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IMPOSTO 'IERRITORIAL RURAL
563
Salientando a importância de o Congresso Nacio. nal e o Poder Executivo criarem condições para que o
Imposto Territorial Rural cumpra sua função de tomar

ra. ··········-···--·····--···--·--··---·-Tratando da inviabilidade do Fundo Social de Emergência para os Estados brasileiros. Sen. Júnia Marise. ..•..••..
(GDF)
Criticando o Governo do Distrito Federai. Sen.
Valmir Campelo.......·-······-·--·····---·--··-

845

814

558

produtiva a terra no BrasiL Sen. Eduardo Suplicy ...........
IMPRENSA (Vide cNsB, PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Elogiando o tiabalbo que vem sendo realizado
pela Empresa Jornalística Folba Dirigida, do Rio de Janeiro. Sen. Arthur da Távola. ··········-······---~····-
Pronunciando-se a respeiro do programa de rádio,
"A Voz do Brasil". Sen.JúniaMarise. ..........- - - · · · -

334

337
-418

- 305

359

140
154

-v
Referindo-se à matéria paga. publicada em diver-

Analisando a atual situaÇão do livro e de sua editoração, diante do rápido crescimento dos meios multi-

sos jornais do País e que pretende intimidar sua pessoa.
Sen. Espiridião Amin ...........................: ..............._ __
Referindo-se à matéria paga, publicada em diversos jornais do País, e que pretende intimidar o Senador
Esperidião Amin. Sen. Eduardo Suplicy .......................... ·Referindo-se à matéria paga. publicada em diversos jornais do País, e que pretende intimidar o Senador
Esperidião Amin. Sen. Franceliuo Pereira···················-

172

núdias e das redes internacionais de comunicação. Sen.

747

174

Lúcio Alcântara ................................---·--······-··MANDATO ELETIVO
Solicitando que os Senadores manifestem suas
opiniões sobre a prorrogação do mandato dos prefeitos e
vereadores em relação à próxima eleição. Sen. Ney

Suassuna. ······································-··-----·--···--Pronunciando-se a respeito da questão da duração

437

do mandaro dos Senadores. Sen. Lúcio Alcântara ...........
. Associando-se ao Senador Lúcio Alcântara em
seu apoio à diminuição dO mandato dos senadores de
oito para quatro anos. Sen.Eduardo Suplicy ................... .
(MEC)
Denunciando a discriminação do Orçametito do
MEC com o Hospital Universitário do Ceará e reivindi-

55!

!74

Referindcrse ao episódio em que ·a im.Piensa lhe
causou grande incômodo por não ter averiguado as informações sobre o diubeiro retirado do País e maridado
para o exterior por meio da conta Comissão de Consti-

175

tuição, Justiça e Cidadarda,S. Sen. Ney Suassuna .......... .
Comentando as explicações do Senador Esperidião ~ relarivas às denúncias feitas em matéria paga
e publicada em diversos jornais do País. Sen. Sebastião
Rocha.....................................
.
Referindo-se à matéria jomaltstica publicada na
FoBia de S.Paulo, de autoria do jornalista Josias de
Sousa e intirulada "Desvio em Rondônia" e comentando

177

cando soluções: ao Govemo, para que esse hospital continue funcionando. Sen. Lúcio Alcântara. .........................

suas denúncias sobre o governo do Estado. Sen. Ernandes Amorim. .....................~.....
.._.. :.._:_·--··Criricando declarações do Senador Elcio Alvares
publicarias no Jornal do Brasil, que deram margem a

528

- 7

MENSAGEM PRESIDENCIAL
Leitura da Mensagem n.• 343/95 (n.• !.090195, na

origem), submetendo à apreciação dos senadores a indicação de Jorge Saltarelli Júnior para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da
Maoritânia e_à República da Gâmbia. ~eiL Jonas Pinhei-

expressões depreciativas para com o Congresso Nacional e a Comissão Mista de Orçamento. Sen. Renan Calheiros•. --·----·-··---···---··-····~---·-·····----

602

·············---·----···
588 . ro. ·············-·················...
Leitura da Mensagem n.• 342/95 (n.• 1.084195, na
origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação de Pedro Paulo Piva Assunção para exercer o cargo
752 de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel. Sen.
Jefferson Péres. ..................................
·
·
Leitura da Mensagem n.• 348195 (n". 1.104/95, na
origem), submefe!ldo à deliberação do Senado a indica.335- ção do Sr. Oto Agripino Maia para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto á República da Áfriea do
Sul. Sen. Nabor Júnior................................................. __
Leitura Mensagem n.• 351195 (n.• 1.120195, na
_ origem),. submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha de Fernando GUÍlllalães Reis, Ministro de Pri-·-842 meira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil no Japão. Sen. Nabor Júnior....... ,.......................•.·-----···-··-·-·-··-······-····
412 (MG)

_189

RegistrandO a reportagem da revista Veja, qUi
descreve as práticas de tortura policial ainda como o--principal método de investigação da polícia brasileira
Sen. José Eduardo Dutra ..................................- - - · · (IPA)
Registrando os sessenta anos da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária- IPA. Sen. Joel
deHollanda ·····························-··--·····
(JCJ)
Argumentando em defesa de seu projeto de !e~
que regulamenta a criação de Juntas de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalbo. Sen. Emandes Amo-

rim.-······-···········-·-----·--·

------

JETON
Discordando do pagamento de jetons aos parlamentares. Sen. Ademir Andrade ....................................... .
Registrando que o Partido dos Trabalhadores não

JUSTIÇA

4!2

no de Minas Gerais, o Banco do Nordeste, a Embrapa e

o setor privado, que contribui na recupernção da econo-

mia algodoeim daquele Estado. Sen. Francelina Pereira..
Expressando sua angústia pela impunidade que
MONOPÓUO
ESTATAL
reina entre os crimes dos-poderoSos do País. ·s-en..- JefferCriticando as reformas neoliberais, que pretenson Péres.... ___................__..;. ....• · ...
· ---dem quebrar o monopólio do petróleo e o apoio do GoLEI DE DIRETRlZES E BASES DA EDUCAÇÃO
-- vemo às mesmas. Sen. Júnia Marise. ................................
NACIONAL (Vide EDUCAÇÃO)
OBRA PÚBLICA
Referindo-se ao Projeto de Lei de Diretrizes. e BaRegistrando a visita da Comissão de Obras Inacases da Educação Nacional e à sua longa. cliffcile tumulbadas do Senado Federal às eclusas da Hídrelétrica de
tuada tramitação no Congresso Nacional Sen. Benedita
da Silva. ............•........................•...· - - - - - - · · · · - - . .. .424 Tucuruí, no Estado do Pará. Sen. Ademir Andrade..........
LNRO
OFíCIO
c

.

.

535

Referindo-se ao Protocolo f:trmado entre o Gover~

concorda com o pagamento de jetons aos parlamentares.
Sen. Eduardo Suplicy...............................· - - - · - · · ·

344

602

-32

431

VI
Oficio n.0 95-0293, à Mesa Diretora do Senado,
comunicando que deixa de pertencer aos quadros do
PPB. Sen. Bernardo Cabra!... ................ - · - · · - - (ONU)
Analisando a O~ganização das Nações UnidasONU, em seus fracassos e sucessos. Sen. Benedita da
Silva. .............·-··-·--··-········-·--··---···-··
ORÇAMENTO (Vide ANAIS DO SENADo)
Prestando esclarecimenros ao Senador Ademir
Andrade a respeito da inserção supostamente irregular
da aünea b no § 3. o do art !66 da Constituição Federal,
que trata do Plano Plurianual; Lei de Direlrizes Orçamentárias e Orçamento Anual Sen. BemardoCabral. .....
Requer que a proposta de lei orçamentária priorize a agricultura brasileira. Sen. Ney Suassnna.................
(PA) (Vide AGRICULTURA)
(PAPP)
Apelando para que o Ministro José Serra llão deixe de negociar com o Banco Mundial a continuidade do
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rwal- PAPP

no Estado do Piauí. Sen. Freitas Neto.-.:.. ;~ ...~:.~=-····-·_
PARECER

Parecer n. o 665195-Cov:ii.isão de EducaÇão, sobre·
o PLS n.0 59195, que dispõe sobre a criação do "Dia Naciunal do Radialista". Sen.JoãoFrança. ...............•...- · Parecer n.• 666195-Comissão de Educação, sobre
PLS n.o 151195, que dispõe sobre a insilnrição do Vale- Cultura. Sen. José Bianco...........~---····-·-·--·-Parecer Oral-Conrissão de Constinrição, Justiça e
Cidadania, sobre a PEC n. o 39195 (n°. 6/95, na origem),
de irticiativa do Presidente da República, que quebra o
monopólio da Petrobrás. Sen. Ronaldo Cunba Lima. ...... .

Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas
424

603

301

621

l51

12

13

115

Parecer Oral sobre a Emenda n.0 l-Comissão de
Constinrição, Juatiça e Cidadania, oferecida à PEC n.o
40195, que dispõe sobre a instinrição de conlri1nnÇão social para o financiamento das açlles e serviços'âe saúde.
Sen. Lúcio Alcântarn ....................._ .....-·-···---·
Parecer Oral sobre a Emenda n.o l-Comissão de
Constinrição, Justiça e Cidadania, oferecida à PEC n.o
40195, que dispõe sobre a instinrição de contribuição social para o financiamento das ações e serviços de saúde.
Sen. Roberto Freire.----······-·-··--·-··---·····
Parecer n.• 667195-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, apresentando a redação fmal do
substitutivo à PEC n. 0 40195, que outorga competência à

União, para instituir Co-ntribuição piovisória sõOre movimentação na origem. transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. Sen.-LUclO Alcântara ...........---······-····-----..·····--..··--·-·

134

134

137
Parecer n.0 668195-Comissão Diretorà,tando a redação fmal do PDL n. • 82195 (n.0 71195, na
origem), que aprova o texto do Protocolo de Alteração
do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em I 0-1094. Sen. Levy Dias.···---···-·-·-···--·--·--····-..
_ 169
Parecer n.0 66919S:.Comissão Dinitor.Çapresen~
taudo a redação fmal do PDL n.o 84195 (n." 32195, ·na
origem), que aprova o texto do Acordo, por troca de

apresen-

por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico~ celebrado entre à-Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22-3-94. Sen.
Levy Dias...........~····-----··--··-·---·-·-·Parecer n.0 670195-Comissão Diretora, apresentando a redação final do PDL n.• 147195 (n". 183195, na
origem), que autoriza o texto do Acordo sobre Doação
Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóqnio, em 30-5-95. Sen. Levy Dias ............................- Parecer n.• 671195-Comissão de Constinrição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n.0 300195 (n.0
961/95; na origem), submetendo à aprovação do Senado,
o nome de Nelson Antônio Diaba para compor o Tribunal Superior do Trabalho. Sen. Josaphat Marinbo.......... .
Parecer n.• ó72i95-Comissão de Constilliição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n.0 3W195 (n°.
962195, na origem), submetendo à aprovação do Senado,

_170

- 170

. 315

o nome de Luiz Malheiros Tourinho, parn compor o Tribunal Superior do Trabalho. Sen. Ramez Tebet. ......_ .....
Parecer n.• 673195- Comissão de Constinrição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLCn.0 38194 (n.• 3.417192,
na origem), que dispõe sobre direitos do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros necessários na sucessão. Sen.
Esperidião Anriu. ·-··-···---·-··--····-------Parecer n.• 674195-Comissão de Coustinrição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n.0 105195 (n".
4.865/94, na origem), que dispõe sobre as custas devidas
à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
Sen. RamezTebet. ·········--·-··-----···---··-·---Parecer n.o 675195-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento ~..
1.130/95, que solicita a manifestação de repúdio aos Governos da República Popular da China e da França pela
retomada. por estes paíSes, dos testes nuclearOs. Sen.
Joel de Hollanda. ·-········---------------·Parecer n.• 676195-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n.0 1 19195 (n. o
93195, na origem), que aprova o texto do Acordo para a
Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Liiiútrofes, celebrados entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em 1°-7-94. Sen. Nabor Júnior.······················-Parecer o.0 677195- Comissão de Coustinrição,
Justiça e Cidadania, sobre o Reqnerimento n.0 1.082195,
que solicita informaÇões ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre a forma de controle da Admirtistração Pública Federal em relação ao
cumprimento das disposições legais relativas as incompatibilidades entre os exercícios das funções de sociedade anõnima, funções de getência e participação em con-

316

318-

319

321

323

selhos e recebimentos de remuneração em empresas de
capital privado. Sen. Josaphat Marinho........................... .
Parecer n.• 678195-Cornissão de Assuntos EconômiCos, sobre a Mensagem n. a -3I7i95, submetendo à
apreciação do Senado Federal o nome de Bento José Bugarin para exeroer o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União. Sen. V almir Campe!o.................. -··--

325

355

VII
dação à alínea g do art. 2.• da Resolução n.• 20/95, do
Parecer n.• 679/95-Comissão de EducaÇão, sobre
o PLS n.• 177/95, que determina a impressão da mensaSendo Federal. Sen. Ney Suassuna. ················-······-········
Parecer n.• 688/95-Comissão Diretoia, -apresengem que menciona nos contracheques dos servidores públicos federnis. Sen. Osmar Dias.....................................
419 tando a redação final do PR n.• 110/95, que autoriza a
Parecer n.• 680/95-Comissão de Constituição,
Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP a emitir, por
meio de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n.• 98/95 (n.• 39/95, na
do Município de Guarulhos - LFfM-GRS, cujos recurorigem), que dispõe sobre a assunção, pela União de
sos serão destinados à liquidação de precatórios judiciais
operações de Ciédiro contratadas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE junto a bancos francependentes, de responsabilidade daquele Município. Sen.
ses, bem como de obrigações previstas nos respecó.vos
Ney Suassuna. ..............................- - - · - · · - - - - Parecer n.• 689/95-Comissão Diretora, apresencontratos comen:iais. firmados para o financiamento da
construção da Usina Temelétrica de Candiota ID -Unitando a redação final do PR n.• 111/95, que autoriza o
dade 1. Sen. José Fogaça......................._______·····
539 Estado do Ceaiá a elevar, tempontriamente, e em caiáter
excepcional o limite previsto no art. 4.0 da Resolução n.o
Parecer n.• 681/95-Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o PLCn." 98/95 (n•. 39195, na origem), que
11/94, do Senado Federal, e a ccntratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste S/A-BNB. Sen. Ney
dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de
Ciédito contratadas pela Companhia Estadual de Energia
Suassuna ································-·---~-········----~Parecer n.• 690/95-Comissão Diretora, apresenElétrica- CEEE junto a bancos franceses, bem como de
tando a redação final do PR n.• 112/95, que autoriza o
obrigações previstas nos respectivos contratOs comerciais, fll"IIlados para O Ímanciamento da OOiistriiÇãõ da
Estado do Ceatá a elevar, temporariamente, e em caráter
excepcional. o limite previsto no art 4.0 da resolução n.o
Usina Termelétrica de Candiota ill - Unidade 1. Sen.
ValmirCampelo.:.............................................. :.~=~--539 11194, do Senado Federal. e a contratar operação de créParecer Oral-Comissão de Constituição, Justiça e
dito junto à Caixa Econôtuica Fedem!. Sen. Ney SnassuCidadania, sóbre a Emenda n.• 7, de Plenário, ào PLC
na. ............. -----··-··--------··-··----··Parecer n.0 691195, apresentando Iedação do-Venn.• 100/95 (n. • 373/95, na origem), que autoriza o parcecido, para o turno suplementar,. do substitutivo do Senaiamento do recolhimento de contribuições providenciádo ao PLC n.• 101/93 (n". 1.258/88,.na origem). Sen.
rias devidas pelos empregadores em geral, na forma qu~
especifica. Sen. Lúcio Alcâiltara. ...- ......:.~_::..........._____ 453 . Renan Calheiros ..·-·····-·························------·Parecer n.• 682/95-Comissão Diretora, apresenParecer n.• 692/95- Comissão de Constituição,
tando a redação final do PLC n."100/95 (n.• 373/95, na
Jnstiça e Cidadania, sobre o Requerimento n.• 472/95,
origem), que atitorizã- o parcelamento do recolhimento
de Consulta do Plenário, formnJada por iniciativa do Senador Lúcio Alcântara no sentido de que seja esclarecida
de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica. Sen. Ney Suasse a apresentação de PEC de iniciativa do Presidente da
suna. -·-········----·····-···----·-··-··-··--568 República pode ter início no Senado. Sen. Bernardo CaParecer n.• 683/95-Comissão Diretora, apresentabral.·························-·····-··---····-···-------do a redação do vencido parn o turno suplementar do
Parecer n.• 693/95-Comissão de Constituição,
substitutivo do Senado ao PLC n.• 153/93 (n.• 1.348/88,
Jnstiça e Cidadania, ao PLS n.• 17/95, que autoriza o
Poder Executivo a instituir, no âmbito do Departamento
na origem), qne institui a obrigatoriedade da indicação
de Polícia Federal do Ministério da Justiça, delegacias
do RG, ou do CPF ou do CGC do devedor nas certidões
relativas a protesto de tflnlos. Sen. Ney Suassnna............
571 especializadas em crimes raciais. Sen. Jefferson Péres.......
Parecer n.• 694-Comissão de Constituição, JustiçaDiscutindo ó Piirecer n.• 114/94 (n.• 209/91, na
origem), que regulamenta o§ 1.• do art. 226 da Constie Cidadariia, sobre o PLS n.• 69/95, que altera a Lei n.•
5.809; de 10-10-72, que dispõe sobre a retribuição e dituição Federal. que trata do Planejamento Familiar e estabelece penalidades. Sen. Lúcio Alcântam. ......... ____
582 reitos do pessoal civil e militar em sexviço da União.
Parecer n.• 684195-Comissão Diretora, apresenSen. Jefferson Péres.·---··-·····-~··--··-· _
tando a redação final do PLC n.• 24/93 (n.• 2.797/89, na
Parecer n.• 695/95--Comissão de ConstituiçãO,
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 61 do Código
Justiça e Cidadania, sobre o Oficio "S" n.• 128/93 (OF.
Penal. Sen. Ney Suassuna. ····-·········-·····-··-···-······-- _
592 n.• 130-P/MC, de 13-10-93, na origem), do Sr. PresidenParecer n.• 685/95-Comissão Diretora, apresente do Supremo tribunal Federal. encaminhando ao Presitando a redação fmal do PDL n.' 75/95 (n.• 80/91, na
dente do Senado Federal para fins previstos no art. 52,
origem), que homologa o ato do Conselho Monetário
X. da Constituição Federal, cópia do acórdão prolatado
no Mandato de Segnrança n.' 2050591160/Distrito FedeNacional que autorizou a emisst!o arlicional de papelmoeda, no exercício de 1991. Sen. Ney Suassuna. ..•.... -.
592 ral. Sen. José Fogaça............................ ,.........................-.
Parecer n.• 686/95-Comissão Diretora, apresentaParecer n.• 696/95-Comissão cki Constituição,
do a redação final do PDL n. • 78195 (n.• 85/91, na oriJnstiça e Cidadania, sobre o PLC n.• 28/93 (Projeto de
gem), qne homologa o ato do Ccnselbo Monetário NaC
Lei n.• 3.072189, na Origem), que proíbe a cobrança de
cional que antoriza a emissão adicional de papel-moeda,
taxas de inScrição de candidatos em concursos públicos.
no exen:ício de 1990. Sen. Ney Snassuna. ....................... .
592 Sen. RamezTebet ···-···············································--·Parecer n.• 697/95'Conlissão de Constituíção,
Parecer n.• 687/95-Comissão Diretora,
tando a redação fmal do PR n.• 109/95, que dá nova reJnstiça e Cidadania. sobre oi'LC n. •82/94 (n". 4.130/93,

.,Presen-

__ 593

.595

598

598

727

776

J88

790

790

792

vm
na origem), que introduz alterações na Lei n.• 5.869, de
I I-I -73-Código de Processo Civil Sen. Roberto Frei<e•.
Parecer n.• 698195-Comissão de Coostituição,
Justiça e Cidadania, sobre a emenda de Pleoárío ao
snbstitutivo '"'PLS n." 95/91, que estende à cnbrança do
Fnndo de Garantia do Tempo de SelViço - FGTS o disposto no art. J.• da Lei n.• 7.711, de 22-12.,88. Sen. José
Fogaça.··-·····---··-·····--···---··-~---···Parecer n." 699/95-Comissão Diretora, que apre·

794

795

senta redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao PLC n." 114/94 (n•. 209/9I,
na origem), que regnla o§ 7." do art. 226 da Constituição Federal, que IIata do plan~amento familiar e estabe·
lece penalidades. Sen. Renan Calbeiros .... -·--··-·-·--·
Parecer n.• 700/95-Cotuissão de ~ Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício "S" n.• 7/95 (OF. n.•
19/95-P/MC, de 21-2-95, na origem), do Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Presidente do Senado Federal, para os fins previstos no art.
52, X, da Constituição Federal, cópia do acórdão praialado nos autos do Recurso Extraordinário n." 1667729121 0/STF/Rio Grande do Sul Sen. José Fogaça. ............
Parecer n.• 701/95-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Offcio "S" n. • 2195 (OF. n. •
45-P/MC, de I6-5-93, na origem), do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Fedem!, encatuinhando ao Presidente
do Senado Federal, para os fins previstos no art. 52, X,
da Constituição Fedem!, cópia do acórdão prolatado nos
atos do Recurso Extraordinário n." I66772912I 0/STF/Rio Grande do Sul Sen. José Fogaça. ............~
PARTIDO POÚTICO (Vide .JEfON)

799

800

441
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39

pelo Governo sobre o endividan:iento rural. Sen. Francelina Pereira.---·--····--·-·---··--··---------·Registrando o que foi tratado na negociação entre
os parlamentares ligados à agricultura e o Governo Federal, por meio do Mirtistério da Agticulnira e dos da
área econômica.. Sen.1onas Pinheiro.·····--············-·-Alertando para a situação dos agricultores que pagaram suas dívidas diante daqueles que não o fizeram,

~-

326

cena·-······-----·--·---··---·----------·--···-·
Referindo-se aos descamiDhos do Governo brasileiro com relação à agricultura do País. Sen. José lguácio Fer<eira. ..·---···-----···------·----POLÍTICA ECONÓMICO-FINANCEIRA
Analisando a questão do controle das finsnças públicas e das taxaS de juros no Pafs. Sen. Viison kleinü-

são possíveis para os EStadOs ·mais pobres do País. Sen.
Lúcio Alcântara. .... -·-·········--··-------·----·--PLANO REAL (Vide FUNDO SOCIAL DE EMERG~CIA)
POÚCIA (Vide TORTURA, VIOLÊNCIA)
POÚTICAAGRÍCOLA
Referindo-se às providências a serem tomadas

326

cia-produto nos financiamentos agrícolas para pequenos
e médios no semi-árido nordestino. Sen. Humberto Lu-

Comunicando que não está· inais filiado a qualquer partido político. Sen. Bernardo Cabral.-----·····--···-·
Manifestando a satisfação~ de seu partido com a
filiação do Senador Antonio Carlos Valada!es. Sen.
Ademir Andrade. ........... ··--·····-·---------··---··-~--··
Justificando a obsiiUÇão do Pr à votação' de proposta no Congresso Nacional. Sen. Eduardo Suplicy ...... .
(PE) (Vide AEROPORTO INTERNAciONAL)
PESQUISA
Parabenizando a Fundação Cearense de Amparo à
Pesquisa, pelo incentivo que dá ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, por meio de financiamentos que

mas, que cOnseguiram ajuda do Governo. Sen. Osmar
Dias....,..____ ·------------~------~- Comunicarido a rea.IiZação de reunião entre os ministros da Fazenda e eh Agricultura, os Presidentes do
Banco do Brasil e do Banco Central e as cooperativas
agrícolas do País, na qual selá discutida a sintação finsnceira destas. Seu. Osmar Dias ....................--------_ Referindo-se a projeto de lei que apresentará ao
Senado e que dispõe a adoção de critérios de equivalên-

164

290

368

530

bing. ·----···----------------··--··-------POLÍTICA SOCIAL
Comentando a campanha governamental em fa-

807

vor de uma ·mobilização social destinada à prç>teção
da infância e da adolescência e contra a prostituição e
a exploração da mão--de-obra indevida. Sen. Romero
Jucá. ·······--··------------··-··--····--·-··--···-·
Elogiando a prática de distribnição das Cartilbas
dos Prognunas Pró-Moradia ~e Pró-Saneamento. Sen.
Odacir Soares........... _...............---------·--···-·
(PR)

- ~ 288
- 315

Enaltecendo o povo ucraniano por sua contribuição para o desenvolvimento econômico e s9cio-cillnual
do Paraná. Seu. Luíz Alberto de Oliveira. ........._.... ___
PRESIDENDE DA REPÚBUCA
Associando-se às críticas do Senador José Eduardo Dutra à postura do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Sen. Eduardo Suplicy ............... - - · · · · - -_
Trazendo ao Senado artigos jornalísticos de 1988
com a sínteSe de algumas~ palavras do então Senador
Fernando Henrique Cardoso e comentando a mudança
de postura e de idéias do atual Presidente. Sen. Eduardo
Suplicy..................... -------··--·---·--····--··-·Criticando o Governo do Presidente da República. Sen. Lanro Carupos. ·····--······---···-------Apontando os descatuinhos e as contradições do
Governo do Presidente da República Sen. Laum Carupos. ····--·------·--·----------------·--··
PRIVATIZAÇÃO
Prevenindo o Estado e o Mirtistério da Justiça dos
riscos da formação de cartéis e monopólios privados no
processo de privatização. Sen. Lúcio Alcântara...............
Discomndo sobre a privatização do Bane!j e da
Light Sen. Benedita da Silva. ................ ·-···--·--·-Registrando o ato público ocorrido em Belém
contra a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce e associando-se a tal manifestação. Sen. Ademir
Andrade.··---····----····-------···------··----~___ ;__
(PROÁLCOOL)

~-

843

I83

307
3I2

331

8
393

~835

IX
Argumenta sobre os efei:tos da crise do Proá.lcool
e da indíislria sucroalcooleira e sobre os benefícios do
álcool como combustível Sen. Renan Calheiros .. _..........
PROFESSOR
Elogiando o trabalho do Ministro da Educação,
Paulo Renato, e do Presidente da República. Fernando

621

Henrique Cardoso, que anunciou emenda constiru.cional
que atinge o problema dos salários dos professores. Sen.
Freitas Neto.··········-··············--··············------··
Discorrendo sobre os baixos salários dos professores e referindo-se a emenda constituciorial assinada
pelo Presidente da República, que destina 15% da receita tributária dos Estados e Municípios-ao-enSinO de 1. 0
gr.ru. Sen. Joel de Hollanda ..............................................
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
Leitura PDL n.0 150195 (n.o 84195 na origem), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
V ale do Rio Grande Ltda, para explorar serviço de radiodifusão Sori.oca em- crida niédia na cidade de Miguelópolis- SP. Sen. Jonas Pinheiro..................... - .................
Leitura do PDL n.0 151195 (n.o 143195, na origem), que aprova o texto do Acordo de Co-Produção
Audiovisual, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá. em Brasília, em 27-1-95. Sen. Jonas Pinheiro. ···-··-·····-····--·Leitura do PDL n.0 152/95 (n.0 74195, na origem),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entotpecentes e
Substância Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, em Brasília, em 29-8-94. Sen. Jonas Pinhei-

203

ro....·-······-······---···~····-···---········---

217

287

78

206

0

Leitura do PDL n. 154/95 (n°. 78195, na origem),
que aprova o ato que outorga permissão à 90-FM Stéreo

Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de PiraSiiínunga-sP.
Sen. NaborJúnior.................................: ........--~--~-- ~Leitura do PDL n.0 155/95 (n°. 60195, na origem),
que aprova o texto do Protocolo, celebrado em Brasília,
em 12!7194, suplementar à Conveução destinada a Evitrr
a Dopla Tributação e Preveoir Evasão Fiseal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada em
Brasília, em 21-8-80, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Noruega Sen. Nabor

539

a

Júnior....................... ~·-···-·----~~~-~-.:_-~---~ -~
Leitura do PDL n.0 156/95 (n°. 92195, na origem),
que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China, em
Pequim, em I 1-7-94. Sen. Nabor Júnior...•......................
Leitura do PDL n.0 157195, que aprova o texto do
Protocolo lntetprerativo do artigo 44 do Tratado de
Montevidéu, assinado entre Algentina, B9lívia, Brasil, _
Chile, Colômbia, Equador, México, Paragoai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13-6-94, no àmbito do tratado de
Montevidéu, que a:iou a Associação Lat:in<J::Amei:icana
de IntegraçãO- ALADI. Sen. Nabor Júnior .. :........_........ .

689

693

709

Leitura do PDL n.o 158195, que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Turquia, em: Brasília, em 104-95. Sen. Nabor Júnior.............................................•... _
Leitura do PDL n.0 159195, que aprova o texto do
Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperaçãó Téc- nica entre o Governo da República Fediirativa do Brasil
e a Organização das Nações Unidas para a alimentação e
a Agricultura (FAO), em Brasília, em 21-2-95. Sen. Nabor Júnior........................ ·--------··---·---·---~
PROJETO DE LEI
PLS n.o 284/95, que rego1amenta o uso das embarcações do tipo moto-aquática em faixas litorâneas de
praias, rios, lagos e reservatórios de represas. Sen. Júlio~-~
Campos.········································-···--·---····--PLS n.0 285195, que toma obrigatória a inserção
da expressão: "O Ministro da Saúde adverte: o consmno
excessivo de bebidas alcóolicas é prejudicial à saúde'".
nas embalagens e recipientes de bebidas alcóolicas. Sen.
Marina Silva ···········-··············-·--·····--------·····--~
PLS n.0 286195. que altera o Decreto-Lei- n. o
205/67, que dispõe sobre a organização. funcionamento _
e extinção de aeroclubes. Pedro Simon ............................ .
Leitura do PLC n.0 119195,
origem), que redi- ~
reciona recutsos do Sistema de Apoioils Micro e Pequenas Empresas- SEBRAE. Sen. Jonas l'fuheiro.....•..........
Leitura do PL n. o 642/95, que redireciona recur- ~
s?' para o Sistema Único de Saúde - SUS. Sen. Jonas
Pinhel!O ....••..... -·····-··-·······--·-··------··-·-- --~
Leitura do PLC D-0 120195 (n.0 4.383/94, na ori-

na

gem), que autoriza OPoder Executivo a conceder pens&J
especial a Lúeia de Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim José da' Silva Xavier, o Tiradentes. Sen. Jonas Pi-

718

725

14

29

147

195

196

~

nheiro ....................................... ················-----.-··-·-···
Leitura do PLC n.0 121195 (n.0 4.693/95, na ori- ~
. gem), que dispõe sobre a remuneração dos membros dos
conselhos de administração e fiscal das entidades que ~
menciqna. Sen. Jonas Pinheiro_.···~···········-·· ..·····-···--- ~
Emenda_n.o 242. de Plenário, ao PLC n.0 115/93 .
(D0 • 824191, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industrial. Sen. Roberto Requião............... ~
Emenda n.0 243, de Plenário, ao PLC n.• I 15/93
(n°. 824/91, na origem), que regula direitos ~e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Marina Silva......................
Emenda n.• 244, de Plenário, ao PLC n.0 115/93
(n.o 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Roberto Freire. ········--····Emenda n.0 245, de Plenário, ao PLC n.0 115/93
(n.• 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
- à propriedade industrial. Sen. Geraldo Melo .................... .
Emenda n. o 246, de Plenário, ao PLC n.0 I 15193,
na origem), que regula direitos e obrigações à propriedade induslrial. Sen. Geraldo Melo ......................................
Emenda n.0 247, de Plenário, ao PLC n.0 115/93
(n.• 82419f, na origem), que regnla direitos e obrigações "
à proprl.ed3de industrial. Seii. OSmar-Dias. ·············-········ __
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200
223

224

224

224

225

225

X
Emenda n.• 248, de Plenário, ao PLC D. • 115/93 ·
(n.• 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industrial. Sen. Júnia Marise................•Emenda n.• 249, de Plenário, ao PLC n. • 1l5!93
(n•. 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industtial. Sen. Roberto Requião. ..............
Emenda n.• 250, de Plenário, ao PLC 0.0 115/93
(n.• 824191, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industtial. Sen. Júnia Marise.......... -··-··-- .
Emenda n.• 251, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n°. 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industtial. Sen. Ronaldo Cunha Lima........
Emendas n.• 252 e n.• 253, de Plenário, ao PLC
n.• 115/93 (n.• 824!91,na origem), que
direitos e
obrigações à propriedade industrial. Sen. Jonas Piilheiro.
Emenda n. 0 254, de Plenário, ao PLC n. • 115/93
(n.• 824191, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. João Rocha·---·····-·Emenda n.• 255, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n°. 824191, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Jonas Pinheiro.······-··-······
Emenda n.• 256, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n°. 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industtial. Sen. Júnia Marise..................Emenda n. o 257, de Plenário, ao PLC n. • 115/93
(n•. 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Roberto Freire. .......... _......
Emenda n.• 258, de Plenário, ao PLC n. o 115/93
(n". 824191, ria- origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Júnia Marise ..................•. _
Emenda n. o 259, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n. • 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade indus1rial. Sen. Espiridião Amin. ,.............
Emenda n.• 260, de Plenário, a0 PLC n.• 115/93
(n•. 824191, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Ronaldo Cunha Lima........
Emenda n.• 261, de Plenário, ao PLC n.• 115193
(n.• 82419!, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. José Eduardo Dutra...........
Emenda n.• 262, de Plenário, ao PLC n.• US/93
(n.o 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade induslrial. Sen. Jonas Pinheiro....... -..........
Emenda n. • 263, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n.• 824/91 na origem), que regula diretos e obrigações à
propriedade indus1ria!. Sen. Jonas Pinheiro.............. --·Emendas n. o 264 e n.• 265, de Plenário, ao PLC
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226

226
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regula

227

228
229
230

232
.233

235

239
244
247
248

n::o !15/93 (n." 824191? na erigem), que regula direitos e
obrigações à propriedade induslrial. Sen. Jonas Pinheiro.
249
LeilUla do PLC n.• 153195 (n.• 124/95, na origem), que aprova o texto do Tratado sobre Extradição,
celebrado entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o GoYemo da Austrália, ooncluido em Canberra, em 22-8-94. Sen. Jeffersoo Péres: .:. ___..:...:_:_:_ ..•... - ___ 349
PLS n.• 287/95, que institui, em caráter permanente, a hora brasileira de verão em todo o território nacional. Sen. Guilherme Palmeira ················---·--369
PLS n.• 288195, que dispõe sobre aadoção de critério de equivalêncii-produto nos fmanciâmen!Os agri-

colas para pequenos e médios produtores no semi-áiídõ
nordestino. Sen. Humberto Lucena ..................•....___

370

Encaminhando a votação do PLC n.0 143/94 (n. 0
3.787/93, na origem), que altera a redação do art 332 de
Decreto-Lei n.0 2.848/40-Código Penal. Sen. Humberto
Lucena ............ ---······--···----···-----·
PLS n.• 289/95, que altera dispositivos da Lei n.•
7.492/86, que define os Crimci; contra o sistema financeiro nacional. Sen. Júlio Campos.····················-···-·
PLS n.• 290195, que dispõe sobre a concessão de

375
422

incentivo fiscal para as pessoas jurídicas e físicas que
participarem do Programa do V ale-Gás liqüefeito de Petróleo. Sen. Geraldo Melo. Sen. Gerson Camata.-•.•......••• -

~

434

Encaminhando a votação do PLC n.o 100/95 (n.0
373195, na origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de conttibuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, ~a forma que especifica
Sen. José Ednardo Dutra ..................... ---·----···
Encaminhando a volaÇão do PLC n.• 100195 (n.0
373/95, na origem), que autoriza o parcelamento do recolbimento de conlribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica.
Sen. Geraldo Melo....... ········-·-·-·-·--····-·-·-····
Ericiulrlnbancio a votação do PLC n.o 100/95 (tf.
373195, na origem), que autoriza o parcelamento do recolbimento de conttibuições previdenciárias devidas
pelo empregador em- geral, na foinia -que especifica Sen.

Ramez Tebet. ···············-····-----·--·--·--··-···
Encarriinbandõ ã votação _dO PLC n.o 109195 (i o
373195? na oxigem). que autoriza o parcelamento do recolbimento de conlribuições previdenciá!Íl!S devidaS peJos empregadores em geral, na
-que especifica.
Sen. Hugo Napoleão .................... -·--·--···----EnCã-rD-;Dbando a V9tação dQ PLC n.o 100195 (n.•
373/95, na:·origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de conlribuições previdenciárias devidas peJos empregadores em geral, na forma que especifica.
Sen.Jáder Barbalbo. ···············--·-·-·-·"
....- - - ·
Encarnjnbando a votação do PLC n.0 100/95 (0.0
373/95, na origem), que altera o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos
empregadores em geral? na forma que especifica. Sen.
Esperidião Amin. ·····························---····-····-···
Encaminhando a votação do PLC n. 0 HXV95 (0°.
373/95, na origem), que autoriza o parcelamentO do recolhimento de conlribuições J?revidenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma qrie especifica
Sen. Jú.Tlia ?v'Al3.ri..se. ····················-···---·-·---···--Encaminhando a votação da Emenda n.0 1, de
Plenário, ao PLC n.• 100195 (n.• 373/95, na origem), que
autoriza o parcelamento do recolhimento de conttibuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,
na fomia que especifica Sen. Bello Parga ..................... .
Declarando voto oontrário à Emenda n.• I, de plenário, 3D PLC n.• 100/95 (n". 373/95, na origem), que
autoriza o parcelamento do recolhimento de conttibuições previdenciáriàs devidas pelos empregadores em geral, na forma que ~ifica Sen. Roberto Freire ........... .
:EflCaminhando a votaÇão da Emenda n.0 1, de
Plenário, ao PLC n. o 100/95 (n.0 373/95, na origem), que
autoriza o parcelamentO do recolhimento de contribui-
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XI
ção previdenciárias devidas pelos empregadores em geDiscutindo o PLC n.• 101193 (n". 1.258/88, na
ral, na forma que especifica. Sen. Eduaroo Suplicy .........
452 origem), que fixa diretrizes e bases da educação nacioEncaminhando a votação da Emenda n.• 1, de
nal. Sen. Roberto Freire......·----··-··-···········--·;···Plenário, ao PI..C n.• 100/95 (n.• 373/95, na origem), que
Encaminhando a votação do PLC n.0 101/93 (11°.
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõ1.258/88, na origem), que fixa diretrizes e bases da edues previdenciárias devidas pelos empregadores em gexal.
cação nacional. Sen. Espiridião Amin ........-.~·-···-······-········ :_
na forma que especifica. Sen. Hugo Napoleão .... :_......... .
.452
Encaminhando a votação do PLC n.• 101/93 (n". ·Encaminhando a votação da Emenda n.0 1~ de ple1.258/88, na origem), que fiXa diretrizes e bases da edunário, ao PI..C n.• 100/95 (n.• 373/95, na origem), que
cação nacional. Sen. Roberto Requião..............:......... - ....
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõEncaminhando a votação do substitutivo da Coes previdenciárias pelos empregadores em geral, na formissão de Educação ao PLC n.• 101/93 (n.• 1.258/88, na
ma que especifica. Sen. Jáder Barbalho.......................... _
452 origem)~ que fixa diretrizes e bases da educação nado- - Encaminhando a votação da Emenda n.0 1, de
na!. Sen. Eduardo Suplicy. ·························-·---Plenário, ao PLC n.• 100/95 (n". 373/95, na origem), que
Encaminhando a votação do substitutivo da Coautoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiorissão de Educação ao PLC n.• 101193 1.258/88, na
ções previdenciárias devidas pelos empregadores em georigeinJ, que fixa diretrizes e bases da educação nacioral, na forma que especifica. Sen. Valmir Carnpelo.........
452 nal. Sen. Jáder Barbalho ...................... ---·-----···Enramjnhando a votação da Emenda n.0 7, de
PLS n.• 291/95-Complementar, que extingue o
Plenário, ao PLC n.• I 00/95 (n.• 373/95, na origem), que
Conselho Monetário Nacional, define as condições para
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõa autonomia do Banco Central do Brasil e fixa os requies previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,
sitos para o exercício de seus cargos e direção. Sen. Gilna forma que especifica. Sen. Eduaroo Suplicy .............. .
453
berto
Miranda.·········-··············-··-···-·---··--··- __
Encaminhando a votação da Emenda n.o 7 ~ de
PLS n.• 292195, que dispõe sobre a aplicação das
Plenário, ao PLC n.• I 00/95 (n". 373/95, na origem),que
receitas provenientes das privatizações. Sen. José Eduarautoriza o parcelamento do recolhimento de_contribuiçõdo Dutra. ······················-----·--·------···es previdenciárias devidas pelos empregadOres em geral,
PLS n.• 293/95, que dispõe sobre as contas hospina forma que especifica. Sen. JúniaMarise...................... ___ 453
talares no Sistema Úuico de Saúde. Sen. Lúcio Alcântl0
Encaminhando a votação ~ Emenda n. 8, de
ra ·········---·--···-··-·----······----~···-··--Plenário, ao PLC n.• 100/95 (n.• 373/95, na origem), que
Apresentado projeto de lei que institui o Prograautoriza o parcelamento do recolhimento de Contribuiçõma Nacional de Seguro Real. Sen. Edison Lobão......... :...
es previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,
Encamjnhando a votação do PLC n.0 76/94 (n. 0
na forma que especifica. Sen. Eduaroo Suplicy•..............
454
900/91,
na origem), que dispõe sobre a contiapartida da
Encaminhando a votação da Emenda n.• 8, de
fmanceira ao Poder Público pelo investimento em obrai
Plenário, ao PLC n. • I 00/95 (n". 373/95, na origem), que
nos sist:el:ha-elétrico~ em lOcalidades atendidas por conautoriza o parcelamento do recolhimento de contribuicessionários. Sen. Hugo Napoleão.·············-·············· ... ··· _
ções previdenciárias devidas pelos empregadores
g{,.
Discutindo o PLC n.• 114/94 (n". 209/91, na oriral, na forma que especiíu:a. Sen. Lúcio Alcfultua. .........
- - 454
gem), que regulamenta o§ 1.• do art. 266 da ConstituiEncaminhando a votação da Emenda n.0 9, de
- - ção Federal, que trata do Planejamento Familiar e estaPlenário, ao PLC n.• 100/95 (n.• 373195, na origem), que belece penalidades. Sen. Sebastião Rocha.·····-················
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõDiscutindo o PLC n.• 114/94 (n". 209/91, na ories prcvidenciárias de devidas pelos eiDpregadores em
geral, na forma que especifica. Sen. EdUardo Suplicy .•...
455 gem), que regularnentl o§ 7." do art 22óda Constituição Federal, que trata do PianejamÕnto Familiar e eslaDiscutindo o PLC n.• 101/93 (n.• 1.258/88, na
belece penalidades. Sen. Benedila da Silva. ..................... .
origem), que fixa diretrizes e bases -di educação nacioDiscutindo o PLC n.• 114/94 (n." 209/91, na ori464
nal. Sen. Emilia Fernandes...• _ .•.....----······-·-gem), que regula o§ 7." do art. 266 da ConstituiçãO FeDiscntindo o PLC n.• 101/93 -(n.• 1:258/88; na
deral, que trata do Planejarnento Familiar e estabelece
origem), que fixa direttizes e bases da educação nacional. Sen. Josapbat Marinho.·················-··---··-·-----%7 penalidades. Sen. Eduaroo Suplicy ................................. _
Discutindo o PLC n.• 114/94 (n." 209/91, na oriDiscutindo o PLC n.• 101/93 (n". 1.258/88, na
gem), que regulamento o § 7 .• do art. 226 da Coostituíc
origem), que fixa direttizes e bases da educação nacio-%7 ção Federal, que trata do Planejamento Faruiliar e eslanal. Sen. V almir Carnpelo. ················-··---·-····--belece penalidades. Sen. Gilvam Borges. ........................~ --Discutindo o PLC n.• 101/93 (n". 1.258/88, na
Discutindo o PLC n.• 114/94 (n." 209/91, na oriorigem), que fixa diretrizes e bases da educação naci<F -gem), que regularnenla o § 7 .• do art. 226 da Constituina!. Sen. Marina Silva.··········--············----··--ção Federal, que trata do Planejamento Familiar e eslaDiscutindo o PLC n.• 101/93 (n.• 1.258/88, na
belece penalidades. Sen. JúniaMarise. ......:........._.:.........
origem). que fixa direttizes e bases da educação nacioDiscutindo o PLC n.• 114/94 (n". 209/91, na ori- nal. Sen. José EdU3Ido Dutra. ································-·-Discutindo o PLC n.• 101193 (n.• 1.258/88, na
gem), que regularnenla o § 7." do art 266 da Constituiorigem), que fixa diretrizes e bases da educação nacioção Federal, que trata do Planejamento Familiar e esla470 belece penalidades. Sen. Roberto Freire.------·-···· _
nal. Sen. Antouio Carlos Valadares. ·········-··-··-·-···--
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Diseulindo o PLC n.o 114/94 (n.o 209/91, na origem), que regulamenta o § 7.0 do art. 226 da Constitui- ·
ção Federal, que trata do Planejamento Familiar e estabelece penalidades. Sen. Hugo Napoleão.........................
Disculindo o PLC n. 0 114/94 (n°. 209/91, na origem), que regulamenta o § 7.0 do art. 226 âa Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar e estabelece penalidades. Sen. Lúdio Coelho........- ....· - - PLS n.0 294195, que altera dispositivos áa Lei n.o·
8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da
Constituição Fedem!, institui normas para licitações e
contratos de Administração PUblica. Sen. José Roberto
Arruda .........................._, __.._______...__.........
PLS n.0 295/95, que institui o-Programa Nacional
de Seguro Rural. Sen. Edison Lobão....................._ _ ..
Leinua do PLC n.0 122195 (n.0 1.088/95, na origem), que autoriza a criação de subsidiária das Centrais
Elétrlcas Brasileiras S.A.-ELETROBRÁS. Sen. Nabor
Júnior................. _______, ____... _ _ ... _____ -Leinua do PLC n.0 123/95 (no. 4.645/94, na origem), qne altera dispositivos da Lei n.0 8.436, de
2516192, que instilllcionaliza o Programa de Crédito
Educativo para esllldantes carentes. Sen. Nabor Júnior...
Lei nua do Projeto de Lei n.o 4.645/94; que altera
dispositivo da Lei n. 0 8.436, de 25!6192, que instilllcionaliza o Programa de Crédito Educativo para Estudantes
Carentes; pendente de pareceres das Comissões de Educação, Cullllra e DeSPorto; de Fianças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de redação. Sen. Nabor Júnior. ..
PLS n.o 296/95, que alteia dispositivos da Lei n.o
6.494, de 7/12177, estendendo o direito à participação
em atividades de estágio. Sen. Júlio Campos. ..................
Projeto de Lei n.0 297/95, que dispõe sobre o
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280

CoiDlssao Drretora.
···••n••···········-----·-·----..-··-···
0

581

550

Emenda n. !-(Substitutivo), de Plenário, ao PR
n.0 116/95, que cria o Instilllto Legislativo Brasileiro por
Transformação de Orgãos Existentes. Sen. Lúcio Alcântara..... :........... ________________,, __ _

Emenda n.0 1-(Substirutivo), de Plenário, ao PR
n. 118/95, qne cria o Conselho Editurial do Senado Federal. Sen. Lúcio Alcãntara............. _ ..___..... _ ..... .
626
Emenda, de Plenário, ao PR n.0 117/95, que dá
nova redação ao Caput do art. 279 do Regimento Inter628 no do Senado Federal. Sen. Nabor Júnior...............- Emerida n.0 I, de plenário, ao PR n.0 119/95, que
dispõe sobre os Gabinetes dos Senadores. Sen. Júlio
Campos; ....................- - - · - - · -....- - _ .... _.
654
Emenda n.0 2, de Plenário, ao PR n.0 119/95, que
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores. Sen. Lúcio
Alcântara...................-~-······----······--·---·
Emenda n.0 3, de Plenário, ao PR n.0 ll9/95, que
dispõe
8obre os gabinetes dos Senadores. Sen. Lúcio Al685
cântara..-................ __ ,.:._ ____
. _-::____.:.. ________
Emenda n.0 4, de Plenário, ao PR n.0 119195, que
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores. Sen. Lúcio AI- cântara.............. ----··--····-·::.--·-······---··
Emenda n.0 5, de Plenário, ao PR n.• 119/95, que
688 dispõe sobre os gabinetes dos Senadores. Sen. Lúcio Alcàotara. ......................__ ,.....__ , .. __ ........ _____
Emenda n.0 6, de plenário, a<> PR n.• li9i95, que
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores. Sen. Júlio
_801

739

0

transporte a granel, por meio de conduto. de derivados
de petróleo entre as ref'marias da Petróleo S.A.-PETROBRÁS~ e as suas bases nos centros de conswno será efelllada pela própria Petrobrás, em confonnidade com o
art. 177 da Constituição Federal. Sen. Roberto Reqnião..
Declaiando qne apresentou à Casa projeto de lei
que proíbe o uso de fumo oom mais de 3,5% de nicotina,
para a fabricação de cigarros, na tentativa de impedir
que os mesmos s<;jarn fortificados. Sen. Júlio Campos....
PROJETO DE RESOWÇÃO
PR n.0 114/95, que altera artigo da Resolução n.0
11/94, que dispõe sobre as operações de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Fedem!, dos Municipios e de seus limites e oondições de antorização. Sen.
Lanro Campos........................._ _ _ _ _ _ _ _ _

PR n.0 119/95, que diSPõe sobre os gabinetes dos
Senadores. Sen. José Sarney ................ _, ______..... PR n.o 120/95, que extingue o órgão eSPecial de
Repr~~~ do Senado Federal no Rio de Janeiro.
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844
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741

. 742
-. 742

743
~--743

Campos: ........:.........:.__·_..-_..._ ...- .....--..

