PSDB
Carlos Wilson

Artnr da Távola
PTB

Vaimir Campolo

Emitia Fernandes
PSB
Ademir Andillde
Deputado5

Suplentes

Titulares
Fátima Pelaes
Francisco Diógenes

Bloco (PFL-PTB)
JairoAzi
lberê Ferreira

PMDB
Zaire Rezende

Niltoo Baiano
PSDB
FlávioAms

Robério Anuíjo

Setembro de 1995
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PPR
Arnaldo Faria de Sá

Célia Mendes

PRP
Adhemar de Barros Filho

PSL
RobsonTuma
De acordo com a Resolução o" l, de 1989..CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação-da maléria:
Dia 27/09/95- designação da comissão mista;
Dia 28/09/95 - instalação da comissão mista;
Até 30109195 - prazo para recebimento de emendas e para a
comissão mista--emítir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 09/10'95- prazo fmal da com.issio mista;
Ali 24/lC\'95- pmzo no Congresso Naciooal0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O SC!Ihor Presidenle
da Repúbüca editou a Medida Provisória o• 1.118, ~ 22 de setembro de 1995, que "ftxa critérios para a progressiva -uniflcaçio
das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo II da
Lei n• 8.237. de 30 de setembro de 1991. para implemenlaÇão da
ison:>mia a que se refere o § 1o do art. 39 da Coostiiuiçio. e cU outras providências".
De acordo com as indicações das Lidemnças, e nos tmnos doo
§§ 4• e 5• do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, fa assim coostitulda a
comissão miSta incumbida de emitir parecer sobre a mat&ia:
Senadores
Titulares
Suplentes
PMDB
Gilberto Miranda
Ney Suassuoa
Coudnbo Jorge
Fernando Bezern.
PFL
José Alves
Guilherme Palmeira
José AgripiriõOdacir Soares
PSDB
José Ignácio Ferreira
PedroPiva
PPS
Roberto Freire
PP
Antonio Carlos Vala dares
João Fmnça
Deputados
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jairo Carneiro
-- . Werner Wandercr
Jairo Azi
Benedito de Lira
PMDB
Marcelo Barbieri
Zaire Rezende
PSDB
Salvador Zimbaldi
Eduardo MascamJbas
PPR

Eraldo Trindade

Jair Bolsonaro

PT
Jaques Wagner

Arlindo Q,jnaglia

PP

tembro de 1995, que "dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e dá outras provi~ncias".
De acordo com as indicações das Lidemnças, e noo tmnos doo
§§ 4• e 5• do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, fJCa assim """;'Útuída a
comi.ss3o mista incumbida de emitir parecer sobre a mat&i.a:
Seu adores

Suplentes

Titulares
PMDB.

Gilvam Borges
Fernando Bezemo

Ney Suassuna
José Fogaça

PI'L
Joio Rocha
Romero Jucá.

Guilherme Palmeira
Júlio Campos

PSDB.
Artur da Ttvola

Lúcio AlcAD1ara

PPR
Epiticio Cafeteiia

Lnádio Portella

PDT
Jllnia Marisc

Sebo.stiio Rocha

Deputados
Suplentes

Titulares

Bloco (PFL-PTB)
Bednbo Rosado
PaesLandim
Marihl Gniowi:es
Roberto Jefferson
PMDB.
Ivandro Cunha Lima
Joio Thdmé Mestrinho.
PSDB
OsmAo.i.o Pereiia
Ubiratan Aguiar
PPR
PauloBauec
Fausto Martello
PDT
Miro Teixeira
Giovliimi Queiroz
BL (PL-PSD-PSC)
De Velasco.
Expedito Júnior
.
De acordo com a Resoluçio n• 1, de 1989-CN, fiCO estabelecido o seguinte calendúio para a tramilaçio da rnatmia:
Dia 27/09/95- designaç(O da comissão mista;
Dia 28/09/95- instalaçio da comissio mista;
Ali 30109/95 - ptazo para recebimeniO de emendas e para a
c:cmissio mista emitir o pan:a:r sobre a admissibilidade;
Ali 09/1()'95- palZO fmal da comissão mista;
Ali 24/1()'95- palZO no Congresso NacionalO SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhcx Preside.,..
da República editou a Medida Provisória n• 1.120, de 22 de aotembro de 1995, que "altera as Leis n.. 8.019, de 11 de atril de
1990. e 8.212. de 24 de julho de 1991, e di ootru fl'O"idolnciu".
De acordo com as indicaçõeo das Lideranças, e oos t<m10s
dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resoluçlo no 1189-CN. f:aca assim coostituídaa oomissão mlstaincuinbida de emitirpa= sobre a matmia:
Senadores
Titulares
Suplentes

Odelrno Leão
Edson Queiroz
De acordo com a Resoluçio n• I, de 1989-CN. fiea eslabelecido o seguinte calendário para a tta!Dl'taçio da mat&ia:
Jáder Barbalho
Dia 27/09195- designação da comissio milita;
Gilberto Miranda
Dia 28/09195 - instalaçio da oomissio mista;
Ali 30/09195 - prazo para recebimeniO de emendas e para a ]004$ Pinheiro
comissão- mista ei::Jiitit õ pareCerSó~ a admissibilidade;
Joel de Hollanda
Até 09/1()'95- ptazo fmal da comissão misra;
Até 24/1()'95 - ptazo no Congresso NacionalPedroPiva
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O SC!Ihor Presideme
da República editou a Medida Provisória n• 1.11,, de 22 de se- Eduardo Suplicy

PMDB

Ge=o Camatta
Onofre Quiuan
PFL
José Bianco
JoséAives
PSDB
Carlos Wilson

PT
Benedila da Silva
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PTB

Luiz Alberto Oliveira

Adindo Pano
Deputados

Titulares
Ursicino Queiroz
César Bandeira
RitaCamata

Sebostiio Madeira

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
··
· Antõqio Gemido
Carloo Alberto
PMDB.
Samiva Felipe
PSDB.
Eduardo Barl>osa

PPR
Célia Mendes.

Amaldo Faria de Si

BL (PSB-PMN)
José Carlos Snbóia

Fem.mdo Lyra
PCdoB

Jandira Fegbali
Agnelo Queiroz
:r:>c acordo com a Resoluçio n° 1, de 1989-CN, fica e$tabe-lccido o seguinte calendlrio pana a oramitaçio da matéria:
Dia 27/('f}/95- deaignaçio da comissio mista;
Dia 28109195 - inlltalaçlo da oomissio mista;
Ath 30109195 - pmm pana recebimento de emendas e para a
comissio mista emitir o plnlCel' som a admissibilidade;
Alh 09/10'95- pmm fmal da comissiomista;
Ath 24/10'95- pmmno Congresao NacionaL
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Senboc Presidenle
da República editou a Medida Provisória n• l.lll, de 22 de setembro de 1995. que "cria a Gnotif!CIIçio do Desempenho e Produtividade-GDP daa atividades de fmanças. oonttole, açamento e
plmcjamenro, e cU outtu provid&lcias".
Do ICOldo oom as indicações daa Lideranças, e noo termos
doa§§ 4' c
do arL '1:' da Reaoluçio n'l/89-CN. fica assim constitu!da a Comissio Mista incumbida de emitir parecer soln a ma-

s•

tma:

Senadores
Titulares

Suplcnteo

PV
Fernando Gabei.Ia
Gilney Viana,
De acordo com a Resolução no 1. de 1989-CN, fica eslabe·
tecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/00/95- designação da comissão mista;
Diã 28/09/95 - instalação da comissão mista; .
Até- 30/Cf)/95 ~ pr.lzo para recebimento de emendaS e para a
comissão mista emitir o parecer sobre a-admissibilidade:
Até 09/10195- prazo fmal da comissão mista;
Até 24/HY95 -prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Seubor Presidente
da República editou a Medida Provisória D 0 1.122y de 22 de setembro de 1995, que "dispõe sobre a organização- da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá ootras providências".
De acordo com as indicaçõe-s das Lideranças, e nos termos
dos§§ 4° e 5o do -art. ZO da Resolução n° 1189-CN, fica assim COnstituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
PMDB
Femado Bezerra
Onofre QuiDan

Coutinbo Jorge
Gilberto Miranda
PFL

Carlos Patrodnio
Joel de HoUanda

José Bianco
Waldcck Omelas
PSDB

Teotonio Vilela Filho_

Artur da Távola
PP

Antonio Carlos Valad.are$

Joõ.o França

PPR
LevyDias

Esperidiio Amin
Depu la doa
Tltularos
Vilmar Rocba
Mendonça Filho

PMDB
RamozTebot
NeySuusnna

Suplentes

Titulares

Flaviano Melo
Naboc Júnio<

Gonz.aga Mota

Joel de Hollanda
Jos6 Alves

Roberto Santos

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Mauricio Najar
Heróclito Fortes
PMDB
Ivandro

CUubaLima
PSDB

PFL
JoioRocba

FII.Dcelino Pereira
PSDB.

PPS
Roberto Freire
Deputadoo

RubemModina
José Jorge

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Mmu!cio Najar
José Mócio MonteirQ
PMDB

Roberto Valadlo

Zila Boze""
PSDB

Jovair Anmtes

Arthur Vn-g!lio Neto

PPR
Maria ValadiQ

Luciano Castro
PPS
Sórgio Arooca

PRP
Adbemar de Barros Filho

PSB
Ademir A.n<lPde

Titulares

Gerson !'e=

Eurico Miranda
Lúcio Alcântara,

Beni Veras

Franco Montoro
PPR

Augusto CarvalhQ

PSL
RobsOnTuma
De acordo com a Resoluçio n° 1, de 1989-CN~ fica estabelecido o seguinte calendúio para a b:auiitação da matéria:
Dia 27/09/95- designação da comissão mista:
Dia 28/('f}/95 - instalaçio da oomissio mista;
Ath 30109/95 - pnw para recebimento de =endas e para a
comissão mista emitir o parecer sobre. admissibilidade;
A !h 09/1 Q/95 - pnw fllllll da comissio misaa;
Ali 24/1 Q/95 - pmm no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Senbor Presidonle
da República editou a Medida Provisória n• 1.123, de 22 de setembro de 1995,que "dispõe sobte medidasreguladons do abastecimento do men:ado intemo de prociltos do oetoc suaoaloooleiro".
Do acoolo COOl as indicações das lideranças. e DOS lmnos doo
§§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução U 0 U89-CN, fiCO. assim constituída a
·comissão mista incumbida de emitir patteer sobre a matéria:
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Senadores

Titulares

Suplentes
PMDB

M_auro_ Miranda
Onofre Quinan

Ra.mez Tebet
Marluce Pinto

PFL
Bello Parga

Vilson KJeinubing
Jonas Pinheiro

João_França
PSDB
Teotonio Vilela Filho

Geraldo Melo

PDT
JUDia Marise

Sebastião Rocha

PT
Marina Silva

José Eduardo Dutra
Deputados

Suplentes

Titulares
José Múcio Monteiro

Bloco (PfL.PTB)
Maluly Neto
Osvaldo Coelho

Benedito de Lira

PMDB

Antônio do Valie

Dilso Sperafico
PSDB
Luiz Piauhylino

Femando TorteS

PPR
W a1dir Ribeiro Dias

Roberto Balestra

PT
Arlindo Cbinaglia

Jaques Wagner
PP

Odelmo Leão
Edson Queiroz
_
De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27/09/95- designação da comissão mista;
Dia 28/r:IJ/95 - instalação da comissão mista;
Até 30/r:IJ/95 - prazo p6l1l recebimento de emendas e para a
comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até r!J/HY95 - prazo fmal da comissão mista;
Até 2411 Q/95 - prazo no Congresso Naciooal0 SR- FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conoedo a palavra
ao nobre Senador Fernando Bezcna, para uma comunicação iziadiável.
S. Ex• tem a palavra por cinco minutos.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. Para uma
comunicaçio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideme, Sr's e Srs.
Senadores, quero trazer ao conhecimento desta Casa uma coloca~
çlo feita, p~blicam.ente, por Diretores do Banco Central que me
deixou estarrecido.
O Dr. Gustavo Loyola manifestou-se publicamente, como
tam.Mm. o Diretor do Ba.t:K:o Central, Dr. Gustavo Franco, no sentido de propor que as ccntnõuições feitas sobre a follia de pagamento e destinadas ao SES!- SENAL SESC.SENAC. SESC.SENAP.
SENAR e SEBRAE fossem suspensas.
De forma mais ousada, iD.cbJsive, o Dr. Gustavo Franco, em
seu artigo, propõe o seguinte: ''Sem embargo, as ações mais importantes para atacar os problemas - refere-se ao desemprego devem ter lugar no próprio .ttteit:ado de trabalho através da flexibilização de nossa legislação trabalhista. Nessa linba, a redução dos
encargos, que incidem sobre a mão-de-obra. seria extremamenr.e
pertinente".
Por que não, por exemplo, suspender a cobrança de todos,
ou quase todos os encargos trabalhistas, durante seis meses? O que
aconteceria?
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o Sr. Esperidião Amin - Petmite-me V. Ex.. um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jooo! Samey) - SeDada Espcridiio
Amin, não é !X)SSivel oooceder apartes em uma oomunicaçiO inadiáveL
O SR. FERNANDO BEZERRA -Isso es~am=-me. porque a proposta poderia ser a seguinte: por que não suspender o pagamento do Imposto de Renda por s_e~~ meses? Por que nio ~s
pender o pagamento do lPI? E isso, ao que me parece. fere um dispositivo constitncional e se ConStitui, portanto, imma pregaÇão de
desobediência civil.
Além- do mais, ao serem criticados como provocadores de
desemprego devido a altas taxas de jui"06, os- Diletores do Banco
Central apresentam, no mínimo, uma sugestlo extravagante, que é
essa exposta. E aí cometem dois graves equívocos: o Dr. Loyola.
apesar de ser Presidente do Banco Cenlral, acredita que os problemas econômicos e sociais -possam ser resolvidos pela via da desobediência civil. E ai pergunto: como fiCaria, por exemplo. a questão da suspensão do pagamento da Previdência Social se os empresários decidirem suspender o recolhimeot.o de 20% solxe as folhas de salários?
O Dr. Loyola revelou também desconhecer inteiramentC as
causas do desemprego estrutural atual. Uma boa porte do problema decorre da modemizaçlo das empresas para enfrentar as condições de intensa concorre:ncia internacional que toma conta do
mundo. Uma outra parte é devido- ao esfriamento da economia,
que é exatamente o desemprego conj.JDtural.
Sem querer entrar no mérito de que essa proposta. além das
conseqüências que traria em relaçãO 1 Previd8ncia Social. simp!~
mente desconhece instib.Jições como o SENA!, que tem boje D:!8J.S
de 2 milhões e 300 mil empregados sendo moinados em todo Pais.
desconhece a obra social do SESI. que atende a mais de 6 milhões
de trabalhadores, nós, empresários, concotdamos que a folha de
pagamento deva ser, de alguma forma. desonerada. Entretanto,
isso não pode ser feito sem um estudo mais profundo, em que se
analise os benefícios quC essas instituições, ao longo de mais de
50 anos, presta ao Pais, sem que tenha havido em toda a sua história um -Só escândalo.
Não conheço, na história dos 53 anOs de vida do SENAI. e
dos 48 anos de vida do SESI. um só escindalo que envergonhasse
essas instituições. Ao contrário, com.o foi dito aqui nesta Casa, em
aparte, pelo nobre Senador José Eduardo Dutm. orgulham o H<!<r
dos trabalhadores, o Sr. Lula, que detém um diploma de tomeJro
mecânico concedido pcc aquela instib.lição.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a concessio da palavra para esta comunicação e perguntando se os Difetores do Banco
Central já oão têni t.aritoS problemas para serem resolvidos, se a
questão dos juros do Banco Ecooômico. do BANERJ, do BANESPA não bast.ãm; se a causa real do desemprego no Pais., que é a
taxa de juros alta - a mais alta já praticada em nossa História ~.
não é suficiente para que eles se debrucem e encontrem soluções.
Muito obrigado.
A SRA. JÚNIA MARJSE - Sr. Presidente, peço a palavra

c_omo Líder.
A SRA. MARINA Sll..VA- Sr. Presideme, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
-

exCedamos em

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - J.í
15 miDutos Prazá estabelecido para o início da Ordem do Dia.
Marcamos para ouvir o Sr. Ministro da Saúde is 15h30mii.t.; S. E.xa
já se encontra na Casa. De modo que concederemos a palavra às
Senadoras Jún.Ui Marise e Marina Silva após a fala do Sr. Ministro.

-o-

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, serei breve.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra ii
Senadora Júnia Marise.
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, gostaria de registrar a iiDportâ.ncia do debtte da vo~ção da nova lei eleitoraL
Ontem. este Scoado cumpriu, regimentalmente, o seu desempenho

democrático no debate e oa discussio de todas as_ e~endas e ini~
ciativas de Senadores na formulação e aprovação da nova lei elei·
torai.
Um dos temas, Sr. Presidente, que efetivamente ganhou a
amplitude do debate nesta Casa foi exata:menre·a emenda de nossa
autoria, subscrita pelas Senadoras Marina Silva, Benedita Silva,

Marluce Pinto e Emília Fernandes, com o apoio das Deputadas Federais e também da Govemadora Roseana Samey, que aqui esteve, em plenário, dando integral apoio à aprovação dessa emenda.
Acredito que isso foi uni marco.;- um ãVailço.
Por isso, ressalto, neste momento, a importância dessa votação, extremamente sigoifi.Caliva. õ.ã aprovação dessa emenda que
vai ga:mutir efetivaniente o avanço da participação das mulheres
brasileiras no processo eleitoral das eleições municipais do ano
que vem.
Com esta mm.ifestaçio, faço coro aqui a todos os Srs. Senadores que, de uma forma ou de outra, defenderam as suas iniciativas, propuseram o debate e o entendimento e. ao fmal, chegamos a
um entendimento que viabilizasse a aprovação dessa emenda. garantindo, portanto, integralmente, que cada partido ou oohgação
presexve, para as eleições municipais do ano que vem. 20% da sua
qucU. para que as mulbexes possam ter direito e acesso às eleições
- ----- -municipais.
Em o que ti.Dba a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Por eqliidade, a
Mesa concede a palavra àSenadoca Marina Silva. pedindo a S. Ex•
que seja breve.
.
A SRA. MARINA SILVA (PI'- AC. Para uma coDlllmcaçio. Sem n:visão da oradon.)- Agradeço à Mesa.
~sidc:nte, sn e Srs. Senadores, gostaria de fazer um registro com relação ao programa SBT Repórter, que foi ao ar on·
tem à noite, levando uma matéria.-de valor inestimável para a de~
mocracia deste País. Ali, tivemos a oportunidade de ver abordados
dois temas de ftmdamenlal importância: a qUestão da situação dos
sem-terra e também a questio da ameaça dos madeireiros na Amazônia, mais particularmente no meu Estado, o Acre.
Quem assistiu ao prograiná teVe a Oportunidade de vet
como os madeireiros, de forma inescrupulosa, estão rapinando
o ouro vegetal da Amazônia: o mogno. E. em função do lucro
que eles obtêm a partir dessa rapina, colocam em risco a vida
de pessoas de bem, como é o casp do Padre Heitor e d_Q Padre
Pautmo.
O programa faz uma demonstração de como uma tora de
madeira sai do Acre por RS 130 das mãos de__um s~guefro, cbe·
gando ao Porto de Santos a RSS mil o metto cúbico de ~ogno.
custando menos de R$20,00 nas colocações nos altos rios. E uma
situação desesperndora.
Quem aSsistiU ao programâ-percebe que Se fa.Z necessária
uma açio urgente do Governo Federal no sentido de coibir esse
tipo de abuso, de desrespeito pela pessoa humana, pela natureza.
Agom, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, faço uma ligação
dessa situação dolorosa em que vive o meu Estado no que se refere à segur.mça.. à saúde e à educação. Mais uma vez, infelizmente,
o povo do meu Estado se enconlia à deriva, sem a mínima condiçio de ter um acolhimento por parte da autoridade maior, o Governador do Estado.
_
Tenho em minhas mãos uma notiCia viiCU.lada hoje por um
jornal de Bra!llia, aflllD&!ldo o seguinte:
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"O Departamento de A viaçio Civil dos Estados
Unidos informcu ao DAC brasileiro quC o Boeing 727
da família do Governador do Acre, Sr. Orleir Cameli,
apreendido em agosto com contrabando em São Paulo,
pertencia ao "Cartel de Medellín".
O Cartel colocou o avião à venda no Deserto de
Mojave. em Nevada. onde teria sido comprado por uma
empresa de iotermediaçio oom sede no aeroporto de
Opa-Loka, em Miami. Lá. o Boeing passou As mias da
familia de Cameli.
Na semana. passada, o governador tentava um
Suado aCOido cóm o Lfdcr do PFL oa c~ Inocêncio
Oliveü:a (PE): trocaria o PPB (ex-PPR) pelo PI'L se o
Boeing de US$3 milhões fosse liberado.
Chegou laide. O SocrotArlo da Receita Federal,
Everardo Maciel confiSCOU o aviio e o transferiu à
Aeronáutica."

Em um Estado com os problemas sociais que estamos enfrentando, oom o Governador envolvido nesse ti]XJ de falca~
almt da denúncia corajosa do Senador Romeu Tuma, as autoridades federais têm de tomar providências, atrav6s do MinistériO da
Justiça ou da Proruradoria da Repoíblica. Do cootnlrio, estan:mos
deixancb meio milhio de brasileiros entregues à sua pWpria sonc.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney) - Os Srs. Se~
Esperidiio Amin, Gilberto Miranda, Jos6 lgrulcio Fem:ü:a, Emandes Amorim e LúciO Alcântam enviaram disalrsos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento

ID!emo.
S. Ex-s serio atendidos.
O SR. EXPERIDIÃO AMIN (PPR.SC) - Sr. Presidente,

sn e Srs. Senadores, quero boje, aqUi. 8wsar o ri:Cebimento de

um oficio da C!mara de V~s da cidade de Americana, no
Estado de Sio Paulo, em que o Presiâente, vereador Flivio Biondo, infoana que numa das sessões daquela Casa foi aprovado,
por lliWli.midade, requerimento da vereadora Maria me. da Silva
agradecendo a hospitalidade que dispensei, em Brullia, aoo participantes do Encontro Nacional em Defesa do Setor nxtil Tamb6m o Presidente da Associaçio Brasileim da Indústria Ttxtil ABIT, Luiz Ammoo Medeiros, nos enviou coaespond&lcia n:gistrando sua satisfação pela nossa participaçio DO referido Euc:omro.
O Auditório J>eu&jo Ponella, do Senado Federal, sediou,
no dia 9 de agosto do COll'CDte ano, o referido Enooutro Nacicml,.
do qual tive a hoora de ser um dos porticipentes. N~~<p~ela oportunidade, com a presença do Presidente desta Casa e ~ y'rios ~
dores, tivemos ensejos -de disaltir a gravíssima situaçio vivida
boje pelo setor têxtil e de vestuário, que ~ resp:Jil.Wvel por cerca de
tres milhões de empregos em nosso Pais.

O Encootro Nocional em Defesa do Sdoc nxtil foi altamede positivo já que obteve imediata repem1sslo positiva junto
ao Governo. O Minisl&io da Fazenda - atendendo a primeiill das
medidas emergeuciais pedidas naquele ED::amo - elevou a aliquOta de importaçio de camisas, que passoo de vintio por cimto
para....,.. por <=to. Da mesma fOIIDII, o Minisim:) da Fazenda wmeorou de dezoOo para - . por """" o impooto incideote sobe
alguns tecidoo artiliciW sinlftioos Easas modiflC&Ções fonm publicadas pelo !limo Oficial da Unil!o já oo dia II de agosto.
É incontesttvel que o set.or tBxtil e de ve:stuúio foi um aos
mais atingidos pela JX)Iítica de importações do Governo. A abertura cconAmic•, sem dúvida, é importante~ pam. o Pais; mas nio- se
pode importar mcessio e desemprego. E verdade que temos que
buscar n:duzir os preços de oossos produtos pora ganhar competi-
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tividade internacionalmente. Ao mesmo tempo, precisamos
modernizar o nosso parque industrial e treinar os nossos operi.rios. lvlas isso, infelizmente, oio e:d. ocorrendo dCntro da llOl"IIlaÜ~
dade potqUe estamos enfrentando competição desleal por; park!: de
outras nações.
Os niaiS-D.obres objetivos da abertura de nosso mercadoque eram aumentar a competição entre os fabricanres c melhorar a
qualidade do produto vendido aos cidadãos - fora denupodos na
medida em. que o Brasil foi invadido pcx produtos de boin quolidade, vcDCtidos a ~s que sio irrisórios em funçlo de prúi.cas
desleais de oométcio.
-Outro poo.IO que riCOU bastante claro durante o Encontro
Nacioual do Sctor Textil é que o BrasiL nesse ramo da economia,
tem um excelente parque industrial que vem exportando., anualmente. ceta. de um bilblo e meio de dólares de seus produtos Dll.nufatumdos pam os pa{SC$ mais dese1lVolvidos. Assim. dizem os
que atuun no setor, do descabidas as acusações de inefici&lcia e
de baixa produtividade que lhes foram feitos pcx alguno bw:ocnotu

mal informados.
Na Carta de Bras!Iia, documento oom reivin.dicações que o
setor cncam.inbou ao Govemo, sio arrolados todos os upcctos
dessa grave questlo. Diz cm certo b:eeho o documento: ''Os Ilimeros assustadon:s de importações predatórias (de _ . , e de Jarso
conhociDleDio do Governo Feden.l!) pmticadu ao mepio das normas de livre cométcio, IIIIavés de d-"'1!, de subfa....,..,to,
subsldios e salários IllisedVeis estio sinalizando um dBicít no balanço de pagamentos do setoc de mo.is de qualro bilhões do d61aroa
(exportações brasileiras de um bilhlo e meio de dólares versus importações de"""" de sois bilhões de d6laml)".
E continua a Carta de Brasília: ''O que mais vem cauundo
pe~plex.idadc, no entanto, 6 quo as auloridade:s brasileiras vam. arqdindo sistematicamente oomo elemelllo impoditjvo da tomoda de
decisões para salvaçio do setoc a ezist&lcia de normas e regulamentos intemacionais dos quais o Brui.l ae tcrnm sip.túio
quando o mo.is desavisado cídadio constata diariamente pela
peensa que países do Primeiro Mundo colocam votdodeiru DIJID.·
lhaa de proteçio às suu ind6alriaa IIIIaVés de modidu que oe dium enquadrada no OOilOII<Io dos ~ralados in-.cionaia. Com
efeito,
os pohes deoonvolvidoo, e isto 6 meridi.mo, impõem
caas de IDlportações e direitos compensatório~ a vúioo produtos
bnsi1eiros. Caso identico 6 o do II05SO sctor, que enconlla bomoiras de salvaguarcla em todu aalocalidodol do mondo, moomo nio
pmticmdo qualquer tipo de of..,.. legal aos po1aes impOdadoros,
mas, tio somellle, pela proocupoçlo - . mesmos po1aes <XlOl a
preaervaçio do emprego de aeus cidadloo e do porque !&<til alta:memc privilegiado que mant&n".

m,:

""!""

Senhor Pn:sidente,

Seaboru o Scnh~s Scna.clores:'
, O Governo ouviu, em porte, o alerta do """"~xtil btuiloiro. E peociso, no entanto, que oulras medidu oejom tomodu. A
principol delas, som dávida, é comboter o ÍD!lfelao no Poli de produtos subsidiados, subfabuados oo .-,Itan~es de dumplq. O
Bruil tem que modemizar oeu porque !&<til, sim; mas Dlo sacrificl-lo i c:ooootr&!cia deslosl!
Era o que tinha a dizer.
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Quando, em boa hora. o Poder Executivo instibJ.Úl O Real, a
reforma. do sistema tributário chegou a ser anunciada como a segun~ âncora. da nossa nova moeda. j{. cril_lÇão desse ponto de
apoto parece ser provid&lcia indis~nsável. É licito supor que em
breve o assunlO estará em discussão·no Senado. Antecipo-me com
algumas considemções sobre essa questão. de relevância indisalt.ivel
já que se liga tão de perto à manutenção da estabilidade monetária. •
..
Não seria exagero considerar o sistema tributário como a
ancora da F~ção. ~a sua_ im~cia como instrumentO que
regula as relaçocs da União com Estados e Municípios.
. Na esfera do Pcdcr Legislativo, folgo em registrar a exis~
t~ncta de v~os projetas de lei elaborados por diferentes congresSIS~ com a mtençio de dotar o País de uma moderna sistemática
~~aJ. Um ponto comum dessas proposições é que Se"lnspiiam. na
tdéta de u~ federali~o capaz de deímir de fonna equânime ·as
competéncms tnõutária:s nos ttês níveis de governo.
, . Sr. Presidente, Senhores Senadores, fruto dessa ordem de
tdélaS é o projeto de reforma do sistema. eJabomdo JX'f tributaris~ de reno.me, como Emane Galv~as. ex-ministro da Fazenda, e
Ctd Heráchto de Queiroz, ex-procurador-geral da Fazenda e professor de direito tributário.
. Esse importante tmbslho foi adotado pela Confederação
Nacional do Comércio como expressão do pensamezito das fede:rações do comércio e de sua cúpula. a CNC. De tal modo intcrpret.a
o pensamento do se~, que o Sr. Antonio de Oliveira Santos, presidente do órgão máxmo de ~ do ooméccio. !.Voo-o ao
JnSidente F~ Henrique ~· moomcndando-o romo proposta que~ mleresses Umão, dos Estados c do& MunicíPios.
A propostçio refomusta, elabomda com pleno conhecimenl~ de ~sa, de~ a idéia da desconsti.tucionalizaçio do sistema
tributário, naquilo que seria uma perigosa imitação do estilo" ·das
modernas constituições européias. A Alemanha. a França. a fiália
e.a ?spanba, cujas constituições foram elaboradas no pós-guerra,
cl,tsctplinam os assuntos de ordem fiscal por meio de leis ordintnas, que não são passíveis de mudanças repentinas. As cartas
magnas desses paises nio mencionam a sislemática dos tnOutOs.
Nos debates entre técnicos que se pmxupam em modificar
o siste~ trib.Jtário em ví~or, C?stuma-se ouvir referência à possív~! retn~~ da questão tributmA do texto constitucional. Na opiruao do pnsta Gustavo Miguez de Mello, a Constituição brasileira
deve manter a tmdição que vem da Carta de 1891, discriminando
as competências tributárias da União, dos Estados c, desde a de
1934. ta_mbém a dos Municípios. Esse é um fator que garante o desenvolvimento de re_la.ções harmôo..icas denlro da Fedemção.
Antes do Pro.)Cto Galvêas-Cid Heráclito, parecia tão ~emota
a pos~ib!lldade de mudança na parte tributária do lrtulo vt da
Constibllção, que se chegou a considerar necessário trazer o lema
J'3? a esfera da legislação ordinária. É fácil perceber que a possi~ilidad~ de alteração da sistemática fiScal, por meio .de lei ordlnáM
na. ~na um fator de inquíetação nas relações de governadores e

?a

prefe1tos com o Executivo Federal.
Diante doo problemas administmtivós que assOberbafil 05

pro.

Estados c Municípios, parecem coi:J.tra.imxfucentes as soluções
postas para a questão tributária que envolvam a devolução de te~s transferidos pela ConstituiÇão de 1988 aos dois cit.ã.aoS DIvexs ~ governo. A reaçio contrária de governadores e prefeitOs- é
Muito obrigado.
perfextamente compreensível.
.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM)- Sr. PreSidente, Sr's e Sra. Sonoda-es, a queslio tributúia fii!ID "'IrO oo , . ArusdeJRlDlll]gadaaC<mtilu;;ãoem VÍ!}:lr.asEstadose Mmietl"?' recebiam lra!lsf..-&lcias fedmüs da <Xdem de vinte por cetto de
....,.,. emineates da República ao lado da ...ronno da ~
porticipoçlio oos impostos de renda e produto< hidusttializados.
cia s~ da privatizaçio de empreau governamentais c da
Subitamente. o_~ constituintes de 88 clevamm. de 20% para
modernizaçlo do sistema portuário naciorial. Todos eaes gtan~
47% a sua participação noS dois i.m.pos.tos, que representam mais
des temas estio em debate no Parlamento e na imprenaa.
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de oitenta por cento da receita tributária da União. Além disso, a
Constiwição em vigor concedeu aos Estados os impostos de exportação. comunicações e transporte interestadual e intermunfcipal. No regime anterioc a 88, os Estados recebiam metade do imposto federal sobre proprioda.de de veículos automotores. ao passo
que, na Carta em vigor, esse tributo passou ao âmbito dos Estados,
que o dividem ao meio com os Municípios. O mesmo aconteceu
com o Imposto Territorial Rural.

Ora. Senhoras e Senhores: Sena.dc:ncs, essa perda de receita

sofrida pela União reduziu bruscamente a sua capacidade de inves-

criou tenível lacuna em ~ Vitais, que ãfetam diretamente a qualidade de vida das grandes massas populares. Mas as
transferSncias fedemis, assiJD.-"acrescidas, não foram acompanhadas de encargos correspondentes.

timeD.tO e
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a lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. energia elétrlca e
minerais do País e à prestação de serviços de _telecomunicaçcJes.
-O eSpÍrito de justiça fiscãl que preside o tr.iba.lbo de Emane
Galvêas e Cid Heráclito d_e Queiroz--Se reVela quando a sua proposta faz retomar parte do produto da arrecadação dos referidos
tributos aos Estados e aos Municípios de origem.
Uma terceira inovação trata da cobrança no destino do Imposto de Vendas, que substitui o Imposto de Circulação de Mercadorias. É claro que essa breve referência a tópicos do projeto de

reforma não esgota o assunto.

Os aulOres citados apresentam suas proposições sob a forma
de emendas aos principais artigos da Constituição qUe- constiluem
o sistema tributário em vigor. Atingem, de início, o art. 153 da
Cirta de 1988 (da competencia trib.Jtária da União), artigo que é,
Não obstante esse considerável aumento de sua receita total, assim. inteinlrilente ulodificado.
os Estados e Municípíos, em nUmerosOs -Casos, acusam ·situação
Nesse substitutivo os autores discriminam os seguintes imquase falimentar. Um exemplo típico nos é dado pela situação postos:
atual das finanças do Estado industrialmente mais desenvolvido da
1) comércio exterior; 2) renda; 3) propriedade; 4) produtos
Federnção.
industrializados; 5) vendas de bens e serviços e 6) operações fiEm face disso, tanto a retimda do sistema tributário do texto nanceiras.
da Constituição quanto a retomada de recursos financeiros trarisfeO art. 153. do projeto em causa funde os inCisos I e II do
ridos d_epois de 88 produzirio mal-estar entre governadores e pre-- texto constitucional em vigor, suprime o inciso IV rcobrançã de
feitos. Seria inevitáVel a resistencia das bases parlamentares dos imposto sobre produtos industrializados) e explicita o V. que trata
Estados e Municipios, os quais haveriam de inteipretar propostas de opernções fmana:iras.
com tal fim como verdadeira declanção de guetra. Seriam gfaves
Na Carta de 88, esse item apenas diz que compete à União
as conseqüências desse fato pua a Federação e a unidade nacional instituir imposto sobre "operações de crédito, câmbio e seguro. oo
A apreensão gerada no Congresso, diante das diferentes relativas a liWlos ou valores imobiliários". Na redaçio dos dois ciproJXlstaS de reforma do sistema tributkio, poderá ser dissolvida tados tributaristãs, IS-se: ''Operações fmanceirãs, incidentes na
se a equipe oficial. encarregada do tema, tiver humildade bastante movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos
para eswdar e adotar o projeto Galvüs-Cid Heráclito.
de na~za financeira e nas operaÇões de cr&lito, câmbio e seguro
Entre os vários benefícios ofeJ'CCidos 'ºs_t:stados ~ Munici- oti.J1:llativas a títulos ou valores !mobiliários".
pios por essa proposição, apresentada sob a fonna de substiwtivos
Está inserido no mesmo artigo 153, da proposta, como comaos artigos de natureza tributária. constantes do texto constitucio- pd.ência tributária da Uniio, o Seguinte inciso:
~- =
nal, podemos referir a transferência para OS Eslados do imposto
"IV - operações relativas a lubrifica.D.tt:s e combustíveis líFederal sobre produtos industrializados.
quidos e gasosos~ energia elélrica e mineraiS do País e .l prestação
Quando se considera a perspectiva de desenvolvim~nto da de serviços de tc:lccomunicações."
atividade industrial brasileira. percebe-se o benefício que trará aoS
Es_se seria um tópico polêmico, e mesmo explosivo, se nio
cofres estaduais a cessão de um tributo tão promissor quanto o IPL - se esclarecesse que parte do produto da amocadação desses tnbuOutra fonte import.a.D.te de receita estadual seria a substiwição tos volta aos Estados e Municípios.
do arua1 IC'MS, Imposto de Circulação de M=adorias e Serviços,
Aõ tomar exclusiva da Uniio a competêncii.--pü'a instituir
pelo Imposto de Vendas a Varejo, nãocunmlativoeseletivo.
Uibuto som o comércio exterior, o projeto Galvêas-Cid Heráclito
Além de uma extraordinária simplificação do sistema, a elimina a cobrança de imposto estadual sobre a CDbada de mercaproposta em causa procura reduzir alíquotas de impostos que one- dorias importada do exterior, correspoodeote 1 alínea a do inciso
ram a produção e o consumo das camadas sociais de renda insufi- IX. do art. 153 da Carta em vigor. Perderiam tamb&n os Estados
ciente, ao mesmo tempo em que oferece os meios para alargar a compelência para cobrar imposto sobre produtos semi-elaborados
base triOOtária e reduzir a evasão ftSCal.
exportados para o mercado internacional, conforme previsto Jlll
o-mOdelo em exame. criado pelo ex-ministro da Fazenda e alinea b do mesmo inciso.
Pelo art. 34 das Disposições Transitórias, Jmágrafo 9", da
pelo ex-procurador-geral da Fazenda, simplifica a sistenlática tributária e- apiesenta inovações que merecem exame atento, dado_O Carta de 88, os Estados ganharam compe!Encia,pam cobnr o Im~posto de Circulação de Men:adorias e ServiÇos sobre energia elbpn:stígio intelecwal dos autores.
trica. Essa competência foi estendida aos serviços de telecomuniEssa reengenharia do sistema. a que faremos mais dilatada cações (art. 155, inciso I, alinea b). Pelo projeto comelllado soreferência a seguir, traz inovações que hão de ser levadas a debate mente a União poderia impor tributo sol= tais serviços.
nas COmisSões relevantes da Câmara e do Senado.
- Os ãi:Jtort:s da proposta refctida tomam bastante explicito
A primeira dessas inovações representa contribuição de que incidirá uma s6 vez o imposto fedenl sobre lubrificantes e
vulto ao federalismo fiscal, ao deixar com os Estados a compe- combustíveis líquidos e gasosos, energia elétrica. c miDerais do
tência para cobrar o Imposto de Produtos Induslrializados, até País e sobre a prestação de serviços de telOCOOlUnicações. FICaria
agora federaL O IPI passaria à categoria de imposto estadual, vedada a cob:ança de imposto sobre tais iteris aos Estados e Mmiacompanhado do Imposto de Vendas a Varejo, também este af- cípios, beneficiários. como salientamoS, de transfem.cia do produto da an-eoiclação desses tnbutos.
~
tamente produtivo.
Com o propósito de desooetar a exportação de impostoo, in- ,
A segunda consistiria no retorno à UnHi.o da competência
tributária sobre o comérc-io" exterior e sobre as operações relatiyas troduz-se no projeto em exime (art. 153) a cláusula da nio-irici-

Setembro de 1995

-ANAIS DO SENADÓ FEDERAL

597

Como afiiiilCi há pau~ seriam suprimídaS ãs transferêndência de imposto sobre a parcela do lucro líquido auferid_o na excias federais aos Estados e Municípios; a tíb.do de participação nos
portação de produ !Os manufablrados. especificados em lei.
Quando defmem a competênc-ia uibulá!;ia dos Estados _e do im~ de renda ~ produtos industrializados.
-~
~ao pcxleria ficar esquecida, Senhoras e Senhores SeDadoDistritO Federal, os au~s declacam em seu projeto que esses entes podem instimir impostos sobre:
res, a transferência. constante da proposta de 3% da receita do ImI- produtos industrializados; U --vendas de bens a varejo; posto de Renda, para aplicação em programas de fmanciameõr.o ao
Ill -propriedade de veículos automotores, especiflcarido-se que o setor produtivo das Regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste, atraIPI será seletivo, em função da essencialidade do produto, não será vés de suas instiblições financeiras de caráter regional ficando asw
cumulativo, nem incidirá sobre produtos industrializados que se segurada ao semi-m.do do Nordeste a metade dos recursos destidestinem ao mercado internacional.
nados à Região (art. 159, inciso L da proposta).
Por sua vez, o imposto sobre venda de bens a varejo poderá
Ao ablal arL 146, os autores citados acrescentam um item
ser seletivo, em função da essencialidade dos bens e dos setviços, considerado de maior i:JnPOrtincia, como se vS a seguir.
não incidindo sobre a venda a varejo de produtos agrícolas e dos
IV - prescrever normas que garantam o_ sigilo fiscal, reguprodutos de consumo popular definidos em lei complementar. Es- lem os poderes dos agentes e representantes da Fazenda Pública,
tariam também excluídos de tal incidência as vendas de bens para inclusive quanto ao acesso a dados bancários relativos a correntis-o exterior.
tas e investidores, procedido de ordem judicial fundamentada em
Ficariam suprimidos os seguintes imposlOs de competência decisão da autoridade fiscal, no devido processo legaladministtaestadual, previsiDS na Cana de 88.
tivo, e prevejam a responsabilidade dos infra!or'es.
Sobre transmissão causa mortb: e doe.ção de quaisquer
Com esse adendo, o projeto reformisia assegura proteçio ao
bens e di.J:eitoS; sobre telecomunicações e energia elétriCa; sobre o contribuinle contra o abuso de poder de autoridade fazendária,
adicional de até 5% do que foc pago à Uniio, a dbllo de imposto Fica estabelecido que o acesso a dados bancários de contribuintes
incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital; sobre a será p«eedido de ordem judicial, estando peviamenle defmidas as
elllrada de mercadoria importada do exterior. sobre a exportaçio responsabilidades dos iofrai()['CS.
·
de produtos semi-elabomdos e sobre setviços vendidos ao exteNo art. 150 de sua proposta, os autores confmnam o preceirior.
to tradicional de que é vedada a cobrança de imposto instib.Jído no
Aos Municipíos. compete instituir õ$·-·segUiiites inlpostos, n:lesmo exeiclcio fmanceiro. Além disso, procuram assegurar_ praconforme o projeto em exame:
zo satisfatório aos conliibuintes. no caso da cobnnça de impostos
Art. 156.
novos prescrevendo que essa cobrança nio se efeblará antes de deI - sobre a propriedade predial ou territorial urbana ou ru- conidos 90 dias. a contar da data de sua publicação da lei que os
ral; II- sobre serviços de qualquer na~za. defmidos em lei com- tenha instimído.
plementar, exclusive a venda de serviços pua o exterior e os saviEsse adendo interpreta com justeza o interesse dos cotitriw
çoo po!1Uários. aeroportuáriose de transpo11.e de OIIJ!&S e passageiros.
buintes. pois Um imposto instituído dia 30 de de~mbro nio deve
Seriam suprimidos os impostos municipais -previstos Da- ser cobrado a partir de 1o de janeiro.
Carta de 88, sobre transmissão Jnter vivos e sobre vendas a varejo
Talvez represente um dos pontos mais importaDJ.es do prode combustlveis llquidos e gasosos (inciso n do art. 156 e ponlgra- jeto Galvêas-Cid Heráclito alibexação do comércio por vias iDler- .
fo 7", do art. 34 du DQPosíçõe< TDIDSitórias).
nas, como resultado da Supressão das barreiras fiscais entre as_uniAs compeDstções, conforme o projeto em exame. viriam na dades da Federação. Essa prOposta desonei"a o comércio intetiitarepartiçllo das =eitas tributmas, pertencendo aos Municipios:
dual do ônus criado pela fiScalização da divisa dos Estados. Ali
- cinqüenra po< cento do produto da urecadaçio do impos- frotas inteiras de camiDhões costumam ficar retidas por dois ou
to esraWal sobre produtos industrializados; vinte e cinco por centO
três dias, dadas as exigências que resultam do controle de notas
do produto da anocadaçllo do imposto estadual sobre venda de fiscais.
bens a varejo; ci.nqileni.a por
do iD:lpoSto estadual- sobre a.
Argumenta-se por outro lado que os Estados de regiões mepropriedade de veíallos automorores.
nos desenvolvidos sofreriam-perda de receita ao deixarem de coCo100 se sabe, os Municípios. coofonne a Carta de 88. re- brar o imposto de vendas na exportação dê seus Prodrif.O$ para Oucebem 25% da =eira estadual do Imposto de Circuloçio de Mer- tras unidades da Fedetaçio. Acontece que aqueles estados exporcadorias e Serviços (ICMS) e 50% da receitA do imposto sobre tam em maior parte gêneros alimentícios e matérias-primas, Dens
veíados automotores.
nOIID.almente sujeitos a aHquota baixas.
A aJteraçio proposta deixa OG MmiápiOG com metade da. reRecorde-se que, pela proposta em exame. os exportadores
ceita do IPI e com 25% da m::e:ita do imposto de vendas a vamjo.
- de bens primários são impOrtadores de bens manufaturados. os
Pelos cá.lados dos autores da proposta de mudança, essa quais suportam alíquotas muito mais elevadas, garantindo-lhes, asparticipação municÍJÍal compensa, com vanlagem, a perda das - sim, compensação mais do que satisfatória:
transfelincias federais previstas no art. 158 da Carta em vigcr.
No caso da Zona Franca de Manaus, que exporta bens maAllim disso. a =eira do Imposto Territorial Rural, ainda federal, nufablrados e em parte é im~ de bens primários, a sua sisomente dá aos Municípios uma put:iciplçio dC ciicpienta por tuação está defm.ida na Constiblição at6 parte do segundo decênio
cento. Pelo projeto em exame, seria municipal todo o produto da do pxóximo século.
lll't'OC8daçio desse imposto.
O eSforço reformista dos dois tributaristas citados abrange a
A mesma proposta reproduz os tennos do inciso I, do art. extinção da Contribuição ao Cofms, como conseqUência da su157, da Constituiçio, pelo qual pertence ao. Estados o produto da .pressão do art. 195 do texto constitucional em vigcr. Ao incidir
lll't'OC8daçio do imposto da União sobre renda e proventos de qual- sobre a folha de sa,lários, o faturameuto e o lucro; essa oontribuiw
quer natureza, incidente na fonle som rendimeniDS pagos po< ção causa sucessivas perturbações ao sistema econômico. eles, suas autarquias e pelas fundações que instituirem mantiveComo fonte de recursos para fmanciar a seguridade· sOcial,
rem. O mesmo dispositivo, CO!lSilmtc do art. 158, da proposta, be- nas áreas de saúde e assistência Social, prevê-se que o IPMF(Imw
nefici.D. Os Municípios.
posto Provisório-sobre Movimentação Financeira) será reinstituí-

-cento
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do, em caráter permanente, como Imposto sobre Operações Financeiras (lO F).
·
·
Trata-se-de um imposto altamente pnxlutivo, pois atinge em
cheio a economia informal em todas as suas modalidades. Ao lado
da extinção da Contriblição ao Cofms, está prevista idêntica supressão de contribuições que pesam sobre o açúcar, o café e aturas
produlOs agroprimários.
-

Não escaparam aos autores da proposta duas providências
tidas como essenciais pelo empresariado. A primeiri procura unificar a fiscalização dos tnDutos federais, da contribuição para a seguridade social e das contribuições relativas ao FGTS e ao PIS/Pasep. A segunda prevê a automática repartição dos tnbutos, por intermédio da rede bancária autorizada. Trata-se de medida do maior

interesse dos Municlpios, entes que em niaior parte dependem das
transferências estaduais.
Sr. Presidente Senhoras e Senhores Senadores, as forças
políticas, que estiverem em b.Isca de soluções conciliatórias, não
podem fazer caso omisso da proposta Galvêas-Cid Heráclito, encampada, como dissemos, por uma instituição do prestígio da
Confederação Nacional do Comércio.
Ao submetb-la ao Presidente da República, o presidente da
CNC, Sr. Antônio de Oliveira- S3.ntos, destacou a necessidade de
simplificação do sistema, "com vistas à maior redução possível
dos custos de sua administração", e também de um rebaixamento
das alíquotas, em escala capaz de "promover o alargamento do
universo nib.Jtário, desestimulando as ativ"idades clandestinas e infonnais. semcoinprometeros níveiS atuais da arrecadação".
Se vier a servir de base à reforma tribulária, essa proposta
dará notável contribuição à modernização do si:;tema tributário nacional, de vez que procura simplificá-lo de forma inteligente, tornando-o muito mais dinâmico.
Simultaneamente, tomará mais sólida a Federação, ao criar
coodições propícias à manutenção de relações tranqüilas entre a
União e os Estados e Municípios.
Agndeço a atenção.
.
·
, ·
·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB·ES) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, demonstrando notáve I sensibilidade a uma justa teivindicação da coi:nunidade capixaba, o Governo Federal acaba de autori:ur o re"irilcíO das obras da segunda ponte de Colatina, liberando os primeiros quatro dos quinze milhões
de reais necessários Acomplementação do importante empreendimento. A lúcida iniciativa do Gçvemo, como não poderia deíxar
de ser, foi recebida--Com fu.disfarçãvel sentimento de júbilo em
todo o Estado do Espírito S3:nto e, particularmente, pela JX>pulação
de Colatina, florescente Município capixaba, que eslava com seu
processo desenvolvimentista gravemente ameaçado pela inexlstên~
cia de uma segunda via para escoamento de sua produção sobre o
rio Doce.
A solução encontrada pelo Governo Fernando Henrique
para a segunda ponte de Colatina é uma vitória do mais alto nível
de toda a sociedade organizada daquele Município. Com efeito,
desde que aquelas obras foram paralisadas. em 1986, empresários,
administiadores, políticos e lider.mças comunitáriaS colatinenses,
vigorosamente apoiados pelll bancada (ederal do_ Espírito Santo no
Congresso Nacional, viD.bam trabalhando junto à União no sentido
de viabilizar a retomada do investimento.
Em pronunciamento feitO- recentemente da tribuna desta
Casa, tive oporn.mida.de de detalhar a importância estratégica da
segunda ponte de Colatina como instrumento de alavancagem da
economia de todo o Vale do Rio Doce, beneficiando não apenas o
Espírito Santo, mas também Minas Gerais. O Vale do Rio Doce é
uma das mais férteis regiões do País, com alta produção de ca.rm-.
leite, café, laticínios e hortigranjeiros, além de jazidas naturais ·
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de má"rrn1)re e gl"anito. Com a in\plementação da
e "industrial obteve fá··1l ;!t'CS<;;(\ :.~os ponns capixabas, através de"Colatina. espalhando-se
f"!.'h~ rul'r ...·aú{)s internacionais e gerando consideráveis divisas
para a Nação.
!lá algumas semanas. o desenvolvimento econômico_ daquel;t r't'gtã{l c>;tava seriamente comprometido pela inexistência de
uma segunda ponte sobre o rio Doce, impedindo melhor vazão ao
1
intt>ns0 tráfego rodoviário entre Minas e Espírito Santo. Os e5tud{1S tt:cnicos realizados indicavam claramente que a atual ponte
Florentino Avidos não p::~ssuía mais condições de atender ao trifegn ~·ada vez mais crescente da BR-259, constitJJíndo_-se num ~to
de estrangulamento na movimentação rodoviária. Com mais de 70
anos de idade, a velh:1 ponte encontrava-se defmitivãrilentc Ultrapassada. não permitindo sobre ela a passagem simultânea de dois
veiculos comerciais de três eixos, além de apresentar inúmeros
prohlcmas estruo..n-ais. Os mesmos estudos técnicos sinalizavam.
em futuro muito próximo, a 1ntenupção total do tráfego rodoviário
em toda a região acima do rio Doce e norte de Minas. trazendo
prejulzos imensuráveis aos dois Estados.
A única solução apontada para evitar-se a configuração do
(,·aos n('l Vale do Rio Doce. em boa hora acatada pelo Governo Federal. seria a conclusão das obras da seguoda ponte de Colatina,
paralisadas há quase dez anos, por força das dificuldades orçamentária~ do Tesouro e pela prioridade concedida a outros empreendimentos. A liberação da verba de 4 milhões de reais para o reinício
das vbras da segunda p::~nte de Colatina ~presenta menos de um
terço da dotação global para execução total do. projet.,: O importante. porém. é que o primeiro passo foi dado e, consciente das
complexidades econômicas locais, o Governo certamente adotará
as providências neces_s_ária_s para que os recursos complementares
não sejam abruptamente estancados.
Estou plenamente convencido de que, ao fazer de público
esse agradecimento ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e
--aos Ministros José Sem e_ Odacir Klein,. estou encampando os
~cntimentos de gratidão do povo colatinense, em particular, e da
comunidade çapixaha de um modo geral. O reinício das obras da
segunda ponte de Coiatina representa para todos um novo marco
na escalada desenvolvimenústa do Estado do Espírito Santo. - ··
O SR. ERNANDES AMORIM (RO) ~ Sr.l'n:sidente. St's
e Srs. Senadores. em 30 de abril de 1946, o Presidente Eurico Gaspar Duua baixou um decreto-lei revogando toda a legislação que
permitia o funcionamento legal do jogo no Brasil, desde o final da
década de trinta.
Apesar de os jogos de azar terem voltado a ser considerados
l'Ontravenções penais nos últimos quarenta e nove anos, sabe-se
muito bem que essa proibição não impediu que continuassem a
existir. em nosso País, estabelecimentos destinados a esse ftm.
Estima-se que existam nQJkasil mai~ de cinqü_en~ ~s~os
{'landestinos, alguns nem tão clandestinos assim.. No Guarujá." em
Manaus. e em tantas outras cidades, o jogo continua sendo praticado na clandesúnidade real ou_ consentida, numa clara evidência de
que a proibição existente é. na verdade, uma grande bipocrisia,
Joga-se como nunca em nosso País. Quantos milhões de
reais circulam em tomo do pano verde das mesas de famosos clu·
bes noturnos de algumas capitais e balneários brasileiros, sem o
pagamento de qualquer imposto? Quantas pe~ trabalham no
ramo, sem registro e sem garantias trabalhistas? Para os que exploramos jogos de azar, é :nelhor deixar tudo como está, é claro.
O (]Qvemo é que deveria ser o principal interrcssado na legalização dos _jogos de azar no Brasil. Os jogos de prognósticos,
pennitidos e controlados pelas autoridades, atingem a casifâos
dms bilhões e meio de apostas por ano. Se o Governo já banca esI~K 2.."-9. ~"sa rU:JUÍ~srma pnxh.tçào agrícola
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ses tipos de jogos, tais como Loteria Federal, Loteria Esportiva,
apresentei. em 24 de maio deste ano, um Projeto de Lei, o PLS D
Loto. Sena, Super Sena, Raspadinha, oferecidas a qualquer cida168, que revoga o Decreto-Lei n'" 9.215, de 30 de abril de 1946 e
dão em milhares de pontos de venda autorizados pelo Poder Públi~
dá auras provid&.cias.
co. por que não tirar da clandestinidade os jogos de qualquer nab.lEsse projeto tem por objetivo legalizar o que de fato ji exisreza?
te na clandestinidade. A pdtica clandestina de jogos de azar emNão será o funcionamento legal de cassinos ou de outros esbute, além disso, _o crime e a marginalidade, tio oefaslOs :l sociedade bruileira.
tabelecimentos de jogos que representará um atentado à moral e
aos bons oosJ.uro~s. Se vio_lação houvesse. esta já estaria sendo
Todos sabemos muito bem que o coobecido •:;ogo do bipraticada há longo tempo e com o aval do próprio Governo.
cho''. qualificado como contravenção penal. é coohecidamenr.e toAs vantagens de tirar o jogo da clandestinidade são inúme.lomdo pelas autoridades e a~ pela sociedade, em todos os rincões
ras, Senhor Presidente. A principal delas é que a legalização do
do País. PesqUisa naciooal realizada pelo IBOPE. em maio do ano
funcionamento dos estabelecimentos que promovam jogos
passado. reveloo que a gmn~ maioria dos brasileiros_ aceita~ jogo
contribuirá para reduzir substancialmente um dos principais
do bicho, embora reprove sua iligalidaâe e sua ligação com o crifocos de corrupção do Pais. Além dessa, que por si só já jus_:me orpnizado.
tificaria a adoção da medida, existem oUtras vantagens de
O Projeto de Lei por mim apresentado toma transpaieJlle
ordem técnica e ecoD.ômica que só trarão benefícios ao nosso
uma pritica que já existe no dia-a-dia dos brasileiros. Sua aprovaPais. tais como o aumento da arrecadação de impostos. o de-_ çio trará como principal va.utagem a legalização da prática dos josenvolvimento do turismo e a geração de milhares de novos emgos de azar. Mas essa aprcvaçio ttaiá tamb6m. permitam-me repepregos, absorvendo desde a mão-de-obra menos qualificada até a
tir, ootras vantagem: extremamente importantes para o Pafs: o estimais especializada.
mulo 80 blrismo e o aumento substancial do número de em.J)Rgos
Não há dúvida de que o blri.smo será um dos setores mais
regulares diretos e in~tos. que mininiizario o problema da- falta
beneficiados com a legalização dos jogos de azar em nosso País.
de emprego que tanto aflige a sociedade brasilei:m e mundia.l, neste
r.IID. de ~lo.
Haverá estímulo à construção de novos hotéis e de estruturas turíSticas vinculadas aos cassinos; crescimenlO do turismo interno; e,
Nio bastassem as vantagens já mencionadas, o PLS m1mero
ao mesmo tempo, evitar-se-á a evasão de divisas, com a inibição
168 vincula a destinaçlo de parte das receitas obtidas. cerca de
da ida de turistas brasileiros ao exterior para jogar.
40% do total attec:adado, em proporções iguais. para o custeio de
A Embrablr estima que os brasileiros que jogam nos cassiações diietas de atenção a saúde pública e para o custeio de fmannos existentes õo exterioi gastemcerca de um billião de d6liares, ciamento a micro, mini e pequenos produtores nmü.s, p:n- inten:nbanualmente. Se pelo menos vinte por cento dessa quantia ficasse
dio do Fundo de Apoio ao Pequeno Produror Rural
nas casas de jogos brasileiras. entrariam nos cofres- Jiíblicos cerca_
Os recursos acima mencionados serão proporcionalm.eDte
de vinte milhc3es de dólares.
dislril:uidos para os Estados, levando-se em considernçio: a quanA prática do jogo em nosso País preCisa ser legalizada em
tidade de micro, mini • pequenos estabelecimentos rurais exisieo·
beneficio da sociedade e do próprio jogaâoi. Legalizar e -controlar tes. no caso de fmanciamenlOs agroperuários, e os valores e os Enessa atividade trará para os cofres da Nação, dos Estados e dos dices considerados para a distribuição do Fundo de Participoçio
Municipíos. via tributaçio. ~&Ursos hoje deSviados e que São alta- dos Estados, no que se refere às ações diretas de atençio à saáde
mente tn"butáveis em ootros países.
pública.
Tenho certeza de que esses dados são do conhecimento de
Senhor Presidente, a vinculação de recuiSOS prevista no
todos os SeDhores Parlamentares. principalmente dos que aqui la- Projeto de Lei em questlo oferece aos dois setoiCs beneficiadosbutam. há mais tctripo. Nos últimos quarenta e nove anos. mais de agriculblm e saúde- alternativas de funcionamento num momento
oitenta prOjetes de lei foram apresentados C transitaram pelas di.:- em que se discute e se convive com o estrangulamento dessas
versas comissões das duas Casas do Congresso Nacional. com o
úeas pela escas.~ez dos rerorsos que lhes sio atualmente alocados.
objetivo de acabar com essa ilegalidade hipocritamente tolerada.
QutW.ro 1 questl.o moral levantada pelos opositores da legaNo Brasil, joga-se diurumamente, sob o abrigo da lei ou à lizaçlo dos jogos de azar, ela pr-ecisa ser considerada sob um outro
sua revelia, sem que haja qualquer atentado ao interesse da coleti- prisma. o do livre a.rbltrio. A decisio de jogar cu nio deve caber a cada.
v idade. Tiru o jogo da clandestinidade significará, de fato, colocá- cidadão e deve ser~ Esse 6 um ato de exclusiva respcmabililo ao abrigo da lei e sob a regulação do Estado com todas as con- dado de cada um em qualquer pais democnltico do mundo.
seqüêocias sociais ecooôniicas decorrentes. Manter a siruação
O que não pode continuar a ocorrer é a prática_ clande~_ina
amai significa apenas compacb.lar com a bipocriSfu e não querer ---dos jogoS, que sõiiega iJ:o.1>os:tos ll. Nação e gera lucros que não beenxergar a realidade.
neficiam a sóciedade como um todo.
A sociedade brasilein. já foi ouvida e tem-se revelado a faSenhoras e Senhores Senadores, 80 COD.Cluir este breve prover da legalização dos jogos de azar. Uma pesquisa realizada para nunciamento, gostaria de solicitar que o Projeto de minha iniciaiia revista Istoit há dois anos, em setembro de 1993, pela empresa va seja examinado o mais breve possfvel e que pona contar como
Brasmark:et. em treze capitais bmsileiras. constalou que. e~tre apoio dos, Senhores Parlamentares que ~m a incumbência de exa7.231 mil entrevistados, 45,2% são totalmente a favor da legaliza- mirul-lo. E preciso dar um basta a essa toledncia hipócrita das aução dos cassinos, e outros 26,6% aprovam a legalizaçlo com res- tori.dades em relação à prática de jogos de azar em nosso País. É
trições. Dos restantes, 19,8% são comn e 8.4% não sabem. Na di- preciso legalizar o jogo no BlllSiL
visão por classes sociais a faixa de maior poder aquisitivo, sy~
Em o que tinha a dizer.:. Senhor Pre$idente..
dos enlrevistados, com renda superior a quinze salllrios riliriimos, é
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE)- Sr. Presifrancamente a favor. enquaoiD os que ganham menos de dez salá- dente,
e Srs. Senadores. não basta com.ba.ter a violência, é~
rios mínimos, 40,8%, demonstraram menos enblsiasmo com a Ie- ciso evitá-la.
galizaçã.o.
__
A,violencia não 6 um mal sem cura nem uma fatalidade iDeSenhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, com a vitáveL E uma doença que se pode prevenir, é um mal que se pode
certeza de que é preciSo adequar a legislação -à realidade do País, evitar.
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Preciso e é possível prevenir a violl!ocia endlfmica que

nos remete aos tempos da barbárie, mata pessoas e desmoraliza as
instiruiÇOO.
E possível transfonnar outra vez parques, praças e ruas em

espaços de humanizada convivBnci& e não mais em verdadeiros
campos de caça.
É plSSÍvel evitar que o medo se transforme no principal
sentimento a reger as :relações entre as pessoas. Um medo que reproduz a vioiEncia em que é gerado, e também mata. Um medo
que mantém as pessoas sitiadas dentro de suas próprias casas.
Ref6m de uma estrurura violenta que tende a se reprcx:luzir
perversamente em novas e mais requintadas formas de ataque, o
cidadio utbaDo brasileiro se pergunta se existe solução e quer saber de 00. qual é a salda.
Historicamente, a profissionalização da violênCia tem gera:.do mais viol&.cia e mais aim.e porque: prOvavelmente, o aparato
oficial antiviolêDc:ia insiste em usar mérodos violentos no combate
ao crime. Isso nos garantiu, no decurso de todos esses séculos de
civilizaçio e culmra, o vertiginoso aumento da espiral de violência
que hoje quase nos sufoca...
A força bruta não pode ser o único insttumento de combate
ao crime, mas continua sendo usada, mesmo nas mais civilizadas e

desenvolvidas nações do nosso mundo atual. como se fora Dia s6
a única arma,. mas priDcipalmcntc o único remédio eficaz contra a

violência.
Chega-se ao extremo de propor a violSncia suprema da
peoa de morte para combater a viol&tcia criminOsa. o que provavelmente satisfaz os baixos instintos de vingança que se espalham
um pctiCO por toda parte em sociedades que se tornaiam violentas
como a nossa, mas que em nada contribuem para evitar que novos
atos de viol.Sncia sejam cometidos.
A vioJencia se instala no tecido social e se reproduz como um
vúus. estimulada pela midia, glorificada no cinema e entrooizada na
televisão como sioolmmo de açio e gamJJlia de bom divottimento. Banaliza.se a açio criminosa. "'faça.,. a certeza de que a viol&lcia é o
caminho mais mpido para se cooseguir o que quer que seja.
A televisão estimula e ensina fonnas maiS sOfisticadas e
modos mais ablalizados de ser violento. como demooslram os estudos da Univemidade Los Angeles divulgados ainda nesta '"""i·
na. A viol&cia oficial. com o poder que o Estado lhe coofere. reprime a violêocia violentamente e espera que a p.mição. também
violenta, gexe o urependimento e cooduza. enfJID., à Paz.
Uma. espemnça vi, que nem o mais otimiSta dos chamados
violentólogos 8Cll:dita que possa acontecer.
Nilo bá arrependimento porque nio existe sentimento de
culpa; arrepender-se é privilégio de quem tem coosciência. de
quem assimiloo critmos de julgamento do que seja o bem e do
que seja o mal. A nossa sociedade. psicanalizada e liberada. dispenscu o sentimento de culpa como um obstáculo ao pleno desabrochar das pessoas. Jogou o sentimento de culpa na lata de lixo
da hist6ria, em oome do dileito à felicidade.
A sociedade já não sabe distinguir muito bem o que é o certo- e o que é o ermdo, e reduz o certo aos limites do útil e do compensador. A sociedade nunca foi tio unânime em reconhecer que
qualquer meio ~ bom desde que leve ao sucesso.
Para a maioria das geraçôel formadas pela televisão, isto é
fazer a coisa. certa. A morai reinante e impUcita no sem-número de
programas levados ao ar esiA certa de que o certo 6.lcvar vantagem
em tudo. Uma postura que nada acrescenta aos foros de civi.lizaçã.o
de que tanto oos OQ!Ulbamos.
Por isso teloos cidades cada dia mais selvagens, cidades
como o Rio de Janeiro. onde quatro a cinco jovens são assassina:.
dos a cada dia, onde se mata por muito poucO oo. por quase Dada.
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Um fenômeno mundial. que transcende a nossa condiçaõ de
povo pobre, e que explode na estupidez do assassinato da moça
brastleira, Maria Isabel Monteiro, no Central Park de Nova Iorque,
o principal fato violento a ocupar a parte da midia americana que
pensa não ter nenhuma responsabilidade sobre tais fatos.
A violência urbana não é infelizmente um fenômeno local.
é um fato global. Um espetáculo quase rotineiro que Se repete sob
os nossos olhos em quase todas as esquinas do mundo. disfarçado
em meio aos índice alarmantes_ das estatí~cas qUe apontavam um
recorde de mais de dois mil e quinhentos assassinatos acontecidos
em São Paulo no ano de 1994 com a perspectiva de quebra desse
triste recorde cm 1995. ano que sCln.icía COm o -ãssom.broso iftimero de doze a quinze assassinatos por dia. cano demonstra Peter
Burke em recente estudo divulgado pelo Instituto Fcmand Braudcl
de Econooiia Mundial.
A violência que mantém a classe média sitiada atrá~ de grades nos nossos principais «:Dtros ui"ba.nos e cobstr6i illi:as de iostável segurança em condomínioS fechados, nio consegue evitar, porém. que out.ras ilhas e fonnem a favor do crime e da cotll.nlvenção: as ilhas da impunidade . Territórios isolados, inatingíveis pela
Lei e pela Ordem, como parKe ter-se consolidado em áreas cada
vez maiores da cidade do Rio de Janeiro. Tetritórioç onde a Lei ~
outra e a Ordem obedece aos intetesses dos criminosos.
A vioMncia invadiu a atividade esportiva., cOntando com a
aj.lda preciosa do reforço que lhe dia algumas trensmissõcs esportivas.
A violência conseguiu transformar em guerra estúpida o
momento de lazer do trabalhador. A simulaçio de luta esportiva,
retirado dela o espírito esportivo, o fair play que lhe mantinha intactos o bom senso c o prazer da oompeti.çio viroo luta armada nos
campos de futebol. Luta planejada, insensalez organizada. esmpidez uniformizada. Gangues ozgani.zadas vestidas nas camisas de
torcidas organizadas.
A violência se organiza nos estádios. fora dos aparatos oficiais de violência. longe do poder repressor das estruiUras policiais
preparadas para combatê-la. no pn:ssuposiD vio de que somenle a
violência vencerá a vio1ência.
E o fenômeno se reproduz com mais vigor, mais competancia. mais organização e mais mortes.
Não é por acaso que as torcidas nos campos de futebol querem ter prestigias, e Se chamam de "máfta". Querem ser temidas, e
se auto-intibdam de "gangues". Não querem perder o CODtacto
com as estruturas internas dos presídios a que parecem mesmo aspirar, e se chamam de "Pavilhão número tal".
Uma indução quase subliminar à viol8ncia.. que também se
constata em certos estilos de nanaçio esportiva. que premia os
bons jogadores com o tlb.llo de "matador" ou "animal". A capacidade de fazer gols não é associada A alegria, nem à arte. nein A
competência atlética, mas A crueldade. No momento do gol e da
glória celebra-se a vitória violenta que é alcançada pela crueldade
do artilheiro. ''Cruel, muito cruel". alardeiam as transmissões! Um
poderoso estímulo sub-reptício ao comportamento violento.
Pobre sociedade que nio sabe mais louvar os seus heróis
fora dos padrões e dos critérios da crim.in!llidade e da violência.
A violência já não se compnz em flocescer à IJlall!<lll da Lei;
cria novas r.,.,.. de nwginalidade. transborda de demo dos bolsões
de violência e dissemina os seus novos valon:s em todos os segmentos sociais, COWlOlidando cada vez mais a cultura do mais esperto.
O elogio da esperteza quase sempre termina sendo o elogio
ao desrespeito ou mesmo à agressão à Le~ pois quanto mais a Lei
for contrariada e mais impmcm.eolc isso se faça. mais sio espertos os
indivíduos que assim agem. mais ~ ck>giávcl a conduta de quem se
põe acima dos othios, acima. dos que cumprem c respeitam a Lei
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A violêncía que se instalou na nossa sociedade é responsabilidade de todos nós e precisa ser combe.ticb. por modos Dão violentos.
É confortador saber que a ação de um Juiz de Menores do
Rio de Janeiro, CODfOIDle divulgado hoje pela televisão. coosegue fazer com que a metade dos n:rt\OleS infratores atendidos por estabelecimenta; de ensino adequa.dc6 logtc se reo.~perar. "Construir uma escola
é destruir uma prisão", já dizia VictDr Hugo no século passado.

Por que insistimos em desconhecer a força e a efiCácia da
educação como instrumento civilizador? Não há sociedade civilizada sem educação. A escola é o instrumento civilii.a.dor por eX.ceIEncia e nio pode sofn:r qualquer tipo de degradação. A escola é o
caminho para 5airmos do impasse em que todos nos metemos, pois
mais que informar e habilitar aprendizes, as escolas são capazes de
formar a consciência das pessoas, criar e estimular padrões positi-

vos de comportamento social, sem o que nos condenamos defmitivamente à barbárie.
Não vale argumentar que as instituições nio funcionam.
Se isso é verdadeiro, entlo que as façamos funciOnar, de tal

modo que os bons resultados deixem de ser a exceção para se tornarem. a regra.
É necessário que as nossas instituições se transformem em
aros concretos e que a nossa vontade política _se materialize em recursos fmanceiros e orçamentários aq)azes-de vlabi!W.-la. É preciso reorientar investimentos para instituições· fundamentais. com.o
as escolas.
No momeDlo em que elabornmos o Otçamento da Ref"Íblica. temos nesta Casa a oportunidade de abrir uma possibilidade de
solução para a questio da viol.!ncia. Precisamos acabar com o estigma de que as instituições que servem de prevençlo ou de tratameDlo da criminalidade não funcionam beril. Cabe-nas fazer com
que funcionem.
Haveremos de vencer a violência sem o recurso à violência!
Haveremos de descobrir menmismos capazes de apoiar as instituições educativas! Um desses caminhos é a destinação de recursos
fmanceiros suficientes para apoiar i:nStibJições educativas voltadas
pora a rccuperaçio de~ pois é este o único-caminho pant. se
vencer defmitiva.mente o -desafio da paz dentro de nossos muros.
Ao mesmo tempo. é preciso despertar nos gmndcs meios de
comunicação a consciência da imema. ~sponsabilidade que pesa
sobre os seus ombros e convocá-los para, juntos. transfonnar-mos
o BraSil na pátria do homem COldia.l,. no espaço de conviv~ncia civilizada. que nos permita vencer a batalba da desigualdade, em
busca do nosso ideal de uma naçio mais PróspCm. mais feliz e
mais fraterna.

Era o que eu tinha a c:liur. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (1ost Samey)- Pa,.a-se A

ORDEM DO DIA
Soln a mesa mp1erimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senada- Jeffersoo Peres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' l.l73, DE 1995
Senhor Presidente,

Nos termos de art. 175, allnea d, do Regimemo Interno, requeiro a invetúo da Ordem do Dia. a fun de que as ~rias constantes dos itens n"s 9 e 1O, sejam submetidas ao Plenário em 1° e
2° lugares.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995.- Eldo Alvares
-Sérgio Machado - Bernardo CabraL
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O SR. PRESIDENTE (Jo'é Sarncy) -Aprovado o requen·
lll{':tto. será fc1ta a inversão solicitada.

Hcm9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 40, DE 1995

(Tramitando em con}mto com a Proposta de
Emenda à Constituição n° 37, de 1995)

Discussão, em primeiro _turno. da Proposta de
Emenda à Constituição D0 40, de 1995. de autoria do SenadOr Antônio Carlos Valadares e ootros Senadores, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para o
f mandamento das ações e serviços de saúde. tendo
Parecer, sob n° 531, de 1995. da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, nos !ennos de Substitutivo que orerece, e
j>ela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n°
37. de 1995. que tramita em conjunto.
(Quinto e último dia de discussão)
:,},>i_;re a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1° Secretárü) c1r. ~:(crdeio, Senador Antônio Carlos Valadares.
g}0 lida~

as !>C!,'UÍntes
flMENDAS APRESENf ADAS

A proposta de Emenda à Constituição n° 40,
de 1995, que dispõe sobre a Instituição-de Contribuiç.iío Social para o financiamento das ações e serviços
de saúde. (Tramitando em conjunto com proposta de
Eme:tda à Constituição f! 0 37, de 1995).
EMENDA N' 3·PLEN
Inclua-se um artigo com a -seguinte redação:

Art. - Exclue-se da contribuição que trata o aaput do arL
1° desta lei, os valores de créditos bancários, originados de folha
de pagamento. até o limite de RS 3.000,00 (três mil reais) por correntista.

Justificação
O Senador Antônio Carlos Valadares. em sua justificativa
ao encaminhar o texto de sua proposta PEC 40'95, escreveu:
''É intoncebível que este País continue a penalizar o assalariado que paga uma exorbitância de Imposto de Renda. enquan!O
que as empresas em todo o Brasil nio pagam nem a metade do que
é descontado na folha dos trabalhadores. funcionários p.lblicos e
demais pessoas físicas". O próprio Ministro da Saúde, Adib Jatene
demonstra que, "enquanto as pessoas fisicas neste país, cujO fmposto de Renda retido na fonte durante o ano de 1995 ido pagar
ao Imposto de Renda a absurda quantia de 14 bilhões e 900 milhões de reais. as pessoas jurídicas, protegidas por uma legislação distorcida somente irão contribuir com 5 bilbões e 600 milhões de
reais; ou· seja, ifténoSda melade dos assalariados".
Isto posto; a presente emenda busca salvaguardar os assalariados de mais uma distorção tributária que os nivela aos sonegadores, aos grandes correntistas e aplicadores do sistema flDAJlceiro
nacionaL
Sala das Sessões. 27 de setembro de 1995. - Jader Barbalho - Flaviano Melo -Gerson Camata -Pedro Simon - Roberto Freire - João França - Nabor Júnior - Carlos Bezerra Lucídio Portella - Mauro Miranda- Júlio Campos- Romero
Jucá - Gilvam Borges- Jefferson Pércs- Eduardo Suplicy Onofre Quinan- Ernandes Amorim -José Blauat- Guilherme Palmeira - P..onaldo Cunba Lima - Humberto Lucena i\larlnce Pinto- Adcmir Andrade- José Eduardo Outra- ,Jú-
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ma Marise - Marina Silva - Valmir Campelo - Lauro Cam..
pos- Jona-. Pinheiro- Josaphat Marinho.

Patadoxalmente quando 10 aprofunda o debote sobte quais
as formas de atingir esses objeüvos o dissemo ~ gnnde. Colâudo.
avança-se na linha da criaçlo de encargo tributirio que tem como
EMENDA W 4-PLEN
falO gendor a movimentaçio fiiiii1Ceira de pcsiOIS tisicas e juidi·
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. cas, consubstanciada oa figum de uma Cootribuiçio Provisória so.
nos termos do § J<> do art. 60 da Constit_u_içâ.o Federal, promulgam bre Movimentaçio Fmancein. - CPMF e a Emenda ora emendada
a seguinte emenda ao texto constitucional:
~ o exemplo disso.
Art. 1o O art. 153 da Constituição Federal passa a vigorar
Em nome de objetivos tio nobres nio podemos. entn~tmto,
com a seguinte redação:
abrir mão de alguns ÍIIlp<XWIIeo pressupostos:
a) ca=c de fundamento a alti<:a oegundo a qual o novo tri"Art. 153 ..••.••: .•·----··-- - - - · - - - · ~ buto atingiria pesadamente os usalariadol e o conjunto majoritáVIU -movimentação ou transmissão de valores e rio da populaçio. Na vigtncia da Lei Coolp1ementar n•
de 13
de créditos e _direitos e de natureza fmancelra.
de julho de 1993, oo apooentadoo, oo pensioaiatu e os que ganha·
vam abl dez saUrioo, mlnimoo (DOY<IDia po< cento da populaçio)
§ 6° O imposto no iil.ciso VIII:
rocebuam ~r~~am~:mto espocial, focando usogurada a c;cmpensoçio
I - não é abrangido pelo disposto no §
intepl do valor do IPMI' J?080 po< oleL
li - a alíquota máxima do imposto de que trata
En1ondo quo alribuboçlo .-IDOVÍDIOilUÇi<> ru tranlmiseste artigo. bem como as condições para reduzi-la ou do fmancoira, al6m de roc:air apoau . - quem traDsiCÍOIIIr com
restabelecê-la. total ou parcialmente, será fixada em lei· e3labelecimen101 bi.JJiCmol e ddivw I""'Mimentoc COilliderivcis,
específica".
-- -deve ICI' insbUmcm.Jizwde nlo per uma contribuiçio IOcial, de caIll --quando pago por pessoa física:
riter provisório, com a ...........çl<> vinaJlada ao Fundo Nacional
a) poderá ter até metade de seu valor dechlzida . de Sallde, mu per um impollo pon!IIDOI1te cuja roooila Dio f~quo
daquele devido na declaração de ajuste anual do imposto vinaJlada lúoa de Sm!do, ombon defenda quo a ID&Ícll" porte doia
seja destinada orçameotaJ.'iamell&e ., fm•ooi•rnrnto du ações e
previsto no-inciso UI do caput deste artigo;
.
b) ser-lhe-á integralmente restiruido, se a soma de" J«Viçoo de IIO!do;
b) 6 mais aproprildo que 01te novo ODCafliO fisc:al10ja criaseus rendimentos anuais não exceder o limite fixado em
do cano um Jmpooto. Al6m do queo0co de cxdem drutri!Wia, que
lei."
Art. 2° O produto da arrecadação do imposto de que trata o sustelllariam um longo debare a favor dessa tele. cbiiiWDDI a
artigo anterior, nos dois primeiros anos de sua vigência. será desti- atençlo poJa o falO do quo oo mcalal1tea do roooitas obtidos a partir
r.ach integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financia- . de cauribuições nlo sio ropartidol can Esladoo e Municlpioo.
mento das ações e seJViços de satide, -não se lhe -ãpiicando. nesse Ora, como prr:tender que . . _ Diveis do governo ampliem oeus
perlodo, a vedação constante no inciso IV do art. _167 da Constitui- ~ gastos em atide ~e~ a Unilo aummla teU patamar de mecadaçlo e
nio divida com u outras esfetU de governo tamb6m rapooú.veis
ção FederaL
Art. 3° Do produto da arrecadação do imposto previsto no. pelo Sistema ÚDico do Saddo. Mantidu u mesmos coodiçilos estabelecidas nu PEC n• 37 o 40195, Eltadoo, DF c Municfpiolledo
art. 1°, a União entregará:
via FPE
I- IS% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito um montante oprmimado de R$1,9 bilblo a eFPM;
Federal; e
c) 6 mais •doqt•odo que este lmpollo Dio oojo provisório. O
II - 20% ao Fundo de PartiCipação dos Municípios.
Art. 4° Os contribuintes_ sujeitos a incidência deste imposto Calgraao Naciooal podo iniciar a roorpnizoçio de uma nova
matriz tribuliria pua o BIUÜ a portir- tributo, principa!mede
serão fiscalizados de forma individualizada pela autoridade tributária federal, sendo assegurado a esta acessar informações sobre as em face do IIIIJÍIDODIO de nov.. produ!OO noo m<m:adoo do capioperações que deram origem a cada laoçamento ou recolhimento tais imemaciooaii can ãçlo gJol-tizadt e lamb6m pelo fato de .er
real.o feoômcoo de ~odu eccaomiu ''infOIIJ;ll.is'~
deste tributo.
d) ....pra... qUe poiO
dô 2 (doii) aDoo .. roceiti disJustificação
poofve1 ~ po< oae impooto oort inlegrolmmte aplicada DO
fica mllllida a prioridade
Quando Lider do Governo Itamar Franco, na Câmara dos Sistrma Unico de Saádo.
Deputados, fui autor da emenda constitucional e tive oportunidade de lllllled.o du foo1el do firwnci•DMI'lto do SUS. que viria a aomar-se às receitas da Cofino o da Cootribuiçio Social sobre o Lude participar ativamente de todas as discussões que precederam a
cro Liquido, ombos jl oxislmtes;
~
aprovação_do_ rPMF.

n.

so.

..,.ido

pu,;

Com--

Continuo a_creditando que a existência de um imposto sobre
um País marcado
movimentàçãO"-cm· ttansmissão_ .fmanceíra.
pela economia informal e pela evasão tributária. é uma decisão
acertada.
Ainda que constitua um item- secundário na reforma tributária que julgamos necessária, a reiilstítuiÇã.O desse imposto seria um"'
pnsso importante para democratizar o processo de arrecadaçio,•·
tendo em v1sta que os sonegadores conrumazes não conseguem
prescindir das operações bancárias.
Por outro lado, há consenso na sociedade brasileira sobre a
necessidade de dotarmos o Sistema Único de Saúde- SUS de fontes permanentes de fmaci.imento e, além disso. vê~se como necessário- que União, Estados e Municípios ampliem seus níveis do
gastos em saúde.

em

c) os oonlribuintes do """""'ronda possam a ter direito do
se<em compensado~ doo valaa posoo a tflulo por coma do Impos-

"' do Movimeot•çllo Finmceira; o
r) ooma adoçlo doaa metodologia ora propoota .. ~
e Municfpiol ooriam ""'!"'' •.,. pela diminuiçlo do receilu odvindu do uma OVODIUal prclll"08'Çio do l'uDdo Social do Bnloq8n.
cia, . - o qual...,.,. s«ias d4vidu de sua telov!ncia pua o fi.
DmCÍOibeDtO do_..,.. d a - sociaL
Eao DOYO ÍlllpOIIU, o IMF, limciaJoria como anlocipoçlo
do lmpollo de Ronda. Abl molado do valor do IMF J>080 pela pessoa tisica, DO curso do oxordcio f~D~~D<eiro anterio<, poderia ..,
deduzida do valer do lmpollo do Ronda devido na doclaraçlo do
ajJste anual. Q.tando a peaiOII rmca auferisse :reoclimentos anuais
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iguais ou -inferiores ao limite fixado em lei, ela teria direito à restituição inr.egml do valor do IMF pago.
Por fim. gostarlamoo de lembrar que o IMF. além de gerar
fluxo de recursos constantes para o Tesouro, abrangeria praticamente toda a população. A sua aprovação, por outro lado. abre espaço para que possamos, no bojo da reforma tributária, eliminar
intimeros Outros impostos, taxas e contribuições que perderam a
sua efictcia e que não primam pela jlstiça fiscal.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995.- Roberto Frei·

Pm, a Argentina. 5,8%, o Panamá. 5,18% e, o Brasil, 2,7% do
Pm que chamo de Pm oficial.
Diante da situação do nosso Pais, em que todos os economistas - de direita, de esquerda. de centro - di:r.em que pam cada
real arrecadado existe um real sonegado. E de se supor que o DOISO
Pm real seja diferente do Pm oficial.
Verificando-se o perlodo comp<eendido eo~ 1980 e 1993,
observa-se que em 1980 gastamos ao redor de US$80 per c:aplta
e, em 1993, gsslamos menos de US$70 per eaplta em gastos pú-

re- Adem! r Andrade- Jetrei"SSn Peres - Osmar Dias- Renan
Calb<iros - Josaphat Marinho -José lgnádo Ferreira - Joel
de Holanda- Ernandes Amorim -Mauro Miranda- Carlos
Patroclo.io -Marina Silva - Valmlr Campelo - Gerson Camata - José Roberto Arruda - José Eduardo Outra - Roberto
Requlio- Fl""Iano M<io- Emitia Feraandes- Carlos Wlbon
-Romero Juci- Humberto Luceua - Pedro Simon -Eduardo
Suplk:y- Lúdlo Coelbo- Júola Marloe- Benl Veras- Geral·
do Melo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Ew:oo.tra-se oa Csss
o Sr. MinistJQ da Saáde. Dr. Adib Jatene. S.Exa. comparece ao
Plenirio para, usando da pmrogativa estabelecida DO § I" do art.
50 da Constituiçio Federal, presllr os esclarecimentos que se fize.
mn necessários sobe a potitica de fmsnciamento do sistema de
saúde, nos lem1os do A viso o• 1.0311/GM. de 20 de setembro de
1995.
Peço aos Srs. Uder Jader Barbalbo, Elcio Alvares e Hugo

blicos para assistência 1 saúde.
Um dado muito importante, que gostaria de deixar bem claro, sio os gss!DS federais com saúde no perlodo de 1987 a 1995.
Em 1987, gastamos US$10,9 bilhões; em 19gg, gastamos US$10
bilhões; em 1989, gsslamoo US$11.3 bilhões; em 1990, gastamos
US$9,5 bilhões; em 1991. gastamos US$7.9 bilhões; em 1992.
gostamos US$6,6 bilhões; em 1993, tluhamos um Orçamento de
US$12,8 bilhões, dos quais executamos US$7 .S bilhões; em 1994,
a proposta orçamentúia era de US$11,45 bilhões e gastamos
US$10,4 bilhões.
Se somarmos as perdas de 1989 a 1994 • 90. 91, 92, 93 e
94, cinco anos~. pom chegar ao valoc que obtcrlamos se tivá:semos gasto, nesses cinco anos, o que gUtamos
1989~ verificaremos que noo faltam US$15 bilhões. Essa foi a perda do sctor nesses cinco anos. se famos igualar aos valores de 1989.
Em 1995, "'mos um Orçamento de 13,939 bilhões. praticamente, 14 bilhões. Deste Orçamento. 2,7 bilhões estavam inscritos
para pessoal e 1.507 bilhio para pagamento da divida do FAT. Ou
seja, do Orçamento de 14 bilhões, ficarlamos com 9,7 bilhões para
custeio e capital.
1
No ano passado, bavfamos gasto 8 bilhões para cus~o e
cepilal: logo, 9.7 bilhões rcpreseDlariam 20% de acrEscimo- o que
não é o valor da inflaçio no período, mas t&lvez fosse possível
manter-se.
Entretanto, logo que analisamos o Oxçamento. verificamos
que existiam perdas. Tinhamos dividas do aoo pUsado que nio foram inscritas em restos a pagar e qUe tivemos que pagar com Orçamento deste exercício, que somavam 1,41 bilblo. Portanto, nio
tiohamos mais 9,7 bilhões, mas 8,7 bilhões.
Tínhamos lelos do Sistema Único de Saúde. O l<to 6 571
milhões por mês; multiplicado por doze, tem-se 6,85 bilhões. TIohamos no Orçamento 6.1)48 bilhões, o que nio daria para ...minar o exercício, poís faltavam 800. Isso já baixa o nosso recurso
para 7,9 bilhões. Com as despesas com pessoal, que enm. de
2.7 bilhões, devemos gastar 3,9 bilhões. EntiÕ, teDiOi uma perda, aí, de 1,2 bilhão, que tamb6m não estavam inscritos no 0!'çam.ento, o que remete nosso orçamento de custeio deste exercício para 6.700. Ora, se gastamOs 8 bilhões no ano passado e
se m:amos dispor de 6.700 neste cxen:ício, era absolutlmente
impossível manter este orçamento. Por isso, desde fevereiro,
março, eu comecei a me mõvinleiita.r para tentar recompor o Orçamento. Eu tinha expectativa de que pudesse ser recomposto,
dentro do próprio Orçamento da Uniio. Entretanto, eu me convenci, depois de discut:ii com a área cconômica dO Govemo,
que não conseguirlamos resolver essa perda com o Orçamento
da União.
O Otçamento da União, os SenhO<CS sabem melhoc do que
eu, deve arrecadar, de receita de impostos, 48 bilhões. Depois que
se retira o Fundo de Participação de Estados e Muniápios, resta ao
Governo aproximadamente 32 bilhões. A folha de ativos-inaliv-Os
6 35. Os recursos de 62.5 milhõeo de COlllnbuiçio social que vio
coostituir o orç8mento da Seguridade Social esti todo comprome-tido. Então. chegamos à conclusio de que JX"Cisarlamos de eaJrsonovo.

Napoleio e ao Senado< Antonio Carlos Magalhks que façam iotroWzir oo recinto o Dr. Adib Jatene.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Eooontra·se em plenário S. Ex" o Sr. Ministro de Estado da Saúde, Dr. Ad!b Jatene.
Nos termos regimentais, o Ministro jXxieri usar da palavra
e sua exposição inicial será de meia hora.
Para as iriteq)elações a S. Ex• serão àlamados os Senadores
in:saitos, que, DOI termoi do disposto no arL 398, alinea 'T'. do
Regimento lDlemo, dispmio de 5 miDutoS cada um. sendo assegurado ao Ministro igual "'DlJ>O para as respostas. Para conliBdil1-lo,
os Senadores poderio usar da palavra por 2 minutos, concedendose ao Ministto igual tempo para a trq,Iica.
Concedo a polaVI!l ao Sr. Ministro da Saúde. Dr. Adib Jateoe. que dispõe de 30 minutos.
Peço-lhe o obo&juio de ocupar a tribuna 1 nossa diroita.
O SR. ADm JATENE (Ministro da Saúde). Sr. Presiden"'· Sr:'s e Sn. Seoadon:s, quero agndecer a opo<1Unidsde de vir falar no plco!rio do Semdo sobft: o pleito que estamos couduzindo
em relaçlo i necessidade de rocunos para o Minist&io da Saúde.
Gostaria de colocar para V. Ex's, primeiro, dados sobe os
guto1 t.oWs em saúde • a pereemagem do PIB e per caplta • em
diferentes ~- A fonte 6 o Relal6rio sobm o Desenvolvimento
Mundial, do Banco MmdiaL
Verilicamos que os EJlades Unidos gostam US$2.700 per
coplta. o que repn:sema 12.7% do PIB. O Canadt gasta
US$1.900, o que representa 9,1% do Pm. Esses dois palses. ns d6cada de 70, gastavam 7 ,I% do Pm. o cpJc mos1n1 os gastos aos""""'" com saúde.
Fnnça. Japio, A1omanba e lülia gastam cen:a de US$1.500
por habilaD6'aoo, ao roda- de 8% do PIB. Paioes como Pottugal c
Gr6cia gastam mais de US$350 per caplta. o que represem ao rodade 7% do PIB pua Pootugal e 5.S% pua a Q6cia. A Turquia gasta
perto de US$400 per ""pita. O Brasil, somando-se todoo os gastos
privados c públicos, gastou, DO aoo de 1992, US$124 per c:oplta.
Se observumos oo gastos públioos com saúde dos poises da
Am!rica Latioa, verif"ICIU'emos que a Cosoi Rica gasta 7,5% do
PIB, reprcsenlalldo US$152 per aoplta. O Uruguai gasta 6.3% do

em
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Nesse entretempo, foi muito discutida a hipótese de que nós
tivéssemos, neste exercício, mais recursos do que no ano passado.
Eu já demonstrei que, neste exerci~iº, temos menos recursos do
que no ano passado. E desde que o real foi introduzido, nós gaslamos com o susj nos meses de julho, 580 niilhões; em agosto. 586
milhões; em setembro 598 milhões: em oublbro; 581 milhões; em
novembro 585 milhões e em dezembro 571 milhões. E nós ficamos. neste ano, gastando 571 milhões por mês, como tet_o._ De maneim que nesta situação nós não teriamoS-·como conigir o orçamento. Eu analisei as nossas. fontes, e esses dados do orçamento
do Ministério da Saúde foram repassados a V. Ex's.
Em agosto, procurei verificar se nós estávamos, na execuçio orçamenlária, lendo a previsão que eu havia feito em marçO
confu:mada. E nós verificamos que, excluin4o pessoal. amortização de dívida e SUS, em todos os outros itens, praticamente, não
cooscguimos cumprir minimaiD.ente o orçamerito. Até agosto, nós
tínhamos conseguido gastar 25% do rocurso com a Fundação Nacioual de Saúde, IS% com a FIOCRUZ, 17% com a CEME e 3%

oJNAN.
De maneira que, fazendo o leva.uta,mento de todas essas t>Crdas e da sib.lação do orçamento, n6s chegamos à conclusão de que,

para completar o,cxeiCício cobrindo as perdas e fazendo o reaj.Jste
ii rode pública e privada que presta serviço ac SUS, que pm:isaria
ser reaj.lstado, nós teríamos necessidade, neste exercíci<? para os 4
meses restantes, 'de um empréstimo de 2,4 bilhões; o que, projeta~
do para o ano seguinte, nos daria uma necessidade ao :redor de 6
bilhões.
.
Esse é um
É o cenári_o ckls rocursos e çia. deficiência
de m::urso que temos para completar o exercício. Não há dúvida
sobre esses dados e tenho af.lJlll;MJo s~guidamente que, se alguém
eveobJalmente tiver dados diferentes desse ou tiver. dentro do Or·
çamento. a possibilidade de resolver o esquema fmanceiro do Mi·
nistério, eu poobo-.me à disposição para discutir. Entretanto. du~
rante todo esse tempo, não houve nenhuma demonstração que ti.
v esse uma direçã.o diferente. Todos ConcOrdam com os dados.
E neste momento se monta um outro cenário que são as
fmudes e os ralos. Esse (;um cenário que vem sendo muito explorado pela própria im~a e. por isso, prCpai:ei um documento que
vou me pemütir ler, porque deixa essa siWação mais anumada e
mostm como estamos buscando resolver esse problema.
"A$ denúncias de fraude COillra o SUS tEm sído um
assunto freqüemeem prestigiosos 6rgãoo da imprensa."
Nunca é demais ressaltu o papel da imprensa livre no sistema. democrática. As suas denúncias- ajudam a informar e a formar
a opinião pública e alertam os órgãos governamentais pani acelerar as ações visando coibir todo tipo de irregularidades.
No caso das fraudes contra o SUS, nada a opor quanto à sua
divulgação que, na verdade, ajudam os_que buscam combatê--las.
Inclusive, em todas as apurações que o Ministério Público está fa~
zendo da CPI do ano passado eles têm livre acesso a l.Odos os da~
dos que estão nos computadores do Ministério.
As restrições podem ser feitas quanto a interpretações e
aftrmativa:S que agOia são subjetivas. A-aíumalivit niais- co-mum é
que o Ministélio ilada tem feito para combatê-las. Isso é absolutamenle falso. como demonstrarei a seguir.
Em 1992. quando, em circunstâncias especiais aSsuniro Ministério~ a Autorização de Internação Hospitalar - a chamada Alli
- era coosidcrada JX'I' muitos articulistas um cheque em branco e
que deveria ser extinta. Eu ilrguinCnteí, à épOca. que a AIH era um
cheque nominal porque tinha o nome e o endereço do ?oente, o
nome do m6dico, o nome do hospital, o diagnóstico, os procedi.
meDI.os tera.p&Jticos exea~tados e o número de dias que o paciente
esteve internado.