743

PR n.0 121/95, que suspende a execução do § 2 o
do art. 1.0 do Decreto-Lei n.• 1.866, de 913181, bero
como do caput do art. 1.o e seu § 2.0 , do Decreto n...
85.952;de 29/4/81. Sen.José Fogaça.........- -.........

792

REFORMA ADMlN!STRATNA
Discutindo a Reforma Administrariva do Estado _
brasileiro. Sen. Mauro Miranda .............._ ..__, __
Criticando os aí-giimentos do Presidente da Repú-

.149

blica para que os parlamentares aprovem a RefQrma Administrativa. sen. José Eduardo Dutra ···················--·

.180

Disoorrendo sobre a Reforma Administrativa que
tramita no Congresso Nacional Sen. Sebastião Rocha. ...
REFORMA AGRÁRIA
Propondo a criação do fundo-agrãzio para promo-

84

ver o desenvolvimento de um plano sério e justo de re-

PR n.o 115195, que dispõe sobre a alienação de
bens que integram o Patrlmônio do Senado Federal. Sen.
José Samey...................._ _ _ ..._ ......._ . ___ ...
270
PR n.0 116/95-da Comissão Diretoia qne cria o
Instilllto Legislativo Brasileiro por transformação de órgão existente. Sen. José Samey.........................._____
270
PR n.0 117/95, qne dá nova redação ao caput do
art. 279 do Regimento Interno do Senado FederaL Sen.
José Samey....................._ _..______ ..._____ ---172
PR n.0 118/95-Comissão Diretora, que -Cria o
·
Conselho Editorial do Senado Federal. Seo. José S3mey.
273

forma agrária Sen. Osiriar Dias .. .:...................._ _.. ..
Referindo-se à abordagem racional e social do
tema da reforma agrária. Aparte ao Se!J.. Osmar Dias.
Sen. Bernardo Cabral ......: .....................___........ - .. .
Refictindo sobre a questão da reforma agrária e
do movimento dos sem-terra. Sen. Geraldo Melo·---···

554

~~

23

-.• 25
761

REFORMA TRIBUTÁRIA
Abortiando o tema da reforma tributária brasilei-

ra Sen. Jonas Pinbeiro ......... _-··-······-u--·-·····--···-

361

Analisando a problemática da proposta da reforma ln'butária Sen. Humberto Lucena ...........................-

.822

xm
Focalizando a situação dOs Estados mais pobres
na questão da refonna tributária Sen. Bernardo Cabral...
REGIÃO AMAZÓNICA
Registrando a preocupação do povo do Amazonas
com relação à continuidade da baixa taxa de inflação
brasileira. Sen. Bernardo Cabral.......................................
Disconendo sobre a energia elétrica e sobre o pia~
no enetgético para a Amazônia. Sen. Sebastião Rocba ...
Registrando os resultados da audiência com o
Presidente da República, na qual discutiu-se a busca de
uma alternativa de desenvolvimento adequado à AmazõIria. Sen. Marina Silva··-···························-RENDAMfNwA
Registrando sua visita à cidade de Londrina-PR e
referindo-se ao projeto de lei sancionado nessa_ ~~
que institui o programa de garantia de renda mínima familiar. Sen. Eduardo Suplicy ............................................ __
Pretendendo, por meio de uma emenda à Lei de
Diretrizes e Bases. a imp!errientação de um prog_xama de
renda mínima ligado à educação e restrito às fanu1ias carentes do interior do País. Sen. José Roberto Arruda......
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Encaminhando a votação do R~uerimento n. _~
827 ~ 1.338/95, que solicita homenagem de pésar pelo faleci- ~
mento do Deputado Amaral Netto. Sen. Francelioo Pe-
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601

75
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88
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1347/95, de preferência para a Emenda n.0 4, oferecida
615

REQUERIMENTO

à PEC n.• 40!95, que dispõe sobre a instituição de contribuição social para o financiamento das ações e servi-:
ços de saúde. a fim de ser votada antes da Emenda n. 1- --CCJ. Sen. Roberto Freire........ ----·-·-··------- Encaminhando a votação do Requerimento n.
1.347/95, de preferência para a Emenda n.• 4, oferecida
à PEC n.• 40!95, que dispõe sobre a instituição de contribuição de saúde, a fim de ser votada antes da Emenda -n.• 1-CCJ. Sen. Sérgiô Machado...................................... .
Encaminhando a votação do Requerimento n." 1.351/95, que solicita adiamento da discussão do PLS
n.• 75!95, que extingue disposições legais que asseguram a prisão especial. Sen. José Eduardo Dutra. .............. .
_Requerimento n.• 1.355!95, que solicita informações ao Ministro das Minas e Energias, sobre os investimentos realizados pela Petrobrás na implantação de uma
destilaria para produzir álcool de mandioca Sen. Geraldo Melo............................................ -------·········· .
Reqoerimento n.• 1356!95, que solicita voto de ~
pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Recife, Augus'
to Lucena Sen.Joel de Hollanda .................................... .
Encaminhando a votação do Requerimento n.
1.130/95, que solicita voto de censura aos governos da
República Popular da China e da França pela retomada,
por estes países, dos testes nucleares. Sen. Eduardo Suplicy.................................................___..................... ~
Encaminhando a votação do Requerimento n.o
1.130/95, que solicita voto de censura aos governos da
República Popular da China e da França pela retomada,
por estes países, dos testes nucleares. Pedro Simon......... .
Reqoerimento n.• 1.362!95, que solicita infonnações à Mesa Diretora do Senado Federal, sobre as viagens dos senadores. Sen. Vilson kleinúbing......... ,...........
Requerimento n.• 1.363!95, que solicita infonnações ao Ministro da Fazenda. sobre a movimentação financeira do Banco Central entte 1990 e 1995. Sen. João
Rocba .................................... ----··-··---·--Encamjnbando a votação do Requerimento n.o
1222/95, solicitando que, sobre o PLC n.• 101!93 (n.•
1258/88, na origem), que fixa diretrizes e bases da edu0

Requerimento n.0 1.332195, que solicita irifõrmações ao Procurador Geral da República, a respeito do
tráfico. comercialização ou doaçãO de 6Igãos, tecidos ou
partes do corpo humano. Sen. Lúcio Alcântara...............
Requerimento n.• 1.336!95, que solicita infonnações do Ministro da Fazenda, sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Sen. Ernandes Amorim......................
Encaminhando a votação do Requerimento n.0
1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Antônio Carlos

125

0

15
~

26

Magalhães ...........:......................-·-··
·----······--- 71
Requerimento n.• 1.338!95, que solicíta ~homena
gem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral
Netto. Sen. Humberto Lucena .................·---------··--71
EncamjnhaD(io a votação do Requerimento"- n. o
1338/95, que solicita homenagem de pesar pelo faleci72
mento do Deputado Amaral Netto. Sen. Júlio Carupos. ...

Encamjnbando a votação do Requerimento n.o
1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Edison Lobão. ..
Encamjnbando a votação "do Requerimento n.o
1338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Adetuir Andra-

de.··---···---·----··-·-··

reira. ..................................:......... ·-······-Encaminhando a votação do Requerimento n. o
1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Humberto Lucena. ...........................................n••······-··-----··-··---~-_,-Reqoerimento n.• 1.339/95, que solicita informações ao Ministro da Fazenda, sobre as atitlldes do Go- ~
vemo com relação à privatização de estatais brasileiras. ~
Sen. Lauro Campos ................................, - - - Requerimento n.0 1.340195, que solicita informações ao Ministro da Fazenda, sobre a alteração das regras dos consórcios. Sen. Lauro Campos.......................... ~
Reqoerimento n. • 1.341/95 que solicita informações ao Ministro da Agricultura, sobre vacinas antiaftosa
para suínos e bovlnos. Sen. Roberto Requião . .................. _
Encaminhando a votação do Requerimento n.0

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

Encaminhando a votação do Requerimento n.0
1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Eduardo Suplicy................................... -----··----·-··..· · · - - Encaminhando a votação do Requerimento n.o
1338195, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Sebastião Rocha ......................_ _ ...........
-·--- _
Encaminhando a votação do Reqoerimento n.•
1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. Sen. Arthur da Távola..................--··········-·-------·-·------

126

169

356

357

0

73

74

74

74

75

373

373

424

436

XIV
cação nacional, além da comissão conste do despacho
inicial, seja também, a Comissão de Assuntôs Econõmicos. Sen. Eduardo Suplicy. --······--·--------Encaminhando a votação do Requerimento n.•
1.222/95, solicitando que, sobre o PLC n.• 101193 (n.•
!.258188, na origem), que fiXa diretrizes e bases da educação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial, s~a ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Econômicos. Sen. Jáder Barbalho............·--···--·-·-Encam;nhando a votação do Requerimento n.o
1222/95, solicitando que, sobre o PLC n.• 101193 (n•. _
!.258188, na origem), qúe fixa diretrizes e bases da educação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial, s~a ouvida, também, a Comissão de Assimtos
Econômicos. Sen. Sebastião Rocha. ···············------·-·····
Encaminhando a votação do Requerimento n. •
1.222/95, que solicita que, ·sobre o PLC n.• 101193 (n.•
1.258188, na origem), queliXa diretrizes e bases da educação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial, s~a ouvida, também, a Comissão de Assuntos.
Econômicos. Sen. Emília Fernandes ................... ~~ ..
Encaminhando a vo~o-~_~__Requerimento n.0
1222/95, solicitando- que sobre o PLC n.• 101193 (n.•
!.258188, na origem), que fiXa diretrizes e bases da educação nacion3I, além da comi.ssOO constante do despacho
inicial, seja ouvida. também, a Comissão de Assuntos·
Eoonômicos. Seli. Htigo 11/apoleão....... ·····--··--···--·
Encaminhando a votação do Requerimento n. o
1222/95, solicitando que, sobre o PLC n.• 101193 (n. •
!.258188, na origem), que fiXa direttizes e m!Ses da educação nacional, além da comissão constante do despacho
inicia4 seja ouvida. também._ a_Co~ssoo-_-ge AssúnrosEoonômicos. Sen. Antônio Carlos Valadares. ...............-
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458
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459
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Encaminhando a votação do Requerimento n.o

1222195, que solicita que, sobre o PLC n.• 101193 (n•._
1.258188, na origem), que fixa direttizes e bases da educação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial, s~a ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Econômioos. Sen. Roberto Freire. ··············---··-······--·
Encaminhando a votação do Requerimento n.•
1.222/95, solicitando que, sobre o PLC n.• 101193 (n.•
1.258188~ na origem), que fxxa

-460

diretrizeS e bases da edu-

cação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial. seja ouvida ~ também, a Comissão de AssuQto_~
Econômicos. Sen. José lgnácio Ferreira. ···············--·······Encaminhando a votação do Requerimento n.e
1373/95, solicitando adiamento ela discussão do PLC n.•
101/93 (n.• 1.258188, na origem), que fixa dlretrizes e
bases da educação nacionaL Sen. Hugo Napoleão ......... ..
Encaminhando a votação tlo Requerimento n. 0
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.• 101193 (n.• 1.258188, na origem), que fixa diretrizes
e bases da educação nacional. Sen. Jáder Barbalbo......... .
Encaminhando a votação do Requerimento n. o
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.• 101/93 (n.• 1.258188, na origem), que riXa direttizes
e bases da educação nacional. Sen. Enu1ia Fernandes. ..... Encaminhando a votação do Requerimento n. o
1.373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC

n.• 101/93 cn•. 1258188, na origem), que fiXa direttizes
e bases ela educação nacional. Sen. Sé~gio Machado.......
472
Encaminhando a votação do Requerimento n.0
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.• 101193 (0.0 !.258188, na origem), que fixa diretrizes
473
e bases da educação nacional. Sen. Eduardo Suplicy. .....
_Encaminhando a votação do Requerimento n.o
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.• 101/93 (n.• 1258188, na origem), que fiXadireirizes
e bases da educação nacional. Sen. Espiridião Amin.......
- 473
Requerimento n.• 1.382195, solicitando informações ao Ministro da Fazenda, sobre os nÚII1eros da balança comercial brasileira e do balanço de pagamentos
brnsileíro referente ao ano de 1995. Sen. Gilbeto Miranda. ..................... ---······---------···--55!
Requerimento n.• 1.383195, solicitando informa. ·· çôes à Ministra da Indústria do Comércio e do TUrismo,
sobre os números da balança comercial brasileira e do
balanço de pagamentos b""ileiro referente a 1995. Sen.
Gilberto Miranda ··················~---··---··-- ~55!
Encaminhando a votação do Requerimento_ n.o
1391/95, que solicita adiamento da discusSão do PLC
n.0 13/95, a fim de que sobre o mesmo seja ouvida a Comissão -de Assuntos Econômicos. Sen. Bernardo Cabral
590
Requerimento n.o 1.400/95, que solicita infOrmações ao Ministro da Fazenda, sobre a dívida dos Estados
e Municípios com proglamas -e/ou· projetos fmanciados
com recursos oriundos do Fundo de Garantia pór tempo
de Serviço-FGTS. Sen. Júnia Marise .............:......____
~ 804
Requerimento n.0 1.402195. solicitando informações ao :Ministro da Agricultma, Abastecimento e Reforma Agrária sobre os imôveís desâprOpiiactoS paia fu::ts de - ·
Reforma Agrária no Estado de Rondônia. Sen. Ernandes
Amorim. ..................._______.:.____________________ .
8!6
RIO SÃO FRANCISCO
Apelando ao Governo para que reestude o Projeto
de Transposição das Águas do Rio São Francisco e providencie os recursos necessários para sua execução. Sen.
Ney Suassuna.·--·--···········--·------·---~(RO) (Vide IMPRENSA)
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.RODOVIA
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Tratando do e§:~o de calamidade- em qu~ ~e encontram as principais rodovias do País. Sen. Espiridião

Amin. """"""""••••••--·---·---·--•·----.:...
Lamentando os vetos do Governo aos recursos
previstos para a IecuperaçãO das rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá, no Estado do Pará, e a confiança que depositou no Govemo com relação a esse tema.
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autonza o parcelamento do recolhimento de contribuição previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica: ··············-----·····-·---

Encaminhando a votação da Emenda n.0 7, de

453

473

498

- 5.79

601
. 602

602
.602
-815

833

104

cação nacioDãl, além da comissão constante do. despacho

.. -459

&ases da educação nacio-

Plenário, ao PLC n. o 100/95 (n.0 373/95, na origem), que

origem)y que fixa diretrizes e

autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõ-

nal. ·······························--····--·-···--·-·-

464

IV
Encaminhando a votação do Requerimento n.o
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.•!Ol/93 (n.• 1258188, na origem), que ÍJXa diretri:rese bases da educação nacional .......................................... ..
EPITÁC!O CAFETEIRA
Homenageando o falecido Deputado Amaral Netto ...................................._ _ ..........
Discordando da proposta de quebra da estabilidade dos funcionários públicos. Aparte ao Sen. Sebastião
Rocha. ........ --··-····-··--··-·-·--··--·--ERNANDES AMORIM
Requerimento n.• 1.336/95, que solicitá informa~
ções do Ministro da Fa:renda, sobre o Seguro Obrigarú-

rio de Danos Pessoais causados por veículos autõmotores de via terrestre_ ------··-··········-·········-···············-·····
Comentando o problema da reforma agrária.
Aparte à Sen. Marina Silva. .................... :........................ .
Referindo-se à matéria jornalística publicada na
Folha de S.Paulo, de autoria do jornalista Josias de
Sousa e intitulada "Desvio enl Rondônia" e comentando
suas denúncias sobre o governo do Estado~ ............-..-....... .

lhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos

empregadores em geral, na forma que especifica.··-··-·
·Encaminhanclo a voiação do Requerimento n.o
472

72

556

1.373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
n.• 101/93 (n.• 1258/88, na origem), que ÍIXa direui:res
e bases da educação nacional ........................................... .
Encaminl>ando a votação do PLC n.• 101/93 (n".
1258188, na origem), que ÍIXa diretrizes e bases da educação naCiõD.al.............................. ···~··-·······
Solicitando tran.s<;rição nos Anais do Senado das
notas taquigráficas da 12.• Reunião da Comissão de
Educação, realizada em 31/8/95 ...................................... .
Discorrendo sobre a atual situação fmanceira dos

Estados e dos Municípios. ...... :.:.........n••·-·---··26

FLAVIANO MELO
Comentando o clima de inrranqliilidade que reina

298

no Estado do Acre devido a denúncias envolvendo o seu
Governador. Aparte! ao Sen. Nabor Júnior...................... .
Lamentando o assassinato do Primeiro-Ministro
de Israel, Yitzhak Rabin. ................. ········-··-----·---·

528

SOlicitando o apoio dos senadores a

Requerimento n.• 1.402195, solicitando informa-

Plano Plurianual do Governo no sentido de que sejam

alocados investimentos para_ a emancipação dos projetas
de assentamentos extrativistas da Amazônia. Aparte à

Tratando do estado de calamidade em que se encontram as principais iodovias do País ............. ~ ............ :~.-Enrnmjnhando a votação da Emenda n.0 l-Comissão de ConstilllÍção, Justiça e Cidadania, oferecida à
PEC n.• 40195, que dispõe sobre a instilllÍção de contribuição social para o financiamento das ações e serviços
de saúde............._ ...........- - · · - · - · - - - - - - Apoiando a idéia de dar o nome do político e eJn.
presário lngo Hering à rodovia feder.U BR-470, como

forma de homenagem do povo catarinense. .....................

816

Solicitando transcrição nos Anais do Senado de
moção aprovada pelos Pró-Reitores de Pesquisa e PósGraduação das lustilllÍções Brasileiras. ........................... .
Emenda n.• 259, de Plenário, aõ PLC n.• 115/93 (n.• 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industrial.................................................... .
Parecer n.• 673/95- Comissão "de· ConsrilllÍÇão,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n.• 38194 (n.• 3.417/92,
na origem), que dispõe sobre direitos do cônjuge sobre--

vivente e dos herdeiros necessários na sucessão . ............ .
Encaminhando a votação do PLC n~o 100/95- (i:t.o
373/95, na origem), que altera o parcelamento do reco-

-479

480
840

164

297

ja Universal do Reino de Deus. que chutou-e esmurrou

37
37

Solicitando a intervenção federal no governo do
Acre, devido ao descalabro administrativo que se instalou no Estado e às graves denúncias que pesam contra o
seu Governador. o Sr. Orleir Messias. eameli ..... ,_... ,......
Justificando o pedido de intervenção federal no
governo dó Acre. Aparte ao Sen. Nabor Júnior ...... -.......

-FRANC&.!NOPERE!RA

.:.305

340

384

-

Encaminhando a votação do Requerimento n.o
128

1.338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Depurado Amaral Netto ...................................•
Referindo-se às providências: a serem tomadas

pelo Governo sobre o endividamento rural .................... ..
Referindo-se à matéria paga, publicada em diversos jo_~~s_ d.o -~ais,_ e_ que pretende intimidar o Senador

iM

138

139

Esperidíao Aruin. ···············································-···-········
Referirido-se ao ProtoCOlo õrmaciO entre o Gover-

174

172

no de Minas Gerais. o Banco do Nordeste, a Embrapa e
o setor privado. que contribui na recuperação da econo-

184

mia algodoeira daquele Estado..............•..........................
FREITAS NETO
Apelando para que o Ministro José Serra não deixe de neg-ociar Com o Banco Mundial a continuidade dO ·
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural-PAPP
no Estado do Piauí........................:: ....... --······-··-·-·-·Elogiando o trabalho do Ministro da Educação,
Paulo Reoato, e do Presidente da República, Fernando

Comentando os problemas enfrentados pelas uni-

versidades federais ........................................................... .

Sen. Marina Silva ..........................:--·----·-·-=~:...
Comentando o ato do pastor Von Helder, da Igre-

842 · diversas vezes a imagem de Nossa Senhora Aparecida. ..

Alertando para as conseqüências dá extinção de

entidades como o S~ o Senai. o Sesc e o Senac. ...........Referindo-se à matéria paga, poblicada em diversos jornais do País e que pretende intimidar sua pessoa...

-473

em~d.a <lQ

ções ao Ministro da Agricultura, Abastecimento e-Reforma Agrária sobre os imóveis desapropriados para finS de
Reforma Agrária no Estado· de Rondônia ..................... :.. :
Argomentando em defesa de seu projeto de lei,
que regrdamenta a criação de Juntas de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalho...•...............................
ESPERIDIÃO AMIN
Comunicando o falecimento do Deputado Amaral
Netto................................................._ _ _ _ __

345

184
235

318

Henrique Cardoso, que anunciou emenda constitucional
·que atinge-O problema dos salários dOs piofessotes.... _.
Alertando para a situação de_ penúria e de agonia
financeira -em que se encOntram ãS universidades federais ...................:.... _.......................................................... .

- _..JS

602

!51

.288

v
GERALDO MELO

GUILHERME PALMEIRA

Emenda n.0 245, de Plenário, ao PLC n.0 115193
(n.o 824191, na origem), que regula direitos e obrigaçÕes ·
à propriedade industtial. ........ -·········-·---·····--Emenda n.o 246, de Plenário, ao PLC n.0 115193,
na origem), que regula direitos e obrigações à propriedade industtial .........................•.......•.•.--··········--····· .
Questionando a veracidade das informaçõeS prestadas pela imprensa a respeito da poslUra do Presidente
da República. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ..........•.....
Requerimento n.0 1.355195, que solicita infonnações ao Minislro das Minas e Enexgias, sobre os investimentos realizados pela Pelrobrás na implantação de uma
destilaria para produzir álcool de mandioca.....................
Encaminhando a votação do PLC n. 0 I 00195
(n.0 373/95, na origem), que autoriza o paréeliunento

Parabenizando as instituiÇões alagoanas que se
jUntaram a Universidades de outros Estados brasileiros
para estudarem o político, publicista e pattono da Cadeira n.0 35 da Acadetuia Brasileira de Letras, o alagoano
Aureliano Cãodido
Tavares Bastos. ············-··-·····-··-PLS n.0 287/95, que fustitul, em caiáter perma- ··
nente, a hora brasileira -de verão em todo o território nacional ................... -··········--··-u-·--·--··-··--- -Registrando o' centenário do nascimento do alagoano Anfilófio Jayme de Altavila Melo.···············---HUGO NAPOLEÃO
. - --

do recolhimento de contribuições preVidenciárias de~ ·
vidas pelos empregadores em geral, na form~ que es~

224
225

311

356

Encaminhando a votação do PLC n.o 100/95 (n.o
373/95, na origem), que autoriza o pan:elamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica. ...... ;
EncarninhaD(lo a votação da Emenda n.0 1, de
Plenário, ao PLC n. 0 100195 (n.o 373195, na origem), que
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,
na forma que especifica ..................- - - -·-··u·····---

pecifica. ·-······;···················--·····-----··-443
Discorrendo sobre a reforma administrativa que
lramita no Congresso Nacional. Aparte ao Sen. Sebas556
tião Rocha. .............•..........---·-·--·-·········--·
Encamjnhando a votaçãO do Requerimento n.0
Relatando sua participação na reUnião anual do
1222195, solicitando que sobre o PLC n.0 101193 (n. 0
Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e
1.258188, na origem), que fua direttizes e bases da eduempresas pertencentes ao seu grupo.·······'················:::...
563 cação nacional, além da cotuissíin constante do despacho
Refletindo sobre a questão da refonna agrária e
inic~ ~ja ouvida, também, a Co~síin de Assuntos
do movimento dos sem-terra .....................---·-··-·761
EconoiDICOS. ························---··--·--·····--GERSON CAMATA
Encaminhanclo a votaçãO- do Requerimento n.o
PLS n.o 290195, que dispõe sobre a concessão de
1373/95, solicitando adiamento da discussão do PLC n.0
incentivo :fiscal para- as pessoas jurídicas e_ fíSicas que
. -101193 (0:0 1258/88, na origem), que fixa diretrizes e
participarem do Programa do Vale-Gás liquefeito de Pebases da educação nacional. ························----········
Encaminhando a votação do PLC n.0 76/94 (n.0
tróleo. ········--····--··-······-----·····-·-·-···--···-- . -434
900/91, na origem), que dispõe sobre a conlrapartida da
Gll.BERTO MIRANDA
frilanceira ao Pcider Público pelo investimento em obras
PEC n.o 63/95, que altera e revoga dispositivos da
259 nos sistema eléiiicO? em localidades atendidas por conConstituiçãoFederal pertinentes á Justiça do Trabalbo. :.
Discorrendo sobre a crise financeira dos EstadOs
cessiotiáiios ....:..... ·········--··--·---~·-···---=---~-Diseutindo o PLC n.• 114194 (n.0 209191, na oribrasileiros.···············-··-·······----·-···-;.......::.:_·-413
0
gem), que regulamenta o § 7.0 do art. 226 da ConstituiPLS n. 291195-(:omplementar, que extingue o
ção Federal, que lrata do Plan<;jamento Familiar e estaConselho Monetário Nacional, define as condições para
a autonotuia do Banco Central do Brasil e fixa .os requibelece penalidades.················--·---··--·---sitos para o exercíciO de seus ccugos e direção. ····_········-··
543 . HUMBERTO LUCENA
Requerimento n.o 1382/95, solicitando -informaPrestando seu apoio à CNBB, lê a nota publicada
ções ao MinislrO da Fazenda, sobre os númeroS da bapor esta no Jornal do Brasil, referente a atitude doBiSlança comercial brasileira e do balanço de pagamentos
po da Igr<;ja Universal frente a imagem de Nossa Senbobrasileiro referente ao ano de 1995••.....•.........:.........._-_
551 raAparecida. ................•- ..···--····----··········-0
Requerimento n. 1.383/95, solicitando inforRequerimento n.0 1.338195, que solicita homenamações à Minislra da Indústria do Comércio do Tugem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral
rismo, sobre os n1Ímeros da balança comercial brasi~
Netto. ···················-··········-··--·-··----····---··!eira e do balanço de pagamentos brasileiro referente
EncamjDbando a votação do Requerimento n.o
a 1995. ·--·················-·--·····--·-··---·-··- .
551 1338195, que solicita homenagem de pesar pelo faleCiGll..VAMBORGES
mento do Deputado Amaral Nerto ............................- Encaminhando declaração de voto favorável à
Lamentando que o mau gerenciame:D.to,-_~-õmis=
PEC n.0 39195 (n.• 6195, na origem), que quebra o monosão, a apropriação indébita de recursos prlblioos, s<;jam
os maiores causadores da "doença" na saúde pública
pólio da Pelrobrás ................•-----··------·-._
Solidarizando-se com Senador Ney Suassnna com
brasileira ............................•----·------~---·-17
relação à situação em que a imprensa o deixou no episóDiscutindo o PLC n.0 114/94 (n.0 209191, na oridio da conta CCS. Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ......... :...
gem), que regulamento o § 7.0 do art. 226 da ConstituíReferindo-se a projeto de lei que apresentará. ao
ção Federal, que trata do Plan<;jamento Familiar e esta- .
belece penalidades.. ·-····-----··---·-···-·--·-·-- __ 579 Senado e que dispõe a adoção de critérios de equivalên-

186
369
525

444

.. 452

459

36

e

~71

76

176

VI
cia-produto nos fmanciamentos it.grfcolas para pequenos
e médios no sem.i-árido nordestino. ····················-·-PLS n.• 288/95, que dispõe sobre a adoção de critério de equivalência-produto nos fmanCiarD.entos agri-

368

Repudiando a quebra da estabilidade d~ funcio-nários públicos e a manutenção ,ro marâjaísmo no País . .
Leitwa da Mensagem n.• 34~2195 (n.• 1.084195, na
origem), submetendo à apreciação do Senado a indica-

colas para pequenos e médios produtores no sem.i-árido
ção de Pedro Paulo Piva Assunção pam exercer o cargo
de Embaixador" do Brasil junto ao Estado de Israel ....... .
nonlestino .. -·-·································-----··-····-.
.370
Encamjnhancio a votação do PLC n.0 143/94 (n.0
Leitwa do PLC n." 153/95 (n." 124195, na ori3.787/93, na origem), que altem a redação do art. 332 de
gem), que aprova o texto do Tratado sobre Exttadição,
Decreto-Lei n.• 2.848/40-Código Penal............................
. 375 celebrado entre o Governo da República Fedemtiva do
Comentaridci o j>J:oblema da dívida iiitema brasiBrasil e o Governo da Austrália. concluído em CaD.berleira Aparte ao Sen. Ney Suassuna. --······-·-········--378 ra, em 2218194......•••••.••••...••••..•..•......•••....•••• ..:....: ____ _
Conconlaudo com uma intervenção fedem! no
Exaltando a cidade de Manaus-AM. Aparte ao
governo do Acre. Aparte ao Sen. Nabor Júnior.............. :.
383 Sen. Bernado~Cabral. ... -··········-·································--·
•
Lamentando que o Projeto de Transposição· dás ·
Discorrendo sobre a reforma agrária. Aparte ao
Aguas do Rio São Fmncisco tenha sido adiado pelo GoSen. Lúdio Coelho ............................- ....· - - - - - - · verno de Fernando Henrique Cardoso. Aparte ao Sen.
Disconlando da proposta de quebm da estabilidaNey Suassuna. ·····················-·····--·-·····-····--·439 de dos funcionários públicos. Aparte ao Sen. Sebastião
Analisando a problemática da proposta da reforRocha.··················-··············--·-----··-·--·--··
ma tributária .. :.................:....: ... :._ _
. -·-····-··--.822
Discorrendo sobre os problemas da educação brasileira........................................ -··········-·············....··-·-!RIS REZENDE
Expressando sua angústia pela impunidade que
Manifestando sua preocupação com a reforma
agrária. Aparte ao Sen. Ltídio Coelho.. :...................·-·-··
· 388 reina entre os crimes Q.os poçjerosos do País._.................. .
Parecer n." 693195-Comissão de Constituição,
JÁDER BARBALHO
.
Justiça e Cidadania, ao PLS n." 17195, que autoriza o
Encaminhando a votação da PEC n.0 39/95 (i.L0
Poder Executivo~ a instituir, no âmbito do Departamento
6195, na origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli-de Polícia Federal do Ministério da Justiça, delegacias
ca que quebra o monopólio da Petrobiás. .........................
!08
especializadas em
crimes I:"~iais. -··--~~···--·········-· _
Eucaminhando a votação da Emenda n.• !..COmisParecer n.0 694-Comissão de Constituição, JUStiça
são de Constituiçã:>, Justiça e Cidadania, oferecida à PEC
e Cidadania,. s~re o PLS n.0 6QJ95, que -altera a Lei n. o
n.• 40195, que dispõe sobre a instituição de contribuição so5.809, de 10110n2, que dispõe sobre a retribuição e dicial pam o financiamento das ações e serviços de saúde. ....•
127
reitos do pessoal civil e militar em setviço da União...... .
Encaminbando a volação do PLC n.• I 00195 (n.•
JOÃO FRANÇA
373/95, na origem), que autoriza o parcelamento do reParecer n.o 665195-Comissão de Educação. sobre
colhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em gem4 na forma que especifica. ......
444 o PLS n." 59/95, que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Radialista" .................... ····················-··-·--·
Encaminbando a votação da Emenda n.•[, de pleJOÃO ROCHA
nário, ao PLC n.• 100/95 (n." 373195, na origem), que
Emenda n.o 254, de Plenário, ao PLC n.o 115/93
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçõ(n.o 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
es previdenciárias pelos empregadores em geral. na forma que especifica.·-·---··--··-····-··-····------···- -~- -452 à propriedade industrial.······························-··········-·······
Encaminhando a votação do Requerimento n.0
Comentando os trabalhos do Congresso Nacional
1222195, solicitando que, sobre o PLC n.• !01/93 (n."
reladvos à avaliação das ações do setor público e aos or1.258188, na origem), que IIXa direrrizes e baSes da eduçamentos e planos da União. Aparte ao Sen. Coutinho
cação nacional, além da comissão constante do despacho
Jorge. ........... ·-··········--.··········--··---··············-··--·········
inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Requerimento n.• 1.363/95, que solicíta informaEconômioos ..........•...:........ .c:._••....- ••~.:-••• _::;.:;. __.__
458 ções ao Ministro da Fazenda, sobre a movimentação financeirado Banco Centml entre 1990e 1995................. .
Encaminhaodo a votação do Requerimento n.•
1373/95, que solicita adiamento da discussão do PLC
JOEL DE HOLLANDA
n.• 101/93 (n.• 1.258/88, na origem), que fixa diretrizes
Registrando a mobilização dos empresários pela
e bases da educação nacional...................................·-·····
471 aprovação de cinco emendas à constituição que objetiEucaminhando a votação do substitutivo da Cotuisva:m que se estabeleçam critérios diferenciados no tratasão de Educação ao PLC n.• 101/93 1.258188, na-ongerii),
mento das micro, pequenas e grandes empresas. ········-···
que fixa diretrizes e bases da educação nacionaL ........ :........
498
Discorrendo sobre os baixos salários dos profesDefendendo os Estados e Municípios na ~política
sores e referindo-se a emenda constitucional assinada
do Governo de estímulo às exportações. Aparte ao Sen.
pelo Presidente da República, que destina 15% da recei0
Humberto Lucena.......... ········································-···-··- _ . _ 826 ta tributária dos Estados e Muniçípios ao ensino de 1.

JEFFERSON PERES
Encaminhando a votação da PEC n.0 39195 (n.o
6195, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que quebra o monopólio daPetrobiás ............. --··-··

105

gmu. ··········································-·-.-···.
Parecer n.0 675195-Comissão de Relações Exteriores e DefC::Sã Nacíonai, sobre o Requerimento n.o
1.130/95, que solicita a manifestação de repúdio aos Go-

- 293

344

349

363
388

. 555
613
746

-788

790

_[2

A30
436

cl9

--18

vn
vemos da Republica Popular da China e da F!311ça pela
retomada, por estes países, dos testes nucleares. ··-·········
321
Lamentando o falecimento do ex-Prefeito de Re334
cife, Augusto LuCena. ····-·-··-···-····---····--·-····Registrando os sessenta anos da Empresa Per335
nambucana de Pesquisa Agropecuária-IPA. •...........•.... -..
Reqnerimento n.• 1356!95, que solicita voto de
pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Recife, Augusto Lucena. .....·-·······-·--···----···---·---···
357
Ressaltando a importância da ampliação do Aeroporto Internacional dos Guararapes para o desenvolvi-357
mento econômico de Pernambuco.···········-···········--Homenageia a Sociedade Pernarnbucana de Combate ao Câncer•.•...·--····--··-·-·--·--·--·-625
JONAS PINHEIRO
Prestando homenagem aos engenheiros agrônomos...·----·-·--·····--·-·~---·····---····------ 96
Leitura da Mensagem n.• 343/95 (n.• 1.090/95, na
origem), submetendo à apreciação dos senadores a indicação de Jorge Saltarelli Júnior para exercer o eargo de
Embaixador do Brasil junto à Republica Islâmica da
Mauritânia e à República da Gâmbia. ............... -·········-·189
Leitura da PEC n.• 61/95 (n.• 182!94, na Oiigem),

Emendas n.• 252 e n.• 253, de Plenário, ao PLC
n.• 115/93 (n.• 824191, na origem), que regn!a direitos e
obrigações à propriedade industrial ..•...................... - . _
227
Emenda n.• 255, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n". 824.91, na origem), que regula direitos e obrigaçõeS
à propriedade industrial.····················-·-···-----····-·
229
Emenda
262, de Plenário, ao PLC n.• 115193
(n.• 824!91, na origem), que regnia direitos e obrigações
à propriedade industrial. ··························-·····---····
247
Emenda n.• 263, de Plenário, ao PLC n.• I 15/93 __
(n.• 824.91 na origem), que regula diretos e obrigações à
propriedade industrial..............•. - - - - - · · · - · - 248
Emendas n.• 264 e n.• 265, de Plenário, ao PLC
n.• 115/93 (n.• 824191, na origem), que l1'gUia direitos e
obrigações à propriedade industrial........ ·-·········---249
Registrando o que foi tratado na negociação entre
os parlamentares ligados à agricultura e o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura e dos da
área ecoriômica: --·········:.........._.:.:__ ..:___________
. 290
Abordando o tema da reforma tributária brasileira.······················-·----···-··---·-···-···-··---·361
JOSAPHATMARJNHO

n.•

Encaminhando a votação da PEC n.0 40/95,. que

192

dispõe sobre a instimição de contribuição social para o
financiamento das ações e serviços de saúde.·········-··Parecer n.• 671/95-Comissão de Constimição,
Justiça e Cidadania, sobre ·a Mensagélll n.• 306.95 (n.•
961195, na origem), submetendo à aprovação do Senado,

nas Empresas-SEBRAE. ···-··········-······--··-·--------195
Leitura do PL n.• 642/95, que redheciona recursos para o Sistema Único de Saillle-sUS ......•.........-·-·- .
196
Leitura do PLC n.• 120.95 (n.• 4383/94, na ori-

na! Superior do Trabalho.···················-··--··----··
Parecer n.• 677/95-- Comissão de Constimição,
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento n.• 1.082!95,
qne solicita infonnações ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica, sobre a forma de controle da Administração Pública Federal em relação ao

que permite a admissão de professores técri.icos e cien·
tistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às instimições de pesquisa cientifica e
tecnológica........._._....•_ ....•...•..--···-·····-·-·-..
Leitura do PLC n.• 119!95, na origem), que redi-

reciona recursos do Sistema de Apoio às Micro e Peque~

cumprimento das disposições legais relativas as incom-

especial a Lucia de Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Tuadentes....... :......•.•---··
Leitura do PLC n.• 121.95 (n.• 4.693/95, na origem), que dispõe sobre a remuneração dos membros dos
conselhos de administração e fiSCal das entidades que

pau"bilidades entre os exercícios das funções de sociedade anônima. funções de gerência e participaçãO ei:n conselhOS-e recebimentos de remuneração em empresas de
capital privado.························---······-·-··--·
Homenageando postumamente o empresário Mamede Paes Mendonça.·-··················-.. --··---··~··· Homenageando postumamente o empresário Mamede Paes Mendonça. (Republicação) .......................•___
Discntindo o PLC n.• 101!93 (n.• 1.258/88, na
origem), que fixa diretrizes e bases da educação nacio-

menciona.

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

200

Leitura PDL n.• 150!95 (n.• 84!95 na origení), que

aprova o ato que renova a concessão oUtorgada à Rádio
Vale do Rio Grande LIDA:, para explorar S.rviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Miguel6polis-sP ............. -·-····--···--~---··-·---···Leitura do PDL n.• !51J95 (n.·· 143793, na origem), que aprova o texto do Acordo de Co-Produção
Audiovisual, celebrado entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasflia, em 27/IJ95 ... --·······--·-·-··-····-------Leitura do PDL n.• 152/95 (n." 74!95, na origem),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entotpecentes e
Substância Psicotrõpicas, celebrado entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da República de Coba, em Brasília, em 29/8/94. ··················'···--·

124

o nome de Nelson Antônio Diaba para compor o Tribu·

gem), que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão
199

~-

·~ 315

325
334
418

203

nal. ·······················--····---····--------··JOSÉBIANCO
Parecer n.• 666!95-Comissão de Educação," s·obre
PLS n. • 151!95, que dispõe sobre a instituíção do Vale-

467

cultura..-...... :... -----·--·····---·--···-

JOSÉEDUARDoDUfRA
..
PEC n.• 60&5, que altera o art 243 da Constimição Federal...·-···············--···-·---·----··-··-Encaminhando a votação da PEC n.• 39195 (n.•
6!95, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que quebra o monopólio da Petrobrás. ···········-·--

13

206

217

Encaminhando a votaçãO da Emenda n.e l-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecida à

.... 82

, 102

vm
PEC n.o 40195, que dispOe sobrei a inStituiçãO âe coiltribuição social para o fmanciamento das ações e serviços
de saúde•......--······---············------····---

.133

Encarninbando a votação do_ Requerimento n.o
!.351/95, que solicita adiamento da discussão do PLS
n.• 7519?,_que exf!ngue disposições legais que assegurant a pnsao

espeCial.················--········-···-·-··-······-.

!69

Criticando os aJ:gumeutos do Presidente da Repú-

blica para que os parlamentares aprovem a Reforma Administrativa......................- - · · · - - - · - - · - · - · - - - - ·

Emenda n.• 261, de Plenário, ao l'LC n.• I 15/93
(n.• 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industriai............. -······················-·······-Encaminhando a votação do PLC n.o 100/95 (n. 0
373/95, na origem), que aufulii:a o pan:ellimentO dó recolbimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em gemi, na forma que especifica. ..... .
Discutindo o ·PLc n.• 101/93 (n.• 1.258188, na
origem), que fixa diretrizes e bases da educação nacional ...................... -····---···-···-·······----PLS n.• 292195, que dispõe sobre a aplicação das

receitas provenientes das privatizações. .......... ::..·............ .
Explicando-se com relação às suas declarações ·
sobre a criação do Instituto Legislativo Bxasileiro. Aparte ao Sen. Renan Calheiros. ------······--·-·-··-- .
Registrando a reportagem da revista Vl3a, que
descreve as práticas de tortura polichU ainda como o
principal método de investigação da polícia brasileira. ...•
Propalando a ocupação das terras, antes mesmo
da implementação da lei de desapropriação de propriedades improdutivas prevista na Constituiçâo. Aparte ao
Sen. Geraldo Melo.···-···············-········-----·--·
DiscOrteiido sobre o acordo -entri O sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e a Ford. .•..••:........·-·-····-···········-·
JOSÉ FOGAÇA.
Parecer n.• 680/95-Comissão de ConstituiÇâo,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n.• 98195. (n.• 39/95, na
origem), que dispõe sobre a assunção, pela União de
operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual deEnergiaEiétrica-CEEEjunto a bancos franceses,
bem como de obrigações previstas nos respectiVoS con~
tratos comerciais, frrmados para o financiamento ·da ·
construção da Usina Termelétricade Candiola III- Unidade I. ··-··-···-·········-----·---··-·--·-····-·---Parecer n.• 695/95-Comissão de Constimição,
Justiça e Cidadartia, sobre o Oficio "S" n.• 128/93 (OF.
n.•J30-P/MC, de 13110/93, na origem), do Sr. Presidente do Supremo tribunal Fedem!, encantinbando ao Presidente do Senado federal para fins previstos no art: 52, X,
da Constituição Fedem!, cópia do acórdão prolatado no
Mandato de Segurança n.• 20505911 60/Distrito Fedeml.
PR n.• 121195, que suspende a execução do § 2.•
do art. J.• do Decreto-Lei n.• 1.866, de 913181, bem
como do caput do art. 1.0 e seu § 2.0 , do Decreto n.0
85.952, de 29/4/81 ......................- ..-·····--·:.:::::________ _ Parecer n.• 698195-Comiisão de ConstitUiÇão,
Justiça e Cidadania, sobre a emenda de Plenário ao
substitutivo ao PLS n.• 95/91, que estende à cobrança do
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Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇO:.FGTS o dis795
posto no arl_ 1.• daLein.•7.711, de 22112188. ···············Parecer n.0 700195-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadartia, sobre o Ofício "S" n.• 7/95 (OF. n.•
19/95-P/MC, d~ 2112/95, na origem), do Sr. Presidente
do Supremo Tnbunal Federal, encantinbando ao Presidente do Senado Fedem!, para os fins previstos no art. _
52, X, da Constituição Federal, cópia do acórdão prolatado nos autos do Recurso Extraordinário n.• 166772.J99
91210/S"IF/Rio Grande do Sul ....· - · - · - - · - · - · - Parecer n.• 701/95-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício "S" n.• 2195 (OF. n. •
45-P/MC, de 16/5193, na origem), do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal FederaL encaminhando ao Presidente
··do Senado Federal, para os fins previstos no art. 52, X,
da Constituição Fedem!, cópia do acórdão prolatado nos
atos do Recurso Extraordinário n.• 16677291210/S"IF/Rio Grande do Sul ..........................._ _ _
Acusando o Congresso de não cumprir a sua parte
com relação à legislação que conteria a violência no
·- 831
País. Aparte ao Sen. Sebastião Rocba. ···-························
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
A6õroimdo o aspecto social da i.ntervenção no
Banco Econômico..............................................._ _ _ _
.145

Encaminhando a votação do Requerimento n.0
1222195, solicitando que, sobre o PLC n. • 101/93 (n.•
1.258/88, na origem), que fiXa diretri:res e bases da edu-

, cação nacional, além da comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida , também. a Comissão de Assuntos
Econômico-s .............. ..-.. ~.-...... 4--·--·--U4-·--·-u
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Referindo-se aos descantinbos do Governo biasileiro com relação à agricultura do País.....~-...................:~~
_JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Registrando as impressões que teve do Presidente
da República em audiência que tratava do desenvolvimento da Amazônia. Aparte à Sen. Marina Silva .......... .
Ressãltando a importãnciâ.- do desenvolvimento
regional para a solução de problemas brasileiros. como o
da saúde. Aparte ao Seu. Bernado Cabral-····-----Pretendendo, por meio de uma emenda à Lei de
Diretrizes e Bases, a implementação de um programa de
-renda mínima ligado à educação e restrito às fanu1ias carentes do interior do País~ ············-···············-··u·· .. -~-~
PLS n.• 294/95, que altera dispositivos da Lei n.•
8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da
Constituição Fedem!, institui normas para licitações e
contratos de Administração Pública. ............................... .
JOSÉSARNEY
Homenageando o falecido Deputado Amaral Netto ..................•..................................................-·-···-PR n.• 115/95, que dispõe sobre a alienaçijo de
bens que integram o Patrim:ônio do Senado Federal........ .
PR n.• 116/95-da Comissão Diretora que cria: ·o
Instituto Legislativo Brasileiro por transfonnação de ór-

gão e~~ente._
·················································~·············4····
PR n.0 117195~ que dá nova redação ao caput do
art. 279 do Regimento Inteino do Senado Fedeml ......... .
PR n.• 118/95-Comissão Diretora, que cria o
Conselho Editorial do Senado Federal............................ .
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IX
PR n.• I 19195, que dispõe

sob~e

os gabinetes dos

Senadores.···············--····--··-~··-·--~-=---

Associand<>-se às manifestações de pesar expres-·
sas pelo Senador Joel de Hollanda pela mone do ex-Prefeito de Recife, Dr. Augusto Luceua. ··················-··-··
JÚUO CAMPOS
PLS n.• 284195, que regulameula o·
das embarcações do tipo moto-aquática em faiXas litorâneas de
praias, rios, lagos e reservatórios de represas.--~---···~
Apoiando a proposla do Senador Osmar Dias, que --

uso

280

um

.337 · -373195, na origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidaS p&
los empregadores em geral, na forma que especifica.·-··14

24

30

0

ceiro nacional.·············--··--····-···--··..--···· Emenda n.•1, de plenário, ao PR n.• 119/95, que
dispõe sobre os Gabinetes dos Senadores ....·-··-·-···--_
Emenda n.• 6, de pienárió, ao PR n.•-H9195, que
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores.........·--····-·
PLS n.• 296/95, que altera dispositivos da Le(U:"
6.494, de 7/12177, estendendo o direito à participação
em atividad.S de estágio ....:•....·-··-··-····---··---·
Tratando da questão do endividamento dos Eslados e Municípios. Aparte ao Sen. Vilson Kleinübing ..... .
Declarando que apresentou à Casa projeto de lei
que proíbe o uso de fumo com mais de 3,5% de nicotina,
para a fabricação de cigarros, na tenlativa de impedir
que os mesmos sejam fortifiCados. ···-···············---····-~-JÚNIA MARISE
-

72

Diseutindo o PLC n.• 114/94 (n. • 209/91, na origem), que regulamenta o § 1.• do art. 226 da Constituição Federal, que trata do Plan~amento Familiar e eslabelece penalidades.············---···--·-··-·--Requerimento n.0 1.400/95, que solicita informações ao Ministro da Fazenda, sobre a dívida dos Estados

com recursos oriundos do Fundo de Garantia por tempo
de Serviço-FGTS. ····-··············---···-.-···-·-··-··
Tratando da inviabilidade do Fundo Social de
742 Emergência para os Eslados brasileiros.·············-······-LAUROCAMPOS
743
Referindo-se ao Greenpeace e as ONG no combate ao desenvolvimento de arma a "l.rser", por parte do
· Pentágono. Aparte ao Sen. Júlio Campos. ····················801
PR n.• I 14/95, que altera artigo da Resolução n. •
11/94, que dispõe sobre as operações de crédito interno
808 e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí422

8A4

32

ca, que quebrn o monopólio da Petrobrás ............·-···--

101

Justific3nd0 a Emenda n. 2. de Plenário~ ofereci0

da à PEC n.• 39/95, que quebrn o monopólio da Petr<>-

que

na fonna que éspecifici" ...................... · - - - · · - - · -

453

-

580

e Municípios com programas e/ou projetos ímanciàdos

CriticandO as reforinas neoliberais, que pretendem quebxar o monopólio do petróleo e o apoio do Governo às mesmas.--·····---···-·-····---·····---·
Encaminhamio a votação da PEC n.0 39/95 (n.0
6195, na origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli-

brás....·-·····-··-···--····--·--··--·-·Pronunciando-se a respeito do progr.tina -de rádio,
A Voz do Bl:asil••......••••-·-·-··--·--····---·-··--·
Emenda n.• 248, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n.• 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industrial................. _ .•_.•___..___ _
Emenda n.• 250, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n.. 824/91, na origem), que regula direitos e obrlgações
à propriedade industrial .......................·--·····--····Emenda n.• 256, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n". 824/91, na origem), que regula direitos e obrigações
à propriedade industrial.············-··---···-----Emenda n.• 258, de Plenário, ao PLC n.• 115/93
(n". 824/91' na origeni),
regula direitos obngações
à propriedade industrial ..... _...............- - · · - - · · · - -

-445

Encaminhando a votação da Emenda n.• 7, de
Plenário, ao PLC n. "100195 (n". 373/95, na origem), que
autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,

Encaminbando a votação do Requerimento n.
1338/95, que solicita homenagem de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto. ·······-··--'--·······--·
PLS n.• 289/95, que altera disPositivos da Lei n.•
7.492/86, que define os crimes contra o sistema finan-

367

seca ·············~··---····----··-····-------···--·
Encamjnhando a votação do PLC n.0 _ 100195_ (n°.

sugere a contribuição dos beneficiados conl a terra no
processo da reforma agrária. Aparte ao Sen. Osmar Dias.
boicote à Copa do Mundo de
Propondo à Fúa
1998, a ser realizada na França, como forma de proteslar
contra os testes atômioos franceses neste fmal de século.

Discorrendo sobie a _situação da agricultura no
Brasil. principalmente nos Municípios assi>lados pela
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pios e de seus limites e condições de autorização. ..... -....

84

Requerimento n.• 1.339/95, que solicila informações ao Ministro da F3zenda, sobre as atitudes do G<>verno oom relação à privatização de estatais brasileiras•..
Requerimento n.0 1.340/95, que solicita informa-ções ao Ministro da Fazenda, sobre a alteração das re-

87

gras dos oonsórcios.............. ----··-----···---

:_ 88

Encaminhando a volação da PEC n.• 39/95 (n".
6195, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que quebrn o monopólio da Petrobrás. ·············-···--Discutindo a Emenda n.• I -Comissão de Constimição, Justiça e C.dadania, oferecida à PEC n.• 40/95,
que dispõe sobre a instituição de contribuição social
para o financiamento das ações e serviços de saúde .........
Criticando o enxugamento que o FMI Jariça sobre
os funcionários públicos e aposentados. Aparte ao Sen.
Mauro Miranda. .........·-·------···---·--·-···
Refetind<>-se à proteção aos bancos gerada pelo
· texto da alínea b da Constituição Federai. Aparte ao Sen.
Ademir Andrade.··········--·····---···------·-·Comentando a mudança de postura e de idéias do
Presidente da República ao longo de sua vida politica.
·Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ................... ...:_____ _
Criticando o Governo do Presidente da Repúbli-

· III

131

ISO
--156

310

ca ........................·--···----···---··-···--···-··...,--

. _312

Apontando os descaminhos e as contradições do
Governo -do Presidente da República.·············-----·-

331

X
Ques_tionando a relevância da educação numa sociedade como a brasileira. Aparte ao Sen. à Senadora
Benedila da Silva .............................. ··············-----·-··
Referindo-se às causas do caráter violento da sociedade brasileira. Aparte ao SeiL Ramez TebeL .............
LEVYDIAS
Encaminhando a vo1ação da Emenda n.• I -Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecida à
PEC n.o 40195, que dispõe sobre a iustituiçilode contribuição social para o fmanciamento das ações e serviços
de saúde................·-··---··-····~··-··-···-·-------Parecer n.0 668195.C0tuissão Diretora, apresenlando a redação fmal do PDL IL o 8W5 (n.0 71195, na
origem), que aprova o texto do Protocolo de Alteração ·
do Acordo scbre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o G<>verno da República Portuguesa, em Brasília, em
10/10/94..............................................._, _ __
Parecer n.0 669195-Cotuissão Diretora, apresenlando a redação fmal do PDL n.0 84195 ( 32/95, na origem), que aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo ao Exercício de Ativid.ades Remuneradas
por parte de Dependentes do Pesscal Diplomático, Consular, Administrativo· e TéCiiíeo, celebrado entre o G<>verno da República Federativa do Brasíl e o Governo do
Reino da Dinamarca, em Brasflia, em '1213194 . ............... .
Parecer n.0 670195-Coiiiissão Diretora, ·apresenlando a redação fmal do PDL n.' 147195 (n°. 183195, na
origem), que autoriza õ texto do Acordo sObie Doação
Cultural Japonesa, celebrado entre o Govemo da RepúblicaFederativadoBrasil e oGovemodoJapão, em Tóquio, em 3015195. ··----....................-········-···· ..··-...
Discorrendo sobre a questão da reforma agrária.Aparte ao Sen. Lúdio Coelho............... :..:.-...................... LÚCJO ALCÂNTARA
Denunciando a discriminação do OrÇãliientõ Cio- MEC com o Hospital Universitário do Ceará e reivíndicando soluções ao Governo, para que esse hospital continue funcionando.........................:......................:.....n•-Prevenindo o Estado e o Ministério da Jusfiça dos
riscos da formação de cartéis e monopólios privados no
processe de privatização........................... -"-·'-''~.. ~......
Requerimento n.0 1332/95, que solicila informações ao Procurador Geral da República, a respeito do
tráfico? comercialização ou doação de órgãos, tecidoS ou
partes do corpo humano..................................................... _
Parabenizando a Fundação Cearense de Amparo à
Pesquisa, pelo incentivo que dá ao desenvÕivimerit6- da
ciência e da teCnologia, por meio de finanCiãm:eti.tos qUe
são possíveis para os Estados mais pobres do País ...... :....
Parecer Oral sobre a Emenda n.0 1-Cotuissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecida à PEC n.o
40195, que dispõe scbre a instituiçãO de contribuição s<>cial para o fmanciamento das ações e serviços de saúde ..
Parecer n.0 667195-Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, apresennmdo a redaçi!O
do
substitutivo à PEC n.o 40195, que outorga competência à
União, pafa fustitilir contribuição pÍ'OVISólia-sobre movi--

riDa!

427
759

mentação na origem), trans'm.issão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. ................... _...........
Discorrendo sobre a precariedade da saúde brasileira e homenageando os médicos pelo seu dia. .. - .......... .
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Ata da 169ª-Sessão Não Deiiberativa
em 16 De Outubro de 1995

1ª- Ses~ã~ L~gislativa Ordinária, Da 50ª- Legislatura
Presidencta dos Srs. Jefferson Peres e Osmar Dias.
Concedo a palavra ao ncbre Senador !~abor
Júnior.
O SR. NABCR JÚNIOR (f'MDB-AC. Pronuncia
o seguinte disc'-'S().) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, cs graves problemas vividos pelo Estado do Acre vêm merecenáo a'Tipla e entristecedora

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Declaro aberta a sessão.
·
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
lido.
Não hã expediente a
Hã oradores inscritos.

ser

cobertura da imprensa nacional, principalmente
quando aborda escândalos e erros grotescos come·
tidos pelo atual Governador.
Recebi, no final da tarde da sexta-feira última,
cópia de mensagem ·enviada pela Prefeita em exercício de Rio Branco, Capital do Estado, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em que a
Sr" Regina Uno lamenta - como todos os bons
acreanos lamentam - "a situação, tão deprimente e
angustiante, como essa que estamos vivendo (••• )
com a ausência total de Governo em que se encontra nosso Estado".
DenlJ'lCia a Prefeita Regina Uno a permanente
ausência do Sr. Orleir CameR, frisando que o mesmo,
"desde que foi empossado, passou a maior parte do
tempo fora do Estado", sendo mais grave o aspecto de
que, com essa conduta, o Governador "estã cada dia
mais distante dos problemas enfrentados pelo nosso
povo", problemas que, segundo aquela consagrada líder a::reana, se concentram "na retirada ilegal do mogno (••.), as recentes ameaças sofridas pelo Padre PaOIino Baldassari (•••), os problemas de saúde p(blica
que se avolumam, com epidemia de febre tifóide no
Mmicípio de Tarauacá, (•.•) índios morrem nas aldeias
sem qualquer atendimen1D, doentes são maltratados
nos hospitais e centros de saúde", e mlitos outros dramas. registrados em extensas matérias da imprensa
estadual, Ct.gos exemplares também foram transmitidos para meu gabinete por S. Ex!', que os classifica,
com razoo, de "verdadeiras fotografias da situaçl!o em
que o Acre se encontra".

A mensagem da Prefeita em exereício é uma
denúncia que não pode passar em branco, pela Serena firmeza que marca as circunstãncias tenebrosas hoje sofridas pelo povo acreano. E, por isso,
rogo à Presidência que a sua íntegra seja ptillicada
juntamente com este pronunciamento, no Oiãrio do
Congresso Nacional, registrando, para o futuro, a
coragem e o espírito público mais uma vez evidenciados pela Sr" Regina Uno. Que, inclusive, reafirma
as denúncias sobre "a apreensão de um Boeing"
cuja propriedade seria do Governador e a assinalura, por ele, "de uma carta de intenÇôes coni empresa
colombiana de idoneidade questionãvei".
Essas denúncias, corno disse hã pouco, jã foram objeto de diversos pronunciamentos, feitos por
mim, pelo Senador Aaviano Melo e por outros senadores, inciusive de São Paulo, como nosso Colega
Romeu Tuma E chegam hoje com a autoridade moral. e a seriedade política da Vice-Prefeita da Capital
do Acre, o que abona o pedido de inciusão do inteiro
teor de sua mensagem nos Anais da Casa.
Corno de hábito, os Senadores do Acre estao
agindo, com firmeza e seriedade, para resolver esses
e outros graves problemas do Estado. Na mesma hora
em que a cópia do fax da Prefeita em Exercício chegava ao meu Gabinete, estava no Palãcio do Planalto,
participando de uma reunião com o próprio Presidente
da RepúbfK:a, em companhia da Senadora Marina Süva, dos Prefeitos Jorge Viana e Agúnaldo Chaves,
respectivamente de Rio Branco e de Sena Madureira,
e de três dos mais legítimos e respeitados expoentes
do clero a::reano, o Bispo O. Moacir Grecchi e os Padres Paolino Baldassari e Heitor Tunini. Contamos,
também, com a participação do Senador José Roberto
Arruda, VICEI-líder do Governo, que, sensibilizado com
a gravidade dos asst.ntos em pauta, prontificou-se, espontaneamente, a acompanhar e endossar as denúncias e as reivindicações que a sociedade acreana fazia
por nosso intermédio.
Além dos problemas econõmicos e sociais, expressamos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso nossa preocupação com o clima potencialmente explosivo existente em i:liversas ãreas do Estado,
inclusive com ameaças de morte feitas ao Padre
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Paolino Baldassari, ameaças que têm o vão obje!ivo
de calar e provocar a omissão daquele corajoso sacerdote. A emoção e a preocupação que cercaram a
audiência, nesse momento, não impediram a abordagem dos demais pontos da agenda, com serenidade e objetividade, tanto pelos representantes da
sociedade acreana quanto pelo Governo Fede.ral. E
o Presidente da República incumbiu seu Vice-Líder,
Senador José Roberto Arruda, de tomar as providências necessárias junto às repartiçõ&s oficiais que
têm jurisdição sobre os problemas levantados.
Uma das principais evidências será a reunião
conjunta com os Presidentes do INCRA e do IBAMA,
para debater os problemas relacionados com a reforma agrária no Acre e a criminosa devastação das
reservas de madeiras nobres da região, principalmente o mogno, que ali encontra suas últimas reservas em todo o planeta.
Com isso, teremos o desdobramento do primeiro contato já mantido com o novo Presidente do INCRA, Sr. Francisco Gra2:iano, oportunidade em que
o mesmo foi cientificado dos graves problemas e
ameaças que cercam o problema fundiário no Acre,
cujo território é Ocupado, em grande parte, por terras
submetidas às diretrizes de seu Instituto.
· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, levei,
juntamente com a Senadora Marina Silva, prefeitos
e líderes religiosos, uma pauta objetiva de questões
carentes de solução imediata e rigorosa, por parte
do Governo.. Nela, destacam-se três itens: situação de abandono dos extrativistas e pequenos
agricultores, gerando miséria absoluta no ~mpo e
nl;CCidãôe; rêtíiada irregular e iridiscriminada de
.mogno; e violências contra os que defendem a popuração e a conservação das florestas. Em seus
desdobramentos, encontramos reMndicações cujo
atendimento é indispensãvel para a própria sobrevivência da soberania nacional sobre aquela parte
da Amazõnia, como incentivo para as áreas remanescentes de extração de látex e de castanha e
asfaltamento das BRs-317. e 364 sob estrito controle ambiental, o que preservará a qualidade de
vida na área e não impedirá a abertura de rotas
para o progresso.
• Essa pauta, exemplar pela seriedade e pela
objetividade ccim que foi elaborada e teve seus
pontos escolhidos, é também digna de constar dos
Anais da Casa, o que ora solicito à Presidência E
o faço, mais uma vez, com a preocupação de propiciar aos brasileiros do futuro, provas concretas e
irretorquíveis de que nós, os seus representantes
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na atual Legislatura, não nos omitimos nem nos
perdemos em questiúnculas supérfluas - ao contrário, lutamos sempre pela obtenção de recursos
materiais e de incentivo político-administrativo
para _que a Região AmazOnica se converta em celeiro e caminho rumo ao progresso social e ao desenvolvimento econOmico sem dilapidar o patrimOnio ambiental, a nós legado pelos antepassados
que faziam da floresta sua maior fonte de religiosa
veneração.
O povo do Estado do Acre pode, mais uma
vez, confiar nos legítimos representantes que enviou ao Senado Federal, porque estaremos sempre atentos na defesa das soluções que melhor
atendam as suas justas preocupações, principalmente aquelas levadas ao Presidente da República, que credenciou o Vice-Lfder José Roberto Arruda para acompanhar seus desdobramentos em
nome do Governo.
Estamos, repito, atentos e empenhados na
busca dessas soluções, que atenderão às legitimas reivindicações feitas por todos e cada um dos
cidadãos acreanos e que encontraram, na pauta
da audiência com o Presidente da República e na
mensagem da Prefeita em exercício de Rio Branco, as mais precisas e irretocáveis palavras.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.
AUDI~NCIA COM O PRESIDENTE
-FERNANDO HENRIQUE CARDQSO · -

13 de outubro de 1995 -. Brasflia
Senadora Marina Silva (PT/AC)
Sen. Nabor Júnior (PMDB)
Bispo Moacir Grecchi
Pe. Paolino Baldassari
Prefeito Jorge Viana (PT)
Prefeito Aguinaldo Chaves (PPB)
Pe. Heitor Turrini.
1) SITUAÇÃO DE ABANDONO DOS EXTRATIVISTAS E PEQUENOS AGRICULTORES, GERANDO MISÉRIA ABSOLUTA NO CAMPO E NA
CIDADE
A crise da produção na região representada
pelo extrativismo da borracha, da castanha e outras,
e pelos projetes de colonização, alinge diretamente
as populações rurais, deixando-as sem alternativas
mínimas de sobrevivência. A conseqOência é o
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abandono da floresta (seringais) e o êxodo para as
cidades, que não têm condições para atender essa
população.
Propostas:
• Reservas Exlra!ivistas e Borracha: Preço mfnimo para a borracha, garantia de compra (contigenciamenfll) e programa emergencial para o extrativismo dentro e fora das reservas, com ênfase para
educação e saúde.
• Refonna Agrária: Deve ser implementada de
forma descentralizada na região, através de parcerias entre municípios, estados e União.
Assentamentos: Criação de mecanismos para
barrar a reconcenfmção de terras (no Acre, 30% das
áreas desapropriadas já voltaram para o latifúndio),
fortalecimenfll da Agricultura Familiar e implementação de um programa para que as prefeituras façam
a gestão dos assentamenflls, como vem fazendo a
prefeitura de Rio Branco.
• Promover o recadasl!amenfll das terras na
região:.
• Projeflls Agro-Aorestais: Apoio a iniciativas
como os pólos agro-florestais municipais ou os projetas de cooperativas e associações, como o RECA
em Califórnia e Extrema (apoiado peta Igreja).
• Resolver a situação de litfgio entre o Acre e
Rondônia nas vilas de Extiema e Califórnia, onde
mais de 20 mO pessoas estão excluídas dos direitos
de cidadania, porque não sabem a que Eslado pertencem.
Estrada: Asfaltamenfll da BR-,'364 e 317, garantindo a conservação do meio ambiente, levando a
melhoria das condições de vida para as populações,
tomando-se um exemplo de "esl!ada ecológica".
2) RETIRADA IRREGUlAR E INDISCRIMINADA DE MOGNO
A garimpagem de mogno que provocou uma
degradação irreparável no Pará e em Rondônia,
agora chega ao Acre com uma política de !erra arrasada As madeireiras encontram a miséria dos trabalhadores extralivistas que sempre conservaram as
nossas florestas e fronteiras, e agora são forçados a
vender árvores inteiras por preços irrisórios (mogno
a 1o reais o metro cúbico) para ser vendido nos portos de Paranaguá ou Belém por um mínimo 800
reais o metro cúbico.
Proposta:
• Suspensão imediata na exploração de mogno
e oufms madeiras nobres para promover uma conferência sobre o mogno, na Amazônia, estabelecendo
um pacfll, onde se defina formas de exploração ade-
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quedas ao desenvolvimenfll sustentável, e envolva
consumidores, madeireiros, importadores, exportadores, extrativistas, trabalhadores da madeira, governos e ONG.
·
• Os produflls florestais se explorados de maneira adequada podem financiar o desenvolvimenfll
regional. Portanto, é preciso acabar com a exportação de madeira bruta, promovendo o seu beneficiamenfll local e . gerando emprego e renda Não se
pode liberar o ICMS para exportação de madeira nobre da Amazônia sem beneficiamentD:
• Cumprindo acordos internacionais, o governo
deveria implementar um programa de certificação de
origem para a madeira nobre.
3) VIOLIÕNCIA CONTRA OS QUE DEFENDEM
A POPUlAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS
A ausência do governo neste contexfll corrobora
para a violência contra os pequenos expondo flderanças locais, como os padres Paulino Baldassari e Heitor
Turini, à emeaça das madeireiras. Isso não é novidade
em nosso Estado. Nós vivemos a violência dos cicios
da borracha (sistema sarni-escravo do aviamenfll), depois veio o ciclo do gado, que levou nossos amigos
WUson Pinheiro e Chico Mendes e hoje é madeira
Proposta:
• Dotar as insti!Uções federais de segurança e
fiscalização de estrutura capaz de garantir a ordem
e a segurança de flldos, em especial aqueles que se
çolocam contra a devastação e a degradação social.
• Esforço concenl!ado para coibir a violênciá e
capturar Darli e Darei Alves, assassinos de Chico
Mendes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO- ACRE
Rio Branco-AC, 11 de outubro de 1995
Excalentíssimo Senhor Presidente da República,
t lamentável que tenhamos que nos dirigir a
Vossa Excelência para relatar uma situação tão depoimente e angustiante COt;lO essa que estamos vivendo. Infelizmente com a total ausência de governo
em que se enconfm o nosso Estado, não temos outra alternativa a não ser recorrer às instãncias Sl4J9riores do país para que alguma providência seja tomada
Acreditamos já ser do vosso conhecimento que
o atua1 governador do Acre, Sr. Orleir Messias Cameli, desde que foi empossado, passou a maior
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parte do tempo fora do Estado. Suas viagens são
tão rotineiras que a imprensa local já publicou uma
manchete dizendo que: "Orlei Cameli visita o Acre".
Mas o mais grave, senhor Presidente, é que o governo está cacfu dia mais distante dos problemas enfrentados pelo nosso povo. A retirada ilegal de mogno, que vem sendo denunciada no Brasil e no .exterior, ainda não obteve sequer um posicionamento do
governador. As recentes ameaças sofridas pelo padre Paolino Baldassari parecem não ter causado
maiores pJ"eOCq>ações. Os problemas de saúde pública se avolumam, com epidemia de febre tiróide no
município de Tarauacá. A companhia de saneamento básico Sanacre, sequer aceita discutir sua responsabilidade nos mais 700 casos já registrados índios morrem nas aldeias sem qualquer atendimento.
Doentes São maltrados nos hospitais e centros de
saúde de nossa cidade serviços não foram municipalizados até hoje por absoluta irredullbi.lidade por
parte do governador. Todos esses problemas são,
mostrados pela imprensa, como comprovam os recortes que enviamos em anexo, verdadeiras fotografias da situação em que o Acre se encontra
Todos esses fatos dizem respeitO às responsabilidades do governo estadual. O Ministério Público
e a Procuradoria da República no Estado têm procurado incessantemente chamar o poder público estadual a assumir suas responsabilidades. O governador, no entanto em audiência com o ProcuradorGeral da República, Geraldo Brindeiro, pediu que o
Procurador da República no Estado, Luís Francisco
Fernandes seja transferido para outra unidade da
Federação, simplesmente por estar cumprindo seu
dever de exigir o cumprimento das leis de proteção
ao meio ambiente, aos cidadãos e aos recursos públicos.
Os problemas de nosso Estado já ganharam
destaque nacional e, infelizmente, mais uma vez
tendo o governador como protago·nista. Primeiro,
com a apreensão de um Boeing 727 de sua propriedade, com documentação e carga irregulares. Depois com a assinatura de uma carta de intenções
com uma empresa colombiana de idoneidade questionável, conforme denúncia feita pelo Senador Romeu Tuma. OS termos dessa carta previam que a
empresa Mobil Ami Research faria um empréstimo
de 165 milhões de dólares para pavimentação de
estradas no Acre. Em troca, obteria sob- regime de
comodato, controle sobre uma extensa área de floresta tropical pelo período de dez anos.
Consideramos, Senhor Presidente, que todos
esses problemas podem ser melhor. relatados na
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audiência que Vossa EXcelência concederá, na
próxima sexta-feira, aos padres Paolino BaldaSsari
e Heitor Turrini, o bispo D. Moacir Grechi, o prefeito Jorge Viana e a senadora Marina Silva, pessoas
que conhecem profmdamente a situação de nosso Estado. Se nos adiantarmos em fazer este relato é para que Vossa Excelência tenha previamente
a certeza de que o povo acreano deposita grandes
esperanças na ação do governo federal.
Na verdade, Senhor Presidente, estes proble- -mas escapam à capacidade de decisão da sociedade civil acreana e dos poderes constituídos em
âmbito estadual. Somente um posicionamento firme do governo federal pode colocar freio nos abusos e -na devastação de que temos sido vítimas.
Apelamos, portanto, a Vossa Excelência para que
sejam buscadas todas as alternativas possíveis
para que o Acre possa superar esse momento difícil de sua história e possa voltar a contribuir para o
engrandecimento da nação brasileira, como tantas
vezes o fez no passado heróico de que nos orgulhamos.
Certa de vossa alenção e compreensão, em
nome do prefeHo Jorge Viana e da popuação que
representamos, expressamos_ a disponibilidade da
Prefeitura de Rio Branco em todas as iniciativas
que Vossa Excelência julgar necessárias ao equacionamento e solução dos graves problemas que
procuramos relatar.
Atenciosamente, - Regina ,Amélia de Alencar
Lino-Cóelho, prefeita em exercício de Rio Branco,
Acre.
Exceientíssimo Senhor
Fernando Henrique Cardoso
Presidente da República
Brasília- DF.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao Sr. Senador Ademir Andrade. S.
ExB tem a palavra por vinta minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na história recente da nossa agricultura,
a soja tem ocupado um lugar de destaque, transformou-se em tator de riqueza para munas dos nossos
produtores e contribuiu, de forma sLtlstancial, para o
aumento dos negócios internacionais do Brasil. Fez
com que o Brasil alcançasse níveis históricos de
produtividade e a agricultura tivesse um realce como
nunca teve antes; incorporou cerrados, antes inexplorados, à nossa fronteira agrícola, com invejáveis .
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níveis de produtividade. O sucesso da cultura da
soja tem sido tão grande que o Brasil é hoje o segundo maior produlor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, e o maior exportador de farelo e óleo
de soja. Em 1995, a produção brasileira foi de 26 milhões de toneladas, das quais a parte exportada deverá render ao País cerca de U$4 bilhões, 10% de
todas as suas exportações.
Apesar desses resultados, a produção agrícola
brasileira ainda é pequena diante das nossas necessidades e também em face do tamanho e do potencial do nosso País. O Brasil tem, todavia, a possibilidade de poder contar com muitos espaços sobre os
quais a fronteira agrícola poderá se espalhar. Somente na região dos cerrados, ainda há cercá de
140 milhões de hectares a serem desbravados, apesar da intensa ocupação verificada nas duas últimas
décadas.
Se, entretanto, formos observar com cuidado a
situação da agricultura nos estados de maior produção, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, verificaremos que um grave problema a aflige.
Devido às grandes distâncias e à falta de meios eficientes de transportes, a produção aí colhida chega
ao seu destino com um custo basfante elevado, em
decorrência dos altos fretes. Além disso, também
nessa região, verifica-se aquela distorção já característica do Brasil: o transporte está quase todo centrado nas rodovias, o que encarece ainda mais o frete.
Por isso, a conquista de mais áreas agricultáveis
dos cerrados deveria acontecer juntamente com o
desenvolvimento de uma política de transportes,
para que a produção pudesse ser facilmente escoada até os centros consumidores ou atá os portos,
quando se destinassem à exportação.
A despeito, entretanto, dessas dificuldades, o
Brasil tem necessidade urgente de promover um
crescimento da sua produção agrícola. quer para o
atendimento de suas necessidades internas,. quer
para a obtenção de divisas internacionais. Conhecedor dessas necessidades e da geografia do Es!ado
do Pará, vejo que a solução para llSSe problema encontra-se justamente lá. A viabilidade econõmica do
plantio de soja nas regiões SuVSudeste do Estado já
é conhecida, fazendo parte inclusive de um plano de
desenvolvimento do Governo. Recentemente foi estudada a possibilidade de se introduzir essa cultura
também na região nordeste do Estado, através de
levantamentos e análises elaborados pela Agrotrade
- Consulforia Agrícola Lida, por encomenda da Federação da Agricultura do Estado do Pará.
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Os resultados desse levantamento são simplesmente animadores, em decorrência de dois fatores principais:"- localização geográfica do Estado e
o seu clima O Estado do Pará ocupa uma região
que o coloca perto dos maiores mercados consumidores do planeta: os Estados Unidos e a Europa
Enquanto nos Estados do Centro-Oeste, o escoamento da safra se dá quase que unicamente por rodovia. percorrendo imensas distâncias, no Pará a situação é inversa: se a produção for na nossa região
nordeste, o percm;o rodoviário será em fomo de
200km, chegando ao Porto de Belém, que fica em média 4.000km manlimos mais próximo dos países do
hemisfério norte do que os portos do Sul do Brasil.
O clima é outro fafor preponderante a favor da
implantação da cultura da soja nessa região: ao invés
de acontecer nos meses de outubro ou novembro
como no Sul, o plantio aí se dá nos meses de abril, período em que ocorre a maior concentração de chuvas
na região, dando-se a colheita a partir do mês de
agosto, época de estiagem Esse é o tempo da entressafra, no Sul e no Sudeste do Brasil, quando os preços
dessa leguminosa estão mais elevados. Assim, produzir soja nessa região transforma-se ainda num fafor regulador do mercado, colaborando para garantia do
abastecimento e para a estabilização dos preços.
Creio que esses dois fatores por si só já seriam
suficientes para justificar a implantação da soja nessas duas regiões do Pará Todavia, não são esses
os dois únicos fatores positivos; existem outros
igualmente importantes, igualmente vantajosos.
Quando se fala de agricultura na Região Norte,
um tema que vem à mente de qualquer um é aquele
relacionado ao meio ambiente. Nesse aspecto, entretanto, não deverá ocorrer problema. pois não se
cogita de ocupar áreas de florestas com agricultura
A implantação dos pólos produlores no Pará não
terá impactos negativos no ecossistema, dado que
não há necessidade de desmatamento para formação das ruturas, já que elas ocuparão principalmente as áreas degraç!adas de pastagens na região nordeste do Pará e os cerrados no St.i-sudeste. Existem
no nordeste paraense cerca de 2 milhões de hectares de áreas alteradas pelo homem. O cultivo de
soja e de outros grãos contribuirá para a recuperação da fertilidade do solo e para seu aproveitamento
futuro com culturas permanentes, pela ação corretiva do calcário e da incorporação de nutrientes fosfatados, potássicos e nitrogenados. ·
O plantio da soja no mês de abril permitirá maximizar a capacidade produtiva do solo com o plantio
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da safra de milho em novembro/dezembro. A rotação das culturas de milho e soja é, do ponto de vista
agronômico, ideal para melhorar as condições de
manejo e uso da terra, uma vez que a soja é um excelente adubo verde que retém o nitrogênio e o incorpora ao solo.
A disponibilidade de soja e milho na região,
além de provocar o surgimento de indústrias de beneficiamento desses grãos, será também um grande
incentivo a que se estabeleçam ai outros empreendimentos destinados à produção de carne suína, bovina e de aves, suficiente para abastecer a região de
proteína animal em grande quantidade e a preços
mais reduzidos. A produção de milho na região contribuirá ainda para diminuir a dependência do Norte
no abastecimento desse cereal, cujos preços no
Pará chegam a ser 40% superiores aos praticados
na região Centro-Sul.

Araguaia, Santana do Araguaià e Santa Maria das
Barreiras.
Dada a semelhança de clima e solo dessa região com aqueles verificados também na região de
Balsas, a mesma tecnologia empregada com sucesso no Maranhão poderá ser transportada para terras
paraenses, tendo em vista que já existem inclusive
variedades de soja adaptadas ao clima e ao solo da
região desenvolvidas pela Embrapa
Por outro lado, a existência de jazidas de rochas calcárias adequadas para o uso agrícola, nos
municípios de Marabá, Curionópolis e Santana do
Araguaia, ainda sem exploração, e das indústria do
norte de Goiás, a 42 quilõmetros de Conceição do
Araguaia, em funcionamento normal, tranqüiliza a
região quanto ao abastecimento desse importante
insumo que deverá ser usado em larga escala para
a correção dos solos ácidos do cerrado.

A implantação do cultivo da soja em apenas

No que tange ao transporte, essa região é também privilegiada, pois hoje se liga a Marabá por estradas asfaltadas que, apesar de esterem mal conservadas, são de fácil recuperação. De Marabá chega-se ao Porto de ltaqui por ferrovia e daí navios fazem a ligação com o resto do mundo. Enquanto nos
outros portos brasileiros as despesas portuárias situam-se em 8 dólares por tonelada, no Porto de liaqui elas correspondem à metade, 4 dólares.
Além disso, estamos lutando para implementação da Hidrovia do Araguaia-Tocantins, em sua extensão completa, o que fará com que a produção de
soja no cerra€1o do sul e do sudeste paraenses possa ser escoada através do porto de Belém, bem
como a produção do Centro-Oeste brasileiro, gerando assim mais divisas para o Estado do Pará e diminuindo o custo do frete. Nossos esforços, hoje, são
no sentido de incluir no Plano Plurianual, através de
emenda inclusive já encarnpada pela Bancada Parlamentar da Amazônia, a construção das eclusas do
Tocantins, em Tucuruí, e o derrocamento das corredeiras de Santa lzabel, além de outras obras, para
que a Hidrovia Araguaia-Tocanlins seja uma obra
transformadora de nossa realidade.

50% das áreas disponíveis na região Nordeste, o

que corresponde a cerca de 1 milhão de hectares,
permitirá atingir um vai ume de produção de aproximadamente 2,2 milhões de toneladas; supondo-$e
uma produtividade média de 2.20b kg por hectare.
Aos preços correntes, essa quantidade gerará uma
renda bruta, somente no segmenlo da produção, da
ordem de R$500 milhões, sem contar outros efeitos
que advirão da implantação desse processo produtivo.
Considerando que, como regra geral, para
cada real produzido na agrictJtura, outros três ~is
são gerados em atividades correlatas, como armazenagem, transportes, industrialização e comercialização, estima-se que o programa, no seu estágio final de implantação, movimente recursos da ordem
de R$2 bilhões, dando origem a um pólo econômico
com dinamismo próprio, capaz de gerar 85 mil empregos diretos e 125 mil indiretos, elevando significativamente a renda e a qualidade de vida da população local, espalhada por cerca de quinze municípios localizados nas áreas de influência das rodovias BR-222 e BR-01 O, respectivamente a BelémBrasília e a Pará-Maranhão.
As regiões Sul e Sudeste do Estado também
oferecem boas perspectivas para o cultivo da soja,
por serem justamente uma continuação dos cenados do Centro-Oeste. Levantamentos já efetuados
indicam que, nessa região, existem cerca de um milhão de hectares de cerrado disponíveis e apropriados para o cultivo dessa leguminosa, abrangendo os
_ Municípios de Redenção, Pau D'Arco, Conceição do

Esse plano de desenvoMmento da região su e
sudeste do Estado já faz parte do Plano Operativo
de Politica Agrícola - Pará Rural, já em fase de implantação pelo governo do Estado, com o apoio do
Governo Federal. Esse plano tem por objetivo ainda
introduzir o Esl!!do do P!!!á no Progmma Corredor
de Exportação Norte, desenvolvido pelos estados de
Tocantins, Maranhão e Plauf, com o objetivo de pro- .
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duzir cinco mlhões de toneladas/ano de grãos em
três milhões de hectares de cerrados. Inexplicavelmente, o Estado do Pará ficou de fora desse programa, embora conte com vasta extensão de tanas
com as mesmas características de solo e clima verificadas nesses outros Estados.
Esse é o nosso trabalho, agora, para incluir o
Pará nesse plano.
A utilização dessas regiões para o cultivo da
soja pennitiria um melhor aproveitamento econômico
de suas potencialidades, bem como serviria para
frear e conter o avanço da fronteira agrfcola sobre
ecossistemas de florestas.
Como fontes de recursos para o financiamento
desses projetos, poder-sa-ia contar com créditos extemos obtidos pelo Estàdo junto a organismos internacionais com o aval da União e repassados aos
produtores; Com financiamentos do Finame Agrlcola
e do PAI - Programa Amazônia Integrada, ambos
com recursos originários do BNDES; com recursos
do Fundo Constitucional do Norte, por intermédio do
Programa de.Apoio ao DesenvoMmento Agrícola,
bem como com os incentivos proporcionados pela

Sudam.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"& e Srs. Senadores, julgo mais do que justificado e oportuno fazer
com que o Estado do Pará, detentor de 15% do território brasileiro, segundo Estado em tamanho, com
1,2 milhões de quilOmetras quadrados e, lastimavelmente, com uma produção agrícola de apenas 400
mil toneladas/ano, o que representa menos de 0,6%
da produção nacional, passe a integrar efetivamente
a fronteira agrlcola do Brasil, transformando-se,
quem sabe, um futuro próximo, em um novo eldorado da agricultura.
Apelo, pois, para o Senhor Ministro da Agricultura e da Refonna Agrária para que o seu Ministério
se associe aos interesses do Governo do nosso Estado e crie facilidades, incentivos e apoio dos produtores para que possam integrar esse programa. Ao
Senhor Presidente da Repí.Diica . proponho que
transforme o Estado do Pará numa das alternativas
para à realização de uma das suas cinco metas b&sicas de Governo, a agricultura, promovendo os assentamentos prometidos, acabando os conflitos hoje
existentes, pois estou convencido de que essa decisão levará o Estado a um patamar de efetiva independência, de progresso e de desenvolvimento. A
viabilidade econõmica do projeto já foi constalada;
resta agora tão-somente colocá-la em prática, conseguindo alocar os recursos necessários a tão im-
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portante programa. Esse é o dever de todos os políticos responsáveis pelos destinos do nosso povo.
A soja produzida no Pará, seja no sul e sudeste, seja no nordeste, pelas condições especiais do
nosso Estado, dará aos seus produtores maior rendimento do que em qualquer outro lugar do Brasil.•
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho,
por cessão do Senador José Samey.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Declino do uso
da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Para
tristeza do Senado, que não poderá ouvHo.
Concedo a palavra oo Senador lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero abordar dois
assuntos que não guardam relação entre si, mas
que me têm causado preocupação e sobre os quais
tenho me debruçado. Julgo oportuno trazê-los ao conhecimento e à discussão no Senado na tarde de
hoje.
O primeiro se refere aos chamados hospitais
universitários, destinados ao ensino. Na semana
passada, o Ministro Adib Jatene visitou o Ceará,
onde cumpriu vários compromissos. Foi à Assembléia Legislativa do Estado para debater a questão
da crise na saúde; firmou uma série de convênios e
acordos de colaboração com o Governo do Estado;
fez uma visita à Reitoria da Universidade Federal do
Ceará, onde debateu, com estudantes, professores
e Reitor, a crise do Hospital Universitário, que, praticamente fechado, está atendendo apenas aos pacientes ainda internados e não mais recebe doentes,
por se encontrar em insolvência financeira.
Os professores, os alunos, o Magnífico Reifor
da Universidade do Ceará, Professor Roberto Cláudio, e o Diretor do Hospital Universitário, Professor
César Forte, tiveram oportunidade de expor ao Mi- .
nistro da Saúde várias queixas, corno a de que existe uma desigualdade de tratamento orçamentário
por parte do Ministério da Educação em relação aos
diferentes hospitais de ensino superior que estão,
corno se sabe, sob sua alçada administrativa.
Dei-me, então, ao trabalho de solicitar um levan-

tamento no Orçamento de 1995 e verifiquei que a
queixa tem absoluta procedência. Há, realmente, urna
desigualdade de alocação de recursos para aqueles
hospitais de ensino que é de difícil explicação.
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Esses número.S variam muito-: Por exemplo, o ,
pequeno, mas bravo Estado de Sergipe.••
No pequeno, mas bravo, Estado de Sergipe, o
Hospital das Cffnicas tem uma dotação no Orçamento deste ano, que se encontra em execução, de
R$665 mil, já tendo sido liberado, até agora, R$557
mil. O Hospital de Clínica de Porto Alegre, por exemplo, tem uma dotação total de R$80 milhões. O Hospital Universitário da Universidade do Rio Grande,
no Rio Grande do Sul, tem urna dotação de R$41 O
mil; o Hospital Universitário do Rio de Janeiro tem
uma dotação de R$1 O milhões; na Universidade do
Amazonas, seu Hospital das Clínicas tem uma dotação de R$1 1 milhões; o Hospital da Universidade
Federal de Pernambuco tem uma dotação total de
R$4,6 milhões, incluindo pessoal, custeio para manutenção e investimento.
Quanto ao Hospital da Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, tem uma dotaçãe de
R$85 mlhões; o da Universidade Federal do Ceará,
que se encontra fechado, tem urna dotação total de
R$8,9 milhões.
Como se vê, há urna discrepância de tratamento mui!o grande feita pelo MEC no- Orçamento a esses diferentes hospitais de ensino. Ainda que se
queira admitir algum tipo de parâmetro que levasse
em conta, por exemplo, número de leitos, é tão grande a diferença que, de fato, demonstra haver uma
discriminação, tomando praticamente inviável o tuncionamen!o de hospitais de ensino que recebem dotações tão insignifiCantes.
Espero que, em uma reunião que acontecerá
amanhã entre au!oridades dos Ministérios da Saúde
e Educação, resulte algum entendimento que permita o estabelecimento de algumas linhas de ação que
possam reabrir os hospitais de ensino. Não há como
se imaginar o funcionamen!o de uma faculdade de
medicina, ou de um' curso de medicina, em bases
respeitáveis e científicas, sem o funcionamento do
seu hospital universitário.
Apelo mais uma vez tanto ao Ministro Adib Jatene mas, sobretudo, ao Ministro Paulo Renato, a
quem o problema está diretamente afeto, que encontrem soluções para acudirem a Universidade Federal do Ceará com o funcionamento do seu hospital
de ensino. Até porque tanto o Prefeito da Capital
quanto o Governador do Estado já se prontificaram e
estão, de fato; adotando uma série de providências
que levam um certo apoio financeiro-administrativo
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ao hospital. Porém, o problema é basicamente do .
Governo Federal através do Ministério da Educação.
O segundo assunto, que não tem qualquer ligação com o primeiro, mas que tive a oportunidade de
tratar um dia desses, rapidamente, em aparte que concedi ao Senador Eduardo St.plicy, no discurso que S.
Ex" fazia aqui sobre o processo de privatização e a
Sl.bstituição do Dr. Edmar Sacha no BNDES, é sobre a
questão do risco, do perigo da formação de cartéis e
monopólios privados, decorrentes do processo de privatização, tal como está sendo conduzido.
Formulei um pedido de informações ao Ministro
da Justiça, Nelson Jobim, cuja resposta está datada
de 4 de outubro de 1995, mas que recebi há cerca
de urna semana aqui, no Senado, indagando sobre
processos instaurados no âmbito daquele Ministério,
sobre formação de monopólios e oligopólios, em decorrência do Programa Nacional de Desestatização.
Diz S. Exª:
"Em resposta, cabe-me informar V. Ex"
e o Senador Lúcio Alcântara - uma vez que
quem dirige o pedido de informações ao Ministro é o 1~ Secretário, Senador Odacir
Soares - de que se encontram na Secretaria
de Direito Económico deste Ministério os seguintes feitos do gênero:
1) Processo ~08000.011463/94-16
Empresa ULTRAFtoRTIL SIA
SITUAÇÃO:
Encontra-se em análise na Coordenação Geral Técnica de Atos de· Concentração
Econõmica, visando a avaliar os impac!os
da aquisição da "Uitrafértil" pelo Grupo "Fer- tifós•, através de privatização, no mercado
de fertilizantes.
2) Processo ~ 08000.D16384/94-11
Empresa ULTRAFtoRTIL SIA
SITUAÇÃO:
Encontra-se em análise na Coordenação Geral Técnica de Assuntos Económicos,
visando avaliar eliminação da concorrência,
recusa de venda, abuso de poder dominante
de mercado relevante por parte da "Uitrafértil", "Fertifós SfA" e "Fosfértil".
3) Processo~ 08000.015932194-59
Empresa USIMINASICOSIPA
SITUAÇÃO:
Encontra-se concluso ao Sr. Secretário
de Direito Económico para avaliação de mo-
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nopólio na produção de Chapas Grossas de
Aço e de Aço Plano.
4) Processo f1208000.020257194-15
Empresa NITRIFLEX
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officlo.
5) Processo f12 08000.0202252194-93
Empresa COPESUL
SITUAÇÃO:
.
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio e oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officlo.
6) Processo f12 08000.024471194-79
Empresa: PETROQU[MICA UNIÃO
S.A.
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officlo. ·