cerumo.
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As divulgações de fraudes fe_itas atualmente são todas elas
baseadas nesses dados da_AIH e seriam impossiveís de ser detecta·
das se não estivessem armazenadas nos computadores do Ministbrio. Isso é absolutamente importante., ou seja, foram as Anis que
permitiram a detecção das fraudçs e., em 1992. muitos queriain que
elas fossem extintas.
Nunca tinha sido feito um trabalho sistemático pam utilizar
esse enorme acervo de dado$ para identificar distorções, fossem
elas fraudes ou apenas erros ou irregularidades. A fraude, como V.
Exils sabem. sempre implica dolo ou má.. fé; o enu, a iiTeguiaridade
pode ser uma. desordem administrativa.
Em 1992. decidimos utilizar esse acervo de infonnaÇôes.
SabÚUilOs que o SUS era responsável por IlllÜs de 1,2 milbio de
intemaÇôes por m.Ss. lsiO equivale a 10% da populaçio por ano.
Buscamos, então, verificar por municipio, isoladamente, e era de
se pever que boovesse municipio que internasse 12%, 15%, se
eles fossem centros de região e internassem doentes de várias cidades próximas. Ocorre que encontramoo oJo apenas 12%, 15%,
mas 20%, 30%, 40% e até 50% da população por ano internada.
Na época. reunimos os Secretários Estaduais de Saúde e
entregamos a cada um a Pasta do seu Estado para que checasse es·

ses dados. esses números e deverlamos voltar a nos n:uni:r no fim
de setembro. A essa altura, o impedimen10 do Presidente ii invia·
biliz.ou qualquer medida neste sentido. Quando rcramamos neste
ano ao Ministério. nossa prinieira provid&tcia foi no seotido de rever esses nómeros e ver como estavam. E para nossa surpresa eles
estavam muito semelhantes aos que ti.Dba obtido em 1992.
Tomamos algumas medidas, das quais duas sl.o mais importantes. A primeira, todas as falums do mSs de dezembro, que
seriam pagas no começo de fevereiro~ mas s6 conseguimos pagar
no começo de março, provenientes de municipios com menoS de
30.()(X) habitantes e que tivessem intemições acima de 20%, ca1a·
mos em SO%, para que as instituições viessem a apresentar u jls·
tificativas; e aquelas que fossem aceitiveis foram aceitas.
A segunda medida que tomamos foi devido ii constataçio
de que 9,8% das internações eram feitas com menos de um ou dois
dias e isso não se justificava. Entio, mandamos cortar 10% nu au·
torimÇôes de iraemação hospitalar. Isso significava reduzir pua
9% por ano oo O. 75% da populaçlo, por DM!s. por municfpiO, seguido de um estudo, agora cm cada Estado. (m3. redistribuir esau
Anis. conforme • capacidade de .tendimento de cada mnnicipio e
fluxo da população.
Entlo, se em uma deteaninada microm:gíio, cada llUllliá·
piO tiVesse 9% e um muniápio recebesse OOentes de outro, redu·
zúunos as ADis de quem euviava e aumentbamos as AIHs de
quem recebia.
~ .. Este trabalho de prognmaçio inlegnda vem sendo coodu·
zido hoje em todo Pds. em cada um dos Estados, por comissões
intetgeitoras bipartita, reunindo representantes ~das secretariss
municipais e da respectiva secmtaria estadual
Pela primeira vez no País, estamos conseguindo fazer uma
progmmação integrada. cem tetos -fiiianceiros estadUaís e münici·
pãi.s, pa.Ctuados em reuniões dos interessados e consolidados nas
comissões intetgestoms tifpartites realizadas a cada quinze dias oo
Ministério da Saúde. Seis Est.dos ii completaram a sua programa·
ção e os deiillris deveiio compJett.Ias em pnzo curto.
Tmta-se de um trabllho diflcil. complexo, que vem ~~endo
conduzido para que a desceDtralizllçio em nível municipal, confDr'·
~ mandam a Constituiçio e as leis, possa ser realizada com. a
coocordBncia e a partícipoçiO de todos.
Nós oonscgui~ com essas medidas. reduzir. no primeiro
semestre, em 656 mil autarizações de intemaçio hospitalar, o que
~representou uma n>dução de R$112 milhões.
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der local, fica muito dificil nós fazennos a auditoria efiCiente e as
As auditorias, como classicamente reatizadas, continuam a
·
ser feitaS. Após a extinção do INAMPS, os auditores tiverãm seu lnegularidades coatimlariio a ocorrer.
Os resultados at~ aqui observados. dos municípios em gesnúmero reduzido e nós estamos limitados a pouco mais de 300 em
tão semiplena, conf'.ama.m a expectatiVa de que o caminho é conetodo o Pais. Eles continuam, porém, apesar de uma série de difi·
to e de que. em curto prazo, a realidade se modifique. Simultaneaculdadcs, inclusive de transporte. etc, que estamos procurando n::~
mover, a tiabalhar, realizando auditorias de rotina e auditOrias es- mente, ·oos estamos colocando criticas no Sisteri:la de processainento, que aprimoram a auditoria eletrôn.ica, fudicando distorções sapeciais, como uma auditoria especial terminada, na semana passanáveis -pc:c medidas gerais. A constataçio, por exemplo, de que inda, no Estado do Mamnhio, solicilada pelo Governadora.
temações nOO justi.ficiveiS por período de um e dois dias, batizaA conseqll~ncia da aputaçio das irregularidades pelas audidas pela imprensa como "ruras milagrosas", geraram a implantatorias tem sido o ICCOibim.ento elo valor glosado aos cofres públi- çio de uma nova critica. Nós já Unhamos tednzido 10% porque ~
cos e, coo.f(I[IDC o caso, o de~nciamento da unidade.
Se, em t:riDla dias. o recolhimento nlo se processar, o expe') nham.os intemações de um e dois dias. Como continuamos a ter in~
temações de um e dois dias, iiO -processamento de agosto, colocadiente é ena.minhado ao TriOOn.al de Contas para, confumado o
mos uma oova critíca no sistema: todas as internações com o nú~.
cUbito, determinar o MOOihimento.
mero de dias inferior ao previsto para aquela enfermidade ou para
Neste primeiro semestre, foram emitidas 886 ordens de :n::aqncle procedimento nio serio pagas.
colhimcDto pelos auditcn:s federais e, nos últimos tr& &DO$, encaNós verificamos que, de 1.120 mil AIHs apmscntadas
minhados ao Tribunal de Contas muitos processos de tomada esnas contas, 112 mil foram rejeit:a.das porque nio cumpriram
pecial de contas, tanto para presllldo= do SUS, oomo pora fome·
esta critica.
--cedores do Ministm.o e para conv&llos.
As justificativas que vão ter que Ser apresentadas agora aos
Depois de uma longa discussio, encaminhamos, há dez
dias, ~ I'IesidEncia da República, o decreto que mgulamenta o auditores servitio pua a revisão dos prazos de intemaçio, que sio
Sistema Nacional de Auditoria, considerando os três IÚveis de de 1982 c que, po!tanto, ptecisam ser atualizados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarncy)- Sr. Ministro, interGoverno. Nós vamos ter os auditores fedenis, estaduais e municipais, cada qual com atribuições especificas dentro do prin- rompo V. Ex• para dizer-lhe que V. Ex• dispõe somente de t:rBs minutos.
cipio constitucional e legal do SUS, com descentralizaçlo e
O SR. ADm JAmNE (M'uristro da Saúde)· Tcuninarci
municipa.lizo.çio.
Essa municipelizaçJo nlo deve ser entendida apenu cano antes.
Esse tmbalho, que é sério c profundo, para o qual estamos
a transfcducia da gcrEncia das unidades, mas sim, c principalmcn.
te, como transfen!ncia de gesllo do sistema em nível municipal mobilizando todas as secretarias estaduais e todos os conselhos esIsso deve incluir a rcaponsabilidade pelo planejamento, pelo COO· taduais e os municipais, nio poderá ser desmerecido por uma ortrato da; serviços, pelo controle c andiloria da; pmstadotes locais questração que parece nio visa apenas corrigir irregularidades,
c poder do dccisio sobre lodos os aspectos que interessam 1 popu- mas talvez impedir a aprovação da Contribniçio Provisória sobre
laçio, privilegiando a ptevonçio c atendendo a n:gion.alimçio mi- Movimentaçio Financeira. Pode ter sido apenas coincidência que,
crouegiona.I e regional. capaz a~ de conduzir .l organizaçio de diante da proximidade da votaçio da CPMF, se tcnba deflagrado
verdadeim campanha na im{rensa. que, por desconhecer as mediCODiácios intemmnici.pais.
Ao Estado cabcd a anditotia do sistema de sa6de municipol das que mostramos aqui, afnma que nada está sendo feito e que
c a ~o da tegiCIIllllizaçio e hieruquizaçio do atendimen- sem eliminar as fraudes e fechar os rala; nenhum Ieall'SO novo
to, retendo, cvcnwalmente, a gerEncia de hospitais de mcducia deve ser colocado no sistema de saúde.
Aprendi que a opiniilo pública ~ feiia pelA opinião pnbücaten:Wios.
'Ã Unilo cabem 111ditorias sobre os sistemas estaduais e da. Não sei quem controla a opinião publicada, mas sei quem não
eventual intervcnçlo quando ilrcgularidades nio controladas pelos controla: os que ficam nas ftlas desde a madrugada tentando uma
outros nlveis fomn detectados. Cabe, porticulanneute, A Uniio consulta, as nmlberes que nio sabem onde dar à luz, os cancerosos
csm:er a COOidenaçio c noanatizaçio g<nl do SUS com a tedis- que s6 oonseguem vaga quando sua doença já se tornou inopetátribuiçio pocblada dos recursos fmancciros.
vel, os caniíaco_s que morrem na fila aguardando intemaçio. os
O modelo de gcstio desccntmlizado, que foi proposto no que estio nas macas dos pronto-socorros, os que estio morrendo
govcmo passado c que n6s estamos bnscando implementar, mpre- de malária e diarréia, esses eu sei que não controlam a opinião pd.se:nta a mais profunda revoluçio no sistema de saúde do Pa!s e sig- blica, quando muito, sio utilizados pelo jornalismo de denúncia
nifica o cumprimento das detenninmções constituciooais e legais. para criticar pessoas e instituições que vêm lutando honestamente
Mesmo po<que incapoca o controle social como peça indispensá. e com a humildade dos que sabem das limitações e estio procunmvcl na montagem da godo, tanto municipal quanto estadual c fc- do removê-las.
dc:nl. Os conselhos ~talivos. seja o nacional sejam os estaPorque sei das artimanhas e dos camiDhos sinuosos e estru
doais c municipais. asaociados u confcm.cias de satidc. oomple- seguro do compromisso deste Governo é que nio me abalo e nio
tarlo AS medidas que irlo coibir IS irregularidades
aqui obser~ me amedronto. Continuarei lutando pelo SUS, para que se ntinote
vadas e que vimos cornJ»tmcJo
o sofrimento da popnlaçio de baixa .tenda. objetivo maior da nossa
No momento, mais de 2000 municípios estio Do que cha- ablaçio no Ministhr.io.
Muito obrigado.
mamos de gestlo incipiente; mais de SSO municfpios em gestão
pan:ial c 44 jl assumiram a gcstio semiplena, rocebcndo o ..U
O sR. PRESIDENTE (JoSé -Samey)- Pássamos agora ~
teto financeiro e assUmindo a gestio integral, incluindo a audi- fase de interpelaçllo. A lista de orado= é de 20 Srs. Senado=.
toria.
- Vou conceder a polavra ao Senador Ednm:do Supücy, primeiro
Para que os Senhores tenham uma id~ia? nós te!nos em orador inscrito.
Penwnbnco seis auditom; fcden.is. Recife foi colocada em gcslio
Peço a t.cxiOs os Srs. Senadores que observem estritamente o
scmiplcna. Só Recife .i' trcinoo 2S andilorcs para fll2l0r o controle tempo _regimental de cinco_ minutos, p»sibilitanQ.o que todos na
locaL De maneim que, sem a cotllribniçio e colilboraçio do po. Casa tenham oportunidade de interpelar o Sr. Ministro, conforme
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Con_ceçlo a palavra
a inscriçãO de cada um para faz!.. lo. Assim, a Mesa irá alertar o
Senador que se enCOQt:rar na tribuna quando faltar um minuto para <W Sr. Ministro Adib Jatene. V. Ex• dispõe de S minutos.
O SR. ADffi JATENE (Ministro da Saúde)· Muiw obrio ténníno do seu tempo.
gado. Sr. Presidente.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
Cnncordo que é uma preocupação do Governo reduzir o
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP) - Sr. Presiden.,,
Senador José Samey, Sr. Ministro da Saúde. Adib Jatene, em pri- que se chama ''O.lsto Brasil". Mas essa redução não poderá ser feimeiro lugar gostaria de fazer uma reflexão sobre a atitude do Go- ta à custa da redução da captação de receita pelo Estado e sim à
verno _com respeito à reforma tributária. à própria Contribliçio custa da ampliação da base de contribuição, reduzindo a carga soProvisória sobre Movimentação Fmanceira e ao Fundo Social de bre os que efetivamente pagam.
Emerg&ciL
Sobre o efeito desse custo em relação à economia em geral,
De um lado, o Govemo diz que quer reduzir o clJamado gostaria de dizer que esse LribulO não é uma novidade. No ano pas"Custo Bmsil". V. Ex•, junto com as autoridades econômicas, che- sado. o IPMF foi arrecadado num semestre em que havia inflação
gou a examinar em profundidade o efeito da Contribuição Provi- e estabilização. no qual tivemos níveis baixos de inflaçio. Nio
sória. sobre Movimenta.ção Financeira a respeitO do que o Ministio conuibuiu de fonna negativa à estabilização que se conseguiu, e
Pedro Malan considera o ''Custo Brasil"? Quais seriãr:D. Os teflexos quando foi extin.tõ, el:n dezembro. quase passou despercebido.
Ã sua extinção não causou nenhum impacto sobre preços e
sobre a competitividade da economia brasileira? Qué pasSos seriam dados pelo Governo se porventura for aprovada a Contribui- a inflação. o que permite admitir que 0,25% não ca~sa as pcrturba.çõeS que muitos sugerem assim como não causou no ano passado.
ção Provisfria sobre Movim.enlaçio Financeira? · ·
O Govemo propõe diversas inicüitivas na direçio de uma Atinge-se uma base absolutamente ampU,.. não .compromete a população de baixa renda. não precisa de nenhum novo sistema de
re~orma tribltária. mas parece que não tein confiança na sua própna proposta, porque também propõe, ao mesmo ~. a prorro- operacionalização para que seja arrecadado. pois a operacionalizagaçio do Fundo Social de Emergência por quatro· anos. Ou seja, ção já está feita. Os bancos conhecem o sistema, nio há nenhuma
para a16m do próprio mandato do Presiden"' Femando Henrique dificul~de sob o ponto de vista desta arrecadação.·
E evidente que eu tenho grande expectativa de que a reforCardoso.
Ora. ou nós analisamos uma proposta de refmma tributária ma tributária seja discutida e aprovada pelo Congresso e vet!ha
que realmente venha. a resolver os problemas fiSéa.is, da saúde. da oferecer ao Govemo os recursos necessários. É por isso que na
educaçio, da justiça e da melhor distribuição de renda n& socieda- Emenda Valadares há um artigo que permite ao BlceaJ.tivo modifiCât a aliquota ao máXúnà- de 0,25%. exatamente para nio haver
de oo vamos ficar com medidas provisóiias.
Seri. que o Governo oão eatá acreditando na sua própria - qualquer tipo de colisão com-a eveõfual refama tributária que veproposta de refonna tributária? Por que i.riamos aqui aprovar uma nha a ser feita e torne o lributo dispensável. basta colocar a aliproposta de Conlribuiçio Provisória sobre Movimentação Fman- quota zero e ele estará eliminado.
De maneira que não há nenhum ·tipo -de colisio. Ocorre que
ceira e tamb6m uma proposta provisória· do Fundo Social de
EmcrgSncia? Não seria melhor atacarmos com energia a questão eu não sei · e eu não sei se alguém sabe - quando n6s vamos ter a
ftseal tributária no País de maneiia a assegurar os recunos neces- aprovação da reforma trib.Itária e que reforma será aprovada. Por
sárioS, comõ V. &• bem salienta, pam a saúde, para a educação, isso, também. o Fundo Social de Emergência é fundamentaL V.
Ex' sabe que dos 48 bilhões de recetta de illljÍÓStos, o Governo
para todos os demais setores?
·
Um outro ponto refere-se ao esforço que V. Ex• vem desen- fica com aproximadamente 32 bilbões e que a folha de ativos e
volvendo para ter recursos suficientes para sãúde e t.amb6m para inativos consome 35 bilhões._ O Fundo Social de Emergência cobre uma série de despesas que. de outra forma. ficariam descobera dimimlição da mortalidade infantiL
V. Ex.• tem anunciado um programa de governo, em que se tas. Por isso, o Governo e5 defende támbém, para que ele se manteprocura atacar com medidas pontuais maneiras de se diminuir a nha como segurança de que se pode areitder a essas despesas..
Os programas que o Governo "está conduzindo. de teduçio
mortalidade infantiL Mas. num sentido mais amplo, se o Governo
nio se preocupar com sua política cconômica, de assegurar a todas da mortalidade infantil, de redoção em 50% da rilalária, de elimias pessoas. a todos os brasileiros, condições de sobrevivencia dig- nação do Aedes acgyptlJ visando um colllrole de(mitivo da denna. garantia de emprego, garantia de uma remuneração adequada, gue, entre outras ações do minist6rid, evidentenlente. necessitam
de uma renda mínima para Cada pessoa neste Pais, comO vamos de recursos adicionais.
Nos 550 muniápi.os que estamos Cstndando, já levantamos
assegurar eficlcia no combate à mortalidade infantil. se não tivermos assegurado que todos os brasileiros tenham condição de so- todas as necessidades de pontos de água oa.s resid&cias. melboria.s
sanitárias, extensão de rede de água. captaçlo etc. Isso tudO. cm
brevivência?
Sr. Ministro Adib Jatene, nós aqui estamos considerando a três anos. segundo a nossa estimativa, consumiria mais de um biproposiçio de se assegurar, caso seja aprovada a ContribJiçio lhão e 200 milhões de reais.
-Creio -que a isenção arh mil reais já está. contemplada DO
Provisória sobre Movime:Dtação F'maneeirã, õmioi- pfogieSSiVidade
na proposta. Para. isso consideramos que seria interessante que IPMF, mas não na emenda. Está contemplada na lei ordinária que
aqueles que tivessem uma remuneração, por exemplo, de at6 regulamenta esse tributo. Com esse tributo. na verdade. é uma reR$UX:X>,OO pudessem ser isentos da CPMF, caso seja aprovado o criação do que já tivemos no ano passado. todos esses aspectos jl
estão con"'mplados na lei ordinária aprovada pelo Congresso. O
que V. SL pleiteia.
Já tivemos oportunidade de dialogar sobre isso, mas eu nível de isenção, de aposentadoria, de salários, tudo isso seri conagndeeeria se V. Ex' pudesse nos dizer como "'m aprofundado a templado na lei que se seguirá à aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senador Eduardo
sua reflexão sobre o sentido de piogr:CS.sividade--ou regressividade
da Coo.D:ibuição Prov~ sobre Movimentação Financeira e se Suplicy, V. Ex• dispõe de dois minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Seri. que n1o oeV. Ex• consideraria adequado fazer.sc uma proposiçio nesse sentido, seja na emenda à. Constituição, seja na forma de regulamentar ria então adequado. Sr. Ministro Adib Jatene, que se :realizasse um
esfocço conjunto no Congresso Nacioo.al? Ao invés de prorrogara lei referente ao assunro.
•
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Ten:eíro, oPPA, <pie Eo P!ano-Pliuiaimlu, o
plano
se o Fundo Social de Emergência. com basC oa desconfi3.nçâ de de investimento do Governo. exige, pela Constituição, a sua indi·
que o Congresso Nacional não vá analisar, com a devida presteza.
as propostas de reforma tributária, que efetiVameD.le houvesse um- caçio de programas c projetos por regi!o. Estou de posse do PPA
comprcmisso de todos nós. Posso falar, inclusive, em nome do
aqui e no19 que, no M_inist4Srlo da Saúde, o PPA está gen6rico demais. Enteodo os objetivos aqUi colocados., mas Dio se cumpre o
Partido dos Trabalhadores.
dispo!ito na nossa Constituição, que exige Cjue os programas -e proA atitude do nosso Partido seria diversa com relação à ConjetaS- sejain detuUdos, em termos de ínvestimentos, _por região. E,
tribuiçlo sobre Movime"'ação Fmanceira. O nosso intuito seria" b
realmente,_ em grande parte do PPA, isso não consta. Lamentavelde efetivamente colocar isso dentro da proposição da reforma trinieni:e, Cria-se um pouco de ioqUieb.uJe dos parlamentares. Gosta~
but.lri.a se aio tiv6ssemos, ouln. vez, a prorrogação do Fundo S<>ria de saber sua opinil!o.
·
cial de E~ncia, ou seja. que pudéssemos estar anallsandO
PÕr oull'O lado, como o IPMF~ que seria Uill m;urso adicio-Contriruiçio sobre Movimentaçio F11l811Ceirn no bojo de toda a
nal, resolveria problemas mais utgCDtes, emergentes. do setor sat.i~
refonna tributária. Desse modo. teriamos delineado exatamenle o
que vatllOS ter em termos. de um lado, de arreca.daçio de ~ISOS de? É possível o Minist&io da Salide encaminhar ao Senado e ao
Congresso Nacional a aplicaçlo regimaHzada dos reamos do
e. de outro. de gasiOI que efetivamente se fazem necessários. Temos a conf~mça de que V. Ex• bem destinará esses rea~rsos na IPMF que estão sendo postulados? Sabemos, V. Ex' jt se referiu
ma da saáde, da cducaçio. de forma a atacar mais frontalmente a ao assunto ~ que uma das grandes ctfticas con1ra a aprovaçio do
IPMF 6 o que V. Es' enfocou sobre as fraudes c oomJpçio DO
pobreza em 110130 Pais.
O$R. ADm JATENE (Ministro da Saúde)- Insisto que, sus_
em relaçio ao Fnndo Social de Emergência, rosquei verificar oude
Todos sabem que o SUS 6 um programa importante, fnndase aplicam os mcunos. Estou coo.veo.cido de que a aplicaçio do menlal. Fui prefeito da Capital do IIUOI Estado c sei o que elo repFnndo Social de ~ 6 absolutamenle necessária para o
resentou no setor de saúde, mas acredito que V. Ex• e:sti tomando
Govemo. l'o< outro lado. • p<6pria destiuaçio deste recurso estA algumas providencias. Nio temos dóvida de que o mecanjqno ri~
no Olçamento da Uuiio, ou diretrizes otÇamelliÓrias de cada aro
goroso de controle do SUS 6 talvez um grande caminho, al6m de
e nlo ~razio pua que eu me JXCdcUpe.
·
outros, para superar os problemas graves no ~I_Dr ~ saúde.
O fAto de eslamloo propondo algo que seja provisório e
Referiu~se V. Ex• a auditorias e nio tenho chlvida ~ se nio
emergencial faz ablolulo SCD.tido, porque a nossa necessidade ji houver controlo social, já que o SUS 6 altamente desoen!n.liz&do,
esl.á exigindo uma antccipaçio de rea.~nos. Estamos pleiteando estando ramificado em todos os municípios -. de que é fundamenum enqristimo da Ú'el. ec:onômica do Governo pua fechannos o
tal que haja um conll'Ole social rígido, os conselhos estaduais e
exeiclcio, elimjn•nclo essas def'Jciências pora a Funda.çio Nacional municipais t&n que atuar. Quem coDhece o mecanismo do SUS
sabe que, muitas vezes, ele é fácil de ser fraudado, mas V. Ex_•
de Saúde, CEME, FIOCRUZ e alguus progmmas oomo o Pmgiama do Leite etc. Essa necessidade 6 emergcncial
mostrou a preocupação do Governo. Neste sentido, elogiamos e
A Comiuio Especial Constitucional da
dos Depu- acreditamos DO fortalecimento desse meomismo, além da divulgatados possui algumas pqx:ctas para sanar defmitivamente essa ção e também a oonscientização da população de que o controle
deficí&>cia cr&úca de m:ursos pono o setor da saúde. Uma delas 6 social que se impõe, talvez, seja o únicO CII.DlÍnho para evitarmos
de autoria de um Depuudo do Partido de V. Es', Eduru:do J<><ge, vazamentos e fraudes.
que propõe 30% doo seguros da segmidade para o Ministério da
A respeito dessas questões e ~. V, Es' poderia nos
Saúde _ Ora, oomo a seguridade neste ano tan 67 bilhões, 30% se- ajldarpam o processo da tomada de decisões oom relaçin ao JPMF.
riam ao ~de 21 bilhões, que 6 o que estamco propondo para o
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com o palavra o Miano que vem com os recursos da Contribuição sobre Movi.ll1Cilta- nistro Adib Jatene_
çio Finmoein..
O '!R. ADm JATENE (Ministro da Saúde)- Muito obriSe • propoota do Deputado Edulldo Jmge prosperar e foc gado, Sr- Presidente.
aprovada como uma omooda oowtiluciooal, tio logo ela em. em
Considero o principal problema do selcr de saúde, hoje, o
exeruçlo loma-ac d"'rv essúio om::uno do Fundo Social de Emcr- montagem de um esquema rmanceiro que tOme Vibel suas atiVidades: ou temos um esquema fmanceiro e o faremos, ou nio temos
~ e ole poderia - extilllo. Mu eoqu8lliO isso nio OOOil'e, pm;issmoo deite trih!lo porque 6 ooo:liçio. talvez at6 sloe qua non, pom um esquema fmanceiro e valllOS discursar. Por isso, estou pmxuque o empm.timo que.......,. prolendendo cooseguir seja obtido.
pado com a montagem do esquema fmauceiro.
O SR. EDUARDO SUPLICV (PI'-SP) - Mlito obrigado.
Quanto aos __objetivçs, propostas e políticas, posso afnmar
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Concedo a palavra que as politicas do setor da saúde estão estabelecidas na Constituiao !X'ÓJÚDIO ondo< imcrito, Sooador Cootinbo Jocge_
ção e nas Leis OrgânicaS:. A po1ítícã-a.e saúàC é dirigida Do stiDtido
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA)- Sr. Presidente, da descentralizaç_ão. com municipãlizaçlo. no privilegiamenrO da
Sr. Ministro, sn e Sn. Senadores, V. Ex• aqui está exatam.erte jmvenção. Ocotre que não pcxlemos fazer a munícipaliza.ção com
pono defcoder a tese de que a saúde p<ecisa de "'""'"" adiciouais a simples transferência das unidades para gerência municipal É
attav& do IPMF.
preciso não confundir gerência de unidade com gestio de sistema.
Eldo, pua ÍDStiiüiitiUr DCOSaS doeisões, al6m do que v. Es'
A gestão de sistema tem que implicar no planejamenro. llO
ji se rd'erm, gootaria de ..,. objcôvo e traze< aJiunss questlles cm- contrato, no controle e auditoria e na soluçio de todos os evenblais
mw pua que V. Ex' pxlosse explicar ao Seoado aspecto ÍlllpOltiDie problemas, recebendo o JDlnicfpiO o -teto fmanceiro que lhe foresdo..., IOioro lllllf algumas dúvidu eaatamente sobre ele.
tabelecido. pam que então P,JSsamos realmente eferuar um controPrimeiro, D& oua opiniio, apesar de ser coohccido DO Brasil, le adequado.
mu acho que 6 impc:l:tmtc sabcmnos bem clamnerte isso, quais
Referi·me aqui ao quC-estamoS fiiendo.-Quimto-aos eiiã~
ou qual o principal problema de saúde polblica no Brasil?
dos, nas reuniões bipartires. a programação integracla, com porticiSegundo, que objetivos, estn.tégias e pnllticas, de fonns paçio dos municípios. V. Ex• foi prefeito e sabe que quando se-fãz
bem sucinta, o Governo protmde usar pora enfrentar tais proble- um cenll'O de saúde w um hospital. isso representa aumento de
mss?
cuslo. É uma nova fonte de custeio e uma nova fonte de despesa.
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Assim, ou sabemos o que aquela unidade nova vai representar
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE)- Sr.
para o custeio em dcspea. c DOI pepuamoa pua alcndcr Aquela Ministro, a primeira vez que tive o prazer de me encontrar com V.
despesa. ou a unidade vai ser feita c Dlo vai funciooar. Estamoc Bx• foi este ano, no mês de junho, em uma reunião conjunta da
cansados de ver isso no PafL
Comissão de Assuntos Económicos e da Comissão de Assuntos
Nio am>dito noc projctoc Daciooaís globois, pomo que cada Sociais, onde V. Ex& compareceu e rez um relatório que realmente
estado tem que fazer o seu projeto, juoto com os IDJnic{pioa:. esta- me convenceu da sitilação grave por que passa a saúde pública em
belecendo suu prioridades. c 6 isso que eslamos fazendo no mo- aosso País. E essa mesma a:mstalação tiveram todos os Senadores
mento.
-- -----ali presentes.
Para o PPA, a dificuldade foi casa: estamos. no momentO,
Não tive a oportunidade que outros tiveram de conhecê-lo
fazendo com que as reuniões nos estado& estabeleçam as priorida- oo INCOR. no Hospital do Coração. porque graças a Deus até a
des de cada um deles. Ji mccbi de todos os sccrettrios estaduais, presente data a minha pressão é 12 por 8. Fico tranqUilo todas as
resultante das discusaões Dai comissões intcrges.toras bipartites. as vezes que um médico vai medir minha pressão.
ob!u de que cada estado noc:essita, principolmcntc as que estio
Entretanto, tenho certeza absoluta de que V. Ex&, conheceparalisadas e as que precii&JD- tcmúnodu, com uma priorizaçio dor como é do coração do homem na sua intimidade, é também
fcila cm nlvcl calaàlal, poctuada DCSIU I'lllniõcs imcrgestoras. De um profundo conhecedor hoje daquela moléstia grave que aülca o
Dl.lliOÍia que esse 6 o camiDbo que catomoo fucndo, j4 lcDbo toda
ccraçio do lxasiJeiro. principalmente o coração do mais pobre,
a prognmoçlo de acis catadco.
que é a doença da saúJe pública, da situação dantesca em que viSabemc... alualmczde. o teto do cada municipio. o CUltO vem comunidades inteiras, prinCipalmente nas regiões mais pom6dio de cada prncedimculo em cada Ulllliápio. e estamos em bres, nas periferias das grandes cidades, onde não há o seguro que
coodiçõca de llmllfcrir ao mulliápio a gcsllo. Pua que caaa ll'lnS· J6 o rico p<Xle pagar, onde não bá hospitais de cinco estrelas. É
f~ ocoua, ~ de que o IJliiiÚCfpiO ae capocite pua uma realidade que só é vista por aqueles que estão em contato diáC<llltrolar, pua processar, pua audibr c pua tealizar toda a gcstio rio com a vida social do nosso País.
ao nlvcl municipol. Por islo, tcmoo mais de 2.000 municlpioa que
Por essa razio, Sr. Ministro, roi"(Jue eu mesmo enfreritando_
estio cm gcstio insipiilotc, aiuda Dio cm Cooselho ~m~nicipal, mu a adversidade de campanhas que são feitas, nascidas até no meu
estio .. pnoponndo.
&lado. como Senador mais votado de Sergipe, não me arrependi
Hi mais do SSO mü munidpios em gesllo pccial. ji es- da hora em que assumi a responsabilidade de apresentar, perante o
tio fazendo a auditoria, sem ~ber o seu teto para decidir so. Senado Federal, a Emenda ConstituciOnal que levou o número 40,
bre a aplicaçio. Estamos com quarenta e qumo municlpios que que trata da saúde pública, que trata da contribuição ~ial de
estio fazendo esse tipo de gestio que chamamos de scmi-plena. emergência. Essa emenda recebeu quinze volOs; essa emenda. que
É por aí que a distribuiçio do recurso vai ser feita, de forma re- consubstanciou a sua idéia, recebeu todos os volos da Comissão
gionalizada, porque cada estado vai ter o seu leito, vai teeebê-lo. de Constituição. Justiça e Cidadania do Senado Feder.aL Dos Sena·
Se ele gastar mais, ou o munidpio gutar mais que o tero. o esta~ dores que estavam ali presentes, boove apenas duas abstenções. O
do ou o mmicípio colocam o rec:uno e. se ele gastar menos. fíca p-oje to inicial teve a assinatura de 5 J Senadoms.
Antes que tenni.oe o meu temp:J. vou entrar logo no assunlo
com esse recurso que sobrou para fazer aplicaçio no seu estado ·
que me ttouxe aqui.
ou no seu municlpio.
A Constituição, no seu art. 194, criou a seguridade social,
ConCOldo inteiramette. estamos investindo muito Disso e.
talvez. o sistema de saáde seja o que est6 mais avançaOO nesse que abrange a saóde, a previdé!ncia e a assistência socia.i. Para reproblema do cootrolc social.IDfelizmeute, ~m~itoa comclhos, priD. aan.ir, dois itens que considero da mais alta importância e que mecipolmcnte munlcipoia. aiuda do manejadoo pelo prefeito, que co- recem umã-reflexão devem ser apresentados nessa hora. Primeiro.
loca peiiiOOS clc sua amizade o que Dio do
tepre- a seguridade social, a sua coberbJra e o seu atendimento são unisentativos da sociedade como um 10do. Mu islo tamb&n está pro- versais. ou seja, todos têm de ser atendidos pelo sistema de saúde
gredindo. Tivemoo o primeiro CooJ!'"UO de Cooselhcitoa de Saú- plblica no Brasil. ricos e pobres, católicos, protestantes, brancos e
de. em Salvador'. neste ano. e estamos avauçmdo neste: campo - - Nio há discriminação na Constituição de 1988.
Primeira pergunta: com relação às pessoas que podem pagar
para <p~c o controle social seja mais cf"JCiento.
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Samoy) • S. Ex', Scuador o seguro saóde tipo Golden Cross, Unimed e altros, essas pes·
iOIS poderio, segundo o seu pensamento, renunciar ao atendimenCoutinho Jorge, dúpõe de dois minuiOI.
lo do SUS para que oo mais pobres sejam atendidos?
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB·PA) • Eu só queria ·
Segundo item: deve haver uniformidade e equivalência dos
realmente obter mais uma infor:maçlo sobre o IPMF. AproVado o
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, ou seja, o serrecurso, o MiniStério teria cOndições de comprovar ou informar. viço de saúde que recebe o homem da cidade nos melhores bospi~
de fotiDa global, sua aplicação por regoo.-se jx)SSível p:,r estadO,
tais que conhecemos, esses serviços devem ser os mesmo~ a serem
coosiderando esse indicada:' de teto que cada unidade ted. Seria pcstados aos homens do interior e da zona rural. O setor S_aóde
poss(vclcssa inforriJaçio pua o Senado Fedcnd?

real"""'"'

111m condições de fazer isso?
~
Muito obrigado, Sr. Presidente.
proposta orçamentárii. p111. o pró:timo exerácio Ç<mO uma fODte
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Concedo a palavra
provisória no OrÇamento, que está iDdicado ali oodc v li 101' aplica- ao Sr. Ministro-AdibJatenc, por S minutos.
do: vai ser aplicado no SUS, DO Prognma do Leite, na Fuudaçio
O SR. ADW JATENE (Ministro da Saúde)· Muito abriNocional de Saúde c acd ddalhado dcolm da prognmaçio rogio- pelo, Secador Alll&io Carlos Valada=, por sua intCipelaçio.
naliuda de cada &lado.
f\lnldoço a V. Ex& pcx ter assumido a autoria da Emenda n° 40,
O SR. COUI'INHO JORGE (PMDB·PA) • Muito obri- que busca ofen:cer esses recursos adicionais ao· siStema de üódc.
V. Ex& perguntou se o sistema de saúde pode atender as pogado.
O SR. PRESIDENTE (Jos6SimOy)·ComapolavraoSc- pliaçõeo poms que n!o dispõem de boopitaL de coodiçõcS de
alaldimento. A minha resposta é sim. Estamos implementando
nador Antooio Carloo Valadareo, l<rociro orador inscrilo.

O SR. ADW JATENE (Ministro da Saúde) • !soo estA na
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O SR. ADm JATENE (Ministro da Saúde)- Procurei demi:>nstrar como eStãniOs con.iUzindo -o siStei:Wi, a participa.çiO-do
nível estadual e municipal, a descentralizilçio com municipafízação. Temos O próprio~Minischio Público atento a todas -as eventuais denúncias, buscando nas instimições as inegularidades que
apoiamos. _e toda a estrutura do Ministério e informações _que: temos DOS~ estão senqn:-à dispoSição do Minis~rio
Público, que tem ajudado muito nessa investigação.
Qtiando assumi o Minist&io,__rece~i_ o ~~tante do Ministério PúblicO e o Delt:gado da Policia Federal e dei total abertura sobre as infoimações constantes DO ~thio. A~ito que o
cóinbate à fraude Dio ~ algo que possa ser feito isoladamenre. O
combate à fraude tem que ser o resultado de um grande esforço de
vários setores, JXmiUe a fraude 16. antes de tudo, um problema âi.co, é um problema da ética da sociedade que JrCCisa ser revista,
porQue as- fraUdeS- não siO 56 -ooutm o SUS, sio CQltra a Receita,
contra a Previdência. Esse problema precisa ser permaneutemeote
cooibatido. O que Dio- podemos aceitar~ a falta_ de combate~ _
Na llledida em que estamos _combatendo, na medida em que
estamos filzendo prOgramações íniegradas nos Estados~ onde o
detalhar. Mas quero dizer Camarajibe, uma cida.de J_om1itótio de _controle social está sendo aprimorado. onde demonstramos que,
Recife onde não há nenhum leito, conta agora com dez ei1Uipes de em cinco anos, a perda do setor foi de U$15 bilhões, temos queresaúdc da famllia. Recebi do pmfeito os dados da cidade relaci-ooa- compor esse sistema flilii.IlCCiro sem o que o próprio combate .l
dos com o desempenho dessa es!Ialégia. A mortalidade infantil lá fraude fica !'ll'}ldicado.
antes do primeiro ano de vida era de 100 crianças por mil Dascidos
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Suney) ·Concedo a palavra,
vivos. OS dados do primeiro semestre, projetados para o ano incei- por cinco ttiinutos.; ao quaito Seri.ador inscrito. ViiSOO Kleinllbing,
ro, mostram um índice de 36 por mil nascidos vivos. E, de março com permuta com o Senador Francelina Pereim.
deste aoo a agosto, em Camamjibe, não moneu nenhuma criança
O SR. VlLSON KLEINOBING (PFL-SC) - Sr. Presidenpor di811'6ia. E o transporte de doentes para Recife por ambulância te, sn e Srs Senadores, Sr. Ministro da Saóde, como sabe V. Ex•,
foi reduzido ao redor de 90%.
·
sw autor de uma emenda que causoo: alguns problemas na. conduDe maneira que há estratégias capazeS -de ofetceer a çssas ção desse seu proéesso dC-c:anearrecu:rsos pu-a a área da saúde.
populações o atendimento de que elas efetivamente necessitam. E
Apre"sentei a emenda de criação do lPMF para pagar a dfvin6s-estamos-investirido-naimplementaçio--dessetipo-de--estratégia.~
àa púbüca do País absoiutamenie consciente do que estava -reali.:
Quanto b pessoas que possuem seguro e que dispõem de zando, conscience até pua que o Pafs parasse de pagar juros. Este
outms maneiru de serem atendidas, Da grande llUlioria dos casos ano, o Gcwemo Federal deverá po.gar U$12 bilhões, a16m dos juros
elas nio procuram o Sistema Único de Saáde porque tem o seu que os Governos Estaduais irio pagar. O Govemo da Uuiio irá psatendimento em condições até mais satisfatórias. Procuram o SUS gar de }lroo, a cada fmal de ""IIIIIDA. <> c:omlSpODIIenle a um bospiapenas na emerg&.cia. E nós já estamos OOiDpletando um projeto, la! de trezentos leitos igual ao do Rio Grande do SuL
que está sendo disaltido boje no Conselho Nacional de Saúde, que
Ao elaborar o projeto, tentei tributar o povo e o próprio Goestá reunido, para que e;sas entidades façam o~ do SUS vemo, porque. para anecadar esse tributo, tedamos que obter das
quando os seus segurados fcxem ar.endidos pelo referido sistema.
amais -receitaS CcompJtar o valor equivalente. E-o que o País- ecoTemos OUtro grupo liãbalhando na normatização do que nomizassedej.lrospoderiaaplic:arnasaúde,naeducaçioeoamocllamamos medicina alternativa, poiqUe o nosso sistema não é ex- radia.
clusiva.mente público, ele é misto: póblico e privado. A iníciativa
· Reconheço que, infeli7mente. as duas priÕridades chegaram
privada 6 ~. e esses grupos de seguro-saúde, de medicina de no mesmo_ momento: a prioridade e a credibilidade de_ V. Ex• ~
grupo, Unimeds, comportam ao redor de 20% da população, que é o problemã quC a Naçio está vivendo. Fiz consciente e serei Obna população que pode comprar esse tipo de seguro ou pessoas que gado a votar na minha e_menda, sem por ela lutar.~. enttetantrabalham em empresas que conseguem oferecer aos seus fundO- to, que o Pafs apioVeite OqUe for eisenC:iãl cLiquei& minha emenda
oários esse tipo de seguro.
- sem lutar por ela. Está na bom de o Bmsil gastar o ·que auecada e
O SR. ANTONIO CARLO~.V ALADARES (PP-SE) • não o Prefeito passar a conta para o Govemaâor e este, para o~
Sr. Ministro, freqllentemente estamos a acompanhai Da iiJiPreosa o sidente. Para a Coroa, como se fazia 8ntigamente.. Está- na bOia de
seguinte racic:x;_fni_p,- <jle considero equivocado: a saúde não tem verifiC8ImOS como são feitas as despesas.
controle nem fJSCa!izaçlo sobre os seus gastos. há desperilicio e; -Por
ciSO dã-s&ú,de. em seu relatório. V. Ex• escomo nlo há coottole de gastos. não se pode mais conquistar re- - pecífici que ci SUS. este ano. deveria ter R.$6.800 bilhões pal-a
cursos para a sua manutençio.
atender a AIHIUCA, e o Ministmo da Saóde procisaria de R$4 biV. Ex" não aaedita que o Poder Pl!blico e, mais de perto, o lhões para a folha de po.gamento. Parte da atividade fun, a
Ministério da Sadde. com os coosolhoo municipais, Tribunal de Alli/UCA dá quase R$7 bilhões, enquanto que a folha de paga·
Contas da Uniio c toda uma siltemitica de fiscalização institiJcio- menio da saúde, R$4 bilhões.
nali.zada no Btasil, poderio atuar concomitantemente. paralelaO que me preocupa nesse IPMF, Srs. Senadores,~ a•"" _ :
mCDte 1 atuaçlo que vem eDÇftiCndendo o Minisr6rio da Saáde? quase o equivalente a todo o desconto de Imposto cJ.. . ...;a na
Ou seja. pualeluneite ao controle, o Governo pode colocar! dis- fonte do Bras1L É isso que vamos arrecadar. Felizr" ...:, nesse peposiçio do Ministáio da Satide de foana tranqüila os recursos re- riodo, vai ficar nas· mies de um W..'..•;,tm 01"
, oredibilidade,
clamados p0< V. Ex"?
que tem noção das difiruldade que há oo sue..
esse tipo de atendimento com programas de alto alcance social: o

Programa dos Agentes Comunitários de SaUde C o Progiama das
Equipes de Saúde da Família.
Ji existem mais de 30Qequlpes de saúde da família e mais
de 32 mil agentes comunitários de saúde. Cada equipe de saúde dii.
família. a qlial é constituida por um médico, uma enfenneU:a. Um
auxiliar e cinco ou seis agenteS Comunitários de saúde. atende mãis
de mil famílias. Cada agente comunitário de saúde cuida de aproximadamente 200 casas, as quais ~bem visita-uma: Ve7. por mês. - Os agentes identificam os doentes crônicos e as gestantes;
providenciam a marcação do pn';-nalal nas unidades; auxiliam no
aleitamento maremo: pesam a criança todo mês. para identificarem
os desnutridos; amJmam a caderneta de vacinação das outras
crianças da casa.; providenciam para que o programa de vacinação se
complete~ levam o soro caseiro e o cloro e ensinam como nsá-105.
Já há resultados muito interessantes. Como eu di~c;e. nós temos 44 municípios em gestão semiplena. Outra vez volt.:mdo ao
exemplo que dei, Recife hoje cem mais de 800 agentes ccm\Ullitá- rios de saúde e instalou - estive lá há pouco - equipes de saúde da
família. Estão fazendo um trabalho extraordinário, que não vOu

exemplo, -no-
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Faço estaS resSalvas para elaborar uma única pergunta: V.
Ex• acredita no SUS? Ele tem fuhlro? Dobrando a receita.. V. Ex •
vai dobmr de RS2 para RS4 a consulta do m6dico? Ou deveremos.
a médio ptaZO, rever esse -modelo, rever que tipo de recursos o Bs~
tado deve destinar para cuidar dos pobres e das pessoas desempre~
gadas ele? Quanto mais vãrilos poder tirar do SUS e colocar em

um outto sistema?
Esta 6 a minha pn:ocupação: qual6 o fuluro do SUS quando
Adib Jatene nio for mais o Ministro da Saúde?
O SR. PRESIDENTE (JOS<! Saroey) - (Fazeudo soar a
campaillba.) - Concedo a palavm ao Sr. Ministro da Saúde, Adib
Jatene, pua coo.traditar.
O SR. ADm JA11!:NE (Ministro da Saúde) - Obrigado.
Senador.
De longa data, venho aflllit!Ddo que não acredito em

pes~

soas que salvam. mas em estruturas que funcionam.
O que está acontecendo com o Sistema Único de Saúde é
que ele foi proposto e aiiidi não se estrub.ltó:l, e o esfOrço-que es~
tamos fazendo é para montar essa estrublra, ou seja, uio pode ser
apenas o Poder Fedcnl a. cmcgar o SUS. O SUS é um sistema Federal, Estadual e Municipal. cem commdo ónico em cada esfera
de Gavcmo e com a inter-mlaçio dos três Poderes.
'
Entio, o que estamos fAZ<Ddo 6 cbamar os Estados, e já fizemos. em março, uma primeira reunião com as wa.crotregiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste -, quando disçntimos
toda a formulaçio. Em agosto, repetimos -essas Ieuniões. O avanÇo
que aconteceu nesse periodo foi extra.ordínário, porque os EstadOs
estão assumindo o compromisso de serem os coordenadores da
proposta, ouvindo os Municípios. É preciso que os gestores se e;ntendam. O gestor municipel e o gestor estadual devem se entender,
e se entender atrav& de represenlaÇões - cada Estado tem hoje O
seu Conseibo Estadual dos Secretàrios de Saáde~ na União, temós
o Conselho Nacional dos Sec:ret.áriOs E;~is de Saúde e o Coriselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que estão
verdadeiramente empenhados na implantação desse Sistema.
Há necessidade de chegarmos à gestio em Dlvel municíp4l e chamei a atençio pua a diferença. cnlie gestão e gerência, pois
muitas pessoas tBm chamado de municipalização a transferência
de unidades para o municlpio: isso-iiãO-se-tn.bi-de municipe.Iização
e sim de trmsfer&.cia da gerenc:ia das unidades. Se continuarmos
caminhando nesse rumo, chegaremos a um bom resultado.
Como já disse, seis Estados j{ têm toda a sua programação
imegrada, sabendo exalamenle quanlo cada Munic!pio despendenl.
Inclusive, muitos MuniciPi.Os .fá-estãO se aSSOciando em consórcios, como tem ocorrido em Minas, no Paraná e também no seu
Estado, onde isso está caminhando bem.
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rência distrital, o que significa que na. conferência municipal, haverá mais-de dois mil participantes.
Enta.o. é essa participação crescente da população no contrOle social que vai montar uma estrub.n:a capaz de sustentar o sistema, mesmo JXlR!Ue temos que cuidar de uma parcela significativa da população. E pouco provável. num país com a concentração
de renda que tem o Brasil, que haja mais do que 20% ou 25% de
população que possam usar sistemas alternativos; 75% ou 80% da
população vão depender do Poder Público na administração, na
montagem e na gestão.
Se ampliarmos os agentes commitários e as equ.ipCs -de saáde da fanúlia. se isso funciooar, vamos liberar os hospitais da demanda desses doentes que poderiam ser atendidos onde moram.
Nesse caso. os hospitais passariam a trabalhar com. aqueles que
efetivani.ente 1.1oc:Cssitám do ·seu aleridím(iritó. E o- que teme» -DCSte
País de demanda reprimida ~ uma coisa fanbistica! O que fazemos
hoje não significa que estaiDO$ dando atençio a todos os que necessitam. e nem o IPMF vaífaz.er, por milagre, com que passemos
a atender a todos; ele vai simplesmente cobrir uma deficiAn.cia,
que é critica, que ~ grave e que precisamos corrigir; sem o que nio
há como a mootagem. dessa estrutura progredir de uma maneira
eficiente. ---- - - --- ----

0 SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC) • Sr. Min1stro.
as informações que V. Ex• acaba de fX"Sl.ar, pelo menos uma pute do que está colocando, é o que realmente imagino.
O aumento da receita., o IPMF, que vai
o- equivalente,
pn~ticamentc, ao que o Pais desconla de Imposto de Renda JlJl Fonte - e vamos tirar da capacidade de consumo do País - Dia dará.
condições de dobrar o valor da COD..qJlta do mb:lico. que pa.ssad de
dois para quatro, teoricamente. A di.úia hospitalar vai passar de
quatro para oito.
Somente no meu Estado, dando a V. Ex a uma idma, um prisioneiro custa RS 12,00 e boje o hospital """'be R$4,00 pata inlernar uma pessoa. Se nio dim.iwirmos a demanda, evidcntemCot.e
não resolveremos o j)roblema. ---A minha grande pn:ocupação 6 se V. Et' tem esse projeto,
pois o Senado vai decidir, oesta semana., se sanea a saóde do País
com. a dívida gigantesca. que temos e que sangra. oo se dá rerursos
para que V~ Ex... deutro de um projeto que todos eslamos admirando, resolva o problema da saúde do povo brasileiro. Com a mesma
verba, nio dará para resolver os dois; teremos que optar per um
deles.
Quanto ao primeíro, cerquei-me de todas as segurauças pva
ser bem aplicado. E a pergunta que fiz a V. Ex.. era pua saber se o
segundo também estava cen:ado de toda a segurança pua ser bem
aplicado. V. Et' está colocando o dedo na ferida. Quer dizer,
como vamos fazer a commidade assumir a sua percela na questio
De maneira que reSolveremos essa questão se agregarmos .a
da saúde? A sociedade tem que saber que h' duas alternativas: 00
isso um esquema fmanceiro viável. porque muitos Municípios,
ela ajuda a cuidar da saúde. oo vai pagar 3/4 de IPMF, se Dio, nio
hoje. que estio em condições de assumir a gestão, não o querem
vai resolver o problema.
fazer por não haver esquema fmanceiro. Eles alegam que se assuMuito obrigado.
mirem. assumirão compromisso e Ilio ~rsOs para poderem gerir
SR. ADffi JA11!:NE (Ministro da Saúde) - Estoo de
o sistema. Então, o ideal ~ termos um esquema fmaiiciilo qiie tor- acordoOcom
V. Ex• quando diz que a commjdade pRcisa ajldar e
ne viivei essa atividade e ative os conselhos estaduais repreparticipar; e essa~ a tradição bnsileira. Os hospilais brasileiros, na
sentativos que se entendam com o poder estadual, representando
sua grande maioria. fonm construídos pelas CO!Dl.DÍ.dades, são as
efetivamente um controle sobre os gastos dos rcrursos transferidos
santas casas. EDt.Ao, penso que,. neste momeJllo, u comunidades
da Uniio e gerados no Estado, além de montarmos os Conselhos
estão voltando a participar. Acredito que, na medida ·em que-atiMunicipais de Saúde de uma fonna realmente participativa. Mui- vannos isso um pouco mais, e demros condições pua que funciotas cidades já. t&1 seus conselhos.
ne, a participoçio da coiDJDidade vai crescer. o que vai tnzCr, enEm n:zio dessas coofmncias Municipal, Estadual e nacio- tão, um volume insuspeitado de ~nos para o sistema.
nal, estive hi pouco em Campo Grande na última oonferência MuO SR. VILSON KLEINOBING (PFL-SC) - Ministro
nicipaL Cada confmncia distrital compõe-se de seis distritos. Adib Jatene, apesar de nio gosiJir que se diga. mas isso se di porNeste ano, havia mais de trezentos participantes em cada confe- que acreditam em V. &•.

ser
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dor da tuberculose, que parecia uma moléstia defmitivameote banida do
conv-ívio e. no entanto. vem com um aumento do
número de casOs e. inClusive, de resistência aos moderilos-tratamentos que nos espaot3.. a dengue. o cólera e outros tantOs, e, para
que realmente cada um assumisse. gostaria de ter de V. Ex• uma
posição clara.
Todos aqui temos o dever, por força do mandato de que so- mos portadores, de nos posicionarmos diante dessas queSlÕes.
Quem conhece mais profundamente um ou outro tema tem esse
dever aumentado. É o meu caso, pela minha profissão. pelas_ funções que já exerci na área da saúde. Por isso, posicionei-mC á. favor da contril:oição como medida emergencial, do contrário já não
vamos ouvir nenhuma reclamação, potque o sistema terá. defmitivamente. falido.
O SR. ADffi JATENE {Minislro da saúde)- Muito obrigado, Senador.
O primeiro aspecto da sua fala merece um pequeno comentário. O setor da saúde sofreu o que chamo de uma invasão da
tecnologia. Temos uma enorme incorporação da tecnologia.
seja na área do diagnóstico, seja na área da terapêutica, seja na
área dos medicamentos, dos descartáveis etc. Isso mudou o caráter da profissão e do setor e deu a oportunidade a qÕe nós tivéssemos ou observássemos em várias situações a trausformação desse setor, que é um prestador de serviços e um negócio
gerador de lucros. Isso está sendo utilizado de várias formas,
por vários me~mos.
_,
lodo mais adiante na sua colocação. de que o Sistema Unico de Saúde transformou-se num sistema de pobte para atender
pobre, gostaria de dizer que, quando fui Secretário em São Paulo.
criei Uma frase que sempre repito: ''O grande problema do pobre
não é o fato de ele ser pobre, mas o fato de o amigo dele ser pobre". O pobre não tem um amigo que fala com quem decide. que
marca auàiência:, que raz projetos, que negocia fmlnciam.enlO: Isso
o toma vulnerável. Com isso, ou o servíço p.íblico Q atende, ou o
pobre não lem onde ser atendido. Inclusive, a caridade reduziu_-se
bastante, e. muitas vezes, os hospitais e os serviçOs se tranSfonitaram em verdadeiros negócios, dado o enorme investimento com
equipamentos que exigeni re"tomó.
Em relação à escalada de algumas doen~s. quanto à AIDS,
por exemplo, quero dizer que, hoje, jfo existem mais de 62 mil
doentes e já morreram 30 mil pessoas. E por isso que flzemos uma
campanha bastante agressiva em relação à utilização do preservativo, que é a única medida prática conhecida pam reduzir a contaminação pela atividade sexual, que é um dos grandes fatores de
transmissão da doe_nça.
Digo at6 que os inimigos do SUS não ~m rosto, na medida
Quanto às grandes endemias, há hoje 540 mil casos de. maem que não apresentam claramonte propos1U altemativu que polária. Já houve no BrasillOO mil casos. Em dois anos, é perfeitaderiam ser~ melhores do que as que temos.
mente JXISSÍvel reduzir os casos de malária pelo menos à metade,
A simples alegação das fraudes nos leva evidt.atementc a desde que possamos movimentar todas as estruturas estaduais,
um :rccoohecimenlo de que elas eústem. E ai vai uma pergu.ntã a
principaiinente as da Região Norte, da antiga SUCAM, atual FUnV. Ex•- se V. Ex• tiverm:imcros pm::enruais que indiquem. em redação Nacional de Saúde, que estão praticamente imobilizadas por
lação ao lotai de procedimeDlos oo em t<:lação ao volume tolal de falta de recursos. Temos conheçim.ento técnico, temos J!CSS91.1 cagastos - se existem percenruais que indiquem qual6 o vOlume despaz de atuar, mas não conseguimos dar a essa gente a intensidade
sa fraude, da fraude detectada; possivelmente existam ainda outras
de atuação que ela poderia ter, e modificar completamente o proque sequer detectadas sio. Essa 6 uma peiEUDla que queria fazer.
blema da malária.
E. ta.mbml para que não flCUse a cxposiçlo de V. Ex• cenEm relação à tuberculose, temos, hoje, cerca de 80 inil Ci.trada apeou na qu05lio da asaiat&cia m&fico.hoopitalar. que 6 sos novos JXlf ano. Em 1992, havia 17,5 casos de banseníase IXJr
lalvez a face mais cruel do problema. ~ aquela que se exterioriza
1O mil habitantes, o que era uma situação muito desconfortável;
nas íilas, no fecbamenlo de hoopiW.., de clfnicas. de SODIU casas hoje. eslamos com 10 casos por 10 mil habitantes, o que mostra
que cerram suas podaS, pedi a V. El' que trouxesse alguns dados que o tratamento de mais de 95% dos novos casos com poliquipora mostrar, por exemplo, a escalada da AIOS. a escalada daa - m.ioterapia tem mostrado um resultado muito bom.
gnmdes endemias, partirulaanenle a maláriL Fala-se em SOO mil
A cólera foi contida, praticamente, pela ação dos agentes
casos de malária por ano no Brasil, a questio do retomo asSustacomunitários de saúde. De maneira que temos que sustentar essa
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). Próximo ocador ins.
crito, Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) • Exm• Sr. Ministro Adib Jatene, a minha p:JSiçio em relaçio à instituição da
contribuição provisória sobre moviment.açio ftnanCeirajá 6-conb.e-cida em parecer que ofereci às emendas que apreciei. de autoria do
nobre Senador Vilson Kleinübing. Que tinha como RelatOl" o Senador Antonio Carlos Valada:res, perante a Comissão de Comtituição. Justiça o Cidadania.
Gostaria de aproveitar a vinda de V.-~· aqui par& cl.izer que
muito mais do que decidirmos sobre a instituição de um novo tributo, que nio 6 agradável a ninguém. IWito meoos aos que se encoolram investidos da condição de n:pn:sontantes do povo dos Es~. como~é o nosso caso, se impõe como uma modida de defesa
do Sistema Unico de Saúdo.
FlZ a minha carreira como m6dico no serviço público. Nio
tenho vínculos de qualquer nab.lreza,_ próximos ou Mmotos, com a
inic~tiva privada que milita como prestadora de serviço ao Sistema Unico de Saúdo. Até entendo que não se coaduna com a nalureza da prestaçio da assist&cia médica a idéia do lucro. mas essa
é uma marm:l que nio oos cabe a~ DeSte momento.
O que gostaria de coo:ac:,DI.Ir, nesta hora, ~ que há nctcxiamente adversários do Sistema Unico de Satídc, IXXtJUC desde a sua
instiluição. na Constiluiçio de 1988, nà~ só não pôde se caaplellr
na sua estnuumçio, como V. &• jí disse, como as crises financeiras vulneraram o sistema, na medi~ em que o seu fmanciamento
ficou muito a dever, apesar de a Constituição. no capitulo da Seguridade -SociaL ter estabelecido claramente quais eram as fontes de
receita do sistema. Fontes que foram desviadas pan. outras ímalidades que nio dizem respeito exatamente 1 prestaçio da assi~n
cia m6d.ica e-ao fiiWlCia.mento das lllividadcs de sm:Jde.
Sob vúios pretex!Oo, mas o mais froqüonte 6 o da fnlude.
t!m-se -levantado--muitas--vozes 'PJe-eomOOtem ã Wtiiüição àessa
~Duiçlo. Creio que muitos. na verdade, contestam o SiJteua
Unico de Saúdo. o que 6 ]X6prio do regime democnltico: que existam opiniões divorsontes. Todavia. essas opiniões niO ie explicitam claramente e muito menos apraentam outras altcmativu que
nos permitam encontrar saídu para esta grave crise.
Acootcce que o Sistema Único de Saúde estA se tomando
um aiatema pobre pora pobres. E .... legiio de pobres aio tem
como vocalizar suas insatisfações, suas misérias, 1 falta de assistencia e seus padecimenf.Ofi.. Por isso mesmo, est.unos assistindo a
essa batalha düicil em que V. &.• está empenhado cOmo alguém
profundamente COiDjJIOmdido com a idéia da preotaçio do serviço
público.
..
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estrat~bia e ampliar o número dos agentes e também o número Je
equipeS de saúde da família. Desta forma. poderemos, realmente.
reduzir estas endemias, que são. sob algum aspecto. uma vergonha
para um País que já tem uma i"enda per capita acima de US3.5 mil

dólares.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · Sr. Minislro. para mncluir. queri:iome referir- ã um tiabalho que foi feito no ano passado.
no governo Itamar Franco, por um grupo de trabalho íntermíniswrial para a racionalização dos gastos com saúde e melhoria do
atendimento à população - decreto de 4 de maio de 1994. Esse
grupo fez várias- pJ-opostas, algumas delas no âmbito meramente
administrativo do Ministério, Otittãs prevêem, inclusive, alteração
da ConStiruição e-ã.SSim poidiante.
Sei que V. Ex•, no âmbito do Ministério, tem tomado várias
providências que levam ao aperfeiçoamento do sistema. Acho que
temos de insistir nisso. Pretendo, inclusive, apresentar alguns projetos de lei que apertem o cerco sobre os fraudadores.
Um deles obrigaria O hospital contratado ou a clínica contratada a apresentle" conta hospitalar por ocasião da alta do paciente. Qualquer um de nós, quando é atendido em qualquer lugar. até
num restaurante, paga mediante uma conta. No caso da saúde. se o
cidadão nió paga, o Escada está pagando por ele.
Então, é necessáriO, já existe no Ceará. inclusive, uma experiência muito bem conduzida. onde, no Hospital Geral de Fortale~ quando o doente tem alta recebe uma conta mostrando o· custou do tratamento dele - evidentemente, pago pelo Estado.
São uma série de providénCias que devem ser tomadas.
como, por exemplo, o ressarcimento, do qual V. Ex.• já está cuidando, dos tratamentos feitos por paCierites segurados por planos
de saúde ou de seguro-saúde e assim por diante.
O SUS tem um conteúdo que é fascinante, que é justamcme
um caminho para o controle social: os conselhos estaduais. os conselhos municipais,- Oi:J.de se possa acompanhar o destino das verbas, para saber quem as ~lá recebendo, quanto e por que as está
recebendo, se deve recebê-las e quais são as prioridades dessas comunidades. Evidentemente, num pais com as potencialidades que
o BraSil tem. esse não é um caminho fácil de trilhar porque implica em mudanças comportamentais, em atitudes que devem ser mo-

e

dificadas. ,
Ao saudar sua presença nesta Casa, desejo que V. Ex• persevere nesse caminho que é uma orientação que V. Ex• mesmo se
impôs como algo que faz parte da sua personalidade, do seu compromisso como cidadão e como profissional da saúde. Não podemos esmorecer nessa caminhada. como disse Oswaldo Cruz: Não
esmorecer para não desi:nerecer. O SR. ADffi JATENE (MiniStro da Saúde)- Muito obrigado, Senador Lúcio Alcântara. estou inteixamente de acocdo com V.
Ex•. Conheço o-decreto e a experiência do Ceará. -que representam
forma importarite de se induzir o controle dessas irregularidades.
Estoo absolutamente convencido de que a municipalização
da gestão com o preparo dos Municípios pai-a- exercer essa ação e
o -controle por parte do Município nos gestores locais, que são conhecidos, em associação com o Conselho Municipal, constituirão
em um instrumento pciderosíssimo no combate a essas irregularidades.
Nesse entretempo, todas aquelas irregularidades que sejam
detectadas, seja por denúncia da imprensa, seja por avaliação eletrônica ou porque foram descobertas pelos audilOres, deverão ser
tratadas da forma mais rigorosa possíVel para mostrar a disposição
que o Gove1119 tem de combater essas irregularidades e consuuir
esse Sistema Unico de Saúde, que deverá ser um exemplo e modelo para muitos outros países que estão observando o desempenho

doSUS.
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Nações como os Estados Urúdos.. que possuem renda per capta aóma de US25 mil. dispõem de uma sistema de saúde em que qua·
rema milhões de pessoas nãQ têm acesso à assistência médica.
O nosso Sistema montado pela Constituição de 1988 estabeleceu uma nova ética social em que todos têm direito. Para que
possamos tomá-lo realidade precisamos, não só corrigir uinã-sêrie
de distorções. mas também. e principalmente, de um esquema financeiro que viabilize essas atívídades.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara.. o Sr.
.}os; Sarney. Presidente. deixa a ctuhira da presidência,
que é ocupada [,elo Sr. Levy Dias, 3° &crt:tci_rio.
O SR. PRESIDENTE (U>vy Dias) - Antes de a Mesa conceder a palavra ao próximo orador, infonno aos Srs. Senadores
que esta Presidência será absolutamente rlgida na admi.nistração
do tempo. Estamos com vinte oradores inscritos e~ até o presente
momento, fiZerem uso da palavra someiite cincó Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA)- Sr. Pn:sídente,
St's e Srs. senadores, Sr. Ministrá da Saúde, AdibJatene, fazemos
política há muito~ anõS. O -político qUe -vive nO fueio do poVO possui a capacidade de sentir o que se passa com a população. principalmente nesse aspecto da saUde.
Lembro- me, Sr. Ministro, do tempo em que o INPS tinha
seus médicos, que a Fundação SESP funcionava, que as Sc:crerarias de Saúde Estaduais funcionava..m:, que a SUCAM funcionava e
que os funcionários da área da saúde eram mais bem pagos. O sentimento que tenho é de que naquele tempo as coisas funcionavam
melhor do que boje.
Cilã.mos o SUS na ConstituiçãO para estender o direito à
saúde a todos os cidadãos deste País.
O questionamento que faço neste momento é quanto à forma de se aplicar o SUS. Na minha concepção, não posso compreender como a saúde passou a ser tratada neste Pais, passou a ser
paga, passou a ser custeada pelo tipo de serviço prestado. Os_midicos cobram pelo número de consultas que fazem, pelo nómero
de operações que realizam, pelas horas e pelas noites de internamento que cada um tem. Não existe mais hoje a saúde em que o
cidadão é um médico do Estado. recebe um salário digno e trabalha as horas um médic-o tenha que trabalhar para atender a população.
Hoje é a saudr.> pri\.'.:tda que fu o SUS, em sua maioria, ou
então é o p.xler públi{'O que passou a se valer do SUS. Quer dizer,
boje as prefeituras mandam para o Ministério da Saúde os atendimentos realizados; os GOvernos dos Estados mandam parn o MinistériO da Saúde os atendimentos que fizeram e o MinistéiiO da
Saúde paga dt• .2cnrdo çom •.''> atendimentos realizados, valores
que. obviamente, não são (.·mnpatíveis com a nossa realidade.
Ora. o que eu queria saber, Sr. Ministro, é se existem levantamentos de dados que possam nos informar a todos nós. Congressistas. e à população deste País, o que é mais caro pam a Nação. O
que é mais caro: pagar a sadde pelo serviço prestado, seja pexa a
iniciativa privada. seja para o poder público? Isso é um poço sem
fundO. Sr. Ministro, porque, a cada dia e a cada hora. novas clínicas se credenciam; a càda dia e a cada hora, novas prefeituras se
credenciam; novos Estados se credenciam; hospitais hospitais se
credenciam. Onde vamos parar pagando saúde por sezviço prestado e deixando de ter o profissional da saúde?
Não consigo cnncc~r isso. Fala.se muito em privatizar a
economia deste País para aplicar O" recursos na saúde e na educação- obrigação do F.stado. E o que vr.jo é privatizar-se a-Saúde no
nosso Bras;l.
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Então, quero saber o que custa mais: é a política que foi feita para acabar com a Fundação SES~, pua acabar com a SOCAM. para liquidar a saúde pública no Brasil? A saúde está liquidada, está falida. Quem ainda está fazendo saúde é a iniCiativa Pri-

vada paga pelo poder píbfico. Será que essa é a polítícã-Correta?
Sr. Ministro, além das dúvidas dos valores, essa política de
prestação de serviços gera conupção, desvios. intemaç&s desnecessárias e absurdas. Visitei, em uma é~·-um: &oSJ)ítal em Capitão Poço. Lá. em um hospital de 150 leitos, não havia 20 iõtema-

dos. Entrei Cm uma áreã.- infa.Dtil e havia 8 oU 9 mães convérsando.
Elas tinham ido levar seus fllhos para consultar e ~dono do hospital mandou que elas se internassem., sem haver a menor necessidade dessas internações.
Além de tudo, há politicagem nos -credenciamentos em iodos os Estados deste País. O Secretário de Estado do Governo passado - eu vi - deixou encalhar inúmeros pedidos de credenciamentos de hospitais particulares porque nio havia cobertura política.
Ainda boje, em vários Estados do Brasil, para se credenciar um
hospital é preciso ter a proteçãO de--Wn-político: caso COOtiirio,
oio se coosegue o crodenciamento. Isso nio é um erro, Sr. Ministro? Não 6 um absurdo que se use os Secretários de Saúde espalhados no País para isso? - -- - ------ · · - · ·Meu gnmde questiOIWneD.to é se devemos continuar fazendo saúde dessa maneira, isto é, pagando po< setviços prestados ru
se devemos prestigiar a saúde pública contratando médicos. colocando-os pam trabalhar o dia inteiro, sem fazer coota de quantas
cirurgias OU Consultas fl.Zel'am, COIOO antígameDte._o-Hoje. o meu sentimentO, sentiri:iento de pessoo. que vive no
meio do povo? 6 que a situaÇio da satíde no Brasil está muito pior,
mas muitas vezes pior do que há 10 ari.os.
-- Pelo que estou percebendo. 6 s6 o Governo Federal que vai
pagar a saúde; antigameote, o Estado e o MunidpíO ii.fuda custeavam saúde. Cem esse sistema que está sendo impla.ctBdo. só a
Uniio pagaria saúde no nosso País e nWs ninguem. porque o Estado vai dar saúde e vai cobrar e a iniciativa priVada também.
O SR. ADm JAmNE (Ministro da Saúde)- Obrigado,
Senador.
Penso que as suas ob5ervaçõcs t&n sentido numa n:lro5pcctiva. mas não tE:m. nmito sentido no aspecto prospectivo. Vou dizer
por quS. V. Ex• disse que no passado o sistema de saúde funcionava. Eu chamaria a sua atençio para o que aconteceu com a
rede pública do Rio de Janeiro: os hospitais estão lá, os médicos estio lá, no entanto, o desempenho tem sido insatisfatório.
Se fomios analisar em profundidade por que o desempenho tem
sido insatisfat6rio. vamos--verificar quC nesSeS bospitais os níveis de remuneração dos profissiOrialS Iiiõ lhes permite dedicar-se apenas àquela instituiçifo, e 6 por isSo qUe eles saem para
outras instituições. -

O sistema de pagamento por unidãCie é muiro antigo. Dez
anos atrás já era assim. ADt.es, Osisteniã riAo cri Anf. eia Gni; era
pior, pOrque tinha que se fazer o faturamento com o número de
dias, com o que em gasto, etc. Era muito ma.is- COÕlplicado, por
isso se evoluiu para o Alli.
---

V. Ex•. por exemplo, disse que viSitoU um hospital com 150
leitos, onde havia vinte intemados. Quem deveria fazer o controle
desse bespilal? Um auditor federal aqui de Bruilia? Ou um audi- ~
tor local, que coohece essa =!idade e, portanto, poderia estabelecer o controle?
Ainda boje recebi tres parlamentares que vieram com médicos de hospitais privados de um munícfpio onde as suas Anis foram todas cortadas porque no Município bá iirii bospital público e
um b06pital filanlrópioo. Como a ConstituíÇ!O i:wmda dar ao boi;.
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pital plblico e ao hospital fllanttópíco, esses hospitais ficarnm sem
AIH. e não têm alternativa.
A influência política. que existia e ainda aiste., está sendo
comba.l.i& - por isso é que falei em estrutum.. Acmdito na estrutura.
Temos de montar essa estrutura. É absolutameDle ~levante que o
atendiruento seja feito por um próprio estadual ou municipal.
Há muita gente, e não é a minha opiniio, que entende que
'os hospitais públicos são muito mais caros. Quando Presidente do
INAMPS, há oito anoS, o Dr. Hesio Cordeiro disse que os hospitais públicos do Rio de Janeiro custavam cinco vezes mais que os
hospitais conveniados. Há opiniões diferentes. --O que me interessa e me importa é que o atendimento seja
eficiente e que a remuneração seja conespõildente àquele atendimento. Estamos estabelecendo tetos municipais e vamos entregar
o recurso ao Municlpio (""..r:a ele administtar como entender que
deva faz!-lo. Estamos criando as equipes de saúde da família e os
agentes comunilários de saúde. Esse é um mecanismo extraordinário. não tem Jeito, não tem hospital, não tem nada. e funciona bem
nos lugares onde foi implantado.
De maniiiã. que bá uma mudança. bá um momento de transição importantíssimo rio setor de saúde que vai ter visibilidade à.
medida em que formos-colocaDao essas sib.lações que tenho discutido aqui. Concordo que ~ a União que está suprindo o Sistema.
Temos o levantamento. agora, Estado por Estado. A média da contribuição estadual é de 4,5% do orçamento do Estado, mas há Estados que já estão gastando 13%, como o Espírito Santo. bá Muni-cípioS--qu<Já eStão gastando 20._ 25%. En~o. há todo um processo
em evolução e, na medida em que, -~alm~nte. conseguinnos faz,er
a descentralização com a municipalização da gestão. vamos atender muita cOisa do que V. Ex• está pretendendo.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Ministro, voo faiertr!s
perguntaS rápidas e repetir a anterior, qUe. para mim. ilio foi respondida. Hoje, parece que o gasto da Saúde está em tomo de
R$800 milhões/mês.
O SR.ADm JAmNE(MinistrodaSaúde)- Com quê?
O SR. AD EMIR ANDRADE - O gasto com a Saúde, no
seu Ministério.
-- O SR. ADm JA mNE (Ministro da Saúde)- Total?
SR. ADEMIR ANDRADE - Total. Desses R$800 inilhões/mês, parece-me que cerca de R$600 milhões _estio sendo dirigidos ao pagamemo de serviços privados. seja à iniciativa privada. seja ao setor público. Gostaria de saber qual é a proporçãó que está
sendo paga aos hospitais privados desse dinheiro que está sendo pago
pelo SUS por serviços prestados, quant06 por eento vão pam a illlciativa privada e quantOS por cento vão para o setor público. Público, no
_caso, quer dizer hospitais de prefei.b:Jras e de Estados.
V-•. Ex._ trouxe um levantamento que mostra o quadro vergonhoso da situação brasileira relativo à aplicação dos- recursos. Eu
lbe faria uma pergunta, Sr. Ministro: entre os países que têm alta
aplicaçào de recursos na saúde - o Brasil é naturalmente o pior deles -, qual é a média de atendimento do setor público e qual é a
média de atendimento do setor privado nesses paíSes?
T odes falam e comentam que o próprio Governo_.
V. Ex._ está lutando agora por esse imposto, a fim de obter
recursos para a sáude. Quais são-os desvi~ e[etuaJos pelo Governo Federal de recurs_os que eram da Saúde? Fala-se dessa situação
de desvios, de apropriação dos recursos do Ministério da Saúde
para utilização em outrOs setores.
-Por último, gostaria- de saber o que é maiS caro: dar atendimento à saúde pagando por setViço prestado e privilegiando a iniciativa privada, oU fortalecer a saúde pública no Brasil. Sr. MinistrO, pagando profissionais dos Estados. dos Municípios e da
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União. a ftm de que dêem atenção :l saúde sem receber por número
de consultas oo por operações feitas.
O SR. ADm JATENE (Ministro da Saúde) - Em relação à
percentagem para o setor público e para a iniciativa privada, devo
dizer que as maiores despesas do SUS são com os hospitais universitários.
-Os hospitais universitários. na sua grande maicria, são públicos. Nas internações nós gasta.Dl05 pouco mais de 30% com
hospitais públicos e pouco mais de 65% com a rede privada. Da ·
rede privada, quase dois terços são de hospitais filimiiópicos e beneficentes.
---Eu lhe dou o exemplo da cidade do Recife - repito porque ~ebi todos os dados agora. Recife tem apenas 20 leilos privados
contratados. Há 450 leitos beneficentes e 1.800 Jeitos pó.blicos:.
Nas regiões Norte e Nordeste a gmnde maiori.ã. ê -pública. No caso
de atendimento ambulatorial, 65% dos hospitais são públicos. E
no próprio atendimento hospitalar. por exemplo, os que fazem hemodiálise sio todos públicos sustentadcs pelo SUS.
Os desvios cfetuados pelo governo DOs outros países, quanto a público oo privado, dependem do pois. Nos Estados Unidos, o
público atende apenas o aposentado e o desempregado com fllhos

- o Medicare e o Med.icate. E agora, no Con~sso americano, os
republicanos estio propondo uma reduçio significativa do orçamento do Medicare e do Medlcate. Então, mais. de 80% 6 privado. No Canadá é o contrário. Praticamente todo o sistema é jlóblico. E hã uma modificação signific.itiVil em relação à incorporação
tecnológica. Na lnglatena, o sistema é todo público. Entretanto, já
agora. estio abrindo pan;e!as de grupos de seguro-saúde. Há pa!ses em que o público é predominante e o sistema é ruim. há setores em que o público é predominante e o sistema é Otimo, há setores em que o particular é pn:dominante e o sistema é ruim e há se~
tores em que o particular é predominante e o sistema é ótimo. De
maneira que não 6 o fato de ser público ou privado, o problema é a
qualidade do atendimemo.
Quanlo aos desvios efetuados pelo Governo Federal, neste
ano, neste exercício, se conseguiim.os o emPréstimo que estamos
pleiteando, o Ministério da Saúde vai ser talvez o único Miriistério
a executar todo o orçamento previsto. O que ãoonieceu neste ano éque tivemos perdas, tivemos que pagar dividas do ano passado, tivemos perdas com pessoal. Mas a minha previsão é de que vamos
executar um orçamento maior do que o que foi colocado.

Durank o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr.
de~;ca _quj..§ir_a dg presidência, que é ocrpada pdc Sr. José Sarney, Presidente.

Levy Dia$, 3° Secretário,

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Eu consultaria o Sr.
Ministro sC ele deseja senlar-se à Mesa..
O SR. ADW JATENE (Ministro da Saúde) - Muito obrigado. Teria giailde prazer em sentar-me ao lado de V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Com a palavm o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, Sr. Ministro Adib Jateoe. eu vou medispensar de tecer considemções elogiosas de que V. Ex• é merecedor. Apenas :n::sumiria dizendo que entendo que _o Governo e o
País estio oiuito bem seiV1dos com V~ Ex• à frente do Ministério
da Saúde. Por isso mesmo, Sr. Ministro, vou me dispensar de tecer
considerações a respeito da questão da a.dmiri.istnção da saúde pública no Brasil e vou procurar me ater ao objetivo da vinda de V.
Ex• ao plenário do Senado Federal, que é trazer subsidias. nos ajudar, nos orientar na votação da emenda constitucional que cria
essa contribuição sobre movimentação ímanCeira para a saúde.

V, Ex•. na sua exposição e reiteradamente através da imprensa, tem aflllllado que o déficit é de mais de R$6 bilhões. Gostaria de fazer duas perguntas que objetivam fundamenlalmente a
minha orientação de como votar nessa emenda constituciOnal e
COQ:lO votar numa medida provisória da qual sou Relator no CongreSso Nacional.
Sr. Ministro Adib Jatene, como V. Ex• bem sabe. o tema
mais polêmico da Assembléia Naciooal Constituinte talvez tenha
sido o Capitulo da Seguridade Social. Foi exat.amente esse Capimlo - sabe o Senador Bernardo Cabral - que talvez tenha causado
maior polêmica., inclusive com o pt6prio Executivo. Todo mundo
a imaginar que o Congresso Constituinte estava a desenhar a Seguridade Social da Suiça pua o nosso País. Por coincidência, Sr.
Ministro, eu era Ministro da ~vidência Social à época._ e, de
acordo com a Constituição. cabia-me esCrever o Plano de Beneficio e Custeio da ~vidência e da Seguridade Social e endereçar ao
Presidente da Repiblica. e o fLZ no prazo. O mai(l(' trabalho da mioha equipe. Sr. Ministro, foi exatameiltC viabi..liur o custeiO da Seguridade Social, como fa7.1!-lo pom cumprir os objetivos -que o
constituinte havia desenhado na Constib.J.ição de 1988. Então. Sr.
Ministro, para mim. pãrticularmente. este tema da Seguridade Social muito me interessa.
~
~ Depois da Lei de CUsteio, que foi aprovada pelo Senado,
não no Govemo Samey. o texiO foi de 1991. o Governo veio com
a lei complementar da COFINS. Também essa lei comple~tar
criava uma contribuição_ e estabelecia. no seu art. 1°, que ~la era
destinada exclusivamente àS despesas com atividades ftns das
~ do Saúde, Previd8ncia e Assistência Social POl'taDf.o. pt.nL
secundar o que estava escrito na Lei de CusteiO da Seguridade. Lá
estio. entre as foutes de receita emmeradas. exatamente as contribuições sociais das empresas incidentes sobre o faturamenlo e o
lucro (art. 10).
No art. 17, quando fala da contribuição da União, o legislador estabeleceu um crooogmma para que o Governo Federal pudesse usar pme dos n;cursos da Seguridade Social com os encargos providenciirios da União. E estabeleoe: em 92. 55%; em 93,
45%; em 94, 30%; em 95, apenas 10% da =eita da Seguridade
~Social seria aplicada para pagar CIICalllOS J'R'Videncürios da
Uniio. isto 6. pl'Cvidência dos funciooárim público& que nOO recolhem para a Previd&lcia Social DO Brasil, portanlO, encargos da
Uniio. FOi feito esse cronograma.
Agora. Sr. Minislro, estou numa síb.iaÇio- dificil: sou Relator de uma medida provisória em que o Poder Executivo simplesmente reescreve o art. 17 da Lei de Custeio da Previdencia: ''para
~pagamento dosellCOI!!os pevidendários da Uniio poderio contribuir os recursos da Seguridade Social, "'feridos na al!nca d do parl.grafo tlnico do art. 11 desta le~ na forma da lei crçamentária
auual, assegurada a destinação de m:ursos para as ações de saúde
e assistência social".
A partir da!, nio mais os 10% de 1995. A partir da!, os re-

cw:sos da Seguridade Social poderio ser destiuados para o pagamento dos encargos previdenciários da UDiio, isfo ·é. a COFINS
poderá ser utilizada p81'1L pagar esses encargos. :n:timndo da seguridode social.

A minba preocupação, Sr. Ministro, é que ·eu Imaginava,
como tantos outros. que havíamos encontrado uma saída para o
que era grave: a questio de aJstear a Seguridade Social,. de dar
t:rmqüilidade a Ministro5. como V. Ex•. na exec:uçio do orçamento
do Ministhio da Saúde.
V. Ex.• bem sabe que, em 1992. os rCcursos da COFINS foram pequenos, ponJUe havia - já concluo, Sr. Presidente - uma impugna.çio de nablteza judiciaL Não houVe interesse de n.inguém.
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nesses recursos, eles iam pan a Seguridade Social. Ocorre, Sr.
Ministro, que este ano o recurso da COF1NS é da ordem de
R$9,938 bilhões. V. Ex' recebeu, alé agosto, R$4,985 bilhões, e
para a Previdência Social foram R$917 milhões. HA um saldo da
ordem de R$4,36 bilhões. V. Ex' precisa. este ano, de R$6 bilhões.
A COFINS "'m um saldo de R$4,36 bilhões al6 agosto. Eviden"'mente que, até dezembro, irá ultrapassar os R$6 bifuões de que
necessita V. Ex•. Eu faria o que está fazendO V. Ex• como Ministro: lutando, provando aqui e para a sociedade brasileirn. que não é
possível mndar a Saúde sem reamos.
Se V. &• tivesse sido o Ministro da Previd&.cia, oo Senador da República.. e tivesse que relatar uma medida provisória que
retira o dinheiro da COFINS - portanto, cria-se um clima de instabilidade na área da Seguridade Social, que tem ..aJrsos garantidos
- não precisava V. Ex• estar buscando recursos, uma vez que estes
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Renda da pessoa jJtidica é R$ 5,6 bilhões. Dnl. se a COFINS lUTe·
cada R$15 bilhões e ele é 2% do faturamelllO, o fa111ramento é
R$750 bilhões. Sobre o faturameoto de R$750 bilhões, o Imposto
do Renda da_ pessoa juódica é R$ 5,6 bilhões - 0,8%. Está al um
dos problemas que precisamos buscar conigir.
Em 1990, o INAMPS veio para o Ministério da Saúde. V.

Ex•, como ex-Ministro da Previdência, sabe o que o INAMPS fepresentava para a Previdência: 25%, 28%, chegando alé a 30%.
Veio para o Ministério da SalÍde com 15%, do que a Previdência
praticamente se apropriou. Em 1993 se apropriou do resto, dos outros 15%. Enlio, todo o reanso que a Previdência destinava ao
Ministério da Saúde voltou à Previd&.cia e, agora, ela bJ.sca mais
R$3,5 bilhões. O. !""blema da Previdência é complicadíssimo e
nio sei, pessoalmente, como resolvt-lo.
O orçamenro do Minist6rio da Saúde ficou seriamente pre-

judicado nesses cinco anos. de 90 a 94, para ter valores equivalentes a 89. e o nosso déficit é de R$15 bilhões.
Penso que, entrar no orçamento da Previdência, teoricamente, é uma. inconveniência. Eu. que sempre defendi o Sistema Único
de Saúde e a Seguridade Social, considerei uma inconveniência. A
realidade, entretanto, obriga o Governo ã tomar medidas dessa nav. ex·
111teZa. para que IOCUraOS de redistribuição do poóprio o.-çameoto
bem, como todos reconhecemos e sabemos. Inverto as posições e venham para a Seguridade Social cobrir, inclusive, encargos pr<Vipergunto: o que faria V. Ex' se fosse Senador? Relataria V. Ex' denciários da Uniio e assist&lcia médico-hospitalar de vários oucontra esta emenda do Governo e diria "não. nio mexam no di- lros Ministérios e instiwições, iem prejJii.o do o.-çameoto do setor
nheiro da COFINS porque ele pertence ASeguridade Social"?
da saúdo. O mçamento da Previdência está ""'"'gido e o da EduO SR. ADffi JATENE (Minislro da Sallde) - Em relação cação tem os l'CCUISOS vinculados.
aos ~ da Seguridade Social, afnmo cpe, em 1992, era MiA destinação fmal dos rocursos do <li"ÇILDiento são feitos
nistro e compareci a este Plenúio para justif"JCar o pleito que está-. pelo Congresso Nacional que tem condições de garnntir os recurvamos levantando cm favor da constitucionalidade do RNSO- sos para o setor da saúde.
CIAL. COFINS.
No Orçamento que previa mos: para o ano que vem. que veio·
Escrevi na época vmoo artigos. fui contestado por tributa-- para o Congresso. estão conteioplados, nas fontes clássicas do -MIristas, que me diziãm que a justiça deveria ser annprida porque nistério, valmes COileSpondentes ao que vinhamos recebendo,
aquilo era cascata, era um tributo cunwlativo,. incidindo. so~ a adicionada ala Conlribuiçio sobre Movimentação Fmanceinl.
mesma base. Tive oportunidade de dizer que justiça que n1o atenO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Jader Bardia necessidade nJo era justiÇa. Enfnn, foi uma longa discussão. balho. V. Ex' dispõe do dois minuAfmal. o Supremo Tribunal deu a constimciooalidado da COFINS.
0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. PresidenA COFINS lUTecada nes"' exero!cio ao nodo< de RS!S bi- "'· compreendo a posiçio do Ministro. Afmal do contas, Minislro
lhões. Doo RS IS bilhões, 20% viopom OO!"ÇQDCiliO do Fundo So- integra uma equipe, Ministro integra um Govemo.
cial de Emecg&!cia, mas do fundo Social de Emerg€ncia r<tomam
para a Saúde R$1,7 bilhlo. B mais ou menos o que se passa como
O que me preocupa.. Ministro AdibJatene. é que V. Ex• ãeorçamento da Previd&cia.
clara que esteve no Congresso Nacional para convencer os CooA Previdência. que ameada neste ano R$29.5 bilhões, dos- grossistas em 1992 sobn: a COFINS; e a COFINS era destinad8 s6
tina 20%. R$5,9 bilhões. pom 0 fundo Social de Emerg&>cia e para as áreas da Saúdo. para a Previd&lcia e Assisléncia Social
retorna, na redistnbuiçio do Fundo Social de Emerg&lcia para a TIÔs ancs depois, V. Ex' está aqui do volta, porque o que V. Ex'
Ptevidencia. R$5,9 bilhões, ou seja. a Previd&:ria nem repassa convenceu o Congresso Nacional de aprovar em 1992 já oio está
para o Fundo Social de Emerg!ncia.
indo para a seguridade social in"'gmlmen"' - está cobrindo encarO que o Govcmo propOs na primeim Medida Provisória 0 o - SOS previdenciárim da Uniio, está oobrindo déficit de caixa do Te93S eu nio aceitei. e hoove 1 ~ um problema importante por cau- sooro Nacional. E V. Ex• volta aqui e nos propõe uma outra consa disso. Depois veio a Medida Provis6ria no 937, e acho cp.1e é a tribuiçio. Tenho medo de que V. Ex•, :sendo um homem. que todos
que V. Ex1 está se referindo.
os Governos desejam. daqui a alguns anos eo;teja. aqui de volta
O Govemo busca enc:Ontia:r formas de viabilizar 0 mç&m.Cn- -para dizer-nos que a Contribuição solm Movimentaçio Financd.!a
to. Dos R$48 bilhões de arrecadação de impostos, =tam R$32 bi- está serido usada pelo Govemo para cobrir déficit do caixa, para
lhões para 0 Governo, depoi:l do Fundo de Participoçio dos Esta- cobrir oulm {roa, e que já deixou a se~dado social colocando
dos e Municípios. Esi"" oulro orçameriío, 0 da seguridade. A ar- V. Ex' em dificuldade para administrar. É a preocupação que tcgumcntaçio do Govemo IS de que 0 enc::ugo previdencürio da nho. como Relator desta medida provisória. E V. Ex• tem toda a
Uniio é Previdência e se confunde com ~vidência. Se ameada razio. A outra. então, era o fUD, porque retirava a Uniio o Capitulo
prevismen"' ou nJo é oulm discussio. A assishlncia médico-hospi- m...im sobre o Olsteio da Seguridade Social. Mas o pessoal da área
talar, por exemplo, da Câmara, do Senado. dos Trib.mais e dos ou- econOmica. dourou a pflula e mandou esta aí que continua a utilizar.
lros Ministérios enquadra-se como assüt&1cia sócia!. Entio, há
Sr. MUUS~:em que· pese- recoobecer todo o seu esforço,
uma discussio nesse sentido.
estou convencido de que o caminho era aqui. COFINS para a seO que me preocupa, Senado.-, é que o Imposto do Renda da guridade social como está na lei. déficit de caixa da União - sentãpessoa f'1Sica retido na foote é -de R$ 15 bilhões e o Imposto de do onde está V. Ex•- oo o MinistiO do Planejamento, ou o da Faestão sendo destinados aos encargos previdenciários da Uniio e
que teriam que ser cobertos com o Orç:amCtito Fiscal.
Aqui, deveriam estar presentes ós Ministros da Fazenda e
do Planejamenlo, apelando ao Congresso Nacional no sentido do
angariar dinheiro por causa do défiCit e llOCCisitariam de realrsos
para pagar os encargos pr<Videnciárioo da Uniio e, nlo, V. Ex'.
Deveria
estar tra.Dqililo no seu Minist6rio, admixtist.raDdo
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zenda, mosll'ando os números e pedindo ao Congresso Naciooal
solução para a área, porque nem se~ teremos um Ministro com
o conceito de V. &.•.
Nio sei se eu teria aS condições de chegar ao plenário e pedir ao Congresso que me desse 0,25 para salvar o Ministério. Seguramente, cu não teria o conceitO, e poucas homens públicos ~es
te País t~m a unanimidade que V. Ex• significa para a sociedade
brasileira. Se aparecer um outro MiD.istrOa(Jui. pOr exemplo. o da
Educação, di..zendo que tem déficii de R$7 bilhões, não sei se ele
ammcaria 0,25. Se apai<Cer o Ministro da Justiça dizendo que a
segumnça desse Pais está falida, nio scí se ele Conseguiria verba
para seu Ministério. Eu gostaria que nio. somente V. EX• tivesse a
tranqüilidade de administrar, e sim que os fub.Jros Ministros da
·área de V. &• e que a sociedade brasileira tivessem a certeza de

que a seguridade social está salva, eslá coberta fmanceiram.ente
para quem quisesse administrar, como administra V. Ex• a área da
Saúde.

O SR. ADW JATENE (Ministro da Saúde) • Seuador, entendo que o :rea1rso da COFINS continua na-seguridade social.
V. Ex• foi Ministro e sabe que a redistribuição dos m:ursos
é feita independentemente dos Ministros especificos das áreas específicas.
Existe na Câmara Federal a proposta do Deputado Cailos
Mosooni, destinando todo a COF.IN'S, todo o seu lucro, sem & redução para o Fundo Social de Emergência ao Ministmi> da Saúde.
Isso n:presenta R$15 bilhões da COFINS, R$6 bilhões do lucro,
R$21 bilhões. O orçamento montado é mais ou menos do mesmo
valor: R$ 20.800 bilhões. Da! por q\ie ni!o -tenho o poder de f=r
essa destinação total. A emenda aprovada, de autoria do Deputado
Eduardo Jorge, destina 30% do orçameDlo da seguridade; não diz
ser COFINS, não diz ser lucro; 30% deste Orçalilento in:cluiria o
Fundo Social de Emergência, este ano;- o orçamento da seguridade
é de R$68 bilhões; 30% n:presentam R$21 bilhões outra vez. ou
seja, estamos coni OiecUiso da seguridade. termo lato. sendo utili~
zado para compor um orçamento ao redor de R$20 bilhões para o
ano que vem.
Por isSo, -dentro da realidade que estamos vivendo, não te~
nho outra alternativa senão buscar esse ~. e espero sinceraw
mente que V. Ex• apóie.
O SR. JADER BARBALHO - Compreendo que as dificuldades de V. Ex' sio amplas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem a palavra o pro.

ximo orador para interpelação. Senador Lauro Campos.
Consulto se V. Ex• deseja interpelar da bancada?
O SR. LAURO CAMPOS (PTCDF) - Agradeçc a V: Ex'.
FRfiro fazer a minha modesta interpelação daqui.
Exmo Sr. Presidente, sn e Srs. Selia.dores, Ilm0 Sr. Ministro Adib Jatene, acompenbei a exposição de V. Ex' ni!o apenas
neste plenário mas tamb6m. quando esteve presente trazendo seu
depoimento para a Comissão de Assuntos Econômicõs e para a
Comissão de Constililiçio, Justiça e Cidadania.
Parece-me que V. Ex• detectou e denunciou a este País,
mesmo antes da Comissão Parlamentar de Inquérito haver comprovado sobre as empreiteiras. Estamos em um país em que os
d"'.SViOS são fCitos e O são a partir do âmago do sistema. que privilegia as coisas, os esqueletos dos hospitais, os esqUeletos das coostruções. das feuoviãs e das hi~létiic8s-iriiieãbadas, ou seja. privilegia o esqueleto das coisas em detrimento dA vida das pessoas.
E esta, parece-me, a pfuleiPaJ. mensagem que há muito tempo V. Ex• VeCJ.lutando para agregar à consciência CÍVica Cà cuJtnra do Brasil. Portanto, como reprosentante do Partido dos Trabalhadores, eu madruguei no apoio à med.ida reiviudicada por V.
Ex•. Sei muito bem que inúmeras objeções podem ser lev~.
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inclusive esla contribuição é uma espkie de híbrido entre t:JXa e
imposto. Para fugir ao imposto com destinação específica, criou-se
o termo "contribuição'". Essas coisas interessam muito pouco. O
que interessa é que vemos neste sístema. não apenas na ponta. nos
hospitais. o desvio e a malversação de recursos. Ve_mos também
que esses desvios são feitos pela COFINS. pelo FGfS. são do

FAT.
Ou seja. aqueles recursos que teriaÕl destinã.ção SOCÚll são
desviados para coisas. para empreiteimS. E é portanto - nio do
lado da receita, que é também preocupanle, como V. Ex• demoostrou. acabou de acusar a respeito do ImpoSto de Renda descoritado
na fonte e sobre pessoas juridicas uma distorção deste tamanho.
Sabemos que as grandes distorções estão nos itens das despesas. Um imposto que aparentemente redistribui renda na :receita,
na despesa aparece privilegiando o lucro, privilegiando as grandes
empreitciras, os grandes negócios e. portanto. anulando o efeito
redistributivo que ele aparenlemente tinha na receita.
Portanto, um dos argumentos que tenho em ravor de sua
proposta é que temos confla.D.ça de que com ela os rewrsos. dessa
vez, pa.recem ir para aqueles que estio na fila da saúde, para aqueles que estão desguarnecidos; provocando isso, agon., espero. conflo, em uma verdadeira redistrib.üção senão da riqueza. pelo menos da vida. da saóde nesse País.
Por isso, manifestei-me. dentro elo meu Partido. e antecipadamente, a sOlução que ainda olo fOi tomada por ele, o apoio a
esta proposta que se faz urgente. tendo em vistã. p[incii)almente, a
privatização em um pais- que- teiií uma tcnda. per capita de
US$3.500; no Japão, uma privatização da saúde e da educaçio
oom US$33 mil'per capitalano e uma distriruição de renda tmito
mais igualitária que a nossa. não teria as conseqüências sociaiS Que
têm a privatização da saúde e a da educação entte nós.
Sei que V. Ex• já está mais do que a par~ já nos contou Was
~·ezes isso. que nos Estados Unidos, por exemplo • oio 6 modelo
pam nós, porque lá existem «> milhões de pessoas que nio t!m
qualquer cobertura nessa área. Trata-se de mais uma declaraçio de
voto antecipado do que proJriameote um ?JSicionamcnto.
Gostaria de saber. apenas para cumprir o mandamento,
quanto tempo V. Ex• pensa que ficaremos li~s dessas ftlas dantesca:s que conhecemo_s A porta de oossos hospitais? Quantos anos
V. Ex• pensa que levaremos. não para que tenhamos medicina de
Primeiro Mundo, mas para. ficaniios livres. pelo meoos, desse qua·
dro que horroriza a sociedade bmileira?
O SR. PRESIDENTE (1016 Samey. F.,.,ndo soor a """"
p8inha) - Sr. Ministro Adib Jatene. antes de cooceder a palavra a
V. Ex•, desejo, na rcnna regimeD.tal. consultar o Plenário sobre a
prorrogação da sessio por 30 mimtos, pora que possam ""' concluídas as indagações ao Sr. Ministro. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessio
w

por 30 minulos.
Concedo a polavta ao Sr. Ministro Adib Jatene.
O SR. ADW JATENE (Ministro da Saúde)- Muito obrigado, Senador Lauro
V. Ea' toca em upoctoo que comidero fundamelllais.
Na época em que eu era Secm4rlo de Saúde de S1o Pwlo,
quando manejamos o Plano Meàopolitano de Saúde, tive opommidade de estabelecer algumas premissas demo daquele rrojeto. A poemi.ssa inicial cm a de que s6 tinha v«eeacceirameue acesso 1 usi!tencia quem pudesse chegar aos pootos de otnwtimenlo pelos ...,. pro.
prioo mejos de 1ocomoçio. a1seja. a pt, pua a maioria da populaçio.
A partir desse pn:ssuposto, flnomos aquela dislriruiçJo em
São Paulo. Fonnaram-se 490 unidades. O programa evoluiu. Naquela ocasião, criãmos os primeiros ageli:es de saúde • .oio os chamávamos de ageli:es comunitários, maS sim de .agentes de sáude •
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para trabalhar no Vale do Ribeira. Isso me causou muita clcJr de cabeça. porque as doutoras que manejavam o programa eram fOrtes
militantes, criando-nos uma série de problemas.
Hoje, há uma formulação absolulamente clam sobt:e como
se devem atender as pop.~lações de baixa renda. Em vez de fazêlas deslocarem-se para os pJStos de alCD.dimento, a idéia-é levar o
atendimento onde elas moram. por intermédio dos agentes comunitáriOS- de saúde e das equipes de saúde da família.
Isso que eu comei aqui sobre Ca.marajibe está acontecendo
em Quixadá.. em Santos, em Caxias do Maranhão, em vários outros Municípios que já assumiram a gestãO do sistema no município e que estio investindo cada vez mais forte nesta estratégia de

levar o atendimento aonde as populações moram.
Isso significa uma mudança de modelo, w seja, nós temos
que investir-neste novo modelo de atendimento. A nossa proposta,
nesses próximos dois anos. é ii:nplantar mais tres mil equipes de
saúde da família, que teriam. em.Ao, a poSsibilidade de atender um
número enorme de famílias no País. Isso nos daria uma condição
absolutamente diferente da que temos hoje, aliviando os hospitais
dessa clientela que oãO precisaria ir a um hospital ru a um pronro:.

socorro.

.

No Hospital das Clínicas de São Paulo, gxmde parte dos
que procuram o pronto-socorro não precisariam fazê-lo, se tivessem resolubilidade onde vivem. E os nossos centrõs de saúde, infelizmenle, aio dio a resolubilidade oecesskia por uma razio

muito simples: nós fizemos um desetlVolvimento urbano equivo-.
cado. Por quê? Pmque colocamos gxmdes massas de população
monmdo onde os profissionais de que ela necessita nio aceitam
morar.
Esse é um enttme problema. Como é que v·amos fazer isso
funcionar se onde a populaçio mora os profissionais DiO aceitam
moru? Nesse sentido e nesse caminho;· já estamos começando a
pensar e trabalhar no serviço civil obrigatório. Quem sabe este seja
um caminho que ~ trilhar? Sei que 6 complicado.14 discuti isso váiiU-vezeS.: É muito dificil. Mas, de qualquel' forma. essa
estratégia D.ova que estamos adota.Ddo - o que se vê em Recife, o

que se vê em Natal, o que se v~ em vários outros lugares onde esse
sistema com equipes de famílias estA funcionando - é absolutamente estimulante. As crianças t&n 100% de vacinação, potqUe há
quem v~ as suas casas ver se_ elas estio vacinadas ru nio.
E uma nova estratégiã qUe- eS:tainoi: idotando. Esse modelo
já funcionou bem em v6rios lugares. Em Cuba funcioua bem, na
Inglatem. tamb6m. As situações sio diferentes: na lng!Btetra, onde
o proflSSional for a família dele aceita ir, em Cuba, onde o profissional for a famflia dele tem de ir, porque nio há outro elllJRgador. Aqui Dio. Se o profiSsiooal aceitar ir, a sua famflia não ·aceita.

Essa urbani"çio absolutamente equivocada que Jromovomos, colocando grandes massas de populaçlo onde Dio há emptego;onde não meioo de traDsJ>O<leS, oude nio ht uada, complicou o
problema da saóde. E é isSo que estamos quereodo reverter mudando o modelo.
Em vez de investir mais fortemente em instituições de alta
tecnologia. - que já possuímos -. vamos mveSUr no i.tend.ii:nento
búieo da populaçio, livnmdo esses hospitais de alta tecnologia
pora atender a clientela que realmeme precise daquela tecnologia.
Com isso vamos reduzir S:ri*mente as fiiU. Quando isso vai
acontecer, oio d4 pua p:ever. É preciso ver o que temos de possibilidade em impleiD<Dtar esse modelo.
O SR. PRESIDENTE (J"ooé Samey) • Senador Lauro
Campos, V. Es' tem dois minutos.
-0 SR. LAVRO CAMPOS (PT-:- DF)- Agradeço V. Ex'.
Creio que"os-dois minutos
melhor utilizado&: pol' wtlos inter-

seno

locutores. Apenas gostaria de salientar que o d.epoimenlo de V.
Ex•. Sr. Mínistro. entre outras conseqllências secundárias. trouxe
para nós a consciência muito clara de que precisamos de uma reforma tributária muito- mais profunda do que essa que está sendo
soliCitada etnei"gentemente pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Senador Benwdo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, Sr. Ministro Adib Jateoe. V. Ex• e a Casa
conhecem a minha posiç.io quanto ao progmma. Contnõuição ~ e
uão Imposto - Contribuição Proviséria sobre Movituentaçio Financeira. A Casa sabe que sou favor1vel a ela.
Quero apenas fazer uma leve di.scordincia de V. Ex.-: não s6
pela estrub.Jr:a. mas tam.Wm pelo nome Adib Jatene.
Sou favod.vel a essa contn"buiçlo porque V. &•, sem dúvida boje. na linguagem j.nfdica. 6 considerado um concordatário da
concm:iata que se transfOIIDou o sistema de saúde no Brasil, em
viaS de ser convolada em falSnc:ia e V. Ex• se tornar o síndico de

uma massa falida.
A mzão de V. Ex• estar presente aqui 6 a mais relevante
possível Demonstra V. Ex• qUe 6 no diálogo com os ParlameD.tares que justifica aquela inquietação do Senador Jader Barbalho,
absolutamente coerente quando V~ Ex• aqui COIDp8IlX:eU t:ré's anos
alri.s e agom. S6 que há uma diferença: V. Ex.. volta para pedir
uma contribuiçãO vinculada especificamente ao Minislirio da Saóde. E mnis: esses 0,25% setio !Oduzidos a zero tão logo o Govem>
resolva nesta :refomJa tributária regularizar o problema da Sll.Íde.
- Fosse outro o Ministro e talvez nio acreditasse~ naquilo que
V. Éx•acreditL Por isso que 6capazde ser uma esp6cie de andarilho na defesa de uma das coisas mais D<ftveiS- que o texto coDstitucional "'gistrou: sm!de é um di!eilo de todos e dever do Estado.
Ora. se V. Ex• tem em mim um defensor, o que tenho que
estar a lhe perguntar? Explico. Noto na imp:ensa uma campanha
violenta contra V. &•. Uma campanha que chega a ser altamente
dirigidà, amarga, potque há jornais que acabam de publicar,
temente, lllllllA manchete de oito cohmas, que a Fundação Adib Jatene tamb6m comete suas in-egularidades esquecidas. Trata-se de
uma fundação que leva apenas o nome de V. Ex_•, pois ao longo de
12 anos V. Ex• alfnio vai, apenU eJ::IliXe5tou o Seu-honradO nome.
Donde partem essas Criticas? QUem está poruú delas?
Anos atrás V. Ex• declarou que quem comandava o Orçamento eram as ~iteiras. Parece cp1e V. Ex• estava fazendo
uma esp&:ie de profecia. Logo depois, houve o chamado esclndalo do Orça.Jllelllo, com seus respoctivos anões.
_
Sed que V. Es' incomodOu algum grupu forte ligado à saódc? Porque, quando dizem que as vetbas escorrem pelo ralo, que

recen-

elas sio objcto das mais variadas dis~s. esquecem quo V. :&.•
foi o primeiro a dar iníciO i -esSe processo~
Neste Pais, coln-se R$2 e "'supeáatum. As pessoos sabem e
fecbam os olhos pam isso, porque salão ningu&n vai querer trabalbar; portanto, é llll! problema ético, ningumn sabe aJ6 que pooto se
pode superfaturar. E com isso que V. Ex' está querendo acabar.
E3pero que na ~a ~spost&. eminente Ministro Adib JatcDC,
que ~ um dos seus t:raços cara.ctedsticos.. não emita, absolutamente, quem V. Ex~ supõe que esti a desencadear uma campmha desta
natureza e, cooscqüentememe, pora impedir a aprovaçio desta
contribuiç!o do Senado.
É a pergunta, Sr. Pn:sidente.
O-SR. PRESIDENfE (J"ooé Samey. fazendo soar a Cll!!lpainha.) -Concedo a palavra ao Sr. Ministro Adtb Jatene.
O SR. ADIB JATENE (Ministro da Saúde)- Muito obrigado. Senador Bernardo Cabral Penso que a vinculação do
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so ~ um avanço, porque a sllllde não tem nenhum recurso a ela vinculado. Quando me coo"'star.un· declarando que o Ministro Pedro
MaLan havia-se manifestado contra a vinculação, disse que não me
surpreendia, porque não conheço Minisiro da Fazenda algum que
seja favorável a qualquer tipo de vinculaçio. Os Ministros da Fazenda, em geral. e do Planejamento, na verdade, sio contra qualquer tipo de vinculação para poderem movimentar o Orçamento.

QUando estive na Bancada do PPR defendendo esta tese, estavam o Ministro Delfim Netto e o Ministro Fnmc:isco Domelles.
Afrrmei ter certeza de que S. Ex-s eram contra a vinçulaçio.
O Ministro da Saúde, o Ministro da Educaçio, entretanto,
são favoráveis à vinculação. Quando tivemos vinculação pAra o
Minist&:io dos Transportes. as eslradas estavam melhores do que
estio hoje. Então, o problema nio é de vincular ou não, mu de insuficiêDcia de recu-rnos, e esta é a questio com que estamos nos
debatendo: os recursos aneca.dados sio insuficientes. Por que sio
insuficientes? Porque o Pais nio gen. n:ceila, não tem renda, não é
capaz de contribuir mais? Creio que os recursos são iilsuficientes
poxque o nível de sonegação existente é muito alto. Então, quem
paga, paga muito, mas muitos não pagam nada. E esses que nio
pagam. que sonegam. apropriam-se de uma grande pan:ela de recursos que deveria ser :mdistribuida via Governo. Essa a apropria.çio que gera a concentraçlo de renda que vivemos no País.
Com relaçio ao Imposto de Renda da pessoa juridica,. por
que este arrecada tio pouco? Porque tem nmita isenção? metade"do
imposto devido pode ser utilizado em vários tipos -de incenr.ivos,
que acabam revertendo em patrimônio. Revalorizaçio do ativo e
déficit do bolanço descontam do Imposto de Renda. Então. aquele
recurso que deveria ser transferido pua o Imposto de Renda está
sendo apropriado por quem est& concentrando renda. Esse é um
doa proc:=os de concentroçio de reuda.
No momento em que se propõe um tributo que é universal,
de larga base, ele pega a sonegação. pega todos aqueles que não
pagam.
Ressaltei, na minha DllUlifeslaçio, que a opinii!o pública 6
feita pela opinião publicada, mas não sei quem controla a opinião
publicada; desconfiO e não posso falar por ser só desconfiança.
pois seria uma leviandade. Sei, entretanto, quem não controla. que
é exatamenle a populaçio que estamos querendo proteger oom a
reamliWlçi.O do esquema fmanceiro da Uniio.
Quando me referi às e~itciras. tinha conhecimento, porque, de longa data, no Estado de Sio Paulo. acompanhava o assunto. Fizemos o prédio do instituto Dan"' P112Z1Dese de Cardiologia,
existiam 52 obras, sendo um licitante para cada obra. Aquilo foi
coo.,stado, as licitações fcnm anuladas, cada obm tinha dois licitantes, um com o preço completamente fora e o oulro com o pt!'ÇO
para ganhar. De maneira que isso era evidente, todos conhecemos

to. remetendo as perguntas e interpelações que tenham que fazer à
Mesa. e depois as remeleremos ao Ministro da Saúde para que S.
Ex"' possa respondê-las.
Ainda temos. em seguida, que encerrar a votação da emen·
da constitncional que estamos discutindo e remetê-la à Comissio
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que está emendada.
Nessr. sentido, peço à Comissão que intrOduziu o Sr. Ministro neste recinto que o acompanhe até ao Gabinete da Presidência.
O SR. PRESIDEN'IE (José Samey)- Pergumo oe o Sr. Ministro deseja se retiiar acrrnpomado da Comissão do Senado. (Pausa.)

Em disrussão a proposta.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra. encetro a disrus&io.
Encetmda a discussio com a apresentaçio de emendas:
A matéria volta à Comissão de Constituiçlo. Justiça e Cidadania. DOS termos do disposto DO art. 359 do Regimento Jntemo.
A Presidência comunica ao Plenário que, em virtude do com.parecimento do Sr. Muu- de Estado da Saúde na pn:senle sessio.
está satisfeita a solicitação conlida no Requerimelllo rf' 999, de 1995.
do Senador Sebostiio Rocha. aprovado po< esta Casa.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno. a matéria constaní da Ordem do Dia duranle cinco dias úteis, em fase de discusdo, quando
poderio ser oferecidas emendas assinadas por 1/3, no mínim.O, da
composição do Senado.
Tmnscon-eu hoje o quinto e último dia da discussio. A
Mesa :recebeu duas emendas e remete a matéria à ComissiO de
Constin.üção. Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO
N"37, DE 1995
(Tramitando em con)mto com a Proposta de
Emenda AConstituiçio o• 40, de 1995)

e.n

Disalssao,
[lrime;ro · tuiDo. da Propoota de
Emenda ACoostituiçi!o o•37, de 1995, de autaiadoSeuador Vilson Kleimlbing e outros Senada-es. que or;rc:ocenla
dispositivO< ao Ato das Disposiç!leS CooslitucioDais Transitórias, facukando à Unii!o instituir impOsto sOOt-e movimentação w transmissão de vabes e de cr6ditos e direitos
de natureza fmanceim, de vigm:ja t=pcriria.I<Ddo
Parocer, sob o• 531, de 1995, daComissio
- de CoDStltulçiio, Justiça e CkJodanlo, pelarejeiÇão da Proposta. e favorlvel a Proposta de Fmenda à
ConstituiÇi.o -no 40, de 1995, na forma do Substibltivo
que oferece, que tramita em cooj.mto.

(Quimo e úkimo dia de dis<:ussi!o)
Emdis<:ussi!o. (PausO.) No entanto, nesse particular de quem comanda a opiniio
Não havendo quem peça a palavra, enCCiro a disalssi.o.
publicada. COD!esso a V. Ex• que não me sinto suficientemente ca.~
A matéria volta à Comissão de ConstituiÇfo, Justiça e Cidapaz de fazer uma afirmativa que possa ser considerada leviana.
dania, em virtude de tramitaçio conjmta com a Proposta: de
Desconfio, mas não posso falar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador llemardo Emenda i Constituiçio n• 40, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) Os demais itens da
Cabnl, V. Ex" dispõe de dois niinutos paracolllradicar.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Preaideo"'· en"'odo pauta da Otdem do Dia de hoje ficam sob=tados, em virtude do
que o exemplo do Senador Lauro Campos deve ser seguido: S. Ex• t~rmino do prazo regimental da sessio.
Sio os seguintes os itenS que- tiVeram sua ap-cciaÇio sodeixou de utilizar seus dois mim.Itos para que os demais Colegas
pudessem ler a oportunidade. Faço o mesmo, at6 porque o eminen- brestada:
te Ministro Adib Jatene já sabe que conta com o meu apoio.
-lO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Senadores, disREQUERIMENTO
N" 1.178~ DE 1995
poiJJOÇ apenas de treze minutos para o encerramento da sessio.
Sendo assim, na forma do Regimento Interno, peço a todos os Se-- .
_ Vgtaçio, em rumo 11niC9o do_ Requerimento n° 1.178, de
nadores inscritos para interpelar o Ministro que o façam por esCrí- 1995. do Senador Roualdo Qmha Uma, solicitando. nos tenDos
~~

regimentais, tramitação conjmta da Proposta de Emenda à Constituição n° 3. de 1995. com as de n°s 2 e 10, de 1995, que já se encontram anex:adas. por tratarem de matérias que versam o mesmo
assunto.

-lREQUERIMENTO N" 1.184, DE 1995

Votação, em rumo único, do Requerimento n° 1.184, de
1995, do Senador Bernardo CabnJ, solicitando, nos tetmos Iegimelllais, tramitação coujlma das PrOpOSias de Emenda à Constituiçio n.. 15 e 19, de 1995, ambas de autoria do Sensdor Pedro
Simon e outros Senadon:s. per tratarem de matmas que versam o
mesmo assunto.
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- de Assuntos Eamômicos, coDlrário.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO N-93, DE 1995

Disa.Jssão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 93,
de 1995 (apresentado pela ComissiÓ de Assuntos Econômicos
ccm.o conclusão de seu Parecer n° 539, de 1995), que autOriZa a
Companhia Vale do Rio Dooe - CVRD a contratar .operação de
cddito externo, no valor equivalente a a~ cinqüeota milh~ de
dólares D<Jrte-americanos, }lnto ao Banco Intemacional pano Reçonsttuçio c Desenvolvimento - BIRD, com garantia da União.
-liMENSAGEM N" 259, DE 1995

-3REQUERIMENTO N" 1.210, DE 1995

Votaçlo, em tu~o único, do Requerimento n° 1.210, de
1995, do Senador Ronsldo CUnha Lima, solicilando, nos tetmos
regimelllais, tramitação oon}lma do ProjetO de Lei da
n•
106, de 1995- Complemelllar, como Projeto de Lei do Sensdo n•
90, de 1994- Complementar, por tnotarem de msthriu que VetSIIDl
o mesmo assunto.

amam

-4REQUERIMENTO N" 1.211, DE 1995
Votaçio, em tumo único, do Requerimento n• 1.211, de
1995, do Senador Jooé lgnácio Ferreim, solicitando, ~oos !e!J110S regimentais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei do Senado n.,
155 e 223, de 1995,portli!imil de matériaS-que vei:sam o mesmo
assunto.

-5PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 161, DE 1993

amam

Discussio, em tumo único, do Projeto de Lei da
n•
161, de 1993 (n• 3.0S9/92, llll Casa de erigem), que toma obriga·
tório o uso de tarjo. com e>: !"=i<> que ressalte a ~ do
aleitamento matemo ..., embolagens e propagandas do.< produtos

utilizadoc no aleitamcnlo artificial. tc:odo
Parecet"favodvei. sobn°S3S,de 1995, da Com:;sslo
- de Assuntos Soclals.

_,_

PROJETO DELE! DA CÂMARA N"28, DE 1995

Disalssão, em turno t1nico, do ProjCto de Lei da C4mua D0
28, de 1995 (n• 642191, ns Casa de origem), que a1Wa dispositi·
vos da Lei n° 3.820~ de 11 de novembro de 1960, que "dispõe soble a criaçio do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Farmácia'', tendo
Parecer favorável sob 0° 537, de 1995, da OJmissio
-de Assuntos Sociais.

-7PROJEfO DE LEI DO SENADO N" 163, DE 1991
(Incluído em Oidem do Dia nos tennos do
art. 91, § 3•, do Regimento Interno)

em

~
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Escolha de Chefe de Missio Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exterio<es e Defesa Nacional, soble a Mensagem n• 259, de
1995 (n• 752195, na origem), de 7 de julho último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibernçio do Senado a
escolha do Seohor S&gio Martins Thompson Flores, Ministro de
Primeira Classe da Cureim de Diplomata, para. cumulativam.eot.e
com a funçio de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arilbia
Saudita, exen:er a funçio de Embaixador do Brasil junto à Repú·
blica do Iêmen.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Não há mais oradores inscritos..
Nada mais havendo a tndar, a Pmoidência vai encenar os tm~
bolhes, designaMo pua a se~ ordinária ~ amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DO SENADO N" 71. DE 1993
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei do Sensdo n•
71, de 1993, de autoria doSensdor Ney Maranhão, que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto, tendo
Pareceres:
- 1° pronunciameoto: Proferido em plenário, em substituiçio à Comissão de Assuntos Econômicos, Relata:: Senador Magno Bacelar, favorável. nos temJ.os de substitutivo que oferece;
- Z' pronundamado: sob n• 464, de 1995, da Comiss1io deAs:ainiOs &Yni'rnims, favmve!, nos tcm>a5 de sub5titutívo que ofem:e.
(Em virtude de adiamento)

-2REQUERIMENTO N" 1.089, DE 1995

Votação, em tumo ónico, do Requerimento no 1.089, de
1995, do Sensdor Lúcio Alcânlar.t, solicitando, nos termos regimentais, a criaçio de Comissão Especial Interna, constituída por
13 titu~s e igual número de suplentes pano, até o término da pre·
sente sessão legislativa, elaborar os projetes. de lei reguladores do
texto constitucional alterado pelas Emendas Constib.lcionais n% 5,
6, 7 e 8, de 1995.

-3REQUERIMENTO N" 1.118, DE 1995

ae

DiscussiO,
fumo Wúco, do Projeto Lei do Senado n•
163, de 199l,de autoria doSensdaNelson Wcdekin, quedá nova
redaçio ao partgrafo 2• do litigo 224 da Consolidaçio das Leis do
Trabolbo- CLT,Iendo
Pa=:e=,sob n., 529 e530,de 199S,du CooiiSIÕeS
- de Asounlos Soc:la1s, favoóvel; e

Votaçio, em tumo único. do Requerimento U0 1.118. de
1995, do Selllldor Rensn Calbeiros, solicitando, oos termos I<gi·
mentais, a criação de uma Comissão Temporária. composta de
nove S~s titulares e nove suplentes para, no prazo de sessenta dias, analisar a reforma tributária.
- --
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-4REQUERIMENfO N" 1.178, DE 1995
Volaçio, em tum.o único, do Requeri.meniD n° 1.178, de
1995, do Senador Ronaldo Cunha Lima. solicitando. nos termos
rogimemais, tmmítação oonjlllla da Proposta de Emenda à Constillliçio n• 3, de 1995, com as de n"s 2 e 10, de 1995, que já se encontram anexadas. por tratarem de matérias que versam o mesmo
assunto.

-5REQUERIMENfO N" l-184, DE 1995
Votação, em tumo único, do Requerimento D0 1.184, de
1995, do Senackr Bemanlo CabraL solicilaDdo, oos termos regimeDiais, tramitação con;mta das Propostas de Emenda à Constituição n•s 15 e 19, de 1995, ambas de autoria do Senador Pedro
Simon e outros Senadotes, poE' trat.arem. de matáias que vCISaDJ. o
mesmo· assunto.

-6REQUERIMENfO N" 1.210, DE 1995

Setembro-de 1995

vos da Lei n° 3.820, de 1I de novembro de 1960, que "dispõe so-bre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Farmácia", tendo

Parecer favorável sob D 0 537. de 1995, da Comissão
- de Assuntos Sodais.
-H-

PROJETO DE DECRETO LEGLSLATIVQ N" 4, DE 1995
DisCuSsão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo D0 4, de 1995 (n° 210192. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de Seguridade Social enlre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. assinado em
Madrid. em 16 de maio de 1991~ bem como das Notas Diplomáti-

cas trocadas em maio e junho de 1992. com a nova versão pant. o
artigo 4 desse ato internacional, tendo
Pareceres. sob n~ 572 a 574, de 1995, das Coorissões
- de Relações Exteriores c Defesa Nadonal. lo pronunciamento: solicitando audiência da CAS; ZO pronunciamento: favorável; e
- de AssuDtos Sodak, favorável.

-12-

Votaçio, em turno único, do Requerimento n° 1.210, de
PROJETO DE DECRETO LEGLSLATIVO N" 69, DE 1995
1995, do Senador Ronaldo Cunha Lima. solicitando, nos tennos
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatiregimentais, tramitação conj.Inta do Projeto de Lei da Câmara n°
106, de 1995 - Complemelllar, com o Projeto de Lei do Senado n• vo n• 69, de 1995 (n• 62/95, na Câmara dos DqJUtados), que aprova
90, de 1994- Complementar, por tratarem de matérias que versam os textos dos Acados, por Troca de No<as, de I 0 e 2 de }mho de
1994. entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo o mesmo assunto.
_da República do Paraguai. que modificam e_ oomplementam o Acor-7do, celebrado entre os dois GovernoS, em 26 de sêter:nbro de 1992.
para a construção de uma segunda ponte sobre o Rio Par.má., tendo
REQUERIMENfO N" 1-2li,~DE 1995
Parecer favorável, sob n° 575, de 1995, da Comissão
Votação, em nnnownoo, doRequerimenton• 1.211, de 1995,
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
do Senado!- Jooé Ignácio Ferreim. solicitando, nos tennos rogimelltais,
trunitação oonjullla dos Projetoo de Lei do Senado n"s 155 e 223, de
-131995, por tratarem de m.a.térias qUe veBam o mesmo asSUD1o.
PROJETO DE DECRETO LEGLSLA TIVO N" 70, DE 1995

-8PROJETODELEIDACÃMARAN"47,DE 1993
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei da CJlmaia n•
47, de 1993 (n• 2522/89, na Casa de origem), que dispõe sobro a
destinação de enlcxpeoentes apreendidos, tendo
Pareceres, sob n"s 166 e 468, de 1995, da Comissão da COmissão
-de Constituiçio, Justiça e Cidadania: 1° prommciamento: favoráve4 rios tcimos de substitutivo que oferece; 2° pronunciamento:pela rejeição da emenda apresentada em Plenário.
(Em virtude de adiameDio) ~

-9PROJETODELEIDACÂMARAN" 161, DE 1993
Discussio, em turno IÍnico, do Projeto de Lei da Câmara D0
161, de 1993 (n• 3.059/92, na Casa de origem), que toma obrigatório o uso de tarja com expressão que ressalte a i.mportincia do
aleitamento materno nas embalagens e propagandas dos produtos
utilizados no aleitameof.o artificial, tendo
Pareeer favomveL sob n• 535, de 1995, da Comissão
-de Assuntos Sod.U..

-lO-

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 70, de 1995 (n• 59/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da
Replblica Federativa do Brasil e o Govemo de Macau. celebrado
em Macau, em IS de julho de 1994, tendo
Parecer favoráveL sob D0 576, de 1995, da Comissão
- - de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 85, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decmo Legislativo n° 85, de 1995 (n° 123/95, na Câmam dos Deputados), que
aprova o texto do ACOitlo, pot Troca de Notas. solm: o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessod
Diplomático, Consular. Administlativo e Tknico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, em Camberra, em 22-de agosto de 1994, tendo
Parecer favoráveL sob n° 577, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
~IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 163, DE 1991

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE 1995

(Incluido em Ordem do Dia nos tem.Los do
ait. 91, § 3°, do Regimento Interno)

DiscUssãO;'" em turno únicO, do Projeto de Lei da Cimara n°
28, de 1995 (n° 642191~ na Casa de origem); qUe altera dispositi-

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado n°
163, de 1991, de autoria doSenadcr Nelson Wedekin, que dá nova
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redação ao par.á.grafo 2° do artigo 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, lendo
Pareceres. sob n°s 529 e 530, de 1995; das ComisSões
- de Assuntos Sodais, favorável; e
- de Assuntos Econômicos, contrário.-

-16PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 93, DE 1995
Discussão, em tuino-UD.ico, do Projeto de Resolução 0° 93.
de 1995 (apn:sentado pela Comissão de AssuDlos Econõmicos
como cooclusão de seu Parecer D0 539, de 1995), que autoriza a
Companhia Vale do Rio Doee - CVRD a coolr31ar operação de
crédito externo. no valor equivalente a até cinqaenta mi..lli.ões de
dólares norte-americanos. junto ao BancO Internacional pua Recoosnução e Desenvolvimento- BIR.D, com garantia da Uníão.

-17MENSAGEM N" 223, DE 1995
Mensagem n° 223, de 1995 (n° 662195, na origem), do Senhor Presidente da República, solicitando a minda do Projeto de
Lei da CBmam n• 73, de 1993 (n• 4.393/89, na Casa de origem), de
iniciativa do Pcxler Executivo, que altera o artigo 180 do Código
Penal. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n• 98. de 1993).
(Em virtude de adiamento)
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-18UFÍCIO N" S/49, DE 1995
N" 534. de 1995, na origem. do Pn:sidente do Tribunal Superior do Traba.Iho, solicitando a retirada do ProjetO de Lei da Câmara n• 93, de 1995 (n• WS/93, na Casa de origem); de iniéiativa
daquele Tribu\na!, que aliem a Lei n• 8.432. de 11 de jnnbo de 1992.
pua rcdefmir as jrrisdições das Ju.mas de Cmcili•ção e Julgamento
nas Regiões da Justiça do Traba1ho e di outras providencias.

-19MENSAGEM N"259,DE 1995
Escolha de Chefe de Millsio Diplomática
Discussão, em rirmo _IJníco,-do Pmcir da Ccmissio di Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem n° 259. de
1995 (n• 752195, na origem), de 7 de julho último. pela qual o Senhor Presidente da República submete à deh"beaaçio do Senado a
escolha do Senhor Sélgio Martins Thompson Flores, Ministro de
Primeira Clasae da Carreira de Diplomata, para. anwlalivamente
com a função de Embaiaador do Bmsil junto ao Reino da Althia
Saudita, exercer a função de Emboiiador dO Bmil junto 1 Repúbliea do Iêmen.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esli enceziada a
ses-do.
-"
(LevanJa~sea

sessão à.r 18h55min.)

Ata da 157a Sessão Deliberativa Ordinária
em 28 de setembro de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos, Levy Dias, José Eduardo Dutra,
Ney Suassuna e Jefferson Peres

ÀS.l4 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães- Artur da Távola- Benedita da
Silva- Beiii Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos
Patrocínio- Coutinho Jorge - Edison Lobão- Eduardo SuplicyElcio Alvares- Emília Fernandes- Epitácio CafetCira- Emandes
Amorim- Esperidiio Amin ~FernandO Bezerra - Flaviano Melo
Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Catilata- Gilberto Miianda- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris Rezende- Jader Barba·
lho- Jefferson Peres - João França- João Rocha - Joel de Hol·
!anda - Josapbat Marinho - José Agripino - José Eduardo Outra
José Fogaça- José Roberto Anuda- José Samey- Júlio Campos
Jl.Ín.ia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio PorteUa Lúcio Alcântara Lúdio Coelho Luiz Alberto de Oliveira Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qüiliari -~o-smar Dias - Pedro
Píva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calbeiros- Roberto
Freire- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Renaldo Cunha Lima- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmír Campelo- Vllson K.leinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) A lista de presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Seriadores. Havendo nlJmero regimental. declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
__ Çl §!'· Seçrç.tário em e.xerç.icio, Senador_franc~li.Q.o Pe.re:ira. proqederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

_

e

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO t•SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à r~ visão do Srnado F ed~ral au~
tógrafos dos s~guinles projetoS:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 111, DE 1995
~
~ ~ ·· (N• 4.324193, oa Casa de origem)
Acrescenta mCisos ao art. 30 da Lei n° S.l'il,
de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
agricola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica- o art. 30 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro -de
1991. acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 30. ····-··-······-······-····---·-----~

-c

V - cadastro. cartografra e solo das propriedades
rurais;
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XIV- informJições sobie doenças e pragas;
XV - indústria de produtos de origem vegetal e
animal e de insumos;

XVI- classificação de produtos agropecuários;
XVII- inspeção de produtos e insumos;
xvm - infratores das várias legislações relativas
à agropecuária."
Art. zo O inciso VI do art. 30 da Lei n° 8.171. de 17 de janeiro de 1991, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30. ·····-··--·-··---·-·---··-··-·---

VI.:..: Volume dos estoques públicos e privados, reguladores e estratégicoS, discriminados por produtos, tipos e localização;
···--·-··-··-······-··----··-·--~

ArL 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.-

Justificação
A Lei Agricola, de fundamental importância pano desenvolvimento da produção agropecuáiia brasileira. tem entre suas
inovações a criação de um sistema de infonnaçio agrícola. mantido pelo Ministério da Agricultura e Refama Agrária e integrado
c001 os Estados. o Distrito Federal. os Territórios e Muniápios.
Entendemos que, apesar de ser oportuno e louvável sob todos os aspectos, o capindo que trn.ta desse assunto estA muito restrito aos aspectos da comercializaçio. .
_
Essa lei, quando ·conceitua as atividadcS agricolas como todas aquelas que atuam na produção, beneficiamento, com&cio e
serviço, deixou de ditar orienrações que tu.fo:mem a democracia
para acesso e uso de informações sobre essas atividades.
Na nova estrutura de poder que se configura, o conhecimento dos fatos assume popel de :relevância no processo decis6rio e o
Estado deve organizar o Sistema Nacional de Infotmações Agricolas, composto de todos os ágios que possam auxiliar o setor.
Assim. o sistema deve conter infOrmações ~m sobre
cadastro. cartografia e· solos das propriedades rurais, estoques reguladores, doenças e pragas, indústria de produtos de origem vegetal e animal e de insumos, classifiCação -de produtos, inspeçào
de produtos e insumos e infmtores da legislaçio pertineftte. Estes. os fundamentos de nossa proposta que, esperamos.
receba o apoio dos ilustres Pares para se transformar em lei.
Sala das Sessões. 15 de novembro de 1993. - Deputado
Odelmo Leão.
LEG!S!Aç,i.O CrFADA

CONS1TI1JIÇÃO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍ11JLOI
Do Poder Legislativo
SEÇÃOV!ll
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃOin
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complement.ams e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Conús.são da Cimaia dos Dep.~tados.
do Senado Federal ou do Coogresso Nacional. ao Presidente: da

-

Repjblica. ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procundor-Geral da República e aos cidadlos. na forma
e nos casos pn:vistos nesta ConstituíçiO~
§ I • Sio de iniciativa privativa do P=idente da Repóbtica
as leis que:
· I - fixem- ou mOdifiQUem os efetivos das Forças Armadas;
II- dispooham sobre:
e) criaçio, estrotutaçio e 'llribuições dos MinistmO< e Ó<·
gios da adminístraçio pública.

............

...__.............-.....................___...................._...._.__

.;;;.._

LÉI N"8.17I,DE 17 DEJANEIRO DE 1991

Dlopõe sobre a poltlca apicola
CAPÍ1lJLO vm
Da loformaçio Apieola

Art. 30. O Ministério da Agricui!Ula e Reforma Agrária
(Mara), integrado com os Estadoa, o Dilllrito Federal, os Temfó.
rios e os Municlpios~ manr.erá um sislema de inf<Xm&Çio agricola
ampla pano divulgaçio de:
I - ~ísio de safms por Eatado, Distrito Fedenl e Temfó.
ric, incluindo estimativas de área rultivada ou colhida, pmduçio e
produtividade;
II - preços recebidos e pagos pelo produtor, com a composição dos primeiros até os- mercados atacadistas e varejistas. per
Estado, Distrito Federal e Tetritório; ~
~
m - valores e PI'OÇOS de exportaçio FOB, cem a decomposiçio doa proçoa até o íntericr, a olvel de (mWtor, delblcando u
taxas e impostos cobradoe:;
IV- vakns e (nÇX)Ode ímportaçioCIF, ama do • •q••i.;io
dos doo m=a00a Íl!lemacioo•w iü.6 a oo(ocaçio do (XOWto
em portoslnsileíroo, deSiacaodo, taxas c impostos cobrados;
v- (Vetado);
VI- cus too de pmduçio agricola;
VII- (Vetado);
vm- (Vetado);
IX- dados de meteorologia e clímatDiogia agricoias;
X- (Vetado);
XI- (Vetado);
XII- (Vetado);
xm - pesquisas em andamento e os result.ados daquelas já
conclufdas.
Parágrafo único. O MiniStério da AgriaJ!tura
Reforma
Agrária (Mara) coordenará a realização de estudos e anAlises deta·
Ihadas do comportamento dos mercados interno e externo dos produtos agricolas e agroindustriais, informando sua apropriaçio e divulgação para o pleno ~ imediato ronhecimento dos produtcres ru,. rais e .demais agentes do mercado.

e

oooooooooooooo••-----~-•-•n•oo-------·----·---

(À Comissão tk AssunTos Ec-onêmicos.}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 112, DE 1995
(N° 4AS9194, Da Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Fixa os efetlvos de Oficiais da Marioba em
tempo de paz e dá outras providências.

O Cõngrcsso Nacional decreta:
Art. 1° Os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz
teiio os seguintes limites por pOstos:
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1- Almirante-de-Esquadra

6:

11- Vice-Almirau<e

21:

ln- Conlno-Aimiranle

43;

N- Capitio-<fe-Mar-e-Guerra

370;

V- Copitio-de-Fragala

825:

VI- Copitão-de-Co!vela

!.595;

Vil- Copitio-T<DeDie

2.198;

vm- Primeiro-T<Dellle

1.598;

IX- SeJlUndo-Tencnle

892.

Art. 2• Os Capas e Quadros de Of!Ciãis da Marinlia silo os
seguintes:
1- Capo da Annada;
11- Capo de Fuzileiros Navais;
ln- Capo de Engenheiros e Tknicos Navais;
N- Capo de lnlendenles da Marinha;
v- Capo de Sa>íde da Marinha;
a) Quodn> <kM6dicos;
b) Quadro de Cirurgiões-Dentislas:
c) Quadro de Fmnaduticos;
VI- Quadros_de OfiCiais Auxiliares da Marinha:
a) Quadro de Oficiais Auxiliam~ da Annada;
b) Quadro de Oftciais Auxiliam; do Capo de Fuzileiros
Navais;
Vil- Qua<kos_C.,mplemen.....,s de Oftciaís da_Marinlia:
a) Quadro Complementar do Capo de Annada;
b) Quadro Complementar do Capo de Fuzileiros Navais;
c)Qladro Complemma- do Capo de
da Marinho;
vm- Quadro de Capeiies da marinba: ·
IX- Quadro Auxiliar Fcmüúno de OfiCiais.
Pari.grúo llDico - Pua efeiro desla Je~ será considerado,
aiDda, um Quadro de OfiCWJTe_,m;o.. oompooro po<OflCiais
da ReaeiVa aio reiDlliOrada, quando coo.vocados, e pelos inco!porados po111 J>re31Mio do Setviço Militar Inicial.
Art. 3• E declarado em extinçio o aluai Quadro Complemeaw do Capo de Engenheiros e Tknioos Navais. -

Ir<_.._

Parágrafo único- Atê a completa extinção do Quadro a que
se refete este arttgo. os Oficiais remanescentes serão para ele dismhuídos na fonna do arL 5° desta lei.
ArL 4° Não serão computados nos limites dos efctivos ftxados no art. 1° desta let:
1- os Oflctais-Genera~s Mini~ms do Supt..'T'ior Tribunal Militar.
II - os Oficiais convocados para manobraS.- CX.ercíc-tos ou
estágaos de mstrução:
III - os Oficiais agregados e os não mimCci.dos nos respectivos Corpos ou Quadros:
- IV - os Oficiais da Resetva Remunerada des1gnados para o
Serviço Ativo. em caráter transitório;
V --os Oficiais da Reserva Renumerada convocados por
prazo limitãdo;
VI- os Oficiais do Quadro de Capelães da Marinha:
VII- os Guardas- Mannha:
VIU- os alunos das escolas de fonna<;ão de Oficiais da Ativa e os alunos das escolas de formação de Qfiçíais da Reserva.
.
Art. 5° Cabe ao Poder Executivo distribuir. anualmente. por
postos, nos diferentes Corpos e Quadros. os efetivos de Ofic1ais de
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que tratam esta lei e a Lei no 6.923. de 29 de JUriho de l98I: res·
--- J)eitados os limiteS nelas estabelecidos. - Parágrafo único. A diStribuição de efetivos. de qu'e- trata
este artigo. poderá ser alterada no curso do exercício. sempre qui!'
necessário, para efeito de possibilitar OS" ajusleà mdí::.pensáveis.
motivados por transferencia de OfiCiais entre Corpos e QuadrOs.
An. 6° Os efetfvcis distribuídos na-forma do artigo antenOI
<>erão os efetivos de referencia _para fins de promoção e de aPlica·
ção da Quota Compulsória de que trata o Estatuto dos militares.
Art. ?O A distriOOição dos efetivos de alunos das escolas de foc.
mação de Oftciais da Ativa e de alunos das escolas de formação de
Oficiais da Reserva será regulada pelo Ministro de EstaOO da Mari·
nha. de modo a atender ãs necessidades de Oficiais nos JX>$1-0S iruciai.o;
dos diversos Corpos e Quadros. bem como de formação das reservas.
Art. 8° Com exceção dos postos de Oficiais Generais, e quando necessáriC?_ à manutenção do fluxo regular e equilibrado da carrena.
o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos na forma do art5° desta
lei, poderá alterar os limites dos JX>Stos em 8.lé dez por cento.
§ lo A execução do disposto neste artigo, em caso algum,
poderá resultar em aumento do efetivo global de OficiaiS prevtsto
nesta lei, nem da despesa tola...l a ele conespondente.
§ 2° Na aplicação do disJX>slO no caput deste artigo. se vier
a ocorrer, temporariamente, excesso de Oficiais de determinado
posto em Corpos ou Quadros. o efetivo total desse posto ser! considerado provisório até que se ajuste ao novo efetivo distribuído.
§ 3° Para o fim do disposto no art. 6° desta lei, no que serefere à promoção, será considerado o efetivo que for distribuído na
forma deste artigo.
Art. 9° OS arts. 3°. 4o e 6° da Lei 0° 7.622. de 9 de outubro
de 1987. passam a vigorar com a seguinte redação:
''AIL 3° .. - - · - - - - -.. - - · · - - -..··-·----Parágrafo único. As condições de recrutamt.nlo,
seleção inicial. matrícula em curso de fonnação. convo-cação para o serviço ativo, ingresso nos Quadros do
CAFRM. e permanência defmiüvo no Setviço Ativo da
Mannha serão objeto de regulamentação desta lei
-- AIL 4° O efetivo do Quadro Auxiliar Feminino de
Praças ltml o seu limite fixado em 1.800 militares.
§ }0 Os eféifos por graduação a vigorar em cada
ano para o Quadro Auxiliar FeminiiiO -de Praças serão
distriOOídos mediante ato do Minislio de Estado da Marinha. dentro do limite previsto neste artigo.

§ 2° Os efetivos distribuídos na forma do parágrafo anterior serão os efetivos de referência para fms de
promoção a aplicação da Quota Compulsória de que tra·
ta o Estatuto dos Militares.
§ 3° As vagas decorrentes do efetwo ftxado no
caput deste artigo serão gradativamente preenchidas no
decurso de dezesseis anos. conforme a necessidade do
serviço. desde que de acordo com o disposto na t.ercte
DirelnZis Orçamentánas e que· haja dotação orçamenlâria suftc:iente ~- ate~~er ~~<_!_~spesas dai decorrenles.
Art. 6° Quadro Auxiliar Feminino de OficiaiS é
constituído dos seguintes postos:
I- capitão-de· mar-e-guerra:
I I- Capitão-de·Fragata;
ID- Capitão-de-Corveta;
IV- Capitão.Tenente;
V- Priiiieiro-Teriente:
VI- Segundo·TerÍente."
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Art. 10. O art. 2° da Let n° 7.301, de 29 de março de 1985.
passa. a vtgora com a seguinte redaçã.o:"Art. 2o Os Quadros Complementares são consti~

6. O Quadro a sCguir mostra os efetivos a serem unifiCãdos:
POSTOS

tuídos dos seguintes postos:
1- Capítão-de-mar-e-guerra:
II- Capitão-de-Fragata;
ID - Capitão-de-Corveta:
IV- Capiião'-Tenente:
V- Primeiro-Tenente."

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.. 12. Ficam revogadas as Leis n~ 7.151. de 1° de dezembro de 1983. 7.618. de 30 de setembro de 1987. 8.098. de 27 de
novembro de 1990. §§ 1° a 5° do art. 2° e o art. 7°da Lei 0° 7.301.
de 29 de março de 1985,e aLei n°8.194, de 25 de junho de 1991.

MENSAGEM N" 159. DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tetmos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex.-

põsiçã.o de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Marinha. o
texto do projeto de lei que "Fixa os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz e dá outras providências".
Brasília, 1" de março de 1994. - Itamar Franco.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"007!MM-;-oE. 20 DE JANEIRO
DE 1994. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
MARlNiiA.
Excelentíssimo Senhor Presidenle da República.

A Oficialidade da Marinha está estrub.lrada em diven:os
Corpos e Quadros, que diferem entre si pela formação e qualificação proÍlSsional de seus componentes.
2. Os efetivos desses Corpos e Quadros são boje fiXados pelas seguinres leis:
a) Lei n° 7.151, de l 0 de dezembro de 1983, que fiXa os efetivos de OflciãiS da Marinha em tempo de paz e dá outras providências;
b) Lei n• 7301. de 29 de março de 1985. alterada pela Lei
n• 7.618. de 30 de setembro de 1987. que reorganiza os Quadros
Complementares de Oficiais da Marinha~
c) Lei n• 7.622. de 9 de outubro de 1987. alterada pela Lei
n° 8.194, de 25 de}.lohode 1991, que reOrganiza o Corpo "Auxiliar
Feminino da Reserva da Marinha; e
d) Lei n• 6.923. de 29 de junho de 1981. que dispõe sobre
o Serviço-de Assistência ReligioSa n3.s Forças Armadas.
3. Essa diversidade de leis dispondo sobre efetivos de oficiais dificulta a administraçio de pessoal da Marinha, eis que impõe limitações à distribuição desses efetivos, que cabe ao Poder

Executivo fazer anualmente, compmmetendo a permanente ade-

1uação da estruwra às exigências do serviço naval.
4. A SQlução do problema apontado está na consolidaçllo.
em um único ato nOriüãtiVo, de todos os disposítivos que tratam da
fixação dos efeiivos de Oficiais da Marinha. Exceção feita ao efetivo de Capelães Navais. fl.xaOO pela Lei n° 6.923/81. por ser esta
uma lei comum às três FoiÇaS.
5. Para possibilitar essa unificação dos efetivos. é necessário revogar a Ui ri0 7.151183. de forma que uma nova lei passe a
flxar os efetiVOs hoje tratados nas Leis n% 7.151/83. 7.301/85 e
7.622/87.
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EFETIVOS EM VIGOR

EFETIVO
UNIFICADO

Lein°
7.151183

Lei 0°
7.151183

Lei 0°
7.622187

Total

06
21

-

-

06

VA
CA

43

-

-

CMG

342

20

08

370

CF

737

60

28

825

AE

21
..

43

CC

1105

330

160

1595

cr

l6n

350

176

2198

l•TEN

1214

240

144

1598

z•TEN

629

180

84

892

Total

5768

1180

600

7548

7. O novo ef<livo nio itoplicará em ~de despesas I'""' a
União. visto tratar-se do oallalóriodosefetivosde ~ aa em vijp-.

8. Adiciooalmente, deverá ser declarado em extinçio o
atual Quadro Complemen!M do Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais. A medida tem o propósito de concentrar no próprio Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais todos os Oficiais engenheiros
da Marinha, assegurando-se aos :mn•nescentes do Quadro em extinção iS nieSinas Coildições de acesso na ca:rreim hoje exist®teS.
9. O Allleprojeto de Lei incorpon. as n:gras de distribuiçio
de efetivos constantes da Lei D0 8.098. de 27 de novembro de
1990, a ·qual, em conseqüência. poderá ser revogada. Seria ainda
revogados os dispositivos das Leis n°7301/8S e 7.6Zl/87 que tmtãm da flXaÇãõ de efetivos de Oficiais. -- -10. Assim, senhoi" Presidente, com a fmatida.de de fixar os
efetivos de todos os Oficiais da Marinha em um único ato oonnativo à exceÇão dos Capelies Navais, :s:ulmeto à consideração de
Vossa Excelência o Anteprojeto de Lei que esta acompanha.
Respeitosamente, Ivan da Silveira ScrpL Ministro de Estado da Marinha.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE M011VOS DO
MINISTRO DA MARINHA, N•6, DE 20-1-1~.
1. Sintese do problema ou da situaçio que reclama jri)Vidências:
A existência de diferentes Cotpos e Quadros de Oficiais da
Marinha integrados por pessoal de mesma fonnaçio e id!ntica
qualificaçlo profJSSional; e a necessidade de,. em beneficio do serviço e como forma de aumentar 11 molivaçio do pessoal, pennitirse a transferência pãra os CorPos onde possam alcançar os poslOs
mais elevados da hierarquia.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na
medida proposta:
Regular em Lei a transferência de Of»eiais entre os diversos
Corp')s e Quadros. inclusive quanto aos aspectos relativos à colocação
dos militareS transferidos na escala hierárquica do seu novo Coq)O ou
Quadro, e permitir o ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnícos
Navais de OficiaiS eligé:nlleiros oriundos do respectivo Q.ladro Complementar e do Quadro Auxiliar Femínino de Oflcí_a~$._
~
3.Aitemativas existentes às medidas ou alOs propostos:

XXX
4.Cusl0s:
o alO proposto não implicará em despesa de espécie alguma.
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S. Razões que jlstificam a urgência:

XXX
6. Impacto sobre o meio ambiente:
XXX~

1. Síntese do parecer do órgão juridico: foram atendidos os
requisilOs da constitucionalidade. jlridicidade e forma- art. 16. lll
do Ilec!:oto n• 468, de 6 do mm;o de 1992.
Parecer aprovado pelo Ministro da Marinha, em anexo.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE M011VOS DO
MINISTÉRIO DA MARINHA,N•7, DE 21-1·1994

1. Sintese do problema ou da siru&Çiõ Que -rectanlã providências:
A existência de difeJeDles Leis fixando os efetivos de Oficiais da Marinha dificulta a administmçiO -de pessoal do Minislério da MariDha, pois impõe limitações à dislribuição desses ofetivos, que cabe ao Poder Executivo fazer anualmente. comprometendo a pe!IIIliilente adequaçio da estrutura de Corpos o Quadros
de OfiCiais às necessidades do serviço.
2. Soluções e provi~ncias cootidas no ato normativo ou na
medida proposta:
A soluçio do problema apontado está na adoçào de medidas
que possibilitem a consolidação. em um único ato nonnaf.ivo. de
todos os dispositiVos qúe- tratam da fixaÇão-de efetivos de Oficiais
da Marinha. à exceção dos Capelles Navais.
3. Alternativas existentes às medidas ou a tos propostos:

XXX
4.Custos:
Tendo em vista que o novo efetivo a ser ftxado para os ofi- .
ciais da Marinha é o somatório daqueles previstos nas Leis n°
7.151183, n• 7301/85 e n• 7.622187, o ato proposto não implicará
em despesa de espécie alguma.
S. R.azões que )Jstificam a ur~ncia:

XXX
6. Impacto soln o meio ambiente:

XXX
7. Slntese do pa=er do órgão juridico:
Fooun ateodidos os roquisitoo da constimcionalidade, juridicidadee fO!Illll- art.l6, m doDocrelon• 468, de6denwçode 1992.
Parecer aprovado pelo Ministro da Marinha, em anexo.

lEGISlAÇÃO CII'ADA

LEIN"6.923,0E29 DEJUNHO DE 1981
Dispõe oobn: o Serviço de Asslsti!oda ReHgiosa

oas Forças Armadas
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na-

cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

ção~eSpedat

seja rec-omendadó. a .ns5!s~tcw n.ügl~:

- II- em temp..; üe guerra: jt•nto ã.!l fcrç"!s em Of.•':~"'\ções. e na
forma prescrita iio ihciSo tirier;Or.-

Art. 4<:> O Sen!iÇO de

-

A~is~4tcia

--

~

Religiosa seri consütlúdo

de Capelães Milil.arcs, setecionados entre sacerdotes, minist:NS_re-_
ligiosos oo pastores, ~rtencentes a qualquer religião que não &tente contra a discipiinfi, a mo&al e as leis em vigor.
--Parágrafo IÍnico. Em cada Força Singular será instituíOO um
Quadro de Capelães Militares, observado o efetivo de que tn.ta o
art. go desta Lei.
Art. 5• Em cada Força Singular de Assistência Religiosa
terá uma Che(18., cfue~en~ s~bordinada ao ~~tivo órgão-setorial de pessoal.
Art. 6° A Cb.ef:ta do Serviço de Assistêocia Religiosa, em
cada Força S~gular, será exercida por um Capitão-de-Mar-eGuerra Capelão ou por um Coronel Capelão, nomeado pelo Ministro da respectiva Pasta.
Art. ?'J As Subchefias correspondentes aos Distritos e Comandos Navais, Con:iaiido-GCral do Corpo de Fulileiros Navais.
Comando-em.OJefe da Esquadra, Comandos de Exótciros e Militares de Área. e Comandos Aéreos Regionais serão eXen:idas por
Oficiais SupCriores Capelães.
Art. go O efetivo máximo de Capelães Militares da ativa por
_IX}Stos, para cada Força SingUlar, é o seguinte:

I- na Marú:.Jla:

-

- Capilã<>-do·Mar..-Guern. Capelão.-........................-1
-Capitão-do-Fragata Capelão................................ ,..........3
-Capitão ·d-i-Cot' era eapea.c-·------··-··----··..--------~
-Capitão- T!::rJe:tte Capelão ............................___ , ........... 8
0
e 2°Tenent!!~ Capelães ..............~--- ..
II- no Exércir.o:
-Coronel Cap::lào ................................-.~-------·-----1
- Tenenre-Coronel t:.a.pt.:lão ... - ........... ····----~-~----6
- MajorCapelão ................................. ____ .,_, _____.7
- Cap;lão Capelão................................ .. ... ·-·-·----16
- 1° e 2° Tenentes C:pelhs ..................... ~ ________ 20
Ill - na Aeronáulica.:
-Coronel Capelão ..............................._________1

-l

---·--------13

-Tenente-Coronel Capelão ·-------·--·-·-..·--·...3
-Major Cap.lão ................................................................s
-Capitão Capelão ......................................... ~ ........._,;,:g
- 1° e 2° Tenentl:s Capelães ...................................---~13
Parágrafo ónico. O· efetivo de que lõ'8.la este artigo será
acrescido aos efetivos, em tempo de paz, f.:xtt.dos em lei especifica

para a Ma.."inha. Exército e Aeronáutica, ll"spectivdi!Jente.
Art. !)O O respectivo Ministro Milfu:..,.. b.m-~s.:.-á aio faando o:;
efetivos. pol." posros. a vigorar em cada ano, c.~nt:..u d~ limites pf.:.vistos nesta Lei.
Art. 10. Cada_Ministério Militar !.\e:_ü.t.arA pan. que. no posto

Da FinaUdade da 0l'ganlzação

inicial de Capelão Militar, seja mantida a devida proporcionalidade en~ os Capelães das diversas religiões e as religiões profesSadas na respectiva Força.

Art. 1° O Serviço de Assistência Religiosa rt~'> Forças Armadas- SARFA. será regido pela presenle Lei.
Art. ~-O-Serviço de Assistêpcía Rellgiool?! teiU por fw:tllda-

Dos Capelães M!Utares

CAPÍ'IULOI~

de prestar assistência religiosa e espiritual am. re.iüt::~~s. :1(~~ civis
das organizações militares e às sua:; famíli:.~. b~...~, {'C'hlO a_~:'·:nclel' :t
encargos relacionados com as ativid6des de- e-1uct :.E:.o anor:al I?-.ali-

zadas nas Forças Armadas.
Art. 3° O Serviço de Assistência Rt'ligiosf.: fuUJ::Oll.111râ'
I- em tempo de paz: nas uuiciadr-~. IJ.e.\'io·, 1~?-5, hospitais
e outras organizações niilita.-es em qu~. "pela h:al:ZOçà0 ou situa-

CAPíTuLO II
SEÇÂO!
GeneraHdades

Art. 11. Os Capelães Militares prestarão serviçOs nas Forças
Armadas COID_("I ofidais da ativa e da reserva reinuneradi.
Padgrafo único. A designação dos Capellles da reserva re~
wunerada será regulamentada pelo Pod::r F.xecutivo.
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Art. 12. Os Capelães Militar~s designados d& ativ2: e da re-

serva remunerada terão a situaião, as obrigações, os daveres, os

e aS pt'C'íi"ógniiva:S regulAdos pelo Er>tab.lto dos Militares,
no que coober.
Art. 13. O aceSso,) dos Cap;-:ries Militares aos diferentes postos, que obedecerá aos princípios da Lei de Promoção de Oficiais
da Ativa das Forças Armadas, será regu~Diado pelo reopeetivo
direitos

Mi.oistro.
Art. 14. O Capelão Militar q>Je, por ato da autDridade •c!esiMtica com:peteD.ie, for privado, ainda que teMporariamente, do
uso da O;.r!1"4l ou do r.xen:ício da atividade 1-eligios:t, será agregado ao respet:.tivcJ Quadro, a contar <b. data ero que c r~~.to cheear ao
conhcr.imento da autcridade milittr C'.Qülpetente, e ficará adido,
para o exercicio de cttt:ras ativida~ n.lic-:reJi..~iosas, à organizeçio
militar que lhe fm· designada.
Parága·.fc (lilico. Na hipótese C:.a privação &rmmva a que se
refere este artigo, CJ dtJ privação temponiria ul~.psssar dois anos,
coosccutivoo oo nlo. seni o Capclio Militar demitido ex otnclo,
inwessando na reserva ni~reiiDinerada, no mesmo posto que possuía '111\ ativa.
Aí\. 15. Os Capelães Militares sedo transferidos para areserl'& 1. t;mUDeradJt:

·

I- ex c!Hci.;;o, ao atingirem a idade limite de 66 (sessenta e
seis.) anos:
II- a pedido, desde que contem 30 (lrinta) anos de seiViÇO.
Art. 16. A iõack~ limite de permanê-.1cia na reserva rennme~
rada. perr, o C.ape!io Mfliti.r, será dt: 68 (ses.o;c,.l)IJI. eOito) anOO•.

Art. 17 Ao-.:

C.a~Iies

Milirares

apli-:ar~se-io

as mesmas

nonnas e condi-~Õ"~ de uso dos uniformes existentes para oficiais
da ativa de cad.~ Força Singular.
Pacl.grn.fo úrico. Em cerimônia religiosa, os Capelães Militares deverão t-aju seus hábitos ou vestes eclesiásticos, mesmo no
interior das organizações militares.
SEÇAOll
Do fugresso no Quadro de Capelil"' Militares

Art. 18. Para o ingresso no Quadro ~ Capelães .Militares
será condição o prescrito no art. 4" desta Lei. bem como:
I- ser brar·leiro nato;

II -

s~ v.1b.•nt!rio;.

.m- ter entxe 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
IV - ter curso dL formaçio tool6gicâ regular de nível universitário, recoohecido tJC~~ autori~ eclesiástica de sua religião;
V- p<>SS\1.0:, peb "l·~!los, 3 (II"&) ~ de alividades pastorais;
VI - ter C<Xl!>c;l~~""'nto expresso da autoridade eclesiásti~a
~respectiva mllgiJ~;

vn- ser jligado apto em inspeçio de saúde; •
vm- receber conceito favorável, atestado por 2 (dois) ofi-

ciais superiores da &tiva das Forças Annadas.
Art. 19. Os candidatos que satisrtzerem às condições do artigo anterior serão submetidos a um estágio de instrução e de
adaptação com cf.Jmçio de atl5 lO (dez) meses, durante o qual serão equipomdos à Guarda-Marinha ou à Aspirante a Oficial, fazendo jus somente à remuneração correspondente.
Partgrafo único. O estágio de inslnlçio e adaptaçio deverá.
obrigatoriamente, constar de:
'
a) um perlodo de instrução militar geral na Escola de Formação de Oficiais da Ativa da Força Singular resp!".ctiva;
b) um periodo como observador em uma Esccla de Formação de Sargentos da Ativa da Força Singular~
c) um periodo de adaptação em navio, corpo de tropa ou
base ~rea. no desempenho da atividade pastoral. devendo ainda
colaborar nas alividades de educação moral.

a

Art. 20. Findo o estágio que se refere o artigo anterior, os
que forem declarados aptos por ato do Ministro da respectiva Força serão incluidos no Quadro de Capelães Militares da Ativas, no
posto de 2°-Tenente.
Art.. 21. O estágio a que se refere o art. 19 desta Lei poderá
ser interrompido nos seguintes casos:
I- a pedido, mediante requerimento do interessado:
II- no interesse do serviço;
por incapacidade física comprovada em inspeção ~
saúde; e
IV --por privação do uso da Ordem ou do exercício da atividade religiosa. pela autoridade eclesiástica da rc;ligião a qtie pertencer o estagiário.

m-

CAPÍI'ULOID
·Das Disposições Flnal5 e Transitórias
Art. 22. Os Capelães Militares com estabilidade assegumda
de acocdo com o art. 50 da Lei n• 4.242, de 17 de julho de 1963,
sedo inclu!dos no Quadro de Capelães Militares da Ativa, no posto amai, e terio sua antigüidade camada. desde o seu ingresso no
Serviço de Assist&cia Religiosã nas Forças Armadas.
Art. 23. Os Capelles que abJalm.ente servem às Forças AImadas, na qualidade de militares, poderio ser aproveitados no
Quadro de Capelães Militams da Ativa. desde que satisfaçam às
exigencias dos incisos L n e IV do art.. 18 desta Lei.
§ 1• Os Capelãt:s que forem aproveitados na fonna deste artigo terão sua antigüidade cOntada desde o seu ingresso no Serviço
de Assistência Religiosa nas FOIÇa:S- Arma.das..
§ r Os Capelães que nio forem aproveitados de acordo
com o disposto neste artigo permanecerilo prestando serviço A respectiva Força Armada até o término de seu estágio de serviço. que
não será renovado.
§ 3° Terminado o estágio de serviço, os Capelães Militares
de que trata o parágrafo an"'rior setio incluidos no Quadro de Capelães de Reserva Não-Remunerada. com o posto de Capitão-Tenente ou Capitão.
Art. 24. Os aluais Capelães COilliatados da Marinha, do Exército e da Aerooáutica. de conformidade cem os arts. 4° e 16 da Lei n°
5.711, de 8 de outubro de 1971, poderiio ser aproveitados, a <ritmo
do respectivo Ministro MilitJir e desde que satisfaçam as exig&cias
previstas !lOS incisoS ~ II e IV do art. 18 desta Lei.
§ 1° Os Capelies contratados que deixarem de ser aproveitados na forma deste artigo não terão seus contratos renovados ao
término do prazo neles flxado.
§ 2° Expirado o prazo fiXado no respectivo conttato sem
que tenha sido aproveitado no Quadro de Capelães Militares da
Ativa. será o enlio titular do COD1ra.to extinto incluído no Quadro
de Capelães Militares da Reserva Nio-Renmnerada,. com a posto
de Capitlo-Tenente ou Cã.pitio.
Art. 25. Os Ministros Militares, para a constituíçio do Quadro de Capelães Militares da Ativa. especificarão em ato:
I -o número dos amais Capelães Militares previstos no a.rt.
23-desta Lei que deverão ser aproveitados no Quadro a que se refere o parágrafo único do art. 4° desta Lei:
_
II - o número dos atuais Capelães Civis con1.taíados que deverão ser aproveitados no Quadro a que se refere o inciso anterior. e
Ill - o número dos atua_is Capelães Militares que serão incluídos no Quadro referido neste artigo, de c·onfonnidade com o
art. 22 desta Lei.
Art. 26. Os Capelães Militares aos quais tenham sido concedidas, por mais de 5 (cinco) anos, consecutivos ou não. honras
de posto superior ao seu, serão conftrmados nesse posto. com todos os direitos, prerrogativaS e deveres a ele inerentes.
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§ 1o Os Capelães Militaxes de que trata este artigo. se ainda
na ativa, serão aproveitados no -Quadro de Capelães Militares da
Ativa. no posto em que forem confirmados.
§ 2o Aplica~ se o disposto rro caput deste arti_S.o aos Capelã·
es Militares que, preenchendo as condiçõe_s nele previstas, já se
encontraram na inatividade remunerada.
AIL 27. Os Ministros Militares expedirão as instru~ que
~e fizerem- neCessáriaS à execUção "desta Lei ..
Art. 28. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União.
Art. 29. &ta Lei entr.u1Í em vigor riaCG.ia de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se a Lei n° 5.711. de 8 de oumbro de
1971, e as demais disposições em corltráiíó. ·
-
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Art. SQ Para efeitos de remuneração. uso de uniforme e pre·
cedência hierárqUica. durante os _cursos de formação pua ingresso
nos quadros da CAFRM ~s ~andidatas. na condição de Pra~ Especiais. serão assemelliadas, respecuvamente, a Guarda-Marinha.
Cabo. e Marinheiro-Especializado. conforme o arL 3° desta lei.
Art. 6° O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO) é
constituíd() dos seguintes postos:
I- Capitães-de-Mar-e.Guerra.
II- Capitão-de-Fragata;
Capitão-de-Corveta;
tv-Capitão-Tenente;
V- Primeiro-Tenente;
VI --SegUndo-Tenente.

m-

Brasília. 29 de junho~ de 1981; 160" da Independência e 93•
da República.- JOÃO FIGUEIREDO- José Ferraz da Rocha.
LEIN'730I. DE29 DE MARÇO DE 1985

LEI N" 7.622. DE 9 DE OUTUBRO DE 1987

Reorganiza os quadros Complementares de
Oficiais da Marinha criados pelo Decreto.Jei n° 610
de 4 de junho de 1969 alterado pelas Leis n°s 5.963

Reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha- CAFRM
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na·
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Att. 1° O Corpo Auxiliar Feminino da ReseTVa da Marinh_a_
- CAFRM. criado pela Lei n° 6.807, de 7 de jullio de 1980. destl·
na-se a atender encargos do ínteresse da Marinha. relacionados
CODl atividades técnicas e admiriislrativas.
Parâgrafo único. "As -iritegr.inteS do CAFRM. quando co~·
vocados para o SeiViÇO Ativo. exercerão suas funções em orgaD!-·
za.çc3es militares da Marinha, em terra. de acordo com as ne:cesst·
dades da Marinha e as habilitações e qualificações pessoa~s das
mil~s.

Art. 2° O Coi"po Auxiliar Ferri.inino-Ua Reserva da Marinha
é composto de:
I- candidatas aos Quadros Auxiliares Femininos. na qualidade de Praças Especiais;
-~
- -~
"
·~
.
II- Quadro Auxiliar Femi.nino de Oficiais (QAFO), constituído de pessoal graduado ou pós·graduado por. estabel~imentos
de ensino de nível supenor em cursos reconhec1dos oficralmente,
de conformidade com a legislação federal, e que satisfiZel' as prescriçõeS desta lei e de sua regulamentação: e
.
lU - Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFP), constituído de pessoal com escolaridade completa de 2° _grau, portadores
de habilitação profissional em nível técnico adquiridO en:t estabele·
cimento de ensino reconhecido oficialmente de confotm.1dadc: com
a legislação federal. e que satisfazer às prescrições desla lei e de
sua regulamentação.

Parágrafo único. Em caráter excepCional, para atendim~to
das ne<:essidades do Serviço Naval, o QAFP poderá ser constituído de pessoal com habilitação profisSional de auxiliar com escolaridade de 2° grau.
Art. 3° O recrutamento para o CAFRM far-se-á:
I - como Guarda~Marinha. no c~o de candidatas ao
QAFO;
II - como Cabo. no caso de candidatas ao QA.FP,_ que i.D.gi1:!ssem com habilitação profissional de rúvel t6criico; e - m - como Marinheifo.&pecia.lizado no caso de__candidatas ao
QAFP que ingressem com habilitação profiSSiOnal de .rilvel ãuxiliar.
Art. 4° As condições de recrutamento, seleçio inicial. matricula em curso de formação. convocação para o- setViço ativo. ingresso nos quadros do CAFR M e permanência definitiva no Servi'""'' All.vo da Marinha serão ob_Jeto de regulamenração desta lei.

de 12 de dezembro de 1973, e 7.152 de1' de dezem·
bro del983.
O Vice-Presidente da República. no exercicio do cargo de
Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional de·
creta e eu sanciono a seguinte lei:
An. 1° OS Quadros Complementares de Oficiais do Corpo
da Annada do Corpo de Engenheiros e Tócnicos- Navais do Corpo
de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha.._~
dos pelo Decreto-lei n° 610 de 4 de junho de 1969 destinam-se a
complementar as necessidades dos Corpos e Quadros Regulares
decorrentes dos claros existentes nas lotações das Or~ções
Militares (OM) da Marinha.
An. 2° Os quadros Complementms tem os se~intes limites px postos:
_ "Capitão-de-Mar-e...OUerra ....................................._ ... _lO
Capitão-de-Fragata. .....................................
Capitão-de-Corveta ......................................_ .._ _ ,___ l70
Capitão-Tenenle ............ ~•.:..........................___ ,...:::..280
Prirneiro·Tenente....................- - - - - -..--·-··---.315
§ 1° Os efetivos JX'I" Postos e Qu~ Complementares a
vigorar em cada ano serão ftxados por ato do Presidente da Repú·
blica dentro dos limites previstos no presente artigo.
§ 2° Na fixação do efetivo a que se refere o parágrafo ante·
rior, serão ubservadas as necessidades da M~a em cada posto.
§ 3° O Poder Executivo, io fiXar os efetivos na forma do
_presente artigo, poderá alterar os limites dos IXJSlOS em até I~
(dez por temo), desde que não ultrapasse o efetivo _global estabelecido no caput. a fun. de atender a evenlilais necessidades de regu·
larização do fluxo de carreira desejado. _
__
§ 4° Na aplicação do disposto no parágrafo~~~ s~e~v~ a
ocorier CX.cesso temiXJráriO de Oficiais de determinado posto em
um dos Quadros _complementares. o efetiVo total desse posto ~
considerado provisório até que se ijUste ao novo efetiVo ftxado.

----·-...20

§ SOA execução do disposto no § 3° , deste artigo em caso
nenhum poderá ~soltar em aumento da d~~._to~ __corre5p(?ndente ao efetivo global de oficiais ~visto oo-caput.
Art. "? Q efetivo de SegUndo--Tenente da Reserva da Marinha cmdidatos aos Quadros Co_mplementares está litW~ a 180
(cento e oitenta) oficiais.
___ _,
;.....
.,_,.

....

__ ___.............._._____ ______.____
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LEI N•7.!5I. DE DEZEMBRO DE 1983
Fixa os efetivos de OC'tciais da Marinha em
tempo de paz e dá outras providências.
O Presidente da República. faço saber que o Congresso

Nacional decreaa e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de
paz terão os seguinteS limites por postos:
Almirante.de~Esquadra ................................................. 06
Více-Aimirante ............................................................. 21
Contra-Almirante .......................................................... 43
Capitão-de-Mar-e-Guena ............................. _ ........... 342
Capitio..de~Fragat.a............................ - ................. - ... 737

Setembro de !995

-Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais;
- Corpo de Intendentes da Marinha_;
_ Corpo de Salide da Marinha;

_ Quadro de Médicos:
-Quadro de Cirurgiões Dentistas:
-Quadro de Fannacêuticos;
-Quadro de Oficiais Auxiliares da Annada:
-Quadro de Oficiais Auxiliares 00 Corpo de Fuzileiros Navais:
II- Quadros de Oficiais Temporários: Oficiais da Reserva

Nã_o-Remunerada., convocados.
Art. 7° É o Pcder Executivo autorizado a. respeitados os limiles de efetivos por posto raxados no artigo lo desta lei. promover as medidas necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal
Capitio-de-Corveta ...............- ................................ 1.105
para atender aos serviços da Marinha. dispondo. inclusive, sobre a
Capitão-Tenente_............. - ............................. - ... 1.672
criaçio, lransfonmiçáo, organiZação e -"exiíriÇão de Quadros ou a
PriJDeiro-TeneJlle .. _ ..................... _ ...........- -... 1.214
transfei'I!ncia de Quadros, desde que tais providências não acarreSegundo-Tenente .......... - ............. - ............. - ........... 628
tem prejuizo às promoções dos militares deles então integrantes.
ArL 'l:Os efetivos a vigorarem em cada ano seria preenchi·
Art. 8° As vagas resultantes da presente lei serão preenchidos por Oficiais de Carreira. sendo fiXados por ato do Presidente das no decurso de dois anos, de acordo com as necessidades do
da República, deD1ro dos limites previsto nesta lei.
serviço e a disponibilidade orçamentária, em parcelas a serem esParágrafo !Jnico. Para. efeilO desta lei, serão considerados tabelecidas pelo Poder Executivo quando da ftxação dos efetivos.
Oficiais temponírios.
na forma do artigo 2° desta lei.
a) OfiCiais da ReseJVa Não-Remunerada quando convocados; e
Parágrafo único. Para aplicação do disposto neste artigo. o
b) os incotpmados para prestação do serviço militar inicial. Presidente da República CIX ará os efetivos de Oficiais, por postos,
Art. 3° O alO a-que se refere o artigO anterior fixará os efeti:.. nos diferenteS Corpos e Quadros, que devem vigorar a partir da
vos em cada posto, nos diferentes Corpos e QuadroS.
_ publicaçlo desta lei.
Art. 9° No cálculo das Quotas compulsórias deverão ser
§ 1° Os efetivos fixados anualmente nos diversos Corpos e
Quadros sedo os efetivos de refer!ncia pu:a fm1 de promoçio.
considerados os efetivos e as vagas abertas em decom5ncia desta
§ ZOOs efetiVos fiXados amJalmente dos diferentes Corpos e lei, nos respectivos anos bases._
Quadros _setio os efetivos ~ refcr&.c_ia_ para funde aplicação da
Art. 10. Com exceçâo dos postos de Oficiais-Generais e qt:ian·
Quota Cix:Dp!Jlsória de que lmta o Estatuto dos Militares.
do necessário à manutenção do fluxo regular e equilibr.t.do da carreira.
Art. 4° A flXação dos efetivos de alunos das escolas de for.
o Poder Executivo, ao fJXarosefetivos na forma doartigo2°desta lei.
maçió de Oficiais da Ativa e de alunos das escolas de formação de poderá ~-os limiteS: dos postoS em até lO% (dez )XX' rento).
Oficiais da ReseiVa será regulada pelo Ministério da Marinha., de
§ 1° A execução do disp:>sto neste artigo em caso nenhum
modo a atender is necessidades dos postos iniciais dos "respectivos .. poderá resultar em aumento do _efetivo global de Oficiais piivisto
Quadros e da formação de reservas.
nesta lei. nem da despesa total e ele correspondente.
Art. 5° Não seria computados nOs limites dos efetivos fiXa~
§ zo Na aplicação do disposto no caput deste artigo, se-vier
dos no artigo 1° desta lei:
ocgm:r, tempornriamente, excesso de Oficiais de determinado pos~
1- os Oflciais~Generais Ministros do SuperiorTriOOnal Militar.
to em COipos ou Quadros. o efetivo total desse posto será conside11- Os Oficiais convocados para. manobms. exercícios ru rado provisório at~ que se .1\iuste ao novo efetivO faxado.
estágios de instrução:
§ 3° Par.a os fms do disposto no § I 0 do artigo 3° desta lei,
m-os OfiCiais agregados e os~ per força de legislação aue- será considerado o efetivo.que for fiXado na forma deste artigo.
riorP"""31V'l"PJ'eDl!ileDlnumemçionosCorposwQuadrosde~
ArL 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
IV - Oficiais da Reserva Remunerada designados para o
Art. 12. Revogam~se as disposições em contrário.
serviço ativo, emcari.ter tra.DSitório; -- -Brasr.1ia. 1° de dezembro de 1983; 16?-da Independência e 95°
V - OriCiais do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais do daRepública.- JOÃO FIGUEIREDO- Maximiano Fons«:a.
Cotpo Auxiliar Feminino da Rew.va da Marinha. com permanênLEIN-7.618 DE30 DE SETEMBRO DE 1987
•
cia assegurada no serviço ativo, na forma da lei especifica;
VI- Oficais dos Quadros complementares de Oficiais do
_ Acn:scenta e___ altera dispo~ftivos da 14_ n°
Cotpo da Armada, do Cotpo de Fuzileiros Navais, do Corpo de
7 .301, de 29 de março de 1985, que reorgiUiiza os
Engenheiros e Técnicos Navais e do Corpo de Intendentes da Ma~
Quadros Complementares de O fi dais da Marinha.
tinha, com permanência defmitiva nOS -referidos Quadros. na for~
O Presidente da República. faço sabe que o Congresso Na·
ma da lei específica;
cional decieta e eu sanciono a seguinte lei:
V11 - os Oficials da Reserva Remunerada convocados por
Art. 1° O caput do art. ? da Lei o0 7.301. de 29 de março de
prazo limilado;
1985. que !OOQ!8Iliza os Quadros Complementares de OfiCiais ela MaVIU- os Guardas-Mannha:·rinha, criados pelo Decreto-Ler n° 610, de 4 de junho de 1969, alIX- os alunos de escola:s de fonnaçãO de O~Ciais- da-AtiVã
terado pelas Leis n°s 5.983. de 12 de dezembro de 1973 e 7.152 de 1a
e os alunos das escolas de formação-de OfiCiais da Reserva. de dezembro de 1983. passa a vigornr com a seguinte redação:
Art. 6° Os Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha são os
"Art. 2° Os Quad'!'os Complementares têm os
seguintes:
guitnes limit_es por p::>stos:
I- Corpos e Quadros de Ofic-iais de Carreira:
Capitão-de-Mar-e-Guerra .................... --20.
-Corpo da Annada;
-Corpo de Fuzileiros Navais;
Capitão-de-Fragata ....... -········--············--60 -

se.
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Capilão-de-Corveta _...... ····-··················-·· -· 330
Capitão- Tenente .......................•................... 350
Primeiro-Tenente.u..........•...•..•...........••.......24(L

Art.

zo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

_

Art._3o Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília. 300C: sete-ffibro de-1987: 166° da Independência e
99' da República. -JOSÉ SARNEV- Henrique Sab6ía.
LEI N' 8.098. DE 27 DE NOVEMBRO DE I990

Dispõe sobre a distribuição de efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz.
O Presidente da República. faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
An. 1° Cabe ao Poder Executivo distribuir. anualmente. o
efetivo de oficiais, por postos. nos diferentes -Corpos e Qua4ros da
Marinha. de que tratam as Leis n°s 6.923,de 29 dejlnho de 1981.
7.151. de I' de dezembro de 1983 c 7.30I. de 29 de março de
1985, respeitados os limiteS nelas estabelecidos.
Art. zo A distribuição dos efetivos eirada no art. 1odesta lei
será referência para fms de promoção e aplícação da Quota Compulsória prevista no Estatuto dos Militares.
Art. 3° Com exceção dos Postos de Oficiais-Generais e
quando necessário a manutenção do fluxo regular e equilibrado da
carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos. poderá alterar os Hmiles dos postos em até dez por cento.
Parágrafo úmco. A execução do disposto neste artigo em
caso nenhum p<xferá resullar em aumento dos efetivos globais de
Oficiais previstos- rias Leis n°s 6~923, de 29 de junhO de 1981.
7.151. de I' de dezembro de 1983 e 7.301, de 29 de março de
1985, nem na despesa total a eles COll"eSJX)ndente.
Att. 4° Esta lei enua em vigor na data de sua publicação.
Att. .5° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 27 de novembro-de 1990; 169° da Indepeodência e
!02' da República.- FERNANDO COLLOR- Renato de MIranda Monteiro.
LEI N' 8.194. DE25 DE.JlJNHO DE"i99"!

Altera dispositivos da Lei D 0 7.622, de 9 de outubro de 1987, e rVEa os efetfvos de Oficiais e Praças
dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM)
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1Q Os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 7 .622, de 9 de outubro
de 1987. que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha (CAFRM), passam a vigorar com a seguinte iedaçio:
"Art. 3° .. _......- ................................................ - .... ..
Parágrafo únlco. As condições de rocrutamento,
seleção iliiciãl, mat:licula em curso de formaçio, convocação para o serviço ativo, ingresso nos Qua~- do
CAFRM, e pennanência defmitiva no- SeiViÇO Ativo _da
~larinha s_crão ~lhjeto de regulamentação desla lei.

Art. 4° O Corpo Auxiliar Feminino-da Reserva da
Marinha tem os seguintes limites em Seus efetivos.
I - Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
(QAFO):
--CapitãeS:.de- Mar-e-Guerra- 8
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Capitães-de-Fragata- 28
Ca:pitães-dC-Corveta- 160
Capitães-Tenentes- 176
PrimeirOO:.Tenentes- 144
Segu:D.dos-Tenemes- 84
II- Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFP)
- I800
--§ !' Os cfetivos por po5tos e g,.duaçiles a vigornmn
cm cada ano scliio distrihúdoo medianle alo do Prcsidcnle
da República pom oQ!wkoAllxiliar Feminino de Ofciís c
do Mini.stto da Marinha pom o Quadro Auxiliar Feminino
de
dos limites fl"OVÍSIOS neste artigo.
§ 2' Quando necessário i. manutenção do_ fluxo
regular e equilibrado de carreira. o Poder Executivo, ao
disrrilxlir os efetivos do Quadro Auxiliar Feminino de
Oficiais, poderá alteiar os limites dos postos cm alé dez
por cento. desde que não seja ultrapassado o efetivo global estabelecido no caput deste artigo, nem baja aumenlo da despesa lotai a ele correspoodente.
§ 3' At6 I995, o penicnmai previslo no parágiiil"o
anterior podert ser alterado, a flin de &tender às necessidades de a)lstes dos ·efetivos do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais, decorrentes da fase inicial de implantação deste quadro, desde que não seja ultrapassado o cfetivo global estabelecido no caput deste artigo, nem haja
aumenlo da despesa lotai a ele correspondente.
§ 4' Na aplicação do disposlo nos parágrafos anteriores, se vier a ocorrer excesso temporário de oficiais
on praças de determinado poslo oo graduação nos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino, o efetivo total desse
posto ou gmduaçáo sed coosiderado provisório até que
se a}Jste ao novo efetivo distribufdo.
§ 5° Os efetivos distribuídos am.Jalmente nos Quadros do Capo Auxiliar Feminino setio os efetivos de
"'fedncia para fms âe promoçãO c aplicação da Quota
Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares.
§ 6° As vagas resultanteS desta lei serão gradativameote prcciXhidas oo decurso de """' anoo pom o Quadm Auxiliar Feminino-de Oficiais c de de=scis anos pomo
Quadro Auxiliar Feminino de Prnças. coofoune a necessidade do setViço, desde que esteja de acado rom o disposto na
Lei de Direi:rizes 0!1;amcDtárias. haja dotação ocçamentária
suflcic:Dte pom ateDder as despesas dal decarmtes.
Art. 6' O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
(QAFO) c constim!do dos postos explicitados no art. 4'
desta lei."
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Prnças.-

NacionaL)

PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ N' IIJ; DE 1995
_(NO~' na Casa de origem)

Dispõe sobre o processo de trabalho nas açõcs
que envolvam demissão por justa causa e dá outras
providêm::las.
O Cong=so Nacional decreta:
Art. !' Os procossos judiciais que envolverem demissão de
cmpn:gado por justa C3llsa tcnlo jXioridade na pauta dos julgamentos._
Art. ~o A_ aUdlên_f_~a de ç_onciliação e julgamento dos proc(>SSos--refCiidos no--ãrtigo anteriOr será designada para. no máximo.
trinta dias úteis da data do a.jlizamento da ação.
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Art. 3° O JUlgamento das ações de qu~ trata esta lei será realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinfe) dias.
Art. 4° A reintegração de dirigente -~i_ndical 11<? emprego.
quando concedida por medida liminar. -não poderá ser revogada
antes do trânsito em julgado da decisão final.
Art. 5° Os te:Ci.lrsos--irilerPOSfoS_ãs_ decisões em procesSo!;
trabafuistas terão efeito meramente devo lu ti v o.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em Contrário.

Justificaçio
O prOjeto em tela enseja formas para se coibir a indústria da
justa causa que pretende se implantar no País.
São medidas processuais que- ãg1lizam os procedimentos
quando a ação tratar de demissão por justa causa.
O projeto merece a atenção dos nobres pares para este problema. pois o trabalhadot· demitido por justa causa, no nosso entendimento. deve ter garantido os seus direitos se não cometeu faJ.
ta grave alguma.
Sala das Sessc3es, 7 de novembro de 1990.- Deputado Pau-

lo Paím, PT/RS.
(Às Comis.sõú de Assuntos SociaiS_ e de Constituição, Justíça e Cidadania.)
- - -- ---

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 114, DE !995
(N° 2.14211JI, na Casa de origem)

serviço. pela metade do periodo correspondenle ao contrato de tra-balho. a contar da data da rescisão. observado o periOO.o mínimo
de 3 (três) meses e o máximo de 1 (um) ano.
Ait. 2o Esta lei entia em vigOr Da data de sua publicação.
~n.. 3° Revogam-se as dis~sições em_conn:~- _

Justificação
A paz-nos deveras encaminhar o projm de lei que aia a obrigação das ""''ftS&5 """""= os emp-egados demitidas sem }lsla causa oo
mesmo ccovêoio médico a que teriam direito, se estivesser:D. em serviço.
O referido projeto responde a um anseio das classes laboriosas de, quando se virem subitamente despojadas de seus empregos, possuírem o direito ao mesmo padrão de assistência médicohospitalar, por um prazo razoável, que lhes pemrita nova colocação no mercado de trabalho.
Além disso. deve-se observar que o projeto estabelece um
equacionamento temporal entre o período de tempo de serviço
pR:stado à empresa e o período posterior em que o empregado desfruta.'"'á do benefíCiO, observado o limiteS- mfuimO de 03 (trêsf meseS e o máximo de 01 (um) ano.
Desta feita.~ se lograr a mawtenção do ttabolbador injusta·
melie desetnpl10gado no mesmo padrão de assistêzria médica. eslar·seá aiando uma válvula de escape par.!."" hospitais e 6<gãas do INSS.
Estas são, em síntese, as razões que levaram à apresentação
do citado projeto, o qual deverá ser submetido à discussão e deli-

Dispõe sobre a manutenção de empregados em beração do Plenário.
convênios médicos e dá outras providências.
Sala de Sessões, 31 de outubro de !99!.- Deputado HéUo
O COD.8Ii$só Nacional decreta:
Bõcudo.
Art. 1° Os empregados demitidos sem justa causa serão_
(À Comissão- de A.uuntos S<?ciais.}
IlloU.d.;Jvs nos convênios médicos a que tinham direito quando em

PAREC:ER Nu o16, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1995 (n" 80191, na Câmara dos Deputados),
que "homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a
emissão adicional de papel-moeda, no exen:icio de 1991, no valor de
Cr$1.822.000.000.000,00 (u.ni trilhão e oitocentos e vinte e dois bilhões
de cruzeiros)".
RELATOR: Senador CARLOS PATROCÍNIO

I. RELA TÓRIO
I.
O Projeto de Decreto Legislativo n•75, de 1995, homologa o ato do
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1991, de CRS1.822.000.000.000,00 (lum trilhio e oitocentos e
vinte e dois bilhões de cruzeiros), conforme solicitação do Sr. Presidente da ·
Republica, nos termos da Mensagem n• 199, de 7 de maio de 1991.
2.
A emissão adicional de papel-moeda, solicitada em cumprimento ao
disposto no an. 4°, inciso I, "in fine", da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de
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1964, destinava-se a "atender às exigênctas das atividades de produção e de
circulação da riqueza nacional, no periodo de abril a dezembro " de 1991 e
compatível com as projeções dos meios de pagamentos para o final daquele
exercício.
3. ·
Na Câmara dos Deputados, o pleito do Sr. Presidente da República
· · · ·
foi aprovado sem alterações.
II. \"OTO DO RELATOR

1.
Até a edição da Medida Provisória que instituiu o Plano Real. em
julho de !994. as emissões de papel-moeda acima de I0% do estoque existente
no exercício anterior estavam sujeitas à autorização do Congresso Naciona[ sem·
qualquer rigor quanto aos prazos de tramitação no Congresso :--lacional. E mais.
em casos de "necessidades urgentes e imprevisíveis para o finanéiámerito .. :· das
atividades produtivas e comerciais.· o Conselho Monetàrio Nacional podia
autorizar as emissões (art. 4°, inciso I, in fine, da Lei n°4.595/64). solicitando
imediatamente homologação do Poder Legislativo. Isto tomava a autorização
legislativa um ato passivo, porquanto as emissões de moeda. como se sabe. tem
efeitos irreversíveis sobre as arividades económicas.
2.
O Projeto de Decreto Legislativo sob exame refere-se exatamente a
este ripo de situação. Felizmente, nos termos legais vigentes, as emissões do real
estão condicionadas a wna Programação l\1()netària trimestral a ser preVIamente
submetida a esta Casa. eliminando. assim. o caráter homologatório em questão
tão relevante para a vida económica nacional.

Ante o exposto. somos pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo na75, de 1995.
Sala da Comissão, 26 de setembro de 1995.

3.

GILEERTO MIRANDA, PRESIDENTE.

LÚDIO COELHO

CARLOS PATROCINIO, RELATOR.

FREITAS Nl::TO

JONAS PINHEIRO

JOAOFRANÇA

BELLOPARGA

GERALDO MELO

EDUARDO SUPLICY

LAURO CAMPOS

BENIVERAS

MAURO MIRAND-".

PEDRO SIMON

JOAOROCHA

ONOFRE QUINAN

PEOROPIVA.
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PARECER No 617, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 78, de 1995, que homologa o Ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
exercício de 1990, no valor de Cr$461.300.000.000,00 (quatrocentos e
sessenta e um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros)".

REI .ATOR: Senador C AR LOS PATROCÍNIO
Por intermédio da Ml'nsagem n° 252, de 1991, do Poder
Executivo-. foi solicitada a pertinente homologação do Congresso Nacional a
emissões :1rlicion:~is de moeda autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional
em 05-12-90. dando cumprimento ao que dispõe o art. 4°, inciso I da Lei n°
4.595. de 1964.
Conforme constante da exposição de motivos que acompanhou a
as emissões se fizeram necessárias para a
referida Mensa!!em
complcmcnt:Jção do "total necessário ao atendimento das atividades produtivas
do País e à circulação da riqueza nacional, referente ao exercício financeiro de
1990".
A Câmnra dos Deputados, na apreciação do pleito, concluiu pela
concessão da solicitada homologação nos termos de Projeto de Decreto
legislnth·o ora submetido à npreciação do Senado Federal.
É de se rcss:~lt:~r que a Mensagem sob exame se refere a medidas

iPlplemcnt:Jd:Js no ano de 1990 c somente naquele contexto adquiria sentido o
e'<:Jmc dn oportunidndc de tais emissões de moeda. Transcorridos quase cinco
nnos. a npreciaçii<' elo mérito da solicitação é no mínimo descabida. Os efeitos
prodn7itlns por aCJnele ato já se acham completados e sua reversão, senão
imr"~~ívcl. nào é condizente com a atual etapa do processo econõmico
br:1silciro. Ne~~e cnnte'<tO econômico. as emissões de moeda estão sujeitas a
lim~itcs con~t:mtes de progr:~maçilo monetária trimestrais sujeita a aprovação do
Conf,'Tesso Nacional.
Resta.· p0rtnnto. a essa Comissão de Assuntos Ecónõmicos dar
cnn<eCJuêncin ;:is fonn:~lidndes previstas na Lei n° 4.595/64, concedendo a.
homolngnç:io snlicitnda. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo no 78,
de 1995.
-

Sala da Comissão. 26 de setembro de 1995.
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GILEERTO MIRANDA, PRESIDENTE.
::-CARLoS PATROCINIO,
RELATOR.
.
~

JONAS PINHEIRO
BELLO PARGA

ONOFRE QUINAN
LÚCIO COELHO
GERALDO MELO

JOÃO FRANÇA

LAUROCAMPOS

OSMAROIAS

FREITAS NETO

BENIVERAS

JoAoROCHA

PEDRO SIMON

EOCJAROO SUPUCY

PARECER N° 618, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Ec:onômicos sobre o Projeto de Lei
da Câmara n• 26, de 1994 (n" 2.407J91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a indexação de contratos em geral".

Relator: Senador Lauro Campos

I. Relatório
Trata o Projeto de Lei da Câmara n° 26, de 1994, da estipulação,
nos contratos em geral, de cláusula de correção monetária para atualização de
obrigações, podendo tal cláusula se embasar em variação de índices de preços,
na Taxa Referencial - TR ou no índice de atualização de tributos e
contribuições federais.
O disposto no projeto aplica-se aos contratos, independente de
seus prazos ou períodos de repacntação.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.

É o relatório.
2. Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 99, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, opinar quanto ao aspecto econômico e
financeiro da matéria ora submetida a sua apreciação.
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O projeto em análise, cuja iniciativa coube ao nobre Deputado
Jackson Pereira, recentemente falecido, reflete preocupações pertinentes à
época de sua apresentação, ou seja, a proibição de utilização de índices de
preços nas cláusulas de correção monetária em contratos de prazo inferior a
um ano, em um período de inflação extremamente elevada.
A dinâmica dos acontecimentos econômicos superou a proposição~

em tela, que foi aprovada na Câmara dos Deputados antes da implementação
do atual plano de estabilização..
Hoje, a matéria já está disciplinada na legislação que alterou o
sistema monetário a partir de março de 1994, ou seja, as Leis n° 8.880, de 27
de maio de 1994, no 9.069, de 29 de junho de 1995, e na Medida Provisória n°
1.079, de 28 de julho de 1995.
Assim, manitésto-mepela rejeição do Projeto de Let da Lâmara.
n° 26, de 1994.
Sala das Comissões, 26 de stembro de 1995._

GILEERTO MlRANeA, PRESIDENTE.

JOÃO FRANÇA

LAURO CAMPOS, RELATOR.

LÚDIO COELHO

JONAS PINHEIRO

MAURO MIRANDA

BELLO PARGA

JOÃO ROCHA

CARLOS PATROCINIO

GERALDO MELO

BENIVERAS

OSMARDIAS

ONOFRE QUINAN

PEDRO PIVA

PEDRO SIMON

EDUARDO SUPLICY.
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PARECER N° 619, DE 1995
Da Comissão de Assusntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n•. 76, de 1994 (n" 900, de 1991, na Casa de origem), que
"dispõe sobre a contrapartida f"manceira ao Poder Público pelo investimento em obras no sistema elétrico, em localidades atendidas por concessionários".

RELATOR: Senador LEOMAR QUrNT ANILHA

Após aprovação pela Câmara dos Deputados, foi submetido à
apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal o Projeto
de Lei da Câmara no 76/94 (900 - D, de I 991, na Casa de origem), de autoria do
Deputado Élio Dalla Vecchia. que dispõe sobre a compensação tinancetra ao
Poder Público pelo investimento em obras no sistema elétrico, em localidades
atendidas por concessionários.
O Projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, na Comissão de Minas e Enerj.tia e na Comissão de
Constituição-e Justiça e de Redação da Câmara.
O Projeto em tela trata de uma compensação financeira a ser dada ao
Poder Público quando este tiver contribuído para o financiamento de
determinadas obras no sistema elétrico.
Na realidade, o Projeto introduz alterações no que já consta dos
Decretos n°s 41.019/57 e 98.335/89, que re~:-•tdamentam os serviços de energia
elétrica.
O caput do art. I" reproduz. quase literalmente, o texto do art. 143
do Decreto n" 41.019, de 26 de tevereiro de 1957, com a redação dada pelo
Decreto ll0 98.335, de 26.10.89. Diz o referido art. I-13:
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"Art. 143. As obras constmidas com a participaÇão financeira

dos consumidores (arts. 140 e 142) serão incorporadas aos
bens e instalações do concessionário quando concluídas,
creditando-se a contas especiais as importâncias relativas às
participações dos consumidores, conforme legislação em
vigor."

Portanto, o art. Io do Projeto só inova nos dois pará!,'Tafos, que
tratam de como será a restituição do financiamento feito, quando o consumidor
for o Poder Público. Se o concessionário estiver organizado sob a forma de
sociedade anônima, o Poder Público receberá novas ações relativas a esse
aumento. Se o concessionário não estiver organizado sob a forma de sociedade
anónima, a compensação será feita em dinheiro.
Como diz o próprio Aufor na sua justificação, o objetivo é o de
defender especialmente as Prefeituras, o Poder Público que "vê-se obrigado a
assumir os ônus de melhoria e expansão do sistema de energia elétrica, pois o
concessionário não possui capacidade financeira para investir em obras que
redundem na melhoria do atendimento à população, nem está interessado em
fazê-lo".
A proposição tem os seus méritos e é procedente, pois os recursos
que o Setor Público deixou de aplicar nas diversas áreas de bem-estar social,
como educação ou saneamento, não mais serão de fato absorvidos como aumento
do patrimônio do concessionário, aguardando uma restituição que nunca chega.
Por tratar-se de matéria que pode ser considerada pertencente á área
de direito econômico, a União pode legislar concorrentemente com os Estados e
o Distrito Federal, conforme determina a Constintição Federal (art. 24, I-.). No
entanto, o § 1° do art. 24 diz que a competência da União nessas matérias deve
limitar-se a estabelecer normas gerais.
Por outro lado~ o art. 140 do Decreto n° 41.019/57, com a redação
_dada pelo Decreto n° 98.335/89, determina:
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"Art. 140 . O atendimento de novas ligações. acréscimos oti
decréscimos de carga (artigo 138) fica condicionado ao
pagamento, quando for o caso, da participação financeira do
consumidor.
§ 2° Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o
atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este,
mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos
indispensáveis à realização da obra. A concessionária efetuará
a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio da
entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma
entre as partes convencionada."

Se, no relacionamento entre o concessionário e os consumidores em
geral, a legislação não ;!dota uma postura rígida no tocante à form~ ãe restituição,
por que deveria fazê-lo em relação ao Poder Público, incluídas as Prefeituras, que
detêm poder legislador em suas próprias esferas?

Como se observa, o Projeto, embora meritório, deve ater-se a
estabelecer normas gt>r:tis, deixando flexível a forma de restituição do valor
financiado pelo Poder Público. E também deve ajustar-se à finalidade anunciada
na própria ementa, cuja redação pode, agora, ser aperfeiçoada.

Por conseguinte, não há necessidade de reproduzir a legislação
vigente, daí a conveniência em suprimir a disposição constante do caput do art.
Io do Projeto, mesmo porque é estranha à descrição da ementa.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto nos
termos dQ seguinte:
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EMENDA N° 1 - CAE (SUBSTITUTIVO)

.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 76 DE 1994 .
Di.,pfie sohre a compensa~·ào financeira ao Poder
Plihli•·o pelo financiamemo de ohras no sistema
elétnco.
em
localidades
atend1das
por
concessionártos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Ar!. ! 0 As obras realizadas no sistema elétrico com financiamento do

Poder Público serão, após sua conclusão, incorporadas aos bens e instalações do
concessionário.
§ I o O concessionam) .. creditará a uma conta · especial,. como
compensação ao Poder Público, o valor correspondente à sua participação
fin;:;m:eim na Jo;:1!hz:::çj.J d<.~ ' ._, -~~c ~;t•t! trata o "caput" deste artigo.

§ 2° A foima e o prazo para essa compensação dependerão de

acordo entre as partes, podendo ser feita mediante a entrega de ações, a emissão
de debêntures, o fornecimento de ener1,>ia, o pagamento em dinheiro, atualizado
pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança, ou outra
modalidade aceita pelas partes.
Art. 2° Esta Ler entra em vigor na data de sua publicação.
J'rt. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 1995.
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GILEERTO MIRANDA, PRESIDENTE.

FREITAS NETO

LEOMAR QUINTANILHA, RELATOR.

BELLOPARGA

EDUARDO SUPLICY

ONOFRE QUINAN

LÚDI O COELHO

JONAS PINHEIRO

LAURO CAMPOS

PEDROPIVA

GERALDO MELO

JOÃO FRANÇA

BENIVERAS

JOÃO ROCHA

CARLOS PATROCINIO

PEDRO SIMON

PARECERES N"s 620 e 621, DE 1995

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 114, de 1994 (n• 209, de
1991, na Casa de origem), que "regulamenta o § 7" do art. 226 da Constituição Federal, que trata do Planejamento Fanúliar, estabelece penalidades e dá outras providências".

PARECER N° 620, DE 1995, DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR: Senador Lúcio Alcântara

O projeto de lei em epí~:,'Tafe. de autoria do Deputado Eduardo Jorge
e mais seis outros deputados. ao qual foram apensados os projetas de lei de n Q
237í91. 1.648/91. 3.439/92, 3.694/93, 3.633/93 e 3.891/93, tem por finalidade a
regulação do § 72 do artigo ~~6 da Çonstituiçào Federal que dispõe:
"Ar/. :316- A .f!uuífia. ha.te da sociedade. tem especial proterão do
Estado.
. . . .. . . ... . . .. .. .. .. .. . .. ... ............ ... ... . ....... ....... ... ....... .... .. .... ····················· ........... .
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- Fu11dado 1111' J'rmdpios da digllidade da pessoa humana e dc1

pat<•midad,· rcspo11"í'·d. " plancjamcnto familiar é li1•re decisão do
casal. cmnpetindo ao í:stado pmpiciar _rccur.vos ,•ducacionais e
cit.!I1IÍ{icrls para o exercício desse direito.' l'cdada qualquer forma
· coercitil·crpor parte de iiiS/1/ui~·iks ofiâais mt privadas."
Esse projeto ,·cm atender a antiga reivindicação da sociedade e seus
segmentos mais comprometidos com a luta pela regulamentação dos chamados
direitos reprodutivos. Visa também a coibir os desvios e ausências da política
vigente n.:sta ::írea. em especial. a pr::ítica da esterilização cirúrgica indiscriminada
de mulheres que se ,;u acontecer cín nosso País nos últimos anos.
A proposição em exame resultou de amplos debates com os setores
soc1ms vincubdos ao seu objeto. no âmbito do Parlamento e fora dele.
incorporando. inclusive. as conclusões e recomendações constantes do Relatório
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar a incidência de
esterilização em massa de mulheres no Brasil.
Ao mesmo tempo em que garante o planejamento familiar como
direito do cidadão, o projeto assegura os limites e as condições para sua
execução, caracterizando-o como uma ação de saúde, a ser oferecida no âmbito
da assistência integral à saúde do homem. da mulher e d~ casal, e definindo
claramente o papel do Estado. representado pelo Sistema Unico de Saúde. na
garantia dos direitos que regula.

Por outro lado o projeto acauteln-se r!os possíveis exce~!'os que
poderiam advir em nome do exercício daquele direito. em especial o controle
demo!,<r::ífico.
O reconhecimento do direito de reh'ltlação de sua fecundidade tanto
ao homem como a mulher. na vigência ou não de sociedade conjugal. representa
um avanço considerável na lei brasileira que reconhece, desta forma, sem
hipocrisias. o direito a uma vida sexual sadia e plena a todos. independente da
situação conjugal.
Tet1tar reduzir o direito reprodutivo apenas aos casais constituiria
uma limitação inaceitável e ilegítima deste direito.
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Esta é a razão pela qual não acataremos as -duas emendas
apresentadas pelo Senador Marco Maciel neste sentido. ainda que concordemos
com suas razões. quais sejam as de que. na vigência de sociedade conjugal, a
decisão quanto ao plancjamcnto da família deve caber ao casal. "não se deixando
cair no individualismo egoísta do cada um por si".
Para garantir que isto efetivmnente ocorra. prevê o projeto ( § 5 2 do
art. I0) que a esterilização cirúrgica de qualquer dos membros do casal - por
sua muito dificil reversibilidade - depende de consentimento expresso de
ambos.
O projeto estabelece competência à direção nacional do Sistema
Único de Saúde para a definição das nonnas gerais de planejmnento familiar,
estendendo sua execução às instituições públicas e privadas. em consonância com
as nonnas de funcionamemo e os mecanismos de fiscalização. constitucional e.
legalmente tkfinidos para o Sistema.
Em relação a este tópico. oferece o Senador Waldeck Ornelas três
emendns modificativas.-.visando a alterar a denominação "direção nacional do
···· · ·
Sistema Único dé Saúde" pára ''Mini"siério da Saúde".
Não acataremos estas emendas: a denominação é constitucional e foi
adotada em toda a legislaçiío que regulou o Capítulo da SeJ:,'llridade Social da
Constituição Federal. Elas não acrescentam clareza ao texto em análise.
Por outro lado. compete privativamente ao Presidente da República a
iniciativa de leis que disponham sobre criação. estmturação e atribuições dos
ministérios e órgãos da administração públicn I ('on~tit'!ição Federal. art r; I, § 1o.
alínea "e"), não cabendo a projeto de lei. de inciativa âe parlamentar, dispor
sobre atribuições de instâncias do Executivo.
Ao dispor sobre a execução das açõcs e pesquisas de planejamento
familiar. no entanto. incorre o projeto em inconstitucionalidade ao ampliar a
vedaç~o constitucional à participação de empresas e capitais estrangeiros nesta
área. E em ra7.ão disto que oferecemos nova redação no artigo 7° do projeto, com
vista a sanar sua inconstitucionalidade e dar mais clareza ao texto.
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Se não, vtjamos:
Na redação aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, reza
este artigo que "é vedada a participação din::ta ou indireta de empresas,
mstituirtks e m:r:anisnuis illfel'i1Gcíimais 011 de capitais estrangeiros nas ações e·
pesquisas de planejamcnto f.mniliar. salm o dispoçJo em lei e desde que
autorizada. fiscalizada e controlada pelo órgão de dircçilo nacional do Sistema
Único de Saúde".
Não há discordância quanto ao mérito da proposição: é do- Relatório
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a esterilização em massa
de mulheres no País a conclusão e a denúncia de que eram exatamente
instituições "que funcionam subsidiadas basicamente por recursos financeiros de
procedência intcmacional que C'<ecutarmn. na pr:ítica. políticas de controle
demo~rráfico concebidas por g:ovemos estrangeiros e organismos intemacionais;com repercussões nc~>ativas sobre a soberania nacional".
Nada mais lógico que estas instituições c organismos tenham suas
ações submetidas à autorização. á fiscalização e. ao controle da direç;Io nacional
do Sistema Ünico de Saúde.
A vedação. no entanto, da participação destas instituições e
organismos internacionais. é ·inconstitucional porque extrapola o preceito
constitucional (art. 199 § 3 2 ) que estabelece vedação apenas à "participação
direta ou indircta de empr,•sas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no
País. salvo nos casos previstos em lei".
Por outro lado. os "casos previstos em lei" o foram através da Lei n 2
8.080. de 19 de setembro _de_ 1990, que estabeleceu. em seu art. 23, que "é
vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros
na assistência à saúde. ,-a/m atraw!s de doariks de organismos intemacionais
l'illcu/ados à (Jixani=artio das .\'açries fTni,/,,,._ tlt• entidades de cooperação
técnica c definancwmemo c empréstimos."
"Em qualquer caso é ohrigaltÍria a autori=açüo do órgão de
direç·üo nacional do Sistema, (!nico de Saúde. suhmctendo-w! a seu comrole as
aJ/I·idadex tf/IC /ill'cm d,·sem·oil·ida.,· c os inwmmellfos que .fill'e/11 firmados"(§
22).
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A redução oferecida no substitutivo ,-isa. assim, em primeiro !Ligar,_
sanar o vício de inconstitucionalidade e, em seguida. obter uma forma direta e
mais clara. .!\catamos. assim. emenda neste sentido de autoria do Senador
Waldcck Omclas.
maior precrsao
acatamos emenda
Pela mesma razão modificativa de autoria do ScnadorWaldeck Omelas que oferece nova redação
ao art. 8 2 .
A propaganda com fins camcn:J<us dos métodos e técnicas de concepção e contracepção são proibidos pelo projeto (art. 9 2 § 2 2),
coerememente com tendência internacional sobre a matéria e dispositivo
c·onstitucional (art. ~20 § -1°) que dispõe ser a propaganda comercial de (. .. )
medicamentos e terapias sttieita a restrições legais.
Por esta razão '~3~!1Í. acatrrda J~~l)~nd<t dg S(!nad()r Waldeck
Ori1clas de suprimir tal parák•rafo. E de ressaltar que o Projeto em tela não limita
a açiio infonnativa e educativa sobre métodos e técnicas de concepção e
contracepção - ao contrário. exige que ela se dê. no âmbito ·dos sistemas
educacional e de snúde (artigos -1 2 e 5 2 ) - proibindo. apenas. a propaganda com
/ÍIIS CII/II{'I'C/(1/S.

A adoção da esterilização voluntária como método cientificamente
reconhecido de contracepção é feita de fonna criteriosa e com limites muito bem
definidos para sua aceitação. visando a res~mardar o arbítrio das partes
envolvidas e exigindo pleno conhecimento c infonnnção sobre o método e suas
altemativas.
A exrgencia de manifestação expressa de vontade por parte da
pessoa --ou do casnl. no caso de vigêncin de sociedade conjugal - com
antecedência mínima de sessenta dias em relação a data do ato cinrq,>ico, a
exigência de nconselhmnento prévio e a pennissão de oferta deste método apenas
por instituições que oferecem todas as dem:-ri~ opç<:''!s de meios e métodos de
contracepção ,-isa a impedir seu uso nbúsivo. como se viu ocorrer no País nos
últimos imos.
-· -- · - --- · A proibição de realizar esterilização em mulher concomitante ao
parto ou aborto é mais um fato r importante para desestimular-a prática nefanda da
realização de pnrto cinrrgiêo apenas prira permitir a laqucndui-a de-trompas, com
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repercussões negativas pnrn n snúde da mulher e da criança. Também uma prática·
muito freqUente no Brasil.
Por fim. a notificação compulgórin dns esterilizações \·oluntarias à
direção do Sistema Único de Saúde propicia o controle destes procedimentos por
parte das autoridades sanitárias, ao mesmo tempo que permite a transparência
fonnal e material do procedimento.
Uma questão sobre esta matérin da esterilização voluntária. no
entanto. mereceu. de nossa parte. uma reflexão mais cuidadosa que resultou em
alterações :'1 redação do inciso ! do artign IO do projeto. oferecida em
substitutivo.
Há necessidade. ao nosso ver. do estabelecimento de critérios mais
estritos pnra a pennissão da esteriliznçiio volunt:íria: n capacidade civil plena como dispõe o projeto- é, sem sombra de dúvida, critério absoluto. A exclusão.
das situações de incapacidade legal e de manifcstaçiio de vontade durante a
ocorrência de alterações na capacidade de discemimento também são corretas e
óbvias.
Mas não suficientes: os estudos nacimmis e estrangeiros têmdemonstrado que os índices de arrependimento entre pessoas voluntariamente
esterilizadas é ele\·ado. Em nosso meio. considernndo mulheres de todas as
idades. encontrou-se que li% delas não estavam satisfeitas com o método
adotado.
A proporção de mulheres arrependidas de se terem esterilizados
cresce inversamente com a idade e a paridade. Entre mulheres esterilizadas com
menos de 25 anos de idade encontraram-se índices de até 40% de
arrependimento. Estes índices também são altos entre mulheres e casais com
apenas um ou dois filhos vivos qum1do um dos cônjuges voluntariamente foi
esterilizado.
As razões mais freqUentemente encontradas deste arrependimento,
segundo. esses estudos. são a morte de filhos. a realização de .novas uniões
maritais,.a vontade de ter mais filhos e problemns de ~núde.
Estes estudos também evidenciam que a maior proporção de
arrependimentos está associapa ao desconhecimento ou à não disponibilidade de
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métodos altemati\·os não definitivos e o -desconhecimento dos risco~ e
conseqüê'ncias . do 'ir{étodo ciritr~'Í_co, em especial de sua irrev~rsibilidade.
'
.
'.
.
..
'

'

. ·Co mó ii rcversibifidáde do -nietodo e baix:Í. stía. dispoi1ibllidade em

nossos serviços de saúde é pequena e seu custo muito elevado, mesmo taxás de
arrependimento da ordem de 10% significarão altos custos para o Sistema Único
de. Saúde,, desviando rectrrsos necessários à ampliação de ações educativas e
serviços assistcnciais.-··. . . _. Aleg~· . ~ rel~t~ra da .matéria. -t;a câmara- dos Deputados, que
esÚtbcÍcécr "qualq~tcr outro ·limite de idade que não o da capacidade civil plena
seria um' critétio arbitrário".
Ora. a idade de :21 anos tmnbém é um critério arbitrário para
estabelecer o limite da capacidade civil. ·
·
Estamos aqui. sem dúvida. arbitrando um critério. mas com base em
dados de estudos c pesquisas.
Apenas IO ~ ó de arrependimento que se transfonne em demanda
para os serviços de saúde do Sistema Único representarão uma significativa
demanda por cintrgias de r~canalização e um enonne custo para o setor,
considerando a já elevada prevali!ncia de mulhere<> esterilizadas existente no País.
É claro que as cautelas interpostas pelo Projeto. em especial a

exigência de aconselhmnento e a disponibiliúaJe de alternativas de métodos e
técnicas de contracepção no Sistema Unico de Saúde, reduzirão
consideravelmente os índices de_ arrependimento. Não cabe. no entanto, desprezar
o que nos ensinam a experiência e as pesquisas.
Pelas mesmas razões por nós
Pro!,.'fama Nacional de Saúde da Mulher
semelhante c, por isso. acrescentamos os
paridade a serem cumpridos para pennissão
do art. I 0).

alegadas. tem a Coordenação do
do Ministério da Saúde posição
critérios alternativos de idade ou
da esterilização voluntária (inciso I

Por 'fim, estamos dando também nova redação ao inciso II do artigo
I O, qué dispõé -

segundo a nidação que nos chega da Câmara -

sobre a
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pennissão de esterilização cirúrJ:.'ÍCa nas situações de risco-à vida ou ã saúde da
mulher. ou do futuro~onccpto. testemunhado em relatório escrito e assinado por 2
(dois) médicos. Glllllri=mlos rdo Con.vdlw Regional de Afedicina.
Na redação que oferecemos, suprimimos a expressão "autorizados
pelo Conselho Regional de Medicina" por considerá-la improcedente: não cabe
restringir o exercício legal da profissão médica, interpondo nova exigência uma
vez que todo médico. possuidor de um diploma expedido por escola médica
reconhecida c reJ:.'ÍStrado no Mi11istéri_o da Educação e inscrito no Conselho
Regional de Medicina. na fonna da lei. é apto para o exercício legal da Medicina,
na região de jurisdição do referido Conselho. Fora disto é exercício ilegal da
profissão. Não há porque e'<i~ooir mais umri autorização especial do Conselho para
um ato para o qual o médico está técnica e legahncnte habilitado.
O Projeto de Lei da Câmara n 2 11-t, de 1994, vem a preencher
lacuna importante de regulação de direitos reconhecidos pela Constituição de
1988.

O direito reprodutivo, entendido como a hberdade das pessoas
regularem sua fecundidade e dos casais de detenninarem o tamanho de sua
família. dentro de princípios de uma patemidade responsável e de respeito à
dignidade da pessoa. é, hoje. em nosso País, imposição constitucional, resultado
de longa luta. travada no Parlamento e na Sociedade. por muitos anos. em prol de
seu reconhecimento. contra o arbítrio. a hipocJi~ia e (I<; fundamentalismos.
A regulação deste dispositivo constitucional já está atrasada.
O texto que chega a esta Casa reflete um fecundo debate e
participação dos setores interessados de nossa Sociedade. incorporando, segundo
sua eminente relatara na Câmara dos Deputados. Deputada Fátima Pelaes, as
críticas, posicionamentos e aspirações de amplos sctores sociais.

Câmara

n 11

Pelas razões expostas. somos pela aprovação do Projeto de Lei da
11-t. de 1994, na fonna do substitutivo que apresentamos.
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EMENDA N° 1 - CAS
SlJBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 114.
DE 1994
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Art. 12 O plancjmnento familiar é direito de todo cidadão. observado o
disposto nesta lei.
Art. 2 1 Para fins desta Lei. entende-se planejamento familiar como o
conjunto de ações de regulação c!.:r fecundidndl! que garanta direitos iguais de
constituição. limitnção ou m1mento da prole peln mulher. pelo homem ou pelo
casal.
Parúgra!i1 único. É proibidn a utiliznç<1o das ações a que se refere o capztl
para qt!alquer tipo de controle dcmo~:-'Táfico.

Art. 3 2 O planejamento t:,miliar é parte inte~:-'Tante do conjunto de ações
de atenção ii mulher. ao homem ou ao casal. dentro de uma visão de atendimento
global e inte~:-'Tnl à saúde.
!'wúgrafi' tí11ico . . As instâi1tias gestoras do Sistema Único de Saúde, em
todos os seus níveis. na prestação das aç<'ic-; pre,·istas no caput. obrigat1J-Se a
uarantir. em toda n sua rede de serviços. no que respeitn a atenção à mulher, ao
hqmeiTl nu .ao ~nsnl. pro~:-'Tam;t de ntenção iiite~:-'r':ll à snúde. em todos os seus
ciclos ·,·i'tals. tiuc 'i'nclun. como nti' idndes básicns. entre outras: ·
· ·· ·
.
. . .
.
. .
. '
'. '
I - a assistênci.n à concepção e contracepção;
11 - o atendimento pré-natal:
.
III - a assistência ao parto. ao puerpério e ao neo:nato; . . . .
IV- o controle das docnçàs sexualmente transmissíveis; ' '
v - o coiltrole c prevenção do câúcer cérvico-uterino. do câncer de rri~in~ e
- do câncer de pênis.

~

648

~

ANAIS IXlSENADO FEDERAL

Setembro ele 1995

Art. 4 2 O planejamento f.1miliar orienta-se por ações preventivas e
educativas e pela garantia de acesso· igtlalltàrio a informações. meios. métodos e
técnicas disponh·eis para a regulação da fecundidade.
~ - ~
~ ~
---

.

_,_f.(

'
'

Parágr<!fi> IÍIIim. O Sistema Único de· Saúde promoverá o treinamento de
recursos humanos. com ênfase__ na capacitação do pessoal técnico, visando a
reprodutiva.
promoção de ações de atendimento à saúde
' .
'
.
'

Art. 5 2 É dever do Estado. através do Sistema Único de Saúde, em
associação. no que couber. às instâncias componentes do sistema educacional,
promover condições e recurso~ infonnativos. educacion.-.is. técnicos e científicos
que assegurem 0 livre exercício do plancjamento familiar.
.
..
'
Art. 6 2
As açõcs de planejamento fumiliar serão exercidas ,·pelas
instituições públicas e priv:Jdas. filantrópicas ou não. nos termos desta Lei e das
nonnas de funcionamento e mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas
instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde.
-

Parâgra(i1 !Í11ico. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde

definir as nnnn:t<; gerais de plnncjamento familiar.
Art. 7 2

É pem1ítida a participaçãO clircta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros nas açõcs c pesquisas de planej:uncnto familiar. desde que
autorizada. fiscalizada e controlada pelo órgão ~de direção nacional do Sistem(l
Único de Saúde.
Art. 8 2

A realização de e'l:periências com seres humanos no campo da
regulação da f.:cundidadc somente serà pcnnitirla se previamente autorizadas,
fiscalizadas e controladas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde e
atendidos os critérios estabelecidos pela Org:mizaçiio Mundial da Saúde.
Art. 9 2

Para o exercício do direitO ao plan<:jmnento familiar, serão
oferecidos todos os _métodos ~ e • técnic:1s de concepção e contracepção
cientificamente nceitos e que não coloquem em nsco a vida e a saúde das
pessoas. garantidaa li~cJdadc de opção.
§ I º A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante
avaliação e acompanhamento clínico e com infonnação sobre os seus riscos,
vantagens. desvantagens c eficácia.
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§ 2 2 É vedada a propab•:mda com fins comerciais dos métodos e- técnicas

previstos no caput.
Art. 10.
situações:

Somente é permitida a ester!liz:1-;:'lo voluntária nas seguintes

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos
de idade ou, pelo menos. com dois filhos vivos, desde que observado o prazo
mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico,
período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de
regulação da fecundidade. incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar,
visando desencoraja-r a esterilização precoce:
- -

II - risco à vida ou ::i saúde da mulher ou do futuro concepto. testemunhado
em relatório escrito e assinado por dois médicos.
§ 19 É condição para que se realize a estt:rilização, o registro de expressa

manifestação da vontade cm documento escrito e finnado. após a informação a
respeito dos riscos da cirurgia. possíveis efeitos colaterais. dificuldades de sua
reversão e opções de contracepçilo reversíveis existentes.§ 2 2 É vedada a estctilização cirúrgica em mulher durante os períodos de

parto ou aborto.
§ 3 9 Não será considerada a manifcst:~ção de vontade, na fonna do § I 2 ,
expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discemimento por
influência de álcool. drogas. estados emocionais alterados ou_ incapacidade _
mental temponíria ou pennanente.
§ 42

A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será
executada através da laqueadura tubària. vasectomia ou de outro método cientific::nnente aceito. sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

º

§ 5
Na vigência de _sociedade conjugal. a esterilização depende do
consentimento expresso de ambos os cônjuges.

§ 6 2 A esterilização cintrh>lca em pessoas absolutamente mcapazes
somente poderá ocorrer mediante autorização judicial.
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Art. 11.
Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificaçã6
compulsória à direção do Sistema Único de Saúde.
Art. 12. É vedada a indução ou instigamentó individual ou coletivo à
prática da esterilização cin'lq,>ica.
Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de
!,'Tavidez para quaisquer fins.
Art. 1-1. Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o
seu nível de compet.:!ncia e atribuições. cadastrar. fiscalizar e controlar as
instituições e seT\iç-os que realizam ações e pesquisas na área do planejamento
familiar.
Parâgrc!fi' .11111co. Só podem ser autorizadas a realizar esterilização
cin'1rgica as iilstituições que ofereçam todas as opções de meios e métodos de
c<:~ntracepçiio reversíveis.
·

CAPÍTULO II

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES
Art. 15. Realizar esterilização cin'lr!,>ica em desacordo com o estabelecido
no artigo IO desta lei.
Pena _ reclusão. de 1 (dois) a 8 (e ito) anos. e multa, se a prática não
constitui crime mais !,'T3Ve,

.
praticada:

Parú~rafi,
.

IÍIIÍCO.

A pena é aumentada de um terço se a esterilização for
.

I -'durante os períodos de parto ou aborto. salvo o disposto no inciso II do
art. I O desta Lei:
11 - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a
ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool,
drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou
permanente:
. III - através de histerectomia e ooforectomia;
IV - em pessoa absolutamente incapazes. sem autorização judicial; ·
V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização.
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Art. 16.
Deixar o médico de notificar 3 autoridade sanitária as·
esterilizações cirúrgicas que realizar.
Pena- detenção. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 17. Induzir ou instigar dolosmncnte a prática de esterilização
cirúrgica.
Pena- reclusão. de I (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo. único.
Se o cri.me for cometido contra a coletividade,
caracteriza-se como genocídio. aplicando-se o disposto na Lei ng 2.899. de I g de
outubro de I 956.
Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim.
Pena- reclusão; de I (um) a 2 (dois) anos. e multa.
Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que
permitam a prática de qualquer dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no
caput e nos §§ 12 e 2 2 do art. 29 do Código Penal- Dccreto-leing 2.848. de 7 de
dezembro de 1940.

Art. 20. As instituições a que se refere o artigo antenor ·sofrerão as
seguintes sanções. sem prejuízo das aplicá\·cis aos agentes do ilícito. aos coautores ou aos participes:
I - se particular a instituição:
a) de 200 (duzentos) a 360 (trezent0s e sessenta) dias-muita e, se
reincidente. suspensão das atividades ou dcscredcnciamento. sem direito a
qualquer indenizaçilo ou cobertum de gastos ou investimentos efetu:~dos;
:J) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas
e de se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou
daquélas em que o Estado é acionista;
II - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos
agentes do ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados,
sem prejuízo de outras penalidades.
Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que
pertençam ficam obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de
esterilização não autorizada na forma desta lei, observados, nesse caso, o
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disposto nos artigos 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil,
combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o disposto no Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembrode !940- Código Penal, e, em especial, nos seus
artigos 29, capui e §§ 1 o e 2 o; 43, caput e incisos I, II e III; 44, caput e incisos I,
II e III e parágrafo único; 45, caput e incisos I e II; 46, caput e parágrafo único;
47, caput e incisos I, II e III; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e §§ 1 o e 2 o;
.
50, caput, § 1o e a1meas
e§ 2 o ; 51, caput e§§ I o e 2 o • 52: 56; 129, caput e§
I o, incisos I, II e III,§ 2°, incisos I, III e IV e§ 3 o.
Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa
dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrãrió. ·
SALA DAS COMISSÕES, EM 3 de maio de 1995.

01-BENIVERAS-PRESIDENTE
02 - LÚCIO ALCÂ.Nt ARA- RELATOR
03 -CARLOS WILSON
04- ElvfiLIA FERNANDES
05 - RONALDO CUNHA LIMA
06- .HUGO NAPOLEÃO
07 - LUCÍDIO PORTELLA
08 - LEOMAR QUINT ANILHA

09 -ANTONIO CARLOS V ALADARES
10- BENEDITA DA SILVA
11 - OSMAR DIAS
12- WALDECK ORNELAS
13 -MAURO MIRANDA
14- JONAS PINHEIRO
15 - JOSÉ ALVES
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PARECER N~t 621, DE 1995, DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
RE!...ATOR: Senador ROBERTO FREIRE

1- RELATÓRIO

Encaminhado para revisão do· Senado Federal, chega a est;:;
Con1issão o Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 1994 (n° 209-A, de 1991, na
origem) de autoria do Deputado EDUARDO JORGE e outros, objetivando
regulamentar o art. 226, § 7°, da Constitnição Federal, que assim estabelece:
"§ 7° Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável. o planejamento familiar é

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte âe instituições oficiais ou
privadas. "
A proposição é resultado de amplos debates com os vários setores
sociais empenhados na regulação do planejamento familiar, e incorpora, na
forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados, a contribuição de seis outros projetos em tramitação
conjunta; as conclusões e recomendações do Relatório da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a investigar denúncias de esterilização em massa de
mulheres brasileiras; e está em consonância com as diretrizes e compromissos
assumidos pelo Brasil na IV Conferência Intemacional sobre População e · ·
Desenvolvimento - CIPD, realizada no Cairo em 1994, quando foram
consolidados e raliticados, a nivcl mundial, os conceitos de saúde e direitos
reprodutivos estabelecidos no presente projeto de lei.
Trata a matéria de uma das revoluções mais importantes deste final
de século, juntamente com a questão da ecologia, e sua aprovação será um marco
para o Brasil, não só por honrar seus compromissos intemacionaís e implementar
um Plano de Ação que aprovou e subscreveu, mas principalmente por efetivar
políticas públicas que beneficiarão a grande maioria de nossa população. Por sna
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relevância, diversos __ parlmnentares e gmpos interessados em seu
acompanhamento, solicitaram que fosse ag':'lrdada a volta das de 1egações
presentes à IV Conferência lntcmacional sobre a Mulher, realizada em Pequim,
no período de 4 a 15 de setembro de 1995, a fim de que sua votação nesta
Comissão pudesse ser acompanhada de perto por todos os representantes que lá
compareceram.
Na forma aprovada na Casa Baixa, o Projeto:
1) dá ao planejamento familiar o status de direito do cidadão, dentro
de uma visão de atendimento global e inteJ:,'Tl!l à saúde;
2) define o papel do Estado, via Sistema Único ele Saúdc•-SUS, nas
ações de planejamento familiar, com utilização das instâncias componentes do
sistema educacional no oferecimento de condições e recursos informativos,
educacionais, técnicos e científicos que assegurem ao cidadão o livre exercício doplanejamento familiar;
·
3) explicita as hipóteses autorizativas da esterilização voluntária,
tipifica crimes e estabelece cominações para os profissionais que realizarem
esterilizações cirúrgicas não permitidas em lei; deixarem de notificar às
autoridades sanitárias as esterilizações que efetuarem; induzirem ou instigarem
pessoas a realizar esse tipo de esterilização; e exigirem atestado de esterilização
para qualquer fim.

2- VOTO

Antes de vir a esta Comissão, a matéria teve seu mérito discutido na
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, onde recebeu a Emenda n°
1 (Substitutivo)-CAS, e seu parecer argüiu a existência de inconsti:ucionalidade
no projeto original, em seu Art. 7°, que veda a participação de empresas ccapitais estrangeiros na execução das açõcs c pesquisas de plancjamcnto familiar.De fato, estabelece, no pertinente à matéria, a ConstituiçãoFederal:
"Art. 199. A assistência à sazíde é livre à iniciativa privada.
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§ J• As instituiçõespriVadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretri;;e.-:
deste, mediante contrato de direito público ou co11vênio. teii.lo
preferência as entidades filantrópicas e as sem ji.'ls lucrativos.

§ 3° t vedada a participação direta C!l indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde 110 País,
salvo nos casos previstos em lei." (grifamos)
Da leitura atenta dos dispositivos transcritos, fica evidente que,
embora a assistência à saúde seja déclarada livre à iniciativa privac!a, a sua
participação naqueles serviços é admitida em caráter complementar do Sistem~.
Único de Saúde e, mesmo assim, submetida às normas de direito público.
tPor outro lado, a iniciativa privada ali referida nãa engloba empresas
ou capitais estrangeiros, cujo concurso, somente é admitido em último caso,
mediante autorização legá! específica (§ 3°) e, no caso particular deste projeto,
em fimção de suas particularidades e, principalmente do próprio Relatório da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a esterilização em massa de
mulheres no País, o qual denuncia que eram exatamente instituições "<1ue
funcionam subsidiadas basicamente por recursos financeiros de procedência
internacional que executaram, na prática, políticas ce controle demográfico
concebidas por governos estrangeiros e organismos internacionais, com
repercussões negativas sobre a soberania nacional" (sem grifos no original),
que devemos agora vedar, e não permitir, a participação de tais instituições e
organismos nas ações e pesquisas de planejamento familiar.
Também não logra prosperar a alegada inconstitucionalidade do art.
7° do projeto original.
A sustentá-la há apenas o argumento de que, ao inserir na proibição
as instituições e os organismos internacionais, o dispositivo "extrapola o
preceito constitucional (art. I 99, § 3°) · que estabelece vedação apenas à
participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na
assistência à saúde no País ... ", e chancelar referida tese importaria admitiJ; que ao
legislador não é lícito estabelec_er nenhuma outra norma proibitiva além daquelas

l
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já previstas no texto constitucional, o que não se coaduna, salvo melhor jui;:o,
com a relevante e indelegável função do Poder Legislativo de preservar interesses
públicos.
O projeto estabelece, ainda, em seu art. 9°, § 2°, a proibição de
veiculação de propaganda com fins comerciais dos métodos e técnicas de
concepção e contracepção.
A proibição, no entanto, deixa de considerar que a propaganda
comercial tem auto-regulamentação; que a Lei n° 8.078, de 11109/90 (que dispõe
sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências) já nonnatizou a:
publicidade comercial; que algtms métodos contraceptivos também se destinam a
prevenir e evitar o contágio de doenças sexualmente transmissíveis; e que, uma
vez estabelecida em lei, mesmo as campanhas publicitárias informativas e
educativas, que tiverem patrocínio empresarial, poderão ser impedidas de ser
veiculadas, sob a suspeita de terem fim comercial, conforme justificativa
apresentada na emenda supressiva do Senador Waldeck Ornelas.
Diante do exposto, nos manifestamos pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade da proposição em exame, com as seguintes
alterações:

I) SUBEMENDA N° I À EMENDA N° 1 (SUBSTITUTIVO}-CAS

Dê-se ao art.

r

a seguinte redação:

'~rt. 7°

É vedada a participaçtlo direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros e de instituiçlJes e organismos
internacionais nas aÇões ê pesquisas de planejamento familiar,
salvo por meio de doações de instituições e organismos vinculados
à Organização das Nações Unidas, de colaboraçilo de entidades de
cooperação técnica e de financiamentos e empréstimos.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, é obrigatória_ a
prc!via autorização do órgão de direçiio nacion(Tl do Sistema [Ínico
de Saúde, submetendo-se ao seu controle as ati vidades que forel:l
desenvolwdas e os instrumentos que forem .firmados."

_

~~
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2) SUBEMENDA N" 2 À EMENDA N° I - CAS (SUBSTITUTIVO)

Suprima-se o § 2° do art. 9°.
SaladaComíssão,em
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PARECER N° 622, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadllllia. ao Projeto
de Lei da Câmara n• 143, de 1994 (n• 3.787, de 1993, na Casa de origem), que "altera a redação do art. 332 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal".

lh·lalor: Senador LIEn:'IAIWO CABRAL
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n" 143,
de 1994 (11° 3.787-C, de 19<J3, na Casa de origem), de aulori:-: da Comissilo
Parlamentar Mista de Jnqu.:rito dcslinad;;t a apurar a denúncia do Sr. Pedro Collor
de J\lcllo sobre as atividadcs do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, que "allcra ::
redação do art. 332 do Dc~rc!o-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cudigo Penar·.
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O Projeto alt.:ra a tipilicação penal do crime de tr4fko ele influência,
hoje definido como "(Jbt..:r, para si ou para outrem, v:mtagem ou promessa de
vantagem, a pretexto dr influir cm ato praticado por funcionário público no
exercício da função" Confunnc o Projeto cm estudo, o tipo passaria a abrnngcr
também as espécies .w!IL'ttar, exigir c cobrar vantagem ou promessa de
vantagem.
Não há qualquer óbice de natureza constitucional ou regimental ao
projeto.
No mét ito, não resta qualquer dúvida que o aumento da abrangência do
tipo p<.:nal /r,Í{ÍCII dt! llljfllíJIICW é UITia medida salut:Jt C UcscjávcJ. 0cVCJDOS nOS
lembrar que os latos apurados pela Comissão P:~rlamentar Mista de Inquérito que
ori~inmr o l'r<>Jcto dcmoustraram à farta que existem miríadcs de sutilezas c
imkliruo,:ões ua área ciu.:euta eutrc o crime e a mera improbidade administrativa.
Cabe à lei pcual cspeciticar todas as ações pelas quais se consumam os crimes;
orJ. mauifestameutc quem ooliclla, exige ou cobra uma vantagem indevida é tão
merecedor de condenação quanto quem a obtém. Assim, é inteirnmente louvável
rrrcntúria a iniciativa daquela Comíssão e merecedora da aprovação desta Casa,
da mesma lonna como jà o foi pela Câmara dos Deputados.
Por todo o exposto, é o nosso P:~rcccr pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara no 143, de 1994.
Sala das Comi•sOes, 26 de setembro de 1995 •

• Pn:sidentc

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1995

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péros) - O expediente
lido vai à publicação..
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre·

Lário erri exerdcio~ Senador FranceJino Pereíra.

É JidÕ o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.274, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 222 âo Regimento ln·
temo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inclusão,
em Ordem do Dia, de um Voto de Louvor ao Jornal Correio do
Povo de Porto Alegre, que. hoje. comemora 100 (cem) anOs de sua
fundação.
Justificação
Comemorar 100 ano de existência. P.aia qualqUer instituição·
ou pessoa. constitur falo raro e jubiloso. É este o senlimento que
nos inspira, ao
dirigirmos a Vossa Excelêncía para solicitar a
homenagem de um VolO de Louvor ao Jornal Correio do Povo,
que celebra, com justo orgulho. 100 (cem) anos de excepcionais
serviços ~stados ao povo gaúcho e, por extensão, ao povo brasi-

-nos

leiro.
O Correio do Povo, pequeno em seu formato e volume,
mu grande em conteúdo. tomou-se leitura obrigatória pa.r8-tcxlo o
gaúcho que deseje manter-se infonnado sobre o que vai pelo seu
Estado, pelo seu País Cpelo mundo.
Quando do_l_~vantamento das obras completas de Alberto
Pasqualini. - editada pelo Senado Federal. bá. precisamente um
ano, e lançada com as presenças dos titulan:s dos três Poderes da
Rep1blica- a fonte principal onde foram obtidos os textos completos dos dirursos e projetes desse grande político brasileiro, foi
exalamcnte o Correio do Povo.
Deste modo, nada mais justO que esiiCa.Sa -preste .ã Sua hO:-menagem a esse 6rgão de imprensa de c:jue se orgulha o Estado do
Rio Grande do Sul e o Brasil.
Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995. -Senador Pedro
Simon.