-

7) Processo f12 08000.020280/94-11

Empresa: PETROLEX
.
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação . Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officio.
8) Processo n<> 08000.020253/94-56
Empresa: POLIOLEFINAS
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officio.
9) Processo f12 08000.020259194-32
Empresa: POLISUL PETROQU[MINCAS.A.
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

exofficio.
1O) Processo f12 08000.020258/94-70
Empresá: ACESITA- CIA DE AÇOS
ESPECIAIS ITABIRA
SITUAÇÃO:.
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possfvel formação de mo-
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nopóHo ou oligopólio, por iniciativa .da SOE,

ex officio.
11) Processo n<> 08000.020256/94-44 ·
Empresa: COMPANHIA NACIONAL
DE ÁLCALIS
SITUAÇÃO:
Instaurada Averiguação Preliminar
para apuração de possível formação de monopólio ou oligopólio, por iniciativa da SOE,

ex officlo.
Como vemos, jã são onze os processos instaurados no Ministério da Justiça sobre a formação de
monopólios ou oligopólios apenas ein decorrência
do processo de privatização. Hã mais na ãrea da siderurgia, e um deles jã estava conclufdo quando o
CADE julgou que realmente havia o monopólio nesse setor - e a imprensa divtigou o fato amplamente.
Isso deve alertar-nos, porque demonstra claramente a tendência, nesses setores de fertiliZantes, de
petroquímica e de siderurgia, à formação de oligopólios.
Conseqüentemente, o Governo. tem que se
aparelhar, alertando, primeiramente, quanto à realização do processo de privatização. Deve também
preparar-se melhor, na medida em que se advoga
um estado menor, um estado que se retrai cada vez
mais nas ações de interferência di reta na economia,
o estado que estã se dispensando de muitas funções, de mLitas atividades que vinha exercendo no
Brasil hã mLitos anos e que se prepare melhor para
fazer face a esses riscos, a esses inconvenientes do
processo de privatização tal corno estã posto.
Nesse sentido, para não ficar apenas no discurso, mas dar uma contribuição objetiva, ainda
que não alimente muita esperança quanto ao sucesso da iniciativa, apresentei três emendas à Medida Provisória f12 1.129, que aHera a Lei 8.031, de.
12.04.90, e dã outra providências. Trata justamente da desestatização. Essa medida vem sendo
reeditada sucessivamente, mas apresentei três
emendas a ela, uma delas incluindo o Ministro de
Estado da Justiça no Conselho Nacional de Desestatiz.ação.
-Vejam que, na minha justi~cativa, defendo que,
como órgão superior de decisã9 no Conselho Nacional de Qesestatização, formado por diversos Ministros de Estado, deveria contar com o Ministro da
Justiça, pois nada mais justo QLH3 S. Exll seja incluído como membro, ãrea em que recai toda demanda
federal decorrente dos processos de privatização, inclusive essas conseqüências que. estamos observando que terminam no Ministério dá. Justiça, essas
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denúncias que são feitas com vistas à fonnação de
cartéis.
A outra emenda que apresentei foi um artigo
nos seguintes termos:
"Os editais de convocação de interessados nas desesta!iza;:ões, previstos no art. 42 da
Lei nº- 8.031, de 12.04.90, na redação que lhe
çfeu esta medida provisória,. deverão conter ãJSpositivos que os obriguem a declérnr o percentual de participação do mercado em que alua a
erqJresa objelo da desesta!ização.
Parágrafo Único. Nos casos de participação superior a 20% do mercado relevante, a qualificação do interessado está sujeita
ao exame prévio, na forma do que dispõe o
art. 54 da Lei n!! 8.884, de 11 de junho de
1994." justamente a lei que trata da defesa
da economia e para evitar a cartelização da
mesma.
Na justificação, digo que o processo de privatização deve ser feito levand~e em conta a transferência do poder econõmioo promovido pelas empresas do meio produtivo. Essa transferência. em determinadas situações, poderá permitir novos casos de
monopólios ou oligopólios, razão "pela qual toçla a
prudência é pouca
Apresento outra emenda. que seria o art 52,
nos seguintes tennos:

"Os adquirentes de ações representativas do controle acionário da empresa
privatizada prestarão à Secretaria de Direito
Econômico-SDE, do Ministério da Justiça,
até 15 dias após a liquidação financeira da
operação de compra, as operações que possibilitem aferir a aplicabilidade do disposto
no art. 54 da Lei 11º- 8.884, de 11 de junho de
1994.
Parágrafo Único. O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econõmico e SoeiaiBNDES, informará à Secretaria de Direito
Econõmico-SDÊ, do Ministério da ·Justiça.
dos adquirentes de ações representativas
do controle acionário da empresa privatizada no prazo de até 15 dias após a liquidação
financeira da operação de compra.•
Justifico que o processo de privatização deve ser
feifo levanclo-se em conta a transferência do poder
econõmico promovido pelas empresas no meio produtivo. Essa transferência, em de!erminadas situações,
poderá pennitir novos casos de monopólios e oligopólios, razão pela qual toda prudência é pouca.

Quer dizer, temos que nos preocupar em evitar
trocar o monopólio do Estado !JE\IO monopólio privado, certamente muito mais danoso, muito mais inconveniente para nossa economia do que o monopólio do Estado. Se esses cuidados não torem adolados, se o Estado e principalmente os órgãos de
defesa da economia no âmbito do Ministério da Justiça não se capacitarem para tal, certamente isso
ocorrerá. E amanhã iremos nos lamentar de não termos nos prevenido contra esse fato que, certamente, acarretará muitos problemas para a economia
brasileira
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
Durante o áiSCUfSO do Sr. Lúcio Alcân-

tam, o Sr. JefferSon Peres deixa a cadeim
cfa pcesidencia, que é OCI.pada pelo Sr. Os-

mar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo a
palavra ao Senador José Roberto Arruda (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda

V. Ex2 dispõe de vinte minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA PRO-

NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A
REVISÃO DO ORADOR, sERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda
(Pausa.)
·
O Senhor Presidente da República eãrtou a
Medida Provisória n~ 1.145, de 1O de outubro de
1995, que "dispõe sobre normas relativas aos contratos para produção de bens imóveis, e dã outras
providências•:
De acordo com· as indicações das Lideranças,
e nos tennos dos §§ 42 e 5" do art 2"- da Resolução
11º- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camata
Onofre Quinan

Mauro Miranda
Casildo Maldaner
PFL

José Agripino
RomeroJucã

José Bianco
Carlos Patrocínio
PSDB
Pedro Piva

Beni Varas.
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PlB
Luiz Alberto Oliveira

Valmir Campelo.

PSB
Ademir Andrade
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB).

Vic Pires Franco
Severino Cavalcanti

1.Vilrnar Rocha
. 2.Wilson Cunha

Até 16-1 0-95 - . praia para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 25-10-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 9-11-95 -prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordináriii de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

PMDB.
Michel Temer
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Geddel Vieira Lima
PSDB.

Welson Gasparini

Zé Gerardo

PPR
Francisco Domelles

Gerson Peres

BL(PSB-PMN)
Sérgio Guerra
PCdoB
Agnelo Queiroz
Inácio Arruela
De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN,
fica eslabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 17-1 0-95 - instalação da Comissão Mista.

llem único
PROPOSTA DE EMENDA À_CONSTITUIÇÃO
.
N239, DE 1995
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constill.ição n" 39, de 1995, de iniciativa
do Presidente da República, que altera o§ 12. do artigo 177 da Coostituição Federal, tendo
Pareceres, sob n"s 507 e 626, de 1995, da
Comissão
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, 12.
pronunciamento: favorável com correções formais,
em obediência à técnica legislativa; 22. pronunciamento: pela rejeição das emendas de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h32min.)

Ata da 170ª Sessão deliberativa ordinária
em 17 de outubro de 1995
lª- SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50ª LEGISLATURA
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Levy Dias e Júnia Marise

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE~
GERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antônio Carlos MagalhãesAntônio Carias Valladares- Arlindo Porto- Artur da
Távola - Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho
Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo
Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim ~ Esperidião

Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - fris
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres João França - João Rocha - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo
Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - Júlio Campos - Júnia Mari-
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se - Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez
Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero
Jucá - Romeu Tuma -~ Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Teo1õnio Vilela
Rlho - Valmir Campelo - Vilson Klein(j)ing -WaldeckOmelas
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. IQ Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

- EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO

NO- 506/95, de 4 do corrente, do Ministro dos
Transportes, referente ao Requerimento n"
1 .096, de 1995, de informações, do Senador
José Bianco.
As informações foram encaminhadas,
em cópia. ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECER 111"665, DE 1995

Outubro de 1995

É oportuno e meritório o Projelo de Lei n" 59,
de 1995, e a sua maior virtude reside no falo de criar
condições para a comemoração oficial, amparada
por força de lei, da data comemorativa de uma das
mais representativas categorias profissionais do
nosso Pais: o radialista.
Não há nenhuma dúvida que o radialista, no
plantel das profissões que contribuem de forma deli. nitiva para a consolidação do nosso perfil enquanlo
nação, ocupa papel de preponderante importância
É sabida a inquestionável relevância dos meios
de comunicação de massa no que se refere ao nosso desenvolvimenlo. Por suas características mLito
peculiares, o rádio cumpre com raros méritos esse
papel. Isso se deve precipuamente ao seu imenso
poder de penetração, atingindo as mais distantes regiões do nosso País continental e contribuindo de
forma decisiva para sanar o isolamento sofrido por
algumas localidades que têm no rádio seu mais eficiente meio de informação e de lazer.
A própria justificação do projelo em tela já chama atenção para a importância da radiodifusão no
processo de desenvolvimento do País.
Ora, o grande protagonista dessa missão é
exatamente o radialista que. informando e divertindo, tem ampliado de forma expressiva os nossos recursos culturais e trabalhado em favor da manuten- ~
ção da unidade nacional. Quantas comunidades elegem o radialista como seu interlocutor privilegiado,
no sentido de fazer ecoar, por intermédio de sua ~
atuação, suas aspirações e carências.
É, pois, legítimo e oportuno que o reconhecimenlo de lodo cidadão brasileiro pelo caráter missionário de que se reveste a atividade do radialista seja
referendado pela comemoração de um dia dedicado
à sua particular homenagem.
Criando condições, portanto, por via legislativa,

para se reverenciar uma classe digna do reconheci-

Da Comissão de Edueaçao sobre o
Projeto de Lei do Senado 11"- 59, de 1995,
de autoria do Senador Esperidião Amin,
que "diSpõe sobre a criação do "Dia Nacional do Radialista" e dá outras providências."

boa técnica legislativa e estrito cumprimento dos ditames constitucionais, o Projeto de Lei n" 59, de
1995, preenche os requisitos necessários à sua

Relator: Senador João França
O Projelo de Lei do Senado n" 59, de 1995,
abre espaço, no calendário brasileiro, para a comemoração do "Dia Nacional do Radialista•, a ser
anualmente comemorado no dia 21 de setembro.
Em exame na Comissão de Educação, o projelo
em tela não recebeu emendas no prazo regimental.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995.
- Roberto Requlão, Presidente - João França, Relator- emma Fernandes -Coutinho Jorge - Gerson Camata - Jader Barbalho - Waldeck Omelas
(Abstenção) -Hugo Napoleão- João Rocha- Marina Silva - Lauro Campos - BeiJo Parga - Beni
Veras -Lúcio Alcãnlara - Osmar Dias.

mento nacional, ao mesmo tempo em que oferece

aprovação.
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PARECER N2 666, DE 1995
Da Comissao de Educaçllo sobre o
PLS 11"- 151, de 1995, de autoria do Senador Júlio campos, que "dispõe sobre a
instltuiçllo do Vale-Cultura e dá outras
providências".
Relator: Senador José Bianco
I - Relatório
O presente projeto de lei, de au1oria do Senador Júlio Campos, objetiva conceder aos trabalhadores, indistinta. mas facultativamente. o ingresso. a
baixo cuslo, em espetãculos culturais e esportivos.
mediante a utilização do Vale-Cultura, a ser fornecido pelo empregador, sujeitand<rs~ tal concessão, no
entanlo, ao interesse e à habilitação prévia dos prornolores dos referidos evenlos.
A iniciativa protege os salários, as contribuições sociais e as obrigações tributárias de qúalquer
vínculo em relação ao benefício, ao mesmo tempo
que instib.i a renúncia fiscal, em proveito da empresa, calculada sobre um máximo de 1O% do imposlo
devido, concorrentes, no conjunlo, com a parte incentivada pela legislação relativa à instib.ição do
Vale-Transporte e aos programas de alimentação do
trabalhador e de desenvolvimenlo tecnológico industrial, de que tratam, respectivamente, .as Leis rf"0
7.418, de 1985, e 6.321, de 1976, e o Decreto-Lei n"2.433, de 1988.
Ao empregado, cabe arcar com um limite da
2,5% de seu salário básico, responsabilizando-se o
empregador pela parcela excedente ao custeio global do Vale-Cultura
li-Voto
t sem questão que a inslit!.ição do Vale-Transporte (Lei no. 6.321, de 14 de abril de 1976) e do programa de alimentação do trabalhador (lei rf" 7.418,
de ·16 de dezembro de 1985) se deveu ao atendim.,, .!o de uma necessidade de natureza soCial, na
' •1a razão mais precisa,' de· amparo do trabalhador
naquilo que. dÍz de peito 'à essenclalidade de SUé!
existência
· · Há,· também, um forte componente econômicó
naquelas iniciativas, pois que transporte e alimentação refletem· no acesso .ao 'local de trabalho e na
produtividade do trabalhador, circunstâncias básicas
ao deseinpenl]ó llnipresarial;
..
· ··· • ·Ao lado das que51lles de saúde e de Eiclucação,
trànspóite e" álimentação afiguráni~se ,co~: ponf!:Js
ériJCiais, de que um Estado responsável e cioso de
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suas atribuições complementares, num País ónde
impera uma ·pérversa. concentração de renda, não
poqel)~ Jifastar~se, .
.
. .
·
· · O texlo da Constituição é absolutamente claro
quah!Q !l isso; ·
·. · ·.·
·
· · O llrtigo ·6º- é incisivo ào relacionar corno direiias' SoCiais, dentre outrOs, a .eduCação. e. a saúdé.
Não se trata do transporte, mas refere-se ao trabalho; não alude à alimentação, mas à saúde, A5sim, a
concessão do Vale-Transporte e do Vale-Alimentação
subordina-se a esse direilo fundamental correlato.
: · No ·entanto, pode-se argumentar. que .o lazer
estA também contemplado no dispositivo, reunindo,
em seti conceno, o_esporte e. a cultura, objelo da iniciatiVa do Senador· Júlio Campos.
.
.. Em esSência, a argumentação nao·procede:
Em primeiro lugar, porque, enquanto compete
ao estado assegurar, como direito a todos e corno
seu dever, a proteção da saúde (art 196) e a promoção da educação (art 205), tal ênfàse não se
deu, sob a forma de direoo, à cultura eao esporte.
O § 3" do art. 216, o mai& expressivo !luanto à
matéria, se refere apenas ao estabelecimento de "incentivos para a produção e o conhecimenlo de bens
e \'afores cuHurais", tal corno se concretizou no texlo
da Lei rf" 7.505, de 1986 hoje inviabilizada pela edição da Lei rf" 8.034, de 1990.
Da mesma forma, o art217 indica, corno "dever do Estado", "fomentar práticas esportivas•:
Em segundo lugar, porque o diretto ao lazer
~subentendendo-se aí o acesso à cultura e à prática
esportiva), contorne disposto no referido artigo 6º-,
não significa obrigaloriamente que o Estado deva fi-'·
nanciar suas múltiplas manifestações, mas sim fomentá-las, proporcionando meios para que elas se
efetivem. A construção e a administração de casas
de espetáculos e de estádios poliesportivos são um
bom exemplo da participação do organismo público
nesse selor da atividade humana

esten-

Tal deveria ser o caminho adotado para o atendimenlo da intenção constitucional: estimula a cultura e os esportes, pelo apoiamenlo efetivo à produção de espetáculos e ao acesso a eles, e não mediante incentivos sob a forma de renúncias fiscais
vinculadas à assistência a apresentações.
No caso da cuHura, além do mais, seria de
todo impossível restringir-se o benefício a exibições
de fato relevantes ao aprirnoramenlo das pessoas,
tendo em vista as únicas ressalvas se restringirem à
. habilitação do prornolor, ao interesse do empregador
e a aquiescência do trabalhador.
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No caso do esporte, seria mais produtivo o Estado ocupar-se da democratização da prática esportiva, como forma de lazer, dentro do princípio da promoção social.
Finalmente, cumpre salientar que a desvirtuação de finalidades teria tudo para acontecer com
Vale-Cultura, à semelhança do que hoje ocorre com
a coll)ercialiiação do Vale-Alimentação e do ValeTransporte, essenciais, como se disse, 110 dia-a-dia
do trabalhador mas hoje transformados em moeda
de troca a poder de deságio em variadas lransações
comerciais e até mesmo financeiras.
Ressalve-se, assim que a matéria, considerada
sob seu ângulo específico, merece toda a consideração do poder público, mas de modo diverso de
como está tratada pela proposição.
Por todo o exposto, o parecer é pela rejeição
do Pi-ojeto de Lei do Senado n" 151, de 1995.
Sala das Reuniões 21 de setembro de 1995.
Roberto Requiao, Presidente- José Bianco, Relator - Lauro campos - EmOia Fernandes - Coutinho Jorge - Gerson camata - Jacler Barbalho Waldeck Omelas -Hugo Napoleao- Joao Rocha
-Marina Silva -Bel lo Parga - Benl Veras -Lúcio AIcantara- José Roberto Arruela -Jeffetson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expe·
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projelo de lei que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exerdcio, Senador Ney Suassuna
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DOSENADON2 284, DE 1995
Regulamenta o uso elas embarcações

dO tipo moto-aquática em faixas litorâneas de praias, rios, lagos, lagoas e reservatórios de represas e dá outras providências.
. O Congresso Nacional decreta:
Art 12 A ublização da mólo-aquática, cànsiderada embarcação nos termos do Regulamenlo para
o Tráfego Maritimo, obedecerá a todas as normas e
prescrições estabelecidas nesta lei e em portarias
aplicáveis da autoridade portuária.
Art 2" As embarcações do tipo moto-aguática só poderão navegar paralelamente à costa ou
margem, a partir de 200 metros da linha de base,
assim considerada a linha de arrebentação das
ondas ou, quando não houver, do início do espelho
d'água
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§ 12 O disposto nesta lei aprJCa-se às faixas fitorãneas de praias, rios, lagos, iagoas e reservatórios de represas.
§ 22 As áreas restritas ou proibidas à operação,
bem como os limites para os rios, lagos, lagoas ou
represas, poderão ser estabelecidas pelos órgãos
estaduais ou municipais competentes.
Art 32 As embarcações de que trata esta lei
somente poderão permanecer na água entre o nascer
e o pôr do sol, proibindo-se a navegação notuma
Art 42 Toda embarcação do tipo moto-aguática
deverá:
a) ser conduzida por pessoa com idade mínima de 18 anos e habilitada como motonauta de
acordo com as instruções específicas estabelecidas pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério
da Marinha.
b] ser inscrita na Capitania dos Portos da uni·
dade da Federação respectiva;
c) possuir identificação visuai com grupos alfanuméricos pintados na metade de vante em ambos
os bordos, em cor que contraste com o da embarcação e com dimensões não menores que dez centímetros de altura para as letras e números.
d) possuir, obrigaloriamente, colete salva-vidas
e chave de segurança atada a qualquer parte do
corpo do condutor que permita o automático desfigamenlo ou a redução do sistema de propulsão quando ocorrer o afastamenlo físico da ermarcação.
e) ser manobrada por condutor utilizando, preferencialmente, capacete, ócUos protetores e luvas.
Art 52 É obrigação das empresas e entidades
que alugam embarcações do tipo moto-aquática:
a) manter um registro das embarcações sob
sua guarda e responsabilidade;
b) manter, na área explorada, uma embarcação de apoio e segurança devidamente guarnecida;
c) manter as embarcações em perfeitas condições de manutenÇão e segurança;
d) dispor de coletes salva-vidas que deverão
ser obrigatoriamente fornecidos aos usuários e sobre os quais não poderão cobrar qualquer taxa adicional ou aluguel;
Art 6" O descumprimenlo de qualquer dispositivo desta lei sujeitará o infralor, alternativa ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
·
a) advertência;
b) multa;
c) apreensão da etmarca.ção;
d) interdição do estabelecimento;
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e) cancelamen1D de atiorização para fu'lcionamento da ellllresa ou de seu alvará de licenciamento.
Art 72 O infrator do disposto nesta lei incorrerá
nas penas previstas no art. 132 do Código Penal,
sem prejuízo das demais sançõ~ cabíveis.
Art 82 A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei compete lei à Diretoria de Portos e
Costas e sua rede funcional de Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências, em conjunto com órgãos competentes das Administrações Estaduais e
Municipais.
Art. 9"- O Poder Executivo regulamentará esta lei
em 180 dias, a contar da data de sua promulgação.
Art 1O. Esta lei entra em vigor na data de sua
promulgação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrãrio.

Estas as razões que nos movem a apresentar
o presente projeto de lei, crendo em sua melhor acolhida pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Senador Júlio Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL
Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a
·
perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, se o fato não constilui crime mais grave.

(A Comisslio de Constituição, Justiça e
Justllicaçao

A prática da moto-aquática ou jet-ski como atividade náutica de lazer tem sido cada vez mais freqüente em faixas litorâneas de praias, rios, lagos e
represas do País. Definida como uma embarcação
miúda, movida a propulsão de jato dágua, que chega a desenvolver velocidade de 30 a 40 nós, ou
aproximadamente 80 a 80 km/h, sua utilização tem
sido objeto de regulamentação por parte da Diretoria
de Portos e Costas da Marinha Brasileira como forma de evitar a ocorrência de acidentes e·nvolvendo
seus condutores, banhistas e outras embarcações.
Embora possa ser enquadrada como embarcação de recreio e lazer, como o caiaque, o pedalinho,
as pranchas de surfe de windsurf, suas condições
de rnanobr'alidade, pois movida a motor de propulsão, exigem a adoção de medidas preventivas específicas, quer com relação a seu uso particular, quanto à locação desses equipamentos por empresas especializadas. Sua utilização inadequada, sem normas mínimas de segurança, pode representar, como
já ocorreu em diversas oportunidades, perigo iminente
aos freqüentadores de balneários, praias e clubes.
Conquanto reconheçamos a autoridade do Ministério da Marinha, por meio de sua Diretoria de
Portos e Costas, na regulamentação e fiscalização
das atividades náuticas de lazer conduzidas em
águas costeiras e interiores, com relação aos aspectos de segurança da navegação e da salvaguarda
da vida humana nas águas, consideramos fundamental que essas normas tenham força de lei federal e abrangência nacional, ensejando, além disso, o
estabelecimento de responsabilidade, aos infratores,
no campo do direito penal.

Cidadania- decisAo terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que .será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

~ lido o seguinte:
REQUERIMENTO N21.332, DE 1995

Senhor Presidente,
Na forma regimental, do art 215, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Procurador Geral da República GERALDO BRINDEIRO, a respeito do tráfico, comercialização ou doação de órgãos, tecidos
ou partes do corpo humano, as segtintes inbrrnações:
--

1. Existe procedimento apuratório (inquérito)
concluído ou em andamento nessa Procuradoria?
2. Se existir, quais são e em que fase ·se encontram?
Justificaçao

No Congresso Nacional tramitam vários Projetas que tratam de doação de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. As notícias veiculadas na imprensa sobre procedimentos ilegais envolvendo
transplante e doação de órgãos, têm causado uma
certa inquietação na população, muitas vezes pela
desinformação a respeito do assunto. Entendemos
ser normal a ansiedade popular, pois a matéria é por
demais CO!llllexa e atinge tanto o necessitado -
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aquele que está aguardando um transplante para
vencer a doença e conquistar a vida-, como o doador - o cidadão que num gesto humanitário e de
amor ao próximo coloca-se à disposição para salvar
um irmão que sequer conhece.
É i111X!rtanle que tenhamos infonnações oficiais a respeito do mau uso desse procedimento, do
uso criminoso, muitas vezes envolvendo até outros
países, de fonna que possamos discutir a matéria
deixando a sociedade tranqüila e esperançosa por
uma legislação justa e eficiente.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Senador Lúcio Atcantara.

LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art 215. São escritos os requerimernos não referidos no artigo anterior e dependem de votação
_por maioria simples, presente a maioria da composição do Senado, salvo os abaixo especificados:

(A Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jaio Campos) -O iequerimen10 lido será despachado à Mesà para decisão.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
São lidos os seguintes:
OFICIO Nº- 18/95-CE
Brasília, 21 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parãgrafo 2", do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 151, de 1995, que "Dispõe sobre a insti!t.ição do Vale-Cultura e dá outras providências", em
reunião de 24 de agosto de 1995.
Atenciosamente, Senador Roberto Requiao,
Presidente.
OFICIO Nº- 19/95-CE
Brasília, 21 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parãgrafo 2", do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 59, de 1995, que "Dispõe sobre a criação do
'ã1a nacional do Raã~al'lsta' e dá oliras providências".
Atenciosamente, Senador Roberto Requião,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do ar!. 91, §§ 3" a 52, do Regimento Interno, abrirse-à o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que os Projetos de lei do Senado n2 s 59 e
151, de 1995, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exerclcio, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N21.333, DE 1995

A Douta Comissão Diretora,
Considerando o disposto no artigo 25 da lei n2
8.931, de 22 de setembro de 1995, que veda a destinação de subvenção social para entidades que não
atendem os requisitos ali listados.
Considerando despacho do Sr. Primeiro SecretáíÍo, em 18 de maio de 1995, sustando o pagamento a título de subvenções sociais a entidades ligadas
a partidos políticos até o pronunciamento Tribunal
· de Contas da União -sobre a matéria; e
Considerando que o Senado Federal depositou
R$142.881,04 à título de subvenção social na conta
Fundação Pedroso Horta,
.
Solicito encaminhar-me cópia da decisão do
T.C.U ou de legislação correlata que tenha autorizado tais subvenções.
Certo de sua atenção,
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995.- -Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido é deferido pela Presidência, nos termos do art 215, 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1" Secretário em exercício, Senacbr Ney Suassuna
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.334, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 199, do Re- _
gimento Interno do Senado Federal, que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia 21 de novembro próximo, seja destinado à comemoração do Centenário de fundação do
Clube de Regatas Flamengo, que transcorrerá no
dia 15 daquele mês.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Artur da Távola- TeotOnio Vilela Filho -José Roberto Arruda - José lgnácio Ferreira - Lúcio AIcantara -Sérgio Machado.
'
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido serã submetido à deliberação do
Plenãrio, após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I, b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
São lidos os seguintes:
OFJGABI~ 773
Brasma, 17 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Luís Roberlo Ponte Udson Bandeira para
integrar, respectivamente na qualidade de .Titular e
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória ~ 1.145, de 1O·de ou-tubro de 1995, em minha substituição e do Deputado
Geddel Vieira lima
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Uder do PMDB.
OF.

~834-A/95

Brasma, 16 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Patido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Sérgio Naya e José Janene para integrarerfl,
respectivamente como titular e suplente, a Comissão
Especial MiSta destinada a preciar a Medida Provisória ~ 1.145, de 1O de outubro de 1995, que "dispõe sobre normas relativas aos contratos para produção de bens móveis, ·e dã outras providências.•
Em substituição aos Deputados Francisco Domelles
e Gerson Peres.
·
Atenciosamente, - Deputado Odelmo teao,
Líder do PPB.
OF.

~494/95

GLPDT
- Bfasilia, 17 de outubro de 1995.

Senhor Presidente,
Cumpre-me informar a V. Exi!, em substituição,
a indicação dos Senadores Júnia Marise e Sebastião Rocha, para integrarem, como titular e suplente,
respectivamente, a Comissão Permanente de Assun1lls Econômicos do Senado Federal.
Atenciosamente, Senadora Júnia Marise, Lidardo PDT.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em sessão anterior, foram lidos os Requerimenros ~
~ 1.327 e-1.329, de 1995, dos Senadores Eduardo Suplicy e Edison Lobão, solicitando, nos termos regimentais, a remessa, pelo Tribunal de Contas da
União, de documentação que mencionam.
Os requerimen1lls deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o Requerimento~ 1.:327,de 1995,
do Senador Eduardo Suplicy.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento~ 1.329, de 1995,
do Senador Edison Lobão.
~ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os requerimen1lls serão encaminhados ao Tribunal de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há oradores inscri1lls.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges.
S. Exi! dispõe de 20 minuros para o seu pronunciar.nenro.
.O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes do inicio do meu pronunciamento, quero agradecer a gen!Deza do Senador Bemando Cabral pela oportunidade que mã concede, através de uma permuta, de falar nesta ocasião, já que tenho outros COillJromissos. Bernardo Cabral, Relator da ConstitUnte, é um
Senador que todos conhecem pela educação e pela
sabedoria política e jurídica
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é faro notório,
confinnado recentemente pelos principais órgãos de
aferição da opinião pública, que hoje a principal reivindicação do povo brasileiro, superando até mesmo
os protestos por maior segurança pública, é a melhoria das condições de atendimento à saúde preslada pela rede oficial.
E, realmente, o quadro que se observa na saúde pública brasileira chega a horrorizar até os menos sensíveis às questões sociais, conslitúndo-se
em uma sinistra combinação de mau gerenciarnento,
omissão, apropriação indébita de recursos públicos
e, sobretudo, flagrante injustiça social praticada contra as camadas menos favorecidas da população.
O acesso à saúde é pouco mais que uma rriiragem para a grande maioria de nosso povo, incapaz .

o
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de custear o luxo da medicina particular ou de filiarse a onerosos planos de seguro-saúde privados.
Assim, á massa dos desprovidos de atenção à
saúde, dos que não têm outro recurso na doença senão o de procurar o sistema público, é a maioria
qualificada dos brasileiros - nada menos do que três
quartos de nossa população, vale dizer, cerca de 1o
milhões de almas.
Apenas 32 milhões de afortunados conterrâneos podem arcar com o custeio da manutenção de
seu corpo por seus próprios meios financeiros, o que
faz do direito sagrado e princípio constitucional do
respeito à vida quase um escárnio, urna piada de
mau gosto lançada à face da Nação, tendo em vista
o sucatearnento da rede sanitária pública em acelerado processo de desativação de seus leitos hospitalares, que hoje não respondem sequer a 1O% das
intenções anuais, contra 90% da rede hospitalar privada
Quanto às atividades de prevenção e promoção da saúde, não é menos perversa a realidade,
nem menos desanimadoras as perspectivas denunciadas pelos milhões de flagelados por moléstias
praticamente erradicadas no mundo desenvolvido,
como a doença de Chagas, esquistosomose, hanseníase, mafária, tuberculose, entre outras.
Sem falar da ameaça de reintrodução nos
grandes centros urbanos de verdadeiras pestes medievais, como a dengue, a cólera, a meningite e outras epidemias inadmissíveis fora dos compêndios
de hislória ou pré-hislória da Medicina
Tudo isso, convenhamos. não recomenda nem
enriquece o curricúo dos responsáveis pela administração do interesse púbfiCO no setor.
Ainda mais que, a essa conjuntura caótica,
têm-se agregado nolfcias alarmantes, dando conta
do elevadíssimo número de fraudes e manipulações
de contas hospitalares dos hospitais contratados
pelo "Sistema Unico de Saúde" (SUS), sob a gerência do Ministério da Saúde.
Nem bem reteita a opinião pública do choque
provocado pela informação de que o Ministério da
Saúde, ao comprovar cerca de cem mil operações irregulares em tais contas, dispos-se, não obstante, a
saldar pontualmente seus débitos com tais esteliona1ários, a pretex!o de poupá-los do mal maior da insolvência iminente, vem o Ministro da Saúde propor
a criação de mais um tnbuto especialmente destinado ao seu setor.
Deixa-nos peJplexos verificar que, em meio a
esta situação ninosa do setor público de saúde,
ouse o Ministro vir a público pedir mais recursos

Outubro de 1995

compulsoriamente extraídos da economia popular
sob forma de imposto direto, disfarçado sob a capa
de oontribuição social.
Quer S. Exª ressuscitar o Imposto Provisório
sobre Movimentações Finenceiras (IPMF), de infausta memória, reencarnando-o na Contribuição Sobre
Movimentações Financeiras (CMF), modo mais ágil
de oonfiscar a poupança popular, já que, não sendo
esta nova espécie tributária balizada de imposto,
não tem contra si as vedações oonslitucionais da
anualidade fiscal e da não-vinculação à despesa
predeterminada
·
Assim, tem a vantagem para os cofres públioos
de poder ser exigida apenas noventa dias após sua ·
instituição, parq. escarmento do infeliz contribuinte.
Nada justifica a imposição de mais esse ônus
ao cidadão, que não pode ser oompelido a sustentar, com o resuitado de seu trabalho honesto, as filantropias dos administradores do SUS para com a
ineficiência e a improbidade de numerosos prestadores privados de serviços, que tem sob contrato, e
que lhe CÔmpetia, oonstalados os oomportamen!os
i ícitos, punir os responsáveis administrativa, civil e
criminalmente e não reoompensá-los pelos malfeitos
apurados.
Ao invés de sangrar o contribuinte, para tapar
mais esse ralo da República, esse sumidouro de recursos que é a saúde, deveria a auto-administração
do SUS passar, isso sim, a oobrar, como já sugerido
pelas mais responsáveis entidades de profissionais'
de saúde, das empresas de seguro-saúde, os gastos realizados em favor de seus clientes atendidos
gratuitamente na rede pública.
Enquanto não souber aplicar com eficiência as
receitas disponíveis, demonstrando sua capacidade
de gasto, não se credencia o administrador a pleitear mais numerário.
Por tudo isso, deve a tal CMF, que já tramita
no Congresso Nacional, merecer o repúdio de todos
os que, na qualidade de representantes do povo,
têm o dever de proteger o patrimônio contra a voracidade fiscal de administradores imprevidentes, ainda mais que veiculada por um tributo essencialmente injusto, por desrespeitar o princípio da capacidade
contributiva tratando igualmente os desiguais, ou
seja, tributando igualmente entre pobres e ricos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda, que dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, as palavras
são engano~ Incapazes de traduzir toda a idéia,
restringem-se a significados particulares, pálida imagem da realidade total.
As micro e pequenas empresas são exemplo
expressivo do que afirmo. Ao chamá-las assim, não temos a dimensão exala do_ Llliverso que as abrangem
Os números falam alto. No Brasil, as micro e
pequenas empresas representam nada menos que
quatro milhões de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Respondem por 42% da renda nacional; 42% dos salários pagos; 60% da demanda de mão-de-obra e 20% do Produto lntenio
Bruto.
Hã mais. No segmento do comércio e serviços,
98% do total das empresas brasileiras engl~
nesse segmento. Na área industrial, os números não
ficam atrás: são 95,7% dos estabelecimentos existentes.
Esses valores, assustadoramente expressivos,
abrangem só a economia formal. Computados õs da
economia informal, volta-se para um terço do Produto Inferno Bruto. A mão-de-obra atinge a nada desprezível cifra de 80 milhões de pessoas.
Treduzindo: as micro e pequenas empresas
empregam mais do que a metade dos brasileiros,
dez vezes· a população de Portugal e mais de duas
vezes e meia a da Argentina
É com esse cacife que os empresários do setor
se mobilizam para aprovar cinco emendas à Constituição. Elas resumem as principais reivindicações do
segmento. O que querem eles? Alterar o art. 7 em
quatro pontos é o primeiro passo. Parte-se do principio de que se tem de estabelecer crilérios diferentes
para coisas diferentes. Em ol.l!r35 palavras: "tratar
desigualmente os desiguais, de acordo com suas
·
desigualdades".
Micro e pequena empresa difere de média e
grande empresa É economicamente mais frágil e,
claro, não pode arcar com as mesmas despesas da
grande. Por isso, uma emenda acrescenta ao inciso
V, do art. 7 a expressão "dele excluídos os trabalhadores da micro empresa e da empresa de pequeno
porte."
Alterado, o artigo ficará com a seguinte redação: "Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, dele excluídos os trabalhadores
da microempresa e da empresa de pequeno porte."
O alcance dessa emenda é inestimável. Aprovada, ficam as micras e pequenas empresas libera-
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das de pagar os mesmo pisos salariais das médias e
grande empresas. Empregador e empregado poderão fixar salários em livre negociação.
A emenda trará prejufzos ao empregado? Claro que não. Ele continua protegido pelo salário mínimo. E terá a grande chance de sair da informalidade
e integrar o mercado formal de trabalho, sob a cobertura dos direnos trabalhistas.
Para a empresa a emenda é muno importante.
Ela protege os pequenos, hoje obrigados a Sl4J<lr!ar
valores salariais injustos, superiores à sua capacidade de estrutura simplificada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a repetir:
é importante tratar desigualmente os desiguais.
Esse princípio norteia outra modificação do art. 7.
Dessa vez é o inciso XIII, que deve sofrer acréscimo
do seguinte texto: "e acordo individual quando o empregador for microempresa ou empresa de pequeno
porte."
A redação do inciso XIII do art. 7 passa a ser:
"duração do trabalho normal não superior a oilo horas -diárias e quarenta e quatro semanais, farutada
a compensação de horários e a redução da jornada
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
e acordo individual quando o empregador for microempresa ou empresa de pequeno porte."
O que se quer com a emenda? Desvinruar as
pequenas e médias empresas das convenções coletivas de trabalho. Não é difícil explicar a razão do divórcio, Sr. Presidente.
Nas convenções coletivas de trabalho, o critério das decisões tem por base a estrutura e a natureza do trabalho nas médias e grandes empresas. Depois, transplanta-se o mesmo crilério para os pequenos. O que, convenhamos, não é justo nem viável.
Peço permissão a V. Ex's para usar um verbo
da moda: flexibilizar. Ele traduz bem o objetivo da
emenda, que dã flexibilidade ao empregador. de negociar com os empregados a distribuição da jornada
de quarenta e quatro horas semanais.
Por que essa diferenciação? Orà, Sr. Presidente, a jornada de trabalho varia de acordo com
o volume da demanda e os prazos, porque uma
empresa de fundo de quintal, por exemplo, não
dispõe de mão de obra numerosa, nem carga horária estável.
-- Outra proposta, Sr. Presidente, altera o inciso
XXVI do mesmo art. 7. Ela acrescenta ao texto aluai
a passagem "salvo para microempresa e a empresa
de pequeno porte.•
Alterado, o inciso passa a ter a seguinte redação: •reconhecimento das convenções e acordos co-
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lelivos de trabalho salvo para microempresa e a empresa de pequeno porte."
O trabalhador da microempresa Sr. Presidente,
Srs., Senadores, vive realidade sóciCHlCOnômico diferen~ do das grandes empresas. Impõe-se, por
isso, poupar o micro e pequeno empresário de exigências oriundas dos grandes.
Essa é uma saída desejável para as duas partes. Contribui para tirar o trabalhador da informalidade, onde se refugiam hoje 57% da população econo- ·
micamente ativa do país. E a empresa da ilegalidade, passando ela a pagar os encargos que tanta falta fazem aos cofres do Governo. Um tripé de benefícios; bom para o trabalhador, bom para o empresário e bom para o País.
De todas as propostas, Sr. Presidente, a que

mais-bem expressa--a natureza e o feffio da miem ê
pequena empresa é a que açrescenta um parágrafo
ao inciso XXXIV do art. 7. Diz ele:
"Equiparam-se à categoria dos trabalhadores domésticos os trabalhadores de
microempresa com até cinco empregados,
assegurados a estes também o direito previS1o no inciso III. •
·
No fundo, no fundo, as peqtienas e micro empresas são uma família. Têm caráter familiar, o que
toma o relacionamento entre patrão-empregado pessoal, íntimo, marcado por grande dose de informalidade. Outra vez, ganham todos. O governo, com o
acréscimo da receita de impostos. O empregado,
por desfrutar de proteção da legislação trabalhista.
O empresário, por adquirir acesso a créditos, a novas tecnologias e ampliar os próprios horizontes de
expansão dos negócios.
A última emenda, Sr. Presidente, mas não menos importante, altera o art 179. A mudança é pequena, uma palavra apenas é acrescida: trabalhador. Mas o alcance é inestimável.
Leio o texto já alterado:
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias, trabalhistas e
credilfcias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei."
Outro salto, Sr. Presidente, será o fim do pesadelo. A contratação de empregados de pequenas e
grandes empresas não pode reger-se pelos mesmos

regulamentos. A emenda propõe que se estabeleça
em lei a dHerença.
Em síntese: as cinco propostas de emenda à
Constituição de interesse direto da pequena e microempresa insistem numa única tecla. É preciso tratar
desigualmente os desiguais de acordo com suas desigualdades.
Os pequenos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
contam com nosso apoio. Como esta Casa nunca se
furtou a atender reivindicações justas e de extenso
alcance social, afirmo que podem ficar sossegados.
Nós estamos com eles.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, que disporá
de vinte minulos para o seu pronunciamento.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, realizou-se nos dias 29
e 30 de setembro último, em Macapá, Capital do Estado do Amapá, a Terceira Reunião das Bancadas
Parlamentares dos Estados que integram a Amazônia Legal. Simultaneamente a esse evento, a SUDAM reuniu, na mesma cidade, o seu Conselho Deüberativo, que, na oportunidade, cumpriu importante
agenda, para debater e aprovar vários projetas de
incentivos fiscais para empresas que aluam na Re.
.
gião.
E, tomando ainda mrus importante a rodada de
debates e conclusões, reuniram-se também, em Macapá, os Superintendentes do INCRA nos Estados
da região, que, ao final, promoveram a divulgação
da Carta da Amazônia. É um documentos que, por
sua atualidade, passo a ler, na íntegra, a fim de dar
conhecimento à Casa, passando a constar nos seus
Anais.
"CARTA DA AMAZÓNIA
A Reforma Agrária Brasileira vive um
momento extremamente importante, carecendo, portarto, do envolvimento e comprométiinento efetivo da sociedade em todo o
seu processo.
O programa representa um forte e eficaz instrumento no processo de transformação da estrutura económica, política e social
das regiões e de seus beneficiários.
Reduzir o êxodo rural, aumentar a oferta de alimentos, incorporar trabalhadores ru- rais ao processo produtivo, gerar emprego e
renda no campo a custos inferiores aos ge-
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rados nas cidades, difundir tecnologias que
possibilitem a elevação dos índices de produtividade são objetivos básicos da Refonna
Agrária
A busca da articulação institucional no
campo da pesquisa; da assistência técnica,
da implantação de infra-estrutura a cus!os
reduzidos, da capacitação e do crédi!o rural
se constitt.i num processo cada vez mais importante e necessário ao alcance dos objelivos da Refonna Agrária.
Na Amazônia, a Reforma Agrária não
se diferencia das demais regiões em seus
aspec!os fundamentais; no entan!o, levando-se em consideração suas peculiaridades,
requer particular atenção do Poder Público
em suas diversas esferas de competência,
ou seja, Executivo. Legislativo e Judiciário.
As especificidades da Região, afiadas
a políticas equivocadas e desconexas, proporcionaram uma estrutura agrária deformada e concentradora.
Esse quadro revela a firme convicção
da necessidade do fortalecimen!o do Incra
corno organismo ges!or da Reforma Agrária
Para tanto, toma-se necessário que alguns
pon!os sejam destacados corno indispeAsáveis para a melhoria do desempenho do ór- ·
gão, tais corno:
· •
1- Orçamento:
Sendo o orçamento instrumento norteador do fluxo de recursos para execução
das diversas ações de governo, faz-se necessário que o montante atenda às atividades planejadas e que o cronograma de liberação seja compatível com o ano agrícola da
região.
A transferência das atividades programadas, de um exercício para outro, ocasionada por insuficiência e tardia liberação de
recursos financeiros, vem provocando grande insatisfação junto aos trabalhadores rurais e comprometendo o futuro da Refonna
Agrária
Em face da extensão terri1oriaf da
Amazônia e o estoque de terra existente, é
necessário apoio efe!ivo dos parlamentares
na alocação de recursos que possibilitem o
desenvolvimento da Região, contribuindo
com a redução das desigualdades, garantindo respostas positivas para a melhoria das
condições de vida de mHhares de trabalha-
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dores rurais, levando em conta que a agricultura familiar responde por 90% do volu. me da produção de alimentos básicos na
Região.

2 - Créditos para reforma agrária:
O crédi!o tem-se constituído como instrumen!o fundamental para o desenvolvimen!o da pequena produção familiar nos
Proje!os de Assentamento do Incra.

2.1 - Crédito de implantação
O crédi!o de implantação (Fomento,
Habitâção e Alimentação), oriundo do orçamen!o do Incra, alua como ve!or inicial para
a sustentabilidade dos assentamen!os. Com
esses créditos, o Incra viabiliza uma série de
benefícios aos assentados, tais como: implantação de agro-indústrias; aquisição de
matrizes parapecuária (leite/corte)i avicultura; abastecimento de água; construção de
habit3ção rural; e compra de afimen!os que
permitam aos recém-assentados condições
dignas no início de suas ações. ·
.
t necessário, portan!o, que IOda a
Bancada amazónica garanta ao Incra recursos orçamentários suficientes para atender
às demandas das fammas que estão sendo
assentadas no ano de 95 e que, no exercício
de 96, necessitarão desses créditos. Referida
proposta destina-se a um público assentado
de aproximadamente 25 mil tammas.

2.2- Programa de Crédito Especial
. para Reforma Agrária- PROCERA
O Procera tem representado um importante veíruo na estruturação da produção.
Com caráter social e soosídio do FNO e do
Orçamento da União, proporcionou nos últimos anos uma grande inversão de recursos
na produção, e um maior grau de eficiência
e satisfação junto aos trabalhadores rurais,
que reconhecem no programa uma grande
saída para a solução de suas necessidades.
Através do voto do Conselho Monetário Nacional n"- 101, de 22 de agosto de
1995, o teto de recursos finaneiados pelo
para
investimentos
é
de
Procera
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
por família, enquanto que o FNO Especial
um teto de cerca de
estabelece
R$12.000,00 (doze mil reais), com adesvantagem de maior dificuldade do pequeno
trabalhador ter aoesso a essa linha de crédito,
em relação ao Procera
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Devem ser implementados esforços
para fortalecer os trabalhos de assistência
técnica, haja vista o compromisso de atender, no exercício de 1995, a cerca de 25 mil
tammas em 100 Proje10s de Assentamentos,
o que, no entan10, dependerá de reforço de
recursos, especialmente para aquisição de
viaturas, contratação de pessoal e manutenção dos escritórios.
Da mesma forma, o Basa necessita de
ampliação no seu quadro funcional para fazer frente à demanda do Procera e FNO Especial, falo que tem restringido a atuação
desses programas, além das poucas agências distribuídas no interior dos Estados da
Amazônia
Portan!o, solicitamos dos Srs. Parlamentares ampliação dos recursos do FNO
para o Procera, de 1O% para 30%, para que
tenhamos condições de atender a todos os
assentados e desenvolver a pequena produção familiar, contribuindo com a geração de
emprego e renda
-

3 - Aperfeiçoamento da lei
· A legislação agrária vigente, sobremodo a Lei Complementar n" 76195 e a lei n"
8.629193, necessitam adequar-se à realidade, propiciando ao Incra condições de implementar o programa de Reforma Agrária,
com referência a ações expropriatórias. A legislação citada vem permitindo que no curso
do processo expropriatório existam burlas
por parte dos futuros expropriados, o que
em algumas regiões do País tende a inviabifizar as ações para a obtenção de terras públicas via desapropriação. Sugerimos que já
no ato da notificação do Incra ao detentor do
imóvel seja iniciado o processo vinculativo, e
aquele imóvel obje10 da vistoria não possa
mais ser desmembrado ou "maquiado" com
novas benfeitorias, salvo se comprovado tratar-se de propriedade produtiva.
A notificação do Incra ao proprietário
seria extensiva aos cartórios de imóveis,
que também sobrestariam qualquer alienação até a conclusão do processo expropriatório.
Ao ensejo da conclusão desse importante evento, no qual parlamentares da
Amazônia discutiram com profundidade assuntos da maior relevância para o desenvolvimento da Região, os Superintendentes do
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Incra têm a honra de apresentar suas contribuições para o equacionamento das questões fundiárias.
Esperando contar com o efetivo apoio
dos Parlamentares para que as propostas
sejam viabilizadas, renovamos nosso compromisso com o desenvolvimento da Região.
Macapá, 29 de setembro de 1995.
Ronaldo Fernandes Costa lima, Superintendente do Incra no Amapá; Maria José
Almeida Gusmão, Superintendente do Incra
no Amazonas; Walter Cardoso, Superintendente do Incra no Pará; Raimundo de Araújo
lima, Superintendente do Incra no Acre;
Francisco Orlando Consta Muniz, Superin.. - · tendente do Incra no Maranhão; e Manoel
Andrade Freitas, Superintendente Adjunto
do Incra em Roraima •
A leitura do importante documento que acabo
de fazer, emitido pelos Superintendentes do Incra da
Região Amazónica, representa uma valiosa contribuição para o processo de reforma agrária em nosso
País - contribuição que se destaca neste momen1o
grave, quando estamos tomando conhecimento,
pelo noticiário da imprensa, do clima explosivo que
já leva a diversas invasões de terra e à formação de
milícias particulares pelos fazendeiros, seus proprietários.
No momento em que o Governo está preocupado com esse problema, capaz de realmente ocasionar uma convulsão social no campo, a contribuição dos superintendentes do Incra, aprovada no Encontro de Macapá, merece todo o nosso acolhimento, inclusive em termos de apoio às providências que
estão sendo solicitadas no documento por eles emitido e que acabo de apresentar à Casa
Este, Sr. Presidente, é o registro que me trouxe
à tribuna
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. S.
Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acompanho com
atenção os pronunciamentos feitos nesta Casa a
respeito da reforma agrária e vejo que esse tema
vottou não apenas a ser notícia, mas também a fazer parte dos discursos, tanto do legislativo quanto
do Executivo.
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Infelizmente, não vi ainda ser apontado o principal entrave para a consecução de um plano sério
de reforma agrária, que respeite efelivamente o direito de propriedade, como es!ã na Constituição, de
que foi Relator o Senador Bernardo Cabral, e, de outro lado, que respeite também os direitos daqueles
que efelivamente são trabalhadores rurais e merecem o acesso à terra
Em primeiro lugar, não há, por parte do Governo, até agora, uma seleção daqueles que pleiteiam a
terra, de quais são efetivamente as tammas que, originãrias da "terra, teriam condições de, ocupando um
lote, tomá-lo produtivo. Esse é o primeiro ponló. ·
Mas o ponto mais nevrálgico, mais grave, que
entrava o desenvolvimento da reforma agrária no
País é que as TOA que o Governo lança para indenizar as desapropriações são os chamados títulos podres e, portanto, não atraem o proprietário a permitir
que a desapropriação de uma área, até mesmo improdutiva, ocorra de forma pacífica.
As TOA, para que os Srs. Senadores tenham
idéia, estão sendo resgatadas hoje no mercado, se
vencidas, por 58% do seu valor de face, em rriédia;
se a vencer, por 30% do valor de face.
O mais grave ainda, Sr% e Srs. Senadores, é
que o Governo, que permite que os titulas sejam comercializados com esse deságio -58%, se vencidos;
30%, se a vencer -, os recebe como pagamento de
impostos, de tributos a que a União tem direito, pelo
valor de face. Ou seja, o Governo vende o título e
permite o seu recebimento por apenas 30% do seu
valor, mas depois recebe os mesmos títulos pelo
seu valor de face, ou seja, por 100% do seu valot.
Já se formou, neste Pafs, um grupo de profissionais das TOA, que ganha muito dinheiro nas costas de um governo que, por ainda não ter apresentado uma solução viável para o problema do deságio
das TOA, não pode também apresentar uma solução
viável para a reforma agrária
Quero não apenas criticar, mas apresentar
aqui uma proposta: a criação do fundo agrário, que
poderia permitir a valorização e dar mais credibi&dade às TOA. Aí, sim, teríamos uma reforma agrária
mais célere, efetlva Proprie!ãrios de terras improdutivas seriam os primeiros a se interessar em oferecer
as suas terras para a reforma agrária, porque eles
.receberiam o valor justo pela terra que não está produzindo.
Perguntam qual seria a origem dos recursos
que comporiam esse fundo agrário. Fiz um levantamento minucioso de todos os fundos que compõem,
hoje, o FIF, que reúne todos os fundos antigos, in-
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clusive o Fundo de Commodities, e cheguei à concll5ão de que, normalmente, esses fundos atingem
R$60 bilhões, em média
Pois bem, o Governo não mexeria em um centavo do Tesouro da União se. obrigasse os bancos a
comprarem 1O% do valor do FIF para aplicar no ft.ndo agrário, ou no fundo do crédito rural. Não haveria
nenhum custo para a União, nenhum custo para o
EráriO, nenhum custo para o Tesouro. Esse fundo
poderia atrair; inclusive, recursos externos,' que;
CO!l1l0ndo-o, financiariam não apenas a desapropriação a indenização das terras, mas, muto mais
do que isso, financiariam a viabilização das novas
propriedades rurais, transformando os sem-terra em
proprie!ãrios produtivos das novas áreas.
Da forma que es!ã não adianta discursar, porque sequer os proprietãrios assentados hã anos,
proprietãrios antigos, pequenos, médios e grandes,
estão viabilizados em suas propriedades, por falta
de crédito, por falta de preço para os seus produtos
e por excesso de impostos.
O Governo, ao não resolver o problema da credibilidade das TOAs, está desautorizado a estabelecer metas para a reforma agrária, porque ao lazer
isso cria uma expectativa que não pode cumprir. A
expectativa não cumprida é ainda acalentada por
uma entrevista, dada talvez em um dia infeliz do
Presidente da República, que disse: Vou assentar
todos aqueles que estiverem debaixo de lona neste
País. Ora, aqueles que não estavam debaixo de
lona ficaram animados para ir para debaixo da lona,
porque viram na entrevista do Presidente Fernando
Henrique a possibilidade de serem assentados, expectativa que se cria todas as vezes que se muda o
dirigente do órgão, todas as vezes que são estabelecidas metas que jamais são cumpridas.
É bom que se diga aqui que o perfodo em que
mais se . assentaram fall111ias, através da reforma
agrãria, foi o do Governo do Ex-Presidente José
Samey, quando uma média de 20 mil famiias por
ano foram assentadas. E não havia um discurso tão
agressivo em relação à reforma agrária como existe
hoje, o que é prova de que não resolve nada o discurso agressivo se não for instrumentalizado o programa, a partir exatamente desse ponto que estou
levantando, da criação do fundo agrário. Esse dinheiro seria resgatado com títulos dos bancos, sem
nenhum custo para o Erário, repito, compondo um
volume de recursos que, no primeiro ano, chegaria a
R$6 bilhões e que poderia, portanto, proporcionar o
financiamento não apenas das terras, mas a viabilização delas.

e
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Talvez o Partido dos Trabalhadores interprete
até como direitista a minha proposta para a reforma
agrária Mas não é. i: uma proposta prática. Se uma
família, na cidade, precisa de uma casa, tem que pagar por ela em· prestações, em um prazo de 15 a 20
anos. Por que, então, a terra, na reforma agrária,
tem que ser distribuída de graça? Por que os Títulos
da Olvida Agrária não pagam, por exemplo, apenas
50% do valor da terra, e os outros 50% não são pagos pelo assentado naquela terra? Ao pagar a primeira prestação, ele estará também desautorizado a
abandonar a propriedade. E falo aqui de cadeira,
corno ex-5ecretãrio da Agricultura do Paraná por
oito anos, caro Presidente. Vi cerca de 40% das lamOias assentadas abandonando os seus lotes, cedencb-os a outros, inclusive de forma irregular. Dessa forma, a reforma agrária não caminha
Esklu oferecendo uma proposta que é prática.
Podem considerá-la de direita, de esquerda ou de
centro; não me interessa. É uma proposta que caminha olhando para o horizonte futuro. Se as famílias
que estão recebendo os lotes ficarem obrigadas a
pagar 50% dessa terra com o financiamenkl desse·
fundo agrário que esklu propondo, jamais abandonarão ·a propriedade. Quem pagar urna ou duas
prestações não deixará a propriedade de forma nenhuma Ao contrário, sentir-se-â, aí sim, dono da
mesma, mais responsável; e, sendo assim, cuidará
de klmâ-la produtiva
Estou elaborando essa proposta e vou entregála ao Presidente da República Quero o apoio de todos os partidos. Se for preciso, posso transformá-la
em lei, .porque estou oferecendo uma proposta que
traz o fundo de financiamento e a estratégia de execução da reforma agrária sem conflikls. Não acredito
que um proprietário de terras, ao receber a indenização de sua terra, que estava improdutiva, pelo valor
justo, vá brigar na Justiça para não receber esse valor e cedê-la à reforma agrária. Por outro lado, não
acredito que as fammas dos verdadeiros agricuHores
que estão se candidatando a ter um pedaço de terra
negar-se-ão a pagar 50% do valor da mesma.
O Sr. Júlio Campos -Senador Osmar Dias, V.
Ex"' me permite um aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Pois não, Senador Júlio
Campos.
·
·
.
O Sr. Júlio Campos - Deixei a Presidência
deste Plenário a fim de apartear o seu importante
pronunciamento com relação ao polêmico assunto
que hoje abrange todo o Brasil, que é a reforma
agrária V. Exª está indo ao âmago da questão quando menciona a criação desse fundo, que é realmen-
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te importante para o Brasil. Hoje, a desmoralização
dos IDAs é muito grande. A indústria de compra e
venda de TDAs neste País é visível a olho nu e não
só para pagar imposkls corno também para a política de privatização das nossas estatais. O IDA, que
é podre lá fora, na hora da compra de uma estalai
vale ouro, dólar, real. No entankl, para efeito de uma
política de reforma agrária, é desmoralizado. Com
relação ao segundo item que V. Ex• aborda. de que
a reforma agrária poderia ter duas mãos - além do
Governo, a iniciativa privada; ou seja, o cidadão beneficiado com a terra daria a sua .contribuição-, considero-o válido. Corno engenheiro agrônomo e exDiretor de Colonização do Governo do Estado de
Makl Grosso, na gestão dos Governadores Pedro
Pedrossian e José Fragelli, convivi muito com a política de reforma agrária e colonização e fizemos um
grande programa em Mato Grosso com essa experiência. O Governo· do Estado participava com o re- curso para a compra da terra e, através da Codemat, cobrava um percentual do assentado. Durante
um prazo de cinco anos, ele pagava a sua prestação, a sua contribuição e isso evitava a indústria de
venda dos títulos, porque, no levantamento que fizemos na então colônia agrícola do Rio Branco, na região de Cáceres, na fronteira com a Bolívia, verificamos que os cidadãos que estavam chegando Iâ já
haviam passado pela colõnia agrícola de Dourados,
que foi feita por Getúlio Vargas - hoje Mato Grosso
do Sul -, e já haviam passado pela colônia agrícola
de Rondonópolis, feita na gestão do Governador Arnaldo Estavam de Aguei redo e Pontes de Arruda,
sendo que muitos deles já caminhavam para Rondônia Eles ouviam falar que haveria colonização em
Rondônia, que estavam fazendo reforma agrária naquele Estado, vendiam a sua terra a preço de nadaem troca de bicicleta, de rádio de pilha ou de qualquer coisa - e iam correndo para Rondônia. Isso
ocorria no tempo em que eu era engenheiro agrônomo da Codemat, hâ mais de 20 anos. Hoje, eles já
devem ter passado pelo Acre, devem estar no Peru
ou chegando na América Central, porque era uma
indústria de andanças permanentes. Os mais antigos técnicos da colonização de Mato Grosso já conheciam muitos deles como colonizadores profissionais, o.u seja, reformadores agrários profissionais. A
sugestão de V. Exª, no sentido de que o cidadão pague urna parte do seu título para colaborar com os
benefícios da infra-estrutura necessária para um
programa de reforma agrária - estradas vicinais,
postos de saúde, escolas, armazenamento, fornecimento de equipamentos-, vem impedir fatos como
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os que ocorrem no Brasil, ou seja, a indústria daqueles que vivem a caçar terra onde o Governo a está
concedendo. No instante em que ele tirar dinheiro do
seu bolso - porque essa é a maior dor do brasileiro -'
aí, sim, ele valorizará o seu patrimônio. Portanto,
Senador Osmar Dias, receba os meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, que é de vital importância para tentarmos resolver a situação fundiária
do nosso País, que é muito grave neste instante.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Júlio Campos,
acolho, com muita satisfação, o seu aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. Cito, inclusive, uma
preocupação que tem tomado conta do Senado, do
Executivo e do Pais inteiro, com relação às invasões, quando surgem propostas que preocupam ainda
mais aqueles que estão interessados em resolver o
problema
Outro dia, ouvi aqui uma proposta - e vou citála, embora esteja ausente o seu autor - que temi ser
transformada em lei ou em realidade. Alguém sugeriu que os proprietários de áreas superiores a 200
hectares fossem obrigados a ceder 3% de suas
áreas para a reforma agrária Ora, isso seria o.mesmo que 11ropor a quem tem um apartamento de· mais
de 1ooni na cidade que cedesse a% do seu imóvel,
ou a quem tem uma rede de escol as que cedesse
3% da mesma aos professores. Propostas irreais
não resolvem o problema, assim como o discurso
emocionado e demagógico.
Creio que precisamos, Senador Júlio Campos,
de propostas concretas. E o que estou trazendo é
uma proposta concreta, que depende da vontade
política do Governo em adotã-la para resolver esse
problema grave.
Por um lado, está o direito de propriedade. Inclusive, quero chamar a atenção do Relator da
Constituição, Senador Bernardo Cabral, para uma
tese que quero levantar. Dizem que a desapropriação é uma agressão ao direito de propriedade, mas
entendo que é uma defesa do direito de propriedade, porque ela se refere apenas aos proprietários relapsos, àqueles que não atendem ao objetivo social
de transformar a propriedade em produtiva Ou seja,
será desapropriado apenas o imóvel que estiver com
alguma irregularidade legal.
Então, na verdade, a Constituição defende a
desapropriação no caso em que a propriedade não
estiver cumprindo os seus objetivos sociais.
O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V•. Exª um
aparte, nobre Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS - Com satisfação, ouço o
aparte do nobre Senador Lúdio Coelho.
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O Sr. Lúdio Coelho - Senador Osmar Dias, o
pronunciamento de V. Exª é muito importante. Porém, gostaria de lembrá-lo que a terra está sendo citada de maneira emocional. A terra, como é do conhecimento de V. Ex•, representa, no máximo, 10%
ou 12% do custo de uma reforma agrária Quer dizer, ela não é o problema O problema é a viabilidade, a subsistência de quem vai habitá-la Portanto, a
criação desse fundo é muito adequada. Cheguei do
meu Estado hoje e verifiquei que a agricultura brasileira está passando por um período extremamente
difícil. Conversei com muitas pessoas que estão
preocupadas, porque a agricultura está sendo arrebentada Os seus produtos estão sendo vendidos
por preços menores do que no periodo da implantação do Plano Real. Agora, assistimos à inércia do
Governo ante as invasões - e estão querendo mudar.
o nome para "ocupação•. Assistimos pela televisão o
camarada chegar com um ai icate, cortar a cerca do
proprietário, atear fogo nas invernadas e fechar o
gado no mangueira. Um oficial de justiça entregou
uma intimação ao líder dos ditos sem-terra, e este
disse não ser o Rainha. O oficial de justiça pediu,
então, o documento. Ele se retirou e não aconteceu
nada. Quero ver até aonde vai essa questão. Creio,
portanto, que é muito adequado o Pronunciamento
de V. Exª.
· ··
·
O SR. OSMAR DIAS - Obrigado. Incorporo
também o aparte de V. Ex• ao meu pronunciamento.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS -Com muita honra, nobre
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Osmar Dias,
peço o aparte não só pela forma honrosa de ter sido
citado no seu discurso, mas para trazer à lembrança
dos eminentes colegas que, por duas vezes, me
ocupei deste tema, na tribuna do Senado. Na última,
até pedi aos eminentes Senadores que não me tomassem como repetitivo, até como inconveniente.
Lembro-me de que alertei os Senadores ·que estavam presentes, Senadores Júlio Gampos e Nabor
Júnior, para o problema que encerra uma gravidade
imensa. Depois, na quarta-feira que antecedeu ao
feriado do dia 12, voltei à tribuna e demonstrei que
essa matéria não pode ser abordada sob a ótica do
viés ideológico. Recordo-me que o eminente Senador Eduardo Suplicy apoiou o meu pronunciamento,
porque. rele viu a preocupação de quem analisa a
reforma agrária do ponto de vista racional, e não
emocional. Àquela época, eu dizia que o Governo
precisava ter cuidado porque, de um lado, poderia
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gerar o líder. ou causar o mártir. E, de outro, poderia
levar os proprietários a criarem a sua milícia particular para a defesa. Como eu fazia esse diagnóstico,
eu apresentava a terapêutica, no sentido de que todos compartilhássemos - rOi o termo que usei - para
a solução desse problema Vejo hoje que V. Exª - o
que aliás tem sido uma característica, destaque-se aborda o tema dentro da seriedade que ele requer.
Não podemos, de uma hora para outra, dizer que o
proprietário perde a razão ou que os sem-terra não
devem ser ouvidos, quaisquer que sejam os termos:
ou ocupação, ou invasão. Repito: o problema agrário
não é problema de polícia; é social. Ainda há pouco,
conversando com o Senador Antonio Carlos Magalhães, lembrávamos o que desembocou no Pafs hâ
alguns anos, em função de reforma agrária. Aceite
V. E# meus cumprimentos. Quero que acople às
suas palavras estas minhas deslustradas, que pretendem mostrar que o Senado tem a responsabilidade de analisar essa questão; não se deve pensar
que o Governo sozinho vai resolver o problema
O SR. OSMAR DIAS - Agradeço a V. Exª pelo
aparte. V. Ex• tem sido um grande mestre para-mim,
nesta Casa
Senador Bernardo Cabral, enquanto se discute
a questão no campo ideológico ou meramente demagógico, a bola de neve está crescendo. Quando o
Governo fala que assentou 17 ali 20 mil tammas, a
fila dos desassentados está crescendo.
Já citei várias vezes que a CNA - Confederação Nacional da Agricuttura, baseada em dados de
um levantamento, acusa que quase 600 mil produtores rurais perderão suas propriedades neste ano e,
desta forma, se transtormarão em sem-terra Ora,
assentar 20 mil e desassentar 600 mil é - parece-me
-o cumprimento da reforma agrária às avessas.
Trago uma solução prática Fui -desafiado por
um Senador gaúcho, há dias, que me pediu para
apontar a fonte dos recursos. Estou trazendo não
apenas a fonte do dinheiro, mas o valor que poderia
ser conquistado.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A Mesa
informa ao nobre Senador Osmar Dias que o tempo
de V. Ex" já está esgotado e ultrapassado em três
minutoc. Peço que V. E~ conclua o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS - Peço mais um minuto
para encerrar, Sr" Presidente. Muito obrigado.
Como eu dizia, trago a fonte do dinheiro, o volume de recursos, a estratégia de execução da reforma agrária Vou escrever a proposta - ainda não o
fiz; vou· escrevê-la, apresentá-la ao Presidente da
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República Para tanto, peço apoio ao Senado. Suscito, no entanto, a questão a respeito da definição de
propriedade produtiva Propriedade produtiva, como
todos sabem, é aquela que produz. Como o Incra vai
·agir, Senador Júlio Campos, Senador Pedro Simon,
no caso de um agricultor que não vai plantar este
ano por falta de dinheiro, de crédito? Se ele deve,
não é porque quer; deve porque não conseguiu pagar a conta. Isso é o que ocorre na maioria dos casos. Não plantando este ano, o agricultor pode ter
sua propriedade considerada improdutiva e, por conseqüência, desapropriada
Portanto, é preciso muito cuidado ao se discutir
o conceito de propriedade produtiva. Esse é um
tema que deve ser debatido por pessoas que entendem do assunto e não por pessoas que querem apenas fazer média e demagogia
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. OSrnar Dias,
o Sr. Júlio Campos. 2~ Vice- Presidente, deixa a cadeira da presidência; que é OCUpada
pela Sra. Júnia Marise.

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.335, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art 258 do
Regimento Interno do Senado Federal. a tramitação
conjunta dos PLS rf's 115 e 187, ambos de 1995,
por versarem sobre a mesma matéria
Sala das Sessões. 17 de outubro de 1995. Senador Roberto Freire.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente, consoante o disposto no art 255, 11, c, 8,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
_ REQUERIMENTO N•1.336, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fulcro no § 22 do art 50 da Constituição
Federal e nos arts. 215 é 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro_ sejam solicitadas ao
Exm2 Sr. Ministro da Fazenda informações sobre o
Seguro Obrigatório de Dan9s. Pessoais causados
por veículos automotoras de via terrestre.
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O seguro obrigatório é coercitivamente imposto
aos cidadãos para se prevenirem contra danos futuros, pelos quais são responsãveis em decorrência
do trãfego de seus automóveis ou~ veículos automotoras. O seu carãter compulsório fica evidenciado
pela exigência de sua comprovação para o licenciamento do veículo pelo poder público.
Com relação ao seguro supramencionado, desejo solicilar ao Sr. Ministro:
a) o total arrecadado anualmente, nos últimos

cinco anos;

b) qual o montante destinado ao Governo, em
igual período;
c) relação das seguradoras credenciadas, com
o montante arrecadado individualmente pelas mesmas, no período considerado;
d) qual o montante de prêmios pagos anualmente, nos últimos cinco anos, por seguradora
Justilicaçlio
Compete privativamente à União legislar sobre
política de seguros, conforme o art 22 da Constituição Federai. O seguro compulsório sobre veículos
foi instituído pelo Decreto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1966, e regulamentado pelo Decrefo n"
61.867, de'7 de dezembro de 1967, sob a forma de
seguro de responsabilidade civil. De acordo com a
Lei n2 6.194, de 19 de dezembro de 1974, regulamentada pela Resoluçã:> rt> 1f75 do Conselho Nacional de Seguros Privados-GNSP, o referido seguro asst.miu a nítida característica dos seguros de acidentes
pessoais, enfatizando-se o seu sentido social, no amparo às vítimas de danos físicos, não materiais.
A fiscalização do Sistema Nacional de Seguros
Privados é exercida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Fazenda. O caráter eminentemente social
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por veículos automotoras de via terreStre, ou· por
carga, a pessoas transportadas ou não, bem como a
sua compulsoriedade, conferem legitimidade ao Senado Federai par$1 se informar a respeito do mesmo.
O crescente número de vítimas de trânsito, em
nosso País, e o papel da alividade securitãria como
fonte de recursos financeiros, nas economias modernas, justificam o presente requerimento, em razão da necessidade de serem fornecidas informações que possibilitem uma eventual proposição legislativa que reduza a incidência dos acidentes com veículos e que minore o sofrimento das pessoas atingidas, possibilitando-lhes melhor atendimento e mais
rãpida recuperação.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Senador Emandes Amorim, Quario Secretãrio do
Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA
-.CONSTITUIÇÃO DA
REPOBLICAFEDERATIVA DO BRASIL
••••••••~•••n••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••uoohuoo••••••••••••oo••••

Art 22. ComJ>ete privalivamente à União legislar sobre:

~

I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrãrio, marítimo, aeronãutico, espacial e
do trabalho;
li - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de
iminente perigo e em tempo de guerra;
IV - ãguas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V- serviço-postal;
VI- sistema monetãrio e de medidas, mulas e
garantias dos metais;
VIl - política de crédito, câmbio, seguros e
transferências de valores;
~VIII -comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI -trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII -nacionalidade, cidadania e naturalização;
X IV - populações indígenas;
XV- emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI -: organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal e
dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII -sistema estatístico, sistema cartogrãfico
e de geologia nacionais;
X IX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,
material bélico, garantias, convocação e mobilizaçi:lo
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviãria e ferroviãria federais;
XXIII -seguridade social;
·
XXIV- diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registras públicos;
XXVI- atividades nucleares de qualquer natt.reza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas
esferas de governo, e empresas sob seu controle;
XXVIII- defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX- propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
• Art 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares
de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada
§ 1~ Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou
a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 22 As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.
Regimento Interno do Senado Federal

Art 215. São escritos os requerimentos não referidos no artigo anterior e dep!!fldem de votação
por maioria simples, presente a maioria da composição do Senado, salvo os abaixo especificados:
I - dependente de decisão da Mesa, requerimento de informação a Ministro de Estado (Const,
art 50,§ 22);
.
11 - dependentes de despacho do Presidente:
a) de pubficação de informações oficiais no
Diário do Congresso Nacional;
b) de esclarecimentos sobre aios da administração interna do Senado;
c) de retirada de indicação ou requerimento;
d) de reconstituição de proposição;
III-dependentes de votação com a presença, no
mínimo, de um décimo da composição do Senado:
a) de licença para tratamento de saúde;
b) de prorrogação do tempo da sessão;

c) de homenagem de pesar, inclusive levantamento da sessão.
Art. 216. Os requerimentos de informações esàs seguintes normas:
I - serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado.ou atinente a sua competência fiscalizadora;
11 - não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
III - lidos na Hora do Expediente, serão despachados à Mesa para decisão;
IV - se deferidos, serão solic~das, ao Ministro.
de estado competente, as informações requeridas,
ficando interrompida a tram~ção da matéria que se
pretende esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo,
feita comunicação ao Plenário;
V - as informações recebidas, quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente a proposição em .curso no Senado, serão incorporadas ao
respectivo processo.
§ 1" Ao fim de trinta dias, quando não hajam
sido prestadas as informações, o Senado reunir-seá, dentro de setenta e duas horas, para declarar a
ocorrência do fato e adotar as providências decorrentes do disposto na Constituição, art 50, § 22.
§ 2~ Aplicam-se, no que couber, as disposições
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de informações falsas.
tão

suje~os

(A Mesa, para decisão)
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art 216, III, do RegimentJ Interno.
·sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO N•1.337, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 258 do Regimento Interno
do Senado Federal requeiro que a Mensagem n"
284, de 1995, (Mensagem n" 858, na origem) passe
a tram~r conjuntamente com o Projeto de Resolu- _
ção n" 53, de 1995.
·
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. - -Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Júnia Marise) -O requerimen10 lido será incluído em Ordem do Dia oportu..
namente, consoante o dispos10 no art. 255, inciso 11,
alínea c, item 08, do Regimen10 Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória f12 1.146, de 11 de ou!lbro de 1995, que
•acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei J1! 4.728, de
14 de julho de 1965".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e SO. do art 2'> da Resolução J1!
1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

José Fogaça
Fernando Bezerra
Carlos Patrocínio
Belfo Parga
Pedro Piva

Coutinho Jorge
Aaviano Melo
PFL,
Odacir Soares
Jonas Pinheiro
PSDB
Jefferson Péres PPS

Rober10 Freire
PP
An10nio Carlos Valadares
João França
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Régis de Oliveira
Darei Coelho
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
,
PMDB
Geddel Vieira Lima
Ubaldo Corrêa
PSDB
Silvio Torres
Zulaiê Cobra
PPR
lbrahim Abi-Ackel ,
Jarbas Lima
PPS
Augus10 Carvalho
Sérgio Arouca
PV
Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução f12 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tranitação da matéria:
Dia 17-1 Q.S5- designação da Comissão Mista.
Dia 18-1 0-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 18-1 Q.S5 - prazo para recebimen10 de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 27-1 Q.S5 - prazo final da Comissão Mista.
Até 11-11-95 - prazo no Congresso Nacional.

29

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Eneer-.
rou-se ·ontem o prazo para apresenlação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara f12 78, de 1995 (nº3.811/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidénte da República, que altera dispositivos do CódigO de Processo Civil, relativos ao procedimento sumàirssimo ..
' Ao projeto não foram oferecidas emendas.
. . . A matéria será incluída em Ordem do Dia,
àporturiamenté. ·.
, , ·. , ~- ~f!A. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Esgotou.:Se ontem o prazo previsto no art 91, § 32, do
Regimen10 Interno, sein que ténha sido interpos10
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Proje10 de .lei do Senado nº- 197, de l 995, de autoria do SenadOr Hugo Napoleão, que dispõe sobre o
Depósi10 Legal de publicações na Biblioteca Nacional.
A màtéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão de Educação.
O proje10 vai à Câmara dos Deputados.
A SF,I,tCPRESIDENTE (Júnia Marise) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Proje10 de Resolução n" 108, de 1995, de autoria do Senador Sebastião ·Rocha, que altera o parágrafo único do art 107, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Ao projeto não tOram-oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição e
Justiça e Cidadania; e Diretora.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -Sobre a
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N"- 285, DE 1995

Torna obrigatória a inserçao da expressao: "O Ministério da Saúde adverte:
o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde" nas embalagens e recipientes de bebidas alcoólicas,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ As empresas produtoras, distribuidoras
e importadoras de bebidas alcoólicas destinadas ao
consumo em território nacional, ficam obrigadas a inserir nos rótulos das embalagens e recipientes, a expressão: •o Ministério da Saúde adverte: o consumo
excessivo de bebidas alcoólicas é preju:flcial à saúde".
· Art 2'> A infração aos dispositivos desta lei configura crime sujei10 às penalidades da legislação sanitária federal e à imediata apreensão do prodlhl, independentemente das sanç:ões civis e penais cabíveis.
;,
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Art 32 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art 4" Esta lei entra em vigor 90 {noventa) dias
após sua publicação.
Art 5'! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçao
O alcoolismo configura-se, sem dúvidas um
dos maiores desafios colocados perante a sociedade nesse final de século, No Brasil, particularmente,
as cifras reveladas de estudos e pesquisas de especialistas constituírem por si, .só motivos de extrema
preocupação para as autoridades responsáveis da
área de saúde pública bem como de todo cidadão
minimamente consciente dos graves riscos que tal
situação representa para o futuro da Nação, caso,
as providências necessárias e adequadas não sejam
levadas a efeito em turno hábil.
Dados colhidos junto ao Programa Nacional de
alcoolismo, do Ministério da Saúde, revelam que 3,3
bilhões de dólares são gastos anualmente, em virtude do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a
par de 428.000 internações hospitalares efetuadas
em decorrência direta desse mal.
Tragicamente, o índice de acometimento da
população juvenil tem-se mostrado alarmante, chegando a 66,9% dos jovens entre 1O e 19 anos de
idade, segundo pesquisa tomada pública em maio
de 1995. O Estudo Multícêntrico de Morbidade Psiquiátrica em Áreas Urbanas Brasileiras, de 1992,
constatou que, na cidade de São Paulo, 7,2% dos
menores do sexo masculino entre 15 e 18 anos de
idade são dependentes de bebidas alcoólicas, número que alcança 7,5% e 14,1% em Brasma e Porto
Alegre respectivamente.
A modema doutrina psiquiábica aponta a prevenção como o caminho mais adequado a ser trilhado no
combete a esse mal, motivo que nos levou à apresentação do presente Projeto de lei, com o que esperamos conbibuir decisivamente, para o controle do grave
quadro a que hoje lamentavelmente assistimos.
Assim, em vista das razões expostas, contamos com a compreensão e apoio dos senhores parlamentares no sentido da aprovação do Projeto de
lei ora posto à consideração desta Casa.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Senadora Marina Silva.

(A Comissão de Assuntos Sociais-decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise) - O projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
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Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio
Campos, que disporá de 20 minutos para proferir o
seu discurso.
O SR. JÚLIO CAMPOS {PFl-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, mais uma vez vem a França afrontar,
com seus testes nucleares, a opinião pública mun-dial. Quando ordenou a explosão no atol polinésio
de Mururoa, mês passado, o Governo francês provocou indignação generatizada nos mais diversos setores da comunidade internacional.
Não foi, desta vez, somente daquelas Organizações Não-Governamentais ativas e barulhentas,
cujo radicalismo sempre se pode suspeitar, que partiram os protestos contra esses ensaios extemporâneos, essas demonstrações descabidas de poder.
Ao contrário, as chancelarias de vários países, algu,.
mas até caracterizadas pela discrição e pragmatismo com que costumam pautar sua atuação, emitiram comUniCados lamentando a decisão unilateral
do recém;;)mpossado Presidente Jacques Chirac.
A SRA. PRESIDENTE {Júnia Marise) - {Fazendo soar a campainha) - A Presidência prorroga, de
ofício, o tempo destinado ao Expediente para que S.
Exª, o Senador Júlio Campos, conclua o seu pronunciamento.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Obrigado, Excelência.
Por se sentirem mais diretamente atingidos,
dada sua proximidade geográfica à área dos testes
franceses, alguns países banhados pelo Pacífico
como Japão, Austrália e Nova Zelândia, nações ricas e de população conscientizada, reagiram com
grande veemência. O Ministro das Finanças japonês Masayoshi Takemura, por exemplo, anunciou que estuda uma •resposta a essa agressão";
o sindicato australiano de transportes ameaçou
não carregar nem descarregar os aviões da companhia aérea francesa Air France que pousassem
em Sidney.
De nada adiantaram todos esses protestos internacionais; tampouco valeram de algo as ameaças
de boicote aos produtos de exportação tradicionais
dos franceses, como vinhos e conservas, feitas por
povos tão adiantados quanto o holandês e o sueco:
o Presidente Chirac fez ouvidos moucos. Mandou
explodir, agora no atol de Fangataufa, ao sul de Mu- -ruroa, uma segunda bomba. Esta, para agravo do
mal,. cinco vezes mais potente que a primeira. Mais
ainda: prossegue em seu intento de fazer explodir
outrós"•qinco ou seis" artefatos nucleares nos próximos meses.
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Quem conhece a história recente- quer dizer,
dos últimos cinqüenta anos - sabe que essa arrogância francesa nada tem de novidade. Ao tempo
em que o mundo, e em particular a Europa, se dividia entre Ocidente capitalista e Oriente socialista, o
presidente Charles de GaUlle se obstinou em manter
uma politica de defesa independente. Enquanto os
outros países do Oeste empilhavam mísseis voltados somente para o Leste, a França adotou a estratégia que o General denominou tous azimuts - todas as direções. Isso signifiCa, SRA.s e Srs. Senadores, que a França tinha, o tempo todo, ogivas nucleares apontando para seus aliados ingleses, italianos, alemães ocidentais ele.
Esse mesmo General teria afirmado, segundo
versão que, fato ou intriga, ficou valendo em nossa
memória, não ser nosso Brasil um pais sério. Não
vejo seriedade é num pais que, numa fase de aperto
econômico e financeiro, em que todos os países da
Europa se vêem às voltas com taxas elevadas de
desemprego, decide "torrar" milhões de dólares em
bombas a1ômicas. Pior ainda: decide fazê-lo exalamente em tomo dos dias em que o mundo relembra
a tragédia de Hiroxima e de Nagasaki, cidades imola. das aos deuses do experimentalisiTIG armamentista.
Sr. Presidente, estamos diante, a meu ver, de
excelente oportunidade de nos apresen~os sêrios aos franceses e ao mundo. É chegado o momento de tomarmos a iniciativa e a liderança de um
boicote à França: levemos à Federação Internacional de Futebol- FIFA. por intermédio de nossa Secretaria de Esportes, a proposta de mudança da
sede da fase final da próxima Copa do Mundo, programada para se realizar em 1998 naquele país.
Se a idéia pode, à primeira Vista, parecer descabida, gostaria de relembrar aos senhores o ocorrido quando dos Jogos Olímpicos de Montreal, em
1976, de Moscou, em 1980, e de Los Angeles, em
1984.
O Sr. Lauro Campos- Senador Júlio Campos,
V. Ex" me permite um aparte?