(À Comissão de Constiruição, Justiça e c_idada·
nia.)
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mente. E por que digo isso? Porque a minha concepção de vida fi.
1osófica. de fé. já disse isso e vou repetir. é baseada no fato de" que
Deus c~ ou todas as coisas e_ en_u-cgou·as em nossas_ mãos para que
nós fôssemos administtadores. E não o fez com a injustiça de escolher entre nós líderes, seja homem ou mulher. Apenas criou todas as coisas e entregou-as em nossas mãos. Portanto, a terra é um
dádiva divína e deve ser cultivada para o nosso próprio benCficio,
independentemente de siglas partidárias. de ideologias, de classe
social. de taças ou de etnias.
É importante que tenhamos a terra como o fruto- maiOr da
~ida e aceitemos que nela haja uma função social pam os viventes.
E duro perceber que basta uma vontade política para. que iniciativas com relação à reforma- agrária sejam feitas, sem que -tenhimos
a necessidade de abrir os jOrnais dos nossos Estados e -tomai- conhecimento de_conflitos px refonna agrária. que é muito necessária.
Estamos presenciando uma convulsão sociaL E quem são,
evidentemente, as vítimas dessa situação? Encontramo-nos diante
de uma situação muito particular: o caso de Corumbiara. Mas sabemos que há outras situações. Conhecemos conflitos há décadas
e eles acontecem exatamente peJa ausência do Estado na implementação da política necessária. Então, como posso ler nos jornais
notícias sobre conflitos de terra em que são vítimas posseiros, sendo eu uma militante do Partido dos Trabalhadores. que tem o movimento dos sem terra., lutando e reivindicando. batendo às portas
do Judiciário. do legislativo, do Executivo, como posso aceitar
uma manchete como:''PT promove invasões."?
·
Primeiro, não aceito essa denominação de invasão: QUero,
primeiro. que os proprietários de temlS mostrem o seu atestado de
propriedade. Quero do primeiro dia de vida do ser humano: Não
há invasão e sim uma ocupação em um espaço que se faz necessário para as pessoas necessitadas.
Fiz uma ocupação hã 53 anos. na Favela de O.apéu Mangueira. quando era terminantemente proibido morar no Estado do
Rio de Janeiro; o espaço reservado eram as favelas. que proliferaram, p:>rque não havia, até então. uma p:>lítica habitacional para a
pobreza. para aqueles que vinham do interior para as gmndes cida.
des. Então, foi feita uma ocupação.
Não podemos aceitar que essas vítimas, por uma razio política e ideológica, continuem sendo chacinadas e n6s ru1o tenhamos
aqui o respeito, a coragem e a pan:eria de fazer com que o Governo. usando do instrumento legal, faça a reforma agrária.
Não. O ínimigo não pode ser gente com fome; o inimigo
não pOde ser gente com vontade de trabalhar; o inimigo não pode
ser gente miúda, criança, desdentada; o inimigo não pode ser gente
envelheci~ o inimigo não pode ser gente envelhecida precocemente por uma vida ruim; não pode ser gente chutada, não pode
ser gente baleada, não pode ser gente espancada. chacinada. ~ao.
não pode ser essa execução geral.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex."umaparte?
A SRA. BENEDITA DA SU.VA ·Concedo o aparte a V.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pcros) - Nos termos do
art. 222. § I 0 , do Regimento Interno, o requerimeniO será despachado à Comissão cómpei.ente.
··
·
·
Há oTadorcs inscritos.
Concedo a palavra à- nobre Senadora Benedita da Silva.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SU.VA • (PT-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente.
SRA.s e Srs. Senadores. gostaria <1e inicia:r-fu.enao ui::D registro:
boje. no Espaço CUltural da Câmant dos Deputados. a Delegação
Parlamenrar Brasileira que participou da IV Conferência Mundial Ex'
O Sr. Romero Jucá - Senadora Benedita da Silva, V. Ex•
sobre a Mulher, em Pequim, está realizando um ato de entrega oficial do :n:lat6rio As Presidências da Câmara dos Deputados e do traz à discussão um tema que hoje é um ó:rama nacional, e sobre o
qual falarei daqui a pouco também neste plenário. Mas gostaria de
Senado FederaL
Gostaria ainda de fazer um segundo registro. que ÍID.pllo fazer essa intezvenção para dizer que é fundamental que se discuta,
importante, a respeito do encerram.enlo do Encontro de Mufueres efetivamente, a questão do uso social da tena - uma questio fim·
lndigenas, que vem se realizando aqui em Brasília. e que tem sua damental no País - e para dizer também que, independente do 1ÍPJ
de ocupação ou de invasão, ou qualquer nome que queira se dar à
conclusão, boje. às 16b.
Feitos esses registros, gostaria de falU- a respeito daS ií-lti- necessidade de obtenção de terra para as populações mais pobres,
mas notídit.s-dosjomais, seja da cidade do Rio de Jim.eiro ou·do mais Cafentes, Par3: oS idosos. enfim. para todos os segmentos cita~
Jomal NacionaL Li. com nmit.a preocupação, quC eslá acootecen- dos por V. Ex". oão se pode concordar com a violência. com o tipo
do, no Brasil como um todo, o chamado conflito de terras. A ques- de encaminhamento que tem se dado no Brasil. ao longo dos anos,
tio da terra., para mim. nio pode e não deve ser tratada ideologica- inclusive chacinando, matando. torturando, fazendo com que os
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mais carentes, os mais necessitados sejam vítimas da opressão. Solidarizo-me com a colocação de V. Ex•, este é um tema que urge
ser discutido no Congresso Brasileiro e ser encaminhado com uma
solução pertinente pelo Governo Federal porque é uma chaga que
o povo brasileiro não pcxie mais carregar. Temos que soluciooar
esta questão.

A SRA. BENEDITA DA SILVA· Agradeço o aparte de
V. Ex.•. que também tratará da questão.

Quero dizer que não é o PT; não é se~er o Sendero Luminoso, com militantes do PT infiltrados. Nio! E uma realidade que
está colocada, na medida em que o poder público se ausenta das
questões urgentes, urgentíssimas, da sociedade e, ~identemen~.
algum outro poder. organiz.adamentc. vai ocupar. E preciso levar
em conta que a nossa sociedade está mudando. E tamb6m o nível
de consciência da pnSpria sociedade está mudando.
Não tenho procuração dos sem-terra, nem do Sendero LuminosO, que- não estou aqui defendendo, mas temos que enc:arar
esse problema como uma questão social. A reunião de hoje da ComissãO de Relações Exteriores - da qual o nobre Senador Antonio
Carlos Magalhães é presidente - foi interessante e, se não tivesse
sido secreta, talvez eu pudesse dizer alguma coisa do que ouvi. Eu
gostaria tanto de poder apenas revelar um ponto: a questão fundiária é uma questão- sOcial. Eu oovi isso boje e é algo que estamos
dizendo há muito tempo.
E, por conla da política, a questão da reforma agrária foi
tratada como um problema ideológico e não houve o reconhecimento de que não é apenas uma obrigação do governo, ~uma aç.io
que não está presa pura e simplesmente ao governo. Temos que
tratar das terras devolutas. das chamadas terras que estio sendo
guardadas apenas para especulação; póis Sãbemos que precisamos
produzir.
Uma questão que me preocupa~ muito foi saber que na Assembléia da ONU tratou-sedo caso de Corumbiara, e o Brasil continua sendo considerado o mais violento nesses assuntos, lll9- país
que desrespeita as resoluções que assina. Isso não fica bem. E preciso ter a convicção de que a reforma agrária é um papel que devemos assumir para nós, juntamente com o Governo Federal.
Há uma iniciativa do Governo que., neste momento. com a
substituição do presidente dO INCRA. pretendo implementar uma
política que poderá ser feita urgenten:iCnte. A mim pooco importa
quem será o presidente. o que me importa neste momento é que,
quando o Presidente da República tomou essa medida, avocoo
para si a responsabilidade de cumprir oio só o -que estava escrito
no seu programa de governo, no compromisso assumido durante a
campanha.. mas como chefe maior desta Nação, a respóosabilidade
de começar já a reforma agrária.
Ao mesmo tempo em que elogio essa iriiciãtiVa do Governo
de tomar para si esse assunto. correndo um risco muito grande. é
claro, quero lamentar - não que seja masoquista -- -põrque muito
sangue foi demunado. Tem um verSículo da Bíblia que eu gostaria
que nunca que fosse cumprido na vida do povo bmsileiro: "Sem
derramamento de sangue, não haverá redenção."
Tenho lutado a vida inteira para que versículos como esse
não sejam cumpridos. peJo menos na Nação brasileira. porque há
um entendimento democrático e não há necessidade de se denamar sangue - e sangue inocente - para OCI.lp8i Um pedacinho de terra.
Estamos nessa vida de passagem. É preciso que -possamos
compreender isso. Por mais bens que tenhamos. não conseguire.
mos sequer usá-los, porque nosso tempo não nos permite. E quanto mais bens se tem, mais ocupado se fica, mais preocupado se
fica. Então, por que não dividii oS que t~m Com os que não tEm, de
uma forma democrática. transparente. em tempo de paz? Se estamos vivendo realmente esse tempo de paz, temos que aceitar a
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questão agrária, a questão fundiáríã como uina funçlo social,
como uma questão de direitos humanos. Não podemos esperar que
haja um aj.lste de leis.
Quando houver um cooflito, vamos sempre utilizar a mesma alegação: ''Precisamos de reforma agrária. O Congresso Nacidnal tem que votar uma lei." Não! Nessa situação aqui basta que o
Governo tenha a inicíativa. aié mesrilo porqUe tem um elerico de
situações que JX)ssibilitam fazer o assentamento imedialo, sem que
haja a necessidade de ~uma lei. O que é preciso é uma vontade política nesse momento. E uma vontade e um desejo -agora já passa a
ser um desejo- das diferentes forças desta Nação para que a reforma agrária aconteça.
O Sr. Ney Suãssuna - -Permite-me V. &• um aparte?

A SRA. BENEDITA DA SILVA. Ouço V. E•' com pr.l·
zer.
O Sr. Ney Suassuna - Não resta dúvida de que pacificaria
o País se dispuséssemos de mais terras para o projeto da refonna
agrária. Estamos estudando um projeto de lei onde todos os proprietários de terras. com mais de 200 hectares dariam 3..% do seu
território ou poderiam pagar em outra área. Com toda a certeza poderíatoos fazer isso para o p(iblico em geral e, em relação à Igreja.
poderiam.os ver o que ~ propriedade da mesma e utilizar também.
uma vez que a Igreja s6 se preocupa com a alma e não tem por que
ter tanta term. Acredito que se tiv~ssemos 3% das terras de quem
dispõe delas, oo se tivéssemos at~ a possibilidade de comprá-las
em outra área e utilizá-las para reforma agrária. ou também se fizéssemos um levàntamento do que a Igreja dispõe e pudesse ceder.
com certeza colocariamos todas essas famílias que estio necessitadas de terra.

A SRA. BENEDITA DA SILVA. Agradeço a V. E•' o
aparte. mas não quero, neste momento, lranSferir para a Igreja a
responsabilidade, pois ela é de todos: é da Igreja. é dos Poderes
Legislativo, Judiciário , Executivo e ~ dã. sociedade brasileira. Não
podemos transferir uma siruaçio agravante cOino essa. Do ponto
de vista ideológico, atrav6s das páginas -dos ~is. a imprensa
está dizendo que isso é responsabilidade de um partido ou de um
grupo mais sectário ou radical, quando sabemos que ~ responsabilidade nossa.
O Sr. Ney Suassuoa- Perdão, Ex.•, mas estou falando em
geral, 00 seja, 3% das terras de quem dispõe de mais de 200 hccta·
:res, e prioritariamente as da Igreja. As terras seriam da Igreja e de
todos.

A SRA. BENEDITA DA SILVA - V. E•' agora deil<oo
muito mais claro. Eu não quero saber de quem ~ a terra. se é da
Igreja ou não. O que está sendo questionado por- mim é a necessi·
dade de uma ação imediata. erilergencial do Governo, em relação a
uma siblação que se agrava a cada dia em nosso País>; E aí, salvese quem puder, mas não da forma como estamos vendo nos jor·nais. Violência gera violência. Se criar ideologicamente que o Movimento dos sem-terra. ~ um movimento de guerrilha altamente organizado, que vai tomar o poder daqui a dois segundos. Ora. meu
Deus. quem pode tomar o poder pelas armas em dois segundos,
não vai estar em procissio. batendo à porta do Legislativo, do
Executivo e do Judiciário! Se estão fazendo isso é pOrque querem
em tempo de paz resolver. E sabem perfeitamente que a sua correlação de forçaS é inteiramente desfavorável para ter uma ação radicalizada dessa envergadura.
Portanto, o que estamos OOscancJo ~ fazer com que esses
movimentos, que estio surgindo a partir da consciência do direito
do cidadão, possam encontrar respaldo nas nossas iniciativas.
Quer dizer. cada um de nós. na verdade. detém uma parcela de poder tendo ou não terra. Não ienho terra alguma, mas faço parte do
Poder Legislativo do meu País. Portanto, tenho que garantir que
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esta Casa possa fazer essa discussão e respaldar o Governo em sua
iniciativa.
O Sr. Osmar Dias- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senadora BenedÍla da Silva?
A SRA. BENEDIT"- DA SILVA - Com prnzer, ouço o
aparte de V. &•
O Sr. Osmar Dias- Lamento ter ouvido 50mente metade
do pronunciamento de V. Ex•, embora assim mesmo o tenha entendido. Concordo com a linha do seu pronunciamento, apenas
quero adicioDar uma questão- da responsabilidade do Congresso
Nacional. Com a amai legislação, nenhum Governo, nem do
PSDB, nem do PT, nem de qualquer partido, por maior boa-vontade que tenha. vai cumprir meta alguma. Este é o primeiro ponto. A
legislação amarra. Dou um exemplo. Senadora Benedita da Silva.
No Paraná, em !986, _ocupamos junto- coiri. os sem-tena uina fazenda de propriedade do Grupo Atala de 10 mil hectares. totalmente imprOdutiva. Aquela fazenda foi transformada em uma
gillllde fazenda de produçio de arroz oom 400 famflias que colocamos lá, e at~ boje a Justiça nio emitiu O titulo de propriedade
para aquelas famílias. O processo se enrosca e se- enrola na Justiça
e não bá uma conclusão. Pottanto, estabelecer metas é. no mínimo,
temerário: O que dcveriamos e vou procurar fazer, quem sabe contando com a ajuda de V. Ex•, é tomar a lei menos enrolada para
que possamos agilizar o processo de reforma agrária. A respeito
da proposta do Senador Ney Suassuna de que cada proprietário de
mais de 200 hectares doe 3% pam a reforma agrária. com essa
idéia poderíamos sugeiii, também, que cada empn::sário da cidade
doe 3% de sua fábrica, da sua indúslri& ilcis trabalha.don!:s; cada
proprietáriO de apartamento doe 3% de sua propriedade c sugiro
ao Senador NCy Suassuna gue doe 3% da ~ ~ colégio que tem.
aos seus alunos e professores. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V.Ex•
-- - - -

O Sr. Eduardo SupUcy - Permite V. Ex• um aparte?
A SRA. BENEDITA DA Sll..VA- Ouço V. Ex' com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplk:y- GostBria de cumprimentar V. Ex',
Senadora Bencdita da Silva, pelo teor do pronunciamento, espe-cialmente quando procura clistinguír o sentido do que seja o Movimento dos Sem-Terra e da ação de ocupar as diversas áreas improdutivas deste Pais. Ainda no último sábado, ouvi a entrevista daquele que foi criador do Estatuto da Terra e Presidente do IN'CRA
ao teiDJX) do Governo- do Presidente José Samey, refll'O-me ao
Professor José Gomes da Silva, que fa.iüi"rim& distinÇão im.JitO Clara. Quando existem espaços vazios de áreas rurais -imprixiutivas,
para pessoas que estio no campo com dificuldade de sobrevivência. o fato de essas pessoas ocuparem essas áreas para a fmalidade
de lavrar a terra, de produzir, constinii açãõ legitima, a defesa de
sua própria vida; constitt.li açio que visa atingir ideais, objetivos
que estio na própria Com:tituiÇio, para que os seres humanos neste País venham a ter condições de igualdade, para que todas as
pessoas possam, de fatõ; exercer oS direitDs à cidadania. É preciso
que esse conceito seja muito claro. Quando autoridades, seja do
Exército, do Serviço de Inteligência do Governo, simplesmente estão a emitir relatórios, afmDando que cá e lá houve invasões, sem
se preocupar com essa questão, essa visão qUê é- a ao Movimento
dos Sem-TCIIa, -não estão compreendeildo inteiramente a natureza
do problema. É importante ressaltar que o Governo pode estar
muito mellior informado sobre a natureza do Movimento dos SemTem. se atender ao convite dos COOrdenadores do Movimento,
fCito no ano passado, aa Ministro Almirante Flores da Secretaria
de Assuntos EstratégiCos. e ·renovado anteontem ao Secretário-Geral da Presidência da República EdUaido Jorge. Na ocasião, convi-
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datam o SecretáricHieml, o Presidente da República, Ministros, o
Presidente do INCRA, integrantes do Serviço de Inteligência do
Exército. da SAE, enfim, as pessoas do Oovcmo a visitar 05 Úlstibltos de ensino. os cursos do Movimep.to dos Sem,-Teqa. COIJ:IO,
por exemplo, aquele que é considerado um dos mais importarites,
o de Caçador, em Santa Catarina, ou também visitar todos os
acampamentos onde estão os trabalhadores sem-terra para ouvilos, conhecer os seus problemas, ouvir suas histórias, por qUe ra.~
zão estão preocupados com a realização da reforma agrária num
tempo mais ráPido do que at~ agora vem sendo realizado pelo Governo. Finalmente, Senadora. Benedita da Silva, acredito que o fato
de o Presidente Fernando Henrique Cardoso ter designado o Sr.
Francisco GTaziano, que foi, até agora, seu Secretário Especial, secretário particular, aquele qu_e trata da agenda pessoal do Presiden~
te da República, signiftca que o Presidente está colocando na Presidência do INCRA UIJla_ das pessoas mais próximas a Suil Excelência, uma pessoa de sua inteim confumça. Acredito que O Sr.
Fmncisco Gra.ziano vai tratar dessa questio com a urg&x:ia que se
faz necessúia. Abro, em Jrincípio, um crédito de confiança, esperando que possa realmente ser melhor compreendida a natureza. do
Movimento dos Sem-Tetra do que tem sido até agora. AiDda que o
jornalista J/lnio de Freitas tenha dado hoje uma infonnaçio relevante, qual seja, de que, no dia 14 de ootubro de 1994, Fmncisco
Graziano. numa palestra aos jornalista, tenha afirmado que nio entendia muito bem a razio do Movimento dos Sem-Tcrm.lmagioava, entio, que deveria haver nas cidades. por exemplo, o Movimento dos Sem-lndústri.L Ora, espero que FranciscO GrazianO; i
frente do INCRA. tenha o sentido da urgência da realização da reforma agnúia. que tem faltado não apenas a este, mas aos governos que se sucederam ao longo deste skulc, e dos anteriores.
O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• me concede um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA· Concedo o aparte a V.

O Sr. Valmir Campelo- Serei rápido, nob<e Senadora Bcnedita da Silva. Quero apenas cumprimentar V. Ex • pelo seu pronunciamento na tarde de boje. Realmente, é um tema apaixowinte
que vem despertando sua divulgação e o interesse de toda a sociedade brasileira. Comungo no ideal de V. Ex•, mas condeno a maneira às vezes organizada que gera a violência. Assistimos pela teIevisio e ouvimos pelo rádio que os movimentos de ocupação de
fazendas são feitos com antecedência, com participação de JrOprietários de rádio, com divulgação bastante acenb.Jada. o que sugere uma indústria da invasão rural. Absolutamente, nio posso
concordar com esse tipo de organização que, realmente, gera a
violência, que nio é o que se espera. Eu participo da idéia de que a
reforma agrária é necessária., que o Estado deverá, imediatamente,
implantar uma política agócola que venha atender aos interesses
dos trabalhadores rurais. Penso também, nobre Senadora Benedita
da Silva, que nio basta um pedaço de papel e um pedaço de tem.
Há necessidade de. além disso, o Gov_emO dar incentivos para que
essas famílias tenham condições de produzir e se fiXar naquela
área. l\tfeus parabéns pelo seu pronunciamento.
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o aparte de
V. Ex'. nobre Senado<.
O Sr. Presid~te me adverte pela campainha que não posso
mais co:Oceder apartes. o que lamento.
. A intervenção do nobre Senador Eduaido Suplicy me sugere - já que sou detentora da carta do Movimento dos Sem-T~ -ao
Presidente da RepJblica - e eu solicito que essa missív-a seja
xada ao meu pronunciamento. juntamente com os apartes e o ma.
teria! para a informação de que existe, por parte desse tiOOvimento,
uma vontade JX>lítica organizada sim. mas não na clandestinidade.
Temos que reconhecé-lo, foi tcxio um trabalho iniciado pela CPT,
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as paslDtais tmbalb.aram muito nisso; foi criado o MST e, a partir
deste, foram criados também ootros grupos, mas todos eles tiveram suas assembléias, seus nócleos, aiisos de formação, seus coogrossos e, portanto, abet1os ao público par.o questiooamenloo e coobecimc:mo dos seus pensamentos e aú mesmo de suas estratégias.
Concluindo, Sr. I'Iesidente, quero dizer que esta Casa. que
tem se levantado e tomado conhecimento de que não v.ale a pena
viver sobre sangue demu:nado, deve pensar no quanto é importante
e bom que possamos deixar nascer as flOl'eS; que p:>ssamos plantar

e que possamos colher.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. BE·
NEDfl"A DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Brasllia-DF, 26 de setembro de 1995
Senhor Secretário-Gei'al da Presidência da República
1. O Pn:sidenle da República do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, lançou o seu programa de reforma agrária no dia 24 de
março, em ato público no Municipiõ- de Sio João do Jaguaribe. no
Estado do Ceará, beneficiando 16.709 famllw de trabalhadores
sem terra.. em 943.982 heclarcs de terra, envolvendo 130 propriedades rurais, no bojo do seu programa de Govemo ''Mias à Obra",
que estabelece o compromisso de campanha de estabelecer ''uma
politica agrária realista e responsável, com o assentamento de 40
mil famllias no pinieiro ano, 60 IÍl.il. no segundo. 80 i:nil no terceiro, e 100 mil no quarto ano".
2. De aCOltlo com os dados oficiaiS do governo (IBGE),
existem atualmente no Brasil ceiCS de 23 milli.ões de trabalhadores
rurais (acima de 10 anos) que representam 42% da população economicamente ·ativa. Deste total 4,5 milhões de familias sio de trnbalhadores rurais sem l.eira, que estio inseridos oas categoriaS de
parceiros, meeiros, ancndatá.rios e minifundistas. A este número
somam-se os cerca de 6 milhões de tmbe.fuadores assalariados rurais. A estruttlra fundiária do Brasil registra que 1% dos proprietários detêm em tomo de 46% de todas as terras. reproduzindo uma
sociedade permanentemente conflítiva enrre-- uma iiiinoria de pro.
prietários e uma ampla camada da população que tem o seu trabalho cada vez mais explorado. O assentamento imediato das 22 mil
famílias acampadas no Brasil na beira das estradas, a implementação de um programa massivo de reforma agrária e a ampliação dos
:recursos orçamentários são objetivO& ã. serem buscados pela sociedade brasileira e pelos quais os trabalhadores estão lutando.
3. A reforma agrária é coodiçio indispensável para a retomada do crescimento econômico, promoção da justiça social. cidadania, democratização, da terra e do poder. Evidentemente que a
eventual ímplantaçio de um programa massivo de reforma agrária
só será ~ltado da mobiliz.açi.o massiva c mganizada tan1:o dos
movimentos dos trabalbadores rurais, como dos setores urbanos.
Em 1992, o governo bnsileÍro conl.nltou os _serviços da FAO -para
fazer uma pesquisa sobre a situação sóciO-Cconõmica dos beneficiários do processo de reforma agr.lria. Conforme dados do relatório, os beneficiários da reforma agrári~ obtém 1,4 salário da venda dos seus produtos oo mercado, 1,4 salário mhiimo da alividade de autoconsumo e mais 0.9 do assalariamento e de oo.b:aS fontes. totalizando 3.7 salários mínimos. Portanto, verificamos que
sio as atividades agrícolas que mais cootribuem para a geração da
renda familiar. Democratizar o acesso à terra e fortalecer a agriculrura de base familiar é uma das fonnas mais baratas de criar empregos estáveis e permanentes, cOmbater a fome e a miséria, elevar
os padrões de produtividade. e de desconcentrar a renda e o poder
no Brasil. A sociedade brasileira espera das autoridades constituídas que tragam a paz ao campo, realizando a reforma agrária e ga-
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rantindo os direitos da pessoa humana aos trabalhadores rura.ts
sem tena e suas famílias.
4. Inúmeras são as notícias veiculadas nos meios de comunicação social nos últimos dias. dizendo respeito à reforma
agrária e deõúncias infundadas. segundo o governo, com grupos terroristas da América Latina, o jornal Gazeta Mercantil.
do dia 18 de setembro último. publicou matéria intitulada "Governo investiga Sem Terra'', onde consta que "O governo frabalha com a hipótese de infiltração do grupo guerrilheiro Sendcro
Luminoso. do Peru. no Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MSD. do Brasil. A informação é de dois ministros
de Estado e foi conírimada em áreaS do- goVerno que vêm atuando em conjunto com os setores de inteligência de outros países do
continente. A embaixada dos Estados_ Unidos em Bras;ili_a também teria conhecimento dessa vinculação. Nas investigações que
vêm sendo desenvolvidas pelos Órgãos de Informação do Palácio
do Planalto, das Forças Armadas e do Ministério da Justiça. já teriam sido identificados pelo menos doze membros do Sendero
Luminoso aluando em território brasileiro".
S. Matéria publicada pelo Jornal O Estado de São Paulo, de 19 de setembro de 1995. página A-14. afirma que ''apresença de membros do grupo guerrilheiro Peruano Sendero Luminoso no Movimento dos Sem Terra (MST)- confmnãda por
pessoa:;: da área militar - levou ontem oficiais do alto escalão
das Forças Armadas a lança-ruma advertência ao governo para
a necessidade de ações mais ousadas na questão fundiária brasileira... Segundo informações da área militar, hoje existem 12
elementos do Sendero Luminoso atuan.do no Brasil. dando instruções e orientações... Dos 12 membros do Sendero que estão
no Brasil. um fica baseado em Santa Catarina. na Escola dos
Sem-Terras de Caçador." __
_
6. Há um mês e meio ocorria o massacre de trabalhadores rurais sem terra, na fazenda Santa Elina, município de
Corumbiara, Estado de Rondônia. Um massacre que ficou
conhecido no Brasil e no mundo, que foi documentado. e cujas vitimas deram depoimentos. fizeram denúncias de atroei·
da<ies por parte da Policia Militar e que foram comprovadas.
Centenas de famílias pobres tentam recuperar para sua finalidade social terras devolutas, inclusive da União. usurpadas
pelos grandes proprietários destas terras improdutivas como em Corumbiara, Pontal do Paranapanema. entre outras
tantas. Mais uma vez, o conflito social e a brutal repressão
revelam a situação de injustiça estrutural no campo brasileiro: a concentração da terra. a exclusão social e o Estado a
serviço do latifúndio. Frente ao choque da realidade. _o governo e a mídia produzem o choque da mentira, da manipulação, da mistificação, na tentativa de ãnular o debate e a busca
de .roluções efetivas pclra o problema dã terra em nosSo país. A
criminalização dos movimentos sociais do campo e a banalização da violência só fazein desviar e rebaixar o debate politico.
inviabilizar a busca de soluções e caracterizar o nosso país
como incapaz de enfrentar o seu problema social mais grave.
7. Não pOOemos aceitar os equívocos promovidos pelos órgãos de informação do governo que tentam descredenciar :iiilerlocut<XCS legítimos da sociedade civil organizada, tais como as igrejas, os Sfudicatos, os movimentos sociais dos tiabalhadores rurais,
os partidos políticos. enquanto verdadeiros arsenais chegam dia~ente- amplam.etlle divulgados pelos meios de coiilllnicação
soctal- às mãos dos setores conlrários à reforma agriria nO país,
na defesa dos seus privilégios históricos.
8. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Tertaexige
do Governo Federal a efetivã coinprovação e divulgação dos fatos
denunciados pelos meios de comunicação com base em fontes go-
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vemamentais e que sejam tomãdas as medidas necessárias para
saldar, no curto prazo. de fonna objetiVa- a linensa dívida social
que o Estado tem com os trabalbadote.s rurais bnsileiros.
ExrnoSr.

EDUARDOJORGECALDASPEREmA
Secretário Geral da fusidência da República
Brasília- DF

Durante o discurso da Sr' B~nedlta da Silm, o Sr.
Jefferson Peres deixa a cadeira da presidincU::z, qUI! é
ocupada JXIo Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidenre.
O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidenle. peço a palavnt
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Concedo a palavra
ao no~ Senador Romero Jucl, por cinco minUtos:~ nos ten:Dos do
art.l4. VU, do Regii:fiento Interno. Sio 15 horas 04 mimuos.
O SR. ROMERO JUCÁ • (PFL-RR. Para uma CODI!loicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sn. Senadores. o GoVerno anunciou um aumento dos combustíveis e nesse
aumento evidenciou a intenção de começar a desequaliZ'M a ques-

tão do tmnspOrte desses produlOs.
·
Desta tril:una. neste momento, quero fazer um apelo 1 área
do Governo e ao Ministério das Minas e Energia, responsÁvel pelo
setor, pua que efetivameo.te essa intençio nio chegue -até-a Amazônia. Estamos correndo o risco de ver novamente o preço do gás
de cozinha e do comlxlstível, que fornece a condiçio para que se
tenha energia elétrica na maioria das cidades da Amazônia, inclu~
sive no meu Estado Roraima, pe.S5ai' a ser, de repente, mais alto do
que a média nacional, genmdo Um?. situaçio a mais para. brecar o
desenvolvimento da nossa Regiiio.
-- -- Faço. portanto, este alerta para _dizer que esperamos do Mi·
nistro Raimundo Bri10. da PIITROBRAS, da úu de oomrole do peb15leo, que essa desequaliz>çiio do sistema de lraDspOJte em Divel do
custo dos comtustíveis não chegue
a H:~ da AJllll2Óoia como
acontece boje. Temos: comeguido, até agom, deixar 1 margem da pia·
oilha de sa- esse processo de aumen10 dos dos lrallspOrteS

m

relativamente 1 Amazônia. Esperamos que cootioue aSsim.
Faço esta comünicaçãoe apelo para o Governo porque entendo que se ocorrer o que pregam os b.Jrocratas a região amazôn.ica
estará mais -uma vez destinada ao subdesenvolvimento e às dificul~
dades, principalmente as cidades localizadas no interior das oossas
matas, e espero uma posição de caráter social, de sensibilidade do
Governo Federal.
Muito obrigado.
OSR. ESPERIDIÃO AMIN. Sr. PreSidente~ peça-a pilla-

vra para uma comunicaçio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Tem V. Ex' a palavra.
ca:no Líder, por cinco minutos. pua uma COIIlU.Dic:açio partidária.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Como Lider. Para
uma comunicaçio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidcote, dese~
jo, nesta oportunidade, inslar a Mesa SQ_~__Q_!eqUerimento de in~
fonnaçõcs que apreSentei no dia 2 de agosto. O mesmo foi aprOva~
do pelo Plenário no dia JO de agosto e encaminhado ao Ministério
destinat.úio do requerimento de infonnações no dia 17 de agosto
de 1995, por meio do Oficio 1.074 do Seuado FederaL A noticia
que tenho é que até agora as infon:nações solicitadas e devidas,
nos tennos do art. 50 da Constifuição Federal. ainda nio foram
prestadas ao Senado.
Desejo apenas diligenciar; não quero causar problemas, especialmente porque reconheço .; a~ pcx uma qJCstio humana- que
o tibllar do Ministério das Conmoicações se encontra cm recuperaM
çio - pessoalmente, já manifestei meus votos de sua plena e total
recuperação-, mas o Ministério das Comunicações Continua exis~

lindo, e o Senado também. Repito, o prazo regimental e constirucional das infonnações venceu no dia 17 de setembro. Dessa for~
ma. soliCito à Mesa que sejam feitas dilig&cias: no seotido de ob-termos as informações n:queridas no dia 2 de agosto e encami.Dhadas ao Ministério no dia 17 do mesmo mês. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campós) • A Mesa IOmari as
providências cabiveis ho sentido de atender ao pleito de V. Ex•
O SR. MAURO MIRANDA . Sr. P=idente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Miranda. para uma breve comunicaçio,
por cinco mi.Dutos. São JS hora 09 nllnutos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para breve comunicação. Sem mvisio do orador) • Sr. Presidenle, St's e Srs. Senadores, comunico a este Plenário que. no último dia 12 de setembro, foi constituída c eleita a pririteii8. diretoriã d6 Grupo Parlamentar Brasil-Romênia, entidade que ted o objetivo de fortalecer
a cooperaçio intCrparlamCntar entre os dois países amigos.
AuiOr do projeto de resolução que dou origem à criaçio do
grupo ainda cano depltDdo, em 1984, tive a honra de seroooduzido a
SUII Presid&!cia e de contar com a colabomção do nobre Ilepllado
Wemer Wandeler para a primeira Vi<»-Presid&!cia. Os demais companheiros de direloria, igualmente eleitos, serão o Senador Anlonio
Carlos Valadarese os Deputados Átila Lins e Pedro Valadores.
Além dos vínculos culturais da latinidade, Brasil e Romênia
têm outras identidades que j.lstificam a aproximaçio, agora oficializada, entre os teprCSentantes de seus parlamentos..
As transformações politicas ocorridas no Leste Europeu. na
virada da d6cada atual. reforçaram airida mais os lã.ços ~ as
duas nações, abrindo canais mais amplos para o intercâmbio nas
áreas da indústria, do com.~rcio, dos seiViços e da cultura.
Com um acordo de oooperação, datado de 1963. o Brasil já
era o principal pareceiro do governo de Bucareste. antes mesmo
da reforma democ:rálica que ocorre_u naquele país.
Creio que temos todos os motivos para aplaudir esse novo
instrumento de aproximação com o povo romeno. Estou seguro da
grande contribuição que o Congresso brasileiro poderá of~ ao
enriquecimento das relações entre os dois paises e ao fortalocimento da complementaridade entre os dois mercados.
Nesla lnve comunicação, em que doo ,coohecimenro do falO a
esta Casa, quero saudar os colegas de din<oria e manifestar meu desejo de que a iniciativa promova todos os resultados esperados.
Muito obrigado.
.
_
OSR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Concedo a palavnt
ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavnt à Senadora Marluce Pinto. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o seguijlle
disau:so. Sem mvisio do orador.)· Sr. P=idente. Srs. Senadores.
assim como os meus Pa.res, tenho tratado desta tribuna da questão
da refonna agrária e do conflito de terras. Há pouco. inclusive.. a
Senadora Bcnedita da Silva pronunciou-se a esse respeito c foi
aparteada por inúmeros Senadores.
Essa questão, como tive oportunidade de dizer, no aParte
- que dei à Senadora Benedita da Silva, ~de extrema gravidade.
Hoje, o Plesidente da Repíblica está dando posse ao novo
Presidente do INCRA, o Dr. Francisco Gr.tziano. Sua ExcelBncia.
ao nomear uma pessoa tio lipda a si. uma pessoa que, até entio,
trabalhava no gabinete presidenciaJ. demoostra., num gesto pessoal, que a questão da reforma agrária.. que a questio dos conflitos
de terra ~ cfetivamente gravíssima. Por6m, é importante dizer que, embora Chico Graziano seja
uma pessoa que coohoce o INCRA e que está preparada pata exer-
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cer um papel decisivo na direçio daquela entidade, não é só a mudança de um presidente oo de uma diretoria que trará a solução
para um problema riQ grave como o da reforma agl:á.ria. A -~fonna
agrária passa não só -por uma direção competente. ágil e com dimensão poütica para encarar a questão, mas também. de um lado.
pela alocação de recursos pertinentes na dimensão que o problema
requer - o que, até agora. não temos visto~ não temos verificado
sequer um mecanismo que proponha recursos permanentes para a
reforma agrária - e, p:n- outro, por uma solução jurfdica. por uma
solução que enciminhe as pendências que hoje se avolumam nos
tribunais, como bem disse, em aparte, o Senador Osmar Dias.
Por ISSO, quero, deniiO dessa ótica que considero premente,
dentro do contexiO aluai, que é a posse do Sr. Francisco Graziano
na Presidência do INCRA, voltar a esta tribuna para falar sobre

um assunto que diz respeito a um projeto- que apresentei há pouco
mais de um mês nesta Casa. Apresentei uma proposla de Emenda
ConstitucioOal. que tomou o n° 47/95, através da qual se institui a
Justiça Agrária no Brasil.
Gostaria. hoje, de enfoc:ar novamente o assunto desta tribuna, porque creio ,fnmemenle na urgente necessidade da sua adoção, evidentemente aperfeiçoada pelos meus nobres Pares do Senado e da Clmara dos Deputados. E gostaria de faZê-lo po~que a
problemática rural. antes de caminhar paxa uma solução após tantas décadas de debates e rcflext:es, continua uilhando o caminho
do agravamento das tensões, dos confrontos sangrentos e da violação dos direitos recíprocos.
Não estarei correJido o risco do exagero se afinriãr-que raros são os periodos em que não nos deparamos, no noticiário da
midia escrita. falada e televisada, com a descrição de lristes e desagradáveis fatos oconidos no campo, a nos encherem de vergonha
intemamente e a deslustrar a imagcim do País também- no exterioc.
Se a ttag6dia é maior, exacerlxt.m-se os :i.nimos nacionais e ressurgem, com mais vigor~ oS ieclamos sobre a tardança de uma n:forma agrária, como OC01TCU no fato d_e Corumbiara. Reaparecem então as autoridades governamentais, que partem para o açodamento
~ medidas imediatistas. tomadas setorialmente e sem inserção
num contexto sistematizado.
Se a fase. conquanto c:ada vez mais rara, for mais amena, as
manchetes tomam-se menos sensacionalistas, o Congrés·so deixa
de destinar- lhe tanto espaço e o GovenK>, aliVíãdo temporariamente das pressões. volta ao seu lento caminhar no equacionamento
defmitivo da questão.
Historicamente tem sido assim. mas nem por isso deixamos
de estar sentados sobre um banil de pólvora prestes a explodir. A
retórica; qUeiramos ou nio, um dia dará lugar ao -conflito maior
que a ninguém aproveitará. Não inovaria se aqui discorresse sobre
as graves distorções existentes na estrublra agrária- do Brasil. Sea
cularmente referidas, foram apontadas à exaustão, na exposição de
motivos e nos intenSOS debates que antecoderam a promulgação da
Lei n° 4.504, de 30 de noVembro de 1964~ o nosso esperado EstatulO da Terra.
Da cít3da exposiçio de motivos, permilO-iri."e destacar o se_
_ _
guinte trecho:
Niio se contenta o projeto em Sêt--uiDalei de reforma agri.:
ria. Visa também à modemizaçio da politica agricola do País, tendo por isso mesmo objetivo i:Wlis amplo e ambicioso: é uma lei de
Desenvolvimento Rural. Além da execução da reforma agrária.
tem por objetivo promover ·o desenvolvimento rural atmvés de
medidas de política agrícola, regulando e disciplinando as relações
jurídicas, soCiaiS e eoonõmk:as concernentes à propriedade rural,
seu domínio e uso. Busca dar organicidade a todo o sistema mml
do Pais, Valorizando o trabalho. favorecendo ao trabalhador o
acesso A terra que cultiva. Daí a denominaçio do projelO que. por
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constituir Um verdadeiro Estatuto da Terra, visa -regular os diversos aspectos da relação do homem com a terra, tratando-os de forma orgânica e global. (grifos nossos)
Ainda que desprezemos o periodo anterior a esse diploma
legal. para ficannos apenas no passado mais recente, já se·vão
mais de 30 anos de sua edição sem que nos aproximássemos de
um sistema agrário adequado ao nosso desenvolvimento, no qual
os beneficies da terra sejam mais democraticamente distribuídos
eJ!tre todos a ela ligad~. sejw:n eles proprietários. aiTendatários.
meeiros. autónomos ou empregados.
Pois bem, o que se constatou mais uma ve-z:? Na impecável
redação daquela exposição de motivos, qual dos objetivos foi alcançado? Nenhum. Até hoje carecemos de uma verdadeira política
agrlcola, não demos organiddade às relações jurídicas. sociais e
econômicas relatiVas à propriedade rural e. via de conseqüência.
tampouco conseguimos quebrar as resisténcias oligopolistas que
se opõem à reforma agrária. - Cansado da meia~sola, o País clama por uma bota nova e
mais confortável para o campo. E essa bota há de ser a implanta·
ção urgente e inadiável de uma estruru:ra técnica compativel, sem a.
qual a monótona e repetitiva adoção de planos nacionais e regionais de reforma agrária CC<!.ltinuarão apenas como alimentadores de
desilusões e fomento da violência.
Por isso mesmo. não podemos. Sr. Presidente, sn e Srs.
Senadores, continuar cometendo o equívoco de 1964. quando.
apesar da intenção do legislador, deixoo-se de criar, em conjunto
com· O Estatuto da Terra. uma justiça especializada em questões
agrárias. São mais de trinta anos. e ainda não nos rendemos aos
exemplos de sucessos de tantas nações que já o fizeram. tais como ·
a Suécia, Alemanha, França, Irlanda, illglaterra, Escócia, Holanda,
Suíça, Itália e Espanha e os nossos vizinhos da América Latina.
como Peru, Venezuela, México, Equador. Bolívia e Honduras.
E notem que muitos desses paises nem sequer se aproxi~
mam da grande vocação agricola que, mercê de um território extremamente favorável. se reserva ao nosso.
Hoje em dia. dadas as caracteristicas de aldeia global cm
que se transfotmou o mundo, deixa~se muitas vezeS de sedimentar-se idéias de grandes pensadores modernos cujas palavras, insistentemente citadas e aceitas num dado momento pela intelectualidade. caem. de repente. no esquecimento não obstante subsistirem as verdades nelas contidas.
Vale assim lembrar Alvin Toffier e o seu "A Terceira
Onda". ensinando que modernamente a opção das nações estava
entn: a agricultura. a manufatura c a tecnologia aliada à informação. Para nós. brasileiros, em razão das nossas peculiaridades, a
primeira seria a mais indicada. já que, por maiores que fossem os
avanços tecnológicos das OUlraS, nãó baveria como-se alimentarem
estas de micro chips de computador.
Teria o quadro mundial mudado de lá para cá? Não creio.
E. no entanto. pa..tco progredimos no sentido de nos prepararmos
para ser a reserva alimentar do mundo, garantia indiscutível de
uma balança comercial equilibrada e favotá.vel.
Penso não iiicorfer em_ ~rro quandO acredito nio haver muitoS -opositores a essas conCeituações.- E é ísso que nie anima oa insistir no tema e princip3.lmeót.e a- renovar o meu apelO por-uma
apreciação mais rápida do Congresso Nacional quanlD ã instituip
ção da jlstiça agrária, seja ela advinda da proposta que apresentei,
seja ela pela aprovação de outros projetos congêneres que porventura estejam tramitando no Parlamento.
Estou certo de- que somente atravéS da especia.Iizaçio de
uma justiça agrária se pcderá promover a pacifica.çio do meio rural. porquanto ela representa uma nova mentalidade, um novo enfoque, humana e tecnicamente mais respeitá.vel. a reacender ases-
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peranças dos lidadores da terra, tio desiludidos quanto a uma prestação juriSdiCional isenta, ripída e competente, se já não bastassem
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mecanismos legais mais eficazes e dessa fonna mellior enfrentar o
peso ideológico. e até superá-lo, no tratamento da questão agrária..
- O Estado, a partir dai, recuperou, ainda que gradativame-ntc,
seu papel de mediar, através do INCRA, os conflitos existentes.
No fmal do Gov-eino Itamar, hãvia sido decretà.d.i" a desaProPriação de mais de um milhão e meio de hectares em todo o Pais. Ficoo. ainda. para o governo seguinte, uma Itlserva de processos tramitando. que permitiu a desapropriação, já no início do novo goVerno, de mais um milhão de hectares. Esse estoque de terras pos~
sibilita o assentamenlO de aproximadamente 60 mil famílias de

os infortúnios da inexistência de uma politicit. agrária COnsistente e
duradoura a embasar a planificação segura de seus investinientos.
Nesse convencimento. do qual tenho fundadas esperanças
de ser acompanhado pelos eminentes Pares, já que estaremos escu~
dados na autoridade de bri.lliantes pensadores nacionais e interna·
cionai.S do Direito Agrário, tenho a clara consciência de que a sua
. instituição, se não é a única e milagrosa medida a ser tomada para
a solução da problemática rural, coostitul~se, seii:t dúvida, em coo ..
ditio sine qua ooa para a eficácia de todas as demais.
trabalbadoltls rurais.
Ao concluir o meu pronunciamento, Sr. Presidente. Srs. SeAo" lado disso. em 1993, mais de 87 mil fanúlias receberam
nadores, perabenizo o Dr. Fmncisco Graziano; que-assume boje a crédito para a produção e pa~a a implantação de projetas de assemdireção do INCRA. Espero que S. s• possa, com sua diretoria, im- - tamento. Ao todo, naquefe periodo de governo. mais de 140 mil
plementar a política de rcfcxma agrária que ~tendemos. Não se fann1ias obtiveram acesso a esse tipO de crédito especial. signifitrata apenas do acesso à terra.: traJ.a-se de todas as questões perti- cando uma retomada do apoio fmanceiro aOs asSentamentos.
nentes ao desenvolvimento rural: rmanciai:iiento Para qu"em está
O que ga.nlntiu o ~xito dessa -política foram as medidaS sésendo assentado, assistência social. educacional e médica para rUiS, equilibradas, persistentes e corajosas tomadas no Governo
quem está no campo, enftm, condições mínímas para que o povo Itamar Franco e conduzidas na gestão democrática e coinpetente
brasileiro possa produzir alimentos e viver no interior do nosso do INCRA de entio, apoiada, inclusive, pelo Presidente Fernando
Pais com dignidade. Muito obrigado.
Henrique Cartloso, Aépoca Ministro da Fazenda.
O SR. ROBERTO FREIRE· Sr. ProSidente, poço a pelaComo o próprio Governo Itamar, todo aquele processo foi
vra como Lider.
de transição, gestando as condições institucionaiS, legãis e aPmi·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conceôo a palavrn nisnativas para uma Dação do Estado mais criteriosa e mais ampla.
ao nobre Senador Robetto Fn:~. S. Ex• dispõe de 5 minutos para
O início do governo Femando Henrique Oudoso pan:cia seguir
o seu pronunciamento.
- . nessa din:ção, gamrtindo a via democtitiCa para solução doS graves e
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pmnuncia o se- -seculares problemas fundiários blasileiros. Entretanto. havia. como ainguinte discurso. Sem ItlVisão do omdor') - Sr. Presidente, Srs. Se- da há. grave contr.adição no seio do Governo entre os que fcrmam sua
nadores, vou abordar uma questão que ocup-a, quaSe d.iariamen~. base de sustentação política DO- que tarige A questão agrária. e por cruel
as manchetes dos meios de comunicaçio e que hoje foi objeto de _ironia ela se reflete com toda força exatamette DO Ministb:io da Agrivários pronunciamentos nesta Casa. Refiro-mi à questio agrária e - rultura.. E não demorru muito a sua expliCftaÇão e·-aqueia linha inicial
ao preocupante recrudescimento da vioiSncia no campo.
foi desvirruada nesses quase nove meses de governo.
Isso foi n:conhocido pelo pr6prio Pn:sidente Fernando HenNão tardou muito também para que surgiSsem claros sinais
rique Cardoso no seu último programa semanal de rádio. quando de inquietaÇão na sociedade como um todo e. particulannente, jun~
disse que "o problema dos sem-tenas se agmvw".
to aos trabalhadores rurais. Isso poderia ter sido evitado, e ainda é
O importante é que no -dia seguinte à audiência que teve tempo de se remediar. O aciiranientõ das teDS&s SociãiS não intecom a CONrAG. Sua Excelência fez um gesto CODCICto - saúdo-o ressa à sociedade, não interessa aos trabalhadores e suas organizaem meu nome e em nome do Partido Pop.~lar Socialista: demitiu o ções. não íntercssa aO setor produtivo e não interessa ao Governo.
Presidente do INCRA e nomeou pam o cargo o próprio Chefe de
É preciso dar um basta no estado de violência que se instala
Gabinete da Presidência da República. pessoa de sua inteira con- perigosamente. O Estado nio pOde ficar ausente e o Governo nio
fiança. o que - aeio - sinaliza status político prefeltlncial ao pro- pode permitir que miriístn) e- dirigente de órgãos públicos tergivergrama de reforma agrária..
- sem no enfrentairiento dos problemaS fundiário~
Mas por que se deu esse quadro de cteSCente agravamento
Infelizmente. é o que vem ocorrendo no Ministério dã Agri~
dos conflitos no campo?
cultura e. há até pa.~cos dias, ocorria no INCRA.
No Governo Itamar Fnmco - o Senador Pedro Simon. no
É urgente desarmar os espíritos e não só. desarmar também
Senado, e eu, na Câmam., tivemos a honra de liderar ~ a questão a capangagem, as milícias particulares e. com determinação. pavi~
agrária reCebeu tratamento diferenciado que se expressou nos menlar o caminho que viabilize um processo de entendimento enque assumiram a responsabilidade de comandar as ações de in- tre agen~s públicos e atares sociais. São necessárias soluções pactervenção fundiária e de assentamento rural. todos comprometi- tuadas que minimizeri:t eventUais divergências e maximizem o endos com o processo de mudança da realidade agrária brasileira. tendimento social.
·
Mais ainda, naquele período, após mais de 4 anos de paralisia
Em primeiro lugar, torna-se imperioso o resgate da credibiinstituCiOnal, fruto não só da inapetência governamental, mas lidade da instiruição eocam:gada da reforma agr.lria • o INCRA. O
também do rescaldo dos traumáticos embates sobre a proprie~ Presidente da Repóblica deu o primeiro e importante passo mudade na Constituinte, o Congresso Nacional decretou e o Presi- dando a direção do órgão, conforme- reivindicado pelas organizadente da República sancionou a legislação Itlgulamentadora do ções dos trabalhadores rurais.
Texto Constitucional relativo à reforma agrária; disciplinado
Em segundo lugar, há que se mediar soluções democráticas
hoje pela Lei 8.629, de feven:iro de 1993 (conhecida como Lei para os conflilos. deslocando da "porteira da faD:nda" para a "porta do
Agrária) e pela Lei Complemenlar n• 76, de julho de 1993 (cha- INCRA" essa mediação. Na "porteiia da fazenda" essa interlocução
mada de Lei do Rito Sumário).
·
·
baseia-se na boca dos fuzis, enquanto que na "porta do INCRA" tem
A edição dessas leis representou um marco em nosso orde- que se basear no rumprimento da lei e no respeito ã cidadania.
namento juridico e possibilitou a criaçio das precondições instituAssim, ninguém v&i fazer; DiaS também ninguém vai im-pe:.
cionais necessárias para a atuação do Estado no campo fundiário. dir a refonna agrária por meio da violência. A era dos extremos
Com isso. pode o Governo retomar o processo de Rlforma com deve dar lugar à era da democracia e da negociação.
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Em terceiro lugar, há que se repensar a matriz inStitUcional- oportunidade bist6rica de fazer em nósso País Uma veida.dCim madmiriiStra!iva da refotma agrária. A vinc:Ulação do órgão exocuiOr forma agrária.
- --- · - - - da refoima. 8grãria ao Mínistério da Agriculnua- a ex.periên~ia de- _
Dzuante -o discurso do Sr. Robt!no Freire, o Sr.
monstra isso- cria problemas operacionais e, principabilente, políJúllc CamPos. 2til Vice-Presidente, deixã a cadeira da
ticos insuperáVCis~ Não seria o caso de se-criar um Ministério da
presídincia, que é ocupada pelo Sr. José Eduardo DuReforma Agrária, mas de dar Um status ministerial à presidência
Ira, suplente de secretário.
do INCRA.
SR. PRESIDENTE ("José Eduardo Outra)- Foram eocamiEm quarto lugar. deve-se dar continuidade e aceleração ao nhados à publicaçio parecetes das Comissões de ASSUDI:<JS Econôprocesso desapropriat6iio de imóveis--improdutivos, ao lado de ou- micos, de Assuntos Sociais, e de Constituiçio, Justiça e Cidad.mia,
tros modos de obtenção de terras. Há que se formar permanente- concluindo favon.vebnente às seguintes mat6rias:
mente um estoque de terras que possibilite assentamentos presem-Projeto de Decreto Legislativo o 0 75, de 1995 (n° 80191,
tes. e futuros. Se assim não for, nos próximos meses e nos aDes se- na Câmara dos. Deputados), que homologa o ato du Conselho Moguintes ter-se-á um agravamento InãiOr-ãinda dos conflitos e da netário Nacional que autorizoo a emissão adicional de papel-moeviolência. capaz de compro1'1lt':ler, inclusive, a própria- democracia da. no exerclcío de 1991, no valor de um trilbio e oitocentos e
tão duramente coostrufda.
vinte e dois bilhões de cruzeiros;
Em quinto lugar, há que dotar o programa de reforma agr.á-Projeto de Decreto Legislativo D0 78, de 1995 (n° 85/91,
ria de recursos minimamente adequados para atender as metas pro.
na Câmara dos Deputados), que hCIIDologa o alo do Conselho Mopostas. É precíso,lgU:almente, repensar o próprio fmaõ.Ciam.Cnto do netário Nacional que autorizou a emissio adicional de papcl-moeprograma. descentralizando suas ações e integrando-os estados e da. no exercfcio de 1990, no valor de quattocentos e sessenta e um
municfptos nesse processo. bilhões e trezentos milhões de cruzeiros;
Em sexto lugar, bá que se priVilegiar o apoio ·creditício. O
-Projeto de Lei da Câmam n° 76, de 1994 (n° 900191, na
crédito pam refotma agrária. tanto em relação à implanlaçiio dos Casa de origem), que dispõe sobre a contmpartida f~IU~DCeira ao
projetos quanto em rclaçio à produção, calStibli a apliçaçio gover- Poder Público pelo investimento em obras DO sistema elétrico,. em
namental com lOlomo OCOilÔII!iCO-social mais rápido. E necessário. localidadea atendidas por coocessionários;
também. incorpomr novas tecnologias e promover progmmas de ca·
- Projeto·de Lei da Câmara n• 114, de 1994 (n• 209191. oa
po.citaçio, de modo a tomar viáveís os assentiimenl.oS Como Unida.des Casa de origem), que regulamenta o § 7' do art. 226 da Constituiprodutivas autónomas e competitiVas, inclusive "integradas a processos çio Federal, que trata do Planejamento Familiar, estabelece pettalieconômicos descenlralizados de agroindustrializaçio.
dades e dá outras provid8ncias; e
Em sétimo lugar, devem-se estudar medidas de aperfeiçoa-Projeto de Lei da Câmara D 0 143, de 1994 (n°3.787/93, na
mento da legislação, visando criar mecanismos que agilizem o Casá de origem), de iniciativa" da Comissão Parlamentar Mista de
processo de intervenção do Estado na questão fundiária.
Inquérito destinada a apurar a dellincia do Sr. Pedro Collor de
A sociedade brasileira, hoje, entende como necessária a rea- Mello sobre as atividades do Sr. Paulo Qsar Cavalcante Farias,
lização da reforma agrária em nosso País. O desenvolvimento das que altera a redação do ut. 332 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
economias capitalistas modemas baseou-se numa forte agricUltura. dezembro de 1940- Código Penal.
familiar e em processos de reforma agrária-.
-- As mat&ias ficaiiiõ sobre a Mesa, durante cinco dias óteis,
A mtomada do desenvolvimenlO com juStiça social, orien- a fim de receber emendas, nos tctmOS do art. 235. n d. do Regitando as ações do Estado para o combate à fome e à miséria, é De· mento Intemo, combinado com -o art. 4° da Resoluçlo D0 37, de
cessidade inadiável e exige a solidariedade e a parceria não só dos 1995, do Senado Federal.
diferentes setores do governo como nos diversos atares sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutr.o.) - De &cotdo
Demócra.tizai <?: acesso à teri!l-• ampliando a renda e C? em~go no com o disposto no parágrafo único_ do art. 254 do Regimento Incai::opo e auiD.entarido a oferta de alimentos:- sâõ oS"i'CsUltados mais - temO; colnbiDado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 1995, fica
aberto o prazo de 48 horas para interposição de recuiSO, por um
visíveis que se pode esperar da açio do Estado.
Somente alguns setores dominantes - atrasados e retrógados décimo dos membros do Senado, para que o Projeto de Lei da ct- uma elite conservadora burra, não conseguem perceber isso.
mara n° 26, de 1994 (n° 2407/91, na Casa de origem), que dispõe
No limiar do século XXI, a democracia consiinii a 11nica viã. SObre a indexação de contra.tos em gemi. cujo parecer foi lido anpara o desenvolvimento e a conquista do bem.estar soCial, o únicO - teriormerite, CooiinuC S\ia. tlmiútação. - - - "
caminho para a paz duradoura no campo.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A Presi&!n0 movimeD.to sindical e os movimentos sociais no campo cia OOIDU.n.ica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou. em mutêm grande responsabilidade nesse momento.. Devem procurar so- níio realizada nesta data, os Requerimentos n% 1.194. 1.19S.
1.196, 1.206. 1.212. 1.219, 1.220. 1.226. 1.227, 1.228, 1.229,
luções negociadas capou:s de ampliar o processo de democratiza·
ção da terra. Não resta dúvida, entretanto, que a respoosabilidade 1.235 e 1.270. de 1995. de autoria dos Srs. Senadores João Rocha,
maior cabe ao Estado, particularmente ao Governo FederaL É p:JS- Romeu Tuma, Pedro Simon, Ney Suassuna, Eduardo Suplicy, Nasível um entendimento em nome de um interesse maior: o interes- bor Júnior e Emandes Amorim, solicitando informações aos Mise de toda a Nação, o interesse do Brasil. Basta querer..
nistros. mencionados.
Gostaria de lembrar inclusive. Sr. Presidente. que os PartiO SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) • A Presido!n·
dos de esquerda têm uma posição clara nesta questio. O próprio - Cia recebeu,-do Senador Carlos Wdsoo, Presidente da Associaçin
Partido dos Trabalhadores. toeentemente. teve uma audiência 00m a lntetparlamenta de TUrismo, o Oficio n• 54195. de 27 do C011"12lte.
Presiâência da República. tem demonslrado a sua preocupação com o propoodo a indicação do Semdor Edison Lobão para integrar a Deleagravamento da situação e se propõe a COopernr õit.l:WciúJC sOluções.
gaçio do Grup:J BtaSileiro da As-Sõdaçiõ I:oletparlamcelar de 'furis..
Creio que, com o -gesto de demitir o Presidente do INCRA, mo, que manterá cootatos oom. autoridades inglesas com a finalidade
e talvez um gesto que pude !i-Se acompa:Dhar na questão do próprio de adquirir subsídios com o movimento de privatizii.Ções nesse Pais.
Nesse sentido, a Presidência designa. o nobre SenadOr EdiMinistro da Agricultura - figura contraditória para tratar as- questões fundiárias deste Pais -. talvez o PresiUefl.te da Repl1blica tenha a son Lobão para integrar a xeferida Delegação.
-
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Encerrou-"'
onlem o prazo pua apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução 0° 100, de 1995, que autoriza o Estado de Pernambqco a contratar operação de crédito ex temo junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbo.u-K1W, com o aval da União, novalor de nave milhões, trezenlOs e noventa e seis mil, quatrocentos e
noventa e cinco rêais, equivalentes a quinze milhões de marcos
alemães, em 01.07.94, e a conceder contragarantia;
- Projeto de Resolução n• 101, de 1995. que homologa os
aditivos contratuais ao Contrato de Empréstimo n"' 001/92. de
30.()6.92, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de Minas Geritis S.A.;
-Projeto de Resolução D0 102, de 1995. que autoriza o Instituto Agronômico do Pamoá - IAPAR, a contratar operaçã0 de
crédito junto A Financiadora de Esrudos e _Projetos- F'JNEP. novalor de dez milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e -onze reais
e trinta centavos, para aquisição e instalação de equipamentos e
material permanente, destinado ao Sistema Meteorológico do Pataná- SIMEPAR; e
- Projeto de Resoluçlo n° 103. de 1995, que autoriza a
União a exea~tar Programa de Emissão- e Colocação de Tímlos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até cinco bilhões de dólares norte-americanos, destinando-se os recursos à substibJição da divida mobiliária interna por
divida externa a menores custos e maiores prazos.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matmas seri!o inchúdas em Ozdem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutno)- '• Presidência comtmica ao Plenário que, uma veZ fmdo o prazo flxado no
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno. sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo
das seguintes mat6rias;
- - Projeto de Lei da Climara n• 71, de 1994 (n" 628/91, na
origem), que dispõe sobre pmw para liquidação de seguro; e
-Projeto de Lei da Câmam n• 63, de 1995 (n• 2.098/91, na
origem), qUe define como crime a cODduta qUe desCrev-e, e dá outras providências.
Será feita a- devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Outra)- Esgotou-se
ontem o pmw previsto no art. 91, § 3". do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 1995. do Senado
Federal, sem que tenha sido interposto m%1ISO, no sentido da apreciação. pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado n° 37,de 1995,
de autoria do Senador Pedro Simon. que dispõe sobre a celebrnção
de tratados intemacionais para a supressãO do sigilo bancário nos
casos de lesão do patrimônio p6blico.
A mat.eria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão de Relações Exteri~s e Defesa NacionaL
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É o segulnte o texto-fmal aprovado:
TEXTO FINAL APROVb!Xl PELA COMISSÃO DE
RElAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 37, DE 1995

Autoriza o Poder Executivo a celebrar atos internacionais para a supressão do sJgilo bancário nos
casos de lesão do patrimôoio púbHco.
Art. I o Flca c:utorizado o Poder EXecutivo i celebrai- a tos internacionais- com os países que mantêm relações com o Brasil. visando à suspensão do sigilo bancário, nos casos em que os detentores das contas, pessoa física ou jurldica, sejam condenadas por
atos lesivos ao pattimôni6 público.
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Art. 2° O AIO internacional âeverá inChlfr cláusula que pClinita
o seqüestro dos numerários e ootros bens havidos de forma ilicita.
Art. 3° O Poder Executivo -providenciará. no prazo dé 120
(cento e vinte) dias, a :n:gulamenta.çio da presente lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.- 5° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A Presidência recebeu a Mensagem n° 315, de 1995 (o 0 1~006'95. na oriSCm).
de 26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República. nos
tennos do art. 52, V. da CoostiiUição. solicita autorizaÇAo para que
a União possa contratar operação de crédito externo no valor de
vinte e um milhões e duzentos e oitenta mil dólares norte-americanos, para os fms que especifici.
A mat6ria vai à ComissãO de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A Presidência recebeu a Mensagem n"' 315. (n° 1.006195, na origem). de
26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, !_lOS
termos do art. 52, V. da Constituição. solicita autorização pãra que
a Unilo possa conttatar operação de crédito externo no valor de
vinte e um milhões e duzentos e oitenta mil dólares norte--americanos. para os fms que especifica.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Eoonômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A Presidência recebeu RelatóriO sobre a participação das Parlamentares brasileiras na IV Conferência Munidal da Mulher: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz, realizada em Beijing. China, de 4 a IS
do cOrrente.
A matéria vai à publicação e será anexada ao processo Di-.
versos n°40, de 1995.
É o seguinte o n:W:óriO recebido:

-RELATÓRIO
PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA MUNDIAL
DA MULHER: AÇÃO PARA IGUALDADE.
DESENVOLVIMENfO E PAZ
Beijiri.S,-de 4 a 15 de setembro de 1995
Introdução

A IV Confel1!ncia Mundial da Mulher foi realizada em Beijing. de 4 a IS de setembro. reunindo cerca de 35 mil pessoas. sendo cerca de 10300 participantes da conferência oficial, entre delegados, observadores, repn:sentantes de instítuíÇõeiTiiiemacionais
e jomalisw.
Ao todo, participaram representantes de governos de 189
países filiados à Organiiaçâo das Nações Unidas (ONU) e cerca
de 2.500 organizações não-governamentais. Somente- dois &tados-Membros da ONU não se registtaram para a IV Conferência:
Granada e Arábia SaUdita. Somália e República Federal da Iugoslávia (Sérvia e Mootenegro) não foram convidadas, por estarem
sob censuno da ONU.
- - _A- abertl.II!L da -Conferência; que teve oorilo SCcretáriã~fal
GertrUdes MongeUa, foi realizada no Giaude PaláciO do Povo.
A Primeira-Dama do Bnosil, Ruth Cardoso, participou da
solenidade. Em seu discurso. a Primeira-Dama do Brasil af1Ill10U
os avanços conquistados pelas mulheres brasileiras, especialmente
na Constituição Federal de 1988:
11
No Brasil, nos últimos aoos, graças A ação conseqüente
dos _grupos de mulheres, importantes conqUistaS
coD:seSuidas. embora o ca~o a ~r -~4a ~ja Joogo.
Assim, a Constituição Brasileira de 1988 reconheceu OOvos d.ire1t.OS entre os quais cabe mencionar a
proibição de discriminação de qualquer naiUreza Cntre
sexos, a proteção a mies solteiras, a licença-maternidade

ror.un
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de quatro meses e licença-paternidade de uma semana e
a garantia de informações e de meios para a decisão livre sobre o planejamento familiar. Tmta-se, agom, de
incorporar esseS din:itôs à realidade do dia-a-dia.
Também foram significativos oS avã.nços instiOJ.cionais e a revitalização dos Conselhos de Defesa dos
Direitos da Mulher, a nível nacional, estadual e municipal e com a implanlação das Delegacias de Defesa da
Mulher, que têm servido de modelo para outros países".
Além da Confmncía oficial. também aconteceu o Fórum
das OrganW.ções Não-Governamentais (ONG), reunindo entidades e delegações de um grande número de países. As reuniões foram tealizadas na cidade de Huairw, localizada no Norte de Beijing, com debates envolvendo o conjunto da temática da Conferên-

cia. além de outras manifestações e afiVidades.
A IV Conferência IntemacionaJ sobre a Mulher assentou-se
no consenso possível, obtido entre as Nações presentes, a :respeito
das relações entre as duas grandes categorias que dividem os serem humauos. isto é, a das identidades jurídicas. oo como homem
e mulher.

A Confen!:ncia contou ainda com a participação de agBncias
inlemacionais das Nações Urtidas, como a I'AO, UNIFEMe UNI-

CEF. ,
E de se destacar que esta Conferência foi a maior reunião já
organizada pela Organização das Nações Unidas e o maior evento
internacional teali2Jldo na China.
A Participação da Delegação Brasileira
A delegaçio parlamentar brasileira que participou da IV
Conf~ncia Mundial da ONU esteve composta por trà Seoa.dores
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do mundo. A América Latina fol-rePrtSen-tada pela Deputada Venezuelana Isolda Salvatierra.
b) Reuniões com ParlaOICDtan::S Latino-Americanas no dia
9 ·de setembro. com o objetiVo de discutir a situação da Comissão
de Mulheres do Parlatino e propostas de continuidade de sua atUaçio.
c) Presença. no Plenário da. Confer&cia, em vários momentos e dias, para ouvir discursos de representantes de diversos países, especialmeote o do BrasiL apteSOntado pela Dr' Rulh Canloso, Cbefe da Delegação Brasileira.
d) Participaçllo nos diversos Grupos de Consulta sobre Saúde e Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos e outros pam negociações aeerca da redaçio do Capilulo IV da Plataforma de Açio.
e) Particip1ção no Grupo L que disa:ltiu a. rcdação do item
C do Capirulo IV da Plataforma de Açio.
f) Contatos e discussões com parlameotares da América Latina e demais regiões, para troca de informações e experiências.
A Delegação Brasileira foi coerente com a constiuÇãO de
sua posição elaborada, desdeTmal de 1993, com a participaçio da
sociedade civil.
Foi independente para apuiar posições do G-77 na áiu oconômica e social e para discordar quando se tratw de direitos reprodutivos e da necessidade de gamntir a universalidade dos: direitos humanos, explicitando que os direitos das mulheres sM-aireitos humanos.
As delegações de Govemo da Am&icii Latina não se Cstruhlraram como bloco de países. dado o fato de diversos paises latino-americanos terem se alinhado aos fundamenlistas religiosos
(tais oomo Aigentina, Equado<. Panamá. Guatemala) e rulros tantos não poderem defender posições diferentes destas (tais como
Peru e Venemela), as manifestações foram mais-isoladas e, em nenhum momento, a América Latina como tal se reuniu e deímiu posições.
-

e dez Deputadas Federais, que representaram oficialmente o Senado Federsl e a Climara dos Deputados, integr.mdo a Delegação
Oficial do Governo Brasileiro:
-Senadoras:
Beoedita da Silva (PT-' RJ)
As representações parlamentares, no entanto. articularam-se
Emilia Fernandes (PTB - RS)
na
açio
e na intervenção. estreitando, aprofundando e colocando
Mar!uce Pinto (PMDB- RR)
em prática as decisões adotadas na reunião do Parlatino, realizada
- Deputadas:
em São Paulo, no fmal de julho. que defm.iu um conjunto de proAlciooe Alhayde (PP- RS)
postas objetivando afmnar os avançoS- e ari:J.pliar as conquistas das
Ceci CUnha (PSDB- AL)
mulheres
latino-americanas e tam~m contribuir para IV ConfeEstber Grossi (PT- RS)
- tência da Mulher em um "marco civilizatório, um-inslrUmcii:JtO efeFátima Pelaes (PFL- AP)
tivo no resgate- da 4ívida universal acumulada pela discriminação
Jandinll'egbali (PCdoB- RJ)
da nrulher'.
Laura Carneiro (PP- RJ)
Maria Valadio (!'PR- GO)
No campo dos direitos econômicos c sociais, õS- paises-latiMana Suplicy (PT- SP)
nos estiveram alinhados com o G-77, buscando enfatizar as-desiRita Camata (PMDB- ES)
gualdades econômicas, os efeitos da diVida externa e dos ajustes
TetS Bezerra (PMDB- MI')
estruouais na condição de vida das mulheres.
A presença das parlamentares brasileiras foi fruto de uma
intensa preparação anterior. atraVés da participação nas reuniões
OJmpre ressaltar a abJação da. União EUropéia, sempre
da Gualemala, do Parlatino, em São Paulo. que reuniu parlamenta- atuando em bkx:o. com posições muito bem defmidas ao longo do
res de todos os paiscs da América Latina, Caribe e México. e da processo preparatório.
·
última reunião piiparal6ria 1 IV Conferência, realizada em em
Conclusões da IV Conferência
abril. em Nova Iorque.
A Declaração e a Plataforma de Açio Mnodial aprovadas
A porticipaçio da delegação parlamentar brasileira na IV na IV Coofer&lcia Mundial da Mnlher. Açio para • Igualdade.
Conferência, em Beijing, deu-se em todos os momentos da Confe- DesenvolvimentO c Paz nos mostram que o avanço da consci&ciarência, cumprindo destacar:
D:IUD.dial e da massa cólica sobre Igualdade, Justiça e DireitOS Hua) Presença e participação no Dia das Parlamenlaii:s, em 7 manos, à luz da perspectiva de gênero e da desigualdade entre os
de setembro, promoyido pela União Interparlamentar, onde se dis- sexos, foi conSolidado.
cutiu o Plano de Açlo sugerido para a implemelllaÇilo da Platafora) A siOJação das mulheres passa a ser considerada, em níma de Açio Mundial da N Conferência, no que compete à ab.la- vel mundial, parâmel:rO& para medir o grau de democracia e de viçio legislativa. Aberto com a presença do Vice-Primeiro Ministro gência da justiça nos máis diferentes países.
·
da China e do Presidente da União lnterparlam.entar, teve exposiPor isso, pR~Cisal:n.Os defender esses instrumentos, fruto da
ç-ões- de- temas- por- uma representante parlamentar de cada regiio ação de 4.995-Delegadoolas-Govemamenllris, Jeptesellilmdo'-t89

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

países. A Plataforma de Ação é "um _conjunto de medi!ias; prioritárias que deverão ser aplicadas ao longo dos próximos 5 anos".
b) À ex.ceção das reservas feitas (que. no conjunto -das 160
páginas, representam pequena parcela), o consenso acerca de temas bem amplos como os analisados. deve ser _va_lorizado. respeitado e tido como promissor nesta virada de século. quando as
ideologias. valores. coswmes e práticas sociais estão em xeque.
c) O avanço dos fundamentalismos religiosos e de posturas
conservadoras ficou patente: 41 pafses fizerãm reservas, majoritariamente aos parágrafos referentes à sexualidade. Aliás. o embate nesse
campo. como se esperava. consumiu muítaS-hOfiS âe discUssão.
Isso porém não impediu. que ao longo do texto da Plataforma de Ação, importantes compromissos fossem firmados. referindo-se aos direitos reprodutivos. à liberdade quanto à vida sexual e
reprodutiva e ao reconhecimento da extstência da fanúlia em "suas
divernas formas", bem como ao direito das crianças e adolescentes. à
infonnação sobre sexualidade, com respeito à confidencialidade.
"preservados os direitos e deveres dos pais" em relação a isso.
Não se retrocedeu (conforme se receava) quanto ao Cairo
nem quanto a Viena.
d) Há avanços quanto a reafúmil.çãó de direitos e recomendações. Por exemplo. recomenda-se expressamente que os países
"considerem a possibilidade de rever legislações que punam as
mulheres que tenham praticado aborto ilegal".
e) há um consenso de que não é mais possível pensar o desenvolvimento económico, social. político ou cultural sem atentar
para a situação e demandas específicas das mulheres. Aliá!i a discussão de temas tais como conflitos armados. ameaça nuclear,
meio ambiente, migrações, pobreza e desenvolvimento económico
mostra efeúVãlnente que a agenda dos grandes temas mundiais é a
agenda das mulheres.
f) Gên~ro é o tenno e conceito defmitivamente irlcofpOrado
no pensamento e nas propostas mundiais para conquista da igualdade, desenvolvimento e paZ. Foi superado o dissenso de Nova
Iorque, quando alguns países flzeram reservas ao termo. Concebido pelo movimento feminista. em sua trajetória de estudos e refie.
x.ões, aponta que não se pode j.Jstificar as desigualdades por alegação de condição biológica- sexo -_mas. sim. é _precíso o coohecimento da situação das mulliereS (Cm- sua-diVersidade de raças e etnias. idade. regiões. culturas e crenças e siruação económica) e de
suas necessidades, para a realização de ações eficazes de promoção da igualdade entre mulheres e homens. rumo a um mundo
de paz e com desenvolvimenlo social.
Hã na Platafomta. algumas conu-adiÇões C paradoxos que,
no cOnJunto. não a prejudicam mas. sim, atendem a pressões de
paises ou grupos que ali buscaram ver sua fala atendida.
Comõ- exemplo:
Parágrafo 20: ... "Nos Estados com uma pesada carga de
dívida externa, o~ programas e medidas de ajuste estrutuml. amda
que benifico.s a longo prazo, têm dado lugar a uma redução do
gasto scx:ial que lem prejudicado a mulher. sobrett.ldo na África e
nos países menos desenvolvidos".
Paragrafo 22: ''As políticas e os programas macroeconõmicos e microeconônúcos. incluído ajuste estrub.lral. nem ~~11Jpr_~ t~m
sido conc~bidos t~ndo ~m coTila as cons~qüincias que pod~m
acarretar às mu.lh~r~s ~ m~ninas, cm ~special às qUL! vivem ~m
condiçõ~.s d~ pcbr~;:a ... "
Parágrafo 49: "... ao inc~rto panorama ~conômíco mundial, se tem somado a r~~.struturação ~conómica ~. t:m alguns países, o imanejável ~ f)ersisr~nt~ nível da divida ~.:aerna e os programas d~ ajusu estrurural".
_ _ __
Destaques da declaração e da platarorma
a) Da declaração

~laração
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nio teve reservas por parte de nenhum país. Nela
se manifesta o reconhecimento dos países pela hlta daS mulheres e seu
compromisso com a igualdade de direitos e a digrUdade humana intrinsoca das mulheres e de homens. com o fortalecimento dos consensos e progressos das Conferências Mundiais anteriores. Convencidos de que a plena participaçãO dã.S mUlheres em
condição de igualdade com os homens em todas as esferas da sociedade (inclusive nas esferas de poder e de decisão) são fundamentais para a conquista da igualdade. desertvõlviliienlb e- paz. os
governos comprometem-se a implementar a Plataforma de Ação e
a garantir que todas as suas políticas e programas de ação reflitam
uma perspectiva de gênero.
h) Da Plafonna:
A Plaforma de açio aborda importantes questões e propõe
medidas que. se implementadas, mudarão a face do planeta.
Para o movimento feminista - reconhecido no próprio documento como o grande impllsionador das mudanças na condição
das mulheres neste sérulo - a Plataforma reflete discussões e propostas por ele defendidas há muito tempo. Mas, ttansformadas em
c;:omptOill~s_sos de Governo e aceitas como recomendações de ações efetivas em nível mundial, Constituem-se em grande avanço.
Sua extensão, por ter em cada tema. uma parte analífic& da
situação e depois, objetivos e~cos e. para cada um deles.
medidas propo~ comporta detalhamentos que atendem reinvidicações de diferentes países e regiões. Por exemplo, para as mulheres africanas é imporante a explicitação da necessidade de igual
oferta de nutrição a meninas e meninos. ressaltando que estes, em
muitos locais. são privilegiados nesse campo. _
Dada_ a forma concebida de redação, dividida por áreas de
preocupas:ã<> e de ação, a Platafonna Jl"'"C" ser topetitiva em alguns
aspectos. Mas etendemos isso como reafirmação de conceitos e direitos. necCssârio pOis h~ muitos países onde a igualdade ex.iste na lei
mas não existe de fato. E o caso de oosso país. E há poises onde ainda
há legislação mantenedom da desigualdade. bem COOlD trlldições. costumes e rriJ.icas sexistas pennanecem 00 mundo todO:...
Não nos esqueçamos que é uma Plalafonna de Ação Mundial, concebida para países com div~idade cultural, étnica e racial, scx:ial. económica. geográfica e política._
O_ Capítulo IV é o mais importante, pois se iefere aos objetivos estrat6gicos e medidas recomendadas. Nele estio defmidos
compromissos de combote à pobn:za. de igualdde no acesso a emprego e trabalho, cródiiO. propriedades e herança. Traia da educação. da
saúde. de meio-am.bienr.e. da mídia. de mecanismos naciooa.is,-de
questões especificas da menina de acesso ao poder e a centros decis6rios. de compromissos dos organis:mos intenacionais.
É_ importante ~otar que _esse cafib.llo tem~ de 210 artigos. Porta:Jitõ: põdererãos aqui apenãs cítar alguns compromissos
assumidos que dão a dimensão da amplitude doS temas triLados e
que remetem aos governos, aos organismos íntemacionais e à sociedade civil a responsabilidade de construir um mundo de justiça
e igualdade, como aspiraçio dos povos representados em Beijing,
no ftDal do s6culo XX:
·
a) Estabelecer, ampliar e fortalecer sistemas de análise da
situação das mulliercs e de dados estatísticos em todos os âmbitos,
bem como ampla divulgação dos mesmos.
- b) Planejar, estabelecer e implementar programas e políticas públicas, em todas as ánoas, com perspectiva de g<!nero. isiO é,
levando em conta a situação das muDleres e homens, devido 1
cODSttução culturnl e social das desigualdades.
<) Atua!izar e propor novas legislações de combate à discriminação da mulher em lDdoo os âmbitos e promoção da igualdade,
incluindo ações afirmativas para a igualdade de acesso a cargos
_
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póblicos e mandatos cletivos, cargós dccis6rios em todos os âmbitos. igualdade de oportunidades para o trabalho e emprego.
d) Adotar medidas especiais- para -garantir à mulher igualdade de acesso e plena participação nas estruturas de poder e na adoção de decisões.
e) Promover processos de atualização e capacitação de profissionais -de toda as áreas, especialmente agentes dos serviços públicos, sobre a condiçio da mulher e as desigualdades de gênero.
f) Investir em capacitaçio de mulheres ocupar postos de de-

cisão e postillar cargos eletivos, em cood.ições de igualdade.
g) Propor e implementar serviços públicos pam prevenção e
combotc à viol&c:ia contra a mulher, inciDindo serviços de informação de dim.tos, casas de acolhida a mulheres vítimas, locais especificas pua Reeb:im.entos de denúncias com garantia de confmbilidade,
S<lVÍÇOS de reeducação de pelpOlnldores da viol~ncia de gênero.
h) Reconbccer a violência contra a mulher como um desrespeito aos direitos humanos, seja ela abuso sexual, o assédio sexual
no trabalho e nos estabelecimentos educacionais, a viOlência tisica
e psfquica., a mutilação genital os estupros, a viol&.cia policial e
nos serviços de saúde, o tráfico de mulheres, a prostituição infantil, a prostilllição forçada e tomar medidas adequadas em nível local, nacional e internaciooal.
i) Reconhecer o valor do trabalho não-iemunendo da mulher, buscando medir sua cootribuição na eCoDooiia nacioilal e minjmjzatvJo sua carga sobe a nmlher, através de estimulo à divisio doi
enargos familms enue nmi:J~ e homens e A implementaçio de
equipamentos sociãiS (tais como aecbes e serviços para idosos).
j) Analisar políticas e programas. inchiídos os relativos à
estabilidade macroeconõmiCa, ajuste estrutuml problemas da divida externa. tributã.çlo, invesiimCntos e:MpregO~ mercados e todos
os setoJ:es pertinerites à economia, em relação com seus efeitos na
pobn:za e desigualdade, porticulannemo pam mulher.
I) Promover fotmas Jlio.viol"""'" de resoluçãn de coollitos
denlro dos poises e ...., poliiOS, I<duzindo a incicl&!cia da violaçãn de
c!m:itos humanos em situações de conflito oom atmção especial às
mulheta e menmas.· mais wlnedveis nas éreas de cooflito m:mados.
m) Aplicar medidas que possibilitem is mulheres o acesso
igualitário ao emprego aos bens e serviço e ao cr6dito.
n) Respeito aos direitos ~produtivos, implementando
serviços adequados de atenção à saúde da mulher em todas u
fases de sua vida, serviços de planejamento familiar com respeito
à livre decisão dos casais e dos individues, serviços de orientação a adolescentes, com respeito ao seu direito j; informaçlo e
a confidencialidade (atcnlando-se aos direitos e deveres dos
pais), respeito à vida sexual com harmonia, liberdade e responsabilidade, livre de coerção.
o) Reconhecimento do aborto como um problema de saóde pública. pedindo atençio aos abortamentos inseguros, recomendando aos países que revisem suaS leis que penalizam as mulheres
que ftzera.i:n abortos ilegais.
p) elaborar programa amplo de educação sobn: direitos hu·
manos que aumente a coosci&.cia da mulher acerca de seus direitos humanos e aumentar a consci&.cia de todas as pessoas acerca
dos direítos humanos das mulheres.
q) Estabelecer equilfbrio entre homens e mulheres, entre
outras coisas, pela criação de mecanismos especWs em todas as
comi$SÕCS designadas pelos governos. juntas e outros órgãos oficiais. segundo proceda, assim como em todos os 6rglos, instituições e organizações internacionais. especialmente mediante a
apresentação e promoção de candidaw.
r) As organizações não govei"natnei:tlais e as orga..nizações
da comunidade têm uma função especifica~a des_empenbar IUl criação de clima social, econômico, político e intelectual baseado na

igualdade entre a mulher e o homem. As mulhel"!s devem participar ativamenre na aplicação e vigilância da Platafonna de Ação.
s) Há de se ter especial atenção ãs meninas, cujos problemas foram abordados.
Condusão
A IV Conferência Mundial da Mulher realizada em Beijing
foi uma etapa deste longo process-o de mudança civilizatória, da
superação da cultura baseada na desigualdade entre os sexos e na
discriminação da mulher.
Agora. pOO.- Beijing, é o mais importarite: para nós, legísladoras
e legisladores, poderes executivos, jJdiciáiio~ sociedade civiL
O Brasil teve um papel importante em Beijing ao apoiar as
posições mais consonantes com a luta das mulheres no mundo.
É preciso ~ue comecemos, desde já, a cumprir compromissos lá assumidos. iniciando pela divulgaçio imediata, a mais ampla possível, dos documentos emanados desta Conferência.
É wnbém necessário envidar esforços na OO:sca de apoio financeiro externo, que possibilite implementar uma política de atendimenlo com metas e planos pré..estabelecidos de desenvolvimento.
pelo governo brasileiro. à luz das conclusões da IV Conferência.
É preciso que todos os Legisladores e todas as Legisladoras
tomem conhecimento do conteúdo da Platafonna de Açào e. consoantes com nossas legislações e proble"már.icas específicas. elenquemos as prioridades para enfrentamento imediato.
Nesse sentido. caberá. a nós. Parlamentares Federais, encaminhar e aprovar propostas legislativas ainda necessárias para que
a discriminação da mulher não tenha acolhida legal neste país.
atentar para as defmições orçamentárias necessárias à implementação das medidas previstas em nosso país. bem como cumprir nosso papel de fiscalização do Poder Exe<:u.tivo Federal. em estreita
colaboração com a sociedade civil e, muito especialmente. com os
movimentos organizados de mulheres.
O que interessa para o Brasil
A Declaração e a Platafonna de Ação são preciosos instru·
mentos para que exijamos a adequação de legislações e a viabilidade de ações do poder público e da sociedade civil.
Além das medidas deftD.idaS, um dos importantes resultados
da N Conferencia foi a ampliação das possibilidades de acesso a
recursos financeiros iriiernacíOOais para a execuçio das polftica.s
nacionais voltadas para as questões de gênero.
Temos problemas de legislação. Os Códigos Civil e Penal
ainda têm artigos a ser mudados. Itens constitucionais não foram
regulamentados. Também a CLT tem de mudar e, segundo recomendações internacionais, inc:oq)Orar-o assédio sexual como crime
no campo do trabalho e do ensino.
O Paism ainda não atende ãs necessidades. Os indkes de mortalidade matema, de cesáreas e de esterilização sào assustadore~
É U:npOrtã.nte destacar, nesta questão, o compromisso
brasileiro com o Paisni. eXpresso nas palavras da primeiradama. em seu discurso:
"Conseguimos desenhar políticas governamentais inovadoras, como O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mullier.
cujos princlpios são os mesmos que iilspiraram as diretrizes da
Conferência do Cairo, voltado para o atendimento da mulher em
todas as fa~s de seu ciclo vital, com ênfase no respeito aos direitos reprodutivos. A implementação dessa política é, pam nós, um
desafio, uma prioridade e um compromisso".
Nesse sentido, ~ n_ecessãria mobili:za.çio pua aprovar
Emenda Coletiva de autoria da Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados, que visa assegurar recursos orçamentários para o Progmma de Assistência Integral à Saúde da
Mulher(PAISM), no Orçamento de 1996.
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A violência contra a mulher é um dos mais graves problemas no Brasil e não temos estrublras governamentais de suporte às
mulheres-vítimas, nem um programa defmido de prevenção e oducaçào não-sexista no sistema de ensino. Nos orçamentos não há
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Neste campo. as faças mun as mesmas. Havia uma tcm&cia
(dos fnnd!UJ"M'taliaas) de. se ~o direilo das crianças e adoleso:::ntes a infounações soOO:: scxualifadc c solrc saáde :rq.:n:Wliva, nos~1""' plblicos. 1entaDdo su!mct6-lo ao diieito doo pris do decidir <panda e

cano essas infoonaçõc:s podem chegar ils crianças e adoJesceaes
O resultado foi um parágrafo meio confuso, onde se reconhece o direito da criança e do adolescente a informações com
confidencialidade (invocando-se a Convenção sobre os DireitOS da
Criança). e se remete também aos pais o direiro e o dever de prover esse direito.
<) Defmiçio do llOYOS reóJrioO polia imp!ememar. Plataforma.
Os paísCs em desenvolvimento (englobados no G-71) defenderam uma posição mais explicita de defmir recursos para implementar a Platafonna.
Foi uma Origa dificil C ao (mafo textO ficou assim:
Fala de Novos Recursos Adiciciilã.is paraImPlementar a Plataforma mas não fala de 011de devem vir: se dos próprios países,
da coopemção internacional ou dos países mais desenvolvidos
d) Condonaçio doo modolos do dosenvolvimelllo eoooômioo.
Os pe.iscs em desenvolvimento. o G -77 em especial, gostariam de que a Platafonna de Ação e a Declaração fossem mais enfáticas na condenação da:s políticas econômicas de mercado e dos
programas de ajuste esttublral.
Os países mais ricos. especialmCnte a Uõiio ~ia. não
queriam qUe se explicitassem os riscos dos ajustes estruturais.
E ficou uma li:D.juagem iD.termed.iária: .-.Os ajlstes eSt:rU.rurais Podem Produzir resultados prejudiciais às mullieres'~
e) Universalidade dos díreítos humanos.
Os países muçulmanos queriam que se colocasse a reserva
de "segundo particularidades culb.lrais e religiosa.s11 em alguns tex~
tos que falavam dos direitos humanos das mulheres. Mas, ao final,
isso não passou e os dizt:itos das mulheres fcnm Ieconbecidos
fonna de Beiji.ng, ganham força.
COJD.o direitos humanos, universais, fundamentais c que devem ser
exercidos e garantidos.
Considerações Gemis
E, num certo pomo. ICSSalva~se o respeito à liberdade de crenA conferência das ONGs em Houariu teve cerca de 35.000 ças e respeito às culturas, mas não no texto especifico dos direitos -huparticipanres. Discutiu todos os temas passiveis- e, de certa forma, manos. Isso seria um grande retrocesso em relação a Viena.
preparou a amação das organizações não- governamentais PfesenOReconhecimento do liabalb.o não-remunerado das muib.exes.
tes na Conferência OflCial. foram ~ciadas cerca de 4.500 repHouve uma grande reSist!ncia dos palses mais ricos em reresentantes de ONGs para a ConferSncia Oficial em Beijing que conhecer este ponto, pelo medo de que isso implicasse em paganão podiam- entrar em determinadas reuniões dos chamados Gtu- mento de serviços domésticos.
pos de Consulta, onde as negociações decisivas eram feitas, mas
Houve uma grande pressio de muitos países - e nisto o
exerciam pressões em reuniões informãis.
Bmsü teve papel fondamenJal- de que se eslabeleçam padmetros
Quais eram os temas objelOs dos lobbies?
mundiais para a niCdiçio do componente econômico desses servia) Com certeza, m:a1s intensamente, os direiros--reprodutivos çm e se estimule a dívisi.o igualitária entre homens e mulheres dos
e sexuais.
_:!;:erviçoS-âomésticos e haja equipamentos sociais pant atenção à ínDe um lado. os fundamentalistas religiosos (do Iri, paí- fância. à vefuice,aos doentes, etc.
ses muçulmanos: Iraque·, Marrocos, Sudão. Malta), o Vaticano e
g) Reconhecimento da discriniiriaÇão das mulheres por
os países com ele alinhados (Argentina. Equador. Panamá, Gua- raça e etnia
temala).
Neste ponto, o Brasil teve papel decisivo. ÁS mulheres neDe outro lado, os países liberais. liderados pela União gras fiZCI3Dl_discussões específiCaS c havia uma posição de paises
Européia~ EEUU e Canadá, com posições mais atualli'ãdi.s, ·- africanos (principalmente Ruanda) de que a clivagem de etnia nas
querendo avanços em relação ao Cairo, com reconhecimento de estalÍstícas poderia servir de estínwlo à limpeza étnieã::
direitos seXuais e direito A Sexualidade, livre em sUas manifesAo ímal, em tn!s pontos, aparece a condenação da discrimitações.
nação por raça c- etnia e- a coôdcoação dos conflitos étnícos e da
O tema "aborto11 nio f1e00 ncn:entro dos debates, pois já fi. limpeza étnica como arma de guena.
ccu acertado no Cairo que isso se n:~nete is legislaÇões nacionais.
-Senadoras: Benedita da Silva (PT-RJ)- Emilia FernanMas um avanço nós tivelllO<: há o =onhecimento de que os abor- des (PTB-RS) - Mar!uce Pinlo (PMDB-RR).
tos inseguros ameaçam a vida e a saúde das DDIIhetes e hi reco-Deputadas: Alcione Athayde (PP-RS) - Ceci Cunha
mendação de que os países revejam suas legislações que penali- (PSDB-AL)- Esther Grossí (PT-RS)- Fálíina Pelaes (PFL-AP)zam as mulheres que fiZerem abortos ilegais.
Jandira Feghali (PCdoB~RJ) --Laura Cameiro (PP~RJ) - Maria
b) Direitos dos país sobno "" f!lbos. no que se refere à Valadão (PPR-GO) - Marta Suplicy (PT-SP) - Rita Camata
orieiltaçãó·em~relação à satído sexuaL
(PMDB-ES)- Teu! Bezerra (PMDB-MIJ.
destinação específica-para prognúna.S-éspõcíficos nessas áreas.
Não temos ainda planos nacionais de igualdade de oporblnidades no trabalho: persistem as desigualdades salariais e dificulda·
de de acesso a cargos de decisão.
Somos menos de 6% do Legislativo no Brasil. Nossa legislação partidária vem de incorporar recentemente. por iniciativa das
Deputadas Federais e das Senadoras. o sistema 9e cotas (20% de
candidatas mulheres) para listas de candidatos. E preciso também
viabilizar outras ações afii'tnativas no eStímulo à fonnação de lideranças politicas femfuinas e estímulo e apoio nas campanhas eleitorais das mullieres.
Os Conselhos. écgãos governamentais de defesa dos direitos das mulheres. estão em dificuldades: não tém pessoal nem ~
cursos para suas atividades. nem particlpani das grandes decisões
dos governos.
O papel da bancada feminina
a) Iremos nos organimr. convocando todas as legisladoras
(e dos legisladores) do Pais para discutir conosco a aplicação da __
Plataforma de Ação: em nível federal. estadual e municipal.
Queremos exercer nosso dever de legislar e- de ÍIScalizar o
ExecutiVo, cobrnndo a aplicação desses compiom.iSSos -assumidos
em Beijing e que já constam de nossa ConstitUição. :
b) Em nível de América La.tiwl, -qUeremos que a CoriiiSSão~
da Mulher do Parlatino seja forte e respeitada pelo Parlatino e que
o Parlatino cumpra o que assumiu ao endossar a Declaraçio do
Parlatino, lida no plenário da Conferência de Beijing; no dia 8 de
setembro. Há compromissos para o Parlatino, há recomendações a
serem feitas por ele aos Parlamentos Nãcionaís e qtiC, coin a Plãta.

a
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1980. c 95.670. de 26 de janeiro de 1988. resolve designar a seO SR. PRESIDENTE (Jo~ Eduardo Outra) - Em sessio
anterior foi lido o Requerimento n° 1.267, de 1995, do Senador guinte Delegaçio para representar o Brasil na Reunião Anua rConjunta das Assembléias de Governadores do Fundo Monetário lnRomeuTuma..
- temacional (FMI) c do Banco Internacional para Reconstrução e
Em votação o Requerimento.
Desenvolvimento (BIRD) e nas reuniões do_ Grupo dos 24 e dos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senComitês Interino e de Desenvolvimento, que serão realizadas em
lados. (Pausa.)
Aprovado.
Washington. DC. Estados Unidos da América, no período de 4 a
A Presidência designa o nobre Senador Romeu Tuma JlOil1 in' ~ 16 de oubJbro de 1995, inclusive trânsito.
tegrar a Delegação Brasileira à Assembléia-Ge!al da inteqlol a realiChefe da Delegação
=-se em Beijing. Olina. no periodo de 4 a 10 de ootubro próximo.
- Pedro Sampaio Malan
Ministro de Eslado da Fazenda
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercíSubchefe da Delegação
- Gu-stavo Jorge Laboissiere Loyola
cio, Senador Jefferson Peres.
Presidente do Banco Central do Brasil
É lido c aprovado o seguinte
Observadores Parlamentares
REQUERIMENTO N" 1.275, DE 1995
- Senador Ney Robinson Suassuna
-Senador Geraldo José da Câmara Ferreira Melo
Senhor Presidente,
- Depulado Márcio João de Andrade Fones
A Comissão Especiàl Temporiria Inlema, criada através do
Delegados
Requerimento N<' 20U95, destinada a "elabomr e apresentar Proje-Gustavo Henrique de Barroso Franco
to de Resolução reformando o Regü:DeD.tCi Interno", de conformiDiretor de Assuntos lntemacionais do Banco Central do
dade com o artigo 76, § 1°, alínea a do Regimemo lntemo do SeBrasil
nado Federal, requer a Vossa Excelência a prorrogação. até o dia 6
- - Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos
de novembro de 1995, do pi1IZO concedido a este Orgão TéCnico.
Secretário de Assumes Internacionais do Ministério do-Pla·
Justificamos o preserit:C reqiierimCrifo em."Virtude da vista
can}mta concedida na reuniio desta Cou:üssio Especial com a Comissio de COnstituição, Justiça e Cidadania. realizada em 27 de
setembro de 1995.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excel&lcia protestos de con-

sideração e apreço. --

--

Sala das Sessõe~ 28 de setembro de 1995.- Senador Ney
Suassuna, Presidente - Senador Lúcio AJcântara, Relator - Senador Waldeck Omelas - Senador Gerson Camata - Senador
Eldo Alvares - Senador José Eduardo Outra - Senador Couti·

nhoJorge.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Aprovado o
requerimento, fica concedida a prorrogação solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Socrelfuio em eiclticíd~ Seo8doc JeffeiSOD. Peres..

É lido e aprovado_o seguinte
REQUERIMENTO N' 1.276, DE 1995
senhor Presidente,

Tendo sido convidado a participar da Delegação JlOil1 repre-.r o Br.~Sil na Reunião Awal Caijlmla das Assembléias de Governado!os do Fundo M:lnelário liternaciooal (FMI) • do 1lanco lntemaciOOal para Rocoostrução e Desenvolvime!W (BIRD) e nas reuniões
do Grupo doo 24 e doo ConlMs lDterino e de Desenvolvimeuo, que
sedio n:alizadas em Washington- OC, Estodos Unidoo da Am6:ica, 110
perlodo de 4 a 16 de wtubrode 1995, solicito me seja o0iioedidaaul0ri23ção para desempenhar essa missãO, DOS termos do art. S5, m, da
Constituição Fedenl e do art. 40, § 1', a, do Regimento lntemo.
Sala das Sessõe~ 28 de setembro de 1995.- Senador Ge-

raldo Melo.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
O Presidente da Rep!blica, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n• 1565, de 5 de setembro de 1939, regulamenlado
pelo ~to n• 44.721, de 21 de outubro de 1958, e na Lei n•
5.809, de 10 de wtubro de 1972. regulamcnlada pelo Decreto n•
71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado pelos Decretos n•s
75.430, de 27 de fevereiro de 1975,85.148, de IS de setembro de

nejamento e OrçãmeniO.

- Eliana Anastasia Cardoso
..
Secretária de Assuntos Intemaciooais do Ministério da Fa.
zenda

- Luiz Afonso Simoens da Silva
Otefe do Departamento de Organismo e Acordos Interna·
cionais do Banco Centml do Brasil
- Carlos Eduardo Oulr.l
Assessor Especial do Ministro da Fazenda
-Maria Aparecida Gtandene de Sooza
Cotisultora Chefe do Departamento de Organismos e Acordos Internacionais do Banco Central do Brasil
·
Brasllia, 26 de setembro de 1995:-174° da Independêncía e
107" da Rep!blica. - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan - Sebastião do Rego Barros Netto.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -Aprovado o
requerimento, fica concedida a autorização solicitada.
--sObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício. Senador Jefferson Peres.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 1-277, DE 1995
Senhor Presidente.
Tendo sído c_onvidado a integrar a Delegaçio do Grupo
Bnsileiro de Turismo que manterá cont:ai.Os com aulOridades inglesas com a fmalídade de adquirir subsídios com o movimento de
privatizações naquele País, solicito me seja coricedida autorização
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55. IIL da
Constituiçlio, e 40, § 1', a, do Regimento lnl<rno.
Eschu:eço que deverei estar ausente do país no periodo de
30-9-95 a 15-10-95.
Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995. - Senador Edl·

sonLobão.
OFÍCIO N" 54'95

Brasília. 27 de setembro de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra. de comunicar a Vossa Excelência que o se..
nhor Edison Lobõ.o integmrá. a Delegação do Grupo Brasileiro da
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Associação lnterpa.rlamentar de Turismo que maotcri contatos
com autoridades inglesas com fmalidade de adquirir subsidias
com o movimento de privatíiã.çã.o na lnglatern. além de reuniões

no Parlamento e nas repartições encarregadas de direcionar e gerir
o turismo no Reino Unido.

-

Dessa foriila rogo a Vossa Excelência considere como em
missão oficial o Senador mencionado.
Aproveito a oportunidade parn renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideraçio. - Senador Carlos Wilson,

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutm) - Aprovado o
requerimento. fica concedida a autorização solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secrc·
tário em exercício. Senadcr Jefferson Peres.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.278, DE 1995
Requeiro. nos termos do a:rts. 50. § 2°, da Constituiçio,
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Fedeml, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Agricultun. e Reforma Agrária, as seguintes informações anteriormente- contidas no Requerimenton0945 de 1995.
a) Indicar para cada área desapropriada o valor atualizado
em R$ (real).
Justificação

Embora tendo recebido, parcialmente, resposta ao Requerimento a• 945. de 1995, do Ministio de Estado da Agricultum do
Abastecimento e da Reforma Agrária. este apenas respondeu ao

item "a" que solicitava "especificar, por Estado e Mwric{pio, todas
as áreas desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonizaçl.o e
Reforma Agrária, nominando-se e indicando a respeCtiva área em
bectale, durante os últimos S anos (1990 e 1995)", deixando de
atender ao item h, que ora reitero.
Sala das Sessões, 28 de selembro de 1995. - Senador Gilberto Miranda Batista.

(À mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O IeqUerimento lido será despachado à Mesa para dccisio, nos tennos do
inciso Ill do art. 216 do Regimento lntemo.

O Sr. José Eduardo Dutm, Suplenk de &cntá·
rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada ~lo
Sr. Júlio Campcs, 2sVice~Presidente.--

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campas)- Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Scctetário em exercicio, SenadorJosé Edwudo Dutm.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N°1.279, DE 1995
Seohor Presidente,
Nos termos do art. 256, alínea "a", do Regimento Interno,
IeqUeiro a retirada do RequerimeniO n• 1.271, de 1995, de minba

autoria.

------ ---

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 1995.- Senador
Emandes Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas)- A Presidência defere o referido requerimento.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Socrctário em-exercido, Senackx José Eduardo Outra.
É lido e aprovado o seguinle
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REQUERIMENTO N" 1.280, DE 1995
Senbor Presidente,
Tendo sido coovidado a participei da~ Delegação para ~
sentar o Brasil na R-"lo AnUal Coojunta das Assembléias de Govemadores do Fundo Monetário lntemaciooal (FMI) e dO Banco Jn.
lmlaciooal para Reooostzuçáo e Deaenvolvimemo (BlRD) e nas reuniões do Grupo dos 24 e dos Comil!s Immno e de Deocnvolvimemo,
que sedo =lizadas em Wasbingtoo- D.C, Estados Unidos da Ambóca. no ~odo de 4 a 16 de ootubro de 1995, solicilo me seja""""""
dida aul<lrizllçio para desempenhar essa missio, noo 1em1oo do llt. 55,
IIL da a-itniçáo Federal e llt. 40. § 1•. a do regimento 1ntemo.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995.- Senador Ney
Suassuna.
MINIS'IÉRIO DA FAZENDA
DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
O Presidente da República. de acordo eom o disposto no
Decreto-Lei n• 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamenwlo
pelo DecreiO n• 44.721, de 21 de ootubro de 1958, e na Lei n•
5.809. de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decn:to a•
71.733, de 18 de janeiro de 1973, allendo pelos DecreiOS n"s
75.430, de 27 de fevereiro de 1975. 85.148, de 15 de setembro de
1980. e 95.670, de 26 de janeiro de 1988, resolve designan ..,_
.@lintc Delegação para representar o Brasil na Reunião Anual
conjmta das Assembleias de Governadores do Fundo Monetúio
Internacional (FMI) e do Banco Internacional pam Reconstruçio
e DesenvolvimeniO (BIRD), e nas reuniões do Grupo dos 24 e
dos Comill!s Interinos e de Desenvolvimento. que seria realiza.
das em Washington. D.C. Estados Unidos. no período de 4 a 16
de outubro de 1985. inclusive trânsito.
Chefe da Delegação

-Pedro Sampaio Malan
Ministro de Es!Bdo da Fazenda
Subchefe da Delagação
- Gustavo Jorge Laboissim Loyola
Presidente do Banco Centml do B...U
Obsen'adores Parlamentares
~ Senador Ney Robinson Suassuna
-Senador Geraldo José da Cimara Ferreiu. Melo
- Deputado Márcio Joio de Andrnde Fortes
Delcgadoo
- Gustavo Henrique de Barroso Franco
- Dire<a de Assurlos 1m..,.,;,.,;s do Banco o.mai do Brasil
- Roberto Jaguaribe Gomes de Matos
S~iáiio de Assuntos lnlemacionais do Minist&io do Pla-

nejameoto e Orçamento
- Elian.o. Anastasia Cardoso
S<leretária de AssuniOS Intemacionais do Ministáio da
zenda
- Luiz Afonso Sim.oens da Silva
Chefe do DepartameniO de Organismoo e Acordos lntemacionais do Banco Central do Brasil.
- Carlos Ednardo Dutm
Assessor Especial do Ministro da Fazenda
- Maria Apal<Cida Gtendene de Salza
Consultora Chefe do DopartameniO de Organismos e Awr·
dos Internacionais do Banco Cenlral do Brasil
Brasilia, 26 de setembro de 1995; 174• da lndenpend!ncia e
107" da República.- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan -Sebastião do Rego Barros Neto.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o requerimento, ficaconcecJitla a licença snfíCihlda. - -- -

Sohre~ a mesa. projetos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício,
Senador Jefferson Péres.
·
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N!!273,DE 1995 - COMPLEMENTAR
Estatui nonnas gerais de direito tfnanceiro
para elaboraçlJo e controle dos planos,
diretrizes, orçamentos e balanços de Unillo,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municlpios.

O Congresso Nacional decreta:
DISPOSICOES PRELIMINAREf$

Art. 1° O exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização das leis do plano plurianual, de diretrizes oYçamerifárias e dos
orçamentos, bem como as normas de gestão financeira e patrimonial da
Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e as condições para a instituição e funcionamento dos fundos,
regem-se pelas disposições da Constituição Federal e por esta lei
complementar.

TÍTULO I
DO PLANEJAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSICOES GERAIS

Art. 2° As atividades da Administração Pública deverão ser planejadas
que, para tanto, deverá organizar sistema e processo de planejamento que
atenda às peculiaridades locais e aos princípios técnicos cóiwenientes ao
desenvolvimento econômico e social.
Art. 3° Leis de iniCiativa do Poder Executivo estabelecerão, como
instrumentos mínimos do process6 de planejaiTlento:
I - o plano plurianual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1° - Os planos e os programas ·previstos nas Constituições e Leis
Orgânicas serão elaborados em consonância com o plano plurianual.
§ ~ - No conjunto dos recursos previstos para implementar planos e
orçamentos serão considerados:
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1 - no caso das receitas, as. parcelas das receitas próprias e das
operações de crédito internas e externas que contribuirão para a viabilização
das metas estabelecidas;
11 - no caso das despesas, os investimentos e despesas deles
decorrentes.
TÍTULO 11
DO PLANO PLURIANUAL
CAPÍTULO I

Da Lei do Plano Plurianual

Art. 4°
A lei do plano plurianual estabelecerá as diretrizes e os
objetivos que nortearão a administração pública e as metas que deverao ser
atingidas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
despesas relativas aos programas de duração continuada.
~ 1° - O plano plurianual compreenderá o período iniciado no
exercício financeiro referente ao segundo ano de mandato do chefe do Poder
Executivo e vigorará até o final do exercício financeiro do primeiro ano do
mandato subsequente.
§ 2!' - Consideram-se, para os efeitos desta lei:
I - diretrizes, o conjunto de critérios de ação e de decisao que
deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de
planejamento;
.
11 - objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização
das ações governamentais';
III - metas, a espeCificação e a quantificação ffsica dos objetivos
estabelecidos;
·
IV - programas de duração continuada, as ações que resultam em
serviços prestados a comunidade passíveis de quantificação, excluídas as
ações de manutenção administrativa._
Art. 5° A lei do plano plurianuai da Uniao será especificada de
forma a evidenciar as metas e seus custos por regiao.
CAPÍTULO 11

Da ProPosta do Plano Plurlanual
Seção I
Da Elaboracllo da Proposta do Plano Plurlanual

Ar!. 6° No início do primeiro ano de cada mandato de Governo, o
Poder Executivo estabelecerá as diretrizes, normas e orientações globais e
setoriais para a elaboração do plano plurianual da administraçao pública.
§ 1o - O órgão central de planejamento,
· ou correspondente,
coordenará a elaboração do plano plurianual, compatibilizando as propostas
de todos os Poderes, órgãos e entidades integrantes da administraçllo pública,
com as estratégias, as políticas, os objetivos governamentais globais definidos
e com os recursos previstos.
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§ 2° '( As propostas elaboradas
pelos órgãos setoriais serão
t.ncaminhadas ao órgão central de planejamento, ou correspondente.
Seção 11
Do Encaminhamento ao Poder Legislativo
Art. 7•
O Poder Executivo encaminhará a proposta do plano
plurianual ao Poder Legislativo, no primeíro ano de cada mandato de Governo,
sendo o prazo:
I -para a União, até 15 de agosto;
11 - para os Estados e o Distrito Federal, até 31 de agosto;
III - para os Municípios, até 15 de setembro.
§ 1°- O Poder Executivo publicará a proposta do plano plurianual, na
imprensa oficial onde houver, em até três dias após a data de
encaminhamento ao Poder Legislativo.
§ 2• -As diretrizes, objetivos e metas do plano plurianual aplicáveis
no primeiro exercício financeiro de sua vigência serão compatíveis com às
disposições da lei de diretrizes orçamentárias para o mesmo exerc::fcio.
CAPITULO III
Da Elaboração da Lei do Plano Plunanual
. Art. e• Na apreciação pelo Poder Leç;~islativo do proieto de lei do plano
plunanual, as emendas que tratem da ampliação ou recfuçao de metas ou da
introdução de novas somente poderão ser aprovadas caso indiquem os
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação ou
redução de outras metas que perfaçam valores financeiros equivalentes às
metas propostas.
§ 1• - É vedada a aprovação de emenda ao projeto de lei do plano que
vise transferir recursos vinculados ou próprios para o atendimento de meta
incompatível com a vinculação da receita.
§ 2• - Emenda ao projeto de lei do plano que amplie ou reduza meta
manterá o equilíbrio entre a quantificação e o custo médio unitário previsto nas
metas existentes.
§ 3° - Emenda que introduza . nova meta indicará a quantificação e o
seu custo unitário, compatível com a realidade tisica e financeira da
propositura.
· · --·
·
- ·
·
§ 4° - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa, no
caso de investimentos, a viabilidade económica e técnica do proieto durante a
vigência do plano, atestada por entidade, órgão ou assoc1açao de notória
especialidade técnica.
CAPITULO IV
Do Acompanhamento e Avaliação do Plano
Art. g• As alterações da lei do plano plurianual somente se darão
mediante lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam
indicados os recursos que as viabilizem, sendo admitidos:
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I -os provenientes de anui.. .,_ ..a. ou parcial de mdtas consignadas
na lei do plano, que perfaçam valores financeiros equivalentes a meta
proposta;
11 - os provenientes de novas operações de crédito;
III - os provenientes de alterações na legislação tributária ou de
incrementos verificados em outras fontes de receitas, não comprometidos com
a cobertura de ações de manutenção .•
TÍTULO III
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
CAPÍTULO I
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 10" A lei de diretrizes orçamentárias:
I - orientará a elaboração da lei orçamentária, bem . como sua
execução;.
11 - estabelecerá, com base na conjuntura e nos .reéut'$0s fioanceir:cis,
humanos e materiais existentes e estimados para o próximo exercício, prioridades das metas constantes do plano plurianual, a fim d!i! serem incluídas
na proposta orçamentária para o exercício financeiro subsequente;
III - estipulará o limite orçamentário
dos Poderes Legislativo e
Judiciário, bem como do Ministério Público;
·
·· ·
IV - disporá sobre alterações na legislação tri.butária necessárias a
.
. ..
cobertura do déficit orçamentário, quando houver;
V - autorizará, especificamente, a concessão de vantagem ou aumento
de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras e a
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da administração direta
ou indireta, ressalvadas as empresas publicas e as sociedades de economia
mista;
VI - estabelecerá a política de aplicação das agências financairas
oficiais de fomento.
§ 1°- A lei de diretrizes orçamentárias não conterá dispositivo estranho
aos estabelecidos no "caput" deste artigo.
§ 2° - Ressalvado o disposto nos incisos N e V, as disposições da lei de
diretrizes terão eficácia a partir da data de sua promulgação até o final do
exercício financeiro subseqüente.