O SR. JÚLIO CAMPOS - Com a palavra o eminente Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Júlio
Campos, quero me congratular com V. Exª pela importância do tema que estâ tratando e pelo protesto
contra o que se passa na França em matéria de explosões e de experiências atômicas realizadas bem
longe do solo francês, nos atóis de Mururoa e outros. Gostaria de reforçar os argumentos dispendidos por V. Ex". lembrando que a agressividade capitalista não se encontra centrada apenas na França
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Agora, esses heróis do presente, os integrantes do
Greenpeace e as ONGs se rebelam contra esses
tràços anticivilizatórios e destruidores que dirigem a
tecnologia modema nos Estados Unidos. O Pentâgono já gastara US$ 12 milhões desenvolvendo uma
arma baseada no raio laser, cujo objetivo não era
matar, mas cegar o exército adversãrio; e US$17 milhões jã estavam a caminho para terminar com essa
pesquisa e colocar essa arma perversa em ação. Foi
graças justamente a essas minorias organizadas,
que ainda aereditam na sobrevivência do mundo, tão
massacrado pela agressividade organizada, que se
conseguiu com que o Pentâgono suspendesse essas pesquisas, interrompendo-as assim corno também os gastos dessas fortunas na elaboração de
uma arma a laser, cujo objetivo era o de cegar a tropa adversária Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Senador Lauro Campos. Incorporo com muita honra o
aparte de V. Ex".
Continuando, Sr. Presidente, no primeiro desses eventos, a presença da Nova Zelândia nos Jogos levou a maioria dos pafses da África Negra a
abandonar as competições por haver aquele pais
quebrado o isolamento que a comunidade esportiva
internacional impunha ao regime racista então vigente na República Sul-Africana Quatro anos mais tarde, diversos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, boicotaram os Jogos da URSS em protesto à sua ocupação do Afeganistão. Em seguida, a
maioria dos países do Leste Europeu devolveria o
boicote, ausentando-se da Olimpíada americana
Eventos como os Jogos Olímpicos ou as Copas Mundiais de Futebol sempre se prestaram a fins
políticos, não nos iludamos com romantismos do tipo
de "defesa de ideais esportivos•. Em nosso tempo, o
esporte não tem o sentido sagrado de que se revestia na antiga Grécia, ao ponto de serem interrol!1lidas as guerras quando chegava o tempo dos jogos
em Olímpia
Quem ainda duvide deve lembrar o propósito
hitlerista de provar a suposta supremacia ariana nos
Jogos de Benim, em 1936, tendo sido desmoralizado pelas vitórias do grande atleta negro norte-americano Jesse Owens. Lembre, ainda, o clima de coação sobre os árbitros vigente na Copa do Mundo de
1978, na Argentina, quando os militares governantes
da ·nação vizinha nossa, em seu afã de desviar dos
problemas com a truculência do regime, por meio da
vttória de seu selecionado, a atenção de seus cidadãos, tomaram qualquer traço de normalidade impossível.
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Mais importante ainda, Sr. Presidente, Copas
do Mundo e Jogos Olímpicos são eventos completamente inseridos hoje na esfera comercial do capitansmo globalizado. A cada quatro anos um país recebe, além do afluxo de turistas que viajam para acompanhar o desempenho dos atletas de seus países,
os direitos de transmissão das imagens por satélite
para os televisores do mundo todo. Se a isso juntamos a parafemália de lembrancinhas, souvenirs,
camisetas, bandeiras, flâmulas etc., temos ainda
uma idéia pâlida do que se !atura em tomo desses
eventos. Deixemos, repito, de romantismo: Olimpíadas, Copas do Mundo de Futebol são negócios.
Tendo demonstrado não ser o boicote idéia
disparatada ou inédita, gostaria de avançar uma proposta alternativa para a disputa da fase final das Copas do Mundo, sobretudo quando sediadas na Europa. Ora, o que se tem ali são países diversos, concentrados em uma área menor que a de nosso País,
países que, mais ainda, se encontram em avançado
processo de unificação. Por que não se fazer, nesses casos, os jogos em mais de um desses países,
reservando para o país sede somente os jogos semifinais, a decisão de terceiro lugar e a finalíssima,
por exemplo?
Haveria, sem sombra de dúvida, um ganho
para os que aproveitam os jogos para fazer turismo, que passariam a poder visitar vários países e
cidades diferentes durante as competições. Haveria igualmente um ganho mais equilibrado 'por
parte da infra-estrutura turística daqueles países, por se tomar melhor distribuído o fluxo de
viajantes.
Sr. Presidente, como único país a haver vencido em quatro oportunidades a Copa do Mundo de
Futebol, o Brasil possui a necessária autoridade
para comandar o boicote ao mundial da França. Se
considerannos, adicionalmente, que nosso Ministro
Chefe da Secretaria dos Esportes é nada menos
que o •aueta do século", Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, personalidade brasileira mais conhecida no mundo, teremos a certeza do impacto resultante de tal proposição.
Poderíamos, pelo menos, liderar uma ameaça
de boicote. A ameaça, dizem os enxadristas, é mais
importante que sua consecução, pois faz perder a
concentração ao oponente; a consecução da ameaça faz tenninar a partida
Por tudo isso, Sr. Presidente, proponho ao Ministro Pelé a sugestão a ser levada à Fifa de um boicote à Copa do Mundo de 1998, a ser feito por todos
os países que se encontrem insatisfeitos com os tes-
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tes franceses na Polinésia, em especial os testes
·atômicos neste final do Século XX.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Si: Júlio Campos, a Sra. Júnia Marise deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy
Dias, 3Q Secretário.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Soflcito aos
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou nas demais dependências do Senado que
compareçam ao plenário, já que daremos início à
Ordem do Dia com votação nominal. ·
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra a V. Ex", por cinco minutos, dentro da prorrogação aprovada pelo Plenário.
. .
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Coiftõ Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
SRA.s e Srs. Senadores. sou de uma geração que
nasceu com o privilégio de assistir à memorável
campanha do • Petróleo é Nosso" e de ter aprendido
o que é soberania com um dos maiores símbolos
desta campanha, o escritor Monteiro Lobato. Quando li seu livro "O Poço do Visconde". aprendi o que
era o petróleo e o que essa matéria-prima significava para a economia de um país. A campanha apoia. da pelo Presidente Getúlio Vargas resgatou o orgulho do nosso povo. Por isso, descobri mais tarde que
não é apenas com riquezas que se constiliem nações; elas nascem, sobretudo, do orgulho e do amor
de um povo para com aquilo que ele julga lhe pertencer.
O orgulho nacional não está restrito às nossas
conquistas esportivas. t fruto principalmente das
conquistas da inteligência brasileira. Aquela inteligência capaz de produzir a melhor tecnologia do
mundo em extração de petróleo em alto-mar. Algo
que nos iguala em status aos países mais desenvolvidos. Estão aí nossas plataformas petrolíferas espalhadas pelo mundo que me-dão ratão. Não há um
brasileiro sequer que deixe de se orgulhar do fato de
sua companhia de petróleo ter-se transfonnado em
uma das maiores e mais eficientes do planeta
Os 500 anos de história do Brasil nos mostram
ser esta uma terra onde sempre prevaleceu a idéia
de que daqui se podia levar tudo, sem nada dar em
troca. Foi assim com o pau-brasil, com o ouro e as
pedras preciosas. Mas deixou de ser com o petróleo.
Hã 43 anos o povo ia àS umas ·para dizer sim a um
monopólio que significava soberania. Agora, sob os
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mais diversos pretextos e argumentos, as mesmas
forças que contra ele lutaram na década de so se
preparam para quebrá-h ·
'
. · ·
Quebrar esse monopólio, significa mais qué
uma simples mudança no capítulo dá Ordem Econa:.
mica da nossa Constituição. Significa subtrair par~
la substancial da nossa soberania. Para os ·rteoliberais isso não tem a menor imp<irtãncià.' Julg'_qri! el~
que o petróleo é uma commodity co·mo ot.rtta qtial:
- ·- ·
. quer. Certamente com peso igual. ao dos. minérios
beneficiados pela.noss<;~ ,Vrue. do:R;o P~ _ou (l~~
alime~ q~e expor:tamo.s.-: .
_. .. - -, ,, ·"·:· _
Esquecem que o .investimento feito. ·na Petroé
brás pelo povo brasileiro durante quase meio século.
e que chegou à 80 bilhões de dólares,· se traduzio
em produção de conhecimento.· No mundo da ee&nomia globalizàdá v'ale rilaís qiJeirFe Cãpàz; 'dê '!'ii&duzir conhecimento, 'know-how. t: assim que· as ct:
vilizações inodemas são erguidas e 'perj:iel\làdàs.''!:
neste aspecto a Petrobrás t!lve e, contin_IJà_ t_en_dó. ÍiJÍ'l
·
· --- · · · -- • -•
papel fundamental.· ·
Nossa grande crítica às reformas neofiberais
do capitulo da Ordem EConõmica da Constituição. é
que elas estão privando o Brasil da produção:de teonologia própria· Impõem ao· PaiS uma· marcha· à 'ré
no que diz respeito à consolidação da nossa-SÓberania, num tempo em que soberania é_ sinõnimo de ·Jj!
berdade, de ·autonomia. O· exemplo mais. clarà
que nós do PDT estamos certos em insisiir .nes$ll
caminho está bem aqui ao lado, mais precisa(neritê
~ . ..
nos países que nos cercam.

tle

O Brasil, com todas as dificuldades-de ex)lloraT
ção de suas jazidas petrolíferas e com todo o esforço desenvolvido para atender ao consumó · iiltemô~
jamais extraiu do seu subsolo petróleo suficiente
para credenciá-lo como grande produtor:··A. VeiJé-:
zuela sempre teve enorme fartura de jJetróleo, a
ponto de passar a integrar a Organização dos Pafses Exportadores de Petróleo (OPEP). ·Entretanto;
jamais os venezuelanos, ou mesmo os árabes, que
são donos das maiores jazidas do mundo, consegui;
ram produzir tecnologias sofisticadas de prospecção
como aconteceu com a Petrobrás. O mesmo ocorre
com o Chile, a Argentina, o Uruguai, a Bolívia, o
Peru, o Equador, a Colômbia, o Suriname, o Paraguai e até o México, que é grande produtor.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, às custas do investimento do povo brasilei~
ro, temos em mãos uma enorme gama de conheci:.
mento e tecnologia, a qual nos permite negociar par"
cerias em condições extremamente favoráveis ·em
várias regiões do Planeta. Se o povo, que foi sábio·,
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nAo tivesse optldo pelo monopólio há 43 anos nós
terlamos atingido esse grau de desenvolvimento toonológiro? A bacia de Campos teria a importância
econOmica e estratégica que possli hoje? Nossas
ooiversidades fonnariam técnicos com a qualificação
dos que atualmente são diplomados?
Não há dinheiro que pague essa conquista,
porque um povo que produz Conhecimento, tecnologia, infonnação é um povo soberano, é um povo livre para decidir os.wus destinos. Se não houvesse
monopólio do petróleo, se rião houvesse a Vale do
Rio Doceestarlamos nós, brasileiros, namesrnasituaç11o de 500 anos atrás: colonizados e stiljugados.
Se hoje temos uma po<;ição de liderança no
continente sul-americano, se hoje somos o único
pais, entre nossos vizinhos, capaz de construir satéltes de comunicações, como o nosso Brasilsat, platafonnas sofisticadas de prospecção de petróleo e
se ternos a maior companhia de mineração do rnoodo, é graças à proteção que criamos através dos
1'10nopófios estratégicos.
.
_.
_
Nossa soberania é filha daquilo que os neofiberais chamam pejorativamente de dinossauroS da
economia Demonstram assim seu desprezo pelo
esforço do povo brasileiro, porque foram esses dinossauros que tiraram o País da idade da pedra e o
transfonnaram numa potência emergente.
Esta Casa começa a escrever, hoje, o último
capitulo de um dos episódios mais tristes da nossa
História: a refonna do capítulo da Ordem Econõmica
da Constituição de 1988, balizada pelo Deputado
Ulysses Guimarães de "Constituição Cidadã".
Dela está sendo retirado o sentido de cidadania para serem privilegiados os fundamentos da economia neoliberal. Nesses últimos seis meses foram
abertas aos países hegemõnicos as nossas te!ecorrunicações, nossas reservas minerais. avaliadas
em U$1 O trilhões, a navegação de cabotagem e alterado o conceito de empresa nacional.
Estão querendo entregar a preço de banana ao
capital estrangeiro nosso setor e!étrico e nossa Vale
do Rio Qoce. Agora se preparam para dar o tiro de
misericórdia, quebrando o monopólio do petróleo,
implantado a partir de uma decisão soberana de
todo o povo brasileiro. E o que é pior: o governo justifica a quebra desse monopólio afinnando que o faz
em nome deste mesmo povo. se isso é verdade, então por que não se convoca um plebiscito para que o
povo se manifeste e diga se aceita ou não?
No Congresso das refonnas tem vruido mais a
mordaça do rolo compressor do que a demoaacia
do debate das idéias. O governo agiu no melhor estilo dos que governam pela força Proibiu o diálogo,
impediu que a sociedade participasse dos debates.
O Presidente da República chegou a ordenar a demissão de um diretor da Petrobrás por ele ter come-
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tido o crime de emitir opinião contrária a do governo.
Os presidentes e direrores das estatais envolvidas
na reforma econômica da Constituição foram proibidos de prestar qualquer tipo de informação aos par.lamentares, sob pena de demissão. A mesma punição seria aplicilda para quem escrevesse artigos ou
oferecesse à imprensa qualquer informação, numa
atitude que viola o artigo quin1o da Constituição Federal, o qual assegura o direi1o da livre manifestação
de opinião.
Daqui a alguns anos, quando as novas gerações buscarem respostas para os ates que o Congresso está adotando hoje, certamente a História condenará os verdugos do monopólio do petróleo..
Dentro desse quadro de subtração do debate,
o maior sofisma apresentado ao povo e ao pariamen1o foi o de que a Petrobrás não linha dinheiro
para investir e, portan1o, seria necessária a abertura
do mercado ao capital externo para que o Pais atingisse a aufo..suficiência na produção de conilusliveis.
A falta de debate, que por conseqüência gerou
falta de informação à população, não deixou que
emergissem argumen1os que derrubam com facilidade esses sofismas neoliberais. O primeiro deles, é
que o maior responsável pelo esvaziamento do cofre da Petrobrâs é o próprio ~!ado. Tenho em
mãos· um documento e.laborado pela Associação
dos Engenheiros da Petrobrâs. Nele está escrito
que o endividamento do governo federal para com
a Petrobrâs cresceu de 528 milhões de dólares,
em fevereiro de 1990, para 5,4 bilhões de dólares
em 31 de ·março deste ano. Ou seja: decuplicou
em cinco anos. Esse valor é mais que o dobro dos
investimentos anuais realizados pela companhia
que, no ano passado, foram de 2,3 bilhões de dólares•.
Nos últimos 45 anos, a Petrobrás sozinha investiu 80 bilhões de dólares, mais que os 72,5 bilhões de dólares colocados aqui por 6.311 multinacionais nos últimos cem anos. Nos 13 anos em que duraram os contra1os de risco instituídos no governo
Geisel, as 35 mullina<;ionais, que não acharam uma
gota sequer de óleo ou um metro cúbico sequer de
gâs, gastaram aqui menos de 5 por cen1o do investimen1o da Petrobrás em prospecção. Também não
geraram nem uma ínfima fiação dos empregos diretos e indiretos que nossa companhia gerou nesse
período.
Depois de o Governo Federal ter exaurido os
cofres da Petrobrás com uma dívida que decuplicou
em cinco anos, colaborando de forma inqueslionâvel
para abalar sua saúde financeira, o presidente da
Shell, senhor Goebel, declarou na edição do dia 25
de julho deste ano do jornal o Globo que não via motivos para as empresas estrangeiras não aluarem
nas áreas de prospecção já descobertas pela Petro-

brâs, uma vez que a empresa brasileira não dispu- .
nha de dinheiro. E encerrou dizendo que se alguém
exportar petróleo, o Brasil vai ganhar dinheiro para
comprar Já fora aquilo que precisa
. . Vejam só, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente de uma empresa multinacional vislumbrando a possibilidade de dar ao nosso País
condição de se abastecer de produ1os no mercado
internacional. Ele não .afirmou que a Shell estava
preocupada em transferir tecnologia para nossas
universidades ou gerar empregos. Também não demonstrou qualquer preocupação em abrir postos de
combustíveis em regiões longínquas do País, como
taz a BR Distribuidora, ao contrário das demais concorrentes que concentram suas alividades nas regiões Sudeste e Sul. Sua preocupação se resumia a
como nós iríamos gastar lá fora os dólares obtidos
com nosso petróleo. No fim da entrevista o Sr. Goabel defendeu o aumenro dos preços dos combustíveis, lembrando que o seror é o único do País que
continua controlado pelo governo.
. ·
Este mesmo senhor, numa evidente campanha
contra a Petrobrâs, chegou a argumentar que para
manter a produção em 50% do rotai do consumo
brasileiro, a estatal necessitaria investir 28 bilhões
de dólares nos próximos cinco anos. Ao apresentar
esse número, não linhá este senhor outro objelivo
que não enganar a opinião pública, uma vez que a
Petrobrâs acaba de aprovar seu plano qüinqüenal
onde está previsto um investimento de 15 bilhões de
dólares para este período. Ou seja: quase a metade
do prevís1o pela Shell. E is1o, segundo a Petrobrás
num comunicado oficial publicado na imprensa, elevará a produção a 90% do consumo.
Outro faro que ajuda a desmontar os argumenros neo-liberais foi protagonizado pelo ministro da
Justiça, Nelson Jobin, que, então deputado federal,
enviou em 28 de abril do ano passado carta ao presidente da Petrobrâs onde diz:
•Quero afirmar a V. Exa qi.Íe o Brasil
tem os recursos suficientes e necessários
para explorar seu petróleo. Esses recursos
advêm da mesma fonte que as empresas
estrangeiras buscariam: preço internacional
e fontes de financiamen1os - super oferecidas ao Brasil e à Petrobrâs".

o

em

Ministro menciOnou aincta,
sua carta, que ·
os projeros geram recursos para os demais, jâ que a
rentabi !idade é superior a 30% ao ano.
· Entretan1o, o falo que causou maior preocupação aconteceu no último mês de agos1o. O senhor
Mo!oki, dire1or do Departamenro Nl!Cional de Combustíveis (DNC), órgão que fixa o preço dos combustíveis e que vem, nos últimos anos, transferindo
dinheiro da Petrobrás para as distribuidoras através
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da manipulação da estrutura de preços, caiu após
depor na Comissão de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados. O então Diretor do DNC confessou
publicamente que estava sendo assessorado "informalmente" por um certo Sr. Fernando Grandinetli,
funcionário aposentado da Shell, e que estava em
Brasília a serviço desta multinacional. O Sr. Grandinetti aluava informalmente.
O DNC, um órgão fiscalizador e regulamentador do mercado de combustíveis, seria reestruturado
por influência de um preposto da Shell, conforme publicou a Folha de S. Paulo na sua edição do dia 26
de agosto.
Fica evidente, mais uma vez, a quem interessa
a quebra do monopólio do petróleo. É por conta deste tipo de manobra que a Petrobrás, a qual recebia
30 centavos de dólar por litro de gasolina vendido
pelas refinarias em 1986, reqebe hoje menos de oito
centavos de dólar. Diante desses fatos tão graves, o
Congresso Nacional não df!veria estar votando a
quebra do monopólio do petróleo, mas sim convocando uma CP! para apurar essas e ·outras irregularidades.
Há uma frase do imperador francês, Nagoleão
Bonaparte, contida no livro "Máximas e Pensamento.s do Imperador", organizado pelo escritor Honoré
de Balzac, a qual define com precisão o motivo que
inspira todas as manobras contra a Petrobrás que
acabo de relatar: "As oligarquias não mudam nunca
de opinião, pois seu interesse é sempre o mesmo".
Ferir esse interesse é uma batalha que envolve
persistência e determinação. E foi com esse espírito
que nós do PDT apresentamós quatro emendas à
proposta de emenda constitucional que trata da quebra do monopólio do petróleo.
Duas delas previam a adoção de lei complementar para regulamentar a matéria, uma vez que
entendemos que assunto de tal relevância para o
País não poderia ser regido por uma simples lei ordinária, que não exige quorum qualificado para ser
votada. Lembro que este é um compromisso assumido pelo Senhor Presidente da República em carta
dirigida ao Presidente do Congresso Nacional. .
Outra emenda proposta por nosso Partido previa a convocação de referendo para que a quebra do
monopólio do petróleo fosse adotada. Entendemos
que isso seria necessário, uma vez que o monopólio
foi instituído através de um plebiscito. Também acreditamos que o artigo 1~ da Constituição Federal, o
qual diz que todo o poder emana do povo, deve prevalecer nesses casos em que as mudanças propostas pelo Governo vão implicar alterações sociais e
·- - eoonõmicas profundas.
A última emenda propunha que a Petrobrás
realizasse o gerenciamento dos contratos de parceria que venham a ser celebrados entre a União e
empresas estatais ou privadas. Entendemos que,
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dada a importância estratégica da questão, a qual
transcende às queslões empresariais suscetíveis ao
sabor dos momentos vividos, cabe ao Estado regular e fiscalizar a correta execução das atividades relativas à exploração dos recursos energéticos do
nosso subsolo.
Acreditamos ainda que o Congresso deve
atentar para o necessário cuidado na fixação dos fimiles e transformações decorrentes das mudanças
a serem imprimidas na ordem eoonômica e política
da sociedade, a partir do novo regime jurídico para
execução do monopólio da União sobre a indústria
do petróleo. Não podemos permitir que a pretendida
flexibilização do monopólio estatal resulte na prática
de dumping contra a Petrobrás e o conseqOente estrangulamento eoonômico desta empresa. Por isso,
entendemos que a Petrobrás deve ter o papel de gerenciar os contratos de parceria que vierem a ser celebrados a partir do novo ordenamento constitu::ional.
Estas são nossas propostas. Elas deixam claro
que nós da Oposição estamos preocupados em contribuir de forma a manter intacta uma soberania conquistada com suor, sangue e luta pelo povo brasileiro. Durante todo este processo de reformas, lamentamos profundamente que o Senado da República,
do qual tanto se orgulharam nossos compatriotas
em episódios recentes, tenha sido oprimido e amordaçado· pelo rolo compressor empreendklo pelo Governo. O Senado, que é uma casa que representa a
Federação, até aqui foi um mero homologador das
decisões votadas pela Câmara dos Deputados. E todos nós sabemos que nesta Casa sobra competência para contribuir em assuntos dessa natureza, uma
vez que contamos com brasileiros patriotas e de elevado nível inteleclual, muitos dos quais detentores
de notável saber jurídico.
Mas nada disso teve importância. Durante as
votações aqui ocorridas, a tática de colocar o Senado de joelhos foi a única que prevaleceu.
Apesar de todas essas manobras, nós da Oposição não nos sentimos derrotados. Enfrentamos durante muitos anos a opressão das armas do regime
militar e aprendemos que a derrota só se abate sobre aqueles que acreditam que a luta chegou ao fim.
E nós cremos que ela está apenas começando. No
segundo round das reformas, que será o da regulamentação das matérias até aqui votadas, continuaremos resistindo ao clima de obscurantismo que até
então prevaleceu, onde o convencimento, a argumentação, o. diálogo e a persuasão foram suiJstituídos pelo preconceito que não permitiu que a oposição contribuísse para salvaguardar os interesses nacionais.
O que chamamos a atenção é pelo caráter servil e cartorial que o Congresso experimentou nos
tempós e_ri1 que as votações do Par1amento eram comandadas dos quartéis.
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Estes fatos felizmente ·estão nos Anais desta
Casa e estarão à disposição das futuras gerações.
Vão, inexoravelmente, ser julgados pela História
Muitos dos que aqui hoje se encontram terão de explicar aos seus filhos e netos porque colocaram-se
contra a soberania nacional, porque abriram mão do
compromisso com o desenvolvimento de um povo,
num tempo em que a inteligência e a capacidade de
produzir tecnologias significavam garantir liberdade
no presente e independência no futuro.
Finalizando, quero dizer que certamente este
dia, em que o Plenário do Senado Federal vota a
Proposta de Emenda à Constituição que altera o art.
177 da Constituição Federal, passará, como outros,
à história de nosso País, que cobrará, no futuro,
uma decisão que atinge diretamente todo o povo
brasileiro, o qual, apesar de hã 43 anos ter sido ouvido por um plebiscito popular sobre os destinos da
Petrobrás, se vê hoje sem condições de dar a mesma opinião, porque não obtivemos êxito em nossa
emenda que fixaria o ad referendum popular para a
quebra do monopólio da Petrobrás. E é lamentável
que esta Casa do Congresso Nacional tenha feito
essa concessão ao Governo Federal, de não permitir que o povo seja ouvido, democraticamente, sobre
os destinos da Petrobrás.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente.
PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa alerta os
Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes ou
nas demais dependências do Senado para que venham ao plenário, pois teremos votação nominal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, em nome da Liderança do PMDB, por 5
minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, cerca de 1oo milhões de brasileiros católicos apóstólicos romanos
foram atingidos pela postura insólita do Bispo da
Igreja Universal Sérgio von Helder, de grande repercussão nacional e, por que não dizer, internacional.
Estou nesta tribuna para, em meu nome pessoal e em nome do PMDB, solidarizar-me com a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que emitiu nota cujo texto passo a ler, para que conste dos
Anais da Casa
Eis a nota, publicada no Jornal do Brasil:
•A Presidência da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com a adesão
dos Organismos do Povo de Deus, reunidos
em ltaici, comunica:
O gesto de desrespeito aos sentimentos religiosos do povo católico, praticado
contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, veiculado em canal
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de televisão, no último dia 12 de outubro,
provocou forte consternação, exatamente
quando mais de 100 milhões de católicos,
no Brasil inteiro, louvavam a Mãe de Jesus.
Desde o início do cristianismo, nós, católicos, adoramos somente a Deus e ao único Salvador, Jesus Cristo.
Guardamos as imagens nas igrejas
como representações de pessoas queridas, os nossos santos, testemunhos de
vidâ e modelos de fé. São eles presença
que nos interpela a sonharmos e a nos
comprometermos com o mundo que esperamos.
Lamentamos profundamente o fato
ocorrido e outras atitudes que se colocam
como obstáculo à convivência respeitosa
entre os povos e à vivência ecuménica entre
os cristãos, dificultando a concretização do
desejo de Jesus •que haja um só rebanho,
um só Pastor". (Jo 10.16)
A todos os irmãos na mesma fé em
Jesus Cristo e às pessoas de boa vontade,
saudamos com as palavras de São Paulo:
"Procurem a perfeição e animem-se.'
Tenham os mesmos sentimentos, vivam em
paz. Eo Deus do amor e da paz estará com
vocês.• (2 Cor 13.11 )"
• A nota é assinada por Dom Raymundo Damasceno Assis, secretárioiJeral, e
Dom Jayme Chemello, presidente ein exerc _
~
·
- cicio da CNBB.•
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ao ler
esta nota, e ao levar o meu apoio à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desejo também chamar
a atenção de V. E#s para ã atitude conciliatória que
assumiu, no caso, a nossa Igreja Católica, temendo
criar uma questão religiosa de maiores proporções.
Por noticias ontem divulgadas pela imprensa,
já se sabe que um ilustre Magistrado entrou na Justiça com uma queixaccrime para processar o referido
Bispo da Igreja Universal, Sérgio von Helder.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder.
~ ~~O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder.
. O SR PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa consulta o Plenário e propõe a prorrogação da Hora do
Expediente por 1O minutos, para atender a duas inscrições, do Senador Eduardo Suplicy, pela liderança do PT, e do Senador Esperidião~ Ainfn, pela Liderança do PPR.
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Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, por 5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores,
gostaria de registrar a importância da visita ao nosso
Pafs do PresidentE) da Palestina, Yasser Arafat, que
hoje esteve no Senado. Federal, e em Brasma manteve contato c6ri1 inúmeràs lideranças. No livro do
Senado Federal, registrou a amizade entre o povo
palestino e o povo brasileiro. Sua Excelência sentiu
a maneira pela qual o povo brasileiro tanto apoiou a
..
causa da Palestina.
. É: muito importan\9 fazer este registro porque o
Presidente Yasser.Arafat representa um exemplo de
determinação, uma vontade de realização, de afirmação dos direitos. de seu póvo. Neste último ano e
meio, sobretudo, .conseguiu .realizar aquilo que parecia impossível por algumas décadas, qual seja, a realização de termos de paz com o GOverno de Israel.
Durante o café da manhã de hoje, Sua Excelência esteve com diversos. parlamentares e, ao longo do dia, transmitiu uma informação relevante para
o Brasil, qual seja, a de que o Senhores Yitzhak Rabin e Shimon Peres informaram que a sr- lamia
Maarut Hassan serã libertada, como compromisso
do governo de Israel e como parte dos acordos de
paz entre Israel e a Palestina Hã alguns anos "·que
lamia Maarut Hassan se encontra detida em prisão
de Israel e, hã muito, forças as mais diversas, os
mais diversos Partidos e o próprio Governo brasileiro, seja durante o tempo do Presidente Itamar Franco, seja agora, durante o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, vinham realizando esforços para que houvesse a libertação da sr- lamia
Maarut Hassan.
O Sr. Presidente Yasser Arafat impressionou a
todos que tiveram contato pessoal com Sua Excelência Trata-se de uma das personalidades políticas, de um dos estadistas mais importantes deste
século e é importante o Brasil poder recebê-lo e
mostrar esses laços de amizade, sobretudo mostrar,
por seu exemplo, que é possível o entendimento entre povos que, particularmente, no Brasil, se dão
bem, pois .é.fato que judeus e árabes, seja em São
P.aulo, n~ n]oha cidade, seja em todos os lugares do
Brasil, mostram que é possível se desenvolver laços
de amizade e de paz.
·
Sr. Presidente, quero também registrar a importância da decisão tomada ontem pelos Chefes de
Estado reunidos em Bariloche, no sentido de solicitar que termine o quanto antes o bloqueio económico contra Cuba. Não hã mais nenhum sentido na
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permanência desse bloqueio. O comércio de empresas dos Estados Unidos para com Cuba faz-se .necessãrio mais e mais. Os países da América latina
acabaram reatando relações culturais, diplomáticas
e comerciais com Cuba Certamente, esse esforço
está contribuindo para a própria abertura económica
e política de Cuba, para o melhor entendimento das
próprias aspirações do povo cubano. O diálogodos
Chefes de Estado, inclusive, do Presidente Rdel
Castro com o presidente Fernando Henrique Cardo-;
so e demais Chefes de Estado da América latina
constitui um passo importante para que logo se encerre esse bloqueio.
Era ó que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Para uma
comunicação inadiãvel, concedo a palavra ao nobre
_Senador Esperidião Amin•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, ocupo
o microfone na condição de Presidente do Partido
Progressista Brasileiro, que é o resultado da fusão
do Partido Progressista Reformador e do Partido
Progressista, para fazer um registro nesta Casa,
-com profunda consternação, do faiecimento do nosso companheiro Deputado Federai Amaral Netto,
conforme comunicação que recebi neste instante da
liderança do Partido na Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que todos os companheiros e companheiras, independente da filiação partidãria, estarão também participando dà consternação que· a
perda da vida desse homem público marcado pela
combatividade, marcado por traços muito singulares
e característicos na vida brasileira, desperta em todos nós. Era para fazer esse registro, Sr. Presidente,
que solicitei essa oportunidade. Agradeço a atenção
de todos ao registro que acabo de fazer.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - A Mesa se
associa, Senador Esperidião Amin, ao sentimento
pelo passamento do ilustre Deputado Amaral Netto,
combativo, lutador e grande jornalista também.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os Srs. Senadores Esperidião Amin, lúcio Alcântara, Odacir
Soares e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento interno.
S. Exªs serão atendidos.
..
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC.) - Sr.
Presidente, Sri's e Srs. Senadores, é simplesmente
incrível o descaso do Governo Federal para com a
BR-116, único canal de ligação do Sul com o resto
do Pafs e com a capital de maior consumo: São
Paulo. Pude constatar pessoalmente a situação precária, hã poucos dias, durante uma viagem de automóvel de Joaçaba a São Paulo. Aliás, uma aventura
perigosa A BR-116, no trecho Curitiba-São Paulo é
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caso de calamidade pública, para não dizer de polícia. Completamente sem sinalização, cheia de buracos, com desvios precários e mal sinalizadas, pontes sem proteção e acostamento. Enfim tudo o que
uma rodovia não deveria ter. (••.) Fica difícil explicar
que a produção dos três Estados do Sul é escoada
por meio deste "lixo de rodovia". Rca mais constrangedor ainda explicar para o empresário italiano que
me acompanhava (à procura de negócios no Brasil
para exportar para Itália) que "aquilo" era uma das
principais rodovias do País.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores;
Estou falando de um oportuno e objetivo Artigo
de autoria de Afonso Dresch, Prefeito de· Joaçaba,
publicado no jornal Diário Catarinen5e, do último
dia vinte e cinco de agosto, tratando de um dos mais
graves problemas brasileiros da atualidade: A Calamidade das Estradas Brasileiras, verdadeiro escândalo nacional, um problema de Seguridade Nacional.
A economia brasileira · está sendo altamente
prejudicada, a produção se perde nas estradas, negócios deixam de ser realizados em decorrência da
precariedade de nossas estradas. •
·
·Mas o pior e maior de todos os escândalos ·é a
perda de vidas humanas que não deveriam morrer tão
precocemente e são tragadas pela. irresponsabilidade
governamental na construção, na conservação, na sinai"IZéiÇão e na vigilância das nossas estradas. .
São incomensuráveis os prejuízos sociais e
económicos decorrentes da situação caótica de nos,
sas estradas.
Um País que pretende ingressar no Primeiro
Mundo, que jã se posiciona entre as dez maiores
economias do planeta, não pode continuar a manter
a política suicida que adotou no setor rodoviãrio, que
é responsãvel por sessenta por cento das rrieri:adó- ·
rias e noventa e cinco por cento dos passageiros·
transportados no território nacional.
O número de pessoas mortas em nossas estradas lembra uma situação de guerra: seis mil mortos
apenas em 1994; quarenta mil pessoas feridas ou
mutiladas.
Se o Brasil adotasse uma política séria, responsãvel e conseqüente na ãrea de transporte rodoviário, evidentemente, milhares de vidas humanas
seriam poupadas, milhares de pessoas não estariam
mutiladas ou quase destruídas para o resto de suas
vidas, sem condições de trabalhar e gerar renda e
onerando ainda mais nosso falido sistema de Saúde.
São alguns bilhões de dólares os prejuízos decorrentes de mercadorias perdidas, estragadas, roubadas, de veículos danificados, além dos elevados
custos de manutenção decorrentes das mãs condições das estradas.
O Brasil não mais pode esperar, o Brasil não
mais pode assistir impassível a ocorrência dessa
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verdadeira hecatombe, o Brasil jã está cansado de
ver jovens, famílias inteiras e cidadãos no auge da
atividade produtiva serem destruídos pelo descaso
do setor público com as nossas estradas.
O Brasil não mais suporta a ditadura das autoridades orçamentãrias, que, sistematicamente, se
negam a alocar verbas para construção e recUperação de nossas estradas.
Os tecnocratas frios e insensíveis, que fazem
suas viagens utilizando meios de transporte mais
modernos que os rodoviãrios, não podem compreender a situação de calamidade pública por que passa
o povo brasileiro que, ao entrar numa estrada, não
sabe se chega nem se volta: muitos encontram o túmulo nas próprias estradas brasileiras.
A deterioração da malha rodoviária brasileira é
um crime que se pratica contra o Brasil, contra nossa economia, contra as gerações futuras, que perdem vidas e oportunidades de trabalho.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
O Artigo do Prefeito Afonso Dresch, de Joaçaba, é Lm sinal de alerta para as autoridades federais,
mostrando os prejuízos sociais e econôrncos para o
Brasil, motivo pelo qual estou juntando cópia artigo
para transcrição nos Anais do Senado Federal.
No dia catorze de dezembro de 1994, o então
Senador Fernando Henrique Cardoso se despediu
desta Casa prometendo melhores dias para o Brasil.
O povo de 5anta Catarina, o povo do Rio Grande do Sul e o povo do Paranã reivindicam a conservação e a duplicação das rodovias federais que cortam a Região Sul, para que possamos aumentar à
integração nacional e trabalhar com todos os brasileiros para engrandecimento de nossa Pãtria
E o meu pensamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ESPERIDIÃO AMIM EM SEU D/8CURSO:
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Joaçaba (SC), 28 de agosto de 1995
Ofício n" 1.838
Excelentíssimo Senhor
Senador Esperidião Amin Helou Rlho
Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Senador,
Com meus afetuosos cumprimentos, tenho a
honra de encaminhar, em apenso, cópia xerográfica
do artigo de minha autoria, publicado no Jornal Diário Catarinense (Fiorianópolis), de 25 do corrente,
com referência às condições precãrias das rodovias
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federais, e do descaso do Governo Federai e Ministério dos Transportes para as mesmas, e principalmente com as rodovias BR 101 e BR 116, para seu
conhecimento.
Espero, como as demais autoridades e populações, contar com todo o apoio e empenho de Vossa
Excelência, para que consigamos, dentro do mais
breve possível, não só a conservação, mas melhorias e duplicação das rodovias federais que cortam o
nosso Estado.
Cer10 de merecer· a melhor acolhida, reitero
meus protes1os ~a mais alta consideração e apreço.
Respei1osamente. - Afonso Dresch, Prefei1o
Municipal.
DESCASO COM O SUL
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produção. Chega de •projetas 2000", chega de owir
proje1os dos "toninhos do Nordeste". t: preciso impor-se com a altivez galgada no trabalho que caracteriza o jJovo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo, a fim de que o Sul produtivo
possa ser integrado efetivamente no Brasil.
A nossa população produtiva merece uma
ação urgente neste sentido. Se for preciso, que se
privatize a rodovia. t: preferível pagar com dinheiro
do que com a vida. Empresários, mo1oristas e proâutores não suportam mais este descaso. Nossos representantes políticos devem exigir agora essa prioridade antes que a sociedade sulista, como última alternativa, demarque suas fronteiras. E como já disse
por aí: "Juscelino fez a rodovia. Todos os outros presidentes jun1os não conseguiram concluir o acostamen1o".
Afonso Dresch
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Prefeito de Joaçaba
Sr.
Presidente,
Sri!s e Srs. Senadores,
t: simplesmente incrlvel o descaso do Governo
Recentemente completou-se um ano de funcioFederal para com a BR-116, ·único canal de ligação
narnen1o da Fundação Cearense de Amparo à Pesdo Sul com o resto do Pais e com a capital de maior
quisa- a FUNCAP. Foi em agosto de 1994 que, na
consumo: São Paulo. Pude constatar pessoalmente
presença do então Governador Ciro Gomes e do ena situação precária, há poucos dias, durante uma
tão Ministro da Ciência e da Teêr!ologia Israel Varviagem de automóvel de Joaçaba a São Paulo.
gas, toram assinados os primeiros convênios relatiAliás, uma aventura perigosa A BR-116, no trecho
vos a pesquisa científica e tecnológicas financiadas
Curiiiba/São Paulo é caso de calamidade pública,
pela Fundação.
A Funcap tem por objetivo estimular o desenpara não dizer de polícia. Completamente sem sinalização, cheia de buracos, com desvios precários e · volvimen1o cientifico e tecnológico do Estado do
Ceará, por meio do incentivo e do fomen1o à pesquimal sinalizados, pontes sem proteção e acostamensa, à fOrmação e à capacitação de recursos humato. Enfim ludo o que uma rodovia não deveria ter.
nos, bem como à difusão de conhecimen1os nessa
Nas proximidades da divisa dos Estados do
área. A Fundação fOi criada por lei estadual no final
Paraná e São Paulo (a chamada antiga Bica da
de 1990, no primeiro Governo Tasso Jereissati, em
Onça) existe um desvio fei1o provisoriamente em
atendimento a dispositivo legal da Constituição do
1994 para resolver uma situação para com a inteliEstado.
gência do cidadão comum: uma pista com seis meConcebida nos moldes de outras agências pútros de largura curvada com um desnível de 50 cenbiicas de financiamento à pesquisa - como, por
tímetros para o acostamento. Seria cômico se não
exemplo, o CNPq, a Finep, a Capes e a Fapesp -, o
fosse trágico, já que é um atentado à segurança dos
surgimento da Funcap demonstra Cabalmehte a
mo1oristas.
preocupação dos últimos governos cearenses com o
Fica difícil explicar que a produção dos três Esfuturo da economia do Estado do Ceará
tados do Sul é escoada por meio deste "lixo de rodoOra, todos sabemos que, a cada dia, toma-se
via". Rca mais constrangedor ainda explicar para o
mais difícil uma região prosperar, quando não é caempresário italiano que me acompanhava (à procura
paz de desenvolver e de absorver novas tecnolode negócios no Brasil para exportar para Itália) que
gias. As inovações cientificas e tecnológicas não es"aquilo" era uma das principais rodovias do País.
peram, para se difundir em grande velocidade, pelos
Uma rodovia em que as pessoas dirigem sempre na
Estados
pouco preparados para incorporá-las. Elas
defensiva, onde se misturam diariamente, numa disse
disseminam
muito rapidamente e condenam à
puta de espaço e sobrevivência 15 mil caminhões e
obsolescência
processos
produtivos que, até ainda
ônibus e dois mil automóveis. Estes últimos trafeontem,
eram
considerados
avançados.
gam prensados na mesma velocidade dos veiculas
Além disso, o novo padrão tecnológico impõe a
pesados e, nas poucas oportunidades que têm de timelhoria da qualidade dos produtos e seu barateatrapassagem, silo abordados pela Polícia Rodoviária
men1o. Nesse contexto, não resta à economia atraEstá na hora dos políticos do Sul acordarem
sada outra alternativa a não ser sucumbir sob o
para esta realidade e precariedade da BR-116. Está
na hora de defenderem com unhas e dentes a nossa
peso da maior competitividade de seus concorren-
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tes. A globalização da economia brasileira, resultado
inevitável dos desdobramenlos da estrutura hodierna de produção, só vem acirrar esse processo.
Não é necessário dizer que a incorporação de
novas tecnologias somente é possível quando se
pode contar com cientistas e intelectuais competentes e bem preparados que sejam capazés de entender, de aplicar e de desenvolver novos padrões científicos e tecnológicos. A pesquisa cientifica e a tecnológica, por sua vez, custam caro e demandam
fontes permanentes de financiamento. Daí a importância de poder-se recorrer a uma agência de financiamenlo à pesquisa bem montada e com recursos
disponíveis.
A maioria dos Estados brasileiros ainda não
acordou para a premência desse problema Salvo
honrosas exceções, quando têm noção do lugar que
a ciência e a tecnologia devem ocupar no conjun1o
das políticas públicas, os Estados acham que essa
função cabe ao Governo Federal e lavam as maos.
No máximo, pressionam a Uniao para que mais verbas sejam destinadas à universidade federal localizada em seu Estado, para que as agências federais
de financiamenlo prestem mais atenção ao COI'QO de
cientistas e de pesquisadores do Estado, parã que
tal ou quai escola técnica seja instalada no Estado e
•
· '
assim por diante.
Certamente Iodas essas demandas são justas
e devem continuar a serem solicitadas, mas isso nao
basta Cumpre que os Estados, incluindo os mais
pobres, tragam para si parte da responsabilidade
com o financiamenlo da pesquisa científica. Por menor que possa ser tal esforço, em razão de minguados recursos disponíveis, ainda assim será um começo da implantação de uma nova política de desenvolvimento, acompanhando o surgimenlo de uma
nova mentalidade.
Sr. Presidente:
Nesse sentido, mais uma vez, entre os Estados
brasileiros mais pobres, o Ceará sai na frente e dá o
exemplo.
Vejamos, com brevidade, como a Fundação
Cearense de Amparo à Pesquisa estruturou seus
programas, em seu primeiro ano de funcionamento.

Os programas que foram ou que vêm sendo
desenvolvidos pela FUNCAP dividem-se em dois
grupos: os emergenciais e os permanentes. Os
emergenciais, como o próprio nome já diz, são programas que visam, de forma imediata, sanar situações urgentes de necessidade de recursos em selores-<:haves da estrutura científica e tecnológica do
Estado. Já os permanentes são aqueles que integram, de forma duradoura e continuada, os objetivos
de financiamenlo da Fundação.
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São três os programas emergenciais da F un- .
cap: o SOS Laboratórios, o Metamorfose, e o Quem
é Quem na Ciência e Tecnologia no Ceará
O Programa SOS laboratórios foi inteiramente
executado em seis meses. Despendeu, no ano passado, 360 mil reais para a continuidade do funcionamenlo e para a reativação de laboratórios em dificuldades, por conta da diminuição do repasse de verbas federais nos anos de 92, 93 e 94. O programa
impediu que pesquisas fossem interrompidas e que
equipamenlos no valor de milhares de dólares ficassem ociosos e danificados.
Também para o financiamento de laboratórios
existe o programa Metamorfose. Tal fonte de recursos, que começa somente agora a ser mais largamente utilizada.. tem por objetivo atualizar tecnologicamente os laboratórios cearenses. Nesse sentido,
prevê transferência de know-how e renovação de
equipamen1os sucateados.
O Quem é Quem em Ciência e Tecnologia no
Ceará é um programa de criação de banco de dados
que fornece informações detalhadas e atualizadas
sobre as pesquisas e os pesquisadores do Estado.
Esse projeto ataca uma das premissas fundamentais
para que urna região avance em termos científicos e
tecnológicos: a ex~ência de dados ordenados e informatizados sobre pesquisas em andam enio, monografias, trabalhos e teses dos pesquisadores, po- ..
dendo ser acessado por todos, de forma democrática. Revela ainda a preocupação com a difusão do
conhecimento e com a informação adequada para a
formulação de politicas públicas. Até o momenlo foram gastos 80 mil reais, tendo sido concluído já 70%
do levantamenlo a que o programa se propôs.
Além desses três programas emergenciais, a
Funcap prevê para breve a implementação de dois
Qutros: o Solução Tecnológica e o SOS Bibliotecas.
Quanto aos programas permanentes, que pretendem cumprir os objetivos duradouros da Fundação, são eles três: o Pesquisas e Desenvolvimento;
o Eventos Científicos; e o Capacitação de Recursos
Humanos - Programa de Bolsas.
O programa Pesquisas e Desenvolvimento dá
seus piimeiros passos. Representa a
fundamental que a Funcap quer alcançar, ou seja, ofinanciamenlo de pesquisas em ciência e tecnologia e o
desenvolvimento de produtos e de processos que
acab~m por beneficiar o Estado do Ceará. Os pesquisadores das universidades e dos institutos tecnológicos do Estado serão os principais clientes do
programa
- · ·Promover a interação dos cientistas e dos pesquisadores cearenses com membros da comunidade

meta
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científica de outros Estados e de outros países é o
escopo do programa Even1os Científicos. Isso tem
sido conseguido por duas vias: o financiamen1o parcial para a realização de even1os científicos ou tecnológicos no Estado do Ceará, bem como para a
participação dos pesquisadores cearenses em eventos nacionais ou internacionais, com o intui1o de que
possam apresentar resultados de pesquisas por eles
elaboradas. A cada uma dessas duas subdivisões
do programa correspondem dois subprogramas: o
Promoção de Eventos e o Participação em Eventos.
Não menos importante, o programa Capacitação de Recursos Humanos - Programa de Bolsas
cumpre uma finalidade tradicional das agências de
fomen1o à pesquisa: a concessão de bolsas a estudantes e a pesquisadores que participam de programas de graduação, de mestrado e de doutorado em
instituições acadêmicas. Ademais, existem bolsas
de estudos para programas especiais de aperfeiçoamen1o que visem a transferência de tecnologia Não
resta dúvida de que não pode haver desenvolvimento científico caso não se invista no ser humano portador e difusor desse conhecimento.
Senhor Presidente, Senhoras"e Senhores:
Espero ter contribuído, com este discurso, para
demonstrar o que os Estados brasileiros - mesmo
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os mais pobres e mais desprovidos de recursos podem fazer no sentido de ajudar o desenvolvimen1o ·
da ciência e da tecnologia Um pouco de boa vontade e de organização basta para iniciar um processo
que hã de gerar um círculo virtuoso na relação dos
cientistas e dos pesquisadores do Estado com projetas de desenvolvimen1o econômico e social que beneficiem suas respectivas regiões.
A Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa
despendeu, de julho de 1994 - data em que começou suas atividades - até junho deste ano, a soma
total de um milhão e quinhen1os e quarenta e três
mil reais. Esse m<lntante de recursos inclui não só o
dinheiro gasto no financiamen1o de programas, mas
também o cus1o de implantação da Fundação. Não
creio que seja uma importância que não esteja ao alcance dos Estados mais pobres, dentro do horizonte
de um ano.
Reitero, portan1o, meus parabéns à Funcap em
razão de seu primeiro aniversário. O progresso científico e tecnológico certamente constitui a chave
para o resgale dos Estados brasileiros da dura realidade do subdesenvolvimento econômico e social.
Era o que tinha a dizer.

O SR. ODARCIR SOARES (PFL - RO.) -Sr.
Presidente; Sr% e Srs. Senadores,

É com enorme satisfação -que, da Tribuna do
Senado Federal, venho fazer uma manifestação de apoio aos
esforços, de há muito, desenvolvidos pela Emprêsa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA, em favor do
desenvolvimento da agro pecuária, do sistema produtivo· e da
economia brasileira, com conquistas que, dia a dia, ano a ano,
eStão a merecer a atenção e o interesse de todas as camadas
da sociedade brasileira,· e de povos de outros continentes.

Entretanto, quero salientar que, antes de
encaminhar qualquer análise sobre os achados da
EMBRAPA, devo, em primeiro lugar, destacar a
preocupação de sua direção, em democratizar a informação
sobre a empresa.
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Nos últimos seis meses, recebí sucessivamente os
seguintes documentos:
. "Contribuição da EMBRAPA Para o Desenvolvimento
Agro pecuário e Florestal da Amazônia", que foi oferecido
aos parlamentares participantes do I Encontro da Bancada
Parlamentar da Amazônia, em dezembro de 1994•
• PRONAPA - Programa Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento da Agropecuária, 1995", produzido pela
EMBRAPA.
EMBRAPA/CPAF - RONDÔNIA, Relatório
Atividades 1o Semestre 1995.

de

No pri.meiro documento, a EMBRAPA, informa
sobre a estrutura de pesquisa que mantêm na Amazônia, os
Centros de Pesquisa· Aeroflorestal da Amazônia Oriental CPATU/Pará, da Amazônia Ocidental- CPAA/Amazonas, do
Acre- CPAF/AC do Amapá - CPAF/AP, de Rondônia CPAFIRO e de Roraima - CPAFIRR, destinados, segundo
descrito no documento, " ... a possibilitar o desenvolvimento
rural sustentável da região, com o uso racional e a
conservação de seus recursos naturais, através da geração,
adaptação e difusão de conhecimentos técnico-científicos e ·
sócio-econômicos".
Esse documento, Senhor Presidente, reúne, de
forma clara e suscinta, dados informativos referentes . à
missão, às diretrizes e objetivos e a algumas das principais
tecnologias geradas pelos seis Centros de· Pesquisa .·.d.a
EMBRAPA na região, constituindo valiosa
fonte ·de
informação acerca do que a Empresa vem executando em
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prol do desenvolvimento agropecuário e florestal da
Amazônia.
As informações preparadas para o .l Éncontro dà
Bancada Parlamentar da Amazônia, foram de grande
utilidade, não apenas para que cada parlamentar da
Amazônia, tivesse a informação precisa sobre. a ação da.
EMBRAPA no seu Estado mas, também, para que cada um
de nós pudesse ter a visão de conjunto da pesquisa
agropecuária e florestal da Amazônia. Por entender relevante
e para exemplificar, transcrevo, como parte integrante de
meu discurso,. esta passagem referente ao Centro de Pesquisa
Agroflorestal de Rondônia, CPAF-RO:
"MISSÃO
Gerar, · adaptar e difundir conhecimento e/ou
tecnologias em siste01as agroflorestais e silvopastoris que
permitam o desenvolvimento sustentado dos setores
agropecuário e florestal, em beneficio da sociedade.
Compete ao CPAV-Rondônia:
a) - Desenvolver sistemas agroflorestais e silvopastoris>
visando à sustentabilidade sócio-econômica e ambiental para
os setores agropecuá~io e florestal;
·
b)- Gerar, adaptar e difundir conhecimentos e/ou tecnologias
apropriadas à região, através de processos integrados de
transferência de informações aos parceiros, clientes e
usuários; ·
c) - Integrar com instituições e organizações, objetivando o
intercâmbio e/ou a venda de conhecimentos, tecnologias,
produtos e serviços;

~
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d) - Propiciar que a aplicação do conceito de desenvolvimento
sustentado. atenda às necessidades atuais e futuras da
sociedade, melhorando a qualidade de vida na região;
e) - Alcançar e manter um nível de pesquisa onde as
exigências do mét9do científico sejam plenamente atendidas,
a criatividade exercitada e a eficácia dos resultados
comprovados; e
f) - Atender as demandas dos usuários através da capacitação
de agentes multiplicadores, treinados em interação com as
fases de pesquisa e transferência de tecnologia, sustentadas
por um sistema de informações técnicas.