Art. 11° Consideram-se agências financeiras oficiais de fomento as
instituições financeiras, controladas pelo Poder Público, que realizam
operações de crédito a longo prazo.
CAPÍTULO 11
Da Proposta de Diretrizes Orçamentárias
SEÇÃO ÚNICA
Conteúdo e Forma da Proposta de Diretrlzes Orçamentárias
Art. 12° O Poder Executivo encaminhará a proposta de diretrizes
orçamentárias, sendo o prazo, em cada exercício financeiro:
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I - para a União, até o dia 15 de março;

11 - para os Estados e o Distrito Federal, até 31 de março;
III - para os Municípios, até 15 de abril.
Parágragrafo único - O Poder Executivo publicará a proposta da lei de
diretr'ize.s- qrçamentárias, na imprensa oficial onde houver, em até três dias
após a data de encaminhamento ao Poder Legislativo.
CAPÍTULO III
Da Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 13° Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas emendas incompatíveis
com o plano plurianual.
§ 1° - As emendas que tratem da ampliação ou redução de metas ou
da introdução de novas somente poderão ser aprovadas caso indiquem os
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação ou
redução de outras metas que perfaçam valores financeiros equivalentes às
metas proposJas.
.
·
. -.
§ 2" - E vedada a aprovação de emenda ao projeto de lei de diretrizes
que vise transferir recursos vinculados ou próprios para o atendimento de meta
incompatível'com a vinculação da receita.
§ 3° - Emenda ao projeto de lei de diretrizes- que amplie ou reduza
meta manterá 'à eq'uilíbrio entre a quantificação e o custo médio unitário
· · previsto nas metas eJÇistentes: ·- :·
·§ '4° ·-·Emenda que introduz:a nova meta indicará a quantificação e o
custo unitário, compatível com a realidade fisiea e financeira da propositura.
§ 5° - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa, no
caso de investimentos, a viabilidade econõmica e técnica do projeto durante a
vigência da lei de diretrizes.
Art. 14° O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será devolvido para
sanção até 31 de maio.
§ 1° - Ultrapassado o prazo deste artigo a sessão será considerada
permanente até a remessa ao Poder Executivo do autógrafo da lei.
TÍTULO IV
DOS ORÇAMENTOS
CAPÍTULO I
Da Lei do Orçamento Anual
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 15° A lei orçamentária anual obedecerá à orientação da lei de
diretrizes orçamentárias e seguirá os princípios da unidade, universalidade,
anualidade e equilíbrio entre receitas e despesas, compreendendo:
I - o orçamento fiscal;
11 - o orçamento da seguridade social;
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III- o orçamento de investimento das empresas estatais.

Art. 16° A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive
as de operações de crédito autorizadas em lei.
Parágrafo único - Não se consideram, para os fins deste artigo, as
operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel-moeda
e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros.
Art. 17° Todas as receitas e despesas constarAo da lei de orçamento
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
§ 1° - Os recursos provenientes de convênios, consórcios e contratos de
qualquer natureza serão obrigatoriamente incluídos na lei orçamentária.
§ 2° - As cotas de receita que uma entidade pública deva transferir a
outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade transferidora e,
como receita, no orçamento da receptora.
· Art. 18° A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa, ressalvadas as autorizações ao Pqcter
Executivo para:
·
·
.
I - abertura de créditos suplementares até determinada importância,
obedecidas as disposiÇões do art. 57;
11 - contratação de operações de crédito, ainda que por antecipaçao
de receita para atender a insuficiência de caixa, as quais deverão ser
liquidadas no. mesmo exercício financeiro ern que for realizada a operaçao.
§ 1o - E vedada na lei orçamentária:
I - a prévia programação das despesas por conta da autorizaçao
a que se refere o inciso I do "caput";
11 - a programação de despesas, de qualquer natureza, a conta de
recursos de origem incerta ou duvidosa, bem como de eventual excesso de
arrecadação.
§ 2° - O produto estimado de operaY.5es de crédito e de alienaçao de
bens imóveis somente se incluirá na rece1ta quando, umas a outras, foram
especificamente autorizadas pelo P.Jder Legislativo de forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.
§ 3° -A autorização legislativa a que se refere o paráQrafO anterior no
tocante a operações de crédito poderá constar da própria le1 de orçamento,
desde que dentro dos limites autorizados pelo Senado Federal e indicados os
valores que serão atribuídos a cada categoria de programaçao.
Art. 19° As entidades da administração indireta, organizadas sob a
forma de sociedades de economia místa e empresas subsidiárias, integrarão o
orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social nos casos em que
recebam recursos oriundos da administração pública e que não sejam os
decorrentes de:
I - participação acionária;
11 - venda de bens ou prestação de serviços, ressalvadas as relativas
às atividades típicas âaaâmfnistração pública;
III - transferências para aplicação em programas de financiamento
atendendo ao disposto no art. 159, inciso I, letra "d', e 239, § 1°, da
Constituição Federal;
IV - refinanciamento da dívida externa garantida pelo Tesouro
Nacional.
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Parágrafo único. O disposto no "caput" aplica-se também
instituições financeiras, organizadas sob a férma de empresas públicas.

às

Art 20° Excluem-se do orçamento' do Banco Central do Brasil as
despesas com o desempenho de suas atribuições relacionadas com a
programação da política monetária e cambial, sendo obrigatória, pelo menos, a
inclusão no orçamento fiscal das dotações destinadas às ações de
mal)utenção, inclusive despesas de pessoal e de capital.
SEÇÃO 11
Do Orçamento Fiscal
Art. 21° O orçamento fiscal abrangerá a ação governamental de lodos
os. P9deres, entidades, órgãos e fundos da administração direta e indireta,
exclwdas: · ·
.
·· · I - as àções dos órgãos, fundos e entidades vinculadas a seguridade
social; .
· 11 - as sociedades de economia mista e suas empresas subsidiárias,
que não se enquadrem no disposto no "caput" do art. 24.
· · Art: 22° O orçamento fiscal da União terá entre suas funções a de
reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

SEÇÃO III
Do Orçamento da Seguridade Social

Art. 23° O orçamento da seguridade social abrangerá as ações
governamentais dos Poderes e órgãos, fundos e entidadas da administração
direta· e indireta, vinculadas à saúde, previdência e assistência social.
§ 1° ~As principais fontes de recursos do orçamento da seguridade
social são as contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição
Federal.
§ 2° ~ Os Estados e Municípios, que não previram nas respectivas
Constituições e Leis Orgânicas o orçamento da seguridade na lei orçamentária
anual, deverão incOrporar as ações correspondentes no orçamento fiscal.

SEÇÃOIV
Do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais
Art. 24° O orçamento de investimento das empresas em que o Poder
Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a võto especificará as fontes de recursos de tercairos e próprios
provenientes do resultado operacional para financiamento da programação dos
seus investimentos.
··
§1° • Aplica-se a este orçamento o disposto no art. 22.
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CAPITULO 11
Da Proposta Orçamentária
SEÇÃO I
Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária
Art. 25"
O Poder Executivo encaminhará a proposta da lei
orçamentária, sendo o prazo:
I - para a União, até 15 de agosto de cada exercício financeiro;
11 - para os Estados e o Distrito Federal, até o dia 31 de agosto;
III- para os Municípios, até 15 de setembro.
Parágrafo único - O Poder Executivo publicará, na imprensa oficial
onde houver, em .até três dias após a data de encaminhamento ao Poder
Legislativo, a proposta orçamentária anual.
SEÇÃO 11
Da Elaboração da Proposta Orcamentária
Art. 26° A proposta orçamentária guardará conformidade com a lei de
·· ·
diretriies orçamentárias.

Art. 27° As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e
Judiciário serão encaminhadas ao órgão do Poder Executivo responsável pela
compatibilização e elaboração do projeto de lei orçamentária, na forma
estabelecida em cada nível de Governo.
Art. 28" É obrigatória a inclusão, no· orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de
precatórios judiciários, apresentados até 1° de julho, data em que terão
atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício
seguinte.
· · ·
·
·
· ·· ·
Parágrafo único. As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário.
CAPITULO III
Da Elaboração da Lei de Orçamento
Art. 29" O Po(jer Legislativo considerará como proposta a lei de
orçamento v1gente, com as alterações ocorridas durante o exercício até a data
estabelecida para encaminhamento do projeto de lei, caso não receba a
proposta orçamentária no prazo fixado.
Art: .30" Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei
orçamentana anual, as emendas somente podem ser aprovadas caso:
I : sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
·
orçamentanas;
11
indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
proveme}ltes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
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,Ej} dotações para pessoal e seus encargos;
·b1serviço da dívida;
-~
-e;J transferências tributárias constitucionai.s para Estados, Municípios e
Distrito Federal, ou
III - sejam relacionadas:
·
a} com a correção de erros ou omissões, ou
b1 com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 1o - Quando o projeto de lei orçamentária contiver especificação até o
nível de obra, nos termos do art. 38, a indicação parcial de recursos, para os
efeitos do inciso 11, deverá mencionar quais as obras a serem anuladas ou
reduzidas.
§ 2° - Na indicação dos recursos a que se refere o inciso 11:
I - a anulação de despesas corresponderá obrigatoriamente a redução
proporcional das metas previstas na proposta orçamentária;
11 - não cabe transferência de recursos:
a) vinculados para o atendimento de despesa incompatível com a
respectiva vinculação da receita, e
b) diretamente arrecadados ou próprios de órgãos ou entidades
para cobertura de despesas de outro órgão ou entidade.
III - será mantido,
na dotação acrescida, o equilíbrio entre a
quantificação e o custo médio unitário previsto nas metas existentes.
§ 3° -As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:
I
- no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a
viabilidade económica e técnica do projeto durante a vigência tia lei
orçamentária;
- 11 - no caso de incidirem sobre despesas correntes com ações de
manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou
órgão cuja despesa é reduzida.
§ 4° - A correção de erros ou omissões será justificada
circunstanciadamente e não implicará a indicação de recursos para aumento
de despesas previstas no projeto de lei orçamentária, devendo tais recursos
ser utilizados na forma do Art. 166, § 8°, da Constituição Federal.

Art. 31° Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição
parcial do projeto de lei orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes
poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou suplementares, com
prévia e específica autorização legislativa.
TÍTULO V
DAS CLASSIFICACOES
CAPÍTULO I
Da Receita ·

Art. 32° A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econõmicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§ 1° - São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.
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§ 2° - São Receitas de Capital aquelas, que provocam uma redução do
ativo ou acréscimo~ ·do passivo, provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dividas; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital
e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
·
§ 3°- O superávífdo Orçamento Corrente, resultante do balanceamento
dos totais das receitas e despesas correntes, não constituirá item de receita
.·
·
orçamentária.
§ 4° - A receita será classificada nas seguintes categorias econOmicas e
fontes:·
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
. Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
CAPITULO 11
Da Despesa
Ar!. 33° A despesa será classificada por:
I - instituições;
11 - programação;
III - natureza.

•

Ar!. 34° A Classificação Institucional será definida pelo órgAo central de
orçamento de cada nível de Governo, evidenciando os órgãos e as unidades
orçamentárias.
Parágrafo único - Constitui unidade orçamentária o agrupamento de
serviços subordinados ao mesmo órgão a que serão consignadas dotações
próprias.

Ar!. 35° A Classificação Funcional-Programática, que evidencia os
programas de trabalho do governo, compor-se-á de:
I - função, o maior nível de agregação de atuação do setor público,
mediante a qual o Governo procura alcançar os seus objetivos globais;
11 - programa, o conjunto de açOes necessárias para alcançar um
objetivo da administração pública;
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III - atJ.vídade, o conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, necessário à manutenção da atuação governamental,
ou
IV - projeto, o conjunto de ações limitadas no tempo, do qual resulta
um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental.
·. § 1o - A definição e identificação
das
funções, programas e
subprogramas são de competência do órgão central de planejamento do
governo federal e será obrigatória para os três níveis de governo;
- : . .·§. 2° - A -definição e identificação das atividades e projetes são de
competência do órgão central de planejamento ou seu correspondente de cada
nível de governo e serão incluídas na proposta do plano plurianual ou em leis
que o modifiquem.
· --·
§ 3° - As leis de diretrizes e dos orçamentos anuais, no período de
vigência do plano plurianual, obedecerão aos programas e subprogramas nele
incluídos. •
.
. Art. 36° A Classificação, quanto à natureza da despesa, será dividida
nas seguintes categorias económicas: Despesas Correntes e Despesas de
Capital.
.
§ 1°- Classificam-se como Despesas Correntes todas as despesas que
não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de
capital;
§ 2° - Classificam-se como Despesas de Capital aquelas despesas que
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Art. 37° Para a formalização da proposta orçamentária, a discriminação
da despesa quanto à sua natureza obedecerá à classificação, segundo os
seguintes agrupamentos:
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida Interna
Juros e Encargos da Dívida Externa
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
Outras Despesas de Capital
Art. 38° . A classificação, até o nível de elemento, será definida pelo
órgão central de planejamento do governo federal e observada na elaboração
e execução orçamentária de todos os níveis de Governo.
Parágrafo único - Entende-se por elemento o desdobramento da
despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se
serve a administração pública para consecução dos seus fins.
SEÇÃO ÚNICA
Das Subvenções e Auxilias
Art. 39° Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas, distinguindo-se como:
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- subvenções socia;s, as que se destinem a instituições públicas ou
privadas de assistência-médic:'a, sor.ial, educacional, cultural ou esportiva, sem
finalidade lucrativa;
-· - ·- · - ·
11 - subvenções económicas, as que se destinem a cobrir déficit de
manutenção das entidades da administração indireta ou das atividades
privadas de caráter agrícola, pastoril, industrial, comercial ou serviços.
§ 1°- Consideram-se, igualmente, como subvenções econOmicas:
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de
mercado e os preços de revenda, pelo Governo;
b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a
produtores de determinados gêneros ou materiais.

·
§ 2° - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras,
as subvenções sociais- serão concedidas sempre que a apli~ de recursos
públicos geridos pela atividade privada revelar-se mais éconOmrce.
§ 3° - O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado
·com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à
disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência
previamente fixados.
§ 4° - Somente á instituição, cujas condições de funcionamento forem
julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas
subvenções.
Art. 40° A lei de orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer
título, à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja
concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.
Parágrafo único - A lel_d_EI_ o_r~mento Dão consignará li!l.lldlio para
investimentos que se devam incorporar ao patrimOnio das empresas privadas
de fins lucrativos.
TÍTULO VI
DO EXERCiCIO FINANCEIRO
Art. 41° O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 42° Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
- 11 - as despesas nele legalmente compromissadas.
§ 1o i Entende-se por legalmente compromissactas no exercício as
despesas que, empenhadas na forma da lei, foram decorrentes de fato gerador
nele ocorrido.
·
§ 2° fl Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e
executadas no exercício finaneeiro mas-não pagas até o dia 31 de dezembro.
§ 3° - Poderá_ ser considerado fato gerador do exercício financeiro os
materiais adquiridos no exterior ou em fase de fabricação no Pais para entrega
no ano subsequente, desde que regulamentado na lesgislação de cada nível
de governo.
_
.. . .
§ 4° - Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência
plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos
a Pagar no último ano de vigência do crédito.
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§ 5° -A inscriÇão em Restos: a Pagar far-se-á no encerramento do
exercício da emissão da nota de empenho e terá validade até 31 de dezembro
do ano subseqüente.
Art. 43° . As despesas de exercícios anteriores, reconhecidas após o
encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas a conta de
dotações referentes à mesma classificação orçamentária de origem.
Art. 44• Reverte à dotação a importância de despesa anulada no
exercício; quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerarse-á receita do ano em que se efetivar.
Art. 45° As importâncias relativas a tributos, multas e créditos da
Fàzehda Pública, lançados mas não cobrados ou não recolhidos no exercício
de origem, constituem Divida Ativa a partir da data da sua inscrição.
Parágrafo único - As importâncias dos tributos e demais rendas não
suje_itas a lançamentos ou não lançadas serão escrituradas como receita do
exercício em que forem arrecadadas, nas respectivas rubricas orçamentárias,
desde que até o ato do recebimento não tenham sido inscritas como Divida
Ativa. ·

TÍTULO VIl
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 46°
São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento.
Art. 47° Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
11 - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja
categoria de programação específica;
.
.
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Art. 48° Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por Decreto do Poder Executivo, não podendo ser incompatíveis
com as metas previstas no plano plurianual e na lei de diretrizes
-·
orçamentárias.
§ 1° - Os créditos suplementares que não alterem a dotação de uma
categoria de programação indepenrtem de autorização legislativa.
§ 2° - A abertura d~ crédito suplementar destinado a reforço das
dotações orçamentárias, desde que não exceda, em cada uma das categorias
de programação, o percentual do excesso de arrecadação sobre a receita
prevista na lei do orçamento, independem de autorização legislativa.
§ 3° - Na variação de que trata o parágrafo anterior não serão
consideradas as receitas decorrentes de operações de crédito.
Art. 49° A abertura dos créditos suplementares e especiais depende de
existência de recursos disponíveis para acorrer a despesa e será precedida de
exposição justificada.

§ 1°- Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
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- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;
11 - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
~
~~
~
orçamentárias ou de créditos adicionais;
IV - o produto de operações de crédito ou de convênios nao incluídos
na lei orçamentária e que, juridicamente, seja possível ao Poder Executivo
realizá-las no exercício;
V - os provenientes dé veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de
lei orçamentária anual.
§ 2° - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o
ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais trasnsferidos e as operações de crédito a eles viculadas.
§ 3° - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício.
§ 4° - Para apurar
os
recursos
utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importência dos créditos
extraordinários abertos _no execício e o déficit orçamentário apurado no
exercício financeiro anterior.
§ 5°- Os recursos a que se refere o§ 1°, inciso V, somente poderão
ser utilizados após autorização legislativa específica.
Art. 50" Os créditos extraordinários para a Uniao serão abertos por
medida provisória, na forma prevista no art. 62 da Constituição Federal, e por
decreto do Poder Executivo para os Estados, Distrito Federaf e Municípios.
Art. 51° _ Os créditos adicionais terao vigência adstrita ao exercício
financeiro em que-forem abertos.
Parágrafo único - ~ Os créditos especiais e extraordinários quando
promulgados nos últimos quatro meses do exercício e reabertos nos limites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subsequente.
Art. 52° O ato que abrir crédito adicional indicará a importência, a
espécie do mesmo e as classificações da despesa previstas no arl 33.
TÍTULO VIII
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAPÍTULO I
Da Prooramacllo da Despesa
Art. 53" Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento e com
base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas
trimestrais da despesa que cada órgao da administração direta e entidades da
administração inditeta ficam autorizadas a utilizar.
Art. 54° A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá
aos seguintes objetivos:
~
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I - assegurar aos órgãos da administração direta e entidades da
administração indireta, em tempo útil, a soma de recursos
necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual
de trabalho;
11 - manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre
a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao
mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.
Art. 55°
A programação financeira da despesa orçamentária, para
efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e
as operações extra-orçamentárias.
Art. 56° As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício,
observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária.
CAPÍTULO 11
Da Receita
Art. 57° Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o
estabeleça, nem será cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que o inslituiu ol:raumentou, ressalvados os impostos:
I - sobre a importação de produtos estrangeiros;
11 - sobre a exportaç3o, para o -exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados;
III - extraordinários, instituídos na iminência ou no caso de guerra
externa.
Art. 58° O lançamento da receita é ato da repartição competente, que
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e
inscreve o débito desta.
Art. 59° Não será admitida a. compensação da obri~a~o de recolher
rendas ou receitas tom direito creditório contra a Fazenda Publica.
Art. 60° Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das
importâncias que arrecadarem.
Parágrafo único c Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga,
a soma arrecadada, proveniência, classificação e a data.
O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita
Art. 61°
observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer
fragmentação para criação de caixas especiais. ~ ~

. Art. 62°

Ressalvado o disposto no art. 16, parágrafo único, serão

clas~1ficadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as

rece1tas ~rrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito ainda
não prev1stas no orçamento.
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CAPÍTULO III
Da Despesa

Art. 63°
O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade
competente que vincula a dotação de créditos orçamentários para pagamento
de obrigação decorrente de lei, contrato, acordo ou ajuste obedecidas as
condições estabelecidas.
Art. 64°
O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos
créditos concedidos.

Art. 65° Os projetes incluídos na lei do orçanwnto sem identificar quais
as obras que serão executadas somente poderãã ser empenhados após
aprovação legislativa específica.
Parágrafo único - Entende-se por obra cada uma das unidades tisicas
que combinadas e complementadas entw si levam ao cumprimento das metas
previstas no projeto.
Art. 66° É vedada a realização de despesas sem prévio empenho.
§ 1° LSerá feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante
não se possa peterminar.
§ 2° ~ E permitido o empenho global de despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento.
Art. 67° Para cada empenho será extraído um documento denominado
"nota de _empenho" que indica á o nome do credor, a especificação e a
importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação
própria.
Parágrafo único - Poderá ser dispensada a ·emissão da nota de
empenho, nas seguintes hipóteses:
I - despesas relativas a pessoal e seus encargos;
11 -contribuições para o PASEP;
III - _amortização, juros e serviços
de
empréstimos
e
financiamentos obtitJos;
IV- despesas provenientes
de
transferências
por força de
mandamento das Constituições Federal e Estaduais e das Leis Orgânicas de
Municípios;
V
- _despesas provenientes
da
execução
de convênios,
consórcios, contratos, acordos ou ajustes; entre entidades de direito público
interno e entre estas e_ entidades de direito privado das quais façam parte
como acionistas;
. VI - outras despesas que vierem a ser definidas na legislação de
cada nível de governo.
o

--

Art. 68° A liquidação de despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base O!' títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito.· - § 1o -f Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
11 - a importância exala a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
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§ 2° .... A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
11 - a nota de empenho;
III - os comprovantes de entrega do material ou da prestação de
serviço.
Art. 69° O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação.

Art. 70° A ordem de pagarr.ento é o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único - A ordem de pagamento só poderá ser exarada em
documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Art. 71°
O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou
pagadoria regularmente instituídas, por estabelecimentos bancários
credenciados e, em casos excepcionais, por meió de adiantamento.
Art. 72° As dotações atribuídas aos diversos órgãos poderão, quando
expressamente determinado em atos do Poder Executivo, ser movimentadas
por órgãos centrais de admjhisfração geral.
Parágrafo único • E permitida a redistribuição de parcelas das
dotações de pessoal, de um para outro órgão, quando considerada
indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros
comuns às unidades interessadas, e se realize em obediência à legislação
específica.
~ -

À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
Art. 73°
pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para esse fim.
- ~-~

~

~

~

~

~

~

Art. 74° O regime de adiantamento_é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a agente
público ou político, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o
fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal
de aplicação.
~
Parágrafo único - O agente público ou político autorizado a realizar
mensalmente despesas pelo regime de adiantamento poderá ser dispensado
da devolução do saldo remanescente por .ocasião da prestação de contas
transferindo o valor não aplicado para utilização no mês subseqüente.
Art. 75° Não se fará adiantamento a agente público ou político em
alcance nem .a responsável por dois adiantamentos.
Art. 76° As obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrenttes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei,
ressalvados os casos nela especificados.
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Art. 77o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nào
poderão despender com pessoal ativo mais do que sessenta e cinco por cento
do valor das respectivas receitas correntes.
§ 1° • Para os efeitos dE)ste artigo serão considerados:
I - o somatório das despesas de pessoal ativo e respectivos encargos
de todos os órgãos e fundos da administração direta, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
11 - o somatório das receitas correntes de todos os órgãos e fundos da
administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, deduzindo do somatório as respectivas transferências correntes
intragovernamentais.
§ 2° • A prestação de contas anualmente apresentada pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo deverá ser acompanhada de demonstrativo
evidenciando o percentual atingido nos termos do caput .
TÍTULO IX
DOS FUNDOS
Art. 78° A instituição de fundos de qualquer natureza dependerá de
prévia autorização legislativa específica e constitui-se do produto de receitas
especificadas que se vinculam à realização de determinados objetivos e
recursos.
Não será permitida a vinculaçao de receitas
Parágrafo único
provenientes de impostos, ressalvada a repartição do produto da arrecadaçao
de impostos prevista nas Constituições Federal e Estaduais e Leis Orgânicas.
4

Art. 79° As receitas e despesas provenientes de fundos de qualquer
natureza integrarão a lei do orçamento pela:
I - inclusão da previsão de receita atribuída ao fundo;
11 - consignação em categoria de programação específica do valor da
despesa correspondente.
Parágrafo únicó - O valor do excesso de arrecadaçao apurado na
receita especificada para o fundo será automaticamente suplementado na
categoria de programação correspondente.
A lei que instituir ou regulamentar os fundos de qualquer
Art. 80°
natureza poderá determinar que:
I - a receita específica seja arrecadada e administrada pelo gestor
do fundo;
11 - o produto da arrecadação seja depositado em conta bancária do
fundo;
III - seja dispensada a edição de decreto para a abertura de créditos
suplementares, a que se refere o parágrafo único do artigo anterior.
IV - seja dispensada a emissão de nota de empenho, sem prejuízo dos
registras necessários na despesa orçamentária;
V - os pagamentos sejam efetuados diretamente pelo gestor do fundo;
VI - sejam adotadas outras normas peculiares à administraçao do
fundo, visando ao seu objetivo e ao interesse público.
Art. 81° Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo
positivo do fundo apurado em balanço será transferrdo para o exercícío
seguinte, a crédito do mesmo fundo.
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Art. 82° É vedado a instituição de fundos de qualquer natureza nas
entidades de administração indireta.
• 1\
TÍTULO X
DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 83° O controle da excução orçamentária compreenderá:
I - a legalidade dos ates de que resultem a arrecadação da receita ou
a realização da despesa, a criação ou extinção dos direitos e obrigaç6es;
11 - a fidelidade funcional
dos agentes públicos ou políticos
responsáveis por bens e valores públicos;
III - a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas e dos orçamentos.
CAPÍTULO 11
Do Controle Interno
Art. 84° O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se
refere o art. 83, sem prejuízos das atribuiç6es do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente.
Art. aso A verificação da legalidade dos ates de execução orçamentária
será prévia, concomitante e subseqüente.
·
Art. aso
Além da prestação ou tomada de contas anual, quando
instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo,
levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por
bens ou valores públicos.
Art. a?o Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária
ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no art. 83,
inCiso III.
Art. a8o Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes
verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada
órgão, dentro do sistema que for instituído para esse fim.
CAPÍTULO III
Do Controle Externo

Art. ago O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo,
terá por objetivo verificar se a administração obedeceu aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, regular guarda e
emprego dos recursos públicos e o cumprimento das metas estabelecidas no
plano plurianual.
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Art. "0° O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas
dos Municípios
Parágrafo único - As contas do Poder Executivo serão submetidas ao
Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão
~
~
~
equivalente.
TÍTULO XI
DA CONTABILIDADE
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 91° A contabilidade registrará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, e a situação daqueles que,
de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou
guardem bens da Administração Pública.
·
Art. 92° Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou
dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de
contabilidade.
Art. 93° Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a
permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da
composição patrinioriiãl, a determinação dos custos dos serviços públicos, o
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados
~
~
~
económicos e financeiros.
Art. 94°
A escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais efetuar-se-á pelo metodo das partidas dobradas.
Art. 95° Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de
convênios, consórcios, ajustes ou contratos em que a administração pública for
parte.

Art. 96° Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do
devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do
vencimento, quando fixada.
CAPÍTULO 11
Dos Registres Orçamentários e Financeiros

Art. 97°
A contabilidade deverá evidenciar, em seus registres, o
montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa emp~nhada, a
despesa liquidada e a despesa paga à conta dos mesmos créd1tos, e as
dotações disponíveis.
Art. 98° O registro contábi da receita e da despesa far-se-á de acordo
com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos
adicionais, observadas as metas dos planos plurianuais.
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Art. ggo A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
11 - os serviços da dívida a pagar;
·
III - os depósitos;
IV - os débitos da tesouraria.
Parágrafo único t O registro dos restos a pagar far-se-á por exercido e
por credor.
.
Art. 100° Todas as operações de que resultem débitos e créditos de
natureza financeira, não compreendidas na execuçao orçamentária, serão
também objeto de registro, individuação e controle contábil.
CAPÍTULO III
Dos Registras Patrimoniais e Industriais

Art. 101°
Haverá registres !Ulalíticos de todos os bens de caráter
permanente, com indicação dos elementos necessários a sua perfeita
caracterização e localização.
Art. 102° A contabilidade manterá os-registres sintéticos dos bens.
móveis e imóveis.

Art. 103° O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da
escrituração sintética na contabilidade.
Art. 104° Para fins orçamentários e determinaçao dos devedores, farse-á registro contábil de todas as receitas, fiscalizando-se sua efetivaçao.

Art. 105°
A dívida fundada compreende os compromissos de
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender ao desequilíbrio
orçamentário ou a .financiamentos de obras e serviços públicos.
será escriturada com
Parágrafo único .- A dívida fundada
individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a
posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e
juros.
Ar!. 106° Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados
como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para
determinação dos custos, ingressos, e resultados, sem prejuízo da
escrituração patrimonial e financeira comum.
· ·
Art. 107° As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem
os resultados da execução orçamentária, bem como as variações
independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas
e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.
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CAPÍTULO IV
Dos Balancos

Art. 1os• Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no
Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e na
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Art. 1os• O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas
.
previstas em confronto com as realizadas.

Art. 11 o• O Balanço Financeiro· demonstrará a receita e a despesa
orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
Restos a Pagar do exerciCIO serão
Parágrafo único - Os
computados na receita orçamentária para compensar sua inclusão na despesa
orçamentária.
Art. 111 • A Demonstração das VariaÇões Patrimoniais evidenciará as
alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, indicará o resultado patrimonial do exercício.
Art. 112° O Balanço Patrimonial demonstrará:
I - o Ativo Financeiro;
·
11 -o Ativo Permanente;
III - o Passivo Financeiro;
IV - o Passivo Permanente;
V - o Saldo Patrimonial;
VI - as Contas de Compensação.
·§ 1• - O Ativo Financeiro compreenderá
os créditos e valores
realizáveis independentemente da autorização orçamentária e dos valores
·
numerários.
§ 2° - O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e
valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
§ 3° - O
Passivo
Financeiro
compreenderá os compromissos
exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
§ 4° - O Passivo Permanente compreenderá as dividas fundadas e
outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
§ s• - Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores,
obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que,
mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o património.

Art. i i3° A a~.:.:iação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas
seguintes:
I - os débitos, créditos, bem como· os titules de renda, pelo seu valor
nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio
vigente na data do balanço;
11 - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo
de produção ou éonstrução;
III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.
§ 1° - Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos,
quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes
importâncias em moeda nacional.
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§ 2° - A.s vanações resultantes da conversão dos débitos, créditos e
valores em espécie serão levadas à conta patrimonial.
§ 3° - Poderão ser feitas reavaliações e depreciações dos bens móveis e imóveis.
TÍTULO XII
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 114°
As entidades da administração indireta manterão
contabilidade própria individualizada, nos termos do Título XI.
§ 1° - Ressalvada a obrigatoriedade de apresentação dos resultados
orçamentários, não se aplicam às empresas públicas, sociedades de economia
mista e empresas subsidiárias da administração indireta as disposições dos
Títulos VI, VIII, IX e XI.
§ 2• - A contabilidade das entidades mencionadas no parágrafo
anterior observarão normas de direifo privado.

Art. 115°
As entidades da administração indireta excetuadas as
sociedades de economia mista e empresas subsidiárias da administração
indireta, vincular-se-ão ao orçamento da União, dos E:>tados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e também pela inclusão:
I - como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo
previsto entre os totais das receitas e despesas.
11 - como subvenção económica, na receita do orçamento da
beneficiária, salvo. disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto
entre os totais das receitas e despesas.
§ 1° - Os investimentos ou inversões finaceiras da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, realizados por intermédio das
entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de
capital destas e despesas de transferências de capital daquelas.
§ 2° - As previsões para depreciação serão computadas para efeito de
apuração do saldo liquido das mencionadas entidades.
Art. 116° Os balanços das entidades compreendidas no art. 118
serão publicados como complemento dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios, e do Distrito Federal a que estejam vinculados.
Art. 117° Os orçamentos e balanços das entidades já referidas
obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta Lei, ajustados às
respectivas peculiaridades.
.
Parágrafo únii::õ ~-Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços
serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, para fins de incorporação dos resultados,
salvo disposição legal em contrário.
TÍTULO XIII
DISPOSICÕES FINAIS

Art. 118° A Secretaria de Planejamento de cada Estado, ou órgão
equivalente, organizará e publicará o orçamento consolidado e o balanço
consolidado do Estado, dos seus Municípios, incluídas suas entidades de
administraÇão indireta mencionadas no Título anterior.
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Parágrafo único - O quadro baseado nos orçamentos será publicado até
o último dia do primeiro quadrimestre do próprio exercício, e o baseado nos
balanços, até o último dia do segundo quadrimestre do exercício imediato
àquele a que se referirem.
Art. 119° Para cumprimento do disposto no artigo precedente, os
Municípios remeterão ao mencionado órgão, até 30 de janeiro, os orçamentos
do exercício, e até 30 de abril, os balanços do exercício anterior.
Parágrafo único - O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a
Estados ou Municípios, cuja concessão não decorra de imperativo
constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste
artigo.
Art. 1?0° O Ministério do Planejamento e Orçamento, baseado na
publicação de cada Estado, organizará e publicará o orçamento consolidado e
o balanço consolidado da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
,
Parágrafo único - O quadro baseado
nos
orçamentos será
publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício, e o
baseado 1_1os balanços até o último dia do segundo semestre do exercício
imediato àquele que se referirem.
Art. 121° Quando a despesa de pessoal da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios tiver excedido no exercício de 1996 o limite
estabelecido no art. 77, deverão retomar àquele limite, reduzindo o percentual
excedente à razão de um quinto por ano, a partir do exercício financeir~ de
1997.
Art. 122" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 123° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificativa
Há quase sete anos, a sociedade brasileira aguarda a regulamentação
dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil que tratam
dos orçamentos públicos. Estabelece o § go do art. 165 da Lei Maior:
"Art. 165.................................•..........•....

§ 9° cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária anual;
11 - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da
administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e
funcionamento de fundos."
Este projeto de lei complementar pretende substituir a Lei n°. 4.320, de
17 de março de 1964, que conta mais de 31 (trinta e um) anos de vigência. Na
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década de 60, -"a-Tei n° ~ 4.320,- representou significativo avanço na
regulamentação dos orçamentos e balanços públicos do País. A Constituição
Federal de 1988, contudo, modificou o processo e a sistemática orçamentários.
Assim sendo, este projeto de lei revê e atualiza os dispositivos da Lei n° 4.320,
procurando preservar a estrutura da refefida legislação e manter a redação
dos dispositivos não alterados pela reforma constitucional e não superados
pela ação do tempo.
Os novos dispositivos constitucionei~ da Seção 11, denominada "Dos
Orçamentos", inserida no capítulo 11 do titulo VI, introduziu muitas inovações. A
Constituição anterior inviabilizava a cc-participação do Congresso Nacional na
elaboração e aprovação dos orçamentos públicos, tomando inconstitucional a
apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária. A autonomia do
legislativo para interferir no processo foi recuperada. Sem dúvida, a inovação
mais importante foi a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite
ao legislativo participar da definição das prioridades orçamentárias.
Por força da Constituição de 1988, além do Orçamento Fiscal, o
Congresso Nacional passou a apreciar os Orçamentos da seguridade Social e
de Investimento das Empresas Estatais. Foi, portanto, ampliada a abrangência
das peças orçamentárias.
A nova Carta previu a existência de um Plano Plurianual, contendo
diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Substituiu, portanto, o Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI), que havia
deixado de cumprir o seu papel e perdido a credibilidade.
Finalmente, cabe destacar que este projeto reflete minha vivência como
Relator do Orçamento da Saúde na Comissão Mista de Orçamento do
. Congresso Nacional, nos exercícios de 1990- 1991 e contou com a especial
assessoria do Professor Gilberto Tristão, Diretor de Estudos Sociais Aplicados,
da Universidade de Brasília - UNB.

Sala das Sessões,

2
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de Setembro de 1995.

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL
IEGISUÇÃO CTTADA

CONSTITUIÇÃO DA~REÍ'ÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
A rt. 62. Em caso de relevância e urgência. O Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força -de lei.
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. que. estando em recesso. será convocado extraordinariamente para se
reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo llnico. As medidas provisórias perderão eficácia,
desde a edição. se não forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias. a partir de sua publicação. devendo o Congresso Nacional
disciplinar as relações jutidicas delas decorrentes.
An. 159_. A União entrêgará:
1 -do produto da anecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer naOJreza e sobre produtos industria.lilados.
quarenta e sete p:rr cento na seguinte forma:

···-··-··-··-----··..--·..~---·--·---............n........

____
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O Congresso Nacional decreta:
_
_ At1- 1° InstilUi-~ _q RegistrO Nacional de Propriedade de
Veículo AutomolOt', nos termos desta lei.
- Parágr3.fo único. O registro- de que tmta este artigo abrange
todos os veículos automotores em suas mais divirsas fonnas, Simples ou acoplados.
Art. zoOs serviÇos concernentes a·esta lei coi:npetem, exclusivamente. aos Registros Civis das Pessoas Naturais. que passam a denominar-se RegistróS Civil das Pessoas Nab.lrais e deVeiculas Automotores.
Parágrafo único. Os _oflciiis perc:ebetão pelos atos praticados em decorrência desta lei. a título de remuneração, valores fiXados em tabela própria do Regimento de Emolumentos.
Art. 3° A transmissio do domínio de veículo automotor
ocomrá através do ~enchimento de formulário próprio perante 0
notário, mas s6 produzirá efeitos entre aS pãrtes e tercet.ros depois
de sua transcrição no Registro de Propriedades de Veículo Automotor.
Parágrafo único. O dOcumento de aJienãção será firmado

pelo vendedor e pelo adquirente e somente terá validade com fii·
c) três por cento, para aplicação em programas de fmanciama reconhecida por autenticidade.
mento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e CentroDos Livros e Registras
Oeste, atraVés de suas instituiÇões financeiras- de caráter regional.
Art. 4° Haverá no Registro CiVil das Pessoas Natutaís e
de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
Veiculas Autornotores, além dos livros já existentes, inerentes-ao
assegurada ao semi-árido do Nordeste a melade dos recursos destiRegistro Civil das Pessoas Naturais. os seguintes:
nados à região, na fonna que 3. lei estabelecer.
a) Livro de Matrículas;
...
_ _______ ,,
_ _,,_ ____,. ____
b) Livro D0 1 - Protocolo;
Art. 166. Os projetes de IC'i relativos ao plano pfudanual. às
c) Livro n°2- Registro Geral;
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual ie aos cr6ditos adiciod) Livro n° 3- Indicador Pessoal;
nais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na
e) Livro n° 4- Indicador do Veículo.
forma do regimento comum.
.................--...........- - - - - - · ..··---·---··-··---··----··· __
An. 5° O !Jvro _de Matrículas. privativo da Cé~tral do Ofi-_
§ 8° Os reCurnos que. em decorrência de veto. emenda 00 cio do Registro Civil dos Veículos Automotores, com sede na -Cirejeição do projeto de lei orçamentária aiulal, ficarein ·sem despe- dade de Brasília - DF, será destinado à matricula dos veículos ausas correspondentes poderão ser utilizados. confotme 0 caso~ metomotores, registro e averbação dos atos a eles pertinentes.
diante créditos especiaiS ou Suplementares. com ~via e específiArt. 6° Cada veículo teiá matricula própria. com base nos
ca autorização legislativa.
dados c:mitidos pela indústria fabricante e será inscrito na Central.
Parágrafo único. Da matricula deverá constar a descrição do
...
veículo com suas caracteristicas: man:~ modelo. ano de -fabricaArt. 195. A seguridade social será fmancíada por tcxla asociedade. de fonna direta e indireta. nos tennos da lei, lllediante re- ção-, cor, número do chassis e comb.Jstível.
An. 7° Os veículos arualmente em circulação deverão ser
cursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. e das seguintes contribuições registrados no Livro 2 - Registro Geral --no Oficio do Registro
socia"is:- ----=
·
das Pessoas Natumis e de Veirulos Automotores do domicilio do
seu proprietário até a data prevista para a renovação da respectiva
licença de trânsito.
ArL 239. A arrecadação decorrente das contriOO.ições para o
Parágrafo único. O oficial, de imediato, comunicará à cenPrograma de Integração Social, criado pela Lei Complementar n°
7.-de 7 de setembro de 1970, e para o Prograina de Formação do tr~, para fms de abertum de matrícula correspondente.
Art. 8° Qs_~gistrõs e avetbações serão lançados no Livro de
Patrimônío do Servidor Público, criad_o pela Lei Complementar n°
Matrículas, em ordem cronológica e observada a ordinal, precediS. de 3 de dezembfo de 1970. passa. a partir da promulgação desta
Constituíção. a fmancíar, nos termOs qrie a lei dispuser. o programa do das pela letra R (RegiStro) ati AV (Averbação).
Art. 9° Na matricula, serão registradas todas as transferen.
seguro-de~prego e o abono de que trata o§ 3°. deste artigo.
§ 1°. Dos recursos mencfOnados no caput deste artigo_~- _pelo cias de domínio e os graVames, taiS como perihor. alienação fidUmenos quarenta por cento serão destinados a fmanciar programas ciária, reserva de domínio. bem como a existência de lide e ainda
furtos, roubos. apropriação indébita, ou outras quaisquer círciJnsde desenvolvimento econômic-o. através do Banco Nacional de
tâncias que possam alterar a posse normal do veículo.
Desenvolvimento Econômico e Social. com critérios de remuneraParágrafo único. Na eventualidade de disputa judicial oo
ção que lhes preservem o valor.
imJX)sição de gravame ou qualquer espécie de ato constritivo do
direito de propriedade sobre o veícu_lo, o registro indicará o nOme
(A Comissão de Assuntos Socitii.S)
e o domicílio do credor ou da autoridade judicial de qufm emaDoo
a ordem.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 274, DE 1995
Art. I O. O Livro Protocolo. comum a todas as serventias,
Institui o Registro Nacional de Propriedade de escriturado p.1r processo eletrônico. com núm:-ro de ordem seVeículo Automotor e dá outras providências.
qüencial de cnlrada do documento, conterá colunas para data, na-

_...... ..

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

..

..........

-.. -.................. -..................-··-··----··-·-··-..-·---...... __ .... ____

tureza do documento e a menção do ato pratiCado. Servirá para
3JX1Dlar.teruo de todos os tíb.llos e documentos apresentados diaria~
mente.
Art. 11. Somente serào aceitos documentos em protocolo se
o veículo estiver regístrado no órgão respectivo.
Parágrafo único. Para fms de protocoio e inscrição. os mandados judiciais têm equivalência com os documentos particulares.
Art. 12 O Livro Registro Geral. que haverá em cada Serventia com competência para efebJar os registres de que trata esta
lei. será destinado ao assento de todas as transferências ou ocorrências. havidas com os veículos automotores no territ6rio nacio-

nal.
Art. 13. A transferência de donúnio se dará no oficio situado no domicílio do adquirente. sendo feita com base nas informações constantes da nota fiscal. no recibo ou instrumento
próprio.
·
·
Art. 14. Antes de proceder ao assento no Registro Geral. o
Registrador consultará à Central quanto à existência de óbice à
transação.
Parágrafo único. Efetuado o assento. o Registrador. imediatamenle, comunicá-lo à Centrnl.
Art. 15. Do assento dev~rá constar:
1. o número de _ordem correspondente à matricula constante
na Central c os caracteres da placa do veiculo;
2. a descrição do veículo com suas car:acteristiQis n:gistradas na matricula;
3. o nome, domicílio. profissão, eslado civil, nUmero do Registro Geral e do CIC ou. se peSsoa j.Jridica; do CGC do proprietá-

rio.
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4. o título de aquisição. valor e n:ferência aos ônus que sobre ele pesam;
Art. 16. Procedido o registto da aquisição do veiculo, a serventia do domicílio do adquirente expedirá um certificado onde
conslará:
1. a designação da serventia e seu endereço;
2. o número da matrícula do veículo na Central;
3. a marca. o modelo e o ano de fabricação do veículo;
4. o número do chassis e caracteres das placas;
S. o nome e resid&lcia do proprietário;
6. espécie de oneração oo vínculo que sobre ele n:cai.
Parágrafo-único. O documento a que n:fete este artigo terá
as mesmas dimensões do certificado expedido pelo órgão de trânsito e será de pxte obrigatório.
Art. 17. A primeira inscrição de veiculo automotor ensejará
a expedição do registto de propriedade. no qual coostariio todas as
suas caraderisticas identificidoras.
Art. 18. Na hipótese de veiculo usado, o registro terá por
base os documentos expedidos pelo Registro Civil das Pessoas
Nabln.i.s e de Veículos Automotores. devendo o requerente declarar que o veículo não foi alvo de ato COnstritivo, estando livre e
desembaraçado de quaisquer ôous.
Art. 19. O n:gístro de I"""Jlriedade tem canltcr de instrumen·
to público. gerando presunção de domínio.
Art. 20. O Indicador Pessoal. comum a todos os ofícios. é o
repositório- dos nomes dos proprictáii.Os -e ·dos titulares de direito
sobre os veículos. com anotação do oúmero de matrícula correspoudcnte.
Art. 21. O lndicador do Veículo. comum a todos os ofícios.
indicará a marca e modelo, pelos caracteres das placas, com men-

ção de Registro Geral ou CIC, se pessoa flsica, ou CGC. se j.uidi-

ca. e fari n:missio às comunicações feitas à Central.
Art. 22 O Livro n° 2 seri escriturado pelo sistema de fichas, escrituração mecânica ou eletrônica.

Da Central do ortcio do Registro
Civil dos Veículos Automotores
Art. 23: A Central do Oficio· do RegiStro Civil de Veiculas
Automotores terá sede na cidade de Brasília (DF) e-será encarre·
gada de c-entralizar todas as matrículas, registras e averbações sobre veículos existentes em tcxlo o território nacional.
Parágrafo único. A Central será organizada e custeada pela

entidade de classe que vier a ser reconhecida oficialmente como
representativa dos registradores, podendo a lei que regulamentar
destinar parcela sobre o valor dos emolumentos para ftns de sua
manutenção.
Art. 24. Os Oficíos do Registro Civil daS Pessoas Naturais e
dos Veículos Automotores nos Estados. integrantes do ststema nacional. serão obrigatoriamente conectados à Central, na Capital

Federal.
·
·
Art. 25. Em caso de acidente ou furto, a autoridade competente, no pn.zo de trinta dias, que atender a ocorrência enviará cópia da mesma à Serventia do Registro para fins- de registro. que
adotará a providência de comunicar à CentraL

Disposições Referentes à Reparação do Dano
Art. 26. Os Veiculas atltomOtores envolvidos cm ;u;,ideOte de
trânsito que resultem danos pessoais ficarão automaticamente gravados como garantia de evenblal ressarcimento dos danos.
Parágrafo únicO. Nesse caso, o registro -se dará no Oficio da
sede da ocorrência. cumprindo ao Oficial o dever de comunicar.

de pronto. à Central.
Art. 27. O prazo prescrfciOrial para o ajuizamento da ação
de reparnção de danos será de tn!s anos.
Parágrafo primeiro. Por ocasião do ajuizamento da ação de
indenização, o Juiz, de oficio, determinará a averbação da lide no
Registro competente, com comunicação ao órgão centralizador.
OParágrafo segumio. Não sendo aj.iizada a ação reparatória
no prazo prescricíonal, o Oficial procederá automaticamerite ao
cancelamento do gn.vame.

Da RespoosabWdade Civil e Criminal
Art. 28. A responsabilidade civil e criminal de notários e
o fi daiS de registro será aquela definida DOS arts. 22. 23 e 24 da Lei
n•S.935,de 18-11-84.
Art. 29. As pessoas físicas ou juridicas que se dedicam ao
ramo de venda e revenda de veículo. ficam submetidas aos preceitos desta lei~ devendo inscrever em seu nome os automotores.
mesmo que se destinem à revenda.
Art. 30. Constitui crime ~ extonão indireta., de que trata o
art.. I 60 _d_o _Código Penal, exigir do alienante do veículo a assinatura de documentos em branco, ou mesmo a constittiição de mandato pan. alienação. sempre que a entrega se der em pagamento de
outro veículo. ou cotresponda a compra e venda.
Art. 31. O registro de veiculo automotor é de obrigação do
adquirente, podendo ser mquerido por qualquer pessoa interessa-

da:

·-

..

-

-

Parágrafo único. O descumprimentO do disposto neste- artigO" podeni e:Osejar a aprunsão judicial do veículo, somente sendo
levantada depois de regularizada a inscriçlo efeblado o pagamento ~ despesas correspondentes.

e

Disposições Finais
Art. 32. Cada veiculo será identificado nacionalmente por
uma codificação _de donúriio, qUe deve figurnr DO título e demais
documcnlclS e ~reproduzida em placas de identificação a serem
~..-olcx.·adas nas partes dianteira e traseira do veiculo.
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Parágrafo primeiro. A codificação do veiculo perdurará du·

Paralelamente. vem ocorrendo aumento de criminalidade e.
nela inserido o furto de veículos. com facilidade de revenda destes
alr.lds de quadrilhas especializadas.
priedade ou de Estado.
Parágrafo segundo. O veículo automotor, em sua fabricaFinalmente. a preocupação com a responsabilidade ciVil. A
maior circulação de veículos e o alio valor destes, faz com que
\'ãO. deverâ conter placa de identificação instantânea visando evitar sua utilização por meio de adulteração ou outro expediente _ocorra maior número de acidentes e com que se almeje maior gafraudulento. equipada por sistema de leitura que garanta o controle rantia na efetiva reparação do dano. Daí a necessidade de ser estam1ediato por parte da autoridade competente.
belecida a segurança do sistema quanto à titularidade sobre a proArt. 33. Em caso de perda ou distribuição do Certificado de priedade do veículo.
Propriedade. o Registro expedirá segunda via. mantidos todos os
Assim, trata o anteprojeto de instituir um Registro Nacional
caracteres do orig"inal e indicada a causa da expedição.
de Propriedade Automotora. com disciplina própria. Só o fato de
Parágrafo úniCo. A segun-da via de que trata este artigo será passar a haver um regime juridico autônomo. integrado na siste~
expedida medianl.e requerimento do proprietário;nO qual declinará mática do Código Civil. já se apresenta como um avanço. ficando
os motivos do pedido.
ressaltada a impottAncia das lransferências dos veicules automotoA:rt.. 34. Os gravarnes ou'oi.itra-sqUãiSqUer-a:notações sobre o
res no contexto social e preservadas as particularidades na transveículo. desde que devidamente inscritos no Registro, não obsta- missão destes bens. com maior controle e garantia de segurança à
pop1lação.
rão sua alienação.
Art. 35. A inscriÇão de um gravame sobre o veículo autoNa opção relativa ao órgão estatal que ficaria encarregado
motor caducará. automaticamente. decorridos 3 (três) anos da data do Registro ora proposto, levou-se em conta a natureza do ato,
do vencimento da obrigação, independente de anotação.
atribuindo a competência àqueles já encarregados. por lei e pela
Art. 36. É de 3 (lrês) anos o prazo para usucapiar veículo própria natureza das atividades que prestam. da função pu h licitáautomotor.
ria.
Art. 37. Aos casos de furto, roubo e venda com fraude. apliA atribuição da incum~ncm ao Registro Civil das Pessoas
_
Naturais, que passaria a se constítiiir lam~m em Oficio de Regiscam-se as normas do Código Civil Brasileiro.
Art. 38. Os dados constanteS do Registro de Propriedade de tro de Veículos Automotores. evita criação de órgão e aprovCitã a
Veículo Automotor são públicos. gerando. depois de inscritos. estrUtura já existente
lodo tenit6rio nacional. ficando assegurado o fácil acesso a todos os brasileiros. O importante é que haja
presunção de conhecimento.
Art. 39. O Poder Executivo. no prazo de 180 (cento e oilen- prévia previsão legal dispondo qual o órgão que ootorga.rá a publicidade, em cuja fonte a comunidade possa se rebuscar para fms de
~) dias contados da publicação desta lei baixar.á sua regulamentanoticia segura.
ção.
Art. 40. A competência atribuída a notários e oficiais do
A sistemática proposta. estalecendo a competência do- ReRegistro Civil das Pessoas Naturaís e de Veículos Automotores gistro a órgão que tem função de publicidade, não significa retirar
não interfere na atuação dos órgãos estaduaís de trânsito no que dos órgãos estaduais de trânsito suas funções, desempenhadas nos
nãu for conflitante com as atiibuições-esj)ecificadas nesta Lei.
âmbitos administrativo e fiscal, observadas as competências próArt. 41. Esta lei entmrá em vigor na data de sua publicação.prias estabelecidas agora a noWios e oficiais do registro_ próprio.
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário.
consoante aque:las que lhes assegura a Constituição Federal.
A proposição ora feita lança a idéia central, estabelecida
Justificação
com fulcro oo Direito Argentino, de como se organizará o referido
O sistema atual que norteia as transmissões da propriedade registro, devendo ser enriquecida e adequada através de regulamobiliária:-entre elas a de veículos automotmes. advém do vetusto mento posterior, que estabeleceria os detalhes.
Importante frisar que o cerne da questão reside no preceito
Código Civil: opera-se a transmissão da propriedade mobiliária.
que dispõe que a alienação dos veículos automotores somente vabas1camente. pela tradição.
Sobrevindo a Lei dos Registras Públicos. com vigência a lerá para as partes e para terceiros após a inscrição do ato no Repartir de_l976. não se aboliu o princípiO básico. mantidos os pla- gistro competente, fixado. assim. o cunho constitutivo do Regtstro.
nos da existência e validade. Todavia, para se dar eficácia erga Pelo sistema atual. o adquirente não se ablaliza em relação aos da~
omnes exige a lei o registro no Ofício-de Tíwlos e Documentos, dos do oficio-ae Títulos e Documentos e o alienante não notiCíi o
aliás, em harmonia com o preceilo contido no art. 134 do mesmo ato no mesmo Oficio. Os Tnõunais, por sua vez, muitas vezes entendem válida e eficaz a alienaçlo desde que opernda a tradição,
Código CiVil Brasileiro.
- ---- -- --Entre o Código Civil e a Lei dos Registros Públicos medeiÀ -~cdm ~eeibO autenticado.
O QOVO discij>linamento pori8 fim às cOntroVérsias e rião
mais de meio século, pennanecendo um hiato que nem o povo,
- haveria mais perplexidade na escolha do demandado. no caso de
nem os Tribunais têm conseguido superar.
Enquanto as nonnas de cunho administrativo-fiscal evo- dano ocasionado pelo veículo. A certeza juridica estaria presente
luindo. têm disciplinado a matéria. mantendo atualizado o sistema com a vantagem de pronta identificaçãO do proprietA.rio, sem~os
de controle de veículos automotores. quer para efeito de ciralla- percalços de hoje.
Pelo projeto, tanto o adquirente como o alienante teriam leção. quer para efeitos de tributação (IPVA), quer, mesmo para fms
de penalização aos infratores. no âmbito do direito material as oor- gitimídade para levar a efeito o registro, desonerando, com istO, o
antigo proprietário pelos danos causados a terceiros em acidente
mas estagnaram.
- -·- ··
Nossa realidade atual evidencia uma inadequação à questão envOlvendo o veículo. ·Entendeu~se
extremamente
válida
a
sistemática
argentina,
da aquistção. transmissão e perda da propriedade de veículos autode ser deferido um número a cada veículo, quando da_ primitiva
motores.
De um lado, a multiplicação cada vez maior do número de inscrição. perinaneceodo a identiflCaÇâo por tcxla sua existência.
Mais. Uma folha conida acompanharia o mesmo veícUlo,
veículos. De outro lado. a extrema valorização desles bens, alguns
desde seu nascimento até completa inutilização. ensejaildo que
dele:; atingindo montante igual e até superior a bens imóveis.
rante toda a existência. mesmo em Casá de transferência de pro-

em
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cada adqmrente viesse a saber da vida pregressa do bem, por onde
passou, os ônus que portou ou ainda leva, as locações, enfw, tudo
quanto possa influir para a aferição de sua vida útil, ou gravames
existentes. inclusive acidente no qual tenha sido envolvido o veículo.
As medidas proposlas são protetivas à comunidade. O comércio intenso está a exigii"providências. A folha corrida do VCÍ·
cu lo representaria seu curriculo, dando conta ao interessado de sua
real situação. passada e aluai.
Pretende-se, com a proposta que é fruto de estudo elaborado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, oom
a colaboração da Corregedoria-Geral da Justiça de Sio Paulo e o
aJX)iO do Cólégio de Corregedores-Gerais- da Justiça Brasileira, ao
menos o debate da problemática que se teriiVefifiê.aâo Có_m_O atua1
sistema vigorante em relação aos veiculas automotores. O objetivo
maior é facilitar a vida do povo, ofc:lecendo condições de efctiva
segurança e garantia nas relações juridicas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. - Senador RomeuTuma.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N"8.935 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Regulameala o artigo 236 da Contituiçíio Federal, dispondo sobre serviços notáriab ~de regitro
CAPITULOill
Da Responsabilidade ClvU e Cerimlnlal
Art. 22. Os nótarios e oficiais- de nlgistro iesponde:rão pelos
danos que eles e seu prepostos causem a terceiros. na prática de
a!os proprios da serventia. assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo_oo culpa dos prepostos.
Art. 23. A reSponsabilidade civil independe da- criDiliiaC
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada,
aplicando-se no que couber, a legislação relativa aos crimes contra
a administração Ptlblica.
Parágrafo únic-o. A individualização prevista no caput nio
exime os notários e os oficiais de registro de sua reponsabilidade
civil.

CÓDIGO PENAL
Extorsão lodireta
An. 160. Exigir ou -receber, como garantia de dívida. abusando da situaçio de alguém. documento que pode dar causa a
procedimento criminal contra a vítima ou coo.tra terceiro:
Pena:- reclusão. de 1 (um) a 3 (tds) anos, e multa.

(À Comislâo de COiisliluição, Ju.stiça e Cidadania - Deci.rdo TermiiDtiva. J
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Dul!JI) - Os proje10<
c;erão publicados e remetidos .b coni.issões competentes.
Sobre a mesa, oficio qUe será lido pelo Sr.l0 Secretário em
exel'C'ício. Senador José Eduardo Dutta.

É lido o seguinte:
OF. GLPTB. 107/95

Bmsília. 27 de setembro de 1995.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o. cordiahnenle, venho a presença de V.
Ex... na condição de Lider do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB.
indicar enl substiwição Exm.. sr- Senadora MARLUCE PIN'IU na
Comissão de Relações Exteriores- =--CRE. ã Exm.. Sr"' Senadora
Ei\JftJ .!A FERNANDES. para ocupar o cargo-de Titular e o Exmo
,,':'.. :.:·..:d:,:· .\K.l.J'ir:·o POR'l'O ~·omo Suplente na referida comtssão.

Na oportunidade, renovo a V. Ex• os protestos de alta estima e distinta consideração.- Senador Valmir Canipelo, Líder do
PTB.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Será feita a
substituiÇãO Solicitada.
Esgotado o· tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
S_enado n° 71. de 1993. de autoria do Senador Ney Maranhão, _que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto, tendo
Pareceres:
- 1° pronundamento: proferido em plenário. em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Relator: Senador Magno Bacelar, favorável. nos termos de
substitutivo que oferece:
- 2° pronunciamento: sob n° 464, de 1995. da
Comissão de Assunlos Econôrnioos. favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
(Em virtude de adiamentc·)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de
17 de agosto último. quando teve sua votação adiada para hoje. A
discussão da matéria foi encerrada em 2 de março de 1994.
Passa-se à votação.
Sobre a mesa. requerimento que será lído pelo Sr. 1° Secret.irio em exercício. Senador José Eduardo Dutra.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.281, DE 1995
Senhor Presidenie,
Nos termos do artigo 315 do Regimento Interno, requeiro o
adiamento_da votação do Projeto de Lei do SenadO no 71. de 1~3.
que "cria o Programa de credito Rural Equivalência-Produto", a
fun de que a mesma seja feita na sessão- de 9 _de novembro de
1995.
Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995.-

O Sr. José Eduardo Du.rra. Su.pknte d~ s~cretário
deixa a cadt!ira da presidência, que é ocupada pdo Sr.
Júlio Campos, 2o Vice-Presideme.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o requerimento. a mãléria :retomaiá à Ordem do Dia na data estabelecida
pelo PlenáriO, dia 9 de novembro de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2:
Votação. em turno único, do Requerimento no 1.089-. de
1995, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando. nos termos-regimenlais, a criação de ComiSsão Especial Interna. constituída por
13 titu~s e igual número de suplentes para, até o término da presente sessão legislativa. elaborar os projetes de lei reguladores do
texto constitucional alterado pelas Emendas Constitucionais n"0 s 5,
6. 7 e 8. de 1995.
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente. peço a
palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Para um eS<:Ia·
recirne11to. Sem revisão- do orador.) - Sr. Presidente. essas propostas de leis reguladoras se referem aos mesmos projetos de lei que o
Poder Executivo prometeu encaminhar ao Congresso?
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sim. referem-se às
Emendas Constitucionais n°s 5, 6, 7 e 8, de 1995. O SR. JOSAPHAT MARINHO - Isso quer dizer que o
Senador Lúcio Alcântara já não acredita que o Poder Executivo irá
encaminhar ao Congresso as leis reguladoras da matéria.

Era apenas o que eu queria asSfuaJ.ar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secxelário em exercício, Senador José Eduardo Outra.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N'l-282, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do art.
279 do Regimento-Interno, requeiro adiamento da votação do Requerimento n° 1.089/9S,a flm de ser feita na sessão de 9-1 I-95.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. - Sérgio Ma-

chado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado o requerimento, a mahSria ieiomará à -Ordem do Dia
data estabelecida
pelo Plenário, dia 9 de novembro de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- llem 3:

-na-

Votação, em turno único, do Requerimento n°
1.118, de 1995. do Secador Renan Calbeiros, solicitando. nos termos regimentais;-a criação de Uma Comissão
Temporária. composta de nove Senadores- titulares e
nove suplentes para, no prazo de sessenta dias, analisar a
refa:ma tribJtáriL
O SR. JOSAPIIAT MARINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem V. Ex' a pala-

vra.
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. PresideDI.e, quero de novo manifestar
a minha estranheza. O Governo encaminhou _uma propOsta de refonna tributária que se encootra na Câmara dos Depuados. Como
nós vamos criar, desde logo, uma. Comissio Temporária para examinar essa reforma? Ou se trata de outta refOilllll?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Somente o autor
do requerimento, Senador Renan Callieiros, poderia dar a resposta

a V. Ex•
O SR. JOSAPIIAT MARINHO -Seria o caso. então, de
não ser votada a mat~ria sem um esclarecimento ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Petfeito. V. Ex'
poderia pedir adiam.entD de votação?
O SR. JOSAPIIAT MARINHO- Posso pedi-lo até que o
esclarecimento-se faça.
A SR' JÚNIA MARISE - Sr. Pr<sidente, peço a palavra
para encaminhar a votação, com a perm.issão_dO_S-eriador Josapbat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex' a palavra.
A SR' JÚNIA MAR !SE (PDT-MG. Para encaminhar avotação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o Senador Josa~at Marinho safle do grande respeito e admiração que tenho por S. Ex• As suas interVenções sio sempre extremamente procedentes e oportunas.
No entanto, quero fazer aqui uma ponderaçio com respeito
a esse requerimento. O Senadc.:x Renan Calheiros nio eStá presente
no momentD, mas entendo que S. Exa teve uma iniciativa extremamente salutar.

O Senado Federal. _muitas_ vezes, tem sido surpreendido
para deliberar sobre importantes matérias - como ocorreu nas reformas constitucionais · num tempo recorde. sem que terihamos
sequer a possibilidade de aperfeiçoar essas pror)ostas.
Faço essa ponderação. porque emendo que a refonna tributária está caminhando. na Câmara dos Deputados. mas certamente
é importante e salutar que uma Comissão de Senadores acompanhe a lramitação dessa proposta. Ela somente será deliberativa no
momen[O em que a proposta aprovada na Câmara vier para o Senado e pudermos, afinal. discuti-la. Não sabemos quanto tempo
durará essa tramitação ou de que forma o Governo vai agir. a: fim
de presstonar a Câmara dos Deputados para que aprove essa propos~.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa refonna tributána certaJ!l.Cnle irá ferir a autonomia e a independência da QP~~ Federação.
E essa a grande preocupação dos Governadores. O Governo Federal tira dos Governos estaduais e dos municíp-ios e está agora elaborando uma fórmula mágica compensatória, que ainda não está
defmida claramente. Deveríamos estar defendendo a autonomia e
o principio federativo deste Pais,_e não Qma proposta como essa.
do Governo, que pretende federalizar os impostos, cada vez mais
retirando as condições minimas e necessárias para um melhor de-sempenho dos Governos estaduaiS e dos nossos municípios.
Certamente não é exatamente nisso que os Governadores
estão pensando, depois da reunião com o Presidente da República.
no início da semana. em que se falou inclusive no chamado Pacto
dos Governadores com o Governo Federal. Eles estão retomando a
seus Estados, fazendo as contas com os seus Secretários de Fazenda e Planejamenlo, enquanto o Governo também está fazendo coolas; haverá um encontro de contas, e haja aritmética em cima dessa
proposta. Para se ter um exemplo, só Minas GCr.lis perderá R$600
milhões; o Maranhão. RSlOO milhões, assim me disse a Goveina-

dora do Es~do.
Ora. essa é uma refonna que ainda vai susCitar muito deb-3te
no Congresso Nacional e na Câmara dos Depulados até chegaz: ao
Senado Federal.
Portanlo, esse ~ um requerirMnlo oportuno. Não conversei
com·o Senador Renan Ca.lheiros. mas sempre tenho pautado a minha atuação sobre critérios ditados pela minha consciência pessoal
e política sobre as matérias. acima, até, da minha convicção partidária. mas. sobrerudo. visando dar o encam.inhamentD com a forma mais responsáVel das queStões
e-nVoiVerri hoje os desullos
do nosso País.
O Sr. J~bat Marinho~ Permite-me V. Ex• um aparte?
A SR• JÚNIA MARISE -Sr. Presidente., antes de concluir.
vou conceder um apo.rte a esse gnmde e brilhante Senador da I<.epública,Dr.Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Senadora, apenas para salientar
que fiz uma objeção, porque não há nenhuma reforma trib.ltáila
em curso no Senado. Como vamos criar Jogo uma comissão? Para
examinar b quê? A refOrma estã nã Câmara dos Deputados. Quafido
vier, haverá a constituição da comissão regular ~gimentaL Por isso,
estou encaminbando requerimento de transferencia da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) (Fazendo soar a
campainha.) - A MeSa adverte a Senadora Júnia Marise que. no
period.o de encaminhamento de votação, V. Ex• não pode conceder
aparte a outro Senador.
A SR' JÚNIA MARISE - Sr. Presidente. o Senador Josaphar. Marinho é hors-concours nesta Casa e é um homem que merece de todos nós o apreço e, sem dúvida alguma, a atenção neste
momento.
Para concluir com brevidade. porque as campainhas já estào
soando, indicando que V. Ex• já está detenninando o_fmal do meu

que
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tempo. quero _dizer que, mesmo que essa reforma -ainda não __esteja
no Senado. já está em andamento no Congresso Nacional e, certamente, já está no C:onjunto daS PfuposW_dõ_ Governo. está sendo
discutida no Biasil iriteiro. Os Governadores estão discutiJido. bem
como os Secretários da Fazenda, os Secretários de Planejamer;llo e
os Prefeitos. Com toda sinceridade, entendo que seria salutar essa

inic1ailviL
--- --Fico sempre preocupada, porque quando essas propostas
chegam ao Senado, somos tomados de surpresa e. muitas vezes. de
perple:tidade. Somos movidos a apressar o debate. a debat6-las em
tempo recorde e a votar da mesma forma. passando por cima alé
mesmo de questões fundamentais, que são. exatamente, a própria
dignidade e a respeitabilidade do Senado da República para ofell:;cer a sua decisão em matérias de tamanha importância.
Portanto, encaminho, Sr. Presidente, favoravehnente à aproo
vação desse requerimento.
O SR. WALDECK ORNELAS . Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·Concedo a palavra
ao nobre Senador Waldeck Omelas, pela ordem.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisão do or-ador.) - Sr. Presidente. segundo leio na Ordem
do Dia. ã proposta do Requerimento n° 118 é para analisar a reforma tributária.
Ora. a não ser que a Ordem do Dia tenha sintetizado de
modo equivocado o requerimento inicial, o Regimento Intemo estabelece um tr.imite especifico paril as einendãS constitucionais.
Reforma tributária é matéria de emenda constitucional. Dessa forma, a minha questão de otdem tem um sentido de possibilitar que
V. EX• esclareça isso e, nesse caso, considenl prejudicado o requerimenlO.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A Mesa esclarece
que, no avulso, aparece a palavra 11analisar'~ no requerimento, dizse "estudar a reforma tributária por um periodo de 60 dias 11• O correto é estudar, mas há requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Se-

- -

~~o.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em eXercício. Senador José Eduardo Outra.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 1.283, DE 1995
Nos termos do art. 315, combinado com a línea c do art.
279 do Regimento Interno, requeiro lidiamento da votação do Requerimento n° 1.118/95 a fim de ser feita oa sessão de 18/10'95.
Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995._ Josaphat Ma·

rinbo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o !e<jlle·
rimento. a matéria será incluída na Ordem do Dia de 18 de oub.lbro
de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Item 4:
Votação, em turno único, do_ Requerimento n°
1.178, de 1995. do Senador Ronaldo Cunha Lima. solicitando, nos termos regimentais, tramitação Conji.Jnla da
Proposta de Emenda à ConstituíçãO n° 3~ de 1995, com
as de n% 2 e 10, de 1995, que já se encontram anexadas,
por tratarem de matérias que versam õ mesmo assunto.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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As rroPoslaS de Emenda A Conatiruiçio n• 2. 3 e lO. de

1995. passam a tramitar em conj.mto.
O SR. PRESIDENTE (J~lio Campos). Item 5:
Volaçio, em turno único, do Requerimento n°
!.184, de 1995. do Senador Bernardo Cabrnl. solieitan·
do, nos termos regimentais, tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constib.lição n°s 15 e 19, de 1995,
ambas de autoria do Senador Pedro Simon e outros Senad.Oles, por tratan:m de matérias que versam o mesmo
assunto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As Proposras de Emenda à ConstituiÇio D.0 s 15 e 19, de
1995. passam a tramitar em conjmto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 6:

Votaçlo, em tumo único, do Requerimento n°
1.210. de 1995. do Senadoc Ronaldo Cunha Lima. soli·
citando, nos termos regimen&aiS, tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Omara n• 106. de 1995 - Comple·
mentar, com o Projeto de Lei do Senado n° 90, de 1994Complementar, por tratarem de niatérias que versam o
mesmo assunto.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
O Projeto de Lei da Câmara n° 106-Cõl::nplementar. de
1995. e 90-Complemenlar. de 1994, do Senado. possam a tramitar
em conj.mto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n°
1.211. de 1995. do Senador José Ignácio Ferreira. .Olici·
tando, nos termos regimentais, tramitação conj.lnla dos
Projetas de Lei do Senado n"s 155 e 223. de 1995. por
tratarem de matérias que versam o mesmo assumo.
Emvotaçio.
Os Srs. Senac:Jmes que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetas de Lei do Senado n"s 155 e 223. de 1995, pas·
sam a tramitar em conj.uito.
=0 SR. PRESIDENTE (Júlio c-ampos) • Item 8:

Discussão, em -turno óliíco, do Projeto de Lei da
Câmara n• 47, de 1993 (n• 2.522'89. na Casa de ori·
gem). que dispõe sobre a destinação de entorpecentes
apreendidos, tendo Pareceres, sob n"s 166 e 468. de 1995. da Comis.
sia da Comissão
- de Constituição, Justiça~ Cidadania: 1° pronunciamento: favorável. nos termos de substitutivo que
oferece;
prooundameuto: pela rejeição da emenda
apresentada em Plenário.
(Em virtude de adiameDlo)

z•

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária dco
17 de agostO último, -quando teve a sua discussio adiada para hoj..~.
Passa-se à discussão do projelO, do substitutivo e da emenda. em tumo'único. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação-o substitutivo, -que tem preferência regimental.
Os Srs-:: Senadores que o aprovam queiiam permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Aprovado o substitutivo; ficam prejUdicados o projeto e a
emenda.
A matéria vai à Comissão Diretcira, ã fun de redigir o vencido para o turno suplementar.
É o segulnte o substinuivo aprovado:
EMENDA N" 1-CCJ (SUBSliTUTIVO)
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'47,DE 1993

Altera o art. 40 da Lei n° 6368, de 21 de outu•
bro de 1976, que "dispõe sobre medidas de prnen·
ção e repressão ao triÍflco ilídto e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psiquica. e dá outras providências. •
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 40 da Lei n° 6.368, de 21 ouW.bro de 1976.
passa a vigorar com a seguinte n:dação:
"Art. 40. O él<gilo que for detentor de substAncias
entorpocentes ou que detenninem depen~cia fisica oo
psíquica manterá registro-atualizado dessas substâncias.
§ I' O órgão competente do Ministério da Saúde
ou congênere estadual será informado da apreensio de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência tisica ou psíquica. que -possuilm propriedade$ terapêuticas. cabendo-files decidir sobre o seu aproveitamento induslrial ou farmacêutico.
§ 7:' Quando se tratar de plantação ou quantidade
que tome difícil o lnUlsporte ou a apreensão da substância na sua totalidade. a autoridade policial recolherá
quantidade suficiente para -exame pericial, desnui.odo o
reslallte, de tudo lavrando auto ci:l:cunstanciado.
§ 3° As substâncias apreendidas serio:
I - encaminhadas ao órgão competente para uso
industrial ou farmacêutico, desde que possuam utilidade
terapêutica.
II- destro idas pela autoridade policial. após laudo pericial definitivo. com a p(eseDça das autoridaâes
judiciaiS, -Sanitárias e do Ministério Público, quando
classificadas ilegais em listagem dos 6rglos competentes nacionais e inlemacioõaís."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
Art."JO Revogam-se as disposições eni-cOO.trário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio C"ampoi)' Item 9:
Discussio, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 161, de 1993 (n' 3.059192, na Casa de origem), que torna obrigatóiio o uso de tarja com expressão que ressalte a importância do aleitamento matemo
nas embalagens e propagandas dos produtos utilizados
no aleitamento artificial, tendo
Paro= favorável. sob n• 535. de 1995, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos lemlos do
art.235, IL "d", do Regimento Interno.
Passa-se à disa.lssão, em turno único.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercido; Senador' José Eduardo Outra.
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N'l-284, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do Art. 279, alínea ~ parágrafo 3°, alinea b,
Regimento Interno do Senado Federal. requen:mos o reexame,
pela Comissão de Assuntos Sociais, do PLC n° 161/93, "que tOrna
obrigat6rlo o uso de tarja com ex~ssão que ressalte a impottáncia do aleilamento matemo nas embalagens e propagandas dos
produtos utilizados no aleitamento artificial", devido à inclusãO de
termos no }inecer do relator que feiem o espíriio do referido Projeto de Lei.

Justlllcaçiio
Vejo como de exlrema im{X)It1ncia que seja -retirada do teXto do artigo 1° do PLC D0 161/93, a expressão "e propagãndas"
uma vez que sua permanêncta representaria uma permissão licita
de promoção comercial dos leites infantis modificados. mamadeiras. chupetas e outros. procedimentos que é vedado no artigo 4° da
Resoluçio n• 31/92 de 12 de outubro de 1992 - Norma Brasileira
para a Comercialização de AlimeniOs para Lactentes e pelo Código Internacional de Comercializaçio de Substitutos do Leite Matemo, que constitui- a Resolução WHA 34.22 da 34• Assembléia
Mundial de Saúde (maio de 1981~
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. - Senador Luá·

dlo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o teqt~e
rimento, a matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais pam reexame.
Solicitamos aos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes que venham ao plenário, pois haverá votaçio nominaL
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 10:
Discussio. em nimo- úilicó. do Projeto de Le-i da
Câmara n• 28, de 1995 (n' 642/91, na Casa de origem),

que altera dispositivos da Lei n° 3.820. de 11 de novembro de 1960, que "dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia", tendo
Pa= favorável scb n• 537, de 1995, da Comissilo
- de Assuntos Sociais.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do

art. 235, n, "d", do Regimento Interno.

Em disa.~ssão. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra. encerro a díscussio.
· Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
.Aprovado.
-A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 28, DE 1995
(N° 64211Jl, oa Casa d'7 origem)
Altera dispositivo da Lei n• 3.820, de 11 de novembro de 1960, que dbpõe scbre a aiaçiio do Conselho Federal e dos Conselhos R<gionais de FIII'IDIÍda.

. O Congn:sso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts._3°. 5°. 6°, 7°, 8°, 10 e 12 da Lei n° 3~820. de
li de novembro de 1960. que aia o Conseibo Fodeml e os Conseibos
RegiooaiS de Farmáciã.. pASSam a vigorar COOl a segui:Dte lOOaçio: ~~--,
"Art. 3° O Conselho Federal será constituido de
tantos membros quantos ferem os Conselhos RegionaiS.
___ _§lo Cada conselheiro fedeml se:ni eleito, em_S(:U
estado de origem. junlamente com um suplente.
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§ 2° Perderá o mandato o conselheiro federal que,
sem prévia licença do Conselho. faltar a três reuniôe$
plenárias consea.~tivas, sendo sucedido pelo suplente.
§ 3° A eleição pua o Conselho _federal e para os
Conselhos RegionaiS far~Soe·á atrav6s do Voto direlo e
secreto. por maioria simples, exígido o comparecimento
da maioria absoluta dos inscritos. _

Setembro de 1995

sil e o Reino da Espanha. assinado em Madri, em 16 de
maio de 1991. bem c_omo das Notas Diplomáticas trocadas em maio c junho de 1992, com a nova versão para o
artigo 4desse ato internacional, tendo
Pareceres. sob n°s 572 a 574. de 1995. das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1°
pronunciamento: solicitando audiência da CAS: 2°
pronunciamento: favorável; e
-de Assunlos Sociais, favorável.

Art. 5° O mandato dos membros do Conselho Federal e privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira será grawito, meramente honorífico e tení"a duraEm discussão. (Pausa.)
ção de quatro anos.
Não havendo queth peça a palavra. encerro a discussão.
Parágrafo linico. man"dato da diretoria do Con-_
Em votação.
sellio Federal terá a duração de dois anos, sendo :seus
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer__ S:enmembros eleitos através do voto- direto e secreto, por
tados. (Pausa.)
maioria absoluta.
Aprovado.
Art. 6° ············-··--·--...·--·- -.....-•. . - -.•A matéria vai à Comissão Diretora pata a redação fmal.
O SR.PRESIDENTE (Júlio Campos) • Item IZ:
b) eleger, na primeira ri:uriiio ordinária de cada
Discussão. em bJmo úri.ico, do Projeto de Decreto
biênio, sua diretoria. composta de Presidente, Vice-Pfe..
Legislativo n° 69, de 1995 (n° 62/95, na Câmara dos Desidente, Secretário-Geral e TesOUreiro;pulados), que aprova os textos dos Acordos, por Troca
de Notas, de 1o e 2 de junho de 1994, entre o Governo
p) zelar pela saúde pública. promovendo a assisda República Federativa do Brasil e o Governo da Repútênciaf.arm:acêutic~
blica do Paraguai. que ILodificariJ. e complementam o
q) representar. em juízo ou _fofa dCle, oS interesAcordo. celebrado entre os ~ois Govemos, em 26 de se.
ses profissionais da categoria dos fannacâlticos;
tembro de 1992. para a con::otrução de uma segunda ponr) estabelecer as normas de processo eleitoral
te sobre o Rio Paraná._ tend(.
aplicáveis às instâncias Federal e Regional.
P~ favorávcl. sob n• 575. de 1995, da Comissão
Art. 7" ····-·-··---··-··---·----·-··-- de Relações Exteriores e Deres& NaciOn.O:L
Parágrafo único. As resotuções referentes U aU~
neas g e r do art. 6° s6 serão válidas quando aprovadas
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se<:repela maioria dos membros do Conselho Federal.
t.ário em exercício. Senador José Eduardo Outra.

-o

Art. go ···-·• ..·•-·-··----··-----··-:-Parágrafo único. O ato &:- suspensã"o vigorará até
novo julgamento do caso, para o qual o Presidente conM
vocará segunda reunião, no pm:w de 30 (trinta) -dias
contados do seu ato. Se no segundo julgamento o ConM

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 1.285, DE 1995

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento, por 30 (trinta) dias. da discussão de Projeto de
Decreto Legislativo n• 69, de 1995.
Sala das Sc:ssões. 28 de sel<mbrode 1995.- J""' Eduardo Dntra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Aprovado o requeArt. 10. ··-··-··--··--·-··-·-·----·-··
rimento. a matéria retomará à Ordem do Dia na data estabele<:ida
f) eleger seu representanle e respectivo suplenle pelo Plenário.
pua o Conselho Federal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Item 13:
DiscUssão. em wmo único, do Projeto de Dea:eto
Art. 12. O mandato dos_ _membros dos Omseihos
Legislativo n° 70, de 1995 (n° 59195. na Câmara dos DeRegionais é privativo de farma.Cêulieos de nacionalidade
putados), que aprova o texto do Acotdo sobre Transpor·
brasileira. será gratuito. merainente honorifico e terá ~
te Aéreo entre Q Govemo d_a__República Federativa: do
dotação de quatro anos.
Brasil e o Governo de Macau.- celebrado em Macau. em
Parágrafo ú-nico. O mandato da diretoria dos ConM
15 de julho de 1994.tendo
selhos Regionais terá a duração de dois anos. sendo seus
Parecer favoráveL sob n• 576, de 1995. da ComiSsão
membros eleitos através do voto direto e secreto. por
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
maioria absoluta."
Em disalssão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. enceiTO a discussão.
Art. 2° Fica revogado o art. 4° da Lei D0 3.820. de 11 de noEm votação.
vembro de 1960.
Ós Sis. SenadoreS que o aprovam queir.a.m permanecer ·senArt. 3° Esta lei entra em vigor~~data de Sua-p}blicação.
tados. (Pausa.)
Art. 4° Revogam-se as disposições em coottário.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 11:
A matéria vai à Comissão Dirdora. para a reclação fmal.
Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)· Item 14:
Legislativo n° 4, de 1995 (n° 210/92. na Cimamdos DeM
Discussio. em rumo único, do _Projeto de Decreto
Legislativo n• 85, de 1995 (n• 123/95, na Câmara dos
pulados), que aprova o texto do Coovenio de Seguri~de
Social entre o Governo da Replblica Federativa do BmM
Dep.Itados). que aprova o texto do Acordo, por Troca de
selho mantiver por maioria absoluta de seus membros a
decisão suspensa. esta entra.rá. em vigor imediatamente.
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Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Adnúnistralivo e Técnico. celebmdo entre o Governo da Rep.íblica Fedentiva do Brasil e o Governo da_
Austrália. em Cambernt., em 22 de agosto de 1994. lendo
Pan:cer favoráveL sobn° 577, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores c Defesa NadonaL
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 15:
PROJETO DE LEI DO SENADO N'163, DE 1!191
(Incluído em Ordem do_ Dla nos termos do
art. 91, f 3', do Regimento lntemo)
Discussão, eril tunio úniCO,- do Projeto de Lei do
Senado n' 163, de 1!191, de autoria do Senador Nelson
Wedekin. que dá nova ~çio ao§ 2' do artigo 224 da
Consolidaçio das Leis do Trabalho- CLT,tendo
Parocel<s. sobn"s529e530. de 1995.das CaniW...
- de Assuntas Sneials, favori.ve~ e
-de Assuntos Ec:onômlcos, contrário.
Em discussão. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que seri. lido pelo Sr. 1° SC!Cnitário em ex.ercíciO, Senador José Eduardo Dutra.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N'1.286, DE 1!195
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 279, ai~ c, do Regimento
Interno, o adiamento da discussio do Projeto de Lei do Senado n°
163, de 199l,que "dá nova~ aoparigrafo2'doart. 224da
Consolidação das Leis do Trabalho - a..T'', a fun de ser feita na
sessão de 9 de novembro de do correDle ano.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995.- DeDo Parp.
O SR. PRESIDENTE (Júlio CAmpos) - Aprovado o requerimento, a -matéria: volta à Ordem do Dia oo prazo estabelecido
pelo Plenário.
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 16:
Disa.Jssio, em turno único, do Projeto de Resolução n• 93, de 1995 (apresentado pela Comissio de Assuntos Ecoo.ômicos como conclusão de se.i Parecer n°
539. de I !195), que autoriza a Compailhia Vale do Rio
Dooe - CVRD a contratar operaçio de cr6dito externo,
no valor equivalente a .até cinqüema milhões de dólares
norte-americanos, j.mto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIR.D, com garantia da
União.

À proposição nio foram oferecidas emendas, nos tennos do
1

disposto no art. 235, IL T' do Regimenlo Intemo.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Pnosidente, peço a
palavra, pela ocdem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conoedo a poiavra, pela ordem, ao Senador Josapbat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.
Sem :n::visio do orador.) - Sr. Presidente, desejaria que quem houvesse emitido parecer neste processo desse um esclarecimento.
Está em processo de privatizaçio a Companhia Vale do Rio Doc-e.
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Prevalece o projeto que quer auEOriza.r a operação de crédito externo em faVor dela?
Estimaria que um dos relatores da matéria prestasse esclarecimentos ao Plenári_p.
-0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Relator damatória é o nobre Senador Arlindo Porto, que deu parecer favorável.
numa bela exposição de motivos. Já que não se encootra J)!:CSCnt.e
o Senador Arlindo Porto nem o Presidente da Comissão. o Senador Gilberto Miranda. posso encaminhar a V. Ex• o parecer.
.~ O SR. JOSAPHAT MARINHO- Evidentemente que não
posso tomar COIJbecimet11o do parec« aqui Neste caso, eu ~emia
o NiiRmenro para que o Relator, presente, esclarecesse ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa aguarda o
requerimento assinado por V. Ex• (Pausa)
Convocamos os Srs. Senadores que se encontram em seus
gabineles para que se dirijam ao plenário para a votaçlo nominal
dos ilens seguintes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o SeCretário em ex.erdcio, Senadoc José Eduardo Outra.

É lido e aprovado o seguinle.
REQUERIMENTO N'1.287, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 279, alínea c, do RegimentO Interno. requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n° 93195. a
fun de ser feita na sessio de 4 de oulllbro de 1995.
Sais das Sessões. 28 de setembro de 1995.- Josapbat Morinho.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o requerimento. a matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 17
Mensagem n° 223. de 1995 (n° 662/95. na origem.), do Senhor Presidente da República, solicitando a
retimda do Projeto de Lei da Câmaia n' 73. de 1993 (n'
4.393189, na Casa de origem). de iniciativa do Poder
Executivo, que altera o artigo 180 do C6digo Penal.
(frtunitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1993).
(Em virtude de adiamento)
A m.at.&ia constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de
IS de agosto último. quando teve sua votação adiada para boje.
Em votação a mensagem.
Os Srs. Senadores que a aprovam queinun permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto de Lei da Câmara n° 73193 será defmítivamente
arquivado. Serão feitas as devidas comunicações. ao Presidente da
Replbtica e ii. Câmaia dos Deputados. O Projeto de Lei da Climam
n' 98193 e o Projeto de Lei do Senado n' 170195 voltam à sua lillmitação nonnaL
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 18:

OFÍCIO N' S/49, DE [995

N' 534, de 1995, na origem. do Presidente do Tribunal Supericr do Tmbalho, sclicilando a retimda do
Projeto de Lei da Câmaia n' 93, de 1995 (n' 4.235193,
na Casa de origem). de iniciativa daquele Tribunal. que
altera a Lei n' 8.432, de li de junbo de 1992, para rodefniir as jurisdições das Juntas de Coociliaçio e Julgamento
nas Regi~ da Justiça do Trabalho e di outras providlocias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra.
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N' 1288 DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279. alínea c. do Regimento Interno, ~
queiro adiamento da apreciação, por trinta dias, do Ofício s/49 de
1995. do Presidente do Tribunal Superior do Trabalbo, solicitando
a retii-ada do PLC 93/95.
Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995.- Senador José

Eduardo Dutra.
O SR. PRFSIDEN1E Qúlio Campos) • ApoVado o recpcrimenIO,amatma~àO!dem do Diana dalaeslabelocida pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Item 19•

MENSAGEM N• 259, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

DiscuSsão, ein iüiiiOUiiiCO.-do Parecer da Comissão de Relações Exterii:Jtes e Defesa. Nacional, sobre a
Mensagem n° 259, de 1995 (n° 752/95, na origem), de 7
de julho último, pela qual o SenbClr' Presidente da República ~brnete à deliberação do Senado a escolha do Seobor SÉRGIO MARTINS THOMPSON FLORES. Mi·
nistro de Primeira -Classe da CaiTeira de Diplomata,
para. cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita. exercer a função
de Embaixador do Brasil juniO à República do Iêmen.
A matéria constante do item I 9 da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do parágrafo único- do art. 383 do Regimento
Interno, deverá ser apreciada. em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionánóS aS providências necessárias, a
fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão transforma~.st: em secreta às 16hl4min e volta a
ser pública às 16h30min.)
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)· Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, redações fmaís que serão lidas pelo Sr. 1° Se~
cretário ein exerCício, Senador Levy Dias.
São lidas as seguinlci:
-

PARECER N" 623, DE 1995
(Da Coinissão Diretora)

Redação liDai do Projeto de o..nto Lq:i>lali>o ri'
4, de 1995(n' 210,de 1992,na CimaradooDepntadoo~
A Comissão Oiretota apresenta a tedação rmat do Projeto
de Decreto Legislalivo n' 4, de 1995 (o' 21 O de 1992, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de Seguridade
Social enttc o Governo da República Federativa do Brasil e o Rei~
no da Espanha, assinado em Madri. em 16 de maio de 1991. bem
como das Notas Diplomáticãs trOcadas em maio e jnnbo de 1992,
com a nova versão para-o- arL 4° desse ato internacional.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de setembro de 1995. - ·
JúUo Campos, ~sidente- Ney Suassuoa, Relator- Levy Dias
-Antonio Carlos Valadares.
ANEXO.J\.0 PARECER N"623. DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo. e eu, Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGIS{..ATIVO N" DE 1995
Aprova o texto do Convênio de Seguridade Social entre o Governo da RepúbUca Federativa do
Brasil e o Reino da Espanha, assinado em Madri, em
16 de maio de 1991, bem como das Notas Diplomád·
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cas trocadas em maio e junho de 199:Z, com o nova
versão para o art. 4° dCSSC' ato internacionaL

O Con~sso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Convênio de Seguridade Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha. assinado em Madri. em 16 de maio de 1991. bem
cciDO das Notas Diplomáticas trocadas em maio e junho de 1992,
com a nova versão para o art. 4° desse ato internacional.
. Pará~o úniCo. São sujeitos i aprovação do Congresso
Nac1onal qua1squer atos que possam resultar em revisão do referi·
do Convênio. bem como quaisquer aj:lstes complementares que.
nos termos do art. 49,1. da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacíonal.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECERN'624,DE 1995
(Da Comissão Dirdora)

Redação ftlllll do Projdo de o..nto Legislativo n'
70, de 1995 (ri' 59, de 1995, na Câm.... doo Depntadoo~
A Comissão Diretora apresenta a redação futal dO Projeto
de Decreto Legislativo n~~" 70. de 1995 (n° 59, de 1995, na Câmara
dos Deputados). que aprova. o texto do Acordo sobre Tran!>pOrte
Aéreo entre o Governo da República· Federativa do Brasil e o Go.
vemo de Macau,celebrado em Macau, em 15 de julho de 1994.·
Sala de Reunião da Comissão.-28 de setembro de 1995.JúUo Carlos, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Levy DiasAntônio Carlos Valadares.
·
ANEXO AO PARECER N• 624, DE 1995
Faço saber que o Congreso Nacional aprovou, e eu. Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28, do Regimento Interno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Macau, celebrado em· Macau,
em IS de julho de 1994.
O Cong:J;Csso Nacional decreta:
Art. 1~~" É aprovado o texto do aoorcio sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Macau, celebrado em Macau. em 15 de julho de 1994.
Parágrafo único._São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como qua"isqller aju-stes complementares que.
nos termos do art. 49. I. da Constituição Federal. acanetem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art ·2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
-

PARECER N' 625, DE 1995
(Do Comissão Dlretora)

Redação final do Projeto de Decreto Legislatl·
85, de 1995 (n° 123, de 1995, na Câmara dos

vo D110
Deputados).

A Comissão Dimora apresenta a redação fmal do Projeto
deDecretoLegislativon°8S,de 1995 (n° 123.de 1995.naCâmara
dos Deputados) que aprova o texiO do Acordo, por Troca de Notas, sobre Exetcício de atividadess remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático. Coosul.ar, Administrativo e Técni· .
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co. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Austrália. em Camberra em 22 de agosto de 1994.
Sala de Reunião da Comissão de 28 de setembro de 1995.

Júlio Campos. Presidente- Ney Suassuoa, Relator- Levy
Dias.- Antonjo Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N"625. DE 1995

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu.
J)rcsídente do Senado Federal. nos termos do art. 48. item 28. do
Regimento Interno promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995

Aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas
sobre Exercício de Atividades Remuneradas por Par·
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994.

O Congi_iSsõ-Naiiorial decreta:
Art. l 0 É aprovado o texto do Acordo. por Troca de Notas,
sobre o Exercício de Atividades remuneradas por Parte de De~
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo o
TécnicO, celebrado entre o Governo da República Federativa doBrasil e GoVerno da AuStiília, em Cãmbeni. em 22 de agosto de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovaÇão do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acx:K•
do. assim como quaisquer ajustes complementares que, nos ttJrmos
do art. 49, I. da ConstituíçãO Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ·ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto Legislativo entra em viga nA data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os pareceres vio
à publicação.
- - -- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Scctetário em exercício. Senador levy Dias.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 1.289, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos teunos do art. 321 do Regime~to ln!etno. requeiro dispensa de publicação. para imediata discussão e-votação. da redação
fmai do Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de 199.5 (no-210/92, Da
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Convênio de Seguridade Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e:
o Reino da Espanha, assinado em Madri, em 16 de maio de 1991,
bem como das Notas DiplomáticaS trocadas em maio e junho de
1992. -Com a DoVa Versão pan-oart. 4° desse ato intemacimial.
Sala das Sessões, 28 de selembro de 1995.- Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permancccr sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecúçio
da redação fmal.
Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. está encenada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram-permanecer Sentados. (Pausa.)
'
Aprovada.
O projelo vai à prórirulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Jollio Campos)- Sobro a mesa. re·
quçrjmento que será lido pelo Sr. 1° Socret.lrio em exercício, Sena·
dor Levy Dias. ,
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 1.290, DE .1995
SCDhor Presidente,
Nos tennos _do art. 321 do Regimento l.nlemo, requeiro-dispensa de publicação. para imediata diScussio votação. da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n•·70. de 1995" (n•
59195. na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo enlre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo de ·~au. celebrado'em Macau, em 15 de
julho de 1994.
Saladas Sessões. em 26 de Sdembro de 1995.- Jcll'cnoa Peres.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) .- Em votação o requerimento.
·
·

e

Os Srs. Sena~ qu~ o apmv~ cp.~e~ permanecer sen·
tados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento. passa-se à .imediata apreci18Çio
da redaçio finaL
·· · ·
· · ·
·
-Em discussio a redaçio fmal. (Pausa)
Nio baveudo quem poça a pol&vn. está Cooem.da a disi:uS5io.
- Em vOtaçlo.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)·
Aprovada.
O projetO vai à prollllllgaçio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa. re·
querimento que sed.lido pelo Sr. 1° Secretário em exett:icio, Sena.dorLevy Diu.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 1.291, DE 1995

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 321 do Requerimento Interno. requeiro
dispenSa. de publicação, pam imediata diiiCIIISSio e votação. da re·
dação fmal do ProjetO de Decreto Legislalivo n• 85. de 1995 (n'
123/95. na Câmara doo Deputados),que aprova o texto do acotdo,
por Troca de Notas. sobre o Exercido de AtiVidades Remuneradas
por Parte de Dependentes do PeSSO&I Diplomático, Consular. Ad·
lni.nittativo e Técnico. celel:ndo entre o Governo da República
Fedetativa do Brasil e o Governo da Austrália. em Camberra,- em
22 de agosto de 1994.
Sala das S..sões, 28 de setembro de 1995. -Jeffi:rson Pen:s.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) Em votação o re·
querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadoo. (Pausa)
-- - - - Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redaçio fmaL
Em disrursslo a redaçio fmaL (Pausa.)
Nio haveudo quem poça a palavm. está encerrada a disrurssio.
Emvomção.
Os Srs. Senaciores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projetO vai Apromulgoçio.
O SR. PRESIDENTE (11!!io Campoo)-Sobre a mesa!"'=""
res que serão lidoo pelo I' SecreúriQ em exercicio. Sr. Levy Dias.··

- Siió Lidos oo seguintes:

-
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PARECER No 626 DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a

Proposta de Emenda à Constituição n° 39, de 1995, que "altera o § 1o do artigo
177, da Constituição Federal".
Parecer as Emelldas de Plenário.
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
As emendas reapresentadas pelos Senadores ROBERTO FREIRE.
ANTONIO CARLOS VALADARES e JUNTA MAR!SE. por ocasião da
apreciação em primeiro turno da PEC 39, de 1995. no Plenário resultam, ambas
dos procedimentos adotados por nós na condução do Parecer perante a Comissão
de C onstituiçào: Justiça e Cidadania.
O. Parecer que àpri:setitamos à apreciação da Comissão compõe-se
basicamente de uma discussão a propósito da necessidade de preservar sob .
controle estatal o segmento da economia que envolve os interesses da atividade
petrolífera.
Propomos, por isso, em nosso Parecer, alterações ao texto aprovado na
Câmara dos Deputados, mesmo· prevendo as dificuldades para a sua aprovação, e
se nprovadas. a necessidade de retomo à Câmara Federal.
Esses entendimentos por nós adorados como fi.mdamentais. foram levados
pessoalmente ao conhecimento do Presidente da República que condecendeu com
a idéia. inclusive firman~o. expressamente e de forma singular. um compromisso
de manter a PETROBRAS sob controle governamental e com antação nas àreas
onde explora modernamente. além de preferi-la em concorrências onde as
propostas fossem apresentadas em condições de igualdade, tudo conforme
Jefendímnos e defendemos.
Também considerou a epístola presidencial a oportunidade de vir a regular
a mntétia pela via da lei complementar, para que o debate no Congresso Nacional
firmasse o compromtsso<ie uma sólida base parlamentar.
Constrage-nos apreciar as emendas ora apresentadas. De um lado porque
traduzem exatamente o que o Presidente firmou em compromisso por nós
levantados: de outro porque traduzem o que sentimos para a proposta em exame.
Ainda por ocasião do exame na CCJ, dissemos da nossa concordância e
particulnr ndmiração pela emenda do Senador ROBERTO FREIRE e
pelo
sentido material dns emendas do Senador ANTONTO CARLOS VALADARES e
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da Senadora JUNTA MARISE, cttias propostas defendemos em nosso Parecer e
junto ao Senhor Presidente.da República, CJUe as acatou, expressamente. Mas o
dilema em que nos colocamos é de aceitar as teses, mas ter que opinar
ccintrnriamente as emendas, como já o fizemos anterionnente e muito mais, agora,
para manter a reciprocidade do compromisso que firmamos com o Presidente da
República.
Como dissemos anteriormente, nosso objetivo de preservar a
PETROBRÁS foi atendido sem confrontos temeráriuos e de resultados
imprevisíveis, a partir do instante em que o Senhor Presidente da República
fonnal e expressamente assumiu o compromisso de encaminhar ao Con~,rresso
Nacional Lei Complementar inserindo as propostas por nós consideraàas
fundamentais. Constrange-nos, pois, não acatar, agora, as emendas aqui
reapresentadas, embora concorde e defenda os seus conteúdos, como o fizemos
em nosso Parecer. Contudo ante o compromisso do Senhor Presidente da
República não vejo como fugir dessa posição. Mantemos, em consequência, os
Pareceres oferecidos a essas emendas anterionnente, e já acolhidos por esta
Comissão.
É o Parecer.

Lü'cfo Alcântara

rancel i no Pereira
J

•

Edison Lobio

Anexo ao Parecer do Senador Ronaldo Cunha Lima.

Suscitou-se preliminannente,.nesta Comissão, a possibilidade de
regular pela via de lei COtt]plementar, dispositivos constitucionais
onde a exigência desta não fosse .expressa.
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A .discussau fJVI: sou ~:cnsura o compromisso do Presidente da
República em correspondência ao Presidente do Senado, na qual
cstabclcce.u garantias amanutenção da PETROBRÁS, como agente
da União no setor petrolífero, ·e, entre outros, solicitando a
possibilidade do exame da norma reguladora através de lei aprovada
por maiori.a qual i ticada.
Defendendo a tese da regulação constitucional sempre pela via
da lei complementar. concordamos com o propósito do Presidente da
Repúblit·a;· e· entendemos desnecessário que o . dispositivo
colistitutional contenha expressa exigência de lei complementar para
gu"e se' óperc sua. e~ecução por esta via normativa.
Nesta Comissão, seguidos por outros Senhores Senadores, o. ·
Senador Josaphat Marinho, abriu a discussão a propósito desta
invalidade constitucional. Cabe-nos, na condição de Relator da
matéria, propor algumas considerações que consideramos pertinentes.
Lei C01i1plementar

Conceito - "'Em princípio - como afirma Victor Nunes Leal todas as lei são complementares. porque se destinam a complementar
princípios básicos eminciadosna Constifüição. Geralmente, porém, se
reserva esta denominação para aquelas leis sem as quais detem1inados
dispositivos col1stituciónais não podem ser aplicados".'
Hú de se entender que a definição do saudoso sociólogo e
Ministro do STF, ampliou o raio de abrangência da lei complementar.
Modernamente é possível inferir que são complementares as normas
referidas no texto constitucional para dar eficácia a certo dispositivo.
"Lei complementar é, pois, toda aquela que contempia uma
matéria a ela entregue de forma exclusiva e que, em conseqUência,
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mediante

quorum

O Mestre José Afonso da Silva, emérito Professor de Direito
Constitucional, hoje Secretário de Segurança de São Paulo, cm obra
de fundamental relevo para o repertório bibíiográfico nacional,
discorre sobre a matéria afirmando:
"Leis complementares da Constituição são leis integrativas de
normas constitucionais de eficácia limitada, contendo princípio
intuitivo ou de criação de órgãos ou scçôcs judiciárias nos casos
previstos, e sujeitas à aprovação pela maioria absoluta dos membros
· ·
do Congresso Nacionnl". 3
Não há nos mais famosos escritos sobre a matéria a exigênciada
expressão direta constitucional. Certo que atendida pela
jurisprudência predominante, a corrente que só acredita cm lei
complementar quando seguramc.~tc • ,jressa na Carla Federal,
aproveita, de um modo bem subjetivo de uma situação histórica para
reforçar o seú argumento.
História- No modelo atual, afirma José Afonso, "esse tipo de lei
complcmcntnr insinuou-se no direito constitucional brasileiro através
do art. 22 da Emenda Constitucional no 4, de 1961, 0 chamado Ato
Adicional que instituiu o parlamentarismo el~mero. Dizia o
dispositivo: "Podcr-sc-á complementar a organização do sistema
pnrbmcntarista de governo ora instituído, mediante leis votac!as nas
duas Casas do Congresso Nacional, pela maiorin absoluta dos seus
membros".,,

Evidente que a lei seria um complcr.:~nto constitucional
tormmdo, como já disse antes, mms amplo o raio- do princípio
cstaoclccido.
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Na Constituição de 1967, cor.sidera José Afonso, e roais
precis<Jmente no Art. 24, § 2°, havia· a remissão a lei, sem que
constasse Q expressão comp~ementar, mas "a despeito de enteder-se
por leis complementares as assim mencion::das na Constituição,
vúrios _argumentos demonstram que a lei referida no questionado
dispositivo é complementar". Entre tantos argumentos favoráveis à
mudança na estrutura da norma reguladora, o insigne Professor
avaliza o conteüdo material da disposição a ser regulada: trata-se de
norma fundamental que faculta interferência inter-órgãos.
Da 1\'ature=a Jurídica - Para isto resume José Afonso "Terão
elas a mesma natureza jurídica que seu conteúdo indicar, podendo,
pois. haver leis complementares que, em ra=ão da matéria de que

tratam. sejam de direito constitucional. emboraformalmente mio o _
sejam"

O Des. Adriano Marrey. do Estado de São Paulo considera que
"ainda que, por tímida interpretação do sistema constitucional não se
deseje. no rigor técnico (nem sempre obedecido na elaboração da
própria Carta Magna), ter como lei complementar aquelas não
batizadas com esta denominação, impossível será olvidar-lhe o
alcance, queas equipara perfeitamente a ela. pela nature=a da matéria
a ser regulamentada, e consequentemente, na indução de não
poderem ser alteradas seln a observância do rito constitucional'' 4
Difícil de definir. a natureza jnrídica da lei complementar
encontra abrigo cm diversas correntes, e ao sabor delas a caua uma se
explica.
~
-- - -·
Dir-se-á que é estritamente constitucional. na forma conceituai
mais comum, sua natureza jurídica. Embora outros contesten:,
afirmando que sua constitucionalidade decorre da matéria invocada
parn o seu trntamcnto.
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O STF na i\DIN 14-4, Relator Ministro Célio l3orja, entendeu
que '"a ki que invada matéria própria de lei con~r!emcntar fer~ a ·
constituição", mesmo ·assim em outros casos tem entendido que :1ão
hil inconstitucional idade na lei que· fere lei complementar.
Para solver tais dúvidas convencionou-se dizer que há leis
complementares que criam situações para serem reguladas por :eis
ordinúrias respondendo assim diretamcnte i~clos efeitos de sua
remissão, e há leis complementares que dependem pnm sua execução
de leis ordinárias mas assim determinado na constituição. Para as
primeiras apresenta-se a relação legal, pra a sc:;unda relação
constitucional.
Daí que é possível haver lei complementar sem natureza
cstritnmentc constitucional, tendo assim - no dizer de José Afonso - a
nntureza que o seu conteúdo indicar.
Formalidade Constituci01ia/- Convenhamos que não há na aluai
Carta Magna, como também em outras, primor na definição material
rescrvnda à lei complementar. Sabe-se que são complementares porque a expressão acompanha o dispositivo, embora muitas nonnas
carecem c superam outras sem que tenham este status.

As leis que cuidam, em ordem, do Piano Plurianual, das
Dirclrizes Orçamcritárias, c do Orçamento Anual, são leis que em si
mesmo tem uma relação de hierarquia. Elas se integram, e comandam
para normas outras numa relação de prevalência. Certo que em sendo
leis cspeciais .. dc efeito temporário, não poderiam ser içadas à espécie
em discussão. entretanto é mister que se faça a chamada à baila, para
se vê que há possibilidades de mutações - constitucionais,
perfeitamente penniiidas no texto, interpretado hannonicamente.

A Jurisprudência - O julgado mais recente do STF, a propósito
da matéria, é da relataria do insigne Ministro Celso de Melo. Trata-se
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de um caso de Ação Direta de Inconstitucionalidade (A:J!N 789) onde
se questionava disposições da lei da União no 8.443/92, cm cuja
ementa consta o seguinte verbete: "Só cabe !-::i complementar,. no
sistema de direito positivo brasileiro, quando fonnalmcnte reclamada
a sua edição por norma constitucional explícita".

Este entendimento segue entre outros, um do Ministro Moreira
Alves, de notúvcl conhecimento jurídico, no RE I 03.808, onde exige
expressa comunicação constitucional para que a matéria reserve-se ao
status complementar.
A jurisprudência brasileira moderna é abundante cm qualquer
matéria. Entretanto. ousamos insistir na tese c, cm sendo o caso, ir
com ela ao STF. Para tanto lembramos os casos que desaguaram na
Sllmula 5, sendo leadind case o Mandado de Segurança n° 9.619 São Paulo, e de onde se apreguou que a sanção supria o vício de
iniciativa do Poder Executivo. Isto sob a Relataria ímpar .de Victor
Nunes Leal. Daí até 1974. quando o Ministro Oswaldo Trigueiro de
Albuquerque e Mello, Paraíbano de Alagoa Grande, Relator da
Representação no 890,~~ originária da Guanabara, decidiu, com o.
acompanhamento da Corte. por entender diferente, com base na teorin
da rigidez constitucional, inferindo que "a sanção não supre a falta de
iniciativa."

Hierarquia âas Leis e a PEC39- A aventada possibilidade de
regular a matéria por lei complementar sem que necessariamente isto
esteja expresso na Constituição, não fere, cremos, o brio da lei
complementar. A matéria tratada na espécie é de um:> envergadura
que merece nosso cuidados, tanto para a modernidade do país, no
argumento do governo, quanto para a sua segurança, conforme
pregamos. Pela sua singularidade, a forma não pode prejudicar o
mérito da iniciativa.
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Por envolver um ramo da economia de particular interesse
nacional, histórica c emocionalmente mantido sob a um visão
ideológica, não há de se negar que sua regulamentação se dê pela via
da· lei complementar, onde o Congresso Nacional aprecia e aprova
sempre com aquiescência da maioria absoluta de ambas as Casas ..
Por último, pedindo· vema, aos ilustres pares que esposam
pensamento contrário, não cremos na manutenção da ortodoxia que
hoje se mantém interpretando a matéria. Há muito mais lógica em
definir-se o status da norma pelo seu conteúdo material que pela
exigência de uma expressão que se segue ao nome de lei.
-

Há algumas espécies normativas na Constituição que não são
ordinárias, entretanto como tal são entendidas. Deste exemplo
<:onstam:
lei especial - a que cuida de definir os crimes de
responsabilidade, estabelecendo normas de processo e julgamento,
mesmo votada por maioria simples; ( /1· 1· I . t'· 'J ' '··I
lei orgânica - a que regerá os destinos do Município, votada por
maioria qualificada de dois terços; e a que regerá os destinos do
Distrito Federal, taiJlbém votada por maioria qualificada de dois
terços; ( fl'~· ~i "'!" l r )
estatuto - em dois casos no status complementar, tratando da
Magistratura e do Ministério Público.
Ora, é sempre a razão material que norteia o sentido da norma
reguladora. Não a faz ser ou deixar de ser complementar, o fato de
uma norma ter o não ter a sua indicação seguida da palavra
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complementar. São, em sentido lato, kÍs orgânicas integrativas da
constituição .
. .· · Na complexa· hierarquia endossada
constitucional (art. 59, CF) encontramos:·
I - emendas à Constituição, as que
constitucional;

pelo · nosso · sistema

objctivan~

alterar o texto

· 11 - leis complementares, as · destinadas a intcgralizar a
ConstituiÇão;
III - leis ordinúrias, as que tratam de regras mínimas de carãter
geral;
IV - leis delegadas, com a mesma imperatividadc das leis
ordinárias, são editadas pelo Presidente da República, com base cm
autorização do Congresso;
V - medidas provisórias, destinadas a suprirem, pro tempore,
necessidades urgentes e inadiáveis, adotadas diretamentc pelo
Presidente da República;
VI - decretos legislativos, que se destinam a manifestação da
competência de efeito externo do Congresso Nacional;
VI - resoluções, decisões colctivas; que no Congresso Nacional
prestam-se a manifestar sua competência privativa de efeito interno.
Em que pesCfiGs argumentos já levantados, tenho como viável a
possibilidade material -e isto é comum no a tua! texto Constitucional de determinado assunto vir a ser tratado por uma ou outra norma, na
ordem estabelecida nos incisos acima descritos .. É evidente que a-
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organização hierárquica das leis, compreende um sistema harmônico
inter-relacionado, de maneira que as inferiores estejam contidas 'las
supeirores e delas fazem parte, não sendo inválido o tratamento de
uma matéria destinada a inferior pela superior.
Daí porque não apenas o vulgo está correto quando afirma que
'"quem pode o mais. pode o menos".
Ora, se a Lei Complementar, é superior a ordinária, no
tratamento constitucional, e há, na sua natureza jurídica, a
possibilidade de estar em um nível para-constitucional às vezes, como
se demonstrou anteriormente, é evidente que pode alcançar momentos
de outras normas, o que não é possível é que uma lei ordinária, para a
qual apenas a maioria simples é exigida, tratar matéria reservada à
uma lei complementar, para a qual se exige maioria absoluta.
Lembro que no Salmo 119 (119) o livro Santo trata as normas
divinas sob as mais diversas expressões: caminho, prescrições,
mandamentos, preceitos, decretos, palavras, lei, juízos, testemunhos,
promessa. Mesmo assim não deixa a Mensagem de Deus ·de ser
Mensagem de Deus.
Ao Parlamento cabe definir os critérios da legislação, o que não
lhe é possível é, adotado uma norma com status tal, redifinf-la
segundo conveniências do momento. É da natureza do Parlamento
legislar.
Com efeito, opinamos no sentido da possibilidade de reger por
lei complementar um dispositivo constitucional mesmo que dele não
conste a exigência expressa dessa modaliJàde normativa. Concluindo
que o Parlamento, por suas duas Casas, pode decidir que uma lei
tenha o status complementar, mas não o contrário.
Sala das Comissões, 28 de Setembro de 1995.
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PARECER N°"628, DE 1995
Da Coniissão-âe Educação. sobre o
PLC 81/1995, (n° I 0/95, na Casa
de Origem). que 'institui o ano de
1995 como o "Ano Zumbi dos
Palmares". em homenagem ao
tricentenário de sua morte'.

RELATOR Senador .José Roberto Arruda
Logo ao inicio do Século XV!I. os Capítã'es-Mores de
Pernambuco e os Go\emadores-G<:rais do Brasil tiveram suas atenções
voltadas para os ajuntamentos d<: escravos negros que se_ fonnavam ao sul
da Capitania de Pemambuco. em t<:ITas ho_1e pertenc..:ntes ao 'Estado de
Alagoas.
Eram ajünfafnentos fonnados por ne~:-rros escravos fugidos aos
seus senhores. Fugas essas moti\ adas pelos maus tratos que lhes eram
impostos pelos senhores de en!,!<.:nhu ba nud o tratamento JadtJ aos
escravos e, contra essa cmeldade. multo legislaram os Re'Is portugueses: em
todo o período colonial. "Uma carta régia de 1700, de D. Pedro II ao
Governador-Geral D. joão àe L.::ncastm. pode servir de exemplo: nela se
condenava a falta de roupas e de alimentos a que eram sujeitos muitos _
esc~;avos. os maus tratos a que <:rnm submetidos. principalmente por suas
senhoras, as marcações pelo lilcre c.: ft:rTo quente. as mutrlações, os açortes
etc.".
"Se tazs processos eram condenados. nem por isso deixanam de
ser praticados. JUStificando. portanto. a's e\·asões e a fomfaçào de quilombos. -Pequenos e raros, a pnncipio. foram se tomando maiores e mais fieqüentes, c
no século XVII ...
Delftre eles, um dos maiores c.: mars rmponantes foi o Quilombo
dos Palmares. Sucessl\iase:Xpedições foram empreendidas com o objetrvo de
destmí-lo, todas sem sucesso.

Setembro de I 995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Quilombo dos Palmares teve. durante um longo período, como
chefe, Ganga Zumba que. em junho de 16 78. finnou um acordo .de paz com
o Governador Aires de Souza e Castro. atra\·és do qual senam II\Tes os
aquilombados nascidos em Palmares ÜI..'OITe. porém. que havia muitos e
muitos aquilombados não nascidos no Qwlombo
Surge, então. a figura de Zumbi, que Hélio Vianna, em sua
História do Brasil, Volume L diz chamar-se Zambi e não Zumbi como ficou
registrado.
Zumbi nasceu em Palmares e tena. por isso mesmo. conforme o
acordo tinnado por Ganga, garantida sua liberdade. Mas não a quis nos
tennos propostos. Entendia que o direito a liberdade devena ser estendido a
todos, caso contrário a luta continuana. Como de fato continuou.

Zumbi assumiu, dessa fotma. a luta em favor dos aquilombados,
tomando-se um mito para os que buscavam a liberdade.
Novas expedições foram realizadas com vistas a sufocar e
eliminar o Quilombo. Como as anteriores, estas também fTacassaram.
Por sugestão do Conselho Ultramarino, o Governador João da
Cunha Souto Maior decidiu recorrer aos sertanistas de São Vicente para
uma nova e definitiva el11preifada contra o C,)uilombo dos Palmares. A
missão foi entregue ao Vicentino Domingos Jorge Velho.

Jorge Velho, acompanhado por outros bandeirantes vicentmos,
além de milhares de homens e com total apoio do Govemaâor que lhes
fom.eceu armas. munições e abastecimento. contando ainda com
financiamentos privados, iniciou sua campanha em 1690, concluindo-a
somente em 1695.
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O principal reduto do Qllllombo. situado no alJo da Serra do
Barriga, foi cerêado e tomado. "'Entre os mortos. uns 200. acossados por Vieira de Melo, caíram num precipic1o, formando-se, dai, a lenda, que não
tem nenhum fundamento histórico. de suicid1o de Zumbt. Zumb1 foi morto,
em 1695, por tropa comandada por André Furtado de Mendonça.
Exatamente no dia 20 de novembro desse ano, Zumbi teve sua cabeça
decepada por Antonio Soares, amigo que o traiu.
Zumbi é símbolo na luta pelos ideais de liberdade. Despojado de
egoísmo, não quis apenas a sua liberdade. Lutou, até a morte, para que todos
a tivessem
O nosso entendimento é de que a homenagem que se lhe prestará
com a aprovação do Projeto sob exame .! o resgate nacional de wna figura
que encarnou a liberdade como essencial para que o homem realize sua
missão na Terra.
Por todo o exposto, sou pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n° 81 /9 5.
Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1995

ROBERTO REQUIÃO, Presidente
JOSÉ ROBERTO ARRUDA, Relator
JOÃO ROCHA
MARINA SILVA

JADER BARBALHO
HUGO NAPOLEÃO
COUTINHO JORGE
EMÍLIA FERNANDES
LAURO CAMPOS
GERSON CAMAT A
BENI VERAS
WALDECK ORNELAS
BELLOPARGA
OSMARDIAS
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PARECER No 627, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, sobre as emendas de

PI~

niiio n9s. 2 a 4, a~resentadas i Proposta de Emenda à Constituição nQ 40,
de 1995, que ''disp5e sobre a institui
ção -de contribuição social para o fi
nanciamento das ações e serviços
sa~de'',
~EC

de

que tramita em conjunto com a

n9 37, de 1995, que ''acrescenta

dispositivos ao Ato das DisposiçÕes

Constitúcionais Transitórias, facultando à União instituir imposto sobre
movimentação ou transmissão de- valo-

res e de créditos e direitos de natu
reza financeira, de vLgência temporá-

ria".
Relator: Senador L0Cl0 ALCÂNTARA

EMENDA N" 2, de autoria do nobre Senador JEFFERSON PERES
A emenda em epígrafe propõe que a instituição da contribuição
autorizada pela Proposta de Emenda Constitucignal n• 40, de 1995, fique
subordinada a prévia aprovação em referendo popular, a ser realizado no prazo
de noventa dias a contar da data da promulgação da emenda ao texto
constitucional.
A situação pela qual passa o setor saúde é suficientemente grave
para que não se postergue mais a solução encontrada para evitar o iminente
colapso da rede de atendimento médico-hospitalar.
A realização de um referendo popular, nos moldes propostos na
emenda, representará, por outro lado. um dispêndio significativo de recursos não
previstos na Lei Orçamentária Anual - praticamente um custo semelhante ao de
uma eleição presidencial - e terá de ser feito num momento em que a Justiça
Eleitoral se prepara para a realização das eleições mwticipais do ano vindouro.
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A realização de um referendo popular, ademais de inoporttma e
dispendiosa. teria alto custo social, pois muitos serviços de saúde vão fechar, se
recursos extraordinários não forem apartados logo ao FWldo Nacional de Saúde.
Gostaria de lembrar também que, de acordo com o substitutivo
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. a contribuição
proposta tem caráter provisório, não podendo ser cobrada por prazo superior a
dois anos, o que é mais uma razão contra a realização do referendo ..
Isto posto, somos pela REJEIÇÃO da Emenda n"2 à PEC n• 40, de
1995.

EMENDA N" 3, de atitoria do nobre Senador JADER BARBALHO

A emenda em epígrafe, acrescenta um artigo ao substitutivo
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Emenda n• I), para
excluir da contribuição sobre movimentações ou transmissões financeiras "os
valores de créditos bancários originados de folha de pagamento até o limite de
três mil reais por correntista".
O acréscimo desse dispositivo à emenda ocasionará uma
significativa perda de receita. uma vez que a nova contnbuição passará a incidir
sobre uma parcela insignificante da massa salarial paga através do sistema
bancário.
A contribuição, em conseqüência. passarà a ser paga quase que
exclusivamente por pessoas jurídicas.
O dispositivo, além disso, reduzirá a receita da nova contribuição
também em decorrência da elevação dos custos dos serviços bancários, em razão
da complexidade operacional dos sistemas informatizados necessários para a
arrecadação, se adotado o critério de incidência proposto.
Tai sistema deverà ser capaZ de diferenciar correntistaS cujas contas
só recebam depósitos originários de folha de pagamento, de outros cujas contas
recebam depósitos de origens diferentes, e fazer incidir a contribuição apenas
sobre a movimentação dos valores que excederem três mil reais, quando
origiiiãiios de folha de pagamento, e sobre valores de outras origens.
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A· implantação e operação de tais sistemas acarretarão, para o
sistema bancário, ônus que serão repassados à União, sob a forma de custos dos
serviços de arrecadação.
Embora simpática, a medida reduz o montante da arrecadação, o que
é muito desfavorável para uma área vital como a da saúde.
Isto posto, somos pela REJEIÇÃO da Emenda n° 3 à PEC n° 40, de
1995.

EMENDA N" 4, de autoria do nobre Senador ROBERTO FREIRE
A emenda em epígrafe prevê a instituição não de uma contribuição
social mas de um imposto sobre movimentação ou transmissão de valores,
créditos e direitos de natureza financeira ( IMF)
Prevê também a destinação integral do produto da arrecadação do
IMF ao Fundo Nacional de Saúde, "para financiamento das ações e serviços de
saúde", nos primeiros dois anos de sua vigência - não se llie aplicando, nesse
período, a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos (art. 16 7,
inciso IV) - e destinando, a partir do terceiro ano de cobrança, f~· ga..
arrecadação para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e
20%, para o Fundo de Participação dos Municípios.
Qu~.:~do pago por pessoa tisica, o IMF poderá ter até metade de seu
valor deduzida daquele devido na declaração de ajuste anual do imposto sobre
renda • :.roventos de qualquer natureza, podendo o total pago ser-llie restituido
integralmente, se a soma de seus rendimentos anuais não exceder o limite fixado
em lei.
Estabelece, por fim, a fiscalização individualizada dos contribuintes
do IMF ficando assegurado à autoridade tributária federal o acesso às
informações sobre as operações que derem origem a cada lançamento ou
recolhimento do referido tributo.

Ao instituir um imposto e não uma contribuição social, a Emenda n°
4 posterga o recebimento dos novos recursos de que o Sistema Único de Saúde
tanto precisa.
Por força de dispositivo constitucional (art. 150, inciso III, alínea b ),
o IMF só poderá entrar em vigor no exercício financeiro subseqüente àquele da
publicação da lei que o instituir.
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A melhor previsão é a de que a insu,.;JÇdo _J LMF ocorra no
exercício de 1996, entrando portanto em vigor apenas em 1997, quando muitos
serviços de saúde já terão fechado suas portas por absoluta falta de recursos.
Dai a necessidade de que a tributação da movimentação ou
transmissão financeira seja instruriientalizada por uma contribuição social, a qual
poderá ser cobrada após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que
a instituir.
O exame individualizado dos contribuintes do IMF não é matéria
constitucional, além de constituir dispositivo anti-isonõmico, uma vez que não é
estendido aos demais impostos.
O acesso ~trito da autoridade fiscai a informações sobre
movimentação das contas bancárias dos contribuintes do IMF conflita com a
garantia constitucional expressa no artigo s•, inciso XII.
--......__
Vale ressaltar que a emenda apresentada pelo nobre Senador
Roberto Freire traz à baila, para discussão, posicionamento por demais
importante que, no nosso entender, deverá ~integrar o debate que se trava no .
Congresso Nacional a guisa da reforma tributária proposta pelo Poder Executivo.
A solução apresentada, consubstanciada no substitutivo aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Emenda n• 1), é medida
emergencial a ser adotada em caráter temporário, até que a Reforma Tnbutária
equacione de maneira definitiva a questão do financiamento das ações e serviços
de saúde.
Isto posto, somos pela REJEIÇÃO da Emenda n• 4 à PEC n• 40, de
1995.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pareceres lidos

vão à publicação. O Projeto de Lei da Câmara n° 81, de 1995 (0°
10/95. na Casa de origem), cujo parecer foi lido antcriormenie, fi-

cará sobre ~ Mesa. durante cinco dias úleis, a run de receber
emendas. nos termos do art. 235, ll, "d". do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução no 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra. ao eminente Senador Humberto Lucena,
primeiro
inScrito. S. Ex• dispõe de cinqüenta. minutos para
o seu pronunciamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, trago
hoje ao plenário desta Casa minha prt>OCUpação com o quadro critico em que se encontra a nossa agricultura. Setor que nonnaJmente já se ressente das dificuldades decorrentes das instabilidades climáticas e que hoje amarga mais uma vez,- e mais fortemente ainda,
os efeitos das modificações ditadas pela política econômica.
Com efeito, de modo até paradoxal, os agricultores do País
estão pagando a conta da estabilização da economia. que o Plano
Real, nos seus dezesseis meses de vig~ncia, tem conseguido manter, suplantando as expectativas e superando. com êlc.ito. os seus
antecessores. Uma conta que o próprio Presidente da Repóblica.
Fernando Henrique Cardoso. também na condição de médio agricultDr. vem de J:Úblico rcconbecer. manifestando, ao mesmo tempo, sua prcocupaçio em Se traçarem melhores e mais coosistentes
perspectivas para o· setor agrícola.
Na verdade, essa crise já vem se arrastando há muitos anos.
E, sem dúvida. expressa a falta de uma verdadeira politica agticola
para o P;ús. Mas nos últimos oito meses ela ganhou objetivam.ente
uma maior intensidade. fazendo com que assistissemos a cenas
preocupantes e. em alguns casos, até dramáticas, envolvendo (r~
dutores rurais que. inadimplentes, tiveram e continuam a ter que se
desfazer de seus patrimônios a preçoS vis,
pod.Cmn honrar
seus compromissos com os bancos e com fornecedores dê matérias-primas e -insumos. O preço médio de venda da tena. por
exemplo, desde o mês de abril caiu pela metade.
Os números dessa crise, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, chegam a ser comparados por alguns analistas com os que se
registraram no chamado crack de 1929. O que, mesmo se conSiderando que possa haver nessa apreciação -algum exagero. demonstra
a sua inquestionável graVidade.
Objetivamente, as razões bbiCas c imediatas para a eclosão
e desenvolvimento desse quadro residem nos seguintes pontos: 1.
Os preços de men:ado dos produtos agrioolas desceram • um nível
extremamente boixo. ficando praticamente congelados durante o
primeiro ano do Real; 2. Os jlros sobre os rmanciamentos. por sua
vez, foram colocados pela chamada "âncota" monetária do Plano
em um patamar inedita.mente alto. A Taxa Referencial (I'R), por
exemplo, que corrigia os empréstimos, evoluiü para 37M% entre
agosto do ano passado e agosto deste ano: 3. O cimbio supeiSObrevalorizado veio a coiJtribuir fortemente para que as exportações
agricolas caissem e, ao mesmo tempo. para que os produtos agrícolas estrangeiros, altamente subsidiados em seus países de origem e ajudados ainda mais por tarifas internas muito favoráveis a
eles, viessem a concorrer deslealmente com os nossos; 4. Os impostos incidentes sobre os produtos agrícolas nacionais, que continuam excessivamente altos; e tudo isso em meio ao impacto dos
fatores climáticos negativos, como a estiagetp. do Sui(Sudeste logo
na largada do plantio, no inverno e primavera do ano passado, sem
o que a. safra 94'95 teria. conicertezB. sido muito maioc.
Assim, estabeleceu-se uma situação insu:-~tentável para a
economia do campo. com os centros produtores mais distanciados,
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enveredando por um verdadeiro caos. como se está vendo aconte-cer, particularmente, na região dos cerrados e nos rincões gaúchos,
onde a abertura de fronteiras veio tornar inviável cultivos de longa
tradição, com os inevitáveis reflexos sobre os demais serores da
economia. Haja vista que a venda de lr8.I.OreS para o campo caiu
33% no primeiro semestre deste ano, em relação ao primeiro semestre de 1994, e a venda de adubos declinoo 21% em igual período, fato que obviamente tem redundado em um inevitável au·
mento do desemprego nesses se~s.
Desse modo, não é por acaso que já se denominoo a crise
agricola atual uma "âncora" verde do Plano Real~ ou ~~eja, ela pro-piciou a manutenção de uma grande parte dos preços da economia
em patamar expressivamente baixo, ao mesmo tempo em que pro-vocou a redução da receita do setar vegetal em tomo de 30%.
Na verdade, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a situaçio
de dificuldade na área agrioola não 6 de boje. Vem já de alguns
anos e foi agravada. particulannente, durante o Governo Colloc.
Primeiro foi a excessiva redução das tarifas de importaçã.o de produtos agricolas, implementada com base na idéia de que uma forte
abertura de nossa ecao.omia paxa o mercado externo supostamente
iria conferir-llle maior competitividade no comércio exterior.
Segundo. o plano de estabilização daquele Governo nio someme desmantelou o pouco de política agrlcola. até entio em vigor. como não permitiu o- neces.sãrio desenvolvimento de qualquer
altemativa para o plaoejamento agrícola nacional nos prazos médio e longo. E as culblras que mais sofreram foram justamente as
mais importantes para a composiçio da cesta-básiCa de alimentos,
cem destaque para o arroz que. junto com o feijio, forma o prato
de resistência da grande maioria da população brasileira.
No caso do feijão. segundo a Sociedade Rural Brasileira, de
janeiro a abril deste ano, os produtores de São Paulo. por exemplo.
roceberam em média 61% meuos do que no mesmo pcriodo de
1994. Em termos globais, a entidade estima que houve uma queda
de reoeita da ordem de 26% sobre o ano passado. Já o arroz. que 6
a nossa maior culbJra depois do milho e da soja. com uma -prodUção de ClllzC milhões de tooeladas em 1994. determinou um prejuízo nunca imaginado pelos agricuko.-es brasileiros - 9.6 hilhões de
reais ou 2% do PIB naciooal. segundo recente pesquisa da Univer·
sidade de Sio Paulo (USP). Com relação ao algodão. o Brasil que
até o início dos anos 90 em o sexto produtor mundial e o quarto
exportador, em 1992 já tiuha passado a ser o segundo maior importador. perdendo apenas para o Japio.
A propósito do algodão. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, devo fazer um registro especial: pouco antes da visita que o
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso fez ao Nordeste.
particularmente. A Paraíba, tive a oportunidade de endereçar a Sua
Exa:lblcia. subscrita pelos Senadaos do meu Estado e pelos Deputados da bllncada do PMDB na amara, uma carta em que sugeria o
l•nça!llCT!!o de um ~ de n:cuperação da cu!bmllligodoeD do
Nordeste. prnticumenle dizimada pela cbamada praga do "bicudo".
O Senhoc Presidente da República D1tllldoo os órgãos t6cnicos examinar a matéria. A EMBRAPA enlrOU em a.ção; o Sr. Minislro da Agricultura deu ~ favorável, e o Senhor Presi~e
Fernando Henrique Cardoso, em sua visita a Campina Grande,
anunciou de público o plano de recuperaçllo da cullllra do algodão.
que se fosse realmente executado teria dado um passo muito grande no sentido de que pudesse aquela culblta pudesse vir-a ser reiili~
v ada, inclusive numa convivência com o "bicudo", como já acontece em vários países do mundo.
Acontece, porém. Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, que
o progra.ttra de recuperação da cultura do cacau ficcu no papeL A~
boje um centavo sequer foi liberado pelo Governo Federal - e ji se
vão vários meseS da visita do Senhor Presidente da República a
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Campina Grande e à Paraíba - para que se iniCiaSSe i -~peração mercado exterior e vamOs chegar logo com o ·algodão nos 80% de
da rulrura do algodão do Nordeste. salienlando que o algodão dependência de mercado externo. Isso significa que- estalnoS desmoc6, algodão de fibra longa. próprio do semi-árido, do Sertão, do
prezando aquilo que nos é mais caro neste momento: a gera.çao de
Cariri, do Curimataú, da Pamíba e dos demais Estados nordesti- empregos. porque não há uma cultura que gere mais empregO do
nos, deixou de ter ampliada sua plantação e, com isso, sofreu granque O algodão.
demente a nossa exportaçio.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V.
O Sr.Osrnar Dias- Permite-me V. Ex• um aparte?
Ex ... que vem sendo altamente competente. nobre Senador. no deO SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex" com prazer. bate desta matéria no Senado Federal. Tenho ouvido freqüente·
O Sr. Osmar Dias - Cõ-m muita satisfação observo o exa- mem.e o discurso de V. Ex.., que não é outro senão este que acaba
me detalhado da crise que envolve a agricultnra e. de forma bas- de dar conteúdo ao seu brilhante aparte.
tante profunda, o agrobusioesSbrasileíro responsável, hoje. por
Quanto aos subsídios para a agricultura. já chegarei lá. Que·
40% de tudo que se comercializa externamente. Ou seja, estamOs ro aperias. ·neSta oCasião, lembrar a V. Ex• que, na verdade. foram
matando 40% da receita que estamos conquistando no mercado justamente os altos subsídios concedidos à agricultura pelos que
exterior. Nio há mais tempo a perder. Ou o Brasil entende que o compõem a Comunidade Européia que dificultaram o andamento
único setor que api"eSeiita vantagens c-omparativas no mercado in- da chamada rodada Uruguai do GAIT. V. Ex• deve lembrar-se
temacional é o selar agropecuário -oo.- irá perder uma grande opordisso. e lá estava presente a delegação brasileira.
O S['~RonaJdo Cunha Lima- V. Ex•me penníte um apartunidade de se imegrar, de forma competitiva, na globalização do
mercado como ocorre walmente. Tenho defendido a tese de que te?
devemos parar de reclamar a falta de uma política agricola e cooO SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. nobre Senador
clamar uma politica de segurança alimentar como ftZel'8m os paíRonaldo Cunha Lima.
ses na Europa após a Segunda Guerra. igualmente os EstaOOs UniO Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Humberto, uma vez.
dos c o Japão que tratam a segurança alimentar como se fosse uma mais., V. Ex•, com autoridade e conhecimento. aborda questões
verdadeira religião. Nio é à toa que os estoques de alimentos no econômicas de vital importância para o Brasil, principalmente para
mundo estio altos exatamente nos paises desenvolvidos c muito o Nordeste. Faz pouco tempo, e V. Ex• lembrou, fruto de um trabaixo no.-= países em desenvolvimento. Fiz um cswdo baslanl.e pro- balho seu, de uma sugestão encaminhada por carta ao Senhor Prefundo a respeito da questio dos subsídios que OCOITem nos princi- sidente da República. a proposla de recuperação da cultura do alpais paíSCs desenvolvidos do mundo. Cheguei à conclusão de que godão nordestino, dizimada praticamente com o advento da 'praga
se esses mercados compradores - os mercados desenvolvidos - do bicudo, os órgãos técnicos do Governo. principalmente do Mideixarem de subsidiar de repente a sua agricultura. seria abetto nistério da Agricullllra. chegaram à conclusão da viabilidade da
para os pe.íses em desenvolvimento um mercado de matéria-prima proposta e do acatamento. ensejando que o Presidente fosse a
superior a US$40 bilhões e. desse mercado. o Brasil conquistaria Campina-Grande para. em solenidade ali realizada, ammciar a adoUS$14 bilhões todos os anos na exportação de produtos primários. çào. -pelo Governo, de uma nova política, visando ã recuperação
Não actedito que vamos vencer o problema da crise da agricultura da cultura. algodoeira no nosso Estado. Com este pronunciamento
brasileira discutindo os problemas internos, crédito rural. Há déca- que V. Ex• faz. aduzindo OU[fa.S razões e considerações a respeito
das. ouço discutir sobre o assunto que, até agora, não foi resolvi- da nossa economia, principahnente no setor primáriO. mais especido. Penso que o Brasil deve colocar-se numa posblr.t muito mais ficamente da agricultura. traz subsídio valioso para o estudo e deexigente em rela.çio às negociações., principalmente do GATT. já cisões que devem ser tomadas nesse sentido. Por isso mesmO. em
que o alto subsídio que chega a US$350 bi.wões por ano. nos t:nSs nome da Paraíba e do Nordeste agradecidos pela colabocação do
principais blocos econômicos, tem sido o grande adversário dos nobre Senador motivando o Presidente da República a acatar sua
preços dos produtos agrlcola:s. Neste eswdo que f11.. cheguei tam- sugestão. quero felicitá-lo pelo pronunciamento e pelas idéias conbém à conclusão que, em função do subsidio, s6 por causa dele, os cretas que traz a esta Casa e principalmente à Nação.
preços dos produtos agrlcolas têm caido 0,5% ao ano, o que- signiO SR. HUMBERTO LUCENA - Grato a V. Ex". nobre
fica que, no$ últimos 30 anos, quando começou efetivamente o Senador Ronaldo CUnha Lima, pelas suas palavras. que muito me
subsidio, principalmente na União Européia., os preços dos produ- sensibilizam. V. Ex... que foi Governador do Estado e que deu uma
tos agrícolas declinaram cerca de 20% no mundo, o que significa
grande conlribuição à reorganização de nossa economia ~ ao saum impactO extmiiainente negativo, especialmente para a produ- neamento de nossas fmanças. mais do que ninguém conhece de
ção de alimentos e at.6 para a. prcxluçlo -de produtos de exportação. perto o grande _drama que alravessa a agricultura brasileira e, partiPara contrariar tudo isso que estou dizendo, o Ministério-da Agri- cdarmente, a agricultura nordestina e a do nosso Estado.
cultura., da Indústria e do Com&cio, Cjue tem a obrigação de fiscaA propósito disso, lembrei há pouco - e o Senador Josaphat
lizar se há subsídio na origem. Dio o faz. E estamos agora com um Marinho pode dar o seu testemunho - o programa de recuperação
estoque de milho historicamente o maiõi" da nossa história c uma da cultura do algodão - que foi um pleito de nossa bancada junto
empresa importando 10 mil toneladas de milho nas barbas do Go- ao Senhor Presidente da República - inspirado num programa severno, sem que o mesmo peça, na origem. a fiscalização, isto é. bá melhante lançado na Bahia em favor da recupnação da lavoura do
ou não subsídio, para impedir, potqUe é um direito existente -atra- ·-cacau. E. pelo que sei, 1ainbém na Bahia não está sendo posta em
vés de alíquotas de proteçio do mercado interno. Não o faz. por- prática até agora a programação que foi publicada pelo Diário
que. talvez, não tenha interesse em fazê.- lo. Só que isso eslá matan- Oficial da União.
do os agricultores, como já matou a cultura do algodão. que. nos
Retomo o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
últimos três anos, teve uma redução de 60% da área e, em conseLogicamente. diante disso, não se podia esperar senão um
qUência, de 60% da produção em nosso País, obrig:ando~nos a dei- crescendo de manifestações. Como se viu. desôe março deste ano,
xar de ser exportadores de fibra de algodão para sermos importa- começaram os pro<estos dos produtores agricolas. cujo desdobradoteS de mais da metade do nosso consumo. Com essa política, es- mento em abril foi a queda da TR no Congresso. culminando em
tamos entregando e perdendo a nossa so~. como aconteceu junho can o chamado cam.inh_onaço, o que evidentemente levou o
com o trigo, em que já chegamos a uma dependência de 80% do Governo a sair da relativa inércia em relação à crise da agricultura
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e a propor algum arrefecimento para essa sítUação. Flexibilizou os
repasses feitos pelo Banco Central para o setor agricola, além de
determinar a fiXação de juros relativamente baixos. da ordem de
16%, para os novos fmandamentciS, CJetemiínando que os produtores poderão receber empréstimos de 30 mil reais pela equivalência
do produto. E os produtores de arroz. feijão, mandioca, milho oo
trigo deverão pagar, também a referida taxa de juros 16% ao ano,
em empréstimos de alé ISO mil reais.
Do mesmo modo. foram melhoradas as condições das cooperativas agrícolas, que deverão passar a receber 700 milhões de
reais para que se operacionalizem os contratos de crédito dos seus
associados, sendo parte desses recursos originária do Banco do
Brasil. Além do que, o Ministério da Agrialltura já colocoo em
disponibilidade, para empréstimo. R$3 .S bilhões, destinados à safra de 1995196.
O Sr. Ney Suassuoa - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex'.
O Sr. Ney Suassuoa- O tema que V. Ex• aborda nesta tarde é de fundamenlal importincia para este Pais. Há pcucos dias
estávamos em uma reuniio de presidentes de associações rurais
em Cajãzeiras. ria Paraíba, e todos J:CClamavam da pooca remuneração e da perda absoluta em relaçio ao ano passado. Mesmo os
que tinham poços perfurados reclamavam que não tinham feito
uma receita para fazer a eletrificaçio e a operacionalização do
poço perfurado. Imaginei que era uma cifra alta e procurei saber
quanto custava a operacionalização, ou seja, puxar água do poço
perfurado: RS J mil. Nenhum deles Unha condição de fazer a instalação da bomba e da rede elétrica, que custava R$1 miL pai8 puxar
água, que garantiria a ele um pequeno roçado e a sobrevivência do
seu pouco gado. Hoje, estamos vivendo a crise do ce_leiro cheio.
Um saco de feijio está rustando R$8: um saco de milho está ruslando RS6. Ainda se tem da safra passada. mas quase não se estA
plantando para o ano que vem, porque quase nio está sobrando e
não há como compxar sequer os implementas necessários ou as sementes. Então. vamos ter um problema sério cm relação a. agricul~
tura no próxú:iio ãno. Um País que está usando a terra. agricultável
em menos de 20%, quando podia estar usando os seus 100% e exportar muito, está gradualmente definhando na sua agricultura, oo
seja. está diminuindo a sua área cultiv_áveL Se não prestarmos
atenção, em breve vamos ter dificuldade até de alimentação. Parabéns. Senãdor. Realmente é um tema para. o qual o Governo deve
prestar atenção com a máxima urgéncia.
-

O SR. HUMBERTO LUCENA· Ouvi com atenção aspa·
lavras de V. Ex•, nobre SenadorNeySuassuna, que conhece bem-a
matéria, -poiS- V. Ex•, não digo que seja UD:i grande produtor, maS
tem conhecimenlO de causa porque é também produtor rural. Conheço bem a vida de V. Ex•.
Quero dizer que, face ao baixo desempenho da agricultura
e, bem como, ao baixissim.o preço-dos produtos agricolas é que o
Governo tem conseguido, ao que parece, m.anter os níveis de inflação que vêm sendo anunciados no Pafs e o preço da chamada "cesta básica", mas isso com o gra.Iide sacrifício daquele que traballi.a
justamente na ma rumL
Volto ao fio das minhas considerações. Sr. Presidente.
No entanto, convenhamos, Sr. Presidente. se isso representa
alguma folga em todo esse portentoso aperro que sofrem os agricultores do País, sobretudo os de médio e pequeno porte. o fato é
que a raiz do problema ainda está para ser emtdicada.
Com razão. os·-prõdutores insistem em que a cobrança da
TR sobre os fmaociamentcis agrlcOlas pasSados não pode sCr suportada. ficando o País a assistir a um impasse da ümiOI' gravidade.
Os recursos para a agricultura foram captados na base dessa taxa.
Não cobrá-la significaria, evidentemente, aumentar ainda mais o
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déficit do sistema n.nanceiro, Cin que o principal ator é o Banco do
Brasil. Mas cobtá-la é o mesmo que decretar a total falência do
campo. com os resultados macroeconômicos mais negativos pas-siveis. porticulannente para a manutenção da estabili2llção econômica.
Ora. já $C sabe seguramente neste momento que a safra de
1995196 será. pelo menos. 10% menor do que a do perlodo
1994/95, o que. mesmo saben~se da existência de- estoques governamentais suficientes -para- compensar- eSSa diminuiçlo. nos
leva a todos a aumentar a preocupação quanto aos anos seguintes,
pois esse pode ser um processo encadeado de continua descapitalização e endividamento da nossa agriculrura.
O Sr. Carlos Patrocínio - V. Ex• me permite um aparte.
nobre Senador Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA. Pois não. nobre Sensdor
Carlos Patrocínio.
O S•. Carlos Patroánlo - Nobre SenaOO. Humberto Lucena. V. Ex_•. como representante do Nordeste. onde imperou a agriculbna do algodio em tempos áureos, que até enriqueceu mti:ítas
pelSSOOS. propicia-nos a fazer reflexões a respeito do que está acontecendo hoje em nosso Pais. V. Ex• assevera muito bem: a âncora
principal do Plano Real poderiamos chamar de âncora verde. oo
seja. dos produtos do campo. em que tivemos uma teduçlo significativa nos preços da cesta-básica. Parece-me que o Governo, embora tenha inserido a agticulblra como prioridade em sua campanha., ainda não se deu conta da gravidade do problema. V. Ex• estima em 10% a diminuição da próxima safra com relação à anterior.
Penso que V. &• está sendo muito otimista. Queira Deus que 6aja
tão-somente essa quebra de 10% na safra que haveremos de colher
no próximo ano. Gostaria de ressaltar que o Senado Federal ainda
não se descuidou do problema. A divida da Bancada Ruralista.
que, na realidade. não existe. porque é unanimidade dentro desta e
da outm Casa do Congresso Nacional que esse é um problema
muito muíto _gmve. ainda está sendo negociada com o Senhor Presidente da Rep(íblica. E cteio que iremos seD.sibilizá-lo. Pelas cOndições climáticas do momeuto, em que nio se vê chuva por aqui
nem no meu Estado, parece que Sio Pedro está aguatdando uma
provid&cia do Excelentíssimo Senhor Presidente- da Rep1blica e
das autoridades competentes. pois, quando começar a chover já
será hora de plantar. Portanto, está certo V. Ex• ao abordar esse
problema, como nordestino, como homem de uma região que produziu lanto algodão • mat&ia-prima que importamos 60% do que
necessitamos. Sou originário do norte de Minas de Gerais, incluido no polígono da seca devido as suas relações fisico-<:limáticas
com o Nordeste. Ali, durante certo tempo, florescefam inúmeras
indústrias de beneftcianiento de algodão; todavia., estão todas fechadas, e não tivemos a praga do bicudo, que V. Ex.. alertou ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep.íblica. Não sei por que
motivo o norte de Minas, que fo! um grande pnxlutor de algodão,
boje não está produzindo nada. E triste vermos todas aquelas usinas de beneficiamento de algodão, de fábricas de óleo de caroço
de algodão totalmente desativadas. Portanto, é um aspecto muito
importante esse que V. Ex• fere neste momento. Quero cumpri:.
mentá-lo por mais esse brilhante e oportuno discurso.

O SR. HUMBERTO LUCENA . Agmdeço a V. Ex', nobre Senador Carlos Patrocinio. qUe conhece como ninguém o assunto em pauta, porque é lá do TOCl!Illins, uma região daqui bem
próxiina. que foi desmembrada do Estado de Goiás. e de produção
essencialmente agricola. V. Ex• fala de cátedra. conhece de perto,
pelas populações que representa no Congresso NacionaL todos esses problemas que estamos disrutindo neste momento.
-Sr. PrCsidente, volto ao meu pronunciamento.
É bem verdade que a grita do setor agrícola já conseguiu
que se aumentasse o rol de medidas para melhoramento da situa-
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ção. É o caso, por exemplo, da proposta de securitiz.1ção das dívi~
das dos agricultores. Ou sej:ã~- o Tesouro Nacional-assumiria parte
dessas dívidas e emitiria tíwlos que seriam pagos em termos muito
mais favoráveis.. Mas há outras propostas que tanto quanto devem ser apre.
dadas detidamente. Fala-se da criação de um fundo. com recurws
fiScã.is de RS12 billiões a R$15 bilhCJes. para sustentar a agricultura e refinanciar dívidas do setor em caso de frusttação de safra. E
o Governo;-ãfé agóra francamente am:dio a desenvolver uma polí-tica de subsídios para a agricUltura, já começa a rever feli2mente o
3S!:UDto.

Pois. Sr. Presidente, sn e Srs:-serladores-~-coino se sabe.não há país industrializado do mundo que não subsidie, e forte-

mente, os seus produtos agrícolas. E o nosso País, ao adotar a postura de abertura de seus mercados, que se impõe a cada passo. fi-

cará. cada vez mais. inviabilizado em termos de sua produção
agrícola. É preciso. portanto. uma polítiCa triãls- pr.igriláiicã ileSsa
matéria Ou~ riiellior-dizendo, a adoção de uma verdadeira política
agricola para o País. Uma política que leve em conta as diferenças
regioiiais-;:-por exé:m.plo, porque, se neste momento os agricultores

do Sul/Sudeste e Centro-OeSte do País se encontram nessas

difi~

culdades. imagiriimOs os agricultores do semi~árido nordestino.
Com relação a esses. por oportuno, devo dizer que não foi outra a
razão, senão suas enOrmeS-agruras. qut- me levaram a apresentar
um Projeto de Lei. já aprovado nesta Casa e ora tramitando na Câ·
mara dos Deputados. com o n° 3.489·A, dispoD.do Sobre a conces·
são de subvenção ecooômica. nas operações de crédito rural para
pequenos e médios produtores rurais daquela parte do Nordeste e
suas CCK>perativas.
Logicamente, não podemos adotar uma polítíca agrícola nos
termos tradicionais. Também nesse área se dá. cOmo é evidente, o
esgotamento -dos antigos 1podelos. Tetiios que combinar compe·
tenterp.ente a atenção para· com as dificuldades internas e as ações
que o cbamado agrobusiness está a exigir. Temos, por exemplo,
sério problema de estocagem. Segundo os técnicos do setor infor·
mam. os Estados Unidos podem hoje armazenar 100% de sua sa·
fra nas propriedades rurais; a Argentina ic.fuf capacidade para fazer
em tomo de 40%; e o Brasil, apenas ínflnlos 5%. O que nos faz
hoje ter perdas de cerca de 30% de nossa produção agrícola.
Ademais. é preciso compreender qUe a -nossa inserção na
chamada globalização econômica em curso ilio se pode dar apenas
"em uma mão''. oo seja, em tennos de industrialização. Aocontrá·
rio, se negligenCiarmos a agriCUltura, seguramente estaremos.. em
médio prazo, inviibilizando a própria indústria do País, pois a
agricultura é o mercado da indústria.. Basta. lembrar-que s6 a indús·
tria têxtil já dispensou 250 mil trabalhadores neste ano.
Enquanto issO, as informações que nos Vêm da OCDE • Or·
ganização para Cooperação e Desenvolvimento Económico~ nos
dão conta de que os paíseS que a cOmpõem desembolsaram
US$340 billiões em subsídios à agricultura, no ano passado. O que
demonstra claramente a gnmde diferença de com.portam.ento governamental entre ele e nós, que parece estarmos querendo. nesta
questão dos subsídios à agricultura. ser mais realistas do que o rei.
Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, ~io que o
Governo deva tirar uma grande lição dessa crise da agricultura.
Antes de tudo. admitindo que, igualmente a antecessores seus,
pouco fez até agora para tomar a agricultura nacional um verda~
deiro esteio da estabilização econõmica. social e politica do País.
O próprio Presidente da República acaba de admitir essa fa.Iba. ao
afii'IIW' que não temos ainda uma política agrlcola digna deste
nome.
O Sr. Levy Dias .. Permite·me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex' comprazer.
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O Sr. Levy Dias .. Senador Humberto Lucena. presto nwita
atenção aos seus pronunciamentos. porque sinto que são pensaâos,
analisados. pesados. e V. Ex• os traz a esta Casa com muita sereni·
dade e equilíbrio.
O SR. HUMBERTO LUCENA. Muito obrigado.
O Sr. Levy Dias .. Acredito que nunca o Congresso Nãcio-nal enfocou tanto o produtor rural como neste ano. Se a ímptensa
desse 10% do espaço que deu ao "Bráulio", creio que o Goyemo
se sensibilizaria, pOrque não teni nenhum problema mais s&iO do
que este. Nenhuma nação do mundo tem um problema mais sério
do que o da agricultura. Como desmoronou o grande império soviético? Foi quarido o Presidente Gorbachev disse: 'TemOs um
exército de milhões de homens, temos estação -orbital. temos -bomba atômica para destruir o munOO várias vezes, mas não temos
chuchu na mesa". No dia em que a produção foi totalmente desçs~
trub:lrada na União Soviética, ela deixou de ser chamada superpotência. É um grande exemplo para todos nós. Meu Estado. o Mato
Grosso do_S_ul. é um produtor de alimentos. O Globo Rural de aJ.
gumas semanas atrás apr1:sentou uma repcxtagem especial do
grande jornalista José Hamilton Ribeiro. enfocando o Municlpio
de_ ~ju. no meu Estado, como o Município mais produtivo
do País. Apresentou o quadro da agricultura que mostrava, inclusi·
ve. inúmeros agricultores que, há 10 anos. não vio aci banco pedir
dinheiro para plantar. planlam com recursos próprios. Foi mostra.
da a situação desses produtores que tiveram, no ano de 1994. a
maior prOdução de todas as suas vidas e. paradoxalmenle. ~'que·
braram". Creio, Senador Humberto Lucena. que nio bá sensibili·
dade para isso. Torço. -como o Senador Carlos Patrocínio. pua que
V. Ex• esteja certo quando diz que a quebra será apenas de 10%.
Já cbegoo a bom de alguns insumos serem lançados à terra. e nin·
guém muda as estações do ano. Nio existe nenhuma lei, decreto,
medida provisória, neilbuma açio do Banco Central que mude as
estações do ano. A hora de plantar é a bora de plantar e isso Dio
vai mudar. No meu Estado. o calcário teve 50% de quebra. O calcário é produto fundamental para corrigir a acidez do solo. Nilo há
procura por adubo. O agriCultor está ainda mais desestimulado
agora com a alta do óleo diesel, porque os insumos aumentam e os
seus produtos diminuem. Não precisa ser nenhum ~nio para che·
gar à conclusão de que este assunto iiá atingir um ponto completa.·
mente sem solução. que é o plantio da safra de verio deste mo.
Parabenizo V. fu.• pelo estudo profundo que apresenta sobre o seu
Nordeste, o qual defende com tanta. gana nesle Senado da Repú·
blica e. o6s. do Sul. hipotecamos-lhe solidariedade porque o problema se repete lá no Mato Grosso do Sul, igualmente nos Estados
do Tocantins, Goiás e Paraná. Hoje. o produtor rural nJo pode
compreender ~ pois sio homens humildes que trabalham de sol a
sol, com o cabelo vermelho de terra· como um Pais avança :se~
estimulado quem especula c, esmagado. quem produz.
O SR. HUMBERTO LUCENA - O aparte de V. Ex• 6
uma valiosíssima contribuição aõ debate sobre este importante
tema no Senado_ Federal. que tem se debruçado. quase que diariamente, sobre ele.
Vlnl a esta tnõuna. sucedendo uma série de pronunciamentos de várioS Srs. Senadores sobre a matma. porque. na verdade.
estamos sentindo na próprio. pele o que está acontecendo no meio
rural btasi!eiro, não s6 no que tange il produção agropostoril • e,
daqui bá pooco. aflorarei rapidamente esse aspecto • como,- também. no que tange ao atxaso dos programas de tcforma agrária. sobretudo nas regíões de maiOt tensão social como por exemplo. o
Nordeste.
Basta lembrar a V. Ex-s que no meu Estado ainda temos ·e
isso vem se arrastando desde 1964, da época das chamadas Liga'>
CampooCsas • mais de cem conflitos de terra sem solução.
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O Sr.-Josaphat Marinho - Senador Humberto Lucena. V.
Ex" permile um aparte?
_
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço com muita horua o
nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Humberto Lucena. a imprensa. o Parlamento de modo geral e o próprio Governo reconhecem que falta uma política agricola. como V. Ex • acaba
de salientar. As medidas adotadas são sempre Ülcertas ou isoladas.
Ora se dá uma proteção, uma assistência à semeadura ou ao plantio. ora à colheita. ora à comercialização. Nunca se adota um conjunto de medidas para as três operações. o que é essencial para garantir a continuidade, o aumento da produção em toda a extensão
do País. Como não há essas medidas conjugadas e pennanentes, a
crise se instala sempr-e e as medidas também, sempre ocasionais,
circunstanciais, isoladas e incompletas. Daí a crise que no inomento se estende a todo País e com relação a lodos os setores agricolas. Na Bahia. por exemplo, além do cacau, a que V. Ex• já se referiu. está em declínio sensível a produção do café. No oeste baiano.
o pessoal da soja faz apelos dramáticos para o Governo favorecer
o auxílio finailceiro atrã.vCSdo Banco do Brasil. para que o desenvolvimento que ali se vinha operando com segurança possa ser
mantido. Falta, V. Ex• diz bem. a política agrícola. Medidas ocasionais não bastam. É preciso um regime de awação planejada e
constante que garanta. não apenas para uma safra. mas para a continuidade do trabalho agricola.

O SR. HUMBERTO LUCENA · Em outras palavras, V.
Ex•combate ocasuísmo.
O Sr. Josapbat Marinho- Evidente, em que esta!ill>S muito viciados no Brasil.

O SR. HUMBERTO LUCENA· Pelo que se vê. o casuís-

mo não impera apenaS nas leis eleitorais, mas também na prática
da administração. O que- falta, realmente, além de uma política
agricola é, como diz V. Ex •, um plano iruegrado. voltado para a
produção agrícola.- - -- - - O Sr. Josapbat Marinho - Ex ata mente, um plano integrado, um plano que obedeça, sobrettldo, à lei permanente, e não ao
critério pessOal dos governantes eventuais.
- - --- O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, urge. desta forma. que todos se dinamizem. Particularmente o Congresso
Nacional. Para que se reformulem devidamente as bases agrícolas
do Pais. O que passa, é lógico, pelo estabelecimento dessa nova
conceituação de política agrícola. da qual não deve escapar a necessidade de uma também urgente reforma agr.ária. Tema que. desde 1960. verii ·sendo alvo de amplas, profundas, e naturalmente
apaixonados debates nas duas Casas Legislativas, ao tempo em
que se alternaram várias campanhas com vistas à sua implementação, com a elaboração de vários projetes. cujos desdobramentos
sempre tiveram desfechos políticos pontilhados de gr:o.ve exacerbação dos ânimos sociais e políticos. niercê do inevitãvel choque
de interesses de classes, em jogo.
Na verdade. trata-se de se discutir uma reforma agrária
atualizada e devidamente adequada aos novos paradigmas que o
País enfrenta, diante da referida globalização da eConomia mundial. Matéria que oporn.mamente abordarei aqui de forma específica. Pois, afmal. a amai crise agricola, sem dúvida. vem agravar
ainda mais a dramática siruação do campo. O que inegavelm~nte
só contribuirá para atrasar o processo de ID.C>CU:mização capitalista
de nossa agricultura e do País, ao Criar sérios_.obslácu.Jos à inserção
de nossa econom.ia no quadro de alta competitividade que ora se
enfrenta.
A questão,pó~Ulitó, sr.-PreSidente sn e Srs. Senadores, ao
lado da crise dos pequenos e médios agricultores, reside também.
bas1camente, na necessidade de se reverter o quanto antes o fato
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de termos hoje cerca de sete milliões de trnballiadores rurais que
não recebem renda alguma ou, no máximo. conseguem uma remunecaçào dC US$50.00 mCnsa.is.
As movimentações dos Sem-terra. quer se queira ou não.
têm aí a sua n.iz. E a falta de urna ampla, pertinente e adequada
política agricola vem apenas agravar essa si mação, expressando-se
em cada vez mais desassentamentos de milliares de pequenos agricultores. que vêm engrossar direta ou indiretamente a luta pennanente pelo acesso ã tena. O que significa lutar por uma participação na renda do País e pela necessária assistência tecnológica. capaz de propiciar aumento da produção e da produtividade no campo. sobretudo no que diz respeito à produção de alimentos. de que
tanto necessitamos.
Sr. PreSidente, sn e Srs. Senadores, ao terminar este discurso, lembro-me bem dos dias. que já vão longe. do Governo
Joll.o Goulart em 1964. quando compunha com alguns companheiros, uns trinta mais ou menos. a chamada "ala mais jovem" do então PSD. que era aliado do PTB. Apoiãvamos, ao contrário da Cúpula do nosso Partido, dirigida pelo saudoso Ministro Amaral Pei:toto, as reformas de base. inclusive a reforma agrária.
No meu Estado, a Paraíba. acompanhei de perto o Movimento das Ligas Camponesa~ senti, Sr. Presidente. a angústia de
centenas. senão de milhares de trabalhadores rurais, sobretudo da
índústria açucareira, onde se buscava implementar um projeto elaborado por Celso Furtado e que preconizava a diminuição da área
de plantio da cana-de-açúcar. para que restassem terras destinadas
à agricultura de subsistência. em que pOOeriam trabalhar centenas
e centenas de agricultores que rião tinham do que viver, que não tinham o que comer. E o resultado todos sabem: houve uma verdadeira convulsão oo Notdest.e, com luta annada entre proprietários
- e trabalhadores rurais. com vítimas fatais, de lado a lado.
Agora rilesn:io eStive na Paraíba e fui procurado por algumas pessoas que me indagavam por que não consravam da lista
--dos desaparecidos de 1964 os- nomes de dois líderes camponeses:
Pedro Fazendeiro e Nego Fuba, heróiS e mártires da luta das Ligas
Camponesas.
Tenho lido nos jornais e visto pela televisão. Sr. Presidente.
entrevistas de proprietários rurais que estão anunciando a formação de uma milícia pam-defender suas tenas. ao mesmo tempo em
que os sem- terra se mobilizam para continuar o movimento de ínvasões sob os olhos generosos de segmentos importantes da sociedade brasileira.
Obsetvo, então, que estamos, novamente, diante de um risco de grande convulsão social nos campos e que se Sua Excelência
o Senhor Presidente da República, do alto da sua autoridade, não
chamar a si realmente a responsabilidade pela soluçã<' da reforma
agrária, poderemos ter neste Pafs. dentro de IX>~JCO tempo. conflitos os mais graves- possíveis.-oomo.-alíá.SjáC:icórrerain rio Acre.
Rondônia, Mato Grosso, Pará e em outros Estados do Nordeste.
ii:tcb.isive -tio JneU. otide tiVemos, bá algum tenipo. o asSaSsll:iató" da
líder camponesa Margarida Alves. sendo ainda hOje desconhecido
o autor de
morte.

sua

Sr. Presidente, faço essa advertência pela larga experiência
que tenho na vida pública. de mais de quarenta anos. e por entender que estamos vivendo uma hora dramáiicã, uri:J.a hora difícil.
V amos trabalhar para o soerguimento da agricultura, por uma
política agrico_la realmente voltada para o agricultor, mas vamos trabalhar também para que a reforma agrária permita que
os trabalhadores que não têm rerra possam encontrar espaço
para tra alhar no campo. num programa nacional e democrátiCO
de reforma agrária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Duronu o discwso do_ Sr. Humberto Lucena, o
Sr. }úlic Campos, 2"' Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidincia, que i ocupada pelo Sr. l..t!vy Dias 3<7 Secretário.

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Levi Dias 3~ Secrerário deixa a cadeira da Presidinela, que é ocupada pelo Sr. Ney Szu:LSSuna suplenle de
Secrelário.
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucem o Sr.
Ney Sut;ZJSum, suphne de &cretárfo deb:a a cadeira da
presidência, que é ocupado pelo Sr. Levy Dias 3" Secretário.
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nômica, a refonna triOOtária., a reforma adm.ioistrativa e da Previdência Social, o Gov~mo contav& apenas com a sua base de sustentação, para a reforma agrária, teria quaSe que a unanimidade.
porque o Partido dos Tnbalhadaes apóia a refotma aglária. a
Igreja apóia a reforma agrária, o Movimento dos Sem-Terra., a
CONTAG, os sindicatos, homens e mulheres de bem deste País
apóiam a reforma agrária.
Potlanlo. o Presidente da Repllblica. oomo coohecedor c1essa
questão. pois é um sociólogo competente e oomo tal não é desinfocmado sobro a importância da refonna agrária pBr.l o Bmsil.leria uma
oportunidade inédita de fazer algo aJil!aDdo com esse apoio.
Fico feliz em saber que o nosso Presidente da República, o
Senhor Fernando Henrique Cardoso. tem a disposiçio de chamar a
Igreja,. o Pr, ó Movimento dos Sem-Terra para conversar sobre
esse tema.
Digo aos seuhores que de minha parte, e tenho certeZa que
da parte dn Partido dos Trabalhadores. não nos negaremos a dar a
nossa parcela de colabonlção. Digo parcela porque não somos donos da verdade, nmito embora tenhamos um conhecimento bastan·
te gmndc no que se refere a essa problemática.
Um outro aspecto que queria ressaltar aqui é que as coisas
nio acootecem meramente no plano do desejo ou das intenções.
Para os materialistas, o critério da verdade é a pritica; para. os cristãos, essa mesma frase é dita de outra forma, qual seja: a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, vamos ver se na árvore da refor.
ma agrária sairá o fruto do assentamento dos milhões de trabalhadores sem terra que existem por esse Bmsil afora.
Agora, gostaria de fazer uma pequena reflexfto: temos que
buscar os frutos para o critério da prática, porque não basta avaliaiii105 as pessoas, os governantes, os políticos, por aquilo que cfi.
zem. de si mesmo. É preciso que tenhamos algum modo de aferir
se realmente está ocorrendo a verdade.
Para o ano de 1995, o Governo Canrava com um orçamento
para a reforma agrária de R$1.012 bilhão; para o ano de 1996. ha·
veri apenas R$621 milhões. Não quero ser pessimista. mas já estll
oc:onendo um problema. que é o da diminuição dos recurros para
a prioridade que teremos que enfrentar no futuro.
Por um lado. poder-se-ia dizer que nio foi utilizado todo
esse dinheiro, o qual poderia ser Usado em 1996. Mas é fundamen·
tal que se faça frente ~ grande demanda. O próprio Minislro do
Plaoejamento Jos6 Seira disse que. para fazer esse assentamento,
R$40 mil por familia seria um rusto nruito alto. O Sr. Ministro sugeriu que se cortasse pela metade esse orçamento.
Quero repetir mais uma vez qui liãO se faz reforma agiária
apenas com ini.Cnções e com boas declarações de intenção. Quero
dizer também que a indicação do novo Presidente do INCRA traz
para as pessoas um pouco de esperança. já que se tmta de alguEm
ligado diretamentc ao Presidente da República. Houve a substituição de alguEm que. dn ponro de vista pessoal - não quero entrar
nesse mérito -,tinha um compromisso com a classe dos grandes
proprielários. dos latifundiários. pela sua posição. pela sua própria
relação com esse grupo, o que criava uma certa situação de desconfono. No caso. há uma pitadinha de esperança.
No entanto, o jonialista Janio de Freitas, que tem uma coluna no jornal Folha de &Paulo.. coloca uma pitadinha de IftOCUpaçiopara todos n6s. Vejamo que ele dizem sua coluna:

O SR. PRESIDENTE ILevy Dias) • Concedo a palavra A
nobre Senadora Marina Silva.
A SR' MARINA SILVA (Pr·AC. Prom10cia seguinte
discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, em primeiro lugar. gostaria de agradecer ao Senador
Eduardo Suplicy c à Bancada do nosso Partido por terem sugerido
a mim ç tema que boje abordo desta tribuna: a refonna agrária.
E para mini motivo de alegria. de preocupaçio e expectativa ao mesmo tempo debater esta queslio, pois. agora, obsetVo que
ao lado das movimentações dos trabalhadores sem-terra. que v&t
oconendo há vários anos, cresce o interesse do Goyemo em resolver a refotUJã agrária.
Digo que o Governo chamou para si a reforma agrária ante
o levantamento que vem sendo feito pela imprensa em torno de algumas espeadações de envolvimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Tem. com o Sendero Lum.i.ooso. Hoje.. graças a Deus, esse equívoco foi desfeito pelos Generais Cláudio FIgueiredo e Fernando Cardoso; fato que já sabíamos. Toda e~a
movimentaçio, repito. fez com que o Presidente da República assumisse uma atibJde.
No meu Estado há um dito: "antes tarde do que nunca". E
digo isso pOrque;
assumii a exiStência do problema dos semterra. o Presidente Fernando Henrique já o fez um pouco tarde,
mas seria inadmissível que continuasse a ignorá-lo. E quando se
coloca alguém da sua inteira confxança w alguém ligado diretamenle a voc.E, como foi o Cãso da indicação feita pelo Pmsidente
da República ao Dr. Francisco Graziano em substituiçio ao exPresidente do Incra, Dr. Bra.znio, ou é para que ela evite que algo
indesejável aconteça ou é exatamcnte para consolidar um desejo.
Para se ter uma idéia do que significa isso, o Presidente da
Rep.íbüca. ao nomear seu assessO[' direto, cu está querendo realmente que a reforma agrária acoliteça neste País ou entio a Hisl6ria do Pafs nõs dará a resp:tsta pua essa atitude.
O PreSidente Fernando Henrique Cardoso tem a oportunidade, se assim o desejar, como oonhcccdor do problema da reforma
agrária. de fazer algo que é imp:m.ante pãi'a o desenvolvimento do
Pais. ao-inCorporar os milhões de excluídos: existenteS nesta Pátria
generosa e, acima de rudo, dar uma resposta honrosa, uma resposta grandiosa aos problemas sociaiS qUe estairios enfrentando.
A atitude de Sua Excelt!ncia estaria OOntando com uma base
de apoio de quase 100%. Digo quase 100% porque, Com certeza,
boa parte dos latifundiários, daqueles que nio querem ver seus domhrlos improdutivos ocupados devidameote pelos excluídos, iriam
e podem apresentar algum tipo de resisl&lcia e de desacordo.
'"Em polestm para jornalistas da Folha. no dia 14
Por que 90%? O Governo conta--Com uma ampla base de
de outubro de 1994. o novo Presidente do INCRA, FransustelllaÇio aqui nesta Casa e na Câmam. dos Deputados. O Gocisco Graziano, expôs a opin.ião de que refonna agráÍia 6
verno construiu uma maioria, não temos comO Degar isso. Mas
assunto superado, coisa da dkada de 60."
além dessa sua maioria, que com ceiteZi não se recusaria a apoiáComo se supera algo que ainda está. presente, que remanes·
lo mma atiblde de tamanha envergadura, Sua Excelência contaria
ainda com o apoio de setores da Oposição. Se, p&ia. a reforma eco- ce, mesmo nas condições do presente, da realidade em que esta·
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mos vivendo? Com certeza. os milhões de trabaJhadores sem texra não
acllam que a questão da reforma agrária foi superada na década de 60.
E continua:

''Restrita a um seminário interno, a palestra nio
chegou ao conhecimento dos leitores elo jornal. Melhor
para todos eles. que nio se espantaram tanto com o "especialista" escolhido para acelerar a :reforma agrária.
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deveria ser muito boa para que tcxlos pudessem ter acesso a mais
beneficios, a melhores condições de ex.istência sobre esse planeta,
está diante de duas possibilidades: a de nos tomannos o bomo soUdarhas QU o_''bomo excluidus".
Há billiões de pessoas neste planeta que estão excluídas de
qualquer possibilidade de vida digna a continuar essa visão de propsso como está posta hoje para a humanidade.

Ou nos tian_sformamos no homo soUdarius., ou iremos de-

Fique. pelo menos, urna pitadinha do pensainento saparecer da face da terra. Os conflitos que poderão acontecer com
do brilhante Graziano: "Não entendo o Movimento dos as pessoas sentindo-se apartadas é algo praticamente irreverSível.
Sem-Tem; porque, então, nas cidades deveria haver o A humanidade tem de buscar uma forma de dar respostas para que
Movimento dos Sem<fDdústria. mas nio há".
a terra generosa continue a ser de todos. Aqueles meios necessáEspero, com toda a sinceridade, que isso tenha sido apenas rios à sobreviv!ncia nio podem pertencer apenas a uma pequena
uni rompante de quem estaria d~tindo teoricamente: 0 assunto.
- quantidade de seres humanos. De nada valerá o conhecimento que
Não quero aqui fazer jlízo de valor a partir do que está sen- acumulamos. se não for para melhorar a vida das pessoas ou para
do dito no jornal Folha de S. Paulo dessa palestra do Sr. Francis- nos engrandecer como seres humanos.
co Graziano, no dia 14 de outubro de 1994. Mas gostaria de falar
A preseoça de um nov~ fusidente do INCRA, ligado ao
especificamente na sUposição que ele levanta: de que não entende sociólogo Fernando Henrique Cardoso, dá-DO$ a possibilidade de
o Movimento dos Sem-Terra, porque na cidade não há o Movi- fazer no Brasil não algo idealizado, como muitas vezes é dito ou
mento dos Sem- Indústria.
pela Esquetda ou pela ~ita, ~ algo necesSário. que é a demoNão há Movimento dos Sem-Indústria porque nio ~natural cmtizaçio da terra, a democratização da possibilidade de vida, que
ter indústrias, mas é naruraller a tena. Quando o homem apareceu para os milhares de traballiadores excluídos deste País só o::otterá
na face da Term enconttou uma casa generosL Portanlo, é narural mediante o acesso 1 terra. Com isso poderemos estar inaugu.rando,
que haja o Movimento dos Sem-Terra a partir do momento em que no Brasil, a idéia do bomo soUdarius. Precisamos de solidariodaessa mãe genet"'Sa se toma particular, propriedade de poocos e de nio apenas como retórica, mas como algo es~cial pam a sedeixa muitos sem uma casa para mofar.
brevivência de todos nós.
Não é natural que se encan:: 8 qUestão da luta por ter algum
Assisti ao programa SBT Repórter. que tratava do Movioutro tipo de meio de sobrevivência. A terra é o principal meio de mente dos Sem-Terra e dos problemas do conflito da madeira lá
sobrevivência.
- --no meu Estado, na Amazônia. e me deixou preocupada. Quem viu
Façamos uma exercício de raciocínio:- porve"nb.Jra privati~ a reportagem deve ter ficado- estarrecido. Numa cena interessante
zassem o ar, é claro que os milhares de excluídos iriam fazer um havia uma seringueira. que, de repenle, foi slitpreeD.dida com a
movimento em busca do ar para respirar; se as águas todas come- pergunta de um repórter: "O que está acontecendo?" Ele fez essa
çassem a ser utilizadas apenas por uma pequena quantidade de indagação porque em volta da sua antiga habitaçãO havia um verpessoas, é claro que iria haver um movimento de pessoas que iriam dadeiro deserto: as árvores foram denubadas. havia apenas uma ,
buScar a água para cootinuar aviver, porque é wililial ter água. porque imensa capoeira. Ela respondeu "Não sei o que está acontecendo.
é nanuai ter tena. porque é naturn.l ter ar para respirar.
Estão denubando a mata''. Então ,ele perguntou-lhe; "Como a seSempre falo a respeito da trn.gédia dos comuns. E a tragédia nhora vai fazer daqui para frente''? Ela disse: "Não sei, Deus vai
dos comuns realmente ocorre, Sr. Presidente. Sn e Srs. Senado- dar um jeito".
res, porque aquilo que é considerado de todos acaba virando cuiAquela mulher parecia uma borboleta que nunca havia saídado de ninguém e qUãndo é cuidado de ninguém, acaba. é dcs- do da mata e que, de repente, pousou num asfalto quente e. se nio
UUído ou é apropriado por aqueles,que se acham no direito de to- tivesse 0 devido cuidado,_ morreria em fraçio de segundos sem samar para si aquilo que é de todos. E o que vem acontecendo h isto- ber 0 que Cstava acontecendo.
ricamente com a terra.
--- -Gostaria de fazer uma pequena reflexão no que se :refere a
Deus poderá dar um jeito sím. desde que os homens comeessa movimentação do homem sobre o Planeta Terra -e- fazer uma cem a operar, porque Ele só age por meio dos homens. seja. govercomparação com a nossa luta hoje jlsta pela :reforma agrária.
no, seja sociedade. seja autoridade civil cu religiosa.
Precisamos começar a operar para dar um jeito, porque nio
A trajetória da humanidade indica vários_ mcxnentos _em que
o homem vem seodo tipificado pelo grau de avanço que ele conse- é possível que se continue a repetir o que Jesus Cristo disse b~
gue historicamente, tanlo do p:>niD de vista so::ia.l quanto culblral. quase 2 mil anos: ''Os pássaros do céu têm um ninho para morar.
Isso pode ser positivo ou negativo.
- Os animais da terra têm suas tocas, mas o ftlho do homem não tem
Quando adquirimOs a conscieri.cia. o &to de pensar. os antro- onde· repousar a cabeça". Essa Pátria generosa nio pode negar- ao
pólogos e os sociólogos nos consideraram como homo sapleos. fllho do homem. àqueles que são templo de Deus na terra. um luQuando adquirimos a Capa-cidade de tazer instrumenlOS para ser gar onde repousar a cabeça.
um complemento a nossa ação humana. para superar as nossas liA reforma agrária não é apenas uma questão de disputa
mitações, tomamo--nOs o homo habiUs. Quando, no de~ da _ !d_~l~ica; é UIIl!l_ questão de sobrevivência, de valorização da
história; cõriteçamos a praticar o ato da guerra da violência para pessoa humana. E uma forma de não considerarmos as pessoas
nos apropriar inclusive da tem que era de todos, tomamo-nos no como simples participantes descartáveis de um processo produtivo
homo hostilis, que é o homem que fez a bomba atõmica. que des- que não engradece a humanidade, pelo contrãrio. a diminui, pois
truiu Hiroshima e Nagasaki. Esse é o homem que a história não não respeita a dignidade humana.
_
O Sr. Eduardo SupliCy___ Senadora Marina Silva,_ V.- Ex•
gostaria de :registrar, que tem medo de encarar. de olhar mas que.
infelizmente, ele existe.
permite-me um aparte?
Agora estamos em uma encru:ólhada. in{elizmenle a humaA SR' MARINA SILVA- Ouço V. Ex', Senador Eduardo
nidade, após a terceira revolução, a Revolução Tecnológica. GUe Suplicy.

se
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O Sr. Eduardo Suplk:y -Quero cumprimelllar V. Ex" pelo
pronunciamento que faz. em momentO oporti.iDo. sobl'e a imporl.ância da ~ealização da mfonna agrárta num ritmo que precisa ser
muito mais acelerado do que até agora foi imprfuiido pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Seria ímp(ntante sabermos com
prccisã6 qual, efetivamente. é O número de lmba~a~s aSseDiados. O próprio joni8liSta Janio de Fmiias boje ressalta que, nas últimas semanas, o Palácio do Planalto falou ora em 12 mil, ora em
15 mil. ora em 16 mil assemados. Hoje. duas horas antes da sua
substituição por Francisco diaz:iano.- Srazllio de Araújo Netto,
Presidente do INCRA. infonnava que já teriam sido assentados.
alé o presente,' 20 mil trabalbadcm:s, mas há 2 dias foi noticiado
que havia sumido o disquete com o nome dos 16 mil aSJeDtados.
Ora. os membros do Movimento Sem-Temn"êm solicitado ao Governo, e· o flZenUD h.i 2 dias perante o Secretí.rio-Gcn.l da Presidência da RepJblica, o número e os nomes dos assentados, porque
a Coordenação do Movimemo Sem-Tem. tem a im.pressi_<? de que
os números divulgadOs não corn:spondem i !alidade. Uma das
primeiras providências que irei solicitar ao Presidente do INCRA,
Francisco Gmziano, é a publicaçio da relaçio d8 todos os trabalhadores assentados. para saber se isso eoofere com o levantamento que o Movimento OOs Sem-Terra ~me se. de fato, a meta está
sendo atingida. O Presideote Fernando Hemiquc Cardoso ~ssal
tou hoje que Brazfiio de Araó.jo Nctto. na sua gestio do quase
nove meses. foi o Presidente do INCRA que maiJ assentou. Ooslaria de ver esse nUmero efetivado. V. &.• citou aquilo que o jornalista Janio de Freitas mencionou- sobre comentários que um dos
principais auxilW.. do já eleito Presidente da República fomrulou
em palestra na Folha de S.Paulo. como se para ele a ~forma
agrária fosse algo do p~.ssado. H' indícios de que o Sr. Fmncisco
Graziano modificou sua compreensão sobre o caso. Jamais, como
O Globo. hoje afiiUWD que foi Francisco Gmziano quem Convenceu o Presidente Fernando Hmrique de que seria importante receber o Movimenlo dos Sem-Tem por ocasmo do IV Encootro Na·
cional realizado em Bnsllia em julho óltimo. Foi um encontto
imponante. porque ali o Presidente ouviu os anseios. os reclamos
dos Sem-Terra e se comprifmeteu a fazer cumprjr pelo menos as
melas que havia exposto em seu Plano Mias li Obn.. ou seja. asseDiar 40 mil famílias neste ano. 60 mil famílias no póximo ano e
ir aumentando gra.dativamente no terceiro e no quarto ano de seu
governo até atingir o total de 260 mil familias. Informou-me o
Presidente (io Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que o Sr.
Francisco Gmzia.no lhe disse no último siba.do. num enconll'O infonnal, que o Presidente da Replblica quer tecebcr o Presidente
do PT. com o fim de dialogaxem sobre a n:forma apriL Isso
constitui uin passo adiante em-rCiãção ao encontro realizado no último dia 12 de setembro com o Preiíâente em exen::icio, Marco
Maciel, enquanto o Presidente Fernando Hemiquc Cardoso eDOOD.trava-se na &l.gica e na Alemanha. Na oca.siio. o com.p&nbeiro
José Dircell mfmciorioU que o Partido dos Trabalhadores dava as
mãos ao Governo, para que pudesse-ser iullzada, com maior presteza e agilidade, a reforma agrária.
V. Ex". hoje. teve um papel ootável na rouniio da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional quando falava sobre a
reforma a.grári.L sobre a questio da terra no Brasil. ao comentar_ o
fato de que a imprensa regütn.va que trabalhadores rurais ou seringueiro! andavam ll"mados naquelas operações. V. Ex• explicoo
que essas annu, na verdade, eram velhas espiogudu c,ze os trabalhadores usavam para a caça na floresta e que, de fonna alguma.
ela poderiam ..,. consideradas perigosas, com prnpósilo de insur·
reição. de guenilhas. ou o que seja. V. Ex• teve oportunidade de
e~l-;u:c.cer i~so ~,c~s generais que hoje compareceram 4 Comissão.
Também foi iinportante o esclarecimenlO sobre o conceito do que
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seja, para alguns, invasão da terra. e para o trabalhador sem terra o
ato de ocupar a terra. Eu pediria que V. Ex• se aprofundasse sob~
a narureza dessa questão em especial. pois, há JXXICOS dias. oovi
uma das pessoas que certamente terá influenciado a formação de
Francisco Gtaziano. Eu me reíno ao _seu tio, José Gomes da Silva.
que escrêveu o Estatuto da Tena para o Governo Cutello Branco
e foi Presidente do INCRA durante um cena peáodo no Governo
José Sarney, talvez até o mesmo período cm que Fnncisco Oraziano ali ttabalhou. José GOmes- dã. S1lva9 na R'dio CBN. sábado passado. expunha que uma coisa é invacür, por cobiça+ a propriedade
de outrem,__ de alguém que está produzindo, usando a terra,. e otHn.
coisa é um tmbl.lhador sem meio de sobrevivência. um trabalhador
que sabe lavrar a ten"a.. mas que est4 com diftru.ldade de sobrevivâlcia porque aio encoo.tra emprego. que se ve diante de úeas vazias, 'reas improdutivas, ocupar este etpaÇO vazio para, eotio.
cultivar a terra, tomá-la produtiva pm1 a ma própria sobreviv~n
cia. Nesse cuo. explicou José Gomes da Silva. ele estaria realizando uma ocupação- que tem justificativa, inclusive com respeito
aos objetivos da Constib.Jição brasileiia de realização de justiça social. de criação de uma Nação de homens e mullieres com igualdades de direito à cidadania. Meus cumprimenta; a V. Ex.•.
A SR" MARINA SILVA • Agradeço o aparte de V. Ex",
Senador Suplicy. e V. Ex• mesmo fez a diferenciação entre invasão e ocupação.
A invasão 6 acintosa., ilegítima. pois diz respeito a prOpriedade prochJtiva. que tem uma fimçào e da qual algu6m. indevidamCnte
se apossa. A ocupação dá o sentido de que existe uma área desocupoda, portanlO improdutiva. E Dão é coerente que. enquanto alguns têm
áreas improdutivas. desocupadas, outros f1qt1ett1 morrendo de fome.
sabendo que ali estaria a sua possibilidade de sobreviv~
Sempre fiCO pensando nos seringueiros e nos agricUltores
que, na floresta ou na roça. são mi.o4e--obn. altamente qualificada. Um agricultor, no campo, é mão-de-obra altamente qualificada. Ele se sente adequado, respeitado. Se alguma pessoa da cidade
te11tar fazer qualquer ttabalho no campo. com o qual não está familiarizado. vai se sentir inadequada, com certeza não saberi.
como fazer. O agricultor. no enlanto. sente orgulho em mostrar
como .se mawseia a enxada. sente mgulbo em dizer como se faz a
vacina do gado. sente orgulho em dizer quais são os mclh~s adubos para esse ou aquele cultivo. ou seja. sente-se valorizado~ Entretanto. quando esse agricultor é retirado de seu ambiente culwral. social e de produção pam a cidade. passa a ser mão-de-obra
desqualificada. E boje cão 6 mais cem exército de reserva para a
força de trabalho. Ele é realmente excluído: vai ser vendedor de
pipoca, de picolé. qualquer atividade marginaL Ali. ele se seme
humilhado. porque é cidadão de terceira classe. Mas na sua roça é
mão-de-obra especializada.
N6s temos a oportunidade de fazer com que as pessoas se
sintam decentes. úteis. telili:im auto-estima, ~feteociadas em si
me~ se adequadas na sua posição. Ou podemos jogá-las, aos
milhões. para serem mão-de-obra desqualificada. descartável. nas
grandes cidades, como está acontecendo.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me pemtile um aparte
para uma breve informação, nobre Senadora Marina Silva?
A SR" MARINA SILVA - Pois não, oo~ Seaador EduardoSuplicy.
O Sr. Eduordo Suplicy - Nobno Seoadon. bá pouco recebi
um telcfooema justamecle do Prof. José Oomes da Silva. que me
confnmava • informação de que. de fato. Francisco Graziano é sobrinbo. ou melhor. de sua esposa. Em sua avaliação, que acbei"im-portante transmitir, ele considera que o ex-Presidente do INCRA
cão conhecia tanto a questão da terra, da reforma agrária, enquanto Francisco Graziano é do ramo. sabe das coisas e tem tudo, pOr-
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tanto, para acertar. De fato, ele é formado em Ciências Agrárias
pela Faculdade de Agrononúa de JaOOtícabal. e pôde aprender. do
ponto de vista da consciência econômicoMsocial, com economistas
como José Jorge Gebara. excelente professor. que eu conheço. e o
Prof. &carin. hoje Deputado do Partido dos Trabalhadores. Vamos dar um crédito de confiança a Francisco Gr.i:iian_o_e_ espera~
mos que ele possa fazer jus a essas esperanças.
A SR• MARINA SILVA- Da minha parte, Senador Supli·
cy. como já falei anteriormente, não será essa fraSe infeliz. que
está na coluna de Janio de Freitas. que irá me fazer ter qualquer
tipo de restnção. Quero ter esperanças. quero acreditar que. a partir de agora. poderemos desencadear no Brasil um processo de democratização da terra. E com esse cuniculo do Dr. Francisco Graziano. que V. Ex• acaba de mencionar, a responsabilidade dele aumenta. com certeza. Porque quando se desconhece a matéria,
pode-se pecar poc d=oohccimenlo, portanto. é maiS ficil o perdia.
Agorn. quando se é um profundo conhecedor, não há perdão para erros. a não se aqueles inerentes à rondiçio da pessoa humana.
Acredito que esse crédito deve ser dado, deve haver uma
soma de esforços de Lodos nós para buscarmos, através do diálogo.
de ações altamente responsáveis dos dois lados - da polte dos trabolhadores, ela já ocorre uma saída para essa chaga social que temos.
O Sr. Levy Dias- V. Ex• me concede um aparte?
A SR• MARINA SILVA- Concedooaportea V. Ex•.
O Sr. Levy Dias - Senadora Marina Silva, estou ouvindo.
com muita atenção, o seu pronunciamento. Eu estava na Presidência da Mesa e pedi ao Senador J~ Eduardo Outra que me substituísse, porque eu queria aparteá-la. A~ito que o pronunciamento de V. Ex•. hoje à tarde, pode até conseguir te-por o ãssuntq "re·
forma agrária 11 no seu verdadeiro caminho. OuvimOS falar em refonna agrária desde que nascemos. Também nasci numa pequena
propriedade rutal. Fui roceiro até os 19 anos; meus pais eram analfabetos. Conheço razoavelmente bem o problema. O que tenho
sentido, ao longo desses anos em que se fala em assentamentos, é
que muita gente comete o equívoco. que eu chamaria de primário.
de achar que, ao se dar um pedaço de terra a uma fanúlia, está feita
a reforma agrária. Acompanhei ene assentamentos: no nosso Estado. Em 1949. eu acompanhava a maior reforma ag:rú:ia realizada
em meu Estado. no Mato Grosso do Sul. Tal reforma foi feita an-tes de 1949 pelo então Presidente Getúlio Vargas que, na minha
avaliação. fez tudo certo. Numa terra de cultura. na regiil.o boje
chamada de Grande Dourados. a segunda cidade do meu Estado permitam-me. Srs. Senadores~- usar t.Cnnos do inrerior, conlo "terra
de peroba.l" e ''terta de massap6" -, foram dados a cada famflia, naqueles longínquos anos de 1945 a 1950,30bectares de leml. Além
da terra, foi dada a madeira para se construir uma cas~ ferramentas. sementes, e ali surgiu a região mais produtiva do meu Estado.
Pena que. boje, 95% das pessoas que receberam aquelas terras não
estão mais lá. Os 30 hectares foram sendo vendidos. c hoje são
grandes fazendas em voka da regiio da Grande Dourados. Eu
sempre me debrucei sobre esse assunto com a seriedade e o sentimento com que V. Ex• o está abordando, porque 6 uma pessoa que
conhece o campo. Fncisamos estudar um meio eficaz de fazer a
reforma agrária, de forma a que fuOcione adequadamente e um pedaço de terra seja dado para quem sabe oo gosta de lrabalhar a terra. Recentemente, sete ou oito anos attts, o INCRA desaproprioo
uma área de terra de 16 mil hectares no Município de Ivinhema.
no meu Estado, e lá. fcnm implantadas inúmeras famUia.s que viviam acampadas nas beiras das rodovias. Ver um acampamento de
assentados machuca qualquer pessoa que tenha o mínimo de sentimento cristio: criauças, mulheres, homens em extrema miséria.
Hoje, esse assentamento já 6 município, e- eu visitei, na última
campanha politica, o prefeito desse Mlnicípio, que é uma das pesM

soas assentadas. e perguntei-llie quantas famílias ali permaneciam.
Ele disse que menos de 40% daqueles que receberam o título ainda
permaneciam lá. Creio que a reforma agrúia deve ir além- da ãislribuição de tem.. Este, Senadora Marina Silva, é o momento ideal
para se fazer isso. E por quê? Porque um hectare de terra. hOje.
cUsta três salários núnimoS. A imprensa tem comentado nos últimos dias que a terra está muito barata. Está na hora de- se atacar
senamente o problema. Não entendo como num País como o nosso há tanlãs bri~s por c.iusa de teiTa, consid_erando a nossa Ç'f.~n
são teiTitorial. Se fôssemos um Chile, um Israel. se fôssemos um
Uruguai. isso poderia acontecer. mas não tem sentido. em nosso
País. brigar por um pedaço de terra. Violi!ncia, em nenhuma hipótese - nem de um lado nem de outro. Temos condições de, com
diálogo. ~dar a resolver o problema. Por isso quis apartear V.
Ex•. Creio que o seu discurso pode acabar recolocando esse assunto não como uma bandeira política eleitoral. mas como uma bandeim verdadeira para ajudar essas pessoas hunúldes. paupmimas.
doentes, miseráveis que sio manipuladas muitas veZes eleitorilmente. Aqui no Senado eslOU pronto para ajudar, dentro de um
contexto de entendimento, de respeito à lei. No dia em que deixarmos de respeitar a lei, virá o caos: respeitando a lei, temos condições de distribuir lena para todos. Creio que depende exclusivamente de uma decisão política. O nosso Presidente, neste. primeiro
ano de Governo, enfrenta o gfande problema para. o qual ele se
propôs resolver: a inflação. Daqui a pouco vem o segundo ano de
governo. Se for tomada uma decisão política COireta nesse sentido,.
creio que esse problema brevemente fRrá parte do pa.ssado. Acompanhei de perto inúmerOs assentamentos e falo coin conhecimeD.to
sobre a questão. Estou diSJX>StO a ajudar a resolver o problema.
OJmprimento V. Ex• pelo seu pronunciamento nesta tarde.
A SR' MARINA Sll.VA- Agradeço pelo aparte, Senador
Levy Dias. Reabnenle, a questào da reforma agrária não se restringe
apenas a distribuir terras. Temos que ter critérios, apoio. O trabalhador do campo mem:e a presença do Estado nos setorcs da saúde, educaçio e de mínimas condições para que possa viver com. dignidade.
Eu poderia citar um exemplo que estãmos vivendo à frente
da Prefeitura de Rio [franco-; é o caso de um assentamento de pessoas que já tivetam teiTa e que boje estão na periferia-da cidade.
Essas pessOas são ideiltiticadas, passam por um teste de aptid.io
para lrabalhar a terra e. em seguida. são assentadas. Hoje. elas têtn
uma renda mensal de R$400,00 a R$500,00. Se considerannos
que, no meu Estado, a grande maioria está na faixa de um salário
mínimo, essas pessoos constiwem um ex6rc:ito de privilegiadOs. -Ê
uma experiência altamente positiva e com baixíssim.os recursos se
consegue f~-la. São módulos de 4 a 5 hectares, onde temos culturas pennanentes de pup1nha. acerol~ cacau. cupuaçu. que permitem aos trabalhadores um ganho na faixa acima mencionada. A
Prefeitura. preoçupada com que quem recebe a terra e em seguida
a vende. ficando novamente sem, terra. não está doando a propriedade porque 6 usufruto da terra. E umi! área nem já degradada. de
capoeira. próxima à cidade, onde essas famílias são assentadas. A
terra poderá passar de pai para ftlho e de fllbo para neto, para bisneto, mas quem nela vive não possuí a propriedade definitiva desse modo. Considero essa uma experiência positiva. Inclusive,
quando- D. Ruth Cardoso esteve no Acre visitou o pólo agroflorestal, que pode ser um exemplo de Reforma Agrária para a Amazô.
nia e para o Brasil. U. assentamos famílias não por R$40 mil mas~
na faixa de RSS a 8 mil cada uma.
O Sr. Romero Jucá- Permite V. Ex• um aparte?
A Sr'. MARINA Sll.VA- Com prazer ouço V. Ex'.
O Sr. Romero Jucá- Considero da maior importância que
se fale muito sobre a questão da Reforma Agrária neste Plenário e
no CongresSo Naciooal. Hoje, inclusive. tive a oportunidade de (a~
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lar sobre este assunto e, igualmente, a Senadora Benedita da Silva. afmco, como estamos fazendo há tantos anos. no sentido de imEntendo que. desta maneira faremos repercutir a gravidade da plantannos uma reforma agrária. & eu diria: é quase unanunidade.
questão a nível nacional. Faço duas observações para concordar Só não o é para aqueles que não enlendem que a rerorma agfália ê
inclusive com as palavras de V. Ex•. Se existem setores do Goverum dos primeiros passos para se fazer o desenvOlvimento econõ.no discutindo se é invasão ou ocupação. estão extremamente desmico de qualquer país. até nos países capitalistas. Não é preciso
conectados com a realidade. Antes. tem que se discutir o -que se pensar que reforma agrária e fai.er socialismo; os paíse.<> capitalispassa por trás disso e qual a necessidade da população. Ninguém tas só conseguiram se desenvolver após a democratização da terra.
invade ou ocupa uma terra porque gosta de ser invasora. O modelo
Com essas palavras. quero dizer que poderemos. a partir de
brasileiro está levando as pessoas ao ato desesperado de utilizarem agora. inaugurar uma nova fase de discussão no que se refere a
esse tipo de solução para uma melhoria de condição de vida. As essa questão que parece tão superada. mas. na verdade. do pont~
pessoas estão morrendo na periferi~ nO Cãmpo, sem assistência. O de vista das soluções. continua atual. Quero. mais uma vez, reiteque o Senador Levy Dias disse é verdade: reforma agrária nào é rar que as infelizes palavras aqui atribuídas ao Sr. Francisco Graum dar um lote: a condição do campCf é mUito maiS do que isso. ziano. da minha parte. não serio motivo de descrença na contribui~
Portanto, eu gostaria de ressallar essa questão da necessidade das ção de S. ga, De nossa parte. há todo o interesse no desenvolvi~
pessoas. A meu ver, a violência é uma Conseqüência. Esse proces- mento desse processo.
so juridico é uma cõnSeqOência. mas. na Ver<J?de, temos que OOs·
Muito obrigada.
caro âmago da questão, e o Governo tem-que oferecer uma solu·
Duran.u o discurso da S,.C Marina Silva, o Sr.
ção económica, fmanCeira. uma solução juifdíca. uma solução de
Levy Dias, 3° Secretário, deixa a cadeira da presidin·
implementação operacional da reforma agrária. -Tenho espenmças
cia. que é ocupada ~lo Sr. Josi Eduardo Dutm. Sue acredito que. diferentemente do que alguns possam pensar. a deplenre de Secrellirio.
~ignação de Francisco Graziano pam a Presidência do IN"CRA não
Duronte o discurso_ da S,.C Marma Silva, o Sr.
é uma manobra protelatória; a questão é tão grave. e o Francisco
José Eduardo Durra,_Suplente de Secretário, deixa a ca·
Graziai:Jo" é "tão- próxi.ri::lo ao Presidente. que seria um suicídio politi·
deira da presidência. que é ocupada ~lo Sr. Teoronio
co de Sua Excelência designar alguém que poderia protelar ao in·
Vüela Füho,J"'Vice~Presidente.
vés de executar. A questão da reforma agrária. da urgência para
uma solução no campo, da violência. da questão social é tão grave
O SR. ROMERO JUCÁ ~ Sr. Presidente. peço a palaVra
e penneia tantas posições de partidos políticos. que. eventualmen· para uma comunicação inadiável.
te, pÔdêm ser divergentes, mas quase unâriiine nesta Casa. Penso O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) ~ V. Exa tem
que o Presidente deu um passo importai:tle. Declaro aqui o meu a palavra, para uma comunicação- inadiável. por Smin.
voto de confiança ao Francisco Graziano. contudó, temos que bus·
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pam uma comunicação
car mecanismos fmanceiros, operacionais.. paia que, efetiVameote. inadiável. Sem reviSão- do orador.). Si. Presidente, Sn. e Sii.-"Sea reforma agrária não seja só um discurso, uma preocupação nos· nadores. gostaria de connmicar. com pesar. o fillecimento hoje em
sa. mas se tome uma realidade como a proporcionada pelo Prefeito Roraima, Boa ViSta, do Sr. Jair Alves dos Reis. Pioneiro de Roraide Rio Branco, Jorge Viana, quando implanta esses núcleos. Creio ma. homem que construiu. ao longo de vários anos. uma. h1st6ria
que existem soluções criativas. questões que podem ser resolvidas. de lrabalho e dedicação àquele antigo Território. hoje Estado. Até
Mas é fundamental man:harmos e buscarmos soluções competen- há pouco tempo, o Sr. Jair Alves dos Reis era um dos ma1ores
tes e sérias para essa matéria. Quero parabenizá-la por enfocar o criadores de gado de Roraima. Uni empreendedor. homem que
referido tema. Todo drama do campo é uma cbaga que fere a todos coostruiu com as próprias mãos um processo de desenvolvimento no
n6s~ temos que buscar. con;.mtamente. com-lódos os partidos polí·
Norte do nosso Estado. Mas. infelimtenl:e, por conta de conflitos. por
ticos, solução para essa questão. Meus parabéns.
conta de pendências da questão indígena. por conta de uma má políti·
A SR" MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex' pelo aparte ca, fomwlada Qel9 próprio Governo federal. por conta de uma ausêncom o qual concordo inteiramente.
cia de deflllição nessa questão fundiária e legal de Rornima. o Sr. Jair
Sr. Presidente. Srs. Senadores, gostaria de fazer apenas uma Alves dos Reis- vitJ.Se praticamente eXpulso das suas tenas; vli...se
alusão a um versículo da Bíblia, segundo Mateus:pra.ticainente falido. Todo o seu trabalho. realizado ao longo de mais
"E. quanto ·ao vestido, por que andais solícitos?- Olhai para de cinqúerua anos. cãíra poc terra. Ao sair de suas tm:as.. _o Sr. Jair AI·
os lírios do campo como eles crescem; não uaballiam. nem flam;
ves dos Reis foi pma Boa Vista e. irúeliz:me-nl.e, lá. fa.Jeceu, hoje. em
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, emtoda a sua glória. se conseqüência. talvez. de todo esse sofrimento.
vestiu como qualquer deles."
Quero regístrar com pesar o fato e dar os pêsames à fariúlia
Do ponto de vista cristão. ao ouvir essas palavras, parece e a todo o povo de Rorairila que o amava. Quero também dizer ao
que envolver~se em questões materiais~ algo descartável; mas, no Governo Federal que talvez o exemplo e o sofrimento da fanúlia
que se refere à reforma agrária. eu diria- que- é altamente pertinente, de Jair Alves dos Reis e de todos os roraimenses sirva de estímulo
pois. parn que os lírios do campo sejam tão bonitos. eles precisam para que se e~ essa questão da solução das áreas indígenas, ra·
de terra para fmcar suas raízeS. Penso que a sociedade brasileira pidamente. e Roraima possa ler pacificada essa questão.
_precisa fmcar raízes na terra.
- Não estamos culpando as comunidades indlgenas: elas Preci·
A terra ê generosa. Não é à toa que ela é redonda; ela é re·
sam ter suas terras; defendemos a demarcação das áreas indígenas.
donda porque parece a barriga de uma grande mãe que. com certe· mas solicitamos uma rápida solução-racional: em vez do oonfl.ito, em
za. ofereC-erá espaço para todos nós. É fundamenlal que se trate a vez do so~ento, que SUija Uma solução para. a paz do nosso &tado.
questão da terra não só quanto ao ponto de vista político mas tam·
Quero aqui ooValllCilte extemar os meus pêsames aos famibém do ponto de vista da sua simbologia, do que ela representa liares e a todo o povo de Roraima pela grande perda que foí o fale·
para a raça humana. É imp:>Ssível seres buinanos viverem do ar. Não cimento dó Sr. Jair Alves dos Reis no dia de boje.
existe essa possibilidade. Então. só podemos existir fixados à terra.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
Portanto, o Presidente da Repiblica tem essa oportunidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra como UNós, da esquerda. temos essa oportunidade de trabalharmos com der, Sr. Presidenle.
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O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Concedo a to disse Eduardo Jorge em resposta a requerimento de informapalavra ao Senador Eduardo Suplicy.
çio por mini encaminhado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Uder. Sem
Ao encontro compareceram Gilberto Portes de Oliveira,
revisão do orador.) -Sr. Presidente. em prirnCiro lugar, eu gostaria Egfdio Brunetto e Osvaldo Nasc~ento da Silva. go Movimçp,to
de cumprimentar o Sr. Francisco- GraZiano. qUC itSSUIDiU ne5ta tãr~ -- -Oos Sem-~et!a; Altemir:_ "_forte_ij.i, vice-presidente da CUT; Írio
de a Presidência do ]NCRA.lnfelizmente. registro que o convite Conti, da Comissão Pastoral da Terra (CP'I); Roberto Liebgott. do
encaminhado pelo cerimonial da Presidência da República aos Se- Cimi. além de eu próprio e dos Deputados Fernando Feno, Adão
nadares membros da Comissão de Assuntos Econômicos chegou Pretto. Luciano Zica. Padre Roque, Ivan yai~te. Domingos Ouao meu Gabinete às 17h30miri. e a posse- foi às 16h.
· tra. Jo~ Fritsch e o Líder do PT na Câman. Distrital, Cafú.
Portanto. o Cbefe do Cerimonial da ~idência da RepúbliNo início da audi&cia, o Sectetário-Gcml (b. PresidênCia.
ca precisa levar em conta que essa não é uma fonna de avisar cor- EWardo Jorge, apRssw-se em esclarecer o ~o do aporelbo de
ret.amente os Senadores, pois. o convite chegou depois da posse. esarta telefôo:ica. - que já menciooei aqui - eocomrado mcenremenre
Se o tivesse recebido antes. teria eslado presente, uma vez que co- na sede da CONI'AG e que me motivoo. a apresentar um requerimennheço o Sr. Francisco Graziano, sei da sua sinceridade de propósito de coovocaçio do Secn:ürio pira~ esclalecimentos sobre o
tos e tenho a confiança de que a sua designação signiflCI.. por parte fato no plenirio do Senado. "Nio existe eswta", disse Eduardo Jol-ge.
do Presidente Femando Henrique Cardoso. maior impõrt.ância à ''O equipamento encontrado nio era de ~ -~ GQvemo e
queslào da Reforma Agnlna.
~
nem fOi utilizOdo por este GoVcmo. O laudo l&:nioo do equipomemo
S. sa está familiarizado com o assunto - acredito - até mais que diz que ele é bostaille velho, com idade acima de dez anos. Logo, ILio
o seu antecessor. Sr. Bazílio de Araújo Netto, que. pelo falo de ser f"""""" esoe tipo de coisa. A tcaJologia elelr&ica do aparelho enconproprietáriO de 1em1s e fazendeiro de gmnde áJea no Paraná, acaboo tmdo é velha tamblm. Este Govemo nio fez =ta. tem Oldem exsendo um símbolo de dificuldades para a realiz:açio dessa refmma,
pressa pam.Dio fazS..laenlo fari. nada. sem o aval do Congresso".
Gostaria de relatar que conheço alguns dos professores
Sobn: a denúncia da exis~ncia de um relatório oo. investicomo o Deputado José Bacarin. José Jorge Gebara, da Faculdade gaçáo realizada no Governo Fernando Hemique Cardoso para
de Ciências Agrárias de Jaboticabal. onde Francisco Graziano se identificar ligações do Movimento dos Sem-Terra cõm movimehformou, em 1975. Certamente. naquela faculdade, S. s• formou
tos terroristas. Eduardo Jorge disse que "a acusação não é do Gouma consciência social relacionada aos problemas da tena. Com:o vemo, é da imprensa. E b! libeniade de imprensa neste País. Hoo.ve .
disse seu tio, José Gomes da Silva. ele é uma pessoa que tem a. distorções. A fonle do documento nio está clan. O relat6rio p.Ibli6acompetê:ncia. a formação, enfun, tem tudo para acertar.
do no Jornal da Tarde nio é deste Governo. Não conseguimos locaGostaria, Sr. Presidente, de encaminhar oficialmente uma lizá-lo e. pottanro, o Govemo deso:xlbece a. sua exist&cia", o que
solicitação que farei pêssoalmente ao novo Presídente do INCRA aliás hoje foi coofll'Ill8do na audiência reservada com os responsáveis
para que este coloque Adisposição do PRODASEN, po!UDIO, l dis- peles 6rgios de inleligêocia do Exétt:ito e da própria SAE.
posição do Senado Federal a relação. por Estado. das famllias assem.a.
Gilberto Portes de Oliveira disse que o objetivo do encon!ro
das desde o inicio do Governo Fernando Henrique Oudoso. Desejaria era cobrar do Govemo a divulgação do relatório e o nome das pesque fossem inch.lídos dados sobre: as metas programadas e as realiza- soas que aínma estarem infiltradas no Movimento dos Sem~Terra.
das. os custos previstos e os efetivados, o que viria a facilitar a~ _"A relação de interclmbio entre os movimentos nos diversos paínós Sena.doles, proporcionando, dessa forma. a dispensa dos diversos
ses sempre existiu. Mas se existe terrorista infiltrado. o Governo
encaminhamentos de requerimentos de infounaçõcs ou solicitações deveria denunciá-los e nio fazer insinuações'\ disse o reprede ptesença do Presidente do INCRA ou do Ministro da Agricullum e
sen~e do Movimento dos Sexg.~ Terra. A CPT afm;nou que a_CP.da Reforma Agtiria. paro nos fornecer informações.
~ tidade t solidária com os que procuram direito. no campu e recoÉ a solicitação que encaminho. ACRdito que a Mesa do Se· nhece a autonomia do Movimento dos Sem-Terra. Altemir Tortelli
nado, a Presidência do Senado possa entmr em entendimento, as- (CUI1 falou sob!e a preocupação da entidade com o CllSQ Corum~
sim- comO já temos o erilendimento com o SISBACEN. com o biam, afmnando que o Governo "deve ter uma postura ativa como
SIAA, para que tenhamos acesso aos dados do INCRA.
interlocutor''. Para o Deputado José Fritsch "está~se prepmmdo
Há poucos dias. a impensa divulgou a informação de que para. haver novas Corumbiaras". Lembra.! que mais de 500 pesteria sumido o disquete com a relaçio das 16 mil famílias assenta- soas j' desapareceram vítimas de conflitos de ten'a, resultado. d;_a
das até a semana passada. Ora, Sr. Presidenle, certa_meute havert _ _9~sio do Govemó. ''Qual a açlo do Governo?''. indagou. O Decópia. O desaparOcUliento do disquete, nio impliCa em- que não putado Ivan Valente disse existir uma simpatia ~scentc da opihaja cópia no oomputador. já que o computador registra tudo, não niio pública ao Movimento Sem Terra c que o Governo deve depode ter havido o desaparecimenro desses dados.
monstrar voatade política pua resolver p problema. O Deputado [)o..
Sendo assim. gostaria de fazer, aqui. uma solicitaçio ao mingas Outra indagou ao Secretário como o Governo poderá aiPresidente do INCRA, na forma de um requerimento de informa- cançar os compromissos assumidos se boo.ve reduçio nos recursq!j:
ção. Entretanto, como Se trata de
infonnaçi.o conlilwa, sugiro pala a reforma agrúia? Conforme jA boje salientou a Senadora
que a Mesa do Senado entre em contato com o Presidente do lN- Marina Silva, se no ano de 1995 há R$1 bilhão e 12 milhões para
CRA e peça que nos seja permitido acesso contínuo a esses dados.
a realização de reforma agrária e se pam o ano que vem há apenas
Sr. Presidente, também gostaria de registrar o cmteódo da 600 e poucos milhões, obviamente h! um corte quase que pela meaudiência havida anteontem com o SecretáriO-Geral da Presi~cia tade. Entio, como fica a realizaçlo de nietas diante desse corte?
da República, Eduardo Jorge, responsá.vel pela áJea de intelig&lcia
Na ocasião, Domingo. Outra lembrou que o então presidendo Governo, que garantiu durante a audi€ncia no úkimo 26, qo Pa- te do Incra, Brazllio de Aiaújo Neto, exonOilldo dois dias após a
lácio do Planalto. a uma comissão de coordenadores do Movimen- audiEncia. apresentava posições que não a;.uiava o Govemo. Gilto dos Sem-Terra e ·parlamentares, que o Govemo não tem conhe- berto Portes de Oliveira convidou os membros do Oovemo a visicimento de documento que comprove infiltrações do movimento tarem os assentamentos. a visitarem as escolas, como as de Caçaguerrilheiro Seodero Luminoso no Movimento dos Sem-Tem. no dor, convite que foi reiterado boje aos generais Cláudio Figuei.i'eodo
Brasil. ''O Governo dirá oficialmente que nio existe tal documen- e Fernando Cudoso.
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Em resposta às índagações dos representantes da comissão,
Nada mais humilhante para wn ser hwnano do qUe. na ~ingên~
o Secrelário dC Governo. EduardO Jorge. disse que "o Governo _'!~ cia de wna doença. na necessidade de ~h~~· não receber um uao movimento pela reforma igrária jUSto". }\CrescerilÕu que o "eixo tamcntõ digno, não receber os-c:uidados médicos que arilalmente as socieda questão para O Governo também é a realização da reforma agrá- dadesmaisdesenvolvidas estão assegurando até mesmo aos animais.
ria". Segundo ele, "o Governo acredita que vai implementar seu
No Brasil de hoje atribui-se uma elevada prioridade à_guestão
programa de reforma agrária de assentar 40 lnil famílias até o fiDaJ soCiaferiú.ermos de disCurso e de- objef.ivos teóricos proclamados.
deste ano. O Ministro da Agricultura. José Eduardo de Andrade
No Brasil real. no Brasil não te6rico, no _Brasil em que pesVie~ está solidário com as metas do Governo, enquanto que o
soas morrem por falta de hospital. em que pacientes são rejeitados.
Ministro-ceia Justiça tem obrigação constituCioilal de dizer que é em que falta algodão e esparadrapo nos hospitais. nesse Brasil não
contra as invasões. O Governo-tem reiterado vontade de realizar a ~ocupado com academicismo. mas ·com vidas humanas que são
reforma agrária. O Governo vai fazer o programa de Reforma ceifadas por incúria do poder público, há a necessidade mais do
Agrária. não faltarãOrea.~rsos; ponto".
que urgente de se cuidar efetivamente, não com meras palavras
Sobre a reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo. que vis, do setor da Saúde.
mostrou grande número de armas modernas. contrabandeadas,
O Brasil não mais pode esperar por defmições. eswdos,
portadas por proprietáriOs de temts na região do Portal do Parana~ projitos. programas. estratégias, planos, simpósios. grupos de trapanema. o responsável pela área de inteligência do Governo, balho nem qualquer outra coisa que signifique protelar a solução
Eduardo Jorge. disse, no dia seguinte à reportagem. não ter tomaurgente e inadiável para o setor de Saúde.
do conhecimento, por ter trabalhado na véspera ''até às 10 horas da
Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, não se imagine que no
noite nas propostas da reforma administrativa do Governo".
Brasil do Sul. o ~rasil de Santa Catarina. o Brasil da mmhã região.
Seria importante que os órgãos de inteligência estivessem o Brasil dO Vale do Itajaí. as coisas da Saúde se encontrem em simais atentos. Hoje, os generais nio denionstraram ter maiores in-- tuação triais favorável do que em muitas das regiões mais pobres.
formaÇões sobre o tema que não fossem as divulgadas pela rqxrrTambém na minha região a situação âa Saúde é critica: bratagemdoJomalNadonaL
sileiros sulistas. também como seus irmãos nordestinos. sã.o vítiObviamente. a formação de milícias -privadas na região do muda polítíca ins.ana da área de Saúde.
Portal do Paranapan~"~ma ~uma questão gmve que merece a atenA velha e cansativa desculpa de que não há verba ~ a
çio dõs 6fglios de inteligência.
Saúde, de que o gasto em Saúde irá comprometer as metas de conEnl o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
trole monetário e colocar em risco a estabilidade dos planos ecoMuito obriga-do.
_
nômicos e complicar o gerenciamentO dos agregados macroeconô0 SR. PRESIDENrE (feotoõ.io Vilela Filho) - A Presi- micos. tudo isso não tem razão de ser. pois a Economia deve servir
dência registra as sugestões do Senador Eduardo Suplicy.
ao homem e não o homem servir à Economia.
Os Sr.;. Senadaes Esperidião Amin, Júfu Campo&. Ma1b:e !'imo,
O Brasil destruir.i suas possibilidades futuras, o Brasil ficaLúcio AJcâDam e Fmandes AmoDm enviaram disaJ:nos i-M:sa Jlll13. se- rá sem condições c.ompetitivas no mercado mundial se não cuidar da
remp.Iblicadosna formadodisp::stoooart. 203 doRegimeaolnlemo.
Sá6dede seu povo. se passar a se preocupar exclusivamente com a biS~ Ex-s serão atendidos.
-gidez de sua moeda e desprezar a higidez de sua população.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC)- Sr. Presidente,
Sr. Pnlsidente,
e Srs. Seriadorés. estou-recebendO corSr"s e Srs. Senadores. ao receber o titulo de Doutor Honoris Cau· respondência da Funda~o de Saúde do Alto Vale dq ltajai solicísa da Universidade Livre de Berlim. o Presidente Fernando Henri- lando apoio para a campanha em favor da manutenção do Hospital
que Cardoso afirmou que ·~do ponto de vista sociológico, o Brasil Regional Alto V ale.
ainda é um país injusto".
- Tmta-se de campanha meritória apartidária. acima de dife0 Relatório de Desenvolvimento Humano. de 1990, do Pro- renças pessoais. filosóficas. políticas oo idêol6gíCas. em beneficio
grama das Nações Unidas pam o Desenvolvimento (PNUD) inclui das poJXJlações mais pobres daquela Região. ·
o Brasil no grupo de países considerados "oportunidade perdida de
Não se trata de construir novos complexos e edificações
desenvolvimento humano", colocando-nos em sib.lação semelhanimobiliárias. tnlta-se apenas de evitar o fechamento. de evitar a in~
te à dos países latino-americanos mais pobres, no que se refere a. teiTUpção de um setViço já existente e quC é piioritárlO~ umaCOO·
expectativa de vida, morbilidade, mortalidade infantil.
quista da população daquela Região.
As p:iliticas sedais t:úblicas não têm funciooado cano mecanisO que a Constituição Federal assegura a todos os brasilei~
mo de ccmpmsaçik>elas graves dispuidadesdedi.sttituiçãode renda.
ros, o direto à assistência médica. está sendo negado aos mctadoEssas desigualdades se tomam mais gritantes quando envol- res do V ale do ltajaí.
vem direitos inalienáveis da pessoa humana, principalmente no
O Congresso Nacional não pode permitir que os direitos
que diz respeito ao direito à Saúde.-úialienáveis dos brasileiros - principahnente daquelas pessoas idoO Brasil jamais pOOerá construir uma ecoo.omia modema, _ sas, que deram o melhor de si trabalhando na edificação deste País
jamais podeiá -se inserir adequadamente na Ocooomia globalizada- -sejam revogados em nome de um ilusório equilíbrio orçamentádo século XXI se continuar a manter uma política de saúde atrasa- riO que náO existe nem mesmo no mais rioo dos pãíSes.
---da. retrógrada. que não garanta a seus cidadãos o minimo oecessáEstou convicto de que os Srs. Senadores jamais_pennitifão
rio em termos saúde pública.
que a saúde dos brasileiros seja ignoradi pelo Estado e desprezada
Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. qual o futuro do Brasil pelas autoridades governamentais.
como nação se não alimenta nem cuida da saúde de seus filhos,
Faço um apelo ao Sr. Ministro da Saúde para que não perpermitirido que grandes massas de nossa população permaneçam mita o fechamento do Hospital Regional Alto Vale do ltajaí. gaem pobreza absoluta.
rantindo o cumprimento da Constituição Federal e o Programa de
O combate à pobreza e a melhoria da distribuição de renda Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. somente poderá ter sucesso caso o GóvCmo Federal adote uma PoÉ o meu pensamento.
litica de Saúde rospoosável e conseqüente, em que não existam "elesO SR. JULIO CAMPOS (PFL-Mf) -Sr. Presidente, Sr's e
possuídos" nem IIllliJ9nalizad nem cidadàos ignornclos peloE.tado.
Srs. Senadores,
·

e·

sn
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OProálcool, criado em 1975 como alternativa ao consumo do
petróleo, cujos preços haviam disparado no mercado internacional, encontra-se
hoje num impasse que precisa ser resolvido urgentemente pelo Governo Federal.
Tardiamente, o que é melhor do que nunca, órgãos governamentais e autoridades
ligadas ao setor têm-se preocupado com a questão, que nos últimos anos vem
angustiando parte dos empresários da indústria sucroalcooleira e, principalmente,
proprietários de veículos movidos a álcool.
É simplesmente inacreditável que um programa desse porte,
cujo desenvolvimento custou ao contribuinte sete bilhões de dólares, e que é
reconhecido internacionalmente como a melhor alternativa de energia renovável,
esteja sendo abandonado por nossos dirigentes. O absurdo dessa situação é que o
Proálcool não foi preterido em favor do petróleo ou de qualquer outro
combustível, o que seria não sei se acertado mas, pelo menos, admissível; o
absurdo se configura no fato de que o programa foi simplesmente abandonado, e
hoje está quase agonizante não por eventuais deficiências, mas por desinteresse;
míngua por simples inanição.

Ao ~ a questão do Proálcool a esta Tribuna, não quero
acirrar polêmicas nem defender a manutenção ou extinção do programa. Discutir
a conveniência do programa, suas vantagens e desvantagens, reexaminar as
estratégias políticas e e~onômicas e o papel do álcool na matriz energética
brasileira, tudo isso repre5enta, antes de mais nada, respeito aos proprietários de
quatro e meio milhões de veículos que utilizam este combustível. Além disso, é
preciso ter em mente que a opção a ser adotada terá profundas conseqüências no
desempenho da economia nacional.
É inegável que o álcool carburante leva muitas vantagens

sobre a gasolina ou o óleo diesel, especialmente em relação ao meio ambi~te e à
garantia de abastecimento, independentemente do contexto das relações políticas
internacionais. Não estou advogando em favor do álcool, até porque minha
proposta é de um reexame profundo da questão energética, mas é de se lamentar·
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que apenas três e meio por cento dos cento ,!' quatro mil veículos produzidos no
mês de dezembro sejam movidos a álcool, c;ontra índices acima de oitenta por
cento, verificados há alguns anos.
Enüeceirteamgo- "A agonia do carro a álcool", publicado no
jornal O Estado d,r.-.'. Paulo- Luiz Gonzaga Bertelli, diretor da FIESP, assinala:
"O inexpress1vo índice ocorre, paradoxalmente, quando a indústria
automobilística fecha o ano com recorde de produção, num total de um milhão e
trezentos e oitenta mil veículos". Prevalecendo o ritmo dessa queda, denuncia
Bertelli, as montadoras podem abandonar a fabricação de carros a álcool nos
próximos meses. "Poderá ser perdida - continua - a árdua conquista que levou o
Brasil à condição ímpar de único país a utilizar um combustível substitutivo do
petróleo".
Outros paradoxos se observam no tratamento que o Brasil
vem dando à questão do álcool carburante. Um deles é o nosso caminho pela
contramão, ao abandonarmos o Proálcool, quando todos os países desenvolvidos
investem pesado na procura de um combustível que possa vir a substituir o
petróleo, cujas reservas já caminham para a completa exaustão dentro de algumas
décadas.
Estima-se que as reservas brasileiras de petróleo - pelo menos
do petróleo enquanto riqueza, ou seja, de exploração economicamente viável estarão exauridas em doze anos; os Estados Unidos estariam numa situação ainda
mais aflitiva, sinalizando-se para a exaustão das reservas petrollferas em apenas
oito anos, o que explica as ações externas para garantir a normalidade da
comercialização desse produto, bem como os pesados investimentos em
pesquisas com o objetivo de substituir tal matéria-prima por uma fonte de energiarenovável; as reservas mundiais de petróleo suportariam a demanda pelo prazo
máximo de quarenta anos, de acordo com as mais recentes projeções. É mister
lembrar, no entanto, que a utilização de tais reservas sujeita-se às condições do
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cenário geopolítico, a questões estratégicas e a uma estrutura volúvel de preços
sobre a qual não temos controle.