OBJETIVOS E DIRETRIZES
Técnico-programáticos e de Avanços do Conhecimento
Incrementar a
produtividade e viabilizar o
a)
desenvolvimento sustentado do setor agropecuário e florestal,
com ênfase em sistemas agroflorestais, agropastoris e
silvopastoris;
b) Racionalizar o uso dos recursos naturais e sócioJ
econômicos regionais, bem como contribuir para. a
identificação de áreas de preservação;
c) Promover o manejo elou reutilização econômica de
capoeiras e pastagens degradadas;
d) Incrementar a produção florestal com espécies nativas e/ou
exóticas, conservação . genética e o desenvolvimento de
sistemas agroflorestais;.
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e) Elevar a produtividade dos rebanhos por meio de
pesquisas em manejo, sanidade, melhoramento animal~
f) Desenvolver agroecossistemas para

o cerrado;

g) Organizar a execução do programa de pesquisa em equipes
multidisciplinares distribuídas matricialmente por projetos
de pesquisa; e
h) Desenvolver "Marketing" para os conhecimentos,
tecnologias, produtos e serviços gerados pelo Centro.
Organizacionais e Institucionais:
a) Intermediar a geração e transferência de tecnologia junto
aos Centros especializados visando à agroindustrialização de
produtos de exp.tessão econômica regional;
b) For.tâlecer o conteúdo técnico-científico dos processos e
resultados da· pesquisa, através da intensificação das relações
com ..instituições. de pesquisas, universidades e .outras
organizações;
cf I~Çr~me.Ó.t~r Q( pr6cessos de difusão e transferência de
conbecimen't()s~ ·tecnologias, prestação e/ou venda de serviços
·· · ·
e produtos;
. :

..

-

.

d)' l~pi~~tin si~t;~as · de gerenciamento adequados ·à
consecução da missão do Centro;

~).Partl~Ú~~/d~-f~~m~Íaçã~ e a~oio de p~líticas agrícolas de
desenvolvimento ambiental e de ciência e tecnologia;
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f) Intensificar a ar.ticulação entre os órgãos de fo_mento, .

assistência t_éc_nic~

e.~~tensão_rural

e florestal;

g) Implementar a. inform~tização do planejamento, execução
e acompanhamento das aÇões de pesquisa e transferência de
tecnologia, dentro. d~ uma política de informação integrada
ao sistema cooperativo·. de pesquisa agro pecuária e ao
SIBRATER; e
·h) Desenvolver ações visando à aplicação de técnicas de
organização e métodos nos setores técnico-científicos, de
··~formação e documentação, "Marketing" e transferência de
tecnologia.
·
Apoio Técnic.o e Administrativo
a) Captação sistemática dos recursos humanos com ênfase na
reciclagem do pessoal de apoio técnico-administrativo;
b) Aperfeiçoamento permanente do sistema de avaliação,
visando à implantação de métodos de acompanhamento de
desempenho, por objetivo;
c) Capacitação de recursos públicos e/ou privados, de origem
nacional e internacional;
d) Geração de recursos através da prestação de serviços e
comercialização de tecnologias e produtos;
e) Implantar mecanismos de planejamento, administração e
acompanhamento às atividades do Centro, programas
especiais, convênios e contratos de cooperação;
f) Capacitação e envolvimento do pessoal de apoio técnico nas

atividades de difusão e transferência de tecnologia; e
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g) Informatização das atividades do Centro em todos os
níveis.
TECNOLOGIAS, PRODUTOS E CONHECIMENTOS
GERADOS PELO CPAF- RONDÔNL4..
Recomendações de cultivares
- Arroz - Guaporé, Xingú, Acre fino e IAC-47 (Mata),
Araguaia, Rio Parnaíba (ce!rados);
- Mandioca - Pirarucu, Amarelona, Goela de Jacó e Pão do
Acre;
- Café - Catuaí, Icatu, Robusta 640;
- Pimenta-do-reino - Guajarina e Bragantina;
- Olerícolas - Alface, Batata, Cebola, Repolho, Tomate,
Melão, Cenoura etc.;
- Frutíferas - Banana, Citrus, Manga e Abacate;
-Milho- BR 106, BR 5109, BR 5110, BR 201 etc.;
Lançamento de Cultivares
·- Arroz- Guaporé;
-Milho- BR 51150, BR 5103.
Levantamento, identificação e controle de pragas
- Pragas associadas às culturas da mandioca, mogno, arroz,
milho, feijão, soja, etc.
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Recomendações Técnicas
- Consorciação seringueira x café e seringueira x cacau;
- Alternativas para recuperação e aproveitamento de áreas
desmatadas;
- Leguminosas para adubação verde, controle de invasoras e
retenção de umidade de solo para o cerrado;
- Espécies florestais nativas (guapuruvu, parapará e
morototó) para reposição de áreas desmatadas;
-Sistema de produção para cupuaçu;
- Sistema de produção para algodão;
- Sistema de produção de soja para ·~ cerrado;·· · .
- Sistema de produção de ... ovinos deslanados, caprinos e
bÚbalinos de dupla aptidão (carne e leite);
·· · ' ·
- Recomendação para formação e manutençlio de pastagens,
capineiras, leguminosas e banco de proteína, manejo do
rebanho, incluindo mineralização e sanidade animal; ··
- Utilização de gramíneas e leguminosas na recuperação de
pastagens."
Senhor Presidente e Senhores Senadores!
O
Programa
Nacional
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento da Agro pecuária - PRONAPA conforme se
lê em sua Apresentação, tem, como principal objetivo,
. "compatibilizar e consolidar a programação. anual executada
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diretamente pela EMBRAPA ou em cooperação com
instituições do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária SNPA."
A volumosa publicação, contém 246 páginas, . e
desdobra-se em três capítulos. No primeiro, é descrita a
program~ção e são delineadas as ações dentro
de cada
programa e dos projetos que o compõem. É importante
adiantar que a EMBRAPA tem sua programação delineada
princípios do Sistema EMBRAPA de
dentro dos
Planejamento- SEP, que contempla dezesseis programas:
Programa 01 - Recursos Naturais: avaliação, manejo e
recuperação;
Programa 02 -_Conservação e uso de recursos genéticos;
Programa 03 - Desenvolvimento de pesquisas básicas em
biotecnologia;
Programa 04 - Sistema de produção de grãos;
Programa 05 - Sistemas de produção de frutas e hortaliças;
Programa 06 - Sistemas de produção animal;
Programa 07 - Sistemas de produção de matérias-primas;
Programa 08 - Sistemas de produção florestal e agroflorestal;
Programa 09 - Si~temas de produção de agricultura familiar;
10
Colheita!Extração,
pós-colheita,
Programa
transformação e preservação de produtos agrícolas;
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Programa 11 - Proteção e avaliação da qualidade ambiental;
Programa 12 - Automação agropecuária;
Programa 13 - Suporte a programas. de desenvolvimento
rural e regional;
Programa 14 - Intercâmbio e produção de informação em
·apoio as ações de pesquisa e desenvolvimentó;
Programa 15 - Aperfeiçoamento e modernização institucional
dos sistemas estaduais de pesquisa agropecuária;
Programa l6
institucional.

Administração

e

desenvolvimento

Para cada um desses Programas, Senhor
Presidente, são relacionados, nominalmente, o Presidente, o
Secretário Executivo e os Membros de cada Comissão
Técnica de Pesquisa. Cada Programa apresenta um resumo,
no qual são descritos sua·· natureza, seus objetivos geral e
específicos, suas metas e os projetos que o compõem. OANEXO No 01 "Total de Projetos por Unidade da Federação
e Região." dá-nos conta de um total de 46~ projetos de
pesquisa, assim distribuídos por Região:
N° Projetos

%

Região Norte
38
96
Região Nºrdeste
Região Sudeste
109
87
Região Sul
Região Centro-Oeste 138

8,11
20,48
23,29
18,58
29,48

TOTAL

100,00
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Os títulos e códigos de projetos para o Centro de
Pesquisa Agroflorestal de Rondônia: .
07.0.94.010 - Avaliação de Sistemas Sustentáveis para
Produção de Café no Trópico Úmido.
08.0.94.003 - Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais .
para a Amazônia Ocidental.
13.0.94.501 - Difusão e Transferência de Tecnologias para
Sistemas Agroflorestais e Agropecuários em Rondônia.
NóSegundo Capítulo, são especificados os recursos
financeiros globais, com a .lista dos agentes financiadores,
tabelas e gráficos de recursos de custeio por programa e
recursos de custeio por unidade/instituição líder de projeto e
região geográfica por país.
Por fim, o Terceiro Capítulo reúne anexos com
tabelas e gráficos de recursos .humanos da EMBRAPA por · .
Unidade e Grupos Ocupacionais. O Pesquisador I, equivale
ao profissional com BS, o Pesquisa"or II, corresponde ao
MS., e o Pesquisador m, é do nível de PhD; como suporte à
pesquisa figuram todas as demais categorias.
Senhor Presidente, os resultados alcançados pela
EMBRAPA em meu Estado, Rondônia, serão objeto de
discussão mais adiante, quando for apresentado o documento
intitulado "Embrapa/Rondônia, Relatório de Atividades r
Semestre 1995". Para conhecê-los e avaliá-los em sua
amplitude, dediquei especial atenção aos recursos globais,
recursos humanos e recursos de custeio, com os quais opérou
a EMBRAPA, na Amazônia e em Rondônia.
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Foram elaborados os ANEXOS No 02 "Recursos
Humanos da EMBMPA: Brasil, Região Norte e Estados,
Novembro 1994" e No 03 "Recursos de Custeio por UnidadeLíder de Projeto e Região."
Senhor Presiâente e Senhores Senadores, acredito
ser oportuno e relevante fazer um breve retrospecto sobre a
pesquisa agropecuária na Região Amazônica. Ela iniciou-se
com a criação do Instituto Agronômico do Norte - IAN, em
1939, sediado em Belém. Este Instituto atuou praticamente de
forma isolada até o início dos anos 60, quando uma grande
reforma administrativa do Ministério da Agricultura
transformou-o. em Instituto de Pesquisa e Experimentação
Agropecuária do Norte - IPEAN, com atribuições mais
amplas. Graças a essa reforma, (oi criado em 1968, com sede
em Manaus, o Instituto de Pesquisa e Experimentação
Agropecuária da Amazônia Ocidental -IPEAAOc, tendo
atribuições semelhantes ao do IPEAN, passando a dividir as
responsabilidades de pesquisa agropecuárias relativas a
região.
O grande avanço da estruturação da pesquisa
agropecuária naregião só ocorreu a partir de meados da
década de 70 com a criação da EMBRAPA e de suas
unidades descentralizadas. Assim, nos anos de 1975176, o
IPEAN foi transformado em Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico ,Úmido - CPATU, com ..a
responsabilidade de desempenhar papel como centro· de
recursos .com abrangência regional, e o IPEAAOc em
Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual UEPAE de Manaus, com jurisdição sobre o Estado do
Amazonas.
Foram criados, também, o Centro Nacional de
Pesquisa de Seringueira e Dendê - CNPSD, responsável pela
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execução de pesquisas desses produtos em âmbito nacional; a
UEPAE de Porto Velho, a UEPAE de Rio Branco, e a
UEPAE de Aitamira, esta última posteriormente, em 1984,
transformada em UEPAE de Belém; e as Unidades de
Execução de Pesquisa de Âmbito Territorial - UEPATs de
Boa Vista e Maca pá, no ano de 1982.
À partir. de 1991, novas modificações estruturais
fo~am efetivadas pela EMBRAPA, na Região Amazônica,
com a transformação do Centro de Pesquisas Agropecuárias
do Trópico Úmido - CPATU,· de Belém, e das UEPAEs de
Proto Velho (R~mdônia), Rio Branco (Acre), UEPATs de Boa
Vista (Roraima) e Macapá (Amapá) em Centros de Pesquisa
Agro florestal.

Tomara. não seja uma mudança . de rumo. da
EMBRAPA, imposta de fora para dentro, às suas Unidade da
Amazônia, no sentido de se incorporarem à "corrente verde",
ecológicá, que na visão de muitos preferia ver a Amazônia , e
Rondônia no particular, intocável, preservada, e a Floresta
Amazônica "deixada como está".
Senhor Presidente e Senhores Senadores! ·
A EMBRAPA em novembro de 1994, contava com
um total de 9.527 empregados, tendo um grupo ocupacional
de 7.451 catalogados como suporte à pesquisa (operacional,
laboratoristas, técnicos em agropecuária e administrativos)
·que atingia os 78,2% do quadro total. Os pesquisadores
totalizavam 2.076 divididos conforme o Anexo n° 02:.
Nível I (BS)
Nível II (MSc)
Nível III (PhD)

248
1.112

716
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O quadro de pessoal da Região Norte, formada
pelos Estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e
Roraima, contava com 1.362 empregados, o que expressava
um percentual de 14,25 em relação ao total. Os funcionários
de apoio à pesquisa na Amazônia perfaziam 1.089, ou seja,
80,0%, uma relação muito próxima da relação nacional da
empresa.
Quando, porém, se passa a analisar .o quadro de
recursos humanos da EMBRAPA dentro da Região
Amazônica, começa-se d~tectar , visível concentração de
recursos humanos, nas Unidades do Pará - CPATU, e do
Amazonas- CPAA. Os dois centros de pesquisa, CPATU e
CPAA, somavam 942 empregados, 69,1 %, do total vinculado
ao quadro de pessoal da EMBRAPA na Amazônia. Quando
se analisa a situação da distribuição dos pesquisadores, a
situação é idêntica, as duas Unidades concentram 71,0% do
total de pesquisadores.
A distribuição que mais sacrifica o critério da
equidade na distribuição e no provimento dos recursos
humanos da EMBRAPA torna-se patente quando se enfoca a
"qualidade", a maior capacitação. Dos 42 pesquisadores
Nível III (PhD) lotados na Amazônia, o CPATU contava com
29 profissionais, ou seja, 69,0% e o CPAA do Amazonas com
outros sete pesquisadores Nível III (PhD) 16,7%. Isso deixa
claro que os dois mais antigos centros de pesquisa,
concentram 85,7% da qualificação científica de maior nível,
enquanto que o CPAF-Acre e CPAF-Rondônia, contavam
cada um com três pesquisadores a Nível III (PhD) e os
CPAF - Amapá e CPAF - Roraima, não possuíam Nível III
(PhD).;
Quando se analisao pesquisador Nível II (MSc), a
situação de concentração de recursos é da mesma forma
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penalizadora: dentre os 158 pesquisadores treinados a nível
de MSc, 86 pesquisadores tinham localização no CPATU, de
Belém, configurando 54,4%, e no CPAA, de Manaus, estavam
vínculados 33 pesquisadores Nível II (MsC), 21,0%, do que
resulta um total de 75,3% dos pesquisadores com
qualificação no nível de Mestrado.
Senhor Presidente e Senhores Senadores!
Tenho a convicção de que a distribuição dos
recursos humanos, notadamente dos pesquisadores com mais
alto nível de treinamento, nos Estados do Acre, Rondônia,
Roraima e Amapá, não condizem com a natureza dos
problemas do setor agropecuário desses Estados. É preciso
que a direção da EMBRAPA, a nível nacional, se detenha a
examinar essa situação, sob pena de que a agricultura da ·
Região continue ser agricultura migratória, agricultura da
pobreza, e, também, agricultura da rápida destruição dos
recursos florestais da Amazônia.
Estudar, elaborar e executar projetos de pesquisa
que tragam soluções para o setor agropecuário dentro do
escôpo do desenvolvimento não poderá ser, por certo, uma
tarefação a ser satisfatóriamente alcançada, com um quadro
numérii:amente inexpressivo e qualitativamente desprovído
de maior experiência e competência. Considerando-se o
isolamento em que essas nucleações de pesquisadores se
encontram mergulhadas; é ainda mais importante que o
agrupamento adquira uma massa critica de conhecimento,
capaz de razoavelmente encaminhar propostas adequadas e
proveitosas para a sociedade local.
Analisando o ANEXO N° 03- "Recursos de Custeio
por Unidade - Lider de Projeto e Região" - preparado à
partir do PRONAPA 1995, infere-se que a EMBRAPA teve
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aprovados recursos de custeio da ordem de R$ 31.569.000
(trinta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil reais)
para todo o País.
A Região Norte (Pará, Amazonas, Acre, Amapá,
Rondônia e Roraima) obteve um montante de R$
2.971.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil
reais), o que expressava pouco menos de .10% do orçamento
total da EMBRAPA (precisamente 9,43%).
Considerando que a Região Amazônica, com sua
vastidão territorial, suas dificuldades de mobilização e seus
problemas de' abertura de uma nova fronteira, que tem a
responsabilidade de dar subsídios técnico-científicos, para a
exploração racional, impõe reconhecer que é muito pouco
contar com recur~os humanos de 14,25% e com recursos de
custeio que não atingem os 10%.
Senhor Presidente e Senhores Senadores!
O mesmo viés, o mesmo desequilíbrio na
distribuição dos recursos de custeio é identificado. O CPATU,
do Pará, estava aquinhoado com 59,4% do total destinado
para a Região Norte; o CPAA, do Amazonas, contava com
recursos que atingiam outros 26,6%. Assim, os dois centros
de pesquisa do Pará e do Amazonas, C~ATU e CPAA,
respectivamente somavam 86% dos recursos destinados para
toda a Região Norte. Quando se lembra que dos recursos
humanos, sobretudo de pesquisadores mais qualificados,
treinados a nível de MsC e PhD, eram insuficientes, e se
.identifica que os Centros de Pesquisa Agroflorestal - CPAFs,
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, contam com escassos
recursos de custeio, pode-se concluir que os problemas do
conhecimento técnico-científico para a exploração do
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potencial produtivq da Amazônia, ainda ficarão, por muitos
anos, ou inexplora·d.os, ou expl.orados com desacertos.
Senhor Presidente e Senhores Senadores!
O terceiro documento recebido em meu gabinete,
foi "EMBRAPA/CPAF-Rondônia, Relatório de Atividades 1° _
Semestre 1995". Trata-se de um documento detalhado, bem
elaborado e rico sobre as atividades de difusão e
comunicação do órgão. Ele aborda os seguintes itens:
I -·Difusão ·
II - Publicações
III - Projeto Produção
IV - Comercialização
V - Comunicação Social
VI - Treinamento
I - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS
a) - Visitas: realizadas :275 visitas de produtores, técnicos e
estudantes, aos campos experimentais de Porto Velho e
interior: Machadinho, Pimenta Bueno, Ouro Preto D'Oeste e
Vilhena.
b)- Dias de Campo: promovidos cinco dias de campo com um
total de 997 participantes, deste 816 produtores. Os temas
abordados foram: sistemas agroflorestais, cultura do arroz e .
do milho, bovino de leite e pastagens.
c) - Consultas Técnicas: consiste no registro dos atendimentos
à produtor e técnico, na sede e campos experimentais do
interior. Foram anotadas 92 consultas técnicas, e os assuntos
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de maior interesse: olerfcolas, contrôle biológico de moscados-chifres, cultura da banana e do café.
d) - Reuniões Técnicas: promoção de reuniões e, ou
participação nestas, onde foram discutidos itens de grande
importância, como: parcerias técnicas, elaboração de
projetos, agroindustria,lização, levantamento de · safras.
Destaca-se a reunião com a .Diretoria do ICRAF, do Quênia,
para a avaliação do Projeto ASB - Alternaiives to Slash and
Burn (Alternativas para as D~rrubadas e Queimadas).
e) - Unidades de Observação, em manutenção, 35 unidades,
temas abordados: algodão, pimenta x leguminosas, café x
leguminosas,_ cultivos alimentares e pequenos animais.
- Unidades de Demonstração: instaladas duas unidades,
voltadas para banana e pupunha x café.
t) - Palestras: 18 palestras proferidas , em eventos externos e

internos dirigidos a produtores e técnicos. Total do público
beneficiado, 450. Assuntos objetivados: inseminação
artificial, controle biológico, tração animal, recuperação de
pastagens, produção de mudas e sistemas agroflorestais.
g) - Treinamento Público: oferecidos três cursos, voltados
para os temas de tração animal e do melhoramento vegetal. O
.público beneficiário constitui-se de 29 Produtores, 07
Técnicos e 36 Estudantes.
Il- PUBLICAÇÕES
a) - Publicação de Material Técnico, 8.
1 Documento, "Sistemas Agroflorestais como
Alternativa Auto-sustentável para o Estado de Rondônia",
em co-edição co~ o PNUD/ PLANAFLORO, (no prelo).
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2 Reedição de publicações:
CT 18 - Tração animal na Fazenda
DOC
Agropecuária em Rondônia, um
diagnóstico.
5 Publicações aprovadas pelo Comitê (no prelo)
b) - Publicação de artigos em Anais do Congresso
Data: Abril
Assunto:Ocorrência
de
Gafanhotos
Rhammmatocerus schistorcecoides na Chapada dos Pareeis.
Autor: Teixeira, C.A. e Alves, P.M.P.
Evento: XV Congresso Brasileiro de Entonologia,
·
Caxambu - MG. ·
Data: Maio.
Assunto: Agricultura de Derruba e Queima na
. Amazônia.
Autor:· Oliveira, S.J.M de, e outros.
Evento: I Congresso Brasileiro de Administração
·
'
Rural, Lavras, MG.
c)- Artigos em Periódiços Nacionais
,,
Data- Assunto- Autor- Veículo
08/3 - Búfalos R.G.A. Pereira e outros Revista A
Lavoura
03/3 - Ovinos J.A. Magalhães e outros Revista
Lavoura Arrózeira

m - Projeto Produção
a) - ProduçãoNenda de Mudas
Mudas Produzidas:
Banana, 360; café, 840; pupunha, 5.100
b) -Produção de Sementes:
Café, 200 quilos; milho, 128 toneladas

~-
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c)- Produção de Besouros "Onthophagus gazella"
Besouros distribuídos: 6.818 casais, para 60 produtores
IV- COMERCIALIZAÇÃO
a) - Comercialização de Serviços:
Análises Laboratoriais, 312
b)- Venda de Produtos Vegetais:
-------------------.--------------------.----------------------------------------

-MEDIDA
PRODUTO
QUANTIDADE
-------------------------------------------------------------------------------• Cuptiaçu
Kg/polpa
202
• Guaraná
Kg/semente
55
Kg/cacho
. Banana
420
. Laranja
Kg
180
• Mandioca
Kg
200
Se 60 Kg
. Milho
2.148
. Borracha prensada Kg
270
. Pupunha
Unid./Semente
7.616
c)- Venda de Produtos Animais
---------------------------------------------------·--------·---------------------MEDIDA
PRODUTO
QUANTIDADE
. Bovinos
Cabeça
12
01
. Bubalinos
Cabeça
Cabeça
. Caprinos
09
----------------------------------------------------------------·-----------------
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d) - Venda de Publicações

·---------------·-----------------. Publicação CPAF- RO Quantidade: 18 R$ 45,00
• Publicação SPI

Quantidade: 164 R$ 1.103,00

----------·-------

V- COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produção de Instrumentos de Divulgação
a)- Press-release, Total no Semestre: lO
b)- Materiais' Especiais, total no semestre: 01
c)- Informativo Interno, No 31 a No 35
ITINERANTE No 09, março/abril 95
d) - Entrevistas Rádio, Televisão, Jornal ·
Data Veículo Entrevistado
Assunto
Maio TV Rural Francelino Goulart Bovino de Leite

VI- TREINAMENTO DE PESSOAL NO PAÍS/EXTERIOR
a) - Curso de Curta Duração:
Empregados Treinados no País: 13
Empregados Treinados no Exterior: 01
Principais Treinamentos: Formação -de ·Líderes de
Projeto,
Gerência
de
Processo-Qualidade
Total,
Espectofotômetro de Absorção Atômica.
·b)- Participação em Eventos Técnicos
Eventos no País: 09
Eventos no Exterior: 01
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VII - OUTRAS ATIVIDADES
. Participação no Grupo de Trabalho responsável pela
elaboração do Plano de Manejo de Unidades Especiais
visando à Motomecanização Agrícola .
• Diagnóstico rápido sobre a olericultura no Estado de
Rondônia.
Participação no diagnóstico rápido sobre cultivo de
feijão em Rondônia.
. Manutenção do Convênio de Profissionalização e
Amparo ao Menor Carente, com a contratação, através do
Centro do Menor, de 12 adolescentes, que recebem além de
112 salário, dois litros de leite diáriamente.
Senhor Presidente e Senhores Senadores!

.. . . ...

Ao
discorrer
sobre
o.
documento
"EMBRAPAICPAF - Rondônia, Relatório de Atividades do
1o Semestre 1995", até de certa forma cansativa, pretendí
fazer uma homenagem aos empregados da EMBRAPA, em
Rondônia, na pessoa do encarregado da Chefia Geral, Dr.
Paulo Manoel Pinto Alves, Chefe Adjunto Técnico, Dr. Victor
Ferreira de Souza, e Chefe Adjunto de Apoio, Dr. Nilton
M.Costa, que se preocupam em fazer uma circunstanciada
exposição útil, pela natureza das informações, mas que
também tem o caráter de uma verdadeira prestação de contas
à sociedade de Rondônia, e em particular, aos produtores
rurais.
Por estar comprometido com a verdade, devo
complementar as informações passadas, dizendo:
a) - O quadro de Recursos Humanos do CPAF-Rondônia,
melhorou em relação ao informado pelo PRONAP A - 1995,
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que é de novembro de 1994, quando indicava a existência de
23 pesquisadores. Ao findar do ano de 1994, foram
contratados nove pesquisadores nas áreas de manejo
florestal, manejo de solos, melhoramento vegetal,
fitopatologia, so<:ioeconomia, estatistica, olericultura e
culturas anuais, além de quatro técnicos especializados para
a área de difusão de tecnologia, e mais onze operários rurais
e um mestre rural.
b)- No tocante a recursos de custeio e de capital, o CPAFRondônia recebeu recursos repassados pelo PLANAFLORO,
no exercício de 1994, no montante de R$ 310.562,30
(trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e dois re.ais e trinta
centavos) destinados à instalação/execução de experimentos;
instalação/condução de unidades de observação; manutenção
de campos experimentais; capacitação de técnicos da
extensão rural; e aquisição de veículos (quatro) e um trator.
Em 1995, considerado o 1o semestre, foram repassados
pelo PLANAFLORO, R$ 508.302,81(quinhentos e oito mil,
trezentos e dois reais e ointenta e um centavos) recebidos no
final de julho de 1995.
c)- Através do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira
firmado com o ICRAF/do Quênia (Centro Internacional para
Pesquisa em Agrofloresta) estão sendo conduzidos
subprojetos de Sistemas Agroflorestais para s9los de baixa
fertilidade, alternativas de capoeiras melhoradas em solos .
ácidos, visando à produção de grãos, em áreas de pequenos
produtores: recuperação de pastagens degradadas com
essências florestais. Por meio desse Convênio com o ICRAF
foram adquiridos diversos equipamentos laboratoriais,
essenciais para a execução das análises do material de
pesquisa. Infelizmente, o Convênio ICRAF/EMBRAPA, que
dá suporte ao projeto ASB - (Alternative to Slash and Burn)
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recebeu um corte de 40% no orçamento para a fase II, tendo
em vista que três dos. principais doadores não repassaram
recursos financeiros para este ano, até o momento.
Senhor· Presidente e Senhores Senadores!
Ao concluir, não poderia deixar de me referir à
dificuldade que até boje não· foi resolvida, ,ou . até mesmo
atenuada pela Direção da EMBRAPA. No documento. de
1989, intitulado "Avaliação Regional dos Impactos Sociais e
Econômicos da Pesquisa da EMBRAPA na. . Região
Amazônica", a equipe responsável escreveu:.
" ••• É importante destacar que esses números não
refletem os problemas regionais nesse campo: a alta rotatividade e ~ . fuga de recursos humanos de. maior
experiência para o setor privado e para outras regiões. No
segmento técnico-cientifico, a situação .é mais séria; a alta
rotatividade pela perda de pesquisadores tem causado sérias
limitações ::t formação de massa crítica nas unidades da
região".

Exemplificando, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, o documento analisava a situação da antiga
UEPAT de Macapá, hoje CPAF-Amapá, " ... que para contar
com seis pesquisadores em 1986, admitiu, no período de
1982/86, um total de quatorze pesquisadores, o que significa
uma renovação total do quadro, em menos de quatro anos."
Por outro lado, dizia, ainda, o documento de 1989,
" ...apesar do agressivo programa de treinamento em pósgraduação da Empresa; grande parte do quadro técnicocientífico da região ainda permanece sem o curso de

Outubro de 1995

ANAis lXl SENADO FEDERAL

doutoramento (PhD), em função da seletividade no processo e
da evasão de pesquisadores".
Senhor Presidente e Senhores Senadores!
Decorridos alguns anos, a situação continua a
mesma de 1989, no que diz respeito à alta rotatividade. Em
dez~mbro de 1993; o então Chefe Adjunto Técnico do CPAF.Rondônia, Dr. Alberto William Viana de Castro, produziu o
documento "Como promover a Fixação de Pesquisadores da __ _
EMBRAPA nos · Centros de Pesquisa da Amazônia
Ocidental". Deste, transcrevo alguns trechos que reputo
irretocáveis: '
"As Unidades da Amazônia Ocidental sempre
terão problemas .Para a formação de quadros técnicos de
nível, caso não seja encontrada uma solução adequada aos
interesses da EMBRAPA na região. Essa solução deve levar
eni consicJeração a importância cada vez mais crescente, das
atividades de pesquisa agrícola e florestal na região
Amazônica".
Mais adiao:te o documento gerado pelo ex-Chefe
Adjunto Técnico do CPAF- Rondônia dizia enfáticamente:
"A disparidade existente com relação ao nível de
qualificação observada nas Unidades da Região Norte e das
localizadas nas Regiões Centro Oeste, Sul e Sudeste, precisam
ser compensadas, principalmente no momento em que a
Amazônia está centrada no foco das atenções em nível
mundial com relação à preocupação com o desenvolvimento
sustentável da região. O interesse dos organismos
lnternacionais de desenvolverem trabalhos conjuntos com a
EMBRAPA em Unidades como os CPAFs Acre- e Rondônia
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estão fadados ao fracasso, com péssimas repercussões para a
EMBRAPA, caso não seja pensada a solução adequada para
e~se problema·".
Fazendo uma correção na colocação final do
pesquisador da EMBR..<\PA, permitir-me-:ia. lembrar que o
prejuízo maior é o comprometimento dos recursos naturais
da região, se a EMBRAPA continuar a não poder oferecer de
forma continuada e em permanente· evolução, resultados de
pesquisa e experimentação, que possam proporcionar não
sómente o tão falado "desenvolvimento sustentável", mas
uma agricultura mais tecnificada; · ·com · maior segurança e
maiores ganhos para o produtor rural de Rondônia e da
Amazônia.

ANEXOS
Anexon°01
Total de Projetas Por Unidade da Federação e RegítJo/(DA,Total)
UF

N" de Projetas

RS

51

10,89

se

13

2.n

PR

23

4,91

Subtotal

RegiAo
Sul

81

(11,SI)

~
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R!Silo.

N" de ProJ!tos
~

>' •• '

SP

40

8,54

MG

30

6,41

:,...!;$
.. RJ

3

0,64

36

7,69

Sudeste

101J

... - SubiDtal
18

3,84

DF

92

19,65

.MT.

1

0,21

MS

27

5,76

'. G(? ..

(23,29!

CentnH)este

.. .
~

I '.':

$ubiDtal .

BA
. . . . . . . -.

131
16

3,41

PE

24

5,12

SE

10

2,13

AL

o

0,00

RN

1

0,21

CE

21

4,48

PI

10

2,13

o

0,00

PB
Subllotllf

14

2,99

AM

9

1,92

PA

22

4,70

RR

2

0,42

AC

1

0,21

AP

1

0,21

RO
SubiDtal

3

0,64

.-

~---"

MA

Toai
Fonte: EMBRAPA/PRONAPA, 1995.

..

'

.J29,~1. ....

.....

Nordeste

•

(20,41)
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Ane.YO n• 02 ...-·
Recursos Humanos da EMBRAPA: Bmsil, RegiiO Norte: Esl1rdos, Novembi'O, 1t!U.
~

.....

BRASIL•
Regilo Notte

1.112

73

--

CPAl'tU'arl

21

2e.n

CPM..,t.mazonas

10

24,88

CPAF-Acre

-

Mse

..

158

33

7

10

CPAF_,..,op6

12

5

CPAF-Rond6nia

10

CPAF·Ronalma

5
F onte. EMBRAPAJPRONAPA. 19V5.
•Jnckrf Pessoal da sede (581) e Pareerta (375).

10

l'ftj)
716

--

42

54,43

29

20,89

7

-

159,0516,87

3

3

14

~~

T-

"

7.451

9.527

100,00

1.089

1.302

14,28

473

.....

eoo

15,39

120

149

1,58

01

80

0,03

275

333

3,41

110

1,23

73

0,70

-Percentuais calculados em retaçAo à RegUlo Norte

Anexon°03
Recursos de Custeio por Unidade Líder de Projeto e Regijo.
Unidade*

Recursos Aprovados
Em R$ 1.000,00

Total%

31.564

100,00

2.977

9,43

1.769

5,60

793

2,51

CPAF-Acre

16

0,05

CPAF-Amapá

64

0,20

148

0,47

BRASIL
Região Norte
CPA TU-Pará
CPAA-Amazonas

CPAF-Rondônia

0,59
Fonte: EMBRAPAIPRONAPA, 1995.
*Unidade/Instituição Líder de Projetas Aprovados pelas CTPs.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, nunca fui nem
quero ser profeta do caos, mas tenho feito seguidas
advertências deste Plenário sobre a crise que avança rapidamente por toda a extensão do Estado de
Goiás, atingindo grandes e pequenos municípios,
comprometendo empresas de todos os níveis, empobrecendo a classe média e assustando todos os
cidadãos, infelizmente, forjou-se neste Pafs a falsa·
convicção de que o político exagera a dimensão dos
problemas pàra ser simpático às suas bases. Agora,
o que era apenas advertência é uma dura e cruel
realidade a ser enfrentada com todos os custos provocados pela indiferença.
Na edição do último domingo, o jornal O Popular, matutino de maior circulação em meu Estado,
estampa em manchete de primeira página e em editorial a gravidade da crise que atinge 90 por cento
dos municípios goianos. E infonna que amanhã,
quarta-feira, todas as prefeituras goianas vão fechar
suas portas em ato de protesto contra a insensibilidade para as suas aluais dificuldades financeiras. O
drama das prefeituras não decorre de uma única
causa, mas a queda da arrecadação agrícola é a
grande matriz que está na origem de tudo, pois somos um Estado em que a produção primária tem o
peso expressivo de 70 por cento na fonnação de
suas riquezas.
É importante atentar para os argumentos do
Presidente da Associação Goiana dos Municípios,
Carlos Fernando de Oliveira, para justificar o protesto. A queda da arrecadação mensal está próxima
dos 25 por cento. A crise paralisa obras, atrasa pagamentos do funcionalismo e dos fornecedores, e a
maioria dos prefeitos limita-se a administrar as folhas de salários, mostrando que a situação se agravará ainda mais em novembro, com o pagamento
obrigatório do décimo-terceiro. Os prefeitos es1ão
sendo orientados a evitar novos endividamentos, enxugar a máquina e cortar despesas, mantendo ativos apenas os serviços básicos de saúde e de limpeza pública Com esse regime de austeridade recessiva, os danos sociais são enormes, cai o emprego e as famílias sofrem. Acabam cedendo ao apelo
da migração, que vai agravar ainda mais a promiscuidade social no entorno das grandes cidades.
· T31J1bém vítima da irregularidade nos repasses
federais e na queda de receitas próprias numa economia éril -crise, o Governo do Estado está de pés e
mãos atadós para praticar uma política de emergência. Hoje, a emergência número um do Governador
é ter dinheiro no final do mês para garantir o paga-
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mento do funcionalismo, como se fosse simples gerente de recursos humanos. Com o caixa no vermelho, não há milagres possíveis. Graças ao programa
de Solidariedade Humana que instituiu no Estado, o
Governador Maguito Vilela tem avançado passos importantes no combate às carências sociais, mas o
efeito acumulado das crises aumenta o fosso entre o
. ideal e o possível. Isso mostra que as dificuldades
envolvem a administração estadual e os municípios,
exigindo posturas mais sensíveis do governo federal
e deste Congresso, na discussão da Reforma Admi··
nistrativa e da Refonna Tributária
Renovo meu apelo recente no sentido de um
Banco do Brasil mais ágil no seu relacionamento
com os agricultores. Falta dinheiro pará tudo na agricultura, e as decisões são demasiadamente lentas.
Isso sem falar das medidas de caráter estrutural
para fortalecer o setor agrícola, insistentemente reclamadas pelas entidades do setor e pela Frente
Parlamentar da Agricultura, mas ainda sem solução.
Reativar a agricultura é aumentar a produção, reativar o interior, aumentar a arrecadação esta9ual,
criar empregos e restabelecer o otimismo. Apelo
também no sentido de o governo abrir a discussão
sobre as quotas e os repasses do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, para tomá-los mais
transparentes e permitir planejamentos locais mais
próximos da realidade. Oitenta e cinco por cento dos
322 murücípios goianos não têm receita e depel)dem
dramaticamente desse fundo. Está certa a Assõdação Goiana dos Municípios quando reclama decisões no caminho desse objetivo, incluindo a reformulação dos números do último censo demográfico, onde
possíveis erros oometidos comprometem a fixação
dos valores dos repasses.
O setor de construção civil, grande alisorvedor
de empregos, está parado, e a timidez das raras medidas anunciadas não tem levado a qualquer resultado. Ou não passam de promessas, ou não chegam
ao interior. A economia informal, que tem grande poder de sustentação econômica das pequenas comunidades, está desaparecendo porque produtores e
consumidores estão mais pobres, quebrando-se o
elo de interdependência Por outro lado, faltam politicas e faltam estímulos para a implantação de micro
e pequenas empresas, uma área em que o Banco
do Brasil poderia aluar com influência decisiva Enfim, são problemas e problemas que se somam, dificultando a vida dos prefeitos e multiplicando os problemas dos cidadãos.
Ao analisar a penúria em que se encontram as
nossas cidades, o jornal O Popular afirma que a cri-
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se cliega a um perfil de gravidade que não encontra
situação semelhante na His1ória do Estado, e alerta
para os efeitos desse abalo nos alicerces do federaüsmo, localizados nos municípios. De minha parte,
acrescento que o Senado tem um papei institucional
específico no zelo pelo equilíbrio da Federação. Não
sei se o fenômeno ocorre com a mesma intensidade
em outros Estados, mas acredito ser indeiegável a
nossa responsabilidade no sentido de corrigir as distorções que levam a esses fatos. Aprovar a reforma
administrativa encaminhada pelo governo, sem distorcê-la no seu conteúdo básico, parece-me uma opção de bom-senso. E alterar a reforma tributária,
procurando adequá-ia aos interesses dos estados e
municípios, é também uma exigência de que não
nos devemos afastar. O Brasil não é um território
imaginário, de contornos indefinidos. É um Pais
grande e um grande País, com seu povo, seus estados, seus municípios e seus sentimentos. E tudo
isso é parte do universo federativo, com suas identidades no gerai e suas diferenças no particular. Manter o equi librio desse universo é nossa responsabilidade, e foi para isso que recebemos um mandato
popular.
Era o que êu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição ~39, de 1995,
de iniciativa do Presidente da República,
que altera o § 1~ do artigo 177 da Constituição Federal, tendo
Pareceres, sob ~s 507 e 626, de 1995, da Comissão
- de Constib.Jiçao, Justiça e Cidadania, 1º
pronunciamento: favorável com correções formais,
em obediência à técnica legislativa; 22 pronunciamento: pela rejeição das emendas de Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 19 de setembro último.
Passa-se à votação da matéria Antes, porém,
a Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos
do disposto no art. 288, inciso 11, do Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto
favorável de três quintos da composição da Casa,
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questao de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra a V. Ex", Seriado r Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-Pa Para
uma questao de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, acabamos de ouvir a comunicação
do nobre Senador Esperidiao Amin, Presidente do
PPB, sobre o falecimento que acaba de ocorrer no
Rio de Janeiro, do Deputado Amaral Netto, que se
encontrava em pleno exercício do seu mandato.
Gostaria de levantar perante V. Ex" a seguinte dúvida: de acordo com o Regimento, não seria o caso de
se levantar a presente sessão em homenagem ao
ilustre desaparecido e nós a transformarmos inclusive em uma primeira homenagem póstuma à sua memória?
Trata-se de um dos homens públicos de maior
presença na vida pOlítica nacional ao longo de anos
e anos, Sr. Presidente. E mesmo que assim não fosse, tenho para mim que o desaparecimento de-qualquer Senador ou Deputado em pleno exercício do
mandato leva imediatamente ao levantamento da
sessão.
- Era a questao que gostaria de levantar perante
V. Ex• lamentando que estejamos às vésperas dl!
iniciarmos a votação de uma proposta de emenda
constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa esclarece ao Senador Humberto Lucena que não existe, sobre a Mesa, nenhum-requerimento nesse sentido. A Mesa não pode tomar essa decisao de ofício.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente,
vou encaminhar à Mesa o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa
está aguardando.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de saber se é
regimental suspender ou se precisa haver requerimento para suspender a sessão. São duas coisas
diferentes. Porque se é obrigado a suspender; devese suspender. Agora, se é apenas através de requerimento, acho qÜe temos que votar a emenda constitucional. Tinha a maior amizade pelo Deputado
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Amaral Netto, devo até falar sobre sua vida; agora,
entendo que não podemos protelar diariamente depois de uma semana, praticamente, de férias do
Congresso Nacional mais uma sessão. Se é de
acordo com o Regimenlo suspender a sessão, não
se discute, mas votar-se o requerimento é diferente,
é uma opção do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - A Mesa,
respondendo à questão levantada pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, lerá o art 220 do Regimento Interno:
Art 220. "0 requerimenlo de levantamento da
sessão, por motivo de pesar, só é permitido em caso
de falecimenlo do Presidente da República, do VirePresidente da República ou de membro do Congresso Nacional."
Feilo o requerimenlo, será submetido ao Ple.nário, votado o requerimenlo, se· aprovado, a sessão
será suspensa
O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V. EX"
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela
Ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
por se tratar de um assunlo da mais alta importãncia, tendo em viste a interferência do nobre Senador
Anlonio Carios Magalhães, gostaria de dizer a V.
Ex~ que o meu requerimenlo eslá assinado, mas seria interessante que V. Ex" consultasse as Uderanças. Não quero sozinho assumir essa responsabilidade. Desejo dizer que, ao longo de 40 anos de vida
parlamentar, em nenhum momento estive presente a
uma sessão em que falecesse um Senador ou Deputado em exercício, sem que ela fosse levantada
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - A Mesa informa ao Senador Humberto Lucena que as Uderanças ouviram o seu apelo, e percebemos que jã estão
se entendendo sobre o assunto.
O Sr. Bello Parga - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V. Ex".
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratando-se assunlo de grande relevância
para o Congresso, para a Nação, a votação dessa
emenda constitucional, não vejo como quebra do
Regimenlo a votação do item único da pauta. Em
seguida, será submetido à votação esse requerimento de levantamento da sessão.
Submeto essa sugestão à Mesa.