Por essas e outras razões é que não só os Estados Unidos·, mas
a totalidade dos países desenvolvidos e alguns em vias de desenvol~ento
buscam alternativas para substituir o uso do petJ:óleo. A Comunidade Etiropéia,
que tem nos excedentes agrícolas um_ problema da maior gravidade, estuda a
utilização de óleo vegetal e de etanol produzido a partir da beterraba e de cereais
para substituir o óleo diesel. O professor e ex~Ministro cta Educação ·José
Goldemberg, em artigo publicado no jornal O E~tadl);tiéS. Pau/g.. há pouco mais
proeuÍ'ar tais
de um ano, esclarecia os motivos que le~ os 'europewi
sucedâneos: a necessidade de reduzir a produção de alimentos, e de conter a
crescente utilização de pesticidas e fertilizantes.

a

No mesmo artigo, Goldemberg explica que· a cana-de-açúcar,
que utilizamos no Brasil para fabricar o álcool, é muito superior, em lermos
energéticos, à beterrabª eao~ cereais que têm sido pesquisados por. pafses do
mundo inteiro. Para sorte nossa, a cana-de-açúcar, climaticamente exigente, tem
sua melhor produtividade na faixa tropical, o que, aliás, beneficia grande número
de países que almejam o desenvolvimento.
É absolutamente contraditório, Sr. Presidente, que o Brasil
venha a tratar com descaso o Proálcool justamente agora, quando a tecnologia do
motor a álcool "está madura", na expressão do economista Joelmir Beting. Nos
seus primeiros anos, condenava-se o Proálcool, entre outros motivos, por
questões ambientais, principalmente pelo vinboto, residuo das destilarias que,
jogado nos rios em grande quantidade, matava os peixes e causava danos à biota.
Esse despejo não acontece mais desde 1980, quando se descobriu que o vinboto,
embora não contendo fósforo, tinha todo o potássio e metade do nitrogênio que
. compõem os fertilizantes.
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· ·· Além disso, a produção da cana-de-açúcar e do álcool
carburante apresentou progressos consideráveis desde a criação do Proálcool. No
primeiro caso, com a utilização de variedades mais rentáveis de cana, adoção de
técnic~s agrícolas mais compatíveis e combate ãs ervas daninhas; no segundo
.. .
. .
caso, com maior efic.iência na moagem em outras etapas do processo industrial.
Ess~ -~~~quisi~~ sãó atestadas. pelos preços que vêm sendo p~ti~ado~. a~ Iórígo
desses .ános.
baml de álcool c'arburante, que custava em tomo de setenta
.
dólares quando do lançamento do programa, teve seu preço reduzido para quase a
metad~. d~s~e ~~~r, ~os dias atúais. Essa redução, garantem os produtores, devese aos· gi:lnhos de .·prod~ti~<kde d~ setor, qÚe foiám repassados adiante. Aindaassim, ~ i~~~em~~"4a"'"~od~tiVidade n~o foiiin~. o que~~Iica a existência de
subsídios i>ái-a os proêiui~res do 'Nordeste.Vale dizer: os ganhos de produtividade
poderiam, tecnicamente, 'garantir a continuidade da queda dos preços. · ·
-

o

e

--

--

--

-

.

Em termos de mercado, Sr. Presidente, a produção brasileira
de álc~l coT(lb~stível pode ter agora um novo estímulo, representado pela
deman~a· dos· ·Estados ·unidos,· que pretendem eliminar completamente a
. '
.'
utilização do chumbo tetraetila como aditivo da gasolina. A medida foi proposta
BÜ(Ciinton
na Cúpuia
das Américas, e as autoridades americanas
pelo Presiciente
. '.
.
.
.
já estudam a possibilidade
.
.de importação do álcool, já que sua produção é
insuficiente para o consumo doméstico.
'

Resta lembrar que o álcool, além de ser menos poluente que
os derivados do petróleo, garante mellior desempenhó e maior durabilidade aos
motores. Pesquisa desenvolvida pelo Professor Plínio Nastari, da Escola de
Administração e Economia de São Paulo, entre os taxistas do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, revelou dados surpreendentes. Entre dezenove
veículos pesquisados, todos eles movidos a álcool, somente um, com um milhão,
trezentos e quarenta mil quilômetros rodados, tivera o motor retificado, e ainda
assim uma única vez. Os outros dezoito veículos, com quilometragem variando
entre trezentos mil e um milhão e duzentos mil quilômetros, jamais haviam
passado por uma retífica.
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Vimos, até aqui, que o Proálcool representa um patrimônio
valiosíssimo, seja pelos investimentos nele efetuados ao longo de todos esses
anos, seja pelo desenvolvimento de tecnologias próprias. No entanto, quando
suas vantagens parecem ampliadas, o programa esmorece. A oferta de veículos
movidos a álcool reduz-se substancialmente no exato momento em que o
mercado de automóveis encontra-se aquecido. Diversos fatores têm contribuído
para isso, entre eles as modificações que se verificaram no processo produtivo.
Um deles é a globalização da economia - as fábricas instaladas num determinado
país produzem motores para as montadoras do mercado externo, da mesma forma
como recebem componentes de indústrias estrangeiras.
As próprias montadoras instaladas no Brasil reconhecem que
há mercado suficiente para a produção de carros a álcool. Teme-se, hoje, que a
produção desse combustível seja insuficiente para atender à demanda, o que já
acontece. Apesar da safra recorde do ano agrícola 94/95 - doze bilhões e
seiscentos milhões de litros - o Brasil deverá importar aproximadamente um
bilhão de litros de álcool. A oferta nacional, no entanto, pode aumentar, desde
que haja uma garantia de continuidade do programa.

Hoje, são argumentos significativos em favor do álcool: a
manutenção de setecentos mil empregos gerados pela lavoura e pela indústria
sucroalcooleira; a maior durabilidade dos veículos; a preservação do meio
ambiente; a questão estratégica em relação à dependência internacional do
petróleo; e, evidentemente, o atendimento aos proprietários de quatro e meio
milhões de veículos que utilizam o álcool carburante. A estes argumentos,
contrapõem-se as seguintes observações: manutenção de subsídios, como ocorre
atualmente; incerteza quanto à capacidade do setor de garantir a oferta; maior
consumo; e, principalmente, custos elevados em comparação com os derivados
do petróleo.
Este último é o principal argumento a ser levado em conta no
reexame do programa do álcool. A questão da grande extensão de terras
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deshnadas ao plantio da cana-de-açúcar, constantemente citada, esvaziou-se após
levantamentos que demonstraram haver outras culturas tradicionais que ocupam
áreas bem mais extensas gerando mão-de-obra em menor escala.
. .
Ao sugerir que o Governo reestude o programa do álcool, não
estou, 'ein absoluto;· defendendo sua manutenção. Se destaquei aqui as Virtudes
desse· toinbustível, tive a intenção de fazer justiça aos méritos de um programa
reconhecido internacionalmente. A decisão governamental, porém, deverá levar
em contá todas· as vantagens e desvantagens do programa.
O que não se pode admitir, de forma alguma, é que a falta de
uma deCisão venha a prejudicar milhões de brasileiros proprietários de carros a
álcool, centenas de empresários do setor sucroalcooleiro, que investiram·
maciçamente ·na produção desse combustível, e centenas de milhares de
trabalhadores do campo e da agroindústria canavieira. Examinada criteriosamente
a questão· do Proálcool, pode o Governo decidir por sua manutenção ·ou por sua
extinÇão.· O que não pode acontecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o
Proálcool definhar simplesmente, não em função de fatores econômicos,
políticos, estratégicos ou tecnológicos, mas por descaso, abandono ou inanição
governamental.
Muito obrigado!

A SRa MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr. Presidente, Srs e Srs·.Senadores.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Por indicação do ilustre · Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, Senador Antônio
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Carlos Magalhães, honrada recebí do Presidente do
Congresso Nacional, Senador José Samey, a
incumbência de representar o Senado Federal,
juntamente com as Senadoras Benedita da Silva e
Emília Fernandes, na IV Conferência Mundial sob"re
a Mulher, uma reunião promovida pela Organização
das Nações Unidas- ONU, realizada em Pequim, na
·
China.
De 4 a 15 de setembro recém passado,
somamos esforços e literalmente nos debruçamos
sobre questões que, em síntese, serviram para
chamar a atenção do mundo inteiro sobre as
disparidades existentes nas condições de vida entre o
homem e a mulher, onde estas são vítimas
permanentes de discriminações as mais absurdas.
Considerado pela imprensa mundial como o
maior evento jamais realizado, a Conferência
conseguiu reunir aproximadamente 40.000 pessoas,
representando mais de I 80 países.
A Delegação Brasileira, chefiada pela
Primeira Dama Ruth Cardoso, entre representantes
da Delegação Oficial e das Organizações Não
Governamentais (ONG's) somaram quase 300
pessoas. Nesta oportunidade, quero destacar o
extraordinário trabalho dos brasileiros lá presentes,
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em particular as ações sóbrias e firmes da Priméira
Dama, Ruth Cardoso, da Embaixadora Tereza
Quinte la, do Embaixador João Augusto de Médicis e
o corpo diplomático de nossa embaixada em Pequim,
da Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher,
Rosiska Darei de Oltveira, das
parlamentares e demais representantes que, pude ver
e comprovar, cumprimos extensa e concorrida
agenda, com participações efetivas nas sessões no
Centro de Convenções Internacionais e fora dele,
inclusive quando juntas visitamos o Forum das
ONG's, realizado em Huairou, onde as participantes··
enfrentavam sérias dificuldades impostas pelas
autoridades chinesas que, explicitamente, não
nutriam
simpatias
aos
movimentos
não
governamentais.
Destaco também aquí o formidável trabalho
que- -fizeram as representantes dessas ONG's em
Huairou, onde pude constatar a presença de todos os
segmentos sociais, entre eles ruralistas, profissionais
liberais,
artistas
de
renome
internacional,
empregados domésticos, representantes sindicais,
trabalhadores em geral, todos em comunhão de
ideais e abraçados à causa das liberdades e
proposições femininas.
Sem dúvida, a par das inaceitáveis e
absurdas constatações de que a miséria, a
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discriminação e as oportunidades desiguais andam
de mãos dadas com as mulheres do planeta, serviu a
Conferência.· para sensibilizar a opinião pública
mundial sobre tais injustiças praticadas contra
aquelas que, hoje, em relatório da ONU, representam
70% dos pobres do mundo - cerca de I bilhão e 300
mil· mulher~s - e, mais grave ainda, quando somam
dois. terços (2/3) dos analfabetos do globo terrestre .
.. . . J)aONU também sãoas.estimativas dê .. que
chegam ào: astronômico número de 11 trilhões · de
dólares anuais o trabalho não remunerado da muiher,
principalmente como "dona de casa". Trabalhos
iguais têm remuneração- diferenciada, a menor,
quando estes são realizàdos por mulheres. Neste
contexto, infelizmente para nós, brasileiros, a ONU
rios classifica em quinquagésimo oitavo (58°) lugar
quanto à participação da mulher em postos de
destaque na economia e na política. Neste particular,
ficamos atrás de países como a Namíbia, o Iraque a
Nicarágua, etc...
No Brasil, apenas um terço (113) das
trabalhadoras possuem carteira assinada. No trabalho
informal, onde praticamente inexistem direitos ou
garantias trabalhistas, a presença feminina é superior
a 60%. No campo, trabalho quase escravo absorve
considerável mão · de obra feminina, onde os
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beneflcios mínimos garantidos constitucionalmente a
qualquer cidadão brasileiro são quase I 00%
desprezados. Recentemente, a CP.I da Câmara dos
Deputados, criada para apurar a violência contra a
mulher, chegou à triste conclusão de que, a cada ano,
no Brasil, cerca de 450 mil mulheres sofrem
agressões tisicas, dentro e fora do lar, com altíssimo
percentual de lesões corporais. Outro dado
assustador apurado pela CPI foi a constatação de que
95,2%' · dos :casos de agressões a menores são
pratlcados·contra crianças do sexo feminino.
'.'

'

.·· ·· Mesmo estando registrado em nossa Carta
Magna que "homens e mulheres são iguais · em
direitos e obrigações" são inumeráveis as injustiças
cometidas contra as mulheres brasileiras, seja no
cerceamento ·às oportunidades ao trabalho, seja
diante de . limitações tradicional, secular e
equivocadamente impostas.
Apesar de mundialmente reconhecida a
história recheada de destemor das mulheres latinoamericanas, marcada por dignificantes exemplos de
mobilização em defesa de seus interesses específicos
e, mais contundente ainda, por sua luta em defesa da
democracia no continente, ocorrem aqui, entretanto,
injustiças gritantes contra a mulher. A legislação
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existente é acintosamente desrespeitada quanto aos
direitos igualitários e a discriminação corre solta.
Absurdos como a exigência de uso de
q~ntrac;eptivos, atestados de esterilizaÇão e testes
negativos. ~e gravidez são uma constante para o
acesso e m~mutenção no emprego .
.A·· desigualdade·· entre os sexos .. tem
expressões profundamente vísíveis · nos âmbitos
cultural, social, econômico e político. Situações de
extrema pobreza são facilmente detectadas, com
particular impacto sobre as condições das mulheres.
A violência praticada contra à mulher atinge cifras
assust~doras, com a impunidade a imperar diarite de
uma formação cultural já ultrapassada.
Tal realidade, verificada no · Brasil ·e no
mundo, submete a mulher ao sub~emprego, aos mais
baixos salários, à discriminações generalizadas,
exposta à violência sem punição e até mesmo a
exclui de beneficias básicos como a educação e a
saúde. Vale ressaltar que a violência praticada contra
a mulher não é exclusividade de países pobres.
Relatório da ONU confirma que até mesmo nos
Estados Unidos, no Canadá e na Noruega, 113 (um
terço) das mulheres confirma ter sofrido abuso
sexual na infância ou na adolescência.
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A mulher de hoje, diferente na formação,
convicta de seus valores e apta ao exercício pleno de
quaisquer atividades nos âmbitos cultural, social,
economtco e político, quer, unicamente, ser
reconhecida em verdadeiras condições de igualdade
com os homens. Sua luta diante de barreiras quase
insanas vem, paulatinamente, fincando marcos
importantes. Hoje a presença da mulher se faz em
setores que, ontem, eram inimagináveis, para não
dizer· proibidos.
Estas, Senhor Presidente, Senhoras e ·
Senhores Senadores, são alguns, dentre muitos, dos
fatos levantados ... e amplamente discutidos e
divulgados na IV Conferência Mundial.
De Pequim, definitivamente o m1mdo tomou
conhecimento das desigualdades de direitos e
injustiças praticadas contra a mulher. Dez anos
depois da última reunião sobre a Mulher, acontecida
em Najrobi, pudemos reavaliar as conquistas e
ampliar o leque de aspirações para que a mulher
possa exercer seu real papel na sociedade mundial.
Lá do outro lado do mundo, homens e
mulheres, representando o planeta terra, aprovaram
uma agenda de atuação para os próximos dez anos.
Conscientemente escreveu-se que é urgente e
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necessário acabar com a discriminação e reafirmar a
universalizaçãQ dos direitos human()s. Sol_enemente ~
foi aprovada a DECLARI\ÇÃO DE PEQUIM, uma Plataforma de Ação com 38 ítens que registra o
compromisso com a igualdade de oportunidades
entre os sexos; reafirma compromissos anteriores e
garante aplicaçãode políticas e programas que vão
de encontro aos anseios de igualdade de direitos,
igualdade de acesso, igualdade de tratamento, enfim,
.
de todos os direitos inalienáveis e fundamentais ao
ser humano.

a

Certo é que algumas conquistas, em nível
mundial, as tivemos em favor das mulheres. No
Brasil, após a Constituição de 1988, sexo feminino
vem ocupando, gradativamente, mais espaços no
mercado de trabalho apesar das discriminações já
relatadas, da diferenciação salarial explícita e das
injustiças praticadas. NaVirada do século, estima-se
que as brasileiras deverão ocupar entre 35 a 40% dos
empregos oferecidos no País. Em São Paulo, entre
1987 e 1994 a participação da mulher empregada
cresceu I 0,5%, de acordo com pesquisa efetuada
pela Fundação Seade, conforme publicado na revista
nacional "Isto É". Recentemente, em entrevista
concedida à iw.lrensa nacional, a Primeira Dama,
Ruth Cardoso, at1rmou que "0 Brasil está bem mais

avançado do que outros pafses no que se refere ao
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reconhecimento legal dos direitos das mulheres,
apesar de muitos problemas ainda por resolver"
Dentre esses probl~mas a resolver, sabemos que um
deles é a mulher poder exercer, além das atividades
tipicamente femininas como secretária,· doméstica. e
nos setores de saúde e educação, pQssa também
galgar mais postos decisórios em outros setor~es,
como política e economia.
Ontem mesmo, conforme estampado na
primeira página da "Folha de São Paulo" de hoje,
nós, as congressistas femininas, discutíamos com o
Relator do Projeto de Lei Eleitoral, Senador Ramez
Tebet, sobre a necessidade de ser redigida uma
norma que garantisse às mulheres efetiva
participação na po1ítica nacional. Me sentí
duplamente gratificada. Com ,.a~ atuação dos
Senadores, a quem agradeço pela aprovação de
nossa emenda e às Senadoras e Deputadas pela
postura firme demonstrada em prol de um ideal onde
diferenças político-partidárias não foram obstáculo
ao objetivo.
Documento da União Interparlamentar,
publicação de 1995, de Gênova, Suissa, denominado
"Estudo EstatísticQ Mundial - As Mulheres nos
Parlamentos" dá-nos mostra da participação
feminina nos parlamentos do mundo. Na suécia, o
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percentual de mulheres atinge 40,4% na Câmara.
39,4% são as representantes na Noruega.· Na
Alemanha, 26,2%. Moçambique e África do Sul têm
representação feminina superior a 25%. Enfim, são
89 os países no mundo que possuem percentual
maior que o Brasil na representação política
feminina. Entre eles, o Uruguai, a Guatemala,
Ghana, Sudão, Bolívia, Colômbia, Zimbabue, Cuba,
. lrél;gue, Jamaica, Senegal, El Salvador, Peru, Angola,
Chile, etc... etc ... Anexo o referido documento como
parte integrante de meu pronunciamento para · o
conhecimento de Vossas Excelências.

É salutar sabermos que na história de nossa
República, as mulheres, rompendo estigmas e
preconceitos, conseguiram fazer-se presentes na
representação popular em quase todos os níveis.
Somos hoje mais de duzentas Vereadoras e Prefeitas;
centenas de Secretárias Estaduais e Municipais; 83
Deputadas Estaduais, 1 Governadora, 1 ViceGovernadora, uma Ministro de Estado, 36 Deputadas
Federais e 5 Senadoras. Essas conquistas, bem
sabemos, ocorreram efetivamente nas duas últimas
décadas. Mesmo assim, se os números isolados nos
dão ânimo para continuar a luta, temos consciência
do percentual mínimo que na realidade representam.
Afinal, é profundamente doloroso a
constatação, através de dados oficiais da ONU, que
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em pleno século vinte e às portas do século vinte um,
70% dos pobres no mundo são representados por
mulheres; que também são mulheres mais de dois
terços dos quase um bilhão e meio de analfabetos do
planeta. Anualmente, mais de 500 mil mulheres
perdem a vida em complicações de parto. Dos quase
30 milhões de refugiados em virtude dos conflitos
armados existentes no mundo, 23 milhões são do
sexo feminino.
Mais doloroso ainda, Senhoras e Senhores
Senadores, é sabermos que, no Brasil, das 23 ·
milhões de mulheres trabalhadoras, sua média
salarial é de aproximadamente 60% a menos que dos
homens em serviços correlatos; que as mulheres
representam 61% daqueles que recebem no máximo
2 salários mínimos/mês; que as mulheres, mesmo
com formação acadêmica superior, praticamente não
conseguem galgar postos de decisão e são
confinadas às profissões de menor prestígio; que
nosso País pratica 32% de cesarianas contra os 15%
máximo aceitável pela Organização Mundial de
Saúde; que a esterilização é prática comum entre
nossas mulheres e que a taxa de mortalidade
maternal atinge cifras inaceitáveis no mundo
moderno. E nos choca de forma brutal as estatísticas
que apontam para 80% o número de criminosos
absolvidos por matarem suas companheiras.
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Contra tudo isso, contra estes fatos
incontestáveis e deprimentes, em Pequim redigimos
o documento que o mundo passou a conhecer e que,
espero, seja a base para o sanar dessas injustiças que
maculam nossa condição de humanos.
Como parte de meu pronunciamento,
Senhor Presidente, tenho a satisfação de anexar, para
registro nos anais desta Casa, a DECLARAÇÃO DE
PEQUIM:
Encerro minhas palavras, conclamando a
todos os colegas congressistas, independentemente
de suas ideologias e gênero, para conosco hastearem
a bandeira da igualdade sem fronteiras. Necessário
se faz a promoção sistemática de estudos. que
desaguem na formulação e na adequação de leis e
políticas que propiciem a definitiva erradicaçã&-da
violência, em todas suas formas de expressão, contra
a mulher.
Documentos, frutos de Convenções e
Protocolos nacionais e internacionais, os temos em
quantidade e qualidade. Postos em prática, serão o
suficiente para assegurar ao sexo feminino parte
substantiva dos pleitos de agora.
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Que -fªçamos da DECLARAÇÃO DE
PEQUIM, aprovada neste setembro de 1995, ·nossa
segunda Constituição em defesa dos direitos e da
igualdade entre homens e mulheres
Que a justiça se faça. E que sejamos nós,
legisladores, os primeiros a fazer valer os direitos
inalienáveis do ser humano em sua igualdade plena.
. Finalmente, quero também registrar nesta
Casa minha satisfação, que tenho certeza fará a
alegria de Vossas Excelências, que nossa ilustre
Senadora Benedita da Silva recebeu em Pequim, das
mãos de Jane F onda, representante da UNIFEM
naquele evento, um Diploma em reconhecimento aos
inestimáveis serviços prestados à causa feminina,
fato por todos nós conhecido e mais profundo até,
pois sabemos de sua incansável luta em busca de
justiça social e contra todas as formas de violência
praticadas aos oprimidos e minorias marginalizadas.
Parabéns, Senadora Benedita. Foi justo o
reconhecimento, ao qual plenamente me solidarizo.

Era o que tinha a dizer; Sealror PRsidébte. Obrigada.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. MARLUCE PINTO:

ANEXOS

I - DECLARAÇÃO DE PEQUIM
2- ESTUDO ESTATÍSTICO MUNDIAL
As mulheres nos parlamentos
Uniio Parlamentar
Gênova, Suissa, 199 5

Brasília, 27/09/95

DECLARAÇÃO DE PEQLT\1

1. Nós, os governos que participamos da Quarta Conferência
Mundial da Mulher,
2. Reunidos em Pequim, em setembro de 1995, ano do
cinquentenário da fundação das Nações Unidas,
3. Decididos a promover os objetlvos de igualdade,
desenvolvimento e paz para todas as mulheres do mundo, nos
interesses de toda a humanidade.
4. Reconhecendo as aspirações das mulheres do mundo
inteiro e tomando nota da diversidade das mulheres e de suas funções
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e circunstâncias, rendendo homenagem às mulheres que abriram o
caminho, e, inspirados na esperança que reside na juventude do
mundo,
5. Reconhecemos que a situação da mulher avançou em
alguns aspectos Importantes nos últimos dez anos, embora os
progressos nlo tenham sido homogéneos, e, embora as
desigualdades entre mulheres e homens persistam e continuem
ocorrendo
obstáculos
Importantes
que
provocam
graves
consequências para o bem-estar de todos os povos,
6. Reconhecemos também que esta situação tem sido
agravada por uma pobreza cada vez maior, que afeta a vida da maior
parte da população mundial, e tem suas origens no âmbito nacional e
no Ambito internacional,
7. Nos comprometemos, sem reservas, a combater essas
restrições e obstáculos e a promover, assim, o avanço e a expansão
do papel da mulher em todo o mundo, e concordamos que essa tarefa
exige· uma ação urgente, com espirito decidido, esperança,
cooperaçio e solidariedade, agora e no inicio do novo século.
Reafirmanos nosso compromisso com:
8. A igualdade de direitos e a dignidade humana intrínseca de
mulheres e de homens, assim como com os demais própositos e
principios consagrados na Carta das Nações Unidas, na Declaraçilo
Universal dos Direitos Humanos e em outros Instrumentos
internacionais de direitos humanos, em particular a Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e
a Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como com a
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a mulher e a
Declaraçlo sobre o Direito ao Desenvolvimento;
9. Garantir a plena aplicação dos direitos humanos das
mulheres e meninas como parte Inalienável, integral e indivisível de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentilis;
10. Fortalecer o consenso e os progressos alcançados em
conferências anteriores das Nações Unidas ·sobre a Mulher, realizada
em Nairóbi em 1985, sobre a Criança, celebrada em Nova York em
1990, sobre o Melo Ambiente e o Desenvolvimento, celebrada no Rio
de Janeiro em 1992, sobre os Direitos Humanos, realizada em Viena
em 1993, sobre a Populaçio e o Desenvolvimento, celebrada no Cairo
em 1994, e na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social,
realizada em Copenhague em 1995, com o objetivo de conquistar a
igualdade, o desenvolcimento e a paz;
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11. Conseguir a aplicação plena e efetiva das estratégias de
Nairóbi voltadas ao futuro- e visando ao progresso da mulher;
12. Promover a.·expansão do papel da mulher e o progresso da
mulher, incluído o diréito às liberdades de pensamento, de religião e
de crença, o que contribui para a satisfação das necessidades morais,
éticas, espirituais e intelectuais da mulheres e dos homens,
individualmente ou em comunidade com outros, porque lhes garante a
possibilidade de realizar seu pleno potencial na sociedade, modelando
suas vidas conforme suas proprias aspirações.
Estamos convencidos de que:
13. A promoção da expansão do papel da mulher a a plena
participação da mufher em condições de igualdade em todas as
esferas da sociedade, Incluindo a participação nos processos de
tomada de decisões e o acesso ao poder, são fundamentais para a
conquista da Igualdade, do desenvolvimento e da paz;
14. Os direitos da mulher silo direitos humanos;
15. A igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso aos
recursos, a dlstrituiçlo equitativa entre homens e mulheres das
responsabilidade relativas à familia e uma cooperação harmoniosa
entre elas slo indispensáveis a seu bem-estar e ao de sua família,
assim como para a consolidação da democracia;
16. A erradlcaçlo da probreza, baseada no crescimento
económico sustentável, no desenvolvimento social, na proteção do
meio ambiente e na justiça social, exigem a participação da mulher no
desenvolvimento económico e social e exigem também igualdade de
oportunidade, e a participaçlo plena, e em pé de Igualdade, de
mulheres e homens na qualidade de agentes e de beneficiários de um
desenvolvimento sustentável centrado no ser humano;
17.0 reconhecimento explicito e a reafirmaçao do direito de
todas as mulheres controlar todos os aspectos de sua saude,
especialmente sua própria fecundidade, é básico para a
potencializaçlo de seu papel;
18. A paz local, Nacional Regional e mundtal pode ser
alcançada e está enextricavelmente vinculada ao avanço da mulher
que constitui uma força fundamental para a direção da comunidade, a
soluçlo de conflitos e a promoçlo de uma paz duradoura em todos os
niveis;
19. É indispensável esboçar, aplicar e acompanhar. em todos
os nivels, com a plena participação da mulher • politicas e programas,
entre eles politicas e programas de desenvolvimento efetivo, eficaz e
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sinérgico, que levem em conta o gênero e que contribuam para
promover a expansão do papel e do avanço da mulher;
20. A participação e a contribuição de todos os atores da
sociedade civil, em especial dos grupos e redes de mulheres e outras
organizações não-governamentais e organizações da comunidade,
com o pleno respeito à autonomia e em cooperação com os governos,
são Importantes para uma aplicação e acompanhamento efetivos da
"plataforma de ação",
21. A aplicação da "plataforma de ação" exige o compromisso
dos governos e da comunidade internacional. Ao assumir
compromissos de açiio em nlvel nacional e internacional, incluídos
aqueles assumidos na conferéncia, os governos e a comunidade
internacional reconhecem a necessidade de tomar medidas prioritárias
para a promoção da expansão do papel e do avanço de mulher.
Estamos decididos a:
22. Intensificar os esforços e ações visando a alcançar, antes
do final do século, as metas das estratégias de Nairóbi, voltadas ao
futuro para o progresso da mulher no final do presente século, as
metas das estratégias Nairóbi, voltadas ao futuro para o progresso da
mulher no final do século;
23. Garantir a todas as mulheres e meninas todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, e tomar medidas eficazes contra
as violações desses direitos e liberdades;
24. Adotar as medidas que sejam necessárias para eliminar
todas as formas de discrlmlnaçio contra as mulheres e as meninas e
suprimir todos os obstáculos à Igualdade entre os sexos e ao avanço
e à promoçlo da expanalo do papel da mulher;
25. Incentivar os homens a participar plenamente de todas as
ações visando a garantir a Igualdade;
26. Promover a Independência económica da mulher, inclusive
seu emprego e erradicar a carga persistente e cada vez maior de
pobreza que recai sobre as mulheres, combatendo as causas
estruturais dessa pobreza mediante mudanças nas estruturas
econõmicas, garantindo a Igualdade de acesso a todas as mulheres,
Incluindo aquelas das zonas rur.als, que são agentes vitais do
desenvolvimento, aos recursos produtivos, oportunidade e serv1ços
públicos;.
27, Promover um desenvolvimento sustentável centrado na
pessoa, Incluindo o crescimento económico sustentado, mediante o
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ensino básico, a educação durante a vida toda, a alfabetização e a
capacitação, e o atendimento básico de saúde a meninas e mulheres;
28. Adqtar medidas positivas para garantir a paz para o
avanço da mulher e, reconhecendo a função Importante que as
mulheres tem desempenhado no movimentoo pela paz trabalhar
ativamente pelo desarmamento geral e completo sob controle
internacional rígido e eficaz, e apoiar as negociações visando a um
tratado amplo de proibiçio de testes nucleares, de âmbito universal, e
verificável multilateralmente e efetivamente, que contribua para o
desarmamento nuclear e para a prevenção da proliferação das armas
nucleares em todos seus aspectos,;
29. Prevenir e eliminar todas as formas de violência contra as
mulheres e as meninas;
30.Garantir a Igualdade de acesso, e a igualdade de
tratamento de homens e mulheres, à educaçio e ao atendimento de
saúde, e promover a saúde sexual e reprodutiva da mulher e sua
educação;
31.Promover e proteger todos os direitos humanos das
mulheres e das meninas;
32. Intensificar os esforços para garantir o desfrute, em
condições de Igualdade, de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais a todas as mulheres e meninas que enfrentam múltiplas
barreiras à explansão de seu papel e a seu avanço devido a fatores
tais como raça, idade, Idioma, origem étnica, cultura religião ou
incapacidade, ou por pertencerem à populaçio indígena;
33. Garantir o respeito pelo direito Internacional, incluindo o
direito humanitário, a fim de proteger as mulheres e as meninas em
especial,
34. Potencializar ao máximo a capacidade de mulheres e
meninas em todas as Idades de poder garantir sua plena participação,
em condições de igualdade, na construção de um mundo melhor para
todos e de promover seu papel no processo do desenvolvimento.
EstamQs decididos a:
35. Garantir o acesso das mulheres em condições de
igualdade aos recursos económicos, incluindo a terra, o crédito, a
ciência e a tecnologia, a capacitaçio profissional, a lnformaçio, as
comunicações e os mercados, como meio de promover o avanço das
mulheres e meninas e a expansllo de seu papel, inclusive mediante o
aumento de sua capacidade para destruturar dos benefícios da
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igualdade de acesso a esses recursos, para o que se irá recorrer, entre
outras coisas, à cooperação internacional;
36. Para garantir o êxito da "plataforma de ação", sera
necessário um compromisso decidido dos governos e das
organizações e instituições internacionais em todos os níveis.
Estamos firmemente convencidos de que o desenvolvimento
económico, o desenvolvimento social e aproteção do meio ambiente
são elementos interdependentes e sinérgicos do desenvolvimento
sustentável, que é o marco de nossos esforcos para conseguir uma
qualidade de vida melhor para todos. Um desenvolvimento social
equitativo que reconheça que dar aos pobres, em especial às mulheres
que vivem na pobreza, a possiblidade de utilizar os recursos
ambientais de maneira sustentável é uma base necessaria do
desenvolvimento sustentável. Reconhecemos também que o
crescimento econômico sustentado em base ampla no contexto do
desenvolvimento sustentável é
necessário para dar apoio ao
desenvolvimento social e à justiça social. Para que a "plataforma de
ação" tenha êxito, também será necessária uma mobilização
apropriada de recursos em nivei nacional e internacional, e de
recursos novos e adicionais para os paises em via de
desenvolvimento, procedente de todos os mecanismos de
financiamento disponíveis, incluindo as fontes multilaterais, bilaterais'
e privadas para o avanço da mulher: recursos financeiros para
fortalecer a capacidade das intituições nacionais. subregionais,
regionais e internacional: o compromisso de conquistar a igualdade de
direitos, a igualdade de responsabilidades e a igualdade de
oportunidades, assim como a Igualdade de participação das mulheres
e dos homens em todos os órgãos e processos de determinação de
politicas em nivel nacional, regional
e internacional; o
estabelecimento e o fortalecimento de mecanismos em todos os níveis
para prestar contas às mulheres do ml.!ndo;
37. Garantir também o êxito da" 'plataforma de açào" nos
países com economias em transiçio, o que exigirá cooperação e
assistência internacinal constantes;
38. Pela presente, nos comprometemos, na qualidade de
governos, a aplicar a seguinte "plataforma de ação" e a garantir que
todas nossas politicas e programas reflitam uma perspectiva de
g6nero. Instamos ao sistema das Nações Unidas, às instituiçc!•es
financeiras regionais e pertinente, a todas as mulheres e a todos os
homens, assim como as organizações não governamentais, com pleno
respeito por sua autonomia, e a todos os setores da sociedade civil,
que, em cooperaçilo com os governos, se comprometam plenamente e
contribuam para a aplicação desta "plataforma de ação".
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) • Sr. Presiden·
te,_ Sr*s e Srs. Senadores. a história do século vlnt~ começa. agora,
a ser estudada por especialistas no sentido de interpretar as profun~
das modificações ocorridas na vida humana ao longo ~esse pertodo. Foi ã era-dos extremos, DO dizer insti.SJ)eíto de Eric Hobsbawn.
Foi o grande monleilto dos nacio~lismos_ e Q tempo em qoe eles
provaram sua absoluta irlutilida_de. O século. que está pióximo de
seu fmal, viu o apogeu dos movimentos nativistas. asSist-iu ã revolução operária e, nesse momento, percebe a integração de goverM
nos. países. contíneõies e o aumento da taxa de liberdade sob tcxlas
as bandeuas.
A política de integração desenvolveuMse ap6s o término da.
Segunda Guerra Mundial. As potênciAs européias. diante dos mi ·
lhões de mortos. perceberam que não mais podiam jogar com seu
futuro por causa de questões simples. e até desprezíveis problemas
nacíooalist!S. O TI31ádo do Roma. de 1957. celeb!ado por seis nações
do continente, Itália. França. Bélgica. Países Baixos, Alemanha OciM
dental e LuxemOOrgo, deu a partida a esse trabalho integracionista.
Com o correr dos anos. seis outras ilações se somaram
àquele esforço: lnglalem. Irlanda. Dinamarca; Espanha. Portugal
e Grécia entraram para a grande aliança. Em dezembro de 1993
caíram as barreiras entre os pe.ises da Comuilidade Económica EuM
ropéia e foi iniciado o caminho pam a criação de uma federação de
Estados unidos por uma s6 política.. uma só moeda e uma só economia. Nessa área passou a "Vigorar o estatuto das quatro libcrda~
des. que contempla a livre citculação de pessoas. mercadorias. serM
viços e capitais.
-- A integração européia. contudo, foi mais longe. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. No ano de 1993 entrou.
também. em vigor o acordo entre a Comunidade Européia e õs países da Associação Européia de Livre Comép::io. constituída por
Suécia. Noruega. Finlândia. Suíça. Islândia e Austria. A união dos
dois sistemas cria o espaço econômico europeu, responsável por
quarenta e três por cento do comércio mundial. Os objetivos da inM
tegração pretendem uma unidade cada_ vez mais. ampla em todos
os seus segmentos, internos e externos.
Não é düicil antever que, em fublro próximo. os países que
compunham o antigo Leste Europeu. ainda cuidando das cicatrizes
ocasionadas pela rápida conversão do socialismo para o capitalismo. deverão buscar abrigo nesta aliança continentaL A Comunidade Européia. que se consolida dia após dia. tem como segredo de
sucesso. a prática da economia de mercado. baseada na livre empresa e no regime democrático.
Na América -do Sul, como ocorreu ca Europa.. os rivais de
ontem decidfra.m unii". hoje. suas forças. Brasil e Argentina. julitos
com Uruguai e Paraguai. trabalham desde 1990 para estabelecer
um men::ad_o comum. O cone sul é a área onde. de fato. o processo
já ocorre. ã livre concorrência e a economia d~ tp.e~ad.q ganham
espaço cada vez maior. No processo de integração económica não
há como acomodar resetVa de mercado. A implantação do Mercosul gera vantagens nos dois lados das fronteíras., mits cria sérios
problemas internos em cada um dos países signatários- do tratado.
No setor agricola. as nossas terras são menos férteis. O Brasil, como um todo, plan[a o dobro da área da Argentina. mas consome vinte vezes maís fertilizari.tcs do que o país vizinho. Menor
produtividade está associada à qualidade da terra e baixo nível tecnológico de produção. E o Brasil possui custos fmanceiros elevadíssimos, com suas taxas de juros que estão" eiltre as- mais eleVadas
do mundo. A perspectiva de um mercado unificado, com dim.eilsões continen[ais. provocará,. sem dúvida. uma viOlenta reestrunna~
ção da produção agricola.
Esse ajuste será penoso na regiio-~sUl do a_rasi;I. Haverá a
necessidade de articulação política entre os váifos p&íSes.integnin-
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tes do tratado para reverter essa situação. a médio Prazo. e posSibilitar um traballio conjunto com o mercado mundíal. No setor industtial também baverá modificações estruturais. Indústrias vão se
beneficiar do aumentO do merciido. Aquelas regiões que se integrarem e utilizarem a complementaridade das economias terão
vantagens co~tivas maiores. A indú_stria de calçados gaúcha
poderá. por exemplo, utilizar o couro argentino.
O sucessO do Mercosul é demonstrável pelos números. Nos
últimos dois anos, as exportações argentinas para o Brasil cresce·
ram setenta e quatro por cento. De outro lado, a Argentina passou
da posição de décimo imp:mador de produtos brasiletroS pam o
quinlO lugar. O Mercosul está explodindo, como urna realidad~.
Ainda assim podemos dizer que não há muita complementação en·
tre as eCoDOmias das nações do Mercosul com a região sul. Nossa
expectativa. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, é
a de que o Congresso Nacional seja receptivo -ã idéia da criação de
fundos especiais de investimentos em algumas regiões que serão
prejudícadas pela integração. A Comunidade Econômica Européia
foi sensível ao problema.
Os estudos realizados na Europa demonstram que a integração beneficia o comércio de peças, componentes de bens finais e bens intermediários de todo tipo de indústrias. As relações industriais crescem mais depressa do que o todo c;lo comércio
desses países e do que o todo das relações comerciais· dentrO de
cada país. O crescimentO da Itália, na Comunidade Económica
Européia. e, posteriormente. o da Espanha. demonstra o fenômeno. A experiênCia do Airbus é emblemática. Partes do avião sãO
produzidas em diversas partes da Europa. O todo é montado em
Toulouse. na França.
No caso da integração Brasil e Argentina. no primeirO iDOmenta serão beneficiadas as cidades de São Paulo e Córdoba, onde
estão instaladas as grandes plantas indusuiais. Tenderão a se beneficiar também as cidades ou regiões lndustriaís Situadas entre esses
dois limites. Portanto, essa área - e ai está incluída a região sul tenderá a crescer mais que a média nacional. Os empresários do
sul do Brasil terão motivos para protestar no início do processo_ de
-integração. Mas a sua perspectiva comercial, a longo prazo. é a
melhor- do continente.
o -grande problema qtie nós vamos enfrentai. aqui no senado da República. é corrigir a defasagein entre o Nordeste e _u restante do Brasil que irá se beneficiar. prefeieilctalmente. do processo de integrn.ção. Se não bouver políticas e estimulas adequados. as te;nQências poderão agravar a distância entre as regiões,
exatamente como conseqüência do previsível crescimento de São
Paulo e dos estados do sul do País. Ninguém consegue aumentar
sua presença no produto interno bruto brasileiro, sem re<fuzir a
participação relativa do Nordeste.
Estamos, neste momento. Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores. iniciando estudos. para posteriormente propor ao Secado, sobre uma legislação específica que proteja paiSCS
e regiões em estagio de desenvolvimento menos avançado da feroz concorrência proporCionada pelo Mercosul. O governo do Paraguai pre"parn-se para solicitar um tratamento, dentro do Mercosul, semelhante ao que foi dispensado pela Comunidade Económica Européia. a Portugal e Grécia. Os paraguaios pOssUem uma pro.:
posta concreta: eles querem se integrar. mas não têm condições de
competir com Brasil e Argentina.
Se algUns prodUtores brasileiros têm medo do trigo argenti·
no, a província de Tucuman receia a ihVaSão do açúcar brasileiro.
Se temos problemas de desequilíbrio entre .o sul e sudeste em rela·
çào a norte e nordeste. a Argentina enfrenta o mesmo desafio eri.tie
sul e norte. Se temos a Amazônia. vazia de bomeqs. eles têm a Pa~
tagônia. em sitUação semelharife. Senbor Presidente. Senhoras e

768

ANAIS DO SENADO FEDERAL

S_enho~ Senadores. vamos ter que olhar para esses desequilíbrios
com muita atenção. É necessário promover" a integração de todos
os parceiros do Me_rcosul, e não apenas de segmentos. partes ou
regiões dos países signalários do Tratado.
Apesar das dificuldades de harmonização entre os diversos parceiros, cada um deles com distintos níveis de renda e diversificação produtiva, os avanços já 1-ealiudos pelo Mercosul,
em termos comerciais e econômicos. têm sido consideráveis. O
intercâmbio mercantil regional tem crescido, desde 1990, à taxa
média de trinta e quatro por cento. As priridpais--Vantagilis--es-

tão dirigidas aos estados do sul do Brasil. Mas o Ceará. estado
nordestino, teve suas vendas para a Argentina elevadas em
1.212 -por centO. riO quadriênio 1990/93. As vantagens originánas da implementação dos dispositivos- do Mercosul são ine·
quívocas.
É necessária. no entanto. avaliar Os efeitos do Mercosul. e
de outros blocos de integração económica, sóbre as diversas regiões brasileiras, sobretudo em relaçãO ã.O norte; ·nordeste e centro·
oeste. O expressivo crescimento econõn:iico que se preVê como
conseqüênCia do Mercosul tenderá a COnc-entrar-se nas regiões sul.
sudeste e centro-oeste, além dos benefícios que advirão para Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses efeitos, se Otiiras políticas não
foi'em adotadas. poderão se concentrar. esPacialmente, no eixo sudeste.sul brasileiro.
As regiões norte e nordeste do Brasil deverão adotar uma
estratégia para aproveitar a integração. estabelecendo umi relação
de complementaric;fade com os países do Norte da América do Sul
e com o México. E necessãrió lembrar, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. que Vene211ela. Colômbia, Equador,
Bolívia e Pem constituíram o Grupo Andi.no e definiram uma área
de livre comércio entre seus países. Esse parece ser um bom caminho para os estados do norte e nordeste brasileiro e os países do
norte da América do Sul, que poderiam estabelecer, com eles, novas relações de comérciO e de investimento. A redução dos impos·
tos de importação. em ambas as partes. em conseqüência da atual
negociação proposta pelo Mercosul. constitui um estímulo para
isso. Falta. agora, um pequeno empum:o-; J)erfe"itamCOte víável.
Caberá às instituições estaduais, regionaiS-e federais, públicas e
privadas, promover os negócios-entre empresários das duas regiões e daqueles países.
Finalizo, sr: Presidente, lembrando que para que esses
objeúVo"Ssejam ·atendidos será -nec_es~ário-~dar prioridade aos
projetas que integrem as regiões Norte, Nordeste e CCmtro-Oeste c-om o Mercosul e os demais países da América do Sul e com
o México. Os projetas de maior integração, a nosso ver. _são os
seguintes:.
.
- integração enlre as baCias-ao -TOcaiifuiS é-Sãõ FrãnciSco;
para efe""ito de geração e transmisSão de energia elétrica. aliviando
o São Ffanciscó- de evenrual perda de potencial hídrico com a
transposiÇão prevista;
- desenvolvimento e integração do cenado setentrional;
- ferrovia transnordestina;
-- transposição das águas do RiO SãO FrancisCo;
- saída para o Pacífico; -- - --- saída para o Caribe;
- estrada Cuiabá-Santarém;
- bidrovias amazônicas·;
- refinaria de petróleo no Nordeste.
São essas. Sr. Presidente. Sr-& e Srs. Senadores, as-cautelas
que pensamos serem necessárias dentro do brilhante processo de inte-gração de economias no Cone SuL Não temos chívidas quanto ao
acerto da decisão de integrar as econotnía.S, ífeOE:piãíito ao suCesso do
Mercosul. Pedimos, apenas, que medidas cautelares. semelhantes às
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adotadas na 'Europa em seu processo de integmçio, sejam adotadas
na América do Sul, com o objetivo de evitai' que o Men::osul agxave desequilíbrios intemos nos países signarários do Tratado.
Muito obrigado.

O SR. ERNANDES AMORIM (POT-RO)- Sr.Presidente.
Sr-& e Srs. Senadores, não se pode continuar pmticando uma políti-

ca de sangue-suga. do povo brasileiro.
A dívjda interna, da forma como estA é i'Dpagável, plagiando uma ex·Ministro de Estado.
O orçamento de 1996 anuncia uma Dívida Pública MobiliAria Federal de R$ 119 bilhões. represenlalldo 38% do tola! da ..,.
ceita prevista Do orçameri.to para-1996.
Insisto, esta divida é impagável. É i.mpalriótica.
É a falência do EStadO.
É o sacrif'lCio do povo!
A perda da sua capacidade de investimento.
A sua ruína.
Suas conseqüências estio diretamente relacionadas ao sacrifício do emprego, da salide. da agrirultura, da educaçio e da segurança. justameote o programa "Mies à Obta", do Presidente Fernando Henrique Cardoso, da sua campanha, que encantoo. iludiu e
está frustrando o povo brasileiro.
O Estado não pode comprometer 38% da sua receita. em divida de curto prazo. E suicídio.
Enquanto isto, pretende-se fmanciai-a AgriCultura com apenas 1,4% -RS 4.3 bilhões do Orçainento Total; a Saúde com 6,4%
- R$ 20 bilhões; e os TI311Sportes com 1.5% • RS 4.6 bilhões.
Não há nenhum empreendimento que subsista a isto.
Qualquer empresa estaria assumindo, antecipadamente, o
seu fracasso, ã. sUã- falência.
·
---- ·
Não bá lógiCa Deste OrÇamento:Compromete...se. sabendo que não se vai pagar RS 119 bilhões do orçamento em dívidas de a.u10 pr.azo.
O qtie está no Oiçamento ~ mais um faz-de-conta. ''Eu fmjo
que devo e você pensa que vai receber".
O orçamento de 1995 já demonstrava isto.
Prograiilou-se R$ 166 bilhões em 1995. Programa-se R$
119 bilhões para 1966. Logo, apenas R$ 47 bilhões serilo pagos.
Serão pagos os encargos ÍmanceiroS da dívida e pouco_ do
principal.
Tem sido esta a prática.
Ora. se se sabe que, bistoricame:ilte, pouco do principal e
muito dos encargos são efeti\ramenti despendidos anualmente, até
porque não interessa à maioria dos crec:lc.ll'Cs receberem o principal
por que não assumir os valores historicamente gastos nesta coota,
no~entoGeraldaUnião?~
c
- É wiii dívida mal administrada ou mais um artificio de contingencia:irientD do orçamento?
OU se restâbelece a verdadeira- capacidade de pagamento
pelo Estado, fazendo a verdade orçamentária. ou insistimos no
Pais do faz-de-conta.
Não há condiçõeS de a sociedade brasileinl sobreviver ao
-petfil de curto prazo da Dívida Pública Mobiliária Federal.
Os sadificios sãó UnenSos e insUportáveis!
$o desemprego. a falta de saúde e a fome.
E a impossibilidade de se realizar uma Reforma Agriria
compatível com a necessidade do povo brasileiro.
É uma politica de juros extorsivos. iníqUa -e i:oioral, que
remete as nossas divisas à uma remuneração externa de 6% a 7%
ao ano e a uma reaplicação imoral de 26% ao ano no mercado: financeiros interno dos--recursos aplicados no exterior pelo Governo Federal, com a diferença paga pelo povo brasileiro e ninguém
explica isto.
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E se pretende a Contribuição sobre a Movimentação finan;
ceira. E se pretende prorrogar o Fundo Social de EmergênciL E
um desrespeito ao oósso povo e à sua paciência!
Alongar o perftl da Dívida Interna é um imperativo -nacionaL

O interesse da minoria nlo pode mais subj.lgar o da maioria:
como, infelizmente ocorre.
Estarei. oportnna.mente, na -Jióiima semana, apresentandO
Projeto de Lei, escalonando prazos para o pagamento do atual
montante da dívida intema pública.
No interesse do meu País e na defc:;a do nosso povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· O Senador
Emandes Amorim envioU à Mesa projeto cuja tramitação. de acordo com o disposiO no art. 235, inciso
"a", item 3, do Regimento Intemo. deve ter início na Hora do Expediente. A proposiçio
será. anunciada na próxima sessio.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fllho) • Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encemu' os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanra-se a sessão às 18h30min)

m.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR
EPTTAC/0 CAFETEIRA. NA SESSÃ.O DE 27109195 E
QUE ENTREGUE À REVISÃ.O DO ORADOR. SERIA
PUBliCADO POSTERIORMENTE.
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ano,masquecorrespondea50%anualporqueojuroécapitaliiadomensalmente.
Então, não bá ~nhuma mágica que possa permitir ao Banco -do Brasil captar dinheiro a 50% e emprestar ao Goverilo Federal a 6%. É claro que o pzejuízo aumenta de forma geo~trica, e o
- Banco do Brasil não tem como cobrar do Tesooro Nacional, porque o Ministro da Fazenda é quem mantém o Presidente do
Banco do Brasil naquele lugar. Teríamos que tomar Uina medida heróica e e-u resolvi tomar exatamente pelo bem que
quero ao Banco do Brasil. Começou o Banco quebrando a
corda pelo lado mais fraco, afastando, num programa de demissio volUntária. quinze mil funcionários e transformando
agências em postos de atendimento. E. de degrau em degrau.
continua numa descida. pois, não tenho a menor dúvida. nio
vai poder segurar a aluai situação pagando 50% ao ano de
juro e cobrando do Governo Federal apenas 6% ao ano.
Logo. temos a obrigação de ver o que é possivel fazer, temos a obrigação de examinar como podemos salvar o Banco
do Brasil para que amanhi outra leva não seja demitida. Os
salários ·estão achatados porque o Banco diz que está tendo
prejufzo. Mas claro que tem que ter prejuizo. COni eS-sa ol8.tem4tica de captar dinheiro para garantir o Tesouro Nacional
_só pode dar prejuizo.
-

Sr. Presidente, ninguém boje é mais al::nigo do Governo do
que o· Banco do Brasil e os seus funcionários. estes porque estãO
tir.mdo o próprio SIU!8lle para injetar riO TesOurõ- Nacional. Entii>,
pecilinos uma CP!. E. pocóm. uma CPl para o Banco do Brasil?,
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR·MA. Pronuncia Não. é uma CPI para ver até onde foi essa calamidade. Muitos dos
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não órgãos que originaram esses débitos oão exist~ mais - IAA. IBC
apenas o Senador Cafeteíra e os Senadores do nosso Partido - e tantos ootros já extfutos. comO SIDERBRAS, SUNAMAM.
queTem bem ao Banco do Brasil. Acredito que todos n6s SUNAMAM EMAQ. SUNAMAM CCN.lBC, INB. ACESITA. e
temos que querer bem a um Banco que é nosso? é do Pais. o débito coo.tiriua. A esse- preço de 6% ao ano, Sr. Preside!J.te. o
Em função disso fiz dois reqileriiDéD.tas:-0 Ptinleiro, per· - Governo Federal não tem interesse em liquidar essa dívida, aftnal
guntando a quanto montava o débito do Tesou-ro Nacional o Banco do Brasil está cobrando 6% ao ano e pagando 50% ão
para com o Banco. Na resposta, veio uma quantia de. mais ano.
ou menos, R$3,8 bilhões. Fiz Uma segUnda indagação. um
Sr. Presidente. apresentei ·requerimento paril- i.nStalaçio
segundo requerimento: se aquele era. o vãlor de origem do de CPI com 35 assinaturas dos Srs. Senadores. O que queremos
débito ou se era um valor corrigido, e se fosse corrigido qual é apurar as causas de inadimpl6ncia de operações escrituradas
o juro que estava sendo aplicado na coneção. Ao receber a do Banco do Brasil, cujo valor atinge R$3,9 bilhões. valor deresposta, foi coincidente com a vinda do Presidente do Ban- clarado pelo Sr. Presidente do Banco. Queremos saber como
co, aqui. ao Senado, onde, ao prestar esclarecimentos, já nio foram feitas essas opeTações e se havia garantias por que nio
era mais de R$3,8 bilhões o débito do Tesouro Federal junto foram execuladas.Queremos saber quem autorizou emp~stimOS
ao Banco do Brasil mas, sim, de R$4,865 bilhões ou seja, nesse valor no caso de não ter havido garantias. O valor de tais
aumentou em mais de R$1 bilhão entre 30 de juoho e o mês operações está muito próximo do patrimônio líquido do Banco
de setembro.
do Brasil. qualificado em R$4,4 bilhões. Apurou-se também o
Na ocasião. Sr. Presidente. Sn. e Srs. Senadores, o Presi- débitO do TeSõtiro Nacional naquela instituição ba.Dcária que
dente do Banco do Brasil disse que estava jogando oa ina.dimplên- monta R$4.865 bilhões, dos quais, segundo o_ pr6prio Presidett~
cia créditos do Banco no valor de 3.9 bilhões e tudo isto quando o te do Banco, 74% estão reconhecidos e 26% pen:nanecem em
patrimônio líquido do Banco é de 4A bilhões. Vejam bem. vai discussão.
para a inadimplência quase o valor do palrimônio liquido; enquan·
Sr. Presidente. eslDU apzesentando esse pedido de CPI muito o Tesouro Nacional deve ao Banco do Brasil mais que o patrito mais como ex-funcionário do Banco, representando um grupo
mónio liquido daquela instituição bancária.
~
Mas, perguntado qual era o juro que estava sendo apli- de funcionários que vê seu salário aviltado ou seu emprego em
cado sobre essa dívida. o Banco do Brasil confliiDoU, pores- vias de desaparecer. Até hoje todo mundo tem medo de saber por
crito, que era de 6% ao ano - quero que V. Ex • e os colegas que esse dinheiro vai para o ralo, todos têm medo de tratar desse
prestem atenção - 6% ao ano. Para captar dinheiro no exte- assunto, sabendo que ao fmal. o Banco do Brasil pode virar um
rior. onde o juro é mais baixo, o Banco do Brasil faz esta grande Banco Econômico. porque é :c,- Banco do Brasil que está secaptaçio a 10% ao ano. paga.ndo juro semestralmente. Pare- gurando essa situação dificil do Governo Federal, é quem está
ce-me, no entanto. que só conseguiu 14 fora o equivalente a gurando o real. é quem está segunmdo todos os projetas do Govet:
US$500 milhões. O resto- foi captado aqui a -4%- ão mBs no no. Se esse dinheiro retomasse ao Banco do Brasil Sr. Presidente;
início deste ano, que seria, aparentemente, 48% ao ano, mas a instituição estaria forte, dando lucros. sem pr"CCÍSat demitir sCu
que. capitalizados mensalmente, atingiram 60% ao ano. Hoje funcionalismo.

.e.

está captando a 3% ao mSs, ou seja. teoriCame-nte 36% ao

Era o que tinha a dizer.
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Ata da 1588 Sessão não deliberativa, em 29 de setembro de 1995
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos e Jefferson Péres
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Doclaro aberta a
sessio.
Sob a proteçio de D<us. iniciamoo 11001100 lrllbolboo.
O Sr. J• Sc:a<lário em exOICicio, Senador 1cffmon Páos,
proccded à leitura do Expcdielllc.

É lido o seguinte:

EXPEDiENTE
OFiCIO
t•SECRETÁRIODACÂMARADOSDEPUTADOS

CAPÍIULOI

Do Poder Legislativo
_
SEÇÃOH
Das Atribuições do Congn:ooo Nacional

--------··-·--··-----------------·---·-·--··
Art 49. É da compo<!ncia CJiclosiva do Congrcs110 Nlciooal:
I -resolver defmitiva!Dcnte sol:re tuladas, acordos ou aios
internacionais que acarretem encargos oo compromiuos gravosos
ao patrim&úo naciooal.

Eno:múnlttmdo a revisão do Senador tJMIÓgmfo
xn- apreciar os atos de coocessio e nmovaçio de concesdo segui•e projer.o:
são de emíssorns de rádio e televisio;
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 148,DE 1995
(N" I9I!J5, aa Cimara doo Deputadoo)
TÍ:nJLOVHI
Da
Ordem Sodal
Aproft o ato que oolorp permlooio i Fundaçio Cullunol ele Radlodllluio Educ:adft doo Rqpio
doo Lap para e•;oowtor Mnlço de radloclll'osio ..,.
CÁPITULOV
aon em freqü&lda moclaloda aa ddlode de Cabo
Da
Comunl~ Soda!
Frio, Estado do IUo de Jmelro.
O~ NaciaW deao<a:
0
Art. 1° Fica apovado o ato a cp1e se ll'fere a Portaria D
1.820, de 13 de dezembro de 1993, que oulorga permissio à Fundaçio Coltural de Rodiodifusio Educativa da .Regiio dos Lagos
para executar, pelo pram de 10 (dez) anos. sem direito de exclosividade, serviço de radiodifusão,sonOI'a em freqüência modulada,
com fins exclusivamente eduáttivos, na cída~ de Cabo Frio; Esrado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto legislativo- eiJ!Ii em vigoi'- na dali -desua publicação.
MENSAGEM ~ 5, DE 1994

·---··-··-··-·............ _..........---·----··-..

--.........___

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outo<gar e renovar
coocessã~ pemlissio e autorizlçio pua serviço de radiodifusão
sonora e de soos e imagens. ob=vtdo o principio da complemcu!aridade dos si5temas privado, po!blieo e estatal.
§ J• o Coogresso Nlciooal apreciará o 1110 no pram do 111.
64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2° A nio-~oovaçio da concessio ou permissio dependerá
de aprovação de, mínimo, doi5 quintos do Congn:sso Nacional, om
_votaçio nominal.
§ 3o 0 ato de 00 ~ ou renovaÇão som:ente produzirá efeitos leSais apóS deliberação do Congresso NaCional, na forma dos
parágrafos anteriore~
Senhores Membros do Congresso Nacional,
§ 4o 0 cancelamento da concessão ou permissão. antes de
Nos termos do artigo 49, inciso xrr. combinado como§ 1° vencido 0 prazo. depende de decisão judicicia.l.
do artigo 223, da ConstíbJição Federal, submeto i apreciação de
§ 5 o o prazo da- concessão ou_ permissão será de dez a:':os
Vossas Excelências, acompe.Dhado de ExposíÇio -de Motivos do para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da
·--······-······-····--~--·--····-----··--·--···-~--·---Porlaria n• 1.820, de 13 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Fundaçio Cultural de Radiodifusão Educativa da Região
dos Lagos. para executar, pelo pmzo de dez anos, sem direito de EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 180193-MC,DE 13 DE DEZEr.f·
exclusividade, setviço de radiodifusão sooOn. em freqüência moBRO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES . ... . .
..
dulada, com rms exclusivamente educativos, na cidade de Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro.- Brnsllis. 4 de janeiro de 1994.
Excelêntissimo SCDboc Presidente da Replblica..
IEGISV.ÇÃ(J CITADA
Encaminho a Vossa Excelência o Processo Adminislrativo
n• 2910!.000942/88. de inte=se da Fundaçáo Olkural de RadioANEXADA~COORDENAÇÃO
difusão Educativa da Região dos Lagos. objeto de petmissio para
DE CONTROLE PERMANENI'E
executar serviço de radiodifusio sonora fJ<qiléncia modulads. com
CONSTITUIÇÃO DA
fms exclusivamente educativos, na cidade de Cabo Frio, Estado do
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Rio de Janeiro.
2. De acordo com o art.. 13 do Regimento Interno dos Serviços de Radiodifu:iio,·aprovado pelo DecRto no 52.795, de 31 de
TÍruLOIV
outubro de 1963, com a redaçio dada pelo J:Jecn,to n• 91.837. de
Da Orpoização dos Poderes
25 de outubro de 1985, n!o depeude.-.1 de edital a outorga para
execução de serviços de readiodifusão por pessoas jurídicas e de

--···-·---······---··--·-··----·-··--·····--·--·--

····------·---------·-------------··-··--·---------------

dircito pób!ico interno e por entidades da administmçio indireta,
instituídas pelos Governos Estaduais e Municipais. nem a outorga
para a execução do serviço. com fms exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se devidame.Dle
instruido de acordo com a legislação aplic6ve1; demonstrando possuir a emidade as qualificações exigidas para a execução do servi~ o que me levOu a outorgar a pennissio nos termos da inclusa

portaDL
4. Esclareço que, de ac<r<l<rcom o§ 3'do art. 223 da Coostiblição, o ato de rutorga somente produzirá efeitos legais após delibcnçio do Congr<sso Nacional, para onde solicito seja cncanti·
nbldo o referido ato. acompanhado do processo acima menciooado.
Respcltosamente, Hugo Nopoleio, Ministro de Eslado das
Co~m~uicaçõcs.

PORTARIA N" 1.820.DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993

O Ministro de Estado das Colmlnicações, no uso das atri·
buiçõcs que lhe cOnfere o lirt. 28 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992. de acordo com o disposto no art. 14, allnca d, do De·
crcto-Lci n' 236, de 28 de fevereiro de 1967~ que completru e modillcru a Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1!162, tendo em vista o
que consta do Processo n• 2910UJ00942188, resolve:
I - outorgar pmnisslk> à Fundaçio CUltural de Radiofusllo
Educativa da Região dos Lagos para executar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ...-viço de
sooora em freqü.&lcia mocfnlad• com fms exclusivamente eWcativos ns cidade de Cabo Frio. Estado do Rio de Janeiro.
II- A pcnuissio om OOlloq!ada reger-se-' pelo Código Bm·
sileiro de Telecomunicações, leis subsscqüeo.tes e seus regulamen-

radiodil'tl"?

tos.
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Este aiO aomenlc produzirá efeitos legais após deb'bc·
nção do Congresso Nacionsl, nos termos do § 3' do art. 223 da
Comtillliçio.
IV- Esta Portaria cnlm em vigoc na data de sua publicação.

-Hugo Nopoleio.
(À Comissão de Educafiú>} ·

Justlllcaçio
A Dívida Pública Mobilliria Federal, no Orçamento de
19!16, prevê um dispêndio global de R$119.107.1_86.194,00, para
uma Receita tola! de R$312. 777.000.000,00, -licando ruma relação pe=ntual de 38% (trinta e oito por cento).
O resultado pnltico deste comprometimento é a perda total
da capacidade de investimenro pelo Governo Federal. o que o tem
levado a b.Iscar alternativas que o fmanciamento de funções programáticaS, àS expelisas oo- contribuime. como é o caso da famigerada Conlribuiçio sob<e Movimenlllçio Financeira, para fmmciar
a saúde, que se intenta aprovar no Coogresso Nacioaal.
Outro expediente atipico é a intençio de pronogsr o discu·
tido Fundo Social de Emergência, cano alternativa de usegurar o
equilibrio de contas póblicas ru a pr«exto falaciooo de pmllir •
estabilidade do Plano Real.
A tolalidadc das ref01l118S coostiblcioaais pn>tendidu Dio
surtido neDbum ·efeito, se Dio cuidar do que de fato Citá estrangulando a capacidade de inv· 1timcnto pelo Govemo Federal~ que 6 o
montante da Divida Nblica Mobi!Wia Fcdend, vcneivel a curto

pra.w.
Não existe possibilidade de se cominuar com esta situaçlo.
que está comprometendo o interesse da
maioria da ~
de bmsileil:a, que está sendo prejudicadA com a p<estaçio de servJ·
ços essenciais do Estado de forma lftclria e deficiente.
A situaçio amai é, sobmudo, impotri6tica! O que proponho, muda o BrasiL Esta ~ a grande e indispensável refacna!
OUtro aspecto a considerar 6 que, historicamente, ao fmal
de cada exercício, o que OCOll"C. de fato. é o pagamemo -dos encargos da Divida Mobiliária Fcdeml, correspondendo esses 1 maior
parcela do mootante dispendido efetivamenlel maior parcela.
Pouco se paga do principal. cujo. maior parcela fiCO, na pot.
tica contingenCiada. a titulo de reserva espea1lativa, rendendo dividendos aos possuidores desses valCI'eS, que expressam os interesses da mina:ia da sociedade.
Per outro lodo, há de se requerer JlOill aiXvida lnlana o mesmo tmtamcnto dispendido para a IXvida ExtemL que teve o seu perf'd
alongado, no justo e legitimo mteresse do povo bmsileiro.
Procum·sc, de modo pnltico, oferecer ao Governo Fedem!

Jdiide

as condições necessárias e sufJCiemes para- desestrangular a sua
atual incapacidade de investimento, aiai::Jdo DOYOS rumos para a
O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp<is)
vai à

~

O expediente lido

p.~blicação.
0

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. I Secretário -em exerclcio. Senador Jefferson Peres.
É lido o s_eguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 215, DE 1995
Escalona o prazo para o pagamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal e dá outras providêa.das.

O Coogres:o;o Nacional decreta:
Art. 1° O pr3.z0 para o pagamento-do

at~l

montante da Dí-

vida Pública Mobiliária Federal fica escalonado, em parcelas
iguais. para20 (vinte) anos, eom3 (IIi>) anos de C8IÔnci:.
Pari.grafo único. Os encargOs fJliaDC:CilóS da Divida Pública
Mobiliáris Federal incidirão sobre o ptincipal vencido anualmente, a
partir do pnzo de carência estabelecido neste artigo e não podclio ser
superiores à média das taxas de jiroo despendidos pelo Brasil na contntlação de fmanciamentOs externos noS último5 Cinco anOs.
Art. 2° Revogam-se as disposições- em-contrário.
Art. 3° Esta lei entmrá em vigor na data da sua publicaçio,
comefeitosapartirde l 0 dejaneirode 1996.
-

economia brasileirn., na melhor defesa dos interesses da socieda~!
esmagada pela atual falta
Perspectiva de verem ser atendidos__os
seus direitos fundamenl.ais nas áreas de saúde, educação, agricultura. segurança e emprego, como prometido no "Mãos à Obra" do
Presidente Fernando Hemique Cardoso.
Vale csclarorer, fmalmenle. que o presente projeto de lei encoolm fulcro legal nos incisos H e XIV do art. 48 da Constiruição Federal.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995. - Senador Er·
oandes Amorim, Quarto SecretArio do Senado FederaL

de

(À Comis.são de Assuntos El::onôlnk:o$ -- deciiâõ
tennimtiva.j

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ O projeto será publicado e remetido à Comisão competente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O projeto de Dc0
~to Legislativo D 148195. que acaba de ser lido, tra_mitará com

prazo determinado em 45 dias, nos termos dos arts. 223, §l 0 e 64,
§ 1', da Comtiblição Federal, ccmbinados com o art. 375 do Regi·
DlCDto Interno. De_ acordo -com o art 122, -item IL aljnea "b", çlo
Regimento Inlemo. combinado com o art. 4° da Resolução n° 37.
de 1995. do Senado FedemL a matéria poderá receber emendas
pelo prazo de cinco dias óteis perante ..1 Comissão de Educaçiç.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Encerrou ..•. ontem. o prazo pam apesenlaçiio de emendas ao Projeto de Lei do
Senado n• 75, de 1995, de 3lltoria do Senador Eduardo Suplicy,
que extingue disposições legais que asseguram prisão especial. Ao
Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há aradores insailas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmír Cam.pelo.
S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Proouneis o seguinte disalrso. Sem revisio do orador) - Sr. Prosidente, St's. e
Srs. Senodcres:
A Emenda à Constituição da Refo!ID4 Administrativa já em
tramitaçio Ílo Congresso Nacional propõe a adoção da cllamada
flexibilização da estabilidade do servidor público.
De acCI'do com a proposta do Governo. o prazo para aquisiçio da estabil.ida.de passa pua cinco anos e o servidor estabilizado
penled o "'-'80 em vir1ude de sentença tmnsitada em julgado, por
desfdía, improbidade oo qualquer outra falta grave, por insuficiencia de desempenho no exetclcio de suas funções e, ainda, por necessidade da administração pública, visando à redução ou reesiJ:U.
luraçio de quadros. Ou seja, com a demissão de funcionários.
O texto constitucional vigente contempla com a estabilidade. após dois anos de efetivo exen::icio, os servidõtes nomeados
em virtude de concurso público.
Esses servidores. uma vez adquirida a estabilidade, soiDCDle
perderio o cargo em virtude de sentença judicial ttmsitada em julgado ou mediante processo administrativo eoi que- lhes seja assegursda a ampla defesa.
As regras ablais que moldam a conduta do servidor, tr.açadas pela legislação ordinária. não são- amenas e impõem severas
penas ao servida: faltoso, ~e vão desde uma simples advertência
até a demissio ou cassação da aposenla.doria.
Entre as fa.lta.s que RqUerem a demissão do servidor, podemoa citar a pdtica de crime contn. a adminiStração pública, o
abondono de cargo, a inassiduidade habitual, a improbidade administrativa, a acoilmllaçlo ilegal de cargas, empregos ou funções públicas e ainda o procedimento de forma desidiosa.
Tudo isso está pl'OS<rito no ordenamento juridioc que, se
nio é cumprido, a culpa nio é da estabilidade, mas da má gerencia
daqueles. que tem o dever de aplicar a lei.
A proposta do Governo, embota merecedora de toda a análise, em nada contribui pari o a"j)etfeiçoariiCD:to das regras atuais,
ao contrário, até facilita o abuso de autoridade por parte daqueles
que detêm o poder decisório.
-__ _
A dilatação do prazo para aquisição --da estabilidade, de 2
para 5 anos, ao contrário do que se possa parecer. é prej,l(licial à
achninistração pública. pois o estágio probatóriO, periodo- em que
se avalia o desempeoho do servidor, também será. dilatado.
Isso quer dizer que, enquanlO a Administração poderia rescindir uma relação com o servidor sem aptidão pma o serviço público no prazo de 2 anos, esse mesmo servidçr passaria a -contar
com mais 3 anos de ati v idade no serviço público, com a justificativa de que ainda está sob provação.
As demais mudanças sugeridas não são mat.&ias de nab.J.reza constituciõilal e, exceto a questio da demissão_ por necessidade
da administraçio pública, já sio disciplliladas pela lei ordiniria.
A demissão por necessidade da administmçl.o pllblica.. se
nio foi permilida pela legislação vigenle, é porque ainda existe
uma parcela de administradores que nio está preparada para agir
sem paiXões.

Dianle disso, o risco que a sociedade passa a ~ 6 -muito
grande, pois poderá acontecer de alguém que mereça ser demitido,
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ao cont:núio, seja o demissor e, por perseguiçio OÚ retaliaçio, ve-nha a dispensar injlstaniente um servidcc assíduo, competemc e
útil ao serviço pd.blico, justificando falsamente que a ~ ou
rccstrutu:raçio de: quadros assim o exige.
O próprio Governo teme essa trag&lia. Tanto 6 que na. sua
exposiçio de mctivos está dito que a coo.cessão dessa nova prcnogativa ao administiUdor será acompanbada. de limitações ao seu
uso abusivo ou persecutório.
Assim. o cargo ocupado pelo servidor desligado será automaticamente extinto e lei complementar poderi estipular critérios
e salvaguardas adicionaii.
En!retanto, permita-me o Senhor Proaidente da República
discordar do seu ponto de vista, pois o que precisa ser feito antes
de extinguir o cargo anterionnenle ocupado pelo servidor demitido
é preservar a sociedade brasileilu, o usuário do serviço público,
dos abusos de autoridade que possam eventualmente ocotm".
Novamente. em sua exposíçio de motivos. o Govemo disse
que as características da estabilidade careoem boje de 11Ua1izoçio
que a ca:npabbilize COD1 a necessidade de implantaçio de t&:nicu
de gestJo voltadas pam a eflci&lcia e o desempenho.
Ora, Sr. Proaidente, St's e Srs. Senadoroo, se a pmx:upoçlo
do Governo ~ realmente com a eftci&cia e oom o desempeoho, a
maneira mais correta de suprir essa necessidade seria a açio no
sentido de reot"g8.Uizar a Casa. colocar cada um em seu devido lugar, preparar aqueles que demonstrem potencial e aplicar a lei na
parte relativa à cobrança dos deveres do servidor. Para o servidor
que não corresponde As expectativas da administração pública, a
lei ab.lal prevê inclusive a demissio.
Por essas razões, Sr. Presidente, sou manifestameute COI:ârtrio à reforma do Estado na parte rclãtiva il estabilidade do servidor
público da maneira como estA sendo proposta.
Creio que hã realmente uma necessidade de conferir nOvo
tmlamenlo à estabilidade, mas não dessa maneira.
O servidor público necessita ter o mlnimo de tranqililidade
emocional para desenvolver satisfatoriamente suas ti:mÇões.
Nio 6 espalhando o terror entre essa classe de trabalhadores
que vamos conseguir meJbomr o nível de proflSsionalismo ou a
qualidade do serviço públioo prestado.
·Ao contráriO, essa reforma. nos moldes em que está sendo
proposta, poderá surtir efeilos adversos do esperado. O servido<,
temendo uma demissão iminente e a desestabilizaçio de SWl famílía poderá. lnclusive, sublevar~se contra QS nobJ;'eS princípios da
administraçãO pública, tornando-se uma pessoa vulnerável à prátiK
ca de atos imorais, improbas e ilícitos. o que é lamentável. lastiK
mável e plenamente possível.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Prt:sidenle.
Muito obrigado.

Duranze a dircurso do Sr. _Valmir Compele. o Sr.
zo ViceKPresidenu, deixa a cadeira da
pnsUUncia, q~U é ocupada pelo Sr. Jefferson Pires.

Júlio Campos,

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Nero. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Coocedo a. pala·
vra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MI'. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisio do orador.) · Sr. Presidente, sn e Srs. Se·
nadores, no periodc compreendido enlre II a 20 de setembro último, eu tive a boma de ter sido designado, pelo Senado Federal.
~ cumprir uma missão de trabalho no exterior. Como Presiden·
te em cxercicio desta Casa, no inicio deste ano, tivemos a honra de
receber a visita. aqui. de S. Ex.. o Presidente da Junta de Galícia,

Setembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

na Espanha. Dom Manoel Fraga Iriba.me. Nesta oportunidade em
que ele visitou o Brasil, fez questão de convidar empresArios e
reprc:scntantcs do ~tado de Mato Gro5so para visitar a sua

~egi.io,

em teJ:ritório espauhoL
Autorizado devidamenle pelo eminente Presidente da Comissio de Relações Exterionos e Defesa Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, e pelo Presidente José Samey, fui incumbido de acompauhar essa missão dos enqxoesários mato-grossenses,
dunmte uma semana em visita à GaHcia.
-Ao chegarmos em Santiago de Compostela, capital daquela

provfncia esponbola, fa:nos recebidos com IOdas as hODiliS e fidaJ.
guias pelo povo espanhol, pelo povo galego. Pude, então, conhecer uma regiJo situada nas confluencias da Espanha cam Portugsl.
uma ~giio po:óspen. em que h! uma grande indllstria pesqueiia,
uma grande indllstria de construçio de uavios, de turismo, de ptOS·
taçio de serviço~; e um pólo de desenvolvimento agroindustrial espanhoL O Presidente daquela junta, Manoel Fmga lriborno. demomtrou como se administra bem uma regiio daquele pais.
Enfiin, tivemos conlalo com a área da indóstria, do comércio, do turismo._ da navegaçio, da oonstruçlo naval e pudemos
sentir o quanto podemoa eutrosar Maoo..Grosso/Gallcia e Bra·
sil/Espanha, hajo. vista que a tecnologia conseguida pelos galegos,
em ta;mos de pequenas usinas hidreMiricas. é muito avai:J.çada. Assim. o meu Estado, Mato Grosso, muito cam1te do fornecimento
de energia eléb:ica pa.ra o seu desenvolvimento agroindustrial, tem
muito a aproveitar e muito a conhecer dessa política da Galícia.
As pequenas usinas hidre~tricas. boje. produzem mais de
12 milhõeo de kVAs. Mato Grooso, - tem um déficit de aproxi·
madamente 300 a 400 mü kVAs, ao inv~ de fazer projetas gmudioooo e miiabolanles cem 10laçio ils linhas de transmissão de
eneigia alonga disthcia, que ainda Dio ~m uma tecnologia avançada. ainda impeliam em perda de energia. alEm de - m um a1lo
custo para a ecmomia naciooal. poderia muito bem utilizar o pro8J:lllll& de oonstruçio de pequenas uainas hidrel6tricas da Galícia
para fazer o abaatecimeuto do interi<r de Mato Grosso, prin<;ipolmente focos distantes dos pontos de •bestecimento. como o nordeste mato-grouense, na fronteira de Tocantins com o Pará; o noroeste mato-grossense. na fmltein. do Amazonas com Rondônia.;
o norte do Estado e o m6dio-norte, ua ~giio da Gtande Juam; enem v.lrios OUIIas ~giõeo do Estado.
Sio uainas que chegam • custar menos de US$1 mil o kVA,
o que significa um n:tomo assegurado à iniciatfva privada. Ainda

ruo.

mais agora que o GoverOO FederareStá: estimu_lando -a-piiticipaçio
da empn:sa privada na construção e distribuição de energia elétrica.
Nesta oportunidade, queremos reit.çrar o apelo para que ace-
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Vi tambéin.. oa Galícia. além de uma indústria desenvolvida
no campo da construção de barcos e navios, principalmente Cm
Vigo. uma imponanle cidade daquela n::giio, w:oã. indústria tudsti.ca desenvolvida. Só a capítãl, Santiago da Comp:>stela, num turismo religioso e místico, recebe cerca de 2 milhões de turistas por

ano. Também o econnismo, o turismo pelo intericc- da Galicia.
onde foram teCUperados fazendas:, prédios e castelos antigos,~
be mais de I milhão de turistas. Isso signiflCll que 3 mübõeo de
pessoa.s visitam a Galícia. fazendo turismo.
Enquanto isso, o Brasil, com todas as suas potencialidade,
um Pais que tem praias maravilhosas, que tem a Flon:sta Amazô.ni~ que tem o Pantanal, que tem a Mata AtliD.tica, que tem a Foz
elo Iguaçu, que tem tantas riquezas belissimas que o mundo podia
admirar, recebe I milbio de turistas por ano.
Então, temos que rea.Jmente dar um apoio. dar um incentivo
para que o Brasil possa também cultivar essa riqueza em termos
do nosso turismo.
ASr"Benedltada SDva ·Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS • Com muita honta, ouço o apar·
te da uobte Senadota Benedita da SilvL
A Sr" Benedlla da SDva • Extou atenta ao discurso de V.
Ex• enio poderia deixar de manifestar-me, porque reconheço que
foi, sem dó vida, uma missão mlevaote. O Bras:il, com· suas caracte:dstica.s, nio investe xealmente no turismo. Até por conhecer a
Gallcia e parte da Espanha. com toda a beleza e a arte ali existentes. e também wtros pafses, que também sabem fazer bom uso do
turismo, acho que o Brasil também tem essa vocaçio, priDcipalmente o meu Estado- por isso me manifestei-, que tem uma vocaçio hlrfstica enorme. No entanto, atualmenle existe um esvaziamento econômico. Nós~ fomos o Jrimeiro Estado no investimento em turismo, e boje nio investimos praticamente nada. É impcJrtante resgatar isso. E um ponto essencial para um País com as características climáticaS e paísa.gísticü e com os recursos do Bnsil
E mais: tciD05 que garantir o turismo ~m pai-a os brasileiros.
Uma das coisas que observamos é que ftca mais fkil fazer turiano
no exterior do que no Brasil. POI.1:am.o, é ncces:s6rio que exi5tam
investimenlOS nessa .úu.. Espero que o Govemo Federal, que tem
dado prioridade ils relações comerciais, do! a mesma prioridade ao
turismo, para que seja o item número um. É de baixo custo o in·
- vestimenta nessa ma, pois o que temos pam ofem::er é grandioso.
Isso poderá, sem dúvida nenhuma, a}ldar na nossa reroperação
econ&rlca. Por isso, pedi o aparte a V. Ex•, por considemr a sua

uma missão honrosa. Talvez para 8.lguns possa pam::er que essa
delegação tenha feito um belíssimo passeio, mas o importante é
que está ln\Zendo para esta Casa uma informação precisa, de qualiletemos, através dos. órgãos do Governo Federal e dos governos dade. que reputore_l~vante.
_
estaduais, o máximo de apoio para a privatização do setor energéO SR. JÚLIO CAMPOS • Nobte Senadorn Beuedita da
tico brasileiro, principalmente no setor de distriWição de energia.
Silva. incorporo, com muita hoom, o seu aparte. Realmente, o nosOutro üc:rD. da economia da região da Galicia que merece so querido Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que é de todos os bradestaque é a construção naval, a construção de navios e barcos, _sileiros, não só_dos_cariocas e _dO$ fluminenses. realmente rem perprincipalmente ligados à pesca. A região da Galicia, JX'I' iricrlvel dido nos últimos tempos a presença maciça do hlrista estrangeiro.
que pareça. embora tenha pouco mais de tr& milhões de habitan- Não só os problemas internos. políticos. de segurança, mas tam~
tes e pooco mais de oitenta mil quilômetros quadrados, pesca mais bém a falia de divulgação e de incentivo tem cori.tril:uido para qUe
do que todo o BrasiL E um exemplo típioo do atmso da política pes- a qualida~ do hlrismo interno tenha perdido muito.
queiia do Brasil é que ArEentina e Uruguai. boje. pescam quinu miNobre_ Senadora, V. Exa tem razão. É mais fácil e mais ba.
lhões de toneladas por aoo, enquanto que o oosso País apenas lO% rato fazer turismo no exterior do que iotemamente. A nossa passadisso. oo seja, um Milhão e quinhentas mil toneladas apenas.
gem BmsiliaiBarceloua custou US$895. A passagem Brasília/MaO Brasil. apesar de ter um litoral de oito mil quilômetros de =us custa R$1.000.00; Brasília/NataL R$900,00; Cuiab!!Rio de
praias. está coril sua política de pesca bastante atrasada. Os gale." Janeiro, R$756,00.
gos estão a nos oferecer tecnologias, esttJdos e uma política total
Nio há COOlO enlender a indús_tria de transporte aéreo deste
de entrosamento com os pescadores brasileiros. a fim de avançar- Pais. Os preços dos vôos intemoS do Pais sio os mais altos que comos mar adentro e trazermos essa grande riqueza que o mar nos nheço no mundo.
oferece e que hoje o Brasil não tem aproveitado.
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O Sr.Eicio Alvares- V. Ex• me pem:ú.teum aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Com pnzer, ouço o aparte do
eminente Senador, que foi um dos gnmdcs Ministros da Indústria,
ComérciO e Turismo que tivemos DO Governo passado.
O Sr. Elclo Alvares- Agradeço a V. Ex'. Acho que o tema
que esti sendo trazido hoje a debetc é um tema que, realmente,
tem sido colocado numa pos:içio secundária. A~ mesmo na nossa
Casa, no momento em que disaJtim.os uma pfõôlemátiCa de desenvolvimento, o turismo nio tem merecido destaque. E ele 6, realmente, digno de aleDçio. Temei coohecimento. há pouco tempoe infelizmente os afazeres da Liderança nio me pemütirun concec.trar no tema., que temos uma Subcomis.slo de Turismo. Agora. recentemente, examintndo a prática orçamentúia contida DO
excm::icio da Pasta. verif"JqUei que realmente o Governo brasileiro
nlo investe no nuismo com a intensidade que devia. Neste debate,
que~ amplo. tanto a Seoadota Beoedita da Silva quaato V. Ex'
trazem um pouto que <~lere> destacar: a questão das tarifas a&eas.
Reahue~ o Bnsil tem uma potencialidade que CODSidero muito
importante no sdor do ccoturlsmo. Estive,- no ano "pusado, em
Osaka., no Japio, onde estiveram reunidos todos os Ministros de
Turismo do IDJildo. Nesse encontro, os países desenvolvidos colocaram como _pioridade absoluta o ccoturismo. O Estado de V. Ex..,
poc exemplo, tem a maior riqueza natural do mundo, e a Amazônia
' tida hoje cano um p6lo de convq.!ocia pela bele21 e pelo fasclnio. Temos tamb!m as Cataratas do Jgnaçu. que sio talvez a
maior dádiva de Deus em relaçlo ao homem. Infel.i.mleute, mm
COIIl!"'= de turismo em Recife, tive a oportunidade de saber do
seguinte absutdo: uma passagem de Recife a Sio Paulo é mais
cara do que uma de Rocife a Buenos Aiies. Eolio. hi alguma coisa
bostallle ermda nessa questio de tarifas W.U. Teuho sido sempt<>
um incentivada: das cornr-nhias a6reas. Tive~Jl(XÇ uma crise muito
s«ia. crise que agora já esti diminuindo, pois as cmptesas tiveram
o bom senso de dimiwir o Wmero-de vôos. Mas nio entendo
como a prática lurlstica não tenha o subsídio pam inc:entiVIr o bJrismo-no Brasil. V. Ex' falou em números e cu gostaria de acrescentar. segundo o llltimo dado que vi. n6o temos I milhllo e 700
mil lllristas/ano no BruiL Agem. f!CaDlOII pumados quando vemos a AIBentina com o do1xo de turistas/aDO do qu.e ~mo Bms~
Isso porque a Argentina, apesar de nio ter a potencialidade IIIÚStica que nós temos, tem um turismo OQ!IDizado. A Senadora Beuedila da Silva pode orgulhar-se do Rio de Janeiro. Está no Rio de
Janeiro a maior festa do mundo, que é o Carnaval. Quem assiste
ao desfile de Carnaval no Rio tem idéia da força do turismo do
Brasil. Tive a oportunidade de ver um de~ desflles no ano passado. e, por sinal, foi tranqililíssim~- Infelizmente, _tentam .vender
lá fora uma imagem do Rio de JanelJ'O como uma Cldade v1olenta,
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Comissão dC Thrisnio do Senado p8Ill ,;mtãrmos vozes, CO:t:DO a da
Senadora Benedita da Silva e a minha também - eu teria muito
prazer. nio obstante a Liderança -, para_ começarmos a m~,
efetivamente., que o turismo é o grande IDljlu.Jsor do desenvolVImento econômico do Pais. Quero aú dar um detalhe: na v~
de o Presidente Fernando Henrique Canloso assumir a Presid&lcia
da República, nós conversam~ l~gamente sobre o turismo,_ e o
Ptuidentc me disse da sua consci&lcia. taoto que colocou na Presidblcia da EMBRATUR. por via das.- Ministia Dorolh& Werneck. que boje ~ a Titular da Pasl&. uma das maiores figuras do_tu·
rismo brasileiro, que ~ o Dr. Caio Carvalho, que tem um gnUide
potencial de Coob.ecimeniD e tespeito intemaciooal que eu pude
comprovar em Orlando e em Osaka. Entio, de que nós precisamos? Precisamos de efetivamente instrumentaliiar o blrismo agora. quando iremos examinar o Orçamenlo que esti vindo aí. A parte do turismo é Uma rubrica ilusória polqUe nlo acont«e efetivamente. o que se deve ter, de parte do Planejamento, de porte· dos
que são respousáveis pela liheraçio de vetba, ~ a c:erteza de que
investiremos no blrism.o, oio importa o montante. Países como o
M~xico - Cancún, por exemplo. hoje, ~ a grande aliaÇio do M6xico - t&n um volume de investimento da ordem de 8% em favor da
sua propaganda turlstica. Eotio, nós, Seuaderes da Rep!blica e
Depuladoa, dever!amos agora inaemeDar o turismo, pela penpectiva nio só na áma cconômica mas ~m na geração de emprego. Eu felicito V. Ex-, lamentando que hoje seja uma sexta-feira.
Esse talvez seja um tema tio ablal que eu convidaria V. &•, cem a
maior v&ia, a voltar a tratar desse assunto novameme mma ses~
sio mais fn>qileutada do Senado, principolmeme nas sessões que
se realizam na meio da semana, para que ele recebesse o tmtamento que V. Ex• está daodo agora. da maior seriedade e da maior profundidade. Receba V. Ex• os meus cumprimentos.. Sei que o Sr.
· Senador Júlio Campos ser4 um dos h<mens de vauguarda pom defender uma-verdadeira polltica de ocoturismo no desenvolvimento
nacional. Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obripdo.
Concluindo, eu s6 queria dizer ao eminente Senador Elcio
Alvares que a Gallcia tem de oo:çam<nto, apeiiM pom divuJsar o
seu potencial - ~ uma pequena rcgiio da Espouha -. U$50 milhões.
O Brasil. durante o ano todo, tem U$3 milhões pora o mesmo fim.
~m do mais, quemnos realçar que a Espanha hoje rocehe,
por ano, 52 milhões de turisw, que representam 25% do Pm espanhol. o que signifiCa que a naçio vive em funçio do turismo. A
indástria do turismo gem quase 40'Ió doa empregos diretos e indi-

retos.- A mio-de-. obra espanhola. cerca de 40%. é aproveitada na
indústria do buismO;Portanto, o Brasil não pode. Sr. Presidente, sr-se Sn. Senaquando cidade violenta é Miami. Jobannesburgo, ~exemplo, fe.z
dores. perder essa opottunidade. A experiência que tive Da Galícia foi
uma campanha e, hoje. tem um fluxo turístico notável O Brasil
a melhor p:>SSivel e tenho certeza de que essa visita vai frutificar.
não faz nenhuma campanha para dizer que o Rio_ de J~iro é,
Já estamos fazendo coovênios emre o Estado do Mato Grooso
realmente a "cidade maravifuosa". O Brasil. boje. tem o maror dea junta da Galícia no sentido de li2ZeilnO& a sua experiência com o
senvolvi~nto. em termos de turismo, no Nordeste. E eu diria, etreinamento
de pes$081. voltado para o ecoturismo e para o turismo
para gáudio de todos os noniestinos, ..iá que a Banc:ada aqui é m~i
urbano religioso. que está muito atrelado ao nosso Pais.
to forte, que o turismo melhor organizado no Brasil é o da _Região
Nessa oportunidade, quero agradecer a tolerância do Sr.
Nordeste. A CTI do Nordeste. hoje, está alcançando u,m ~ltado
- Presidente e dizer que real:m.eme pretendo. em outra oportunidade,
excepcional. O Estado do Ceará, por exemplo, hoje começa a as~
conseguir um horário na Ordem do Dia, onde o tempo destinado
sumir uma liderança de poD1a em
de turismo, sem contar
ao expediente 6 maior, para voltarmos a abordar esse assunto, que
com Pernambuco, que tem-se ~velado um Estado profundamente
é de real importância, não só para a minha legião, o Mato Grosso,
ativo. Os oulros Estados compreenderam isso e fizeram um pro.
mas para o Centro-Oeste, para a Amazônia. enfun. para todo o
grama chamado Prodetur, Programa de Desenvolvimen~ do Tu~
Brasil. porque o turismo pode ser a grande saída para esta Nação
rismo, que começa no aeroporto e passa pela preparaçió ~ mi.o-em
todos os campos da-.lividades comercial e empresarial
do-obra.. Então, Senador Júlio Campos? V. Ex•, que tem stdo um
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pétes) - Concedo a palaSenador tão clinAmico, tão eficiente, tão vOluntarioso no exerácio
vra., por 20 minutos, ao Senador Freitas Neto.
de seu mandato, talvez. quem sabe. poderia ser o nosso líder na
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O SR. FREITAS NETO (PI'L-PI. Pronuncia o seguinte
disalr3o. Sem revisio do orador.) • Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, eu pediria incllsive allmçio especial do Presidente, Seuad<r Júlio CampJs. porque este bn:ve pronmciamento tem a ver com providôncias que a Mesa DimomdoSenado Fcdenl deve.t fmlar.
Quero resultar wnbém a presença do nosso companheiro e
amigo Senado< Elcio Alvarea, Uder do Governo, e pedir também
a ateoção de S. Ex• pua esta R~Clamaçio que farei em nome da
nossa Regiio, a Regiio No<deste. S. Ea' t= sido ágil. tem procu·
melo ateuder os colegas, intennediando as nossas ações em beneficio dos oossos Estados. das nossas Regiões ca::n o Governo Fede-

ral.
Mas me precx:upa, Sr. Presidente e Srs. Senadore5, a imagem de&te Governo. que ~
em quem ó Brasil todo conf~a. As
pesquiau de opúllio po!blica estio a! a mostrar 'I"• a populaçio
caú.a no Presideme Femando Henrique Cardoso e aprova o seu
Governo.
Exat•mente por isso, trago esta reclamação, inclusive como
forma de colaborar com este Governo. cp.Je, catura.lmente, está mudando os cosblmes pllfticos, administrativos c ecooômicos deste
Pa!s.
No dia 19 de maio, o ~sidentc Fernando Henrique esteve
na Sudene. e lu\ muito tempo um Presidente da Repo!blica nio
C<XIIpllm:ia àquela autarquia fcdenl para uma reuniio com todos
0$ Governadora da Rcgilo, o que deixoo uma grande expectativa
noNotdeste.
No dia seguinte, os jornais de todo o Brasil publicaram, em
manchete. que o Presidente teria autorizado libetação de verbas
para os setcres de oducaçio, saúde, rearrsos hldricos, infra~
tw:a e para um !XOgomla de retomada de obras po!blicas federais,
pcu:ai.isadas na Regi.io. Sua ExcelBncia teria autorizado, para todas
essas ações. uma importincia - assim os joiuais ooticiaruo - dCI
R$2.600 milhões.
No dia 24- portanto, alguns dias depoU -, encaminhei um
requerimento de informações ao Plenário do Senado Fcdenl, que
foi lido no dia 24 de maio, o qual recebeu o n• 805/95, dirigido ao
Ministro do Planejamento, Senado< 1~ Semo, solicitando o cronogom~a de liberaçio dos """"""' ali autorizados; também o vo- ·
lume de recursos a oer liberado por Estado, para cada um doo setores munciados, e o prazo de cooclusio das obras que seriam retomadas e que estio hoje paralisadas.
No dia 13 de junho, este Plenário foi coDDinicado pela
Mesa ~l<ln que, na reunião da Mesa do dia 8, o requerintento
tinha sido aprovado e. no dia 26 de junho. foi enviado, através. do
Ofício n° SF-880. para o Ministro José Serra.
Pois bem. há três dias, fez exatarnente 90 dias que eSse requerimento de ínformaç.õe_s_chegou ao Ministério do Planejamel11o.
O art. 50 da Constituição é- riluitO claro, no seu § ZO, quando
determina que os Ministros -de Estado são obrigados a responder
requerimentoS de informações da Mesa- já nio se trata mais do
Senador Freitas Neto, mas da Mesa do Senado Federal como também da Cámara dos Deputados.
Três meses se passan.m e até hoje nada recebemos.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -A Mesa perguota a
V. Ex• se quer que ~itereniOS esse pedido com uma medida mais dura.
O SR. FREITAS NETO - Solicito a V. Ex' que tome as
providências necessárias; põrque -é o que estabelece o art. 50. Não
sei se o Ministro José Serra também está submetido a esse artigo,
mas os demais Minístros ...
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- EstA e. se pusslveL
com mais rigor.

smo,

O SR. FREITAS NETO - Como não tenho acesso ao Ministro do Planejamento - já algumas vezes solicitei ãudiBnc:ia com
S. Ex• - resolvi enviar esse requerimento de informações.
Meu caro Presidente J61io Cai:npo, V. Ex•, como e:u, foi Governador do seu Estado. Portanto, voo apenas coutar-lhe um fato:
eu era Governador quando esteve no Püuií um Presidente do Inaa
em governos passados. Numa solenidade no Palácio do Govetilo,

assinamos um convênio _com recursos vultosos. que seriam bastan-

te significitivoS ·pua Projet.Os de a:Sseiitan:ieõtos de- fanúlias no Estado do Piauí. AssiDamos o convênio e a -~ piauieose publicou o evento. Ele fez um pronunciameiÍto e o Govemador apdeceu. Saí do Governo cerca de um ano depois dessa solenidade, e
os recursos lá nio chegaram. Posteriormente, houve aJsumas puseatas dos sem·tçrra da Fetag, que passaram naturalmcmtc a levantar suspii1as sobre a aplicaçio dos rocursos que foaun levados,
teoricamente. do Incra para o Governo do Estado do PiauL
Então, iSsO é o qUe vein acontecendo Com o Noroeste. Por'
essa razio. eu disse que era bom estar presente o nosso Uder Elcio
Alvares. porque não é essa a imagem que e:u lenho oo que aJsuém
tem do Governo do Presidente Femando Henrique Cardolo.
Quero. inclusive, colabc;mlr, porque nio ~ jlsto que o Brasil
todo esteja pensando 'I"• R$2.600 milhões fOilllll ou estio sendo
alocados - porque, nablmlm.enle, nio serlftm liberados de uma vez,
mas deveria hayer pelo menos um cronograma -. CJlaDdo. pelo menos no meu Estado, posso dizer que. hoje, pegando a divida., em
. função da renegociação feita
dezembeo de 1993, sai muito
mais recursos, apesar de o Piauí ser um Estado pobre. necessitado
e ter direito a uma atenção do Governo Fedetal.
Falo a esse respeito de uma maneira muito tranqilila e complelamente insuspeita, porque o atual Governador 6 advetsúio do
noss.o Partido no Estado do PiauL No emanto, esta Casa te~
os Estados. Quando levei a minha palavra a todos- os Municfpiol
do Piauí, durante a campanh• eleitonl, dizia que aqui seria Um
soldado do Estado e da nossa região, no sentido de perseguir aqui.
lo a que temos direito.
-

em

Trata-se de uma reclamação e uma colaboraçio que trago,
pedindo à Mesa provi~ncias. Tmgo easas infoanações ao nosso
Líder Elcio Alvares porque queremos saber IC&lmcnte o que acon-teceu, qual é o cronograma. Pode ser que esteja indo pua ootros
Estados e que eu esteja enganado, mas, para o Piauí. nada chegro
do que foi anunciado em 19 de maio pelo Presidente Fernando
Henrique. Repito: o Presidente está fazendo um govemo sá.io e,
por isso mesmo. a minha palavra é de colaboraçio com o Govemo
de Sua Excelência.

-9- Sr. Ek:io ÃivareS - Senador

umapaite? - --

-

----- --

Frei~_

--

Neto,

pennite::me
--

0 SR. FREITAS NETO- Oxn todopeam-, meu caro Udcr.
O Sr. Elclo Alvares - Tenho de posici.otiar·me nló apenas
como seu Par, mas também com.oUderdoGovemo. V.Ex•,neue
perfodo de convivência. de trabalho parlamentar, tem timbrado
todo o seu comportamento com uma atuaçio que considero rigorosãi:nente important.e, -Dã.o s6 pata OseU Estado do Píaui, mas pincipalmente para o Qoyemo· do Presidente Fernando Henrique Cardoso. V. Ex•, através de sua expcri&lcia. e almt de pertencer à
Bancada de um Partido que tem dado vigoroso apoio ao -Governo.
tem tido uma atuaçio pesSOlll que considero primorosa. Fico contristado quando ouço um Senador do porte de V. Ea' trazer a plenário um dos pontos que tem merecido toda a miDha atençio como
Líder do Governo. ó Ministmo do Presidente Fernando Hemique
deve accmpanbar o comportamento de Sua Exce~ncia. Na sua
ação individuaL pessoal, na sua ação de Presidente. SUa Ea""L!n-
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cia tem-se dedicado permanentemente ao exerácio do diüogo
com os I'Drlamenlares. Ruamcnte o Ptosidente FctlliiDdo Henrique
Cudoso deixa de participar de um debate que envolva interesse
desla Casa. O seu canportameoto 6 marcado por uma atmçlo - eu
diria - iDusitada e peunanentc em relaçlo aos Puiamco.tares.. Na
verdade. Senador Freitas Neto, essa mecJnica de atuaçio poHtica
devé ser exetcitada com toda prestelJL Este Senado da Replblica.
priucipolmente - falo em aome do Senado -, tem dado ao Governo
do Ptosidente Fern&Ddo Hem:ique Cudolo reilendu e penn•nentes demoostrações de apJio e solidariedade. Os temas maia palAmico&. os temu mais importaD.es t&n encontrado nesta Cua :rasoo!ncia que coosidero Impor em relaçlo l oulla Casa. a CJman.
dos Deputados. Qxnnnirn ll V. Ex.1, neste instante, que amanhi
vou puticipa:r de uma reuniio ministerial e vou levar, mais uma
vez, a colocaçio de V. Ex'. É pociiO que os Miuia1roo de Estado
d&m toda a almçlo u solicitações doa Srs. Senado<es, Dio a6 DO
campo das audi&cias, mas lamb!m e priDcipolmellte - 6 um imperativo que está contido dentro de uma DODDI. legal - no que diz
respeito aos pedidoa de informoçlles. Creio que o pedido de informaçio 6 porte integramo do exemcio do ,.,..., mandato. o S<OJ&dor, na piOllilude de seu manda1o, tem o direito de saber, saber
para critic:u, saber para oooSilUir. Neste instante, digo a V. Ex'
que estru solidúio com o seu oomportamc:Dio, porque 6 um grande aedor do Govemu pela III& posiçio .._
corajou. hooo&la e
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do Piaut, no quadri.Snio passado. Comecei a tratar do assunto em
1991 e assinei o coritrato de rolagem no Ímal de 1993, portanto,
dois ano& depois, passando por dois Presidentes da República, cinco Minislros da Famnda, quatro Ptosidenles do Banco CentraL Na
opoi1Uniclade. ressaltei que quem resolveu o problema foi exl.tameote o Ministro Femmdo Henrique Cardoso, da Pasta da Fazenda. no entio Governo Itamar Franco.
Portanto, penso exatamente que o nosso Presidente precisa
ter Ministros ccmo o Ministro Fernando Henrique audoso, que
imediatamente soluciooou um assunto que se arraslava hA dois
anos: ateudeu iqucla nocessidade do Estado, que era folgar ftoallcciramente o Erário estadual. principa.lm:ente de um Estado tio pobre como o nosso.
Com relaçio 1 ablaçio do Congresso, fico muito bomado
em dele fazer porte, porque 84Ui estamos votando com o Brasil,.
pelos iii.en:sses do nosso País. mesmo que, para -isso, seja preciSo
contrariar interesses particulares oo políticos de cada membro de$..
ta Casa. Tanto ~ verdade que as reformas que o Presidente Fernando Hemique Cardoso levou u praças ptlblicas dunnlc a ~a
eleitoml, e que foram defendidas pelo povo - CODtinuam sendo. as
pesquisas de opin.iio ptlblica mosllam isso -. estio sendo apróVildas, apesar do tratamemo que grande porte, ou a maioria do Congresso Nacional vem :recebendo de selares do Governo.
Eu nio poderia deixar de fazer esta reclamaçio - repito - à
Mesa do Senado Federal, pediudo provi~ncias. Faço-a em colabomçio ao Govemo. Gostei muito da preocnça do Líder do Governo neste pleDário, porque estru defendendo o Ncrdoate, Regiio
que passa uma imagem - que nio ~ real - de estar nadando em recursos.
Outro dia, mostrei que todos pensam que o Nordeste é o paraíso dos incentivos- fiscaiS; na realidade. o orçamento de beneficios tribJtários deste ano concede 44% desses benefícios ao Sudeste, 33% ao Norte e apenas li% ao Nordoate.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Ciftico...coolttivL V. &.•. em ocnbum tnOIDielâo, coloccu qualquer tipo de posiciooamemo para ter uma C<llltnportida poHtica.
V. Ex' tem agido neala Casa com uma iDdepend&cia que <Xlll>idero altamente exemplar, que ~ toda a COIIIidetaçlo do Governo - e digo isso na coodiçlo de Llder do Governo. Av&DÇO mais
um pouoo: a meu ver, a questio do Norte e do Nordeste atinge a
IOdos oóo.Eu próprio, em~ ein relaçlo ao Amazonas, em relaçlo ao Pm, em relaçio aos Esladoa do Nordeste, moamo Dio c:ooheceDdo o disauao de V. Ex', sempre disae que o Ncrdoate 6 exemplar - al incluo o Estado do Piau~ pois V. Ex', como
Govcmad<r, poJticipou do movimcmlo. A inicialiva doa Govemadotw do Ncrdoate demcoslla que o oordostino busca realmeDie
Durank o discuno do Sr. Freitas Neto, o Sr. Je.f
uma afirmlçio pelo que tem, e nlo aceita easa história de ser o
fonon Péres, deixa a cmkiro d4 presidência, que é ocucoitadillho, o probrezim.o. O Nooleste tem potenci•'id•de, o Norpada pelo Sr. Júlib Campos, 2° Vice-PresidmJe. •
doate tem fO<ÇL E V. Ex', como Senadcr pelo Piau!, tem llabolbado dedicadameote. Hi uma relev&ocia de falo pol!tico que quere
O SR. PRESIDENTE (Júlio c._)- Conoedo a polaVIll
exallar. o Governador do ocu Estado nio 6 do Partido de V. Ex', ao nom Senador Lauro Campo&. (Pausa)
que 6 o mou Partido, o Pfl... Afh ca:to ponto, ele pode """ ooosidoCoooedo a palavra ao nobre Senador Jeffenon !'mos. rado odverário de V. Ex' e doa nobres compauheiros, Senador
Hugo Napoleio e Senadcr Luádio Portella. Ai esti jl....,...te a
O SR. JEFFERSON i'ltRES (PSDB-AM Pronuncia o segimdeza da Bancada do Piml: 00 Ir& DObres tlm sido guinte di3cuiOO. Sem revisão do omdcr) - Sr. Presidente, SlS: Seinteirameme identifiCAdoa e afmados em colocar o Piau! em prinadores, freqüentemeote tem-se dito, e de fonna absolutamente inmeiro lugar. Portanto, Senador Freitas- Neto, recolho com toda a justa; que o Brasil nio é um País sériO; absolutamente injlsta poratenção_ o posicionamenlO de V. Ex• e vou levá-lo ao Governo.

Aproveito a oportunidade para proclamar ~blicamente que o
comportamento de V. Ex• em favor das causas do Pais e principalmente das iniciativas do Governo tem sido um comportamento que
coosidero muito importante. dando-nos a tnnqüilida.de de que o programa do Presidente Femando Henrique Cardoso tem ~
nesta Casa do Congresso NacionaL Receba V. Ex• a minha solidariedade e, acima da solidariedade, a admiraçio. que é-crescente pela ~a
atuaçio 001D0 Repooselllante do Eslado do Piau!.
.. -

O SR. FREITAS NETO . Agradeço as suas palavras, o
seu apoio.

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

Finalizando, Sr. Presidente. Srs. Senadores, eu gostaria ape--

nas de registrar que, anteootem. conversando com o nosso Líder e
alguos jornalistas, faloo-se em rolagem da divida dos Estados. Relatei que já havia passado por esse problema quando Governador

que se trata de geDtmlizaçio que ofende todo um povo. Certamente há segmentos nos quais pe.rece prcidOOUn.ar a falta de seriedade.
Entre esses se_gmentos, incluo - e ~ faço com muita tristeza - a
classe política brasileira.
O que acoot.eceu com o projeto de lei eleitoral tecentemente

votado pelo Congresso ~ uma demonstração disso. Em primeiro
lugar, é inconcebivel - ~io que não ocorre em neDhum pais do
mundo • não se ler uma lei eleitoral permanente. A cada eleição,
vota·se um projeto específiCo.- Nenhum país pode viver sem essa
coisa comezinba, que é a estabilidade de regras.
.- No Brasil, parece interessar a uns poucos que essas regras
SCJ3.m mudadas a cada eleição. Além de não haver lei permanente,
-como deveria, a tramitação do projeto recém-aprovado mostra infelizmente a falta de seriedade com que um assunto dessa importância ~ tratado no Congresso NacionaL
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O projeto-tramitou flguns meses na Cimam, mas foi apri>.
vado a duas semanas do pmzo fatal. que seria 02 de oublbro, obri·
gando o Senado a votá-lo ils Jli"SS''S·
Fui dos poucos Senadores • cuja opinião, infelizmente, não
prevaleceu • que entendiam que diante daquela circunstância, w
seja. impor~se ao Senado um prazo exíguo para a apmciaçi.o de
matéria de tamanha relevincia, esta Casa nãO deveria votar. Deveria deixar expirar o prazo e ftcar a cargo da Justiça Eleitoral esta·
belccer as normas para a eleição municipal do ano vindouro. Infelizmente, venceu a opinião de que o Senado deveria. assim mesmo, votar a lei•.
O Senado o fez. a.pes,ar do tempo curto. e aprovou quarenta
e três emendas.
A sessão de tetça-feira se prolongou ali meia·noite. exigindo um loogo esforço dos Senadores e um debate exaustivo em torno do assunto.

Para a..,... """""""' DO dia ooguime, Jll1ttl4 tan1e. em poocas

bens. • amam doo Deputados rejeUQ a maioria das emCDdos "!"""
vadas nesta Casa. aprovll!ldo apenas de=seis das~ e llá
O problema. no entanro. nio ~ de m!mero. ~ de qualidade,
Sr. Pn:sidenle, ponjlle a Clmara, infelimlente, aprovou exatamente as emendas meoos relevallles. Aquelas realmente importantes,
de cunho moralizador, fomn rodas de!ruhadas na C1mara dos Deputado&. Como, por exemplo, o. Emenda n° 12. cuja autoria desco-.
nheço. que diz expressamente:
"Será assegurada a recontagem au!Dmática dos
votos pela Junta Apuradon., que efetivar-se-á rio pmzo
máximo de 48 horu, quando. oa fundarDentaçio do ~
curso~ ficar evidenciada a atriblição de votos a candidatos inexisterites, o nio fccham.Clllo da contabilidade da
uma, bem como a apresenta.çl.o de totais de votos nul.os,
brancos ou válidos: destoantes da média geral.."
E5lA emenda caiu. Note-se, Srs. Senadores, que nio se trata
de incUcio de fmude, mas dizia a enienda ''quando ficar evideociada''. E deputados, IXJr maioria. derrubaram essa emenda, o que ~
um estimulo à fraude.
A Emenda n• 17, de autoria do eminente Senador Pedro Simon, parágrafo lÍilico ao art. 46. rezava:-

"A qualquer tempo, no curso da campanha, arequerimenro fundamelllado do Ministério Público ou de
partido polltico, a Justiça Eleikn!, per seu 6rgio competente, poderi detetmi:nar o exame das urecadações e
aplicações fmanceiru de portido politico e dos candidatos, alé entlo efetivadu."

É estarrecedor, Sr. Presidente, a lei atribuir ao Ministkio
Póblioo, que é um órgio- isentO, que é o fJSCal da lei, a tarefa - o
que .parece até reduodant.e - de, no desempenho da súa funçio, dasua missão específica. fiscalizar as finanças do partido no decorrer
da campanha e a Câmara dos De~[ados denubar. Não querem
fiscalização no movimecto financeiro dos partidos duranJ.e a cam·
panha. Isto dispensa comentários.

A Emenda_ net 26 propunha:
"A manifesta preferência em faVor de alguln candidato. ou em detrimento de outro, acarretará a su~pen
são das transmissões da emissora p::>r um dia, por determinação da Justiça Eleiton.l, mediante denúncia de partido político, de candidato ou do Ministério Público. ficando o responsável sujeito às peiuilidades previstas no
art. 323 do Código Eleitoral..."
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Esta também foi derrubada. Ou seja, as pessoo.s influentes
que tenham. durante a campanha, preferencia no notíCíário - fora
do programa eleitoral gratuito • pelas emissoras de rádio e televisão não serão punidas; o que pode desequilibrnr o jogo eleitoral.
A Emenda n(t 37 estabelecia: "A Ju-stiÇa Eleitoral auxilíadá pelos órgãos mencionados no parágrafo anterior. exercerá fiscalização das
atividades dos candidatos e dos partidos politicos, podendo -mquisitar diligéncias investigãtórias e :instauru
inquérito policial para apmaçio de qualquer indício de
delito eleitoral".
·

Essa emenda 6 de minha autoria. Caiu na Câmara dos De~
pulados. Nlio haverá fiscalizaçao da Justiça Eleitoml durante a
campanha.
Dir-se-á que ação da Justiça Eleitoral no tocante aos gastos
eleitorais poderá ser feita oo deverá ser feita a pos:teriorl. Comumado o pleito? Eleitos os candidatos? Adquirida a imunidade?
Evidentemente que os beneficiáriOs das im:gularidades fiC8I'io impuneSOutra emenda de1111bada proibia doações fmanceiras a candidatos feirAs por empresas eoolratadas pelo Poder Póbli<X' pora a
realização de obras e fornecimento de bens ou aerviçoo. A emenda
caiu também ns Cámara Federal
Uma emenda também de minha autoria.. Sn Presidente, Vt·
sava impedir o que ocorre freqüentemCole D.OI5 pleiiOs, inclusive,
no meu Estado: candidatos a prefeitos e a vereadores, mediante
lráfxco de influ&cia e licitoções maquiadas, com endei<ÇO certo,
cootrntam obras, às vezes desnecessárias, às vezes superfaturadas,
e essas empresas vio pOOer fazer doações legalmente aos candidatos apoiados pelo Poder. A emenda também foi de!ruhada pelos
Srs. Deputados.
Como se o1io bastasse, restabelocenun a emenda que proibe
que órgãos da imprensa façam análises de pesquisas eleitorais e
projeções. Um dispositivo flagrantemente inconstibJciooal que
viola uma das garantias fundamentais da Constituição. que ~ a liberdade de expressio e o direitO de opiniio._ Agora. as pesquisas
teiio que ser publicadas. pum e simplesmenr.e. com DÚmeros frios,
e o -direito sag:rãdo de interpretar aqueles números - ainda que,
~ o direito de opimuitas vezes. tendenciosos, nio iriiporta.
nião ~ está doravante proibido.
O Senado havia deiiUbado essa emenda, mediante uma
emenda supressiva, e a amara dos Deputados. em poucas horas,
numa aessio rápida, por aoordo de Lideranças, restabeleceu essa
proibiçio, de cunho •.ucist6ide.
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Br um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Com muito IX"=· Senador
Bernardo Cabm1
O Sr. Bemanlo Cabral - Senador Jefferson Péres., o que
se observou constitui· se numa espécie de alerta para o Senado~ de
que só consegue se manifestar nos estertotes que lhe cabem dos
prazos assinados nas últimas horas, quando se diz que não se deve
emendar nenhum projeto oriundo da C.bnara., para que nio volte
àquela Casa, uma vez que o tempo seria exíguo. A Câmara deInonstrou. em curto periodo. pouco caso em relaçio às emendas
apresentadas pelo Senado. Nio cabe aqui censura aos Sts. Deputados~ cabe uma análise cdtica à postura do Senado. de que. doravante,
deve se reservar - e já há uma id6ia para a reforma regimeota.l - um
prazo, que seja mínimo, para. estudos. V. &a• regOOa. com milia
propriedade, a emenda do Senador José Roberto Alruda, pora a qual
dei a minha cootnbuiçiio, refemlle à inconsti~ p~evista na
emenda que de!rubou a manifestação de ponsamento. E que o art.
220 do texto COilStitiJcionaL em seu § 1°, declara:

mas
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''Ne:nhuma lei conterá dispositivo qui-pOsSa coDstituir embaraço i plena liberdade de informação jomaJistica em qualquer "Veículo de comunicaçio social"
E ailida manda observar o disposto no art. 5°, incisos IV, V.
X, Xlll e XIV. V. Ex" tem absoluta razio quando protesta com a
forma de se retomar à censura DeSLe País. Não importa se algumas
vezes há excesso, exageros da imprensa. o:ias 6 peciso que ela
faça sua análise critica. Quero me solidarizar cem V. Ex" pela sua
manifestação.
O SR. JEFFERSON PÉRES • Muito obripdo, Seuador
Bernardo Cabral, V. Ex" tem inteiia m.Zio ijuiuldo diz que isso
deve merecer uma análise cútica do Senado.
Creio que. dcn.vaof.e, DÓS, Sc:nadotcs, devemos :ma~sar-nos
a votar qualquer projeto de lei ~e veDha da ctm.ra Fedcnl com
prazo fatal, jú. prestes a expimr. E o mínimo que o Senado pode fazer para apreciar mat&i.a com: a iespoosabilidade que a Naçio espc:n. desta c ....
Mas, infelimlelllc, calmos na amwlilba. e acabamos, mais
uma vez, na ptática, carimbondo, homologando um projeto que os

Srs. Oepltados elahomam ou, pelo meoos, voramn ls p:essas.
Votaram às J:ftSSU antes de re!DII!di-lo a esta Casa e votaram às
pressas quando. como Casa Revisora, a~ o projeto emendado pelo Senado.
Esse fato soma-se a eutros pmx:up1Dtes. CODX> o movimento de um grupo de Oepltados, com o silfncio almplicc e hip6crita
de muitos. mas com apnvaçio silencioa, no sentido de alguma
fonna de aumento dos subofdios. Espero <p~e fiiOo deste tipo lar·
nem-se cada vez mais raros. embcra. muitas vezes, com muito
pouca espemnça de que isso tcalmente OCOII'L
Na minha vida piblica temo tido surtos de otimismo em relação a este Pais. especialmente à classe politica, mas, u vezes,
quando ocortem ou se l'q)elml epis6dios como esse. sou loiilado
de um profuudo dednimo a ....peito do fuluro deste Púo.
Muito obrigado, Sr. Pn:side!U.
O SR. PRESIDENTE (Jtllio Campos)· Concedo a palavra
à nome Senadora Benodila da Silva, <piO dispõe de 20 minuiDS

para o seu prommciam.coto.
A SR' BENEDITA DA SR.VA (PT-RJ. Prommcia o seguinte discurso. Sem xevisio da omdora.) - Sr. Presidente. Sr"s e
Srs. Senadores, gostaria hoje de enfocar um rema
o qual ain.
da não me manifestei e que de b1 muito tem me p!OOCUpado: o
projeto do Executivo que rramita no Scoado com ndaçlo aos desa-

som

parecidos.

Enlretanto, fui SU!pi'OOndida po< noticia lida hoje no Corráo Bnullleo.s<; que me fez mudar a minha im<vençio.
Primeiro, goow;a de dizer que 6 importante que teohamos
transp&IÔncia na discussoo a respeito dos direiloc dos trab&lhadores, direitos salariais, e, principalmelllc, dos oervido<eo piblicos.
Criamos uma cuhura de <p~e defendemos direitos~ de tiabalhadores
e ootros direitos, mas em relação aos direitos dos servidor'es públicos sempre se tem um grande questionamento- ou um grande
medo, e eles não são colocados em pauta.
Surpreendeu-me saber. por exemplo, que os Juizes. e Desembargadores do Tribunal de Justiça de Distrito Federal, conlrariando o Supremo Tn"bunal Federal. beneficiaram-se com a reposição do Plano Bresser. E essa decisão de pagamemo foi motivada
por um mandado de segurança impetrado pelo Juiz Joio de Assis
Mariosa. que seria o único a ter direito 1 reposiçio. Por&n.. o que
observo na notícia do Correio BraziUense ~que todos os Juizes e
Desemborgadores do Tribucal de Justiça de Distrito Fedetal obti.
veram. com esse mandado de segurança. o direito .l reposiÇio do
Plano Bresser.

Ora, essa dOcisio atropela~ a Constituiçlo bnsileila. Nóo,
que tivemos a oportunidade de debater com lmi1Splr&lcia os direitos dos tiaba.lhadores~ não poderiamos ter essa SUl"p'eSL Pamoeme também- vou me deter nos li.m:i..tes do meu ccahecimeDlO sobre
essa matéria - que os Poderes nio se entendem. Evidentemente. a
União, o Tesouro e tudo o mais f1CU11Dl fora dessa decido.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V.Ex"um oporte?
A SR" BENEDITA DA SILVA· Concedo o aporte a V.
Ex", Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos· Nobre Senadaa Beuedita da Silva,
gostaria que o pronunciamento de V. Ex• ~m usumiue uma
atitude crítica diante de projeiDs desses govomoo autoritúioc e
despéticos que querem comboter a iDflaçio llrav6s da ..duçlo in·
constibJcional de sal6rios e vencimentos. Nobm Seoadon. lP que
sofremos os 24,6% - se nio me falha a memória - de perdas do
Plano Bresser e de 84% de II1'0Z com feijio, al6m de ouuu JlC'I'·
das, agora pen:ebemos que essa 6 uma ellln16gia de ''pana "'"'
bmda", de ''pana aleijada" desses govc:moo que euxugam, ..Wzem os seus gastos, em nome do combate i. inflaçio. iDcautituciona.lmente. E deixam que o Govemo ~eguinte p~.gue pelos etr01
praticados poc eles. A Juotiça. obviameole, tem <p~e recoohecer
que o Plano Bresser cometeu uma vioJ&cia c:aun. 01 fuucia:Jários. E agora o Sr. Breaser Pereira, que jogou para cima e pra a
frente a responsabilidade do pagamento que nlo fez. v~ essa pedra
cair na sua própria cabeça, pois voltru a MI" Ministro; ~
temente, S. Ex• tem que arcar com essa respoosabilidade de pq.ar
aquilo que deveria ter sido pago. O art.
inciso LXX da Consti·
tuiçio Federal diz:

s•,

"O mandado de seguronça coletivo pode ,... iJn.
petrado por.
a) partido poHtico com repoesentaçio no Congresso Nacional;
b) OQ!ADiz"Çio sindical, entidade de classe ou usociaçio legalmente com:tindda e em funcim•"""'to hi
pelo menos um ano, em defesa dOI interesses de set11
membros ou associados;
LXXI •
mandato de injmçlo IO!Dpre que a falta de norma regulamentadora tome inviivel
o exercfcio doe direito& e hõetdades coostituciooais e
das prerrogativas inerentes l naciooalidade, à IOberanla

conceder·..,.,

e à cidadani.a. ''
Entio, indepeudenlemellte da intelplelaçio que .., pc11a dar
a esse iexto, o que me parece 6 que reahnente esti--Je pretendendo
carigir uma iJúustiça e uma incoostituclon•'id•de que foi pntic:ada pelo Sr. Breuer Pereira, quando Ministro, e à perda salarial
acrescida a isso, e reconhecida pela Justiça, de 84%, praticada pelo
Sr. Mailson da N6brega. De modo que olguém agora t<m que po·
gar essa couta, e essa história de que n1o se pode emitir dinheiro
para pogá-las pode secumadeiiCUipo mas nio uma soluçio.

A SR"BENEDITA DA SR.VA ·Agradeço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Lauro Campos.

O Sr. Jd'fenon Péra- Permito-me V. ex• um aparte?
A sR• BENEDITA DA SILVA~ Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Jetreroon Péres- Nobre Seoadora Benedita da Silva,
esse episódio mostra cp.1e não sio s6 os Parlamentares que muitas
vezes legislam em causa _própria, também os Juízes, U vezes. julgam em causa própria. E o problema da ética que, infelizmente.
contiDa em baixa neste Pais. Esse episódio envolvendo o Plano
Bresser. portanto o Ministro Bresser Pereira. e que V. Ex• traz em
boa hora a este plenário. nos peimite, talvez. mec:ipãr um pouco o
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debate que se travará nesta Casa a respeito di. RefODDa Administrativa. com a proposla desse Ministro que, edre cutros pool05.
pl'e.VE o fim da estabilidade, algo que me preocupa muito, pois.
sempte quem paga a conta sio oS pequenos.. O fim da estabilidade,
pora o enxugamento da mjquina. deixado 1 mero/! de Plefeitoo o
Vereadores.. inclusive nos grotões deste País. oode do humildes
servidores. 6 algo que realmente devo Jll'OOCUpor a todco D6o. P&~&
ce-me que o problema nio esti aí,~ muito mais coDiplicado, muito
mais complexo. mas puoa neceosariameote pela profunda desigualdade salarial que exiate no serviço piblico, inclusive contra a
Coostimiçio. tt11itas vezes acl1ada pelos Tribunais. que ellai>eloce
fetos pora a rettllneraçio. que sio ultrapusadoa em 001110 de AI·
postas vantagem: pes.soús incnrporadu aoc vencimfllttos. e pemritc que. em ttllitos Estados. 5% dos ftmciaWioo abcotvam 40% da
folha oalarial. Eue 6 roo!mente um dco problemu. ou ..,ja. a profunda cJesi&ualdadc salarial funciooúioo que. na bole. ganham R$200.00 ou R$300,00, ~mo outrol, ativoc e inativoc,
ultrapuoam os vencimeotoo do pnlprio Preaidcute da Ropdbli.:a.
Fnm euu as coosidcrações que julguei oportuno fazer ao ...,
prouunciamento. Muito obrigado.
A SR" BENEDlrA DA SILVA- Obrisada pelo &porte. Senado< Jeffenoo P&os.
-~~~-Eilaulo~a<mlo_quudaça_IMimonte_j!loliçuoo

.....

aoMdo-

Gostaria. 00 eumto, de salientar neue contexto casa dccisio que ai>ro m&IJ!em a divenu categorias. pois alo pode haver

um tn'•meDn diferenciado.
Em Deputada na 6poca do Plano Breaoer e lembro-mo bastante da noou lula pelo diieito dco oervidoo:s póblicoo. Dio IÓ
pela Ollabilidadc.

Temos hltado jm••mente com 01 lel'Yidore& públicos, porque n>e:onhocemoa "'"· ao bi alguma distocçio. ao bi a ueceaoidade de uma refomaa adminiltrativa. fica muito mais pol' COilta de
ajulllar os oervidoo:s is noceaidadca do funciooaiDOnto da miquina do que tirar deles aquilo a que tlm direilo.
Sabe:DJOS que existem desviai, mas a maioria dos Jei'Yidces
sio flás i funçio que exm:em. POltanto. nio 1tmos
dcfeudcr os...,, direitos. cano tivemoo na ijuestio da 111pooiçio.
Gootaria de penitenciar-mo aqu~ ~e. tanto ooPorlamontares da Cinwa doo Depuladoo quanto 01 do Sensdo. po< tenm
seus saimoo vinculadco aoa doo oervidores póblicoo. Dio quioorom. de foana altp1ma. lutar e brigar pora que essa repeaiçio do
Plano Bre~~« acotllecesse. Mas remoo que ...unir a responsabilidade de fazer debates de i t t - do ftmciooamonto da mAquina
adminiJimiva póblica. Nlo podemo& considerar a 11011& mAquina
eficieote do poolo de visla de quem dirige e do podo de YÚIII de
quom faz parte dela no dia-a-dia. Se temos resulladoo pocitivoa. temos po< coola da !""'laçio de oerviço doo oervidoo:s p6blicco.
POltanto. chamo a atençlo pora ease ttatameoto dcaitplal. Nio
ro, de f01.1D1. algu~ ~ctuar·me com isso, mmmo sabendo
que bi uma vincu!açio- CJmara o Senado no"'" diz respeito
à reposição do Plano'Bresser, mas desejo invocar, aqui. eSsa repo..
sição para os nossos Servidon:s. Não podemos assumir a responsabilidade de só falar dos que estão fora e não falar também dos que
estão aqui dentro. Temos de criar um mecanismo qUe possa desvincular - se existir esse mecanismo - Q~ o~~ s~~ dos_ salários dos servidores. Mas não podemos permilir que haja um trntamento desigual com os servidores do Congresso Nacional.
Vou além para dizer que o Supremo Tribunal Federal oão
está obrigando que se faça este pagamento, imediatamenle, porque
sabemos - como bem colocou o Sr. Senador Lauro Campos - ele
tem o direito de mais de 84% de reajuste. Sou inteirn.Ill®teTavqrá-

"'"temer

"'o-
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vela que o servidor receba esse reajuste. Que~ _que se faça jlstiça
a todos. O fato de não se ter a o~gaçio imediata do pagamento é
com::to e justo, contudo, que seja -introduzido um mecanismo iulediato para atingir essas mil pessoas que_ considero a_ base da pidmide dos setVidores. Se para issO lelemos que- ter reclll"SS$ de
R$36 milhões. quanto precisaremos para os auditores fiSCais. para
os técnicOs da fiscalização. para o pessoal do TnOunal de Contas
da Uoiio? O jornal publica que um auditor nio ganha menos que
R$5 mil mensais. Eotilo, há necessidade de se fazer justiça. e o-Orçamento deve prever esses recursos pam o pagamento des:sas dividas a todos os servidores, a todas essas categorias prejudicadas
pelo Plano Bresser.
O Sr. Carlos Patrocínio - Permíte-me V. Ex• um aparte?
A SR' BENEDlrA DA Sll..VA -Com rwito -·Sena-

dor Carlco Patrocínio.
O S... Carlos Patroclnio - Nobre Sonsdora Benedila da Silva. de fato fomos tomados pela petplcxidade ao ler. hoje. a manchete principal do Correio Braziliense, revelando que os desembargadores do Tnbunal de Justiço do Dislrito Fedcnl se ••autoconcederam" reajustes relativos ao Plano Bresser em detrimeuto
de uma decisão já prolatada pelo Supremo Tnbunsl Federal. Minha querida Senadora. já se encontra em tramitaçio, na Cimara

dos !>qx!tados.--}'I'CCisamente-na-Comissio-de Col!stituiçio-e-Iu!!tiça e de Redaçio. o projeto referente à reforma administrativa enviado pelo Poder Exerutivo. Portanto. devemos tomar algumas
cautelas. Nio concordei com o substitutivo apreseot.ado pelo eminente Deputado Prisco Viana. É chegads a bon. de lomannos as
devidas providancias, assumirmos a responsabilidade que temos,
eDqUanto membros do Congresso Nacional. e, de uma vez por todas, rever conceitos de ~itos adquiridos. de cláusulas p6treas.
Devemos procuran:umprir a Constimiçio Federal Um P,sidcote
já foi eleito desfraldando a bandeira do abuso dco Marajú - e sabemos que o povo brasileiro abomina essa desigualdade, essa p6ssima disfiiWiçio de ~nda CJ.le existe no nosso País. Temõs, partanto, que enfremar essa mfoana administntiva com con.gem; Wmos que introduzir modificações profundas na adminislmçio do
nosso Pais, senio, nio sairemos do caos. Portanto, V. Ex• com
muita corngem. aborda esse aspecto. objeto. boje. da manchete
principal de O Corr<io Bruill.....,. Por isso. gostaria de dizer a
V. Ex• que devemos estabelecer que os direitos sio iguais para. todos e introduzir com oon.gem. as modiftcaÇ&s profundas de que o
Brasil oeccssita na sua refa:ma adaiinistrativa. objctivando a viabilidade do seu futuro para diminuir a difermça que existe entn::
estes dois ou três Bmsis.. l\oieus parab6ns a V. Ex•.
A SR'. BENEDlrA DA SILVA - A(!llldcço o aportc e
quero di=. Senador. que eslamoo buscando dar lrarlspor&K;ia ao
chamado "novos tempos". De todos os compromissos que o Governo Fedenl tem assumido; uDi deles, o carro-chefe, refero-ie b
refamas. Esta reforma administrativa nlo tem que ser do pomo de
vista corporativista; oo entanto, exige-se tran..spuencil na reforma
administrativa para o interesse da nação brasileira e para dignificar
-o servidor público. Isso porque nio poderemos implememar ne-nhuma política de- reforlna adminiSiraiiva. Pru-Sando o rolo compressor sobre aqueles que conquistaram o seu cargo por meio de
coo.curso, dedicando-se, agora. ao trabalho, l sua função. Nio po.deremos. tamb6m. aceitar que os podett:s constiniídos, que ~m a
responsabilidade de fazer valer o direito, venham usufruir-- a -pala~
vra é um p:>UCO dura - quase que clandestinamente dos beneficfos
a partir de decisões que não lhes comportam pura e simplesmente-.
Queremos transparência nessa discussio do salário dos servidores
públicos, dos Senadores, dos Deputados, dos Juízes, dos Promotores, eníl..lll, de todas as categorias profiSsioilais, tanto do Poder Le-
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gislativo. quanto do Judiciário e do ExerullVO; nlío podemos utilizar dois pesos e duas medidas.
Não concordO com o substibltivó, porque não vejo nele a

transporê:ilcia tampouco o cuidado necessáriOs a uma !eforma mais
profunda da administração que possa r~·(jU'stiçã:-e dimiiitiir essa
desigualdade existenre.
Sendo assim. temos que conclamar o Senado, ou o Congresso Nacional para que possamos travar um grande debate na
qucstio da reforma administrativa. garantindo justiça para os servidores p:iblicos. evitando, com isso, o empetrametd.o da administraçlo~ para que os cidadios possam ter acesso e haja ~n
cia no cuidado com a coisa pública.
6ra o que eu tioha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Concedo a palavra
ao nobre Senador Carlos Patrocínio que dispõe de vinte n:únutos
para seu pronunciamento.
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Prommcia o
seguinte discuno)- Sr. Presidente, Srs. Sen.adoxes., todos nós, desde os Primeiros tempos escolares esbldamos os ciclos ecooômicos
btasileiros. Reconlo-me nitidamenle do apog<U do chamado ''Ci·
elo da Borracha.., da segunda metade do sm:.Io XIX, ao início do
século XX, quando a riqueza joaava da floresta. A produçio dos
seringais riatiVos da regiio ama.zôoica abastecia os mercados interno e externo. As capitais do Norte floresciam em expressões de
arte, de cultur1L e de progresso.
Aprendemos, tamMm. a admirar os oossos tipos regionais.
Dentre eles o seringueiro, com a aura de mistério que o rodeava,
sempre foi um dos meus preferidos. Imaginava a coragem desse
homem, que, diariamente, :se embrenhava na mala, em busca do
proprio sustento. A eSanidio e o silbtcio da floresta, os índios, os
animais ferozes e as lendas amazônicas povoovam o meu pensamento como ceoário da vida desses heróis anôoimos. Nio há
com.o esquecer a bmvura desses brasileiros. Ainda
os gritos
de protesto contra o assassinato de O:tico Mendes. e, a recordarnos, textos os dias. temos, aqui, a presença serena e forte e a voz
suave da ilustre Senadora Marina Silva.
Hoje em dia, cada vez mais anônimos, os seringueiros piecisam de IDllÍto mais comgem pãra somviver. A partir de 1951, o
Brasil deixou de ser exporlador para tomar-se importador desse
produiO. O mcroado internacional da boaacha natuml. posou a
ser abastecido pelos seringais cultivados no supeste asiático; o sistema de plaotation, adotado pelos países da Asia revelou-se economicamente mais eftcieote que o extrativismo da rcgilo amazô.
nica.
Essa situaçio petmai>OCe inalta"ada até oa DOSSOS <lias. Tenho, no entanto, plena oonvicçio de que podemos revertb-la e retornar. cm m6dio poro, a uma posiçio do destaque, novamenlc
como exportadores desse material tio necessúio em-seUs diversos
usos i vida modema. Basta que analisemos os eaos cometidos e
e~mos as formas de corrigi-los com doc:islo e fmneza.
A p:jm:im ledativa do govemo brasileiro de ioce:Dlivaro cultivo dos seringais ocom:u em 1906. Em 1912, o Decreto n° 2543 estabeleceu incentivos para o plantio de seringueiia.s, investimei:ll.o em
pesquisas, tecnologia. mio-de-obra e infra-estrutura. Segúiram-se
os projetos da Ford •.em .1_927_,_ abandonadps após a 2• guerra mundial, o ETA-54, O PrObevea..- e, fmatmente -o Probor L II e lll- Programa de locentivo à Produçã.o da Borracha-Nab.ual.
Embora o Prol::çr. em sua totalidade, tenha representado o
maior esforço governamental de incentivo à heveicultura, os resultados não foram satisfatórios. Estabeleceu-se UD;J.a meta global 388.0Xl hectares; 208.315 hectares foram contmtidoS e apenas
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132811 hectares, pouco mais de 34% da meta original, foram
plantados.
É o caso de questionarmos o porque desse resultado insuficiente;. Infelizmente, no~s Colegãs. segunde? a ~inillo de especialistas, quase todos os problemas integram as mesmas cate80rias
de sempre: os éticos e os téCnicos. Dentre os pri.Ineiros, sobressaem as persistentes denúncias de irregularidades, como o desvio
de recursos e aplicação dos mesmos sob orientação mais política
do que técnica. Por outro lado, havia falta de n;wterial para propagação de mudas, carência de pessoallécnioo, oeoessidade detec·
nologia apropriada para o cuhivo em plaotatioo, dificuldade de
acesso à maioria dos projetas, e assim por diante.
A esses obs~los somou-se outro nio menos impxtante,
de ordem cultural: a ausêtx:ia de tradição em cultivos pmn•nentes

na região.
Pode parecer, à primeira vista, que esse programa s6tenha
apresentado aspectos negativos. No enranr.o, apesar de tantas dificuldades, resultaram alguns pontos satisfatóriõs, -ComO; a expaDSoo
dos seringais pua novas ámts, a gemçio de tecnologia para a recuperação dos seringais nativos e o surgimellf.o de pesquisas, através do Ceotto de Pesquisa da Seringueiia e do Deodê e de outtos
ÓQ!IOS cooveniadm.
O Sr.Jdfenon Péres- Permite V. Ex• um aparte?

O SR.CARLOSPATROCiNIO. Ouço V.Ex'oompnw:r.
O Sr. Jelrenoa Péres • Selllld<>< Carlos Patroclnio, sou do
Amazonas, um Estado tradiciOnalmente produtor de borracha,
oriunda de seringais silvestres, e acompaohei de perto, com.o observador do Probor. os II& Probtts, pc>r<pe o quarto niD foi implantado e o Probevea, que antecedeu o Probor. Realmente, o Probar foi, mais uma vez,·uma triSte dem.Onstração da falta de respOnsabilida-de com que sio exea~radas as politicas públicas neste País,
e a falta de seriedade de certos segmentos da sociedade que poderiam beneficiar-se dessas políticas. A MaiAsia. se tomou grãDde
produtma da bonacha. no perlodo colonial, DO inicio do skulo,
como sabe V. Ex•, porque a administraçio colonial inglesa investiu oa criação do Instituto da Bormcha de Knala Lumpur, sempre
pesquisou muito o seringueiro, adaptou-o. aclimatoo-o lá e até
boje. na Malásia. não eXiste o problema do microcyclos ullu. que é
o mal das folhas. No Brasil. que é a pátria da seringueira. todas as
tentativas se frustraram, em parte pela ~ia desse mal terrfvel, quando se trata de seringais de plantio, pcxque a homogeneidade das plantas pennite a propogaçio do mal rapidamente, o que
niD c:x:om DO seringal silvestm, que é protegido pela heterogeaei·
dade da mala natural. A ~ncia do microciclo DQS se$gais
planlados. durante o Probor. prova a faha de plaoejameoiO do Probar, no sentido de criar toda uma estrutura pua o combete ao maL
Mas também. Seoador Cadoa Patrocinio, coocormJ muiiO a faha
de seriedade dos empresárioa. ou supOstOs emj>resárioa que IO!Da·
ram os empmlimos do PROBOR. Eram empréslimos de pai para
ftlbo com sete anos de carência, porque sete anos é o prazo pira a
seringueira chegar .l idade do cone. com juros altamente subGidiados "que ocorreu, também. Senador, em larga escala. Não foi por
iniciações, mas em larga 'escala, que essas pessoas, muitas vezes,
eram heveicultor. tomavam dinheiro Clllpfe$tado, aplicavam ·no
mercado fmanceiro e não plantavam ou fmgia_m (Jue plantav8in.
_Então~:~rante doze ~os foram três Prolx>rs, milhões e milhões de
recursos públicos foram simplesmente desperdiçados, Senador. E
a ~~zônia poderia_ ser, boje,_ uma grande produtonl de borracha.
onunda de seringais de plantio, criando. como na Malásia. oode ao
lado de grandes seringais existem pequenos seringais cOm médiOs
e pequ~os produtores. uma classe média rural, o que inexiste na
Amazõma. Muito obrigado, cobre Senador Carlos Patrocinio.
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O SR. CARLOS PATROCiNIO . Agradeço o aparte do
eminente Senador Jefferson Péres. que confere uma importância
muito grande ao nosso pronunciamCmO, pefOSeu conbecimeD.to.
talvez como poucos, até pela sua condição de amazônida, no que
concerne aos aspectos que fizernm -com que- fracasSasse a produção de bonacba natural em n9sso País.
A Sr". Marina Silva -Permite V. Ex• um aparte, nobre-Senador Carlos Patrocínio?
- O SR. CARLOS PATROCiNIO. Ouço. com muita honra, o aparte da eminente Senadora Marina Silva.
A Sr". Marina SOva • Senador Carlos Patrocínio. quero pa·
rabenizá-lo pelo tema que V. Ex• traz à discussão nesta sessio. E
dizer que da parte do Governos brasileiros, dos governos que se
sucederam. desde que a borracba representava 40% dos produros
das nossas exportações. portanto, um elemento de peso, oo que se
refere 1 nossa cconomia, nio hoo.ve uma -preocupaçio em proteger
esse produto, nem do ponto de vista comercial, oem. como elemento estmtégico para- a nossa economia. As iemeDteS foram rapinadas por países: estrangeiros e, em alguns momentos elas alh foram
levadas de fonua legaL Ainda en. criança, e lembro-me que os filhos dos seringueiros, oo periodo em que as seringueiras estavam
soltando as sementes, juntavam as sementes que eram vendidas
por um preço Insignificante~ sem sabermos que fim levari~ Lembro-me. incbisive. que minha mãe aisse utriã vez. indagada por minha ínni mais velha. que era pua fazer sabão. porque se fa:z.iil sabia usando fruto da castanhola e minha mie, por analogia. por suposição. achava que cm também para fazer sabão mas, na realidade. era para os grandes plantation nos seringais da Ma.IAsia pua,
mais tarde, tomar-se um concorrente poderoso que massacrou
todo o nosso potencial. O Senador Jefferson Péres colocoo uma
queslio importanr... O Brasil r..m sido vítima de maus empresá·
rios, que ll(Klderam de recuxsos públicos, com incent.iVOs do Govemo e que nada fazem para contribuir com o nosso processo econômico e com a produção. No caso dos produtos 1. 2 e _3 foi um

se

verdadeiro fracasso.

-

Na verdade, as pessoas utilizavam esse dinheiro pam outros
interesses e não para reparar o Wdio inVestimento d() Governo no
setor da botracba. Há um ponto que gostaria de colocar como importante nesse fracasso brasileiro no que se refere a uma política
para a bm:racha. Rernu-me à ausência de políticas de investimento
em pesquisa e fórmaçio de quadros lá na ponta. nos seringueiros.
Secularmente, esses homens aprenderam a fazer a exlraçio do látex por um método tradicional. E s6 muito tardiameo.te também o
Governo fez alguns investi.mentos no sentido de melhorar a qualidade do produto, quando fez a experii!ocia das miniusinas nos seringais. Foi uma experiBnc:ia boa mas que, em seguida. fracassoo.
ponJUe não tínhamos peças, não tínhamos condições de competitividade. Hoje. os nossos Estados estio passando por uma situação
de dificuldade. Conversando com alguns pesquisadonos do INP A.
no Estado do Amazonas, eles me davam conhecimento de que
75% da popu!açio do Amazooas está indo pan a CapitaL Se a
Zona Frn.nca está passando por dificuldades, se nio- temos cano
incorporar essa massa de trabalhadores que está indo pam as cidades, com certeza, temos um exército de famintos nas periferias da
Capital do Estado do Amazooas. Nas capitais do Pará. Amapol.
Acre e Roraima, o problema OCOl'm com a mesma_ intenSidade.
QUero dizer a V ,_Ex_• que sou solidáriã. com O seu pronUiiciamento.
Desde que chegUei a esta Casa tenhô·teotando fazer ver is autoridades do Governo que é fundamental o investimento numa politica de borrn.cha porque ela responde a um problema social gravissimo. O levantamento que tenbo - e não me camo de repeti-lo - é
que duas famflias nas cidades equivalem a seis famflias no campo.
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E um investimento muito alto. O Governo estaria ganhando, mesmo que tivesse que subsidiar a prOOuçio de borracha. Mas nio é
isso que queremos. Não queremos esmolas para os seringueiros.
N6s qu~ que haja uma politica carreta, em ip:Ie o Governo
incorpore a questio da borracha à variável ambientaL Se a fleftSta
for abandonada pelos seringueiros. que até hoje a protegeram, teremos um prejuízo muito grande., com a extração Uregular de madeira e com a implantação das pastagens. que nio represelllam
uma saída para o desenvolvimento da AID8..l.Ôili.L Quero agradecer
a V. Ex' por este aparte e dizer que estou empenhada • principalmetlf.e os Parlamentarei da Amazôoia - em criannos uma artirola~
çio para famr ver ao Govemo Fedeml que tratar a questlo da borracha adequadamente iignifi.CI. ser ~nte com a defesa de uma
pofftica de preservoçilo da Amaz&iL Neae - · a pmeuça do
soriJJ&ueiro, .i' que p:Wica- nio temos mais a figura do aeDnp·
lista. I. tbnda!QC!f•l nesse p:ocesso. Temos. edio, que COillplllibi.lizu
<kw coisas: o seringal nativo da Amazlloia e oo seriopis de cullivo,
que tamlmt eotio passando per uma crise. Este 6 o IIIOIIl<lllo de soII:W:IDOS esfaços e api"'$"UITD'K't!l uma p-oposta c.oereme ao Govemo
Fedeaal. pom que ele ~de tratar a queotio da bomocba como ravoc
para mn ...,..que .i' está f'alido, clecedmte e que nio tanllllis nemuma OOIIIribJiçio a dar pOnl o País. Mdo obripda.
O SR. CARLOS PATROCíNio • Agradeço. eminette
Senadora Marina Silva. F'tz questio de citar seu nome neSle meu
despretensioso proo.unciaDieiito; jirque- V. ,Ex• viveu dentro dos
Jeringais e conhece toda a problemilica. As propootas que ~
senta sio eXatamente aquelas que tn'endcmos com este pronunciamento: fixar novamente o homem deliro dos seringais; Cltiomlar
aheveicukura em DOSIO Pais, prOcurar .::omblter c. mic:morpoismol.
coof"oane saliemru aqui o Senado< Jefferson P6res. J>atmo. Dxxçoroes:sa~cidamanifestaçlode V.Ex•anxuJX'O"','• iêhwfo
A partir de 1985. com o caooe!amelllo de -~ orça·
memáclaS e a I<XIuçio dos subsldios. possam a incidir junto& de 3%
a.a.- Sobe os fQ:llllciam~. cOm SS% da correçlo moaetúia.
Após 13 anos de funcionamento, a carga fmmc::eira inviabilizw as
mew do Probor,levando 1 desativaçio dos prosnmaa de iD::mtivo 1 rulb.ln. da seringuein..
Em 1989. com a extinçio da Supcrinr..nd&lcia da Borracha.
a geslio econllmica da poHtica da bomtcba possou 1 respooaabilidade do lbama • Instituto Brasileiro do Meio AmbieJU e dos Recursos Nalurais Renovtveis. O CNB - Cooselho Naciooal da Borracha • manteve-se como 6rgio rC<IDllador das ações govemameotais pua a heveiadtura. A Medida Provisória n° 545, de 4 de
juD::J.o de 1994, previa a exisa&lcia desse Comelbo na estrutura do
MiDist6rio do Meio Ambiente. doe RCCUI50S Hldricos e da Amazôoia Legal. Entreranto. a Medida Provisória n• 738. de 2 de dezembro de 1994, em suas sucessivas IeCdições, deixou de iDcluiro
Conselho na estrutum daquele Mini5l&io.
Àquele Conselho caberia apovar a cooc:easiC! ':!e e•'"?''"
f:ISCI.is oo. quaisquer outros inceutivos 1 expmsiÕ da bcveicultun..
al&n de estabelecer as llOl"ID&S e os proçoo de comm:ialiuçio do
produto, nos mercados interno e externo.
Em 1967, o CNB eltabelcc:cu a Taxa de Olpni~o e Regulamenlaçio do men:ado da bomcha · Tómib. criada pela Lei n•
5.22-1 do meano ano.
Essa taxa. recolhida por ituportadores do produto. beneficiadores. usineiros e industriais do setor. tem sua base de cálrulo determinada pelo Ministério da l'azeuda. Coostitui-se. Il<lbres Colegas, em
imtnunento de equalização en1re os preços dos produtos ituportados e
os p:>duzidos int<rnamenle. Entretanto. a partir de 1991. passive!·
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cm razio da politica de rcduçõo das taxas de equalização, os
valo= III1"00idados passamm a declinar de fOIIDll absurda.
Não pretendo me alongar na citação de números e cifras.
Desejo apenas informar a V. Ex•s que, em 1990. o lbama arrecadoo, com a aplicação dessa taxa, quase US$50 milhões. Já, em
1994, os valores não chegaram a US$6 milhões.
men1e

sn.

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não é demasiado insistir no fato___de que a beveiculturn é de grande importância para a
economia brasileira e, principalmente, para o desenvolvimenlD
auto-sustentado daquela região do País.
Tenho plena certeza de que os representantes dos Estados
do Norte endossam este meu pronunciamento, confonne já ficou
aqui- patenteado. Todos ·nós aguardamos o dia em que a figura do
seringueiro de novo se agigante no cenário sócio-económico do
nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presideme,
e Srs. Senadores, sou Relator na Comissio de Fiscalização e Coattole, responsável pela análise dos
documentos encaminhados pelo Tnõunal de Contas da União TCU, em atendimento à demanda da Comissão Parlamentar Mista
de lnquáito destinada a investigar o endividamento do setor agrioola.
Ao compulsar esses documentos, pude constatar que o
TCU, em seu Relatório da inspeção otdinãria no Ibama. destacou ·
vários aspectc. importantes. os qUais inCluí no Parecer que estou
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a palavra
prestes a encaminhar à Canissio. Dentre esses, quero ressaltar ao eminente Senador Bernardo Cabnll.
que aquele 6rgio se utiliza da am:cadaçio da Taxa de OQ!anizaO SR. BERNARDO CABRAL (PP-Aid_- Pronuncia o seçio e Regulamenuçio do Mercado da Bomu:ha, na manutcnçio guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:sidente, SN e
das ptóprias atividades administrativas, sem de fato atender ao se- Srs. Senadores. creio Que um dos problemas qu~ aflige a Nação é,a
to< gmnlfero.
:reforma agrária. Hoje, ela ultrapassa as fronteaas do nosso P81s
Ora.
e Srs. Senadores, compreendo as dificuldades es- para se tomar um problema que repercute no exterior.
. .
trublnis do mAMA. Nio posso, pomii, deixar de denunciar tal
Para se ter idéia do que representa o problema fundiário,
fato, que desobedece frootabnenle à 1egis1açio vigente, em pejui- basta que se :registte alguns dados estatísticos: 379 conflitos de terzo da produçio e da comercializaçio da borracha.
ra e 36 crimes de morte - apenas no ano passado. Nos três anos anSr. Presidente. os especialistas em heveialltura vêm-nos teriores, tiVeinos o elevado número de 1.105 conflitos e 126 moralertando pua dois aspectos muito importantes nesse selar: uma tes, para registrar que o problema dos chamados sem- terra é de
significativa tend&lcia ao aumento do consumo mundial e os si- suma gravidade há muito tempo.
nais de esgotamemo da úea disponível dos grandes produtores.
Movida por essa ciramstância, a Comissão de Relações Excomo a Malisia, alndoo.ésia e a Tailindia.
teriores. através de uma sugestão do eminente Senador Pedro SiÉ essa, Sr's e Srs. Senad<res, a hora de incentivarmos a pro- inon,- acolhida
todos os membros daquela Comissão, delegaduçio da borracha natwal em nosso Pais, especialmente nos Esta- ram ao Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, a tarefa de
dos da Regiio NOite, onde são ideais as condições climáticas para convocar as autoridades ligadas ao assunto para realizar uma reuo cultivo da seringueira.
nião de carát.er sigiloso, até porque não se sabia qual a profundi~
Aliú, o Governo tem desestimulado tudo aquilo que trata de da matéria que seria analisada, vez que os jornais v~am notlda produçio de produtos renováveis, haja vista a desoqualização ciando a influência do chamado grupo Sendero Luminoso em aldoo preços dos combustlveis, toriw!do pmticameute imposldve1 a guns integrantes do MST- Movimento dos Sem-Tena.
fabricaçio de novoo carros allcooL
.
O que ali ficou devidamente esclarecido e que pode ser ~
A atual situaçio desse setor p-odutivo, DC!_ ~tanto, inspira velado, porque a própria i.mprensa já registrou, quC. nO depolsérias preocupações. As estatísticas indicam um decr6scimo da mento dos dois generais - um. Chefe do Centro de InteligEncia do
produçio nacional, especialmenlc nos seringais nativos. 11aata que Exército, órgão subordinado diretamente ao Ministro do Exército,
sc registre que a ctescente demanda. interna -passou a ser atendida General Cláudio Figueiredo; e outro, General Fernando Cardoso.
por IIIID<Dtos nas importações, que vilo de menos de 12 mil tooe- que será o OJefe da funna Agência Brasileira de Inteligência-, em
Jadas,em 1970,a quase mil toneladas, em 1993.
nenhum instante existe o viés ideológico no Movimento dos SemOutro grave problema é a roduçio da produção dos serin- Terra. E mais: a presença do PT, no debate a que acorreram os Segais nativos. de mais de 17 mil toneladas. em 1975 - 82% da pro- nadores Eduardo Suplicy, Marina Silva e Benedita da Silva, foi a
duçio naciooal -. a menos de 8 mil toneladas, em 1993. Enquanto comprovação de que o referido partido contribui, no sentido de se
isso. a produçio de seringais Cultivados apesentou! no ~mo pe- encontrar um acordo, junto com a CNBB, para a solução do proriodo, um signiCtcativo crescimento, embora ainda- insuflCiente: de blema gra.viss-imo, que é a questão fundiária.
JDeJIOII de 12% a mais de 81%, DO tne3mO pedodo.
Ali foi dito, er.õ várias e- detenninadas oportunidades, que
l!""nnindo, Sr. Ptesidcutc.
Senadores. a pOOiçio de boc- não se pode imagiiw'- e esta uma expressão minha. Sr. Presirad!a no Pás apeaen1a boixa produtividade, que resulla em cu""" dente • o conflito fundiário como um conflito poliCial. a quem se
mais elevados que • doo seringais do asiático. Esses flllo<es deve atribuir competência para resolver o problema à base de tisio agmvadoo pelos mest1100 problemas de iuJia..<otrutum e de po!ti- ros, pedras oo coisas semelhantes. O problema fundiário é Sobreca f'O"'ll'mica que afetam. a agrirultura l:nsileia. como um todo.
rodo social e, sem dúvida alguma, de responsabilidade do GoverO quadro 6 bosunre grave, mas não desesperador. Tembs o no, aO qual todos nós devemos aderir para encontrar caminhos e
mais importante: o solo e o clima propicias; as grandes extensões apontar soluções.
de tenu disponfveis e a mio-de-obra nativa. tradicionalmente
É muito fácil, mJm problema exclusivo como esse, alguém
oc:upoda com aquela cultma.
tirar partido - e, nesse caso, partido no sentido de promoção pessoal - pam dizer. de fonna desencootrada, que bastaria a pesença
O que nos falta. então. Sr. Presidente? Todos os estudos in-· do Exército Brasileiro, ou da Polícia Federal, em áreas que são esdicam a urgência de o Governo Federal retomar a política de in- taduais - e, portanto, a autonomia Cieve ser respeitada -. para promover-se à custa dos desafortunados e dos excluídos.
centivo à produção da borracha no País.

sn.
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O que é que eslá acontecendo, Sr. Presidente? De um lado e a expressão não é minha, registro dando a autoria a quem pertence para lhe não roubar a idéia, qUe é da Senador Marina Silva -,
estamos fn=nte a urna elite agrária. conservadora e que se contrapõe, criando milicias para resolver. a questão da propriedade sem
o enfoque do seu bem-estar social e, de ouEro, a confusão que uns
fazem entre invasão e ocupação.
-- -Geralmente, a ocupação é feita por aqueles sem- teria pobres, miseráveis e desvalidos que precisam de um pedaço de tem
para sobreviver; de outro, a invasão tantas vezes é manipulada por
interessados em que amanhã a terra seja desapropriada e, valendose daquela cin::tmstância social tirar o proveito de uma-lena que. sendo improdutiva, acabo gerando renda pom quem não a venderia.
Ora. Sr. Presidente, estamos frente a um problema altamente sério que não pode ser tralado de fotma emocionaL Está na hora
de cada um de ros senbr que a respoosabilidade é oossa, é de todos.
Vejo nos joriiaiS de boje, DO noticiário que também ocupou
a televisio ontem. que o Presidente da República., em palavras textuais, pregou o desannamenlO de espiritos e o f1m da radicalização. que, segundo Sua Excelência, prejUdica os mais pobres. E aí
sugere uma tdgua.
Vejo que o Secretário-Geral da Conferência Nacional dos
Bjspos do BlllSil, Dom Raimundo Damasceno de Assis, declara:
"E preciso diminuir as icriSões no campo. Nenhum problema se resolve na violência e no conflito. Só se faz reforma. agrária com
diálogo". São palavras de uma aulOridade eclesiástica.
O Ptesidenle da República registrn que as bravaras servem
talvez a uma slória momentânea de um lider. que às vezes não é lider de nada. E Iíder só no momento em que sai na fotogni.fla.. inãS
depois o problema cooti.z:wa.
Sr. Presidente, essa declaraçio se cOaduna cõin O que deseja
o novo Presidente do INCRA, o engenheiro agrônomo F:rancisoo
Graziano. Ou seja, há necessidade - e ele vai propor - de mudanças
na Constituição, na lei ordinária sobre refOrma agF"'"..ria, a fim de
que "a legislação agrária seja aprimorada parn agi.l.izar as desapropriações''. Isso é parte do discurso de posse do novo Presidente do
locra. Colhi essa afumação com muita alegria porque uma das
maiores decepções que tive, ao longo da Constituinte. foi ver apn)vado~ um Texto Coostilnciooal ahamCIIle ..uógmdo~ e que não fazia. ·
como não fez,. j.Jstiça àqueles que queriam oova caminhada nesse terreno. Ao CCIIJIIÓrio. fJCOO aquém. muito aquém. do Estalnto da Temo.
de autoria do General Humberto de Alencar Castello Branco-.
Muitas vezes, ouço dizer que não adianta certos líderes intelectuais grit.arem e reclamarem. p<m~ue se lmta de um número in~
sigliificante. incapaz de influenciar os seoi-terras. ACRdito que
podem nio influenciar, mas silo capazeS de inspirar atitudes nem
sempre dirigidas para aquilo que queremos.
O que é que todos desejA"UUS? ·Desejamos, Sr. Presidente,
trazer o asstmto para ser debatido com responsabilidade; desejamos mostrar, como-disse ontem FranciSco GrãzianO;que-é preciso
um contraponto. E lançou o seu lema: dialogar, refa:mar e assentar. Na COmissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal esrá·
vamos todos preocupados. mas não hOuve neobum. traço. em nenhum iiista.J:ite. nenhuma maoifestaç.io que se pudesse gizar uma
conotaçio polftico-ideol6gica. O que se quis ali foi demonstrar participo-dessa tese, Sr. Presidente- que o nosso Pais. estejam certos os eminentes Srs. Senadores, nio crescerá sem economia forte,
sem distribuiçio de renda caneta, sem diminuiçio dos problemas
sociais. e isso niD ooor- • -á enouantó não houver reforma agrária e
apoio para OS que teimam CD! ·JD.tinuar DO campo.
Ora, Se a proprieJade tem uma função social; se essa fuoçio
deve ser exercida., ~ bom lembrar que o nosso Pais detém 300 uiilhões de hectares de latifúndios de escassa produtividade, 66 mi·
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lhões de hectares devolutos e centenas de famílias que buscam trabalho e não dispõem de terra. Como se pode, JXX(aoto, imaginar
que um politico, na acepção Cort"ela do _termo, possa desviar-se e
não se enquadmr em uma caminbada. que é a caminhada deresponsabilidade, paza todos nós? Seria hoje um tenivel dislate imaginar que desfraldar a refonna agrária ao sabor de todas as intempéries, SCm estar devidaiiieDte colo~OS pés DO chão a convooar lodos como, segundo a imprensa. está a fazer o Presidente da República, e a.ssím dividir responsabilidade, compartilhar dias melb<:J~eS
para esses que podem servir de massa de manobra. mas que, no fundo, estão quemldo um poolo de referência nas suas exis!Encias.
Chamo ã ãien~ Sr. PreSidente, Srs. Senadores, para o fato
de que esse movimecto passa a ter coootaçio de cidadania: começam a mostrar que, com o avanço que se tem. inclusive ficando
para trás aquelas normas aotlquadas, fora de foco do C6digo Civil
da própria Lei da Desapropriação. os leDlJX'S slo outros e, como
são outros. pmcisamos trãtar desse assunto com seriedade que eu
llies falava no inicio.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex• um aparte. nobre Senador?
O SR. BERNARDO CABRAL • Com prazer. ouço V. Ex",
nobre Senador.
O Sr. Jeffcnoa P&es- Desculpe a intenupção, no~ Senador Bernardo Cabral. porque assim vou privar este Senado do
privilégio de ouvi-lo durante alguns minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL • Nio apoiado.
O Sr. Jetfe....,D Péres · V. Ex' tranqüiliza esta Casa ao.,.
velar, em seu depoimento de ontem na reunião secreta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que os ót:gios de
infonnação do Exército dernm a coobecer lquela Comissão que
redm~le D4o existe infi1~ do Sendero Luminoso no movimento. Ao mesmo tempo. V. Ex• fala sobre a responsabilidade. a
moderação com que se pronunciaram naquela sesslo Senadores do
principal partido de oposição. o Partido dos Trabalhado=. Real·
mente V. Ex• tem razio: trata-se de um problema agudo, complexo, que não tem fácil solução, até porque envolve recursos finm.
ceiros seja oos projetos fundiári00 • ~ deiiiiiCações, indellizações,
mesmo 00111 dlulos da divida agrária, seja porque o problema t a[.
lamente sensível. na medida em que radicais podem apossar-se
desse movimenlO e desvirtuA-lo inteiram.eme. Como disse o Presidente Fernando Henrique oDiem, na cerimôllia de Francisco <Jta.
ziano. 1 qual estive presente, tadicalizaçio e o uso de viol&cla
em movim~tos _como esse nio beneflcia.J!l ninguém. mas ~bam
pre}I<Iicando exatamenle os mais sofridos e mais humildes. MovimeDios como esse. explomdos por um portidO politicO, podem ter
resultados trágicos. Senador Bernanlo Cabnl, como aconteceu oo
Cbile. Naquele país, uma reforma agrhia feita de fODDa. um tanlo
precipitada e mal conduzida pelo enlio Pn:sidente Salvador Allen·
de estimulou, talvez revelia de sua vontade. invasões de propriedade em massa. desorganizaçio da produçio rural, conflitos de lal
magnitude que ajldaram muito o golpe militar e o retrocesso que
aquele pais experimentoo. Nio t provável mas Dio impossivel
que isso ocorra DO BrasiL se a situação se repetir em nosso país.
Por oulro lado. Senador Bemanlo Cabnl, V. Ex' também. com
muita propriedade, assinala. que a nomeaçio do Dr. F:rancisco Graziano ~ si.oal iütaniente positivo do Govem.O. Eu, que nio faço
mmbaias ao Poder Nblico, que sou muito avaro em elogios 1.03
governos, mesmo aos de meu Partido, cumprimentei o Presideme
da Replblica onlem pessoolmeDie pela nomeaçio do Dr. Grazia.
no. Por ludo que sei do Dr. FraDciico Gru:iano, da sua seriodade.
por se ttatar de um estudioso. especialista na matéria. a troca qUe -o
Presidente da Rept1blica fez no IDem foi realmente necessária.
opor1u11a, salutar. Nio tenho a llúsão de pCn.sar que o Dr. Francis-
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co Graziano vai- resolver o problema • até porque ninguéin tem
esse condão de resolver um problema desta ccm.plexidade -, mas

penso que o Governo sinaliza positivamente para a sociedade e demonstra estar realmente decidido a enfrentar com seriedade este
grnve problema do nosso Pais. Muito obrigado, Senador.
O SR. BERNARDO CABRAL • A sua avareza. a sua sovinice, a sua somiticaria, Senador Jefferson Péres, nio poderia
apagar o senso de justiça que V. Ex • tem. Na bom em que se trata
de um problema da reforma agrária. quero registrar com justiça
que se atrib.J.i ao PT • não preciso aqui fazer a defesa do PT, at6
porque os membros que o compõem no Senado estio acima de
qualquer pretensão minha - o fato de que, outem. a reunião da Comissão de Relações Exleriore$ só foi sigilosa, ca:úídencial. porque
oão se sabia a extensão. Se DÓs sõubéssemos que a resposta seria

aquela. ela teria sido pública e com nmita rentabilidade para quem
estivesse, conforme reconheceu o pr6prio Senador Eduardo Suplicy. Quando trago a notícia de que não havia neDhuma CC«K'éaçio é
pooJUe já saiu oo jornal. e para siluar a linha fUosóflca do meu discur·
so. que não cootém nenhum outro signifiCado senio o de chamar a
atençio. pelo JDell06 pua 00. que SOIIlOS da regiio amaz&iea e que
sofretnos com os cooflitos mundiais. O Pará dá um exemplo, mais
do que qualquer um outro, da violêDCia que ali se implantou.
Be modo que o Sr. FnmciscX) Gmziano, que ~um eo.gcnhci~
ro agrônomo, que ~ um especialista da mat6ria, que tem parentes
no PT, talvez possa, por essa caminhada. fazer com que todos nos
unamos em tomo· de um problema que nio é desta ou daquela autoridade mas do Pais inleiro.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex• um aparte?
. O SR. BERNARDO CABRAL- OUço o aperte de V. &•,
nobre Senador Lauro Campos.
_
O Sr. Lauro Campos - Nobre SeDJKior Bemm:do Cabnl.
coogmtulo-mc com V. Ex• nio apenas pela felicidade da escolha
deste momentoso tema, mas. principa.lmeote, pela forma magistral
e tranqüila com que V. Ex• o abordoo, sem nablra.lm.ente aquele
calor de qu~ V. Ex• era portador no tempo da cassaçio do seu
mandato e já com a tranqüilidade que lhe ~ a cxpcri&.cia., o conhecimento e o saber. Lembro apenas a V. Ex• que os problemas
não resolvidos, os problemas mal resolvidos, continuam presentes
c se manifestam como uma espécie de cincer, sob outras formas,
em outros locais. A cxpulslo, a vioJAncia px parte dos proprietArios de terra, que no Brasil sempre usaram jagunços, capangas nos Estados Unidos, os nmgers; DO Japio, 05 samurais - para proteger a_ propriedade desmesumda da terra, fez com que a reforma
agrária não pudesse ser implantada no Bmsil, e as populações
afluiram para as gnmdes cidades; lá, foram expulsas para as favelas, para os IDOII'O&. Essa populaçlo. completamente desarticulada,
marginalizada. lançada a uma vida e a uma atividade subtetl'âneu,
manifesta-se por meio da agressividade mbma, da viol&lcia urbana que temos boje. Os que hoje, sem casa e sem teto, sem emprego
e sem condições de vida, manifestam da única forma que PJSsucm. sem ideologia, desorganizadamente, a sua mbeliio sio
aqueles talvez herdeiros de Canudos, que sofreram uma viol&cia
mais clara e mais espedfica. Tivenm que mudar e boje manifestam dessa fonna a sua violência. Pam lemlinar, gostaria de ~
que, do meu poot.o de vista, eu que pertenço a uma família dos
maiOies proprietários de temos em Mina> Gerais. digo lmlqÜila·
mente que o que se verificou no Brasil foi algo que felizmeaf.e
aconteceu de uma maneira coob:ária no Japio. No Japio, cinco
daimios. cinco senhores feudais, se reuniiam para fazer a reforma
agrária. para transfonnar o Japllo DUm pe!s capitalista, diante da
ameaça do Comodoro Petry, em 1864. que Com a sUa frota, cometC'11 uma viol~ncia contra a população japonesa que estava, mm
dia santificado, realizando as suas cerimônias. Enfio, percebendo

que algUma coisa poderia acontecer no Japão. como o que havia
acontecido na China. com as duas Guenas do Ópio, e a destruição
de diversos paises do Oriente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, reuniram-se para edificar um capitalismo reaúvo, porqUe sabiam que aquela situação feudal em que se encontravam não lhes
daria capacidade de reagir diante da agressividade do capitalismo
dominante. Penso que ficamos inermes, fican:ioS dCSã.rm&dós. O
Japão, não. E é JXll" isso que- aceitamoS aqUi estas leis de patentes,
aceitamos, a~ hoje, sem termos um espírito critico, essa -coDifuua
iovasio externa de que somos vítimas. Muito agradecido.
O SR. BERNARDO CABRAL • Senador Lauro Campos,
quero agradecer a V. Ex• o aparte. V. Ex• que~. ai~ de Professor
catedrático; um dos mais destacedos Lideres do Pf, pela forma
como registra o meu -prõnimciamento.
-Ao concluir, Sr. Presidente. peuso que cabe uma palavra, eu
oio diria de elogios mas de registro sincero, de aplauso, por ter o
Presidente Fcmando Henrique Cardoso chamado a si a responsabilidade dessa questão tio s6:ia que ~ a refonna agrária. Ccxre um
grande risco. Sem dúvida nenhuma, Sua Excel&lcia está a apostar
na soluçio que lhes podem dar todos aqueles que se reuoirio em
tomo de um problema desta natureza, e um risco tanto maior, porque a soluçio que se exige é de imediato, é. uma soluçio oio só de
assentamento às famílias, mas de apoio po.ra que elas sobrevivam.
A~

P'xque - vale lembn.r - a Revoluçio Russa de 17 se fez toda

ela em teJ:mos de terra, de reforma agrúia, e os anos tramcorreram

sem que fosse resolvido.
Por isso, Sr. Presidente, agradecendo- a V. Ex• e aos eminentes Senadores, registro os meus aplausos ao Presidenle Fernando Hemique Cardoso, por ter tido a coragem. de chamar a si o cn·
caminbamento deste problema c àe cntregi-lo ao engenheiro agrônomo Francisco Graziaoo, que coobeço bem de perto e sei da sua
capacidade em contornar e buscar soluções..
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio CIIIIJ!XlS) • Concedo a palavra
ao eminente Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PfL·I'E. Pronimcia
guinle discurso.) -Sr. Presidenle. Sr's e Srs. Se~ dirijo, nesta opo1111nidade, um veemcllle apelo oo Presidenle FernaiKio Hcmique Canloso. para que detetmine ao Banco Cemala adoçio llQIOille
de providencias panl que seja. aJmmtado o pn.20 de finfiDC";jatllt!J'Ito
-vós de cartões
doo poc<JieS lllDstiooo IIIICÍooaÍs.
Pretendemos, com esse apelo, dar ao turismo cla:n&tico
condições de cridito semelhantes à.s concedidas para as viagens
inlemaciouais, ampliando o pmzo de fmanciunento de pusagens
a6teas, de despesas com hospedagens, excursões e pacotes tmfsti.
COG para, no minimo, ati 12 meses.
O Presidenle Femando Henrique lem repetido que. no seu
Governo. o Thrismo seri um setor que merecerá toda a atençio.
Reoentemette, po< ocasiio do Ccngrosso da A.>sociaçio
Brasileha de Agenkls de Viagens - ABAV, realizado aqui. em
Brasllia. o Vice-Presidente Maroo Maciel. falando cm nome do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, miterou a prioridade conferida pelo Governo ao setor de Turismo.
E nem poderia ser difcmnle. O segmemo econômico dó Turismo ~ um dos que mais conlnõuem pua a geraçio de emprego e
renda. Conlribui fortemente para a eliminação das chamadas desi~
gualdades regionais, medianle a implantação de atividades nas
ámas menos desenvolvidas. Contribui ainda o Thrism.o pan. a fJXa~
çio do homem em seu local de origem. evitando o f...a,_o da
inchaçio das cidades e sua conseqüente favclizaçlo.
· No cotanto, Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. o turismo
brasileiro vem sofrendo, lamentavelmente, uma con.corrêocia desigual e desleal em relação ao mrismo internacionaL De fato. os car-
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tões de cr6dito internacionais permitem 0 pega.mCnto- de deSpesas
realizadas no exterior em 10 e até 24 parcelas. Enquanto isso, as
mesmas despesas realizadas no Pais não podem ser ímanciadas pelos cartões de etódilo.
Como conseqüência desse trata.menlO dife~nciado, os turistas brasileiros sio levados a opiar por viagens internacionais, em
detrimento do turismo illterno, que tantos beneficias propon::iOOaria ao nosso País em termos de economia de divisas e, principalmente, de geração de emprego e renda, numa fase partiaJlarmente
dificil da nossa economia.
Esse é um tema do qual 0 nobre Senador Júlio Campos, que
estf. ~sidiudo esta sessio, já tratou, com muita fidelidade. a que
apenas dou seguimento em meu modesto proounciam.enro. nesta
manbi. Como V. Ex• expressoo oo seu discurso, estarei tamb&n i
disposiçio e ao seu lado para "lulannos no sentido de mudar essas
ccodições diferenciadas para o turismo nacional.
Sr. Piesidente. Sr's e Srs. Senadores, 0 fato de 0 turismo doméstico Dio Contar com coo.diçõeS de ciédito semclhailtes às concedidas para as viagens intemacion&is vem desfazendo todo 0 esforço que 0 próprio Governo Federal vem- desenvolVendo, por
meio do tn.bl.lbo léria e eficiente da Ministra da Inchlstria, do Com6rcio e do Turismo, Doroth6a Wemeck; do Secretmo de Turismo e Serviços, Dr. Caio Luiz de Carvalho; da importante contribuiçio da ABA V e da Comissio de Turismo Integrada do Nordeste - CI1/NE. Assim também de todos os segmenlos da iniciativa
privada que vem acreditando no setor e nele investindo volume
COilSideri.vel de recursos, confJ&D.tcs na pAlavra do Governo, que
tantas vezes tem reiterado a Jrioridadc do Turismo.
Sr. Pre&idem.e, Sn e Srs. Senadores, tenho o maior respeito
pela d.irt:toria e equipe tknica do Banco Central, .l frente, o Dr.
Gust&vo Loyola, que, com patridismo, competincia e seriedade,
vem ajldando o Ministro Pedro Malan DO grande desafiO de estabilizar nossa moeda, promover a retomada do crescimento da economia e reduzir nossos graves probleiJliiS sociais.
Contudo, o Banoo Ceolml nio pode demorar na adoçio
dessa providBocia de estender ao turismo dom~co as condições
de fmanciamento de que dispõem as viagens internacionais. Isso
porque essa demora s6 irá agravar a siluaçio da rede hoteleira e
dos operadores que investimm no mercado do blrismo e agora começam a semir uma retraçio no setor, pela falta de financiatJ'Ilii;Oto
para os usuéi.os, conforme já vem sendo detectada nas regiões
Norte e Ncxdeste.
Assim oendo, 6 da maio< impoo:tiocia O<XlllÔil1ÍCa e de elevado
a:lcam:e social que o Banco Centu.l promova um urgente afrouxamen..
lo du !'OSirições d e - pomo
e amplie o prazo
de fmanciamenlo de possasem lláus, de despesas oom h""JlC'dagan,
exam15e.oepocooestudsticoopom. oomfnimo,I2meoes.
Essa docisio, al&n. de urgente e extremamente oportuna,
não tem impacto sobre os l'ndices inflacionários, uma vez que esse
segmento de consumo estA direcíonado hoje, em grande medida.
para as viagens internacionais, em razio du Condiçõeo de fmanciamento ofen:cidas aos turistas bmsileiros.
POltaDio, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nesta manhl,
gostaria de fazer este apelo ao Presideor:e da República, para que
propiciemos condições para um efetivo desenvolvimento do nosso
turismo naciooal. que tem tantas potencialidades e que boje, lamentavelme:nte, está em condiçio inferiorizada em n:Iaçio às condições de fiDIDciamemo oferecidas ao llllrismo iDtemacional.
Muito obrigado, Sr. Presidenle. ·
O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos). O apelo de
Ex' será mcaminbado ao Senhor' Presidente da República com o
apoib da Mesa do Senado Federal.
'

turi.mJO-
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conçed_o a palavra
ao nobre Senador Lauro Campos. que dispõe de 20 minutos para o
seu pronunciamento._
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguínle
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadares, 0 que me traz a esta tribuna é a necessidade que sinto de.
primeiro. solidarizar-me com um diretor da Petrobrás que defendeu a empresa. devido aos seus receios de que esse patrimônio social. essa .tecnologia de ponla, esse saber acumulado e essa eficiência indiscutível que constituem o património econõmico, cultural e
mOial da empresa venham a ser malbaratados, como tem acontecido inúmeras vezes no Brasil. em se tratando do processo de privatiução. de parceirização ou qualquer nome que se venha a dar ao
assalto à coisa pública.
Estou falando a respeitO de alguém que foi Deputado por
Minas Gerais durante quatro legislab.lras. combativo, defensor das
grandes causas. Antes de ter sido Dep.~tado e DiretOr da Petrobrás.
foi talnbém Cbefe de Gabínete dos Ministtos Gabriel Passos, Joio
Mangabeira e Eliezer Batista e Assessor Especial de Aureliano
Cl:Javes. Portanto, trata-se de uma pessoa que conheço há mais de
duas décadas e a quem admiro desde que vim 3. conhed-lo.
Jooé Machado Sobrinho escreveu e fez publicar oa impr<nsa um artigo intitulado "Crime de Lesa-Pátria". E. por esse artigo.
cortaram-lhe o pescoço. seccionaram-lhe a brilhante carreira e puseram-t:io no ostracismo.--Requeri, há cerca de um mês, que a Comissão de Assuntos
Econõmicos ouvisse esse eminente brasileirQ, conhecedor profundo dos problemas da Petrol::ris. M:as foi em vão. Não coosegui que
o meu intentO se tiãnsfonnasSe em realidade. A má vontade e cri~
térios pouco claros fizeram. sempre. que fosse postergada a audiência do eminente brasileiro.
Depois, vimos que o momentOSo problema da privatizáÇ:ão
da Petrobrás foi esfriado, saiu das mandletcs e da pmxupação do
Legislativo. Aqueles que têm confiança em-uma nova forma ~
produç.lio de leis, uma fonoa ...:Imenoe insólita que substitui um
preceito consti_tucional que estava sendo elaborado pua proteger o
monopólio da União sobre o petróleo e ganmtir as áreas em que a
sua prospecção e exploração já estavam sendo feitas pela grande
empresa; e que, no caso de haver um empate em alguma concor·
rência pública brasileira., esse seria resolvido em proveito da empresa nacional. a Petrobrás. Pois bem. vimos que o processo que
garantia a presença desses cl.ispo&ítiVOS na Carta Magna - e que o
Senador Rooaldo Cunba Lima havia aceito- foi, de repellle. transformado numa carta. ao invés de se 1r.msformar em texto coostiluciooal.
É uma forma epistolar de legislar,
inovaçio"""" Pais. Com .....
fonna não concoolo e não acrodito nela. Nilo posso a=dilar, não
posso submeler-me e silenciar-me diante da ameaça que é essa fonna
epistolar de legislar, através de uma carta encaminhada ao Presidente
do Congresso Nacional, Senador José Samey.
Parece-me que existe algo misteriOso que fez com que o Se.-nhor Presidenoe da República, ao invés de permitir ó-ttânsilo do
projeto, substituísse esSa ttansfonnaçio patriótica- recebida das
mãos do seu Rela lar aqui no Senado por uma garantia, por uma regra epistolar. que passou a valer mais do_que o texto constitucional
em elaboração.
Portanto, fico indagando: o que terá movido Sua Excelência
0 Presidente da República a introduzir algo. assim de repente, na
história do Direito. na luta pelo direito multissecular. miltimilenária? A partir do Código de Hamurabi, IDlDca tive notícia de- que
uma carta pude~ subotituir um preoeito coostitucioqal. Onde estamos? Em que pus DO& encoot:ramos. com. pessoas que ae dizem adep-tas da organização legal e racional de Max Weber e que. com carti-
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nhas, hiJxx.ecam a palavra. como se essa palavra fosse algo proferido no Monte Sinai. algo indiscutível? E discuto essa palavra!
Durante meses e muitos días, debrucei-me sobre os textos

escritos e assínados pelo Senhor Presidente da República e, com
profunda tristeza, vi que Sua Excelência não estava levando a sério os seus próprios escritOs e a suã: própriã assinatura. ao, de repente, propor que nós, seus admiradqres. seus leitores. esquecêssemos tudo o que havia escrito. Por que não esquecer também essa
carta em determinado momento? Ou porque não viajar pai-a ·a Europa um certo dia e permitir que o Vice-Presidente da República,
assumindo a Presidência. venha a dizer: -"Eu não tenho nada a ver
com isso; não assinei carta alguma. O que faço~ cumprir o meu
dever. Jurei obedecer à Constituição Federal e vou faz8..lo, pri"'atizando a Petrobrás. desfazendo as garantias de uma certa proteção
que existe na carta do Senhoc Presidente da República ao Presidente do Senado Federal."
Todos os argumentos técnicos e de qualquer jaez que foram
levantados a favor da privatizaçio da Petrobrás e da Vale do Rio
Doce caem por terra.
_
Há poucos dias, nesta Casa, questionou-se o Presidente do
BNDES. órgão que deveria ser privatizado. pois o Brasil não pode
mais suportar o custo desse Banco, que tira recu:rsos da poptllaçio,
recursos tributários, do FAT e de outros fundos, conseguidos com
o suor dos trabalhadores. e os repassa, a ~ de banana, pam a
eficiência em crise, a eficiancia falida de empresários e banqueiros
nacionais.
O BNDES é um órgão nefasto. Aqueles que afmnam que o
modelo construído a partir dos anos 50 se exauriu esquecem:.se de
que o BNDBS foi um órgão fulcral dessas empresas constituídas a
partir do iníCíõ dos anos 50. Ele próprio for Criado, em 1953, com
recursos extraídos do Imposto de Renda • um a.Qicional do Impos-to de Renda que teria apenas um ou dois anos de vigência, mas
que acabou se eternizando oa forma de transferência de recursos
do povo ptra o BNDFS, para que este os doasse aos Lutfalla, às
empresas falidas. à VASP; para doá-los, muitas vezes ilegalmente.
ao arrepio da própria Constituição e das leis, a esses empresários
que foram os grandes benefiCiários desse processo.
Portanto, o que deveria ser feito, justamente por- aQueles
que acreditam na capacidade empresarial, no mercado e na con.
COI'l'ência, é eliminar esse élrgão pernicioso que perturbe. a ablação
do mercado, principalmente quando ab.Ja como seleciooador, eliminando os empresários incompetentes.- Pois bem. A Petrotris, soziilha. em 41 anos de existência,
já investiu cerca de US$83 bilhões, enquanto todas- as· multinacionais, somadas, não ultrapassam a US$73 bilhões em investímeri.tos
torais no País desde que aqui chegaram. E, dife«:ntem.eiJle do que
afiiDl3lD. seuS detratores, há 21 anos, a Uoiio não faz aperte de um
centavo para a empresa. que, ao ·cont:rário, é credora de cetea. de
US$4 bilhões criginários da conta petnlleo e do álcool.
A Petrobris contribuiu com cerca de 4,5% do PIB bra.silei·
ro, enquanto 244 bancos naciooais e estrangeiiOs, somados. parti·
cipam com 14%. Não obstante, a estatal, sozinha. está recolhendo
aos cofres públicos cerca de USS6 bilhões de tnõutos por ano, en.
quanto esses 244 bancos não alcançam US$3 bilhões de recolhi·
mento aos mesmos cofres. E sem falar nos US$190 bilhões que a
Petrobr:ás já economizou em divisas para o BrasiL
Portanto, eu não poderia silenciar.me, pois tenho uma visão
diferente daquela que pr-edomina talvez nesta Casa. no semido de que
estoo com receio de que esse silêncio, esse hiato nas discussões de tio
importante aSSuolo, qual seja, a privatizJ!ção da Petrollrás, da Eldrobrós. da Vale do Rio Doce, tenha sido um ammjo feito por.l quem,
muitas vezes,. gosta de esquecer e de pregar o esquecimento. a amnésia como um dOs ingredientes da sua vida piblica.
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Portanto, Sr"s e Srs. SenadtXeS, é de se estranhar que. por
exemplo. tenha vindo aqui o Sr. Edmar Bacha, Presidente do
BNDES, afumando que não sabe qual o valor do patrim&üo da
V ale do R.1o Doce. Agora. levantamentos feitos por especialistas
mostram que só as reservas da V ale do Rio Doce valem US$344
bilhões. A !)ri Helena Landau, Diretora de Privatizaçl.o do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - que, no en·
tanto. é um Banco anti-social; colocou um "s" para mal mascarar o
seu comportamento, os seus ínWitos e a sua real atividade oo Pais
-, afll'IDB. que os US$23 bilhões que o BNDES acha que vai CODSe·
guir de receita com a venda ou a doaçio das estatais nlo seria suficientes para pagar sequer uma parte dos juros que vio vencendo
ao longo do processo de privatização; ou seja, entregaremos as estatais, e a receita da venda não cobrirá sequer os juros; a dívida
mobiliAria do Govemo Federal oontinuará depois da privatizaçio,
tal qual era antes.
Portanto, temos receio de que também a Petrobrás veuba a
ser atingida por aquelas pessoas que criaram essa forma epistolar
de impedir a manifestaçio da vontade tanto do eminente Relator
da ma~ria. Senador Rooaldo O.mha Li.Jna, como de todo o Legislativo. Da! por que eu não poderia silenciar·me. Um dia, talvez,
pesquisando a história dos nossos desgovernos, algum pe<quisador
enconlie estas palavras pronunciadas por um modesto e obsalro
Senador, que talvez tellha sido a voz solitAria. e gostaria qu.CDio
fosse premonitória. a :respeito dessas fOI"'ll&s indecorosas, :indiretas
de tratar o grave problema da privatização da coisa póblica.
T ancredo Neves dizia que "• poUtica deixa as suas vitimas:
a vitória dos polfticOs deixa em sua estrada os cadbcms dos derrotados". Desta vez. o processo de privatizaçio e os beneficias que
esse pnx::esso trará aos herdeiros gratuitos dessa riqueza tambán
fazem as suas vhimas. Não apenas aqueles que seria demitidos,
engrossando o rol de 180 mil banclrios ameaçados com o enxugamento do sistema rmanceiro brasileiro. A esses 180 mil se somam
os 160 mil do tempo do Collor e se somario os 80 mil funciooários vítimas do Sr. Bresser Pereira, conforme ele promete. Tamb&n os funcionáriõS dessas empresas -estatais sedo obviameme
demitidos. A eles setá dada a isca de poderem
10%
ou IS% de ações a ptoÇOS privilegiados, um cala-boca pora aq>cles que 16m a boca propensa ao silêncio e à subsetvi!ncia.
O nolxe ex .Senador e Administrador da Petrobrás foi assessor dos grandes Ministroo que estõo na história da criaçio e do
· crescimento da Petrobnls, como Gabriel Passoo, Joio Mangabeira
e outros. Txa.ta-.se de um homem admirável. CJ!e se elliiXUll. ÍDlpóllibilitado de romper o seu silêncio. Nilo pôde vir ali boje 1 Comislio
de Assuntos Fcon&nicxw para ex.teriJar a sua angóstia, a sua dóvida a
respeito desse pro=so. Pedól-me ele que eu Dilo falasse na sexta-feita. Mas, se eu nio falar na sexta·feira. Clll que dia falarei?
Desculpe-me o nob<e Ditetor da Petrolris e amigo Jooé
Machado Sobrinho, mas tive de falar, a contragosto aeu e meu,
nesta deserta sexta-feira. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Solxe a mesa, ,.,.
querimento que sem lido pelo Sr. 1° Secrelário em exerclcio, Seoador Jeff= Pé=
·

comprar...,,

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.292, DE 1995

Requeiro, nos tmnos dos a11s. 50, podgrafo 1:' e 5', inciso

xxxm da Constituição Federal, seja fcmecido pelo Minisiiô da

Aeronáutica, Sr. Mauro Jooé Miranda Gandra, as seguintes illfor·
mações:
- Se cooimna a not(cia publicada oo jomal Correio Bruiliense, do dia 27 de agosto, pAgina 2, oohma do jornalista Luiz
Cláudio Cunha, de que o Departamento de A viaçio Civil dos Bs-
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lados Unidos infOllDOU ao Departamento de Aviaçio Civil. DAC
do Brasil, que o Boing 727 da familia do Governador do Acre. Orleir Cameli., apreendido cm agosto com. cootrab&ndo no aeroporto
de Ounbica, cm São Paulo, pertencia ao ''Cartel de Modellin".Sala das Sessões. 27 de setembro de 1995. -Senadora Marina Silva.

ERA UMA VFZ
O Deportameoto de Aviação Civil dos EUA infonnou ao
DAC. brasileiro que o Boing 727 da familia do Governador do
Acre, Orleir Cameli. apreendido em agosto com. conttabando em
Silo Paulo, perlei!Cia ao "Cutel de Medellfn".
O cartel colocou o avilo ;l venda no deser1o de Mojlve, em
Nevada. onde teria sido comprado por uma empresa de intennediaçio com sede no ac:ropono de Opa-Lob., em Miami Lá, o
Boing possau às mico da familia de Cameli.
Na semana passada. o governador tentava um suado acordo
com o Hder do PfL na ~ iDoc&lcio Oliveira (PE): troc:oria o
PPB (..·PPR) pelo PfL se o Boing de US$3 milhões fosse h'berado.
C!egou tarde. O Sea<lirio da Receita Federal. Evennlo
Maciel. confiscoo o aviio e o transferiu 1 Aerooúltica.

A atual estrutura de apoio ao Senador precisa de ser modernizada e se tomar autônoma e desvinculada da estrutura tradicional do Senado.
A autononna pretendida enseja garantir ao Gabinete maior
agilidade e maior eficiência. rebatendo-se na base do parlamentar,
quando necessário, de modo a permitir ao Senador melhores e
maiores condições de trabalho.
A Mesa Diretora do Senado Federal terá total controle sob o
limite de gastos operacionais de cada Unidade Operacional a ser
criada. eis que é da sua exclusiva competência fiXá-los.
Por outro lado, decorrente de imperativo legal. essa Unidade estará subordinados regimes interno e externo de coo.trole.
Finalmente, cabe de<tacar os aspectos de modernização. nicionalização, simplificação e melhoria de padrões de efici~da
nos serviços desenvolvidos pelos Gabinetes dos Senadores.
Cabe concluir esclarecendo que para evitar maiores
transtornos com as modificações propostas neste exercido,
com o orçamento em p1ena execução, proponho a vig€ncia financeira, decorrente dos efeitos desta Resolução. a partir de 1°
de janeiro de 1996.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1995. - SCIIJldor Ernandcs Amorim, Quarto Secretário do Senado Federal.

(À Me"' para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (li!lio Campoo) - O mjt~erimeato
lido será despachado à Mesa pua deciailo, 11011 tem1o11 do art. 216,
m. do Regimento Intemo:
Soin a mesa, Projeto de Resoluçlo que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exetclcio, Senador Jefferson Pttes.
É lido o aeguio~:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 106, DE 1m
Deftue oe: Gabinetes dos Seuadora eomo Uoi·
dadcs Orçmamt6rlas e dá oulru provldiod1111..
O Senado Fedenl msolve:
Art. 1" Os gabinetes doo sio Uoidadea O!çomeDtórias, com a fmalidade de apoiar as IÇões porWnentan:s doo seus
titulares, observadas as DOmiiS da administnçllo, fllliiDÇU e contabilidade. .
Art. 2• Compete à Mesa Dimora d6 Senado Fedezallixar
os limites de gastos operaciooais de cada Unidade Olçame<lliria
referida no artigo anterior. bem como resulame:otar o .eu funcio-.
oamento.
Art. 3° Esta Resoluçio entnri em vigor na data da sua pu·
blicaçio, com efeitos fmm::eiros a pllltÍr de t• de jmeiro de 1996.
Art. 4•Revogam-se as dipos~ em contruio.

(Às Comissõ~s tk Con.Jtiluição, JUStiça e Cidadania, Diretora ~de Assuntos Económicos)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto será publicado e ficará sobre a mesa durante cinco dias titeis, a -run-de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°, do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da Resolução n• 13. de 1995. Findo
esse prazo. será despe.chado às Comissões de ConstituiÇão, Justiça

e Cida.dania, Di:rctora e de Assuntos Ecooômicos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio~) - A P=ld&lcia ~
cebeu expediente do Deputado Franco Montoro, Presidente do
Gtup:J Brasileiro do Parlamento Latino-AtneriCU!O, att:a.v~ do
qual encaminha Relatório da Xll Confer&!cia lnterparlamentar
União Europtia-AmMca Latina, onde o Senador Coutinho Jcrge
"'P"'sentou o Senado Federal. no periodo de 19 a 23 de junho passado. (Div.......... 113, de tm).
O expediente vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória JJ.0 1.124, de 26 de
setembro de 199S.que "dá nova redaçioao art. 2° da Lei o0 8.844,
de 20 de janeiro de 1994".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° l/89-CN, fica assim cOOstituída a Comissão Mista inalmbida de emitir pm:cer sobre a matéria:

SENADORES

Juatlllcaçio
As atividades de um Senado< da República, além da IIII& import!ncia e complexidade, guardam peculiaridades llpicas da ualureza das funções que exercem.
Quec .!IQ Senado Fedonl. quer DO seu Estado, o Semdcr, DO
seu dia a dia de IDbolbo, tem ellCOll!"' difemx:iadoo, qiie o diferOQ..
ciam do complexo de atividades adminidrlfivu do SeDado Federal
O Gabinete do Senad<r tem funçio pl6pria. múlooma e espcclíJC&, aluando como elo de ligaçio cnlre o Senado e o Estado
representado pelo Senador.
Nio se limita o Gabinete 10 apoio especifico das CX>IIIp<áncias de Senador no exereicio dos seus encugos DO Seoado. Estende-se a apoiar a açio po.lftica do Parlamco.tar relac:iouada ao seu
Estado, cujo volume de tiaballo .§ expressivo. em funçlo de uma
demanda pmnaneDleiDCnte insalisfeita..
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Titulares

SupleJJ.tes

PMDB
Coutiuho Jorge

MarlucePinlo
Gilberto Miranda

Humberto Lucena
PFL

Frmcelino Pereira

Hugo Napoleão

Edison. Lobão

Waldeck Omelas

PSDB
Jooé lgnácio Feminl

Jefferson Péres

PTB.
Arliudo Porto

Emilia Fernando<
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PSB

trabalhos. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Eslá encerrada
a sessio.

Ademir Andrade

(úVanta-se a ses.ião às 121r..)

DEPVTADOS
Titulares

Setembro de 1995

Suplentes
Bloco (PFL- PTB)

BenitoGama
Átila Lins

Antônio Ueno

Roberto Pessoa.

ATA DA l.S3" SESSÃO DELWERATIVA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1995
PublicadanoDCN, Seçio n de 26 de setembro de 1995.

PMDB
RitaCamata

REI1FICAÇÃO
Elcione Barbalho

PSDB.
Danilo de Castro

Ayrton Xert:z

Benedito Guimarães

PDT
Miro Teixeira-

Parccern°de 1995

Leia4C
p.,.,... :n• 597. de 1995

6.Giovaoni Queirzo
BL (PL-PSD-PSC)

Valdemar éosta Neto

Na llUmemçio do Parecer sobre o Projeto de Lei da C4mia
n° 101/93, que "fiXa d.imtrizes e bases da educaçã.o nacional", na
página 16539.

OadcKJê:

PPR
Felipe Mendes

-

7 .Marquinbo Chodid

De aeordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, ftca estabelecido o seguinte calendário para a -tmri:iliaÇio-di. matéria:
Dia 29-9-95- designação da Comissão Mista.
Dia 02-10-95- instalação da Comissão Mista.
Até 02-10-95 - pnzo pom recebimento de emendas e pom
a Comissão Mista emitir o ~sobre a ãdmissibilidade.
Até 11- 10-95 - pnzo fllllll da Comissio Mista.
Até 26-10- 95 - pnzo no Congnosso Nacional
Será feita a devida CODIIlllÍCaÇiO à Clmano dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Esgotada a lista de
omdores.
Nada ma.i.S bavendo a tratar, a Presidência vai encerrar os

CONGRESSO NACIONAL

Comlooão Miota de Plaooo, Orçounc:u1oo Públlcoo e J1!oco!!mçio
(*) 3' Reunião de Extmordinária, em 6-6-95
(-)Publicada cm Suplcmmto lprciCI11e o:içlo.

(*) 4' Reunião de ExtnwrdiDária, em 2o.6-95.
(•) PubliCida cm Suplemento à pre~Cr~te ediçAo.

(•) s• Reunião de Extraordinária. em 8-~95.
(•) ReuJlião de l~stalação, em 12-9-95.
(*)Publicada cm Suplemento à pruenrc odiçio.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
. RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE t• A 30 DE SETEMBRO
Projeto de ~lo -iado i p·.....,.lpçlo TOIII:
l
V<tot "'""tidos e en\iados ao Al'f!l!i•v
Tocai: !1.6~
MES

Setembro

TIPO!N'

!MENTA

PRN n"4/9S.CN

Dispõe sobn: a Cornissllo Mista Pennanen1c a que se rcf""' o §
I" do art. 166 da Constituição Federal c ootm: 1 tram.itaçlo
das maltriu a que se refcn: o mesmo artigo.

MENSAGEM

Mesas da
Cãmora dos
Deputados e
Senado

• SESSAO

.

W09/95
18b30min

is

.

Federal
'

Setembro

301!/9.1-CN
(n" 770/94,
na origem)

PLn"219~

O IS.
Ap!Ol'llllo cm
14.09.95.
RcsOIIIÇlo o". )195·
CN - - . - (DO 18.09.95)
.

----

Displ5c oobn: •

~

8

dimrila pua

~ 1111111 de

I

ellbonçJo da lei

1995 e di ou1n1 pmiliblcias.

l!W9/95 à 19b

Manticloo
01 ,
oepillles _
·iacioo v do I
art.

4-;

r do

·ll"doiii.IS;
·I 3" do 111. IS;
·lacioo v do III. 16;
·III. 27;
·lacioo IV do I 3" do
III. 29;
• inc:ioo v do III. 37;
~I I! do art. 46;
·§l"doart.47;
• art. SS, •eaput•; e
• art. 70.
/

I

I

Tocai-li
Retirados 01 Minais
•·<tos da cédula de
··01~ilo.

-

----

-----

'-----·

-

--------

._,,
~
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loi[S

Setembro

Setembro

MENSAGEM

115/95-CN
tn• 91/95,
na origem)
28~/95-CN

(n' 561/95,
na origem)

Setemb-ro
'

)60/95-CN
(n1' 617N5.
na origem)

Setembro

_1h2/'J5-CN
(6KIN:'í.

na ongcm)

TIPO E 11"
PLn"J/9.1-CN

EMENTA

Es!i!lll 1 Receila e B.u I Despesa da UlUlo pua o exerddo
flnonceim de 199~.

SESSAO

20109NHs 1911

OIS.

Manlidoo Veto

Pan:lal
Tocai· ~.640

Dispõe sobre a e>pediçlo de certidlles pua defesa de dileitos e 20109/95àl9h
PLS n' 711!3
!PL n• 5.567/115. esclarecimenlos de situaçftes.
no Câmara dos
Do!Nt:tdos)
Cona:de Pensão Especial a Valda Lisboa Gomes do Sil\.. e dá 20109195 à l9h
PLC n" J/95
outras pnn·idõncias.
tPL n" 5.252190.
na
Casa
de
oric.cm)
RC\oga o on. 1116 da lei n• S.869. de l3 de janeiro de 1973 • 2ti!U9/9Hs l9h
PLC n' Jl/91
Código de Processo Ch'il.
tPL n" S•lSJ/911.
na· Cnsa de

Mantido o Veto
Pan:ial
Tocai- I
Malllido o Veto

Partilll
Tolal· I
Momido o Veto T01al
TOial·l

orib'Cm)

Setembro

J(,J/')5-CN

PLC

t71M/95.

_>MVIJ:'-CN

tPL n" JMH/93.
na ' Cas.1
de
oriucm•
PLC n''MlNZ

{n'' 76:'~/'J~.

1PL n" IK•9/91.

na origem}

na
Casa
origem}

nn oru.!.cnn
" -

Setembro

tf' l-lN~

Dispõe sobre a obrigotoricdnde do uso de equipamento de
rndiocomunicaçâo cm locomoth·as.

20109/'JS às 19h

Mantido o Velo Total
Tlllal·l

Acrescento parágmfo oo an. ~5 <1.1 lei n• 5.869. de li de
j.1nciro de 1973 • Código de Processo Ci•·il.

20/U\l/9S às l9h

Mantido o Velo TOla!
TOial·l

~-

.8

~

I

de

"'

l
li'

~
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RESENHA DAS MArtRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO
PEIÚODO DE 16 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO
MPVs- apromdas c encaminhadas à sanção (nos tennos de Proj Lei de Con\·ersão)
MPVs- aprm·adas e encaminhadas à promulgaçao..................................... _ ........
PLN- aprO\ados e encaminhados à sanção............................................................ .
PRN - aprO\·ados e cncaminh:Jdos à promulgação
\'ct111 mantidos ..................................... :.........._ ..... _ ........... _ ...................... _ .....
Vrto rejeitado...................................................................................................... ..
Total de matérias apn:ciadas.................................................................................

lO

29.
I~

02
5.7~9

UI
5.855

OBS. PLV n• ll/9~ (oriundo da MPV n• ~82/9~). foi rcjeiWdo o§ 2" do ait. 16 e mantido o \'CIO ao art. ~I.
PLC n• l(n'9~ (PL n" 2.2~R/91. na Casa de origem). mantidos os seguintes. ,·ctos: an. 2": § 2• do an. 35;
e § I" do art. ~~. Rctimdos os demais \'CIOS da ccdulda de \'olaç~o.
PL n• 2/94-CN.,m:mtido:" os scguinlcs \'Cios_: inciso V do§ 2(' do art. -l-0 : § 2', do art. 1~: § 3° do art. IS:
incisa V do mt. 16: an. 27: inciso IV do§ .1" do an. 2'!: inciso V do art. 37: § 1• daan. ~o:§ 2'' do an. ~7:
an. 58 "caput"c art. 7U. Retirados os demais \Ctos da cédula de \'olaçâo.
(*)Republicado por h:J\·cr.safdo com incorrcçâo no DCN-Scção 11 de JU-9-95.

\

( •I CORRF.SrO'IOf::-.'CI.\S EXPEDIDAS PELA
SECRf.T.\RIA-GER\L DA MESA
Sl'BSECRrT.\RIA DE COORDENAÇÁO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL

:\ .. do ofício
Of n' 521/95-CN

- Comunicando a aprovaçlo da transfonnaçlo da
sess1o espec;.J do Senado Federal, destinada a
comemorar o qilinquagisimo aniversário da
proclamaçlo da Carta das Nações Unidas e da
instalaçlo da ONU, em sesslo solene do
Congresso Nacional e solicitando a indiCIIçlo do
orador dessa Casa.

Of n• 522195-CN

Dep Luis Eduardo
Presidente da CD

- Comunicando a designaçlo da Comisslo Mista
de Planos e Orçamentos Públicos e F'IJCalizaçlo.
conforme re1aç1o anexa.

Of n• 523/95-CN

Dep Luis Eduardo
Presidente da CD

- Comunicando que fonm fidu na sess1o do SF.
realizada dia 1°/09195. u Mensagens n•s 409,
de 1995-C'f. encaminhando o PL n• 35, de
1995-CN; 410, de 1995-CN', encaminhando o
PL rf' 36, ele 1995; e 411, de 1!19s-cN,
encaminhando a avaliaçlo do Plano Plurianual,
n:lativa ao periodo de !993/1994.

Of n• 554/95-CN

Dep Luis Eduardo
Presidente da CD

- Encaminha. em anexo, ata e a fista contendo o
resultado da volaçlo de vetos presidenciais.
realizada em 20-09-95.
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RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS
DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 1995
(Art. 269 do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENV!DADOS
À SANÇÃO
De iniciativa do Presidente da Replblica.•.•••. 1
De iniciativa da Câmara dos Deputados...••.•.. 1
De iniciativa do Senado Federal... ....•..••.••..••...•3
Total ·····················-······-·····-·-··-·--··--·-5
Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1990 (n"
6.128190, na Câmara dos Deputados), que dá nova rsdação ao inciso III do art 484 do Decreto-Lei n2 3.689,
de 3 de o~tbro de 1941 - Código de Processo Penal.
Sessão: 21-9-95
·
Emenda da camara ao Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1980 (n" 6.520185, naquela Casa),
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre o funcionamento das clínicas que menciona
Sessão: 2Hl-95
Emenda da camara ao Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1984 (n" 8.583/86, naquela Casa),
de autoria da ;:lenador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à· Lei n2 5.197, de 3 de jaJ)eiro de
1967. que "dispõe sobre a proteção à fauna
Sessão:.21-9-95
· Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1995 (n"
4.419194, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros
de Oficiais da Marinha e dá outras providências.
Sessão: 21-9-95
Projeto de Lei da camara n• 28, de 1995 (n"
642/91, na Casa de origem), que altera dispositivos
da Lei n" 3.820, de 11 de novembro de 1980, que
"dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Farmácia•.
Sessão: 28-9-95
-PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À PROMULGAÇÃO
De iniciativa da Câmara dos Deputados

16

De iniciativa do Senado Fedeial

5

Total

____21 .

Projeto de Decreto Legislativo no 103, de
1995 (n" -154/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova os atos bilaterais celebrados entre o Governo
da República Federativa do 8rasff e o Governo da
República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6
de abril de 1995.-

Setembro de !995

Sessão: 14-9-95."
Projeto de Resoluçao no 97, de 1995, que autoriza a União a antecipar a entrega das garantias
necessárias à cobertura de 100% do principal e
doze meses de jll'os dos Bõnus ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992.
Sessão: 14-9-95.
Projeto de Resolução no 99, de 1995, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo - LFTP, cujos recli'SOS serão destinados ao
giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1995. ·
.Sessão: 15-9-95.
Projeto de Resolução no 90, c;1e ~ 995, _que autoriza o Município do Rio de Janeoro a emotír, mediante ofertas plblicas, Letras Fi~anceiras do Tesouro do Município do Rio de Janeoro - LFTM - Roo,
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, vencível
no segundo semestre de 1995.
. c
Sessão: 15-9-95.
Projeto de Resolução n" 91, de 1995, que autoiiza a Rep(blica Federativa do Brasil a contratar operaÇão de crédito externo no valor de até US$
56,544,176.00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e
quarenta e. quatro mil, cento e setenta e seis dólares
oorte-americanos) jll'lto ao Svenska Handelsbanken.
Sessão: 15-9-95.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de
1993 (n" 316193, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema RB
de Cumunicação LTOA. para e_xplorar serviço de. radiodifusão sonora em freqOencoa modulada na Cidade de ltumbiara, Estado de Goiás.
Sessão: 20-9-95.
Projeto de Decreto Legislativo n" 34, de 1994
(nO 338193, na Câmara dos Deputados, que aprova_o
ato que renova a permissão outorgada à Rádoo
Pa~a Ltda para explorar serviço de ~ediodifu
são sonora em freqOência modulada na Cidade de
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 20-9-95
Projeto de Decreto Legislativo n" 41, de 1994
(n" 361/93, na Câmara dos Deputados(, que aprova
o ato que outorga permissão à Mattos. Andery e
. Santos Lida para explorar serviço de_ radiodifusão
sonora em freqOência modulada na Codade de ltarantim. Estado da Bahia
Sessão: 20-9-95
Projeto de Decreto Legislativo n" 42, de 1994
(n" 357193, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a outorga deferida à Rádio Record
S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons e
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imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Sessão: 20-9-95
Projeto de Decrelo Legislativo ri' 49, de 1994 (n2
360/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que oulorga permissão à FM Cínderela Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Colorado, Estado do Paraná.
Sessão: 20-9-95
Projelo- de Decreto Legislativo nº 78, de 1994
(ri' 384/94. na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que ou1orga permissão à Rádio SuceSso Lida,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 20-9-95
Projelo de Decreto Legislativo n• 80, de 1994
(nº 392/94, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da COUNHALFIN Empresa-de Rádio Difusão Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catanna::
Sessão: 20-9-95
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de _1995
(nº 351/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à empresa
Rádio TV do Amazonas S/A, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Po_r:to Velho, EStado de Rondônia.
Sessão: 20-9-95
Projeto de Decreto Legislativo nº 4!3, de 1995
(nº 443/94, na Cãmara dos Deputados), qu-e aprova
o texto do Acordo para Criação da Comissão Mista de
CooperaçãO.-celebrado entre o Governo-da República
Federativa do Brasil e o Governo -da Repü:JfK:a da Namíbia, em Windhoek, em 29 de outubro de 19.92.
Sessilo: 21-9-95
Projeto de Decreto _Legislativo nº 67, de 1!!95
(nº 72/95, na Câmara dos Deputados, que aprova o
texto da Resolução 47 (I) da Assembléia Geral do
Instituto Internacional para a Unificação do Direito
Privado (Unidroit), adotada em soa 47• sessão. em 2
de dezembro de _1993, pela qual se introduzem _
emendas ao artigo XX de seu Estat\.I!P Qrgânico:Sessao: 21-9-95
Projeto de Decreto LegislativQ nº 80, de 1995
(nº 370/93,_na Câmara dos Deputados), que aprova
os textos do Quaaro Protocolo Adicíónal Modificativo
da Constituição da União Postal Universal (UPU) e
do Regulamento Geral da UPU, firmados pelo Brasil
durante o_ XX Congresso da UPU, realizado em
Washington, em dezembro de 1989.
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Sessão: 21-9-95
Projéro éie Resolução nº 9!Í, de í 995;que at.ifbc
riza a União a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Município de Curitiba - PR com o Banco lntemmericanQ de Desenvolvimento - BID, no valor de cento e vinte milhões de
dólares norte-americanos. equivalentes a cen!Q e
oito milhões de reais, em valores de 14 de julho de
1.995, bem como autorizar o Município de CuritibaPR, a contratar a referida operação de crédito, destinando-se QS rec_ursos ao financiamento parcial do
Projeto de Transporte Urbano de Curitiba
Sessão: 21-9-95
Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1995
(nº 68195, na Cãmara dos Deputados), que aprova o
texto do Convênio Internacional do Café de 19~.
adotado em 31 de março de 1994, na sede da Organização das Nações Unidas.
Sessão: 21-9-95
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 1995
(nº 123/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo, por Troca de Notas. sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte 'de De-pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do BrasiLe o Governo da Austrália, ern Camberra, em 22cte agosto de 1994. -,Sessão: 28-9-95
Projeto de Decreto Legislativo rP>:4. de 1995 (nº
210/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Comiênio _de s_egurjdade S!lc~al entre o 09verno da República Fede• ativa do Brasil e o Reino
da Espanha, assinado em Madrid, em 16 de maio de
1991, bem como das Notas Diplomáticas trocadas
em maio e junho de 1992, com a nova versão para o
art 4 desse ato inteniaciónal.
Sessão: 28-9-95
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 1995 (nº
59/95, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto
do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da
Repü:Jiica Federativa do Brasil e o Gove(llO de Maca··
celebrado em Macau. em 15 de julho de 1994.
Sessão: 28-9-95
PROJETOS APROVADOS E ENViADOS
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
-De íníéiativa da Câmara dos Deputados ........ 2
De iniciativa do Senado Federal ......................7
Total ...................................- ..... _.................-9
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1995, de
auloria do Senador Humberto Lu:ena, que dá nova rsdação ao ar!. 32 da Lei nº 7.377. de 30 de setembro dJt
1995, que dispõe sobre o exei'Cicio da profissão de se-
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cretário e dá olrtrffi proviâénaa5:. ·(oecisoo terminativa)

sessao: 13-9-95
Projeto de Lei do Senado no 106, de 1995, de
autoria do Senador Odacir Soares, qué dispõe sobre
a criação do "Dia Nacional do Seringueiro" e dá outras providências. (Decisão terminativa}
sessao: 14-9-95
·
Projeto de Lei do Senado n•127, de 1995, de
autoria do Senador Laura Campos, que padroniza o
volume de áudio das transmissões de rádio e televisões nos espaços dedicados à propaganda. e dá outras providências. (Decisão terminativa}
sessao: 14-9-95
Projeto de Lei do Senado no 144, de 1995, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que declara
feriado nacional o dia 20 de novembro, destinado às
comemorações do tricentenário da morte de Zumbi
dos Palmares. (Decisão terminativa}
sessao: 14-9-95
Projeto de Lei do Senado no 157, de 1995, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio. que autoriza o
Poder ExecUtivo a criar a Escola Técnica Federal de
Muricilàndia, no Tocantins. (Decisão terminativa}
sessao: 14-9-95
Projeto de Lei do Senado no 158, de 1995, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio, que autoriza o Poder ExeCutivo a criar a Escola Técnica Federal de Miracerna do Tocantins, no Tocantins. (Decisã:l terminativa}
sessao: 14-9-95
·
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Cãmara n• 224, de 1993 (n" 217/91, na Casa de origem}, que dispõe sobre inspeção em barragens,
pontes, viadutos e obras de arte.
sessao: 21-9-95
Projeto de Lei da camara no 109, de 1995 (n"
180/95, na Casa de origem}, que estabelece normas
para a realização das eleições municipais de 3 de
outubro de 1996, e dá oUtras providências.
Sessão: 26-!'1-95
·
Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1995, de
autoria do .Senador Pedro Simon, que dispõe sobre
a celebração de tratados internacionais para a supressão do sigilo bancário nos casos de lesão do
patrirnõnio público.
·
·
sessao: 29-9-95
MENSAGEM RElATIVA A INDICAÇÃO DE
CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
De iniciativa do Presidenre da República .. 1
Total ....................... _ ..................- ...........1
Mensagem n• 259, de 1995 (n" 752/95, na origem}. de 7 de julho de 1995, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor SÉRGIO MARTINS
THOMPSON FLORES,- Ministro de Primeira Classe
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da ·carreira de Diplomata para·-~ercer ~ função de
Embaixador do Brasil junto à República do lêmen
cumulativamente com a de Embaixador do Brâsil
junto ao Reino da Arábia Saudita.
sessao: 28-9-95
MATÉRIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO
ARQUIVO
. De iniciativa do Senado FederaJ..................-1
Totaf ........................._ ....______.,................. 1
Projeto de Lei do Senado no 162, de 1995, de
autoria do Senador Laura Campos, que dispõe sobre a destinação dos lucros das empresas públicas
e das sociedades de economia mista. (Decisão Terminativa}
·
·· sessao: 4-9-95
PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO
ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO
De iniciativa da Cãmara dos Deputados.........5
Totaf: .........................- .................................. 5
Projeto de Lei da camara n• 6, de 1994 (n"
1.800/91, na Casa de origem}, que estabelece fórmula de atualização dos tipos especiais de remuneração trabalhista baseados na média dos valores recebidos em meses anteriores ao pagamento.
Sessão: 6-9-95
Projeto de Lei da camara n• 102, de 1994(11"
2.071/91, na Casa de origem), que concede aos trabalhadores que especifica o direilo à pemepç1io antecipada do valor correspondente às contas de àgua. energia
elétrica e te:lefone, e dá outras providências.
SjlSSão: 6-9-95
·
Projeto de Lei da Cãmara no 70, de 1995 (n>
2.573/92, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dispondo sobre o valor probatório das
anotaeões apostas peJo empregador na Carteira de
Trabafho e Previdência Social.
sessao: 6-9-95
Projeto de Lei da camara n• 71, de 1994 (no
628/91, na oligem) -que dispõe sobre prazo para liquidação de seguro.
sessao: 26-9-95
·~·-·Projeto de Lei da camara n• 63, de 1995 (n>
2.098/91, na origem), que define como crime a conduta que descreve, e dá outras providências.
Sessão: 28-9-95 ·
PROPOSIÇÃO RETIRADA PELOAUTOR
De iniciativa do Presidente da República..... !
Totaf ...............................................- ............ 1
. Projeto de Lei da Cãmara no 73, de 1993 (n"
4.393'89, na Casa de origem}, de inlcialiva do Presidente
da Repúblicã.;que altera artigo 180do Gócfigo.Penal.
(Retirai:> nos temps da 1\Aenslgem 00223, de 1995)
sessao: 26-9-95 •
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OUTRAS DELIBERAÇÚES
Requerimento n" 1.169, do 1995, do SenOOor
ArtOnio Carlos Magalhães, splicitaido, nos tenros regimentais, sejam presta:las homenagens pelo falecimenlo
do Senhor Hélio VICtor Ramos, ex-Dept1ado Fedelal.
Sessão: 5-9-95
Requerimento n" 1.170, do 1995, do Senador
Gt.ilherme Palmeira, solicitando, nos tennos regimentais, inserção em ata de vo10 de profundo pesar
pelo falecimento do amr Paulo Gracinda, ocorrido no
último dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro.
Sessão: 5-9-95
Requerimento n~ 1.173, de 1995, dos Senadores Nabor Júnior e Flaviano Melo, solicitando, nos
termos regimentais, inserção em ata de votr de pesar pelo falecimento ocorrido em Rio Branco, Acre,
do Dr. Adauto Bri1o da Frota.
Sessão: 6-9-95
Requerimento n~ 1.174, do 1995, dos Senadores Jonas Pinheiro e Jüio Campos, solicitando, nos
tennos regimentais, sejam presta:1as homenagens
pelo falecirnentl do Dr. José Monteiro de Fogueiredo,
ex-Vice-Govemador do Estado de Matl Grosso.
sessao: &-9-95
Requerimento n" 1.182, de 1995, do Senador
Freitas Neto, solicitando, nos t&rmOs regimentais,
sejam prestadas homenagens pelo falecimento do
ex.-Govemador do Piau! e ex-Deputado Federal
João Cllmaoo D'Aimeida
Sessão: 12-9-95
Requerimento n" 1.205, de 1995, de autoria
do Senador Ronaldo Cunha Uma e outros Senhores
Senadores, soiTcitando, nos termos do art 218, combinado com os arts. 199 e 154, § 62, 11, do Regimento Interno, seja transfonnada a sessão ordinária de
18 de setembro de 1995 em sessão especial, destinada a homenagear a memória do ex-senador e
Governador do Estado da Paralba, AntOnio Mariz, e,
ainda, a apresentação de condolências à farní&a, ao
Estado da Paraíba e ao Munic!pio de Sousa
Sessão: 18-9-95
Requerimento n" 1.213, de 1995, do Senador
Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais,
e de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do Dr. Manoel
Castro Filho, ex-Deputado Estadual, ex-Vice-Governador e Governador do Estado do Ceará
sessao: 19-9-95
Requerimento n" 1.214, de 1995, do Senador
Carlos Wilson, solicitaido, nos termos regimentais, se. jam presta:las homenagens pelo falecimento do ex-De-
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vaes.
sessao: 19-9-95
Requerimento n" 1.221, de 1995, do Senador
Levy Dias, solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do exDeputado Federal Fernando Luiz Alves Ribeiro.
sessao: 20-9-95
SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS
PELO SENADO FEDERAL
(1~a30

de setembro de 1995)

Matérias aprovadas:
Projelos aprovados e enviados à sanção ...... 5
Projetos aprovados e enviados à promulgação ........................................................................ 21
ProjelOs aprovados e enviados à Câmara dos
Deputados ................................:.....·-·-·-·-···-··· 9
Mensagem relativa a indicação de chefe de _
missão diplomática ................................................. 1
Total de matérias aprovadas .................... 36
Matérias enviadas ao arquIvo:
·
Matéria rejeitada e encaminhada ao arquivo. 1
ProjelOs arquivados nos termos do art 254 do
RegimenlO Interno .................................................. s_
Proposição retirada pelo autor .....................:. 1
Total de matérias enviadas ao arquivo...... 7
(16 de fevereiro a 30 do setembro de 1995)
Matérias aprovadas:
Projems aprovados e enviados à sanção •.•• 83
PrdjelOs aprovados e enviados à promulgação •••••:...................................-·-··-····-·-·····- 154
Projelos aprovados e enviados à Câmara dos
Deputados ............................................................ 44
Mensagens relativas a indicação de autoridades ...............................................- ........................ 7
Mensagens relativas a indicação de chefes de
missões diplomáticas ........................................... 39
Requerimentos aprovados ........................... 15
Parecer aprovado ..............................~ .......... 1
_Total de matérias aprovadas .................. 343
Matérias enviadas ao arquivo:
Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo···························--············-··-····-·······-······· 17
Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................................... 15
Projetos arquivados nos termos do art 101 do
Regimento Interno .................................................. 3
Projetos arquivados nos termos do art 254 do
Regimen10 Interno·································--········- 41
Proposições retiradas pelo autor ................. 24.
Total de matérias enviadas ao arquivo •• 100