-
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa
concede a palavra ao Senador Josaphat Marinho,
para encaminhar a votação sobre a matéria enquanto há a decisão das Uderanças sobre várias sugestões, dentre elas a do Senador Bello Parga
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, atente V. Ex• na dificuldade em que fico:
ocupar a tribuna com um requerimento para suspender a sessão' em homenagem a um Pariamentar
morto.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
JoséSamey
O SR. PRESIDEN'I"E (Levy Dias) - A Mesa
aguarda uma decisão das lideranças. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secrelário em exercício, Senador José Eduardo Outra.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N21.338, DE 1995 _
Senhor Presidente,
Pelo falecimenlo do Deputado Amaral Nelo requeremos, nos termos do art 218 do Regimenlo lntemo e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de velo de profundo p~
b) apresentação de condolências à famfiia ao
Estado;
c) levantamento da sessão; e
d) Representação nos funerais.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. -

e

Humberto Lucena - Jáder Barbalho - Eduardo
Suplicy - Júnia Marise - Valmir Campelo - Élcio
Álvares - Sérgio Machado - Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - O requerimenlo lido depende de votação, em cujo encaminhamenlo poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que ·o desejarem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a ·votação.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Tem a=palavra V. Ex".
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votarei favoravelmente
ao requerimenlo, já que eslá assinado por lodos os
Líderes. Vê-se, assim, que se presta uma grande
homenagem a um parlamentar atuante como foi o
Sr. Deputado Amaral Netlo. Assim, S. Ex" consegue
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uma unanimidade nesta Casa do Congresso, coisa
que jamais vivo conseguiu. O PT se une ao PFL, ao
PMDB, numa homenagem póstuma a um grande lutador de quem muito se divergia, mas que nele se
reconhecia as qualidades de inteligência, de grande
lutador, de um Deputado extremamente atuante.
Aqui se unem os que gostariam de e.sperar a
chegada do Presidente _Samey para a votação da
emenda e os que gostariam de adiá-la, porque não
.desejam votá-la. Portanto, mais uma vez, o Deputado Amarai Nêtto vem prestar um serviço ao Congresso Nacional, fazendo com que se unisse esta
Casa pela unanimidade dos seus líderes e dos _seus
representantes nesta homenagem póstuma a quem,
certamente, teve defeitos, mas teve grandes virtudes
e que hoje nesta sessão com esta homenagem riós
estamos exaltando.
O Sr. Júlio Campos - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Tem a palavra V. Ex"
- -0 SR. JÚLIO CAMPOS- (PFL-MT. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, perde o Brasil, no dia de
hoje, um dos seus grandes homen(> públicos, perde
a imprensa brasileira um dos seus grandes repórteres.
Homem destemido e homem de luta. Conheci
Amarai Netto ainda quando jovem, batalhando na
Imprensa Nacional, posteriormente corno Deputado
pelo Estado do Rio de Janeiro. Nascido nas entranhas da antiga UDN brasileira, da antiga UDN càrioca, líder inconteste, ao lado do saudoso Carlos Lacerda, homem combativo. Conheci-o pessoalmente
aqui no Congresso Nacional, lá na outra Casa, na
Cãmara dos Deputados, e tive a honra de ser seu
colega por doze mandatos, quando fui Deputado Federal. Tive a honra de ser seu correligionário, também, por duas vezes, na antiga ARENA e no antigo
PD$. E hoje, ao recebermos a infausta notícia do
seu falecimento, quero, nesta oportunidade, prestar
a minha homenagem póstuma à figura desse grançle
brasileiro, homem de luta, destemido e que conseguia fazer amigos e inimigos, mas que tinha posição
definida, que sabia encarar os problemas da diversidade, que sabia lutar pelos interesses do seu Estado, por seus ideais políticos da sua frente ideológica.
Sei perfeitamente que o Rio de Janeiro hoje está
mais pobre.
Nesta oportunidade em que o Senado Federal
presta esta homenagem à figura inesquecrvel do
grande brasileiro Amaral Netto, também quero, em
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meu nome pessoal e do povo mato-grossense,- do
qual tenho a honra de ser representante nesta Casa,
dizer que S. Ex" sempre tratou com carinho os interesses do nosso Estado. Toda vez que surgia algum
problema de interesse regional a ser votado naquela
Casa do Congresso Nacional, S. Ex' sempre ajudava a viabilizar os nossos projetas, sempre batalhando com a sua garra, TIVe o prazer de conhecer seus
familiares. Nesse instante de grande perda, quero,
não só dar os meus sinceros votos de pêsames a
sua famflia, a sua digníssima esposa e aos seus filhos, mas também ao nosso PPR, agora o novo
PPB, pela perda desse grande Parlamentar e grande brasileiro que foi Amarai Netto, não só o Deputa-do, mas Amaral Netto o Repórter.
O SR. EPITACJO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- - Sr. Presidente, a
infausta notícia que recebemos hoje, do falecimento
do nobre Deputado Amarai Netto, dá-nos o ensejo
de fazer alguma reflexão sobre a vida p(blica. Amaral Netto era um homem polêmico; polêmico, mas
corajoso. Em duas oportunidades, tive condições de
ver a sua coragem: uma, no plenário da Câmara, em
1964, à época da Revolução, quando todos choravam as cassações, Amarai foi à tribuna defendê-las. _
S. Exª- contra-argumentava dizendo que, se ganhassem eles, estaríamos mortos, porque, se ganhássemos, não poderíamos cassar-lhes o mandato. Aquilo
foi uma loucura Vaias, aplausos, mas S. Ex• teve a
coragem de fazer isso.
Em outra oportunidade, Amarai Netto foi fazer
um comício da UDN contra o então PTB, Partido de
João Goul art, na porta da Central do Brasil, e foi
apedrejado, saindo ferido, mas de cabeça erguida;
tinha coragem de dizer o que pensava
Não estou aqui discutindo se o que pensava
era o correto ou b errado; menciono a personalidade
que hoje aproveito o momento para cultuar. Corno
seria interessante se os políticos dissessem o que
pensam, sem guardar conveniência, para que o
povo, olhando o político, notasse que o mesmo é
transparente, tem posição, podendo, portanto, votar
em pessoas com posições assumidas.
t com muita honra, Sr. Presidente, que o PTB, _
Partido de Amaral Netto, votará a favor desse requerimento, e, com muita honra, lamenta também a perda de um de seus melhores quadros. Enviamos,
nesta oportunidade, à famma enlutada de Amaral

Outubro de 1995

Netto, o nosso apoio, o nosso apreço e o nosso
grande abraço.
A SRA. êé:NEDITA DA SILVA· Sr. Presidente, peço a palavra pala ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. ElENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Lfder
de minha Bancada, Eduardo Suplícy, deu-me a
oportunidade de, neste .momento tainbém, em nome
da Bancada do Partido dos Trabalhadores, prestar à
família enlutada de Amaral Netto o nosso voto de
pezar; que neste momento difícil tenha a certeza de
que Amaral Netto, como grande líder também de
sua família, possa ter proporcionado, com muita clareza a essa família, nos momentos difíceis, a alegria. E na hera da alegria, evidentemente, compartilhou-a com sua famfiia
Fui Deputada com Amaral Netto e não concordei com suas posições em nenhuma das vezes. As
propostas por ele apresentadas, como representante
do interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro,
eram realmente antagónicas ao que eu representava
para esse mesmo povo. Tive com ele vários confrontos, mas com muito respeito. Comentávamos pelos
corredores exatamenle a questão da relação pese
soai, que era 100% maravilhosa; já a relação política
era nula. É l:om lembrar alguém que engrandece o
debate político corno foi Amaral Netto. Ideologicamente, ele perseguia uma idéia totalmente contrária
à maio:ia do Plenário, à maioria do Congresso Nacional sobre. a questão da pena de morte; era incansável. O debate era elevado; S. Ex" tinha argumentaçÕes, que, apesar de contrárias à minha posição,
erám de quem defendia ideologicamente, como direito, o falo de executar um ser humano. E tínhamos
que buscar, na técnica, na consciência, no sentimento, argumentos para contrapô-lo. Por ser um adversário dessa natureza, podemos dizer que ele
marcou a sua presença no Congresso Nacional brasileiro. Marcou-a quando, por várias vezes, disputou,
no Estado do Rio de Janeiro, a sua cadeira de Deputado; marcou-a, quando travava conosco, a Oposição, um debate acirrado em relação a outras matérias; e, nós, mulheres, travamos com S. Exª, muitas
vezes, matélias'cántrá0itó$s em que S. Ex" se colocava inteiramente a fal[or e, em outro momento,
estávamos contra.
É importante que eu possa prestar essa homenagem, em nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores, pelos embates que tivemos. É certo que a
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sua passagem retira do debate político nacional um
grande representante. Nesta minha manifestação,
quero consolidar um processo fundamental que é a
democracia, porque foi exatamente o processo democrático que permitiu todos os contráditórios, todas
as discussões feitas com Amaral Netto. Ressalto,
ainda, que, tínhamos espaço, para, como seres humanOs, tratar das nossas divergências.
À família enlutada, o nosso abraço carinhoso
da Bancada do Partido dos Ti'abalhadores.
O SR. VALMIR CAMPELO • Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao ilustre Líder do PTB, Senador Valmir
Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SRA.s. e Srs. Senadores, o PTB também se associa, neste momento de dor, de pesar pelo passamenta do nosso colega Amaral Netto.
Convivi com S. Ex•, na Câmara dos Deputados, e sei o que representa Amaral Netto para o
nosso País, o trabalho, Amaral Netto político, Amaral
Netto repórter, Amaral Netto jornalista, e todos sabemos da sua disposição, da sua coragem, do seu ar.
rojo com as coisas que sempre defendia.
~Não podemos, em hipótese alguma, deixar de
participar, em nome do meu Partido, o PTB, desta
homenagem que hoje o Senado Federal ~está prestando a S. Ex", através do requerimento encabeçado
pelo Presidente do PPB, Senador Esperidião Amin.
Recordo-me de como Amaral Netto fazia do
Congresso Nacional a sua casa. Portanto, a melhor
maneira que temos de homenageá-lo é exatamente
com o nosso silêncio, suspendendo a sessão.
!: o nosso encaminhamento.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Exª tem
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós nos lembramos muito
de Amaral Netto como Deputado Federal. Mas não
devemos esquecê-lo como jornalista que foi, brilhante jornalista, combativo. Foi da fase áurea da Tribuna da Imprensa e depois, na sua luta pelo que considerava os melhores interesses nacionais, fundou a
revista Maquis, que chegou a se transformar numa
grande publicação brasileira. A revista Maquis circulava no Brasil todo com 200 mil exemplares àquela
época. E era uma revista de combate permanente
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que, em quase sua totalidade, eram contrárias às
ao poder.
Depois, Amaral Netlo foi para a Assembléia Le- - - que defendíamos.
Mas devo ressaltar que o Deputado Amarai
gislativa como Deputado Constituinte da Guanabara,
Netlo tinha uma qualidade extremamente valiosa: a
sendo o Líder do Governo a quem foi incumbida a
sinceridade na defesa intransigente do seu próprio
tarefa de liderar o processo da elaboração da nova
ponto de vista. Nunca foi um homem submisso, nem
Constituição do Estado da Guanabara. Ali se houve
com extrema competência, com dedicação. Era Gomesmo a Governos. Infelizmente, mutlos Parlamenvernador o Senhor Carlos Lacerda
tares costumam receber ordens e tarefas, e o DepuDepois Amarai Netlo elegeu-se Deputado Fetado Amarai Netto, embora governista durante todo
o tempo, sempre foi um homem autêntico, um hoderal e reelegeu-se inúmeras vezes. Como Líder na
Câmara dos Deputados, foi o Deputado combativo
mem que defendeu intransigentemente· as suas
idéias.
que todos conhecemos e do qual todos nos lembraEssa sua sinceridade, essa autenticidade com
mos, correto, decente, sempre presente nas melhoque agiu em toda a sua vida em que pese a defesa
res causas nacionais. Devemos, portanto, a S. E#,
do seu ponto de vista, é uma qualidade que deveria
neste momento, render a nossa homenagem. Á faser a de todos os políticos. Cada um deveria defenmília de Amaral Neto, portanto, o nosso abraço e o .
der as suas próprias idéias e aquilo que, por si mesdesejo que Deus o acolha a seu lado.
mo, acha que é melhor para a sociedade como um
Muito obrigado.
todo.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
Portanto, faço esse registro em nome do Partipeça a palavra para encaminhar a votação do requedo Socialista Brasileiro, enaltecendo a qualidade
rimento.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
moral e a dedicação que semp,·e teve na vida política o Deputado e jornalista Amarai Netto.
palavra ao Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
Essa é a manifestação que fa.,.o em nome do
meu Partido. Registro os nossos sentimentos à sua _
encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, não convivi pessoalfamília pelo seu falecimento.
mente com o Deputado Amarai Netlo, mas muito de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
S. Exª ouvi falar e li a respeito da sua vida pública e
Muito obrigado.
jornalística.
Durante o· encaminhamento_ do Sr.
Independente de posições políticas que semAdemir Andrade, o Sr. Levy Dias, 3Q Secrepre colocaram as Lideranças do PDT em oposição
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
às idéias de Amaral Netlo, há de se reconhecer que
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
S. Exª contribuiu, e muito, para os debates tanto no
O
SR.
EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
Congresso Nacional como na imprensa. Portanto,
palavra
para encaminhar.
peço
a
nós, do PDT, nos associamos a essa homenagem
de pesar e por isso encaminhamos o requerimento
SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a
favorável ao levantamento da sessão.
palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Para enpeço a palavra para encaminhar a votação do requecaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
·
rimento.
em nome do Partido Trabalhadores, gostaria tamO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
bén de fazer o meu registro. A Senadora Benedita
palavra ao Senador Ademir Andrade.
da Silva já o fez como Senadora da soa terra, o EsO SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para entado do Rio de Janeiro, mas eu, que convivi com
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Amarai Netto quando fui Deputado Federal, quePresidel}te, SRA.s e Srs. Senadores, gostaria tamro manifestar também meu respeito à sua combém, em nome do Partido Socialista Brasileiro, de
batividade.
registrar o nosso sentimento pelo falecimento do DeFomos adversários. S. Exª foi um grande bataputado Amarai Netto.
lhador por aquilo em que acreditava, e em muitos
Tiv.e a satisfação de conviver com S. Exª dupontos nós divergimos. Podemos aqui salientar, por
rante dois. mandatos na Câmara dos Deputados e
exemplo, uma das suas grandes batalhas, da qual
confesso que, por muitas vezes, senti muita raiva do
- discordo, .para que se instituísse no Brasil a pena de
próprio Deputado Amaral Netto, das suas posições,
morte. Avalio que muito melhor do que a pena de
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morte, para resolver problemas como o de violência
e de roubos na sociedade, como recomendou em
1516 Thomas Morus, seria assegurar a sobrevivência das pessoas.
Mas é preciso ressaltar a corrbatividade que
caracterizou a vida do jornalista e Deputado Amarai
Net1o. E apresentamos também o nosso respeito e
as nossas condolências à sua familia e aos seus
amigos.
O SR. ARTHUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra o Senador Artur da Tãvola
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não apenas em meu nome pessoal mas, também, delegado pelo líder do PSDB,
trago a palavra do nosso Partido pelo passamenlo
de Amarai Net1o.
As palavras aqui ditas pelos demais Senadores
traçaram com muita acuidade o perfil aguerrido, lutador e bravo de Amarai Net1o.
Gostaria de aduzir algumas considerações de
quem teve oportunidade de conviver com ele, de ser
seu amigo de certa forma e, ao roesmo tempo, de
ter estado em lado absolutamente oposto ao longo
da vida
Amarai, a partir de um certo momento na sua
evolução pessoal, sabia perfeitamente distinguir a
luta política da luta pessoal. E essa foi uma das características que o fizeram um parlamentar extremamente estimado por seus pares e respeitado por rodos, pela sua coerência e pela sua indormida atividade na defesa das próprias idéias.
A política precisa sempre de figuras da têmpera de Amarai Net1o. São figuras voltadas à pujança
do debate. A política possui um lado de paixão dentro do qual muitas das suas grandes linhas são tecidas. A política carece de pessoas que estejam dispostas a entregar o seu melhor na plenitude de suas
opiniões. Amarai pertencia a essa grei, a dos destemidos, a dos que se colocam corpo e alma na defesa das próprias idéias, daqueles que não interpõem
entre as próprias idéias e o próprio temperamenro
uma instância - talvez de prudência, talvez de cuidado -; essa característica do destemor, essa característica do destemor brotado da sinceridade com a
qual via o mundo e se comportava e se inseria no
mundo foram e são caracterfsticas que vão maroar a
sua personalidade. Não é por outra razão que nesta
Casa, hoje, antigos adversãrios e antigos partidãrios
se Uilem no respeito. A morte tem esse condão de
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explicar rapidamente uma vida. Talvez seja para
nós, mortais, uma das lições que a morte traz: em
segundos, uma vida se toma clara, uma vida se torna explicãvel, compreendida nas suas linhas generosas e não rios seus episódios menores, comuns a
qualquer ser humano.
No instante da morte de Amarai Net1o ficou, de
imediaro, dara para lodos os Srs. Senadores, para a
classe política em geral, a 6mpeza da sua trajetória, a
verdade da suà luta, a boa vontade do seu serviço.
Cabe ainda uma palavra ao jornalista, com o
qual eu muilo pouco concordei a vida inteira, principalmente nos primeiros tempos da Revista Maquis.
Concordei com ele posteriormente como repórter de
televisão, quando ele inaugura, de certa forma, um
modo de fazer televisão até então inédito: o da
transmissão externa no local dos acontecimentos,
numa saga bastante respeitãvel de mostrar o Brasil
aos brasileiros, numa época em que coincide o começo da transmissão por satélite com transmissões
nacionais, que, por sua vez, criando um mercado
nacional te.lespectador, tinha esse meroado à.oportunidade de encontrar programas sobre o Brasü.
Não concordava, muitas vezes, àquele tempo e
até hoje, com o enfoque dado por Amarai Net1o a
uma identificação entre a boa qualidade de sua reportagem e o sistema político que defendia Con_tudo, não posso deixar de reconhecer a qualidade técnica desse trabalho, indômita e brava, a mostrar o
Brasil aos brasileiros, a ajudar a integração deste
País. 10 uma vida que se realizou.
Acompanhei, jã numa fase mais madura de
ambos, muito próximos nesses meses de sofrimenlo
de Amarai Net1o, o cuidado de sua esposa com que
não fôssemos vê-lo, tendo em vista o sofrimenlo que
isso lhe causava e a dificuldade em que estava do
ponto de vista físico e psicológico.
Foram momentos muito sofridos a partir deSse
acidente que o inlelicitou, se não me engano, ao fim
do ano passado ou começo deste, em uma viagem
pelo Estado do Rio.
Tudo isso dã para configurar a certeza de que
Amarai Netto tem uma vida realizada; e as vidas que
se realizam merecem o nosso respeito e acetarnen1o.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
--Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao Senador Francelino Pereira
O SR. FRANCELJNO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Amarai Netto foi, em toda a sua vida, uma
figura polêmica
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Vivemos, durante muitos anos, em posições
opostas, ou não, e sempre teve para conosco - para
comigo, particularmente - um tratamento doce, amigo, conciliador, sempre demonstrando afeto para
com os seus amigos e sem confundir as suas posições políticas ou o seu pensamento ideológico com
as amizades e os relacionamentos que teve em toda
a sua vida
Toda esta Casa sabe que Amaral Netto não
gostava do meio-termo. O meio-termo é, como diz
Milton Campos, a pior posição para o homem público porque leva à indefinição. Nada mais é desconfortador para o homem público e politico do que a indefinição. Por isso mesmo, além de repórter e jornalista, tomou-se um homem público, exatamente para
não ser um mero informador de fatos, acontecimentos e de situações econômicas, sociais ou políticas
desta Nação para se transformar em um protagonista da história. Sem dúvida nenhuma, foi um proteger
nista da história. Não merecia sofrer tanto porque viveu plenamente a sua vida sempre bravo, destemido
e corajoso, revelando um grande amor a esta Nação
diante do pensamento que tinha em relação aos problemas nacionais.
Nesta hora, portanto, cabe-Qos transmitir ao
amigo uma palavra de conforto, através de sua família, e assinalar que o Congresso Nacional, no momento exalO em que se preparava para tomar uma
posição histórica em relação ao futuro da Nação,
suspende os seus trabalhos para reverenciar a memória, a figura e o espírito de Amaral Netto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, principal subscritor deste requerimento, não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre o ilustre desaparecido.
O Deputado Amaral Netto, durante anos, conviveu comigo na Câmara dos Deputados como adversário, e sempre respeitei sua inteiigência, seu talento e sua combatividade. Tomou-se parlamentar,
mas, antes, no seu perfil, como muitos aqui acentuaram, destacava-se a sua vocação para o jornalismo.
Não apenas aluou na revista Maquis, que deixou a sua marca na mídia brasileira, mas, sobretudo, naqueles programas jornalísticos de teievisão a
que se referiram alguns oradores neste plenário Amaral Netto, o Repórter - através dos quais conseguiu desbravar aspectos importantíssimos da rea-
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!idade nacional, principalmente no que tange à distante Amazônia, as suas florestas e seus rios. S. Exª
palmilhou todo o território nacional, procurando mostrar o que muita gente não conhecia, mas que começou a admirar a partir do advento da televisão no
Brasil, em 1950, fruto do gênio criador de Assis Chateaubriand e, mais ainda, da capacidade inteiectual
de comunicador de Amaral Netto.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como
homem público, creio, embora o tenha conhecido,
inicialmente, à distância, que S. ExA foi um exemplar
discípulo do então Deputado e, depois, Governador
Carlos Lacerda O mesmo estilo de aluar na Câmara
- dos Deputados, o discurso denúncia, a preocupação
com a investigação parlamentar, caracterizava o
Amaral Netto deputado, que sempre teve uma posição de destaque na vida politica nacional pela sua
maneira de ser, pelas iniciativas que tomava no
campo das atividades políticas.
O Deputado Amaral Netto projetou-se na Câmara dos Deputados como um combatente de primeira linha Fiel ao seu partido, posteriormente, oepois do movimento militar de 64, coerente com suas
idéias, filiou-se à ARENA; foi nosso opositor, · do
MDB - partido que fundamos para combater o regime militar. Ao contrário, S. ~ entendia que era necessário o apoio ao regime militar. E, como tal, teve
uma boa convivência com aqueles que aluavam na
cúpula militar do País, de 1964 até a reunião no Ccr
· ·
· légio Eleitoral, em 1985.
Neste instante, se pudesse destacar o principal
aspecto da personalidade de A_ITlaral Netto, diria que
era a autenticidade. Ninguém lhe tirará jamais essa
virtude; S. Exi dizia o que pensava, agia sempre de
modo inopinado, mas com a coragem que comandava seus atos.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no momento, portanto, em que tomo conhecimento do falecimento do Deputado Amaral Nelto, que se encontrava hospitalizado há algum tempo, vítima de um
acidente automobilístico, o Senado não poderia deixar de lhe prestar esta homenagem a que têm direito
todos os Senadores e Deputados que morrem no
exercício do seu mandato.
Assim à memória do jornalista e ao Deputado
Amaral Nelto a minha reverência e, evidentemente,
a de todos aqueles que fazem o PMDB, levando à
sua família e ao Estado do Rio de Janeiro o nosso
demorado abraço de pesar pelo seu prematuro desaparecimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não hav~ndo mais oradores, antes de submeter a votos o
requerimento pela suspensão da sessão, a Mesa da
Casa deseja associar-se às manifestações de pesar
aqui proferidas pelo falecimento do Deputado Amarai Netto.
.Sem dúvida alguma, perde a política brasileira
uma das referênciaS mais nftidas dessas últimas décadas. Deve-se distinguir no Deputado Amarai Nettq
as três faces da sua personalidade: a do político, ca-.
racterizada pela coragem, pela audácia e, muitas vezes, até mesmo pelo homem temerário, que sempre
defendeu suas causas com as forças de todas as
suas paixões. ·
· ·- ·
Devemos olhar no Deputado Amarai Netto o
jornalista, o jornalista político, o jornalista panfletário,
aquele também que usa o jornal e o artigo como. instrumento para defender as suas causas.
Devo acrescentar um dado pessoal. Conheci
Amarai Netto ao tempo do Maquis. Fui até colaborador do seu jornal. Depois, com Odylo Costa Filho,
secretário da Tribuna da Imprensa, e junto com
Carlos Lacerda, reencontramo-nos também em torno de "algumas causas que eram. defendidas pelo
nosso partido.
O Jornalista Amaral Netto tinha urna característica única, que era a sua coragem cívica e pessoal
na defesa das causas que enfrentou àquela época
Foi também jornalista de televisão, abandonando as
causas políticas para dedicar-se às belezas do Brasil, mostrando ao povo brasileiro, através de reportagens que ficam indeléveis na memória de todos nós,
muitos aspectos da vida e dos Estados brasileiros.
Não podemos deixar de ressaltar urna outra
face, que podia ser contradilória, mas que nele se
integrava com uma naturalidade incompreensível,
trata-se da figura do homem combativo, da figura
humana que tinha o gosto da convivência, de tal
modo que, apesar de tantas divergências, tantos
atritos, tantas posições até radicais, S. Ex._, no Congresso Nacional, tinha uma convivência com todos
os seus companheiros, distinguindo perfeitamente
aquilo que era causa política do que era o gosto pela
vida parlamentar. Vida parlamentar que, como todos
sabemos, vive de um instante, vive de um lampejo,
vive de urna parte, vive de um projeto, vive de urna
causa momentânea que depois desaparece no silêncio dos Anais, que o tempo apenas faz com que seja
mais profundo.
Portanto, é o companheiro de tantas e tantas
· lutas, de tantos e tantos anos que nós todos hoje re-

verenciamos. Morto, livre, portanto, de todas as divergências que muitas vezes todos nós tivemos com
S. Ex'-, da separação de muitas das suas causas e
·por que não dizer, alguns de nós, na mocidade, com
a concordância, com a sua audácia, com a sua coragem e com a sua temeridade.
Com essas palavras, portanto, encerro, em
nome da Casa, o sentimento de todos nós, ficando,
na nossa lembrança e nos Anais do Congresso Nacional, a figura do Parlamentar combativo e do companheiro que tinha gosto da convivência parlamentar.
Designo os Senadores Edison Lobão a Senadora Benedita da Silva para representar o Senado
Federal nos funerais do Deputado Amaral Netto.
Nos termos do art 218 do Regimento Interno,
submeto à Casa o requerimento subscrfto por inúmeros Senadores para que.seja suspensa a sessão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A-Presidência, vai encerrar os trabalhos, designando para a
sessão ordinária de amanhã a seguinte
·

o

e

ORDEM DO DIA

-'1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~39, DE 1995
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à substituição nº- 39, de 1995 (n"- 6195, na
Cãmarà dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o § 1~ do artigo 177 da
Constituição Federal, tendo
Pareceres, sob 11% 507 e 626, de 1995, da Com~ão
·
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 12
pronunciamento (sobre a Proposta de Emenda à
Constituição): favorável com correções formais, em
obediência à técnica legislativa; 2" pronunciamento:
pela rejeição das emendas de Plenário.

-2REQUERIMENTO Nº-1.118, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n"1.118, de 1995, do Senador Renan Calheiros, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma
Comissão T ernporária, composta .de nove Senadores tituiares e nove suplentes para estudar a reforma
tributária durante um período de sessenta dias.
(Em virtude de adiamento)
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-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 40, DE f995
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n"- 37, de 1995)
Votação, em primeiro turno, da Propo~ de
Emenda à Constituição n"- 40, de 1995, de autona do
Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senadores, que dispõe sobre a institui·;ão de con~buição
social para o financiamento das ações e servtços de
saúde, tendo
Parecer, sob n"- 531 , de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, nos termos de Substitutivo que
oferece, e pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição n"-37, de 1995, que tramita em conjunto.

-4PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO
N"37,DE1995
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição n"-40, de 1995)
Votação, em primeiro turno, da Propo~ de
Emenda à Constituição n"-37, de 1995, deautona do
Senador Vilson Kleinübing e outros Senadores, que
acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, facultando à União instituir imposto sobre movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, de vigência temporária, tendo
··
Parecer, sob n"-531, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela
rejeição da Proposta, e favorável a Proposta de
Emenda à Constituição n"- 40, de 1995, na forma do
Substitutivo que oferece, que tramita em conjunto.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 81, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n"- 81, de 1995 (n"- 10/95, na Casa de origem), que institui o ano de 1995 como o Ano Zumbi
dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de
sua morte, tendo
Parecer favorável, sob n"- 628, de 1995, da Comissão
- de Educação.

-&PROJETO DE LEI DO SENADO N" 75, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 91, §
42, do Regimento Interno)
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Discussão, ení ·turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"- 75, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que extingue disposições legais
que asseguram a prisão especial, tendo
. · Parecer contrário, sob n• 559, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h08min:j
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOEL DE HOLLANDA, NA SESSÃO DE · ·
16/10195 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ontem, dia dedicado ao professor, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou proposta de emenda constitucional da maior importância e oportunidade. Isto porque vem lazer frente a
um dos problemas mais graves do País e que é uma
verdadeira vergonha nacional: os baixos salários
dos professores.
.
Existem hoje, em nosso Pais, lamentavelmente
milhares de professores, espalhados pelos Estados
e Municípios, que recebem salário indigno e até aviltante. Salário que não representa sequer um mínimo
suficiente para a própria sobrevivência. Denúncias
têm sido feitas de Municípios que pagam R$30,
R$20 e até R$1 o a uma professora primária que leciona durante 20 horas semanais.
Esses salários, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são um acinte à dignidade da pessoa h~
mana e uma afronta a uma nobre profissão que CUIda das futuras gerações e daqueles que são o maior
património de uma nação: seus filhos.
A emenda constitucional assinada pelo Presidente da República procura enfrentar justamente
esse gravfssimo problema, estabelecendo que 15%
da receita tributária dos Estados e Municípios deverão ser destinadas ao ensino do 12 Grau, de forma a
lazer com que esse nível de ensino possa ter melhor% condições de propriciar educação de qualidade a
um número maior de brasileiros.
Não é demais recordar que hoje, por conta de
dispositivo constitucional, jâ está previsto que 25%
da arrecadação tributária do País devem ser aplicados em educação. Mas essa é uma destinação genérica, não estabelece os critérios para aplicação
dos recursos resultantes desse percentual. Com a
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emenda constitucional proposta, 15% da arrecàdação tributária deverão ser aplicadas obrigatoriamente no ensino de 1Q Grau, ou seja, na base do processo de educação do nosso País. E não poderia ser diferente, porque não se constrói um edifício pelo telhado, pela cumeeira. Constrói-se um edifício pela
base. E a base da educação é o ensino de 1• a 8"
série. É: lã que a criança começa a sua alfabetização
e o seu desenvolvimento integral.
Por isso, Sr. Presidente, não poderia ser mais
importante a homenagem que o Presidente Fernando Henrique Cardoso prestou ontem aos professo-res, assinando essa proposta de emenda constitucional. Mas a emenda vai um pouco mais além, ela
estabelece que dessa parcela de 15% da arrecadação tributária dos Estados e Municípios, 60% deverão ser aplicados no pagamento dos professores.
Vale dizer que 9% da arrecadação tributária dos Estados e Municípios deverão ser destinados ao pagamento de salãrio dos professores.
Sr. Presidente, essa providência representa
uma grande conquista, porque hã uma tendência lamentavelmente incrustada em muitos Estados e Municípios de valorizar apenas as obras físicas, tais
corno estradas, pontes, viadutos e. a construção de
grandes prédios, de novas escolas e equipamentos
esportivos. Há uma tendência de comprar até equipamentos sofisticados para as escolas e de esquecer os recursos humanos, o professor, o especialista
em educação. Tanto é assim que existe esse quadro
negro na educação nacional: professores que recebem R$30 de salário e, muitas vezes, com dois ou
três meses de atraso.
Na proposta de emenda constitucional assinada ontem, o Presidente da República estabelece que
9% da receita tributária deverão ser aplicados exclusivamente no pagamento dos salários dos professores. Agora existirá uma receita vinculada ao pagamento dos professores, o que vai fazer com que
possamos aumentar a média dos seus salários nos
Estados e Municípios. O Ministério da Educação e
Cultura calcula que, hoje, essa média está em tomo
de R$120 por 20 horas/aula. Com essa vinculação
de receita, poderemos passar esse valor médio de
R$120 para R$300, o que ainda não é grande coisa,
mas será o primeiro piso salarial com que começaremos a remunerar condignamente essa abnegada
classe de profissionais que é constituída pelos professores do nosso País.
E eSse piso inicial de R$300 não é algo inatingível; é a!Qo· que pode ser alcançado pelas Prefeituras - algumas até já pagam um pouco mais do que
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isso -, mas sobretudo pelos Estadas de menor desenvolvimento, que, a partir de agora, terão que
cumprir esse dispositivo constitucional.
O Sr. Roberto Requião - V. Ex> me permite
um aparte, Senador Joel de Holla.nda?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço com satisfação o nobre Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião- Senador Joel de Hollanda, sem sombra de dúvida, o anúncio das medidas do Governo Federal para a educação é interessante, principal mente no que se refere à criação do
Fundo Compensado Nacionalmente; e vem na forma
de emenda constitucional. No entanto, a nossa
Constituição, se não me engano no art 55 das Disposições Transitórias, estabelece uma quantia de
50% dos recursos destinados pela União à educação para o ensino bãsico do 1Q e 2"- graus. Não se
trata de uma emenda constitucional, mas de uma
disposição transitória vigente. E para que .eu acreditasse nas intenções do Governo com essa proposta
de emenda, para acreditar que não é mais um lançamento para não ser concretizado, seria importante
que o Governo consolidasse na sua proposta -de Orçamento os 50% para o ensino bãsico. E isso, infelizmente, não ocorre. O Governo se propõe a policiar
os Estados e os Municípios do Brasil através do gerenciarnento do fundo engenhosamente articulado e
engendrado, e que tem a minha simpatia, mas não
cumpre a sua parte. Desde 1988 as leis orçamentãrias e os Planos Plurianuais são rigorosamente incofistitucionais porque não cumprem a disposição
de alocar recursos de "50% para o ensino bãsico. Por
diversas vezes, essa inconstitucionalidade foi argüida, inclusive com ·pareceres veementes do Procurador-Geral de Justiça da República, mas o julgamen.to não ocorreu até hoje sempre por decurso de prazo, porque a justiça, na sua lentidão, acaba por julgar quando a ação já perdeu o objeto pelo encerramento do período em que deveria viger a Lei Orçamentãria. Rca aqui, pois, o meu apoio ao seu pronunciamento, às medidas do Governo, mas o meu
ceticismo: se o Governo não cumpre o que está estaibelecido na Constituição hoje, por que quer uma
reforma para simular um cumprimento?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Acolho com
muita satisfação o aparte do nobre Senador Roberto
Requião, que, além da larga experiência política
corno ex-Governador, hoje preside com muita competência, com muita seriedade a nossa Comissão de
Educação no Senado. S. Exª alertou para algo extremamente importante, que já está no texto da Constituição, no Capítulo das Disposições Transitórias: a

80 .

ANAIS DO SENADO FEDERAL

fixação do percentual de 50% para aplicação no ensino bá~ico. A informação que tenho, nobre Senador
Roberlo Requião, é que esse percentual não pode
ser aplicado até agosto devido à limitação de recursos financeiros. Não seria possível, sobretudo de
uma só vez, destinar 50% dos recursos da educação
para o ensino básico, uma vez que eles iriam fazer
falta aos demais níveis de ensino do País, inclusive
o ensino superior.
O Sr. Roberto Requiao- O mesmo poder-se-à
dizer, Senador Joêl de Hollanda, da Reforma Constitucional proposta pelo Governo agora
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Só com urna diferença, nobre Senador Roberlo Requião: ela começa com um percentual de 15%. Parece-me que o
Governo adotou uma posição gradativa, começando
com 15% e depois amplia esse percentual, na medida em que se revê a questão do ensino universitário.
Este Pais é um dos poucos onde o ensino é inteiramente gratuito nas universidades federais.
Essa questão do ensino universitário tem que
ser revista para, quem sabe, fazer com que aqueles
alunos pertencentes à classe que pode pagar a universidade passem a fazê-lo. E aqueles que não tiverem. condições de pagar o curso uoiversitário serem
atendidos pelo Governo por meio de bolsas de éstudos ou outras formas alternativas, como o próprio
crédito educativo. O que não se pode é deixar milhares de crianças neste País sem escola. Deixar essa
vergonha nacional que é um professor receber R$30
por mês com 2 ou 3 messes de atraso e encontrar
universitários com automóveis de último modelo, estudando gratuitamente nas nossas universidades.
O Sr. Roberto Requiao - Quinze, de dezoito
por cento, obrigação constitucional dos Estados e
Municípios, é quase 90% dos recursos alocados
atualmente. Sessenta por cento de quinze, o que
vem a ser mais ou menos 9% do Orçamento global.
Na verdade, a proposta do Ministro da Educação
avança· de uma forma dura, meritória e necessária
na destinação dos recursos dos Estados e dos Municípios. Mas, insisto, muito mais amenizadamente
existe a Emenda Constitucional das Disposições
Transitórias n" 55 que destinam apenas 50, e não
90% dos recursos da União para a educação básica
e não foi cumprida, não foi tentada, não faz parte
dos Planos Plurianuais, nem das leis orçamentárias.
O ·SR. JOEL DE HOLLANDA - Concordo com
V. Ex•. EsSa é uma questão que devemos debater
com profundidade. Mas foi um pernambucano, o Deputado Osvaldo Coelho, quem apresentou essa
emendá que contou com o apoio do ex-Senador
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João Calmon, grande baluarte da Educação nesta
Casa
O importante é que, agora, pela primeira vez,
estamos tendo recursos direcionados para a questão do professor. Esta é uma chaga nacional; urna
questão extremamente grave que está na base do
problema educacional. Não se melhora a educação
deste País apenas construindo e equipando escolas.
Só iremos ter uma educação de qualidade quando ti.vermos uma remuneração digna para os professores. ~esse o objetivo dessa emenda constitucional.
Sr. Presidente, SrªS e Srs. Senadores, faço referência também ao Fundo de. Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Professor,
que será objeto de lei e que está previsto no projeto .
de emenda constitucional. Esse Fundo tem üm grande objetivo, que é o de procurar distribuir melhor os
recursos destinados ao ensino fundamental entre os
Municípios de um mesmo Estado. Cada Estado tem
as suas peculiaridades e as suas condições econô- ·
mico-financeiras. E existem graves distorções.
Esse Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Professor irá procurar justamente um equilíbrio na distribuição de. recursos pelas diferentes Unidades da Federação e
terá como componentes básicos os 15% da receita
tributária dos Estados e dos Municípios e a participa.
ção do Governo Federal.
Através desse Fundo, o Governo Federal poderá suplementar aqueles Estados onde não haja
um desempenho adequado em termos de financiamento da Educação. Através desse Fundo, o Governo Federal fará uma suplementação e estabelecerá
um nível apropriado de dispêndio por aluno. Tudo
isso com o objetivo de eliminar as distorções que
·
hoje existem na educação brasileira
Por isso, Sr. Presidente, quero neste momento
aplaudir a iniciativa do Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Ministro da Educação Paulo Renato de Souza pela homenagem que prestaram aos
professores. Uma homenagem efetiva, concreta,
que vai trazer dias melhores a essa abnegada classe de mestres, desses homens e mulheres que se
dedicam à formação dos nossos jovens.
Gostaria também de dizer que espero que esta
Casa examine com rapidez essa proposta de emenda constitucional. Que as várias comiSsões técnicas
se manifestem para que possamos, o mais breve
possível, tornar realidade esse apoio que agora vai
ser dado à educação fundamental e, sobretudo, aos
professores. Não podemos fazer com que essa
emenda constitúcional se prolongue em análises de-
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moradas nas várias comissões e retarde a chegada
dos benefícios para os professores.
Para tanlo, apelo ao Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação do Senado, e a todos os demais integrantes da demais comissões para que acelerem seus trabalhos a fim de
que possamos, o mais breve possível, ajudar os professores e a educação do nosso País.
Encerrando, Sr. Presidente, quero dizer que
essa é a notícia feliz para os professores do nosso
País.
Ontem eles foram homenageados, receberam
manifestação de respeito, de carinho por parte de
alunos e pais. No meu Estado, o Centro de Proles-
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sares de Pernambuco realizou uma grande festa
para os profe5sores. Mais de 600 professores lá estiveram participando das homenagens do Dia do
Professor.
Entretanto, não bastam aplausos, palavras de
COJJforto, de admiração, de estímulo e de incentivo: a
melhor forma de ajudar o professor é dando condições para que eles tenham um salário digno, condizente com a nobre função que desempenham.
Por isso, fiz questão de ressaltar, nesta tarde,
a importãncia dessa emenda constitucional e da homenagem que através dela o Governo Fernando
Henrique prestou aos professores do nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Ata da 171ª- Sessão deliberativa ordinária
em 18 de outubro de 1995
1ll. Sessão Legislativa ordinária, da 5Qll. Legislatura
Preskjência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho e Jefferson Peres

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

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.

Ademir Andrade - An1õnio Carlos MagalhãeS
-Antonio Carlos Valladares- Artur da Tâvola- Bello Parga - Benedi!a da Silva:.. Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra .:. Coutinho Joige :.._ D;;trcy Ribeiro - Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio
Álvares - Emilia Fernandes - Epi!âcio Cafetéi'ra Emandes Amorim - Esperidião Amin..- Fem.ando .
Bezerra - Raviano Melo - Francelina Pereira ~ Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges~ Glilherme PalmeiraHugo Napoleão - Humberto Lucena - fris Rezende
- Jader Barbaiho- Jefferson Peres- João FrançaJoão Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José Agripino - José AlveS José Bianco - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnâcio Ferreira - José Roberto Arruda - José
Samey- Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara
- Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina
Silva - Marfuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares..., Onofre QLinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto FreireRoberto Requião - Romero Jucâ- Romeu Tuma Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio
Machado- Teolônio Vilela Rlho- Valmir CarnpeloVilson Kleinübing - Waldeck Omelas

Senadores. Havendo número regimental, deciaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trallalhos. ·
·
O Sr. f2 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

.AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO

N2 916195,' de 1O do corrente, do Ministro da
Fazenda,' referente ao Requerimenlo n2 1.144, de
1995, de informações, do Senador Gilberto Miranda.
N2 917/95, de 1o do corrente, do Ministro da
Fazenda, referente ao Requerimento n2 946, de
1995, de infon:nações, do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex-

pediente lido vai à ptblicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador Valmir Campelo.
É lida a seguinte
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 60, DE 1995
Altera o artigo 243 da Constituição
Federal

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal; promulgam a seguinte emenda ao texlo
constitucional:
Art 1~ - O art 243 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art 243 - As glebas de qualquer região do País ond,e forem localizadas culturas
ilegais de plantas psicotrópicas ou for constatada a existência de trabalho escravo ou
em condição análoga, serão imediatamente
expropriadas e especificamente destinadas
ao assentamento de colonos, para o rutivo
de produios alimentícios e medicamentosos,
sem ·qualquer indenização ao proprietário e
sem prejuízo de outras sanções previstas
em Lei."
Parágrafo único-·························'···-·'············
Justificaçao .
A questão agrária no Brasil continua a suscitar
inquietações. A indefinição de uma política efetiva
que priorize a reforma agrária parece· ser o epicentro
de toda a instabilidade no campo. A acumulação de'
largas extensões de terras ociosas utilizadas como
simples valor especulativo, bem como a ausência de
assistência técnica e infra-estrutura que viabilizem
os escassos assentamentos de tammas de colonos
até então realizados, obstaculizam um aproveitamenlo agrícola eficiente e uma ordem social mais
justa Esta ron]urili.ira é agravada por uma excessiva
concentração de renda e de terra, além de condições insuficientes de sobrevivência. Em razão proporcionalmente direta, os conflitos no campo se acirram
e o número de trabalhadores sem-terra toma~
preocupante. É neste contexlo que homens, mulheres e crianças são submetidos a condições aviltantes de trabalho.
Decorridos 107 anos desde a proclamação da
Lei Áurea, constata-se o crescimento de ocorrências
no campo de "trabalho degradante, forÇado ou análogo ao escravo•. Vislumbra-se o século XXI e essas
novas formas de escravismo continuam a sujeitar o
homem à mais ignóbil exploração econômica e a
condições miseráveis de existência Essas relações
de trabalho constituem, ainda, uma pungente mácula às pretensões de inserir o País no mundo desen-
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volvido. À margem da economia de mercado, despontam como grande contradição às injunções de
uma economia global e modema
Várias iniciativas de organismos nacionais e internacionais foram feitas com in!tlito de chamar a
atenção da sociedade e das auioridades do Brasil.
Estas esbarram sempre na impmidade, no n~n
caminhamento de soluções e na omissão de órgãos
públicos. Um falo üustrativo ocorreu na Região Norte. A Delegacia Regional do Trabalho (DR1) do
Pará, estado recordista em denúncias de trabalho
escravo, elaborou em 1993 um relatório sobre as
apurações de ocorrência de trabalho escravo em
que conclui a "inexistência deste tipo de trabalho". A
conclusão das apurações, no entanto, colide frontalmente com os depoimentos prestados .,por seis trabalhadores fugitivos ao Delegado de Xinguara em
que relatam os maus-tratos· sofridos. A tibieza das
ações da polícia e da justiça, por outro lado, entrava
as investigações, consolidando o sentimento de impunidade.
A rota da escravidão tem seu início em lugares
distantes das sedes das propriedades rurais, frequentemente em outros estados. Recrutados em regiões pobres ou atingidas por seca, esses trabalhadores têm e yêem na terra a garantia de sobrevivência da própria tamma Sém serviço e sem perspectivas no local de origem, homens, e em muitos Casos
mulheres e crianças, tomam-se vulneráveis a todos
os tipos de investidas. Emigram geralmente ilUdidos
pelas "excelentes" propostas apresentadas pelos
"galos" - prepostos de administradores e proprietários rurais. Os "galos" aliciam com promessas de salários, na maioria das vezes não cumpridas. Muitas
vezes arrendam as terras e recebem parte do taluramento.
Ao chegar ao destino, os salários atraentes
que lhe haviam sido prometidos são reduzidos e depois confiscadoS para pagar o cus1D de transporte,
de alimentação e até dos instrumentos de trabalho.
É gerado, então, um endividamen1D, nada restando
a titulo de remuneração no final do mês. Cria-se,
deste modo, um sistema fraudulento de dívida para
escravizar os trabalhadores recrutados. As leis trabalhistas, conseqüentemente, são reiteradamente
desrespeitadas: as jornadas de trabalho a que são
submetidos superam a 12 horas diárias, sem pagamento de horas extras; trabalhadores sem carteira
de trabalho ou carteiras não assinadas; descumprimentO dos benefícios sociais; não-pagamento de 13"
salário; inexistência de férias ou folgas s~manais. As
fazendas assomam, então, como senzalas anacrõni- .
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cas, onde os trabalhadores enfrentam péssimas
condições de alojamento e alimentação, falta de higiene e assistência médica.
Classificar de "trabalho escravo• esta catagoria
de trabalho não é um recurso retórico ou uma hipérbole fátua e imperlinente. O desrespeito, nestas propriedàdes, ao direito fundamental de ir e vir, assegurado pela Constituição Federal, é indício dramático
do grau de exploração existente. Ademais, aos trabalhadores que não se submetem ao trabalho forçado - ato intolerável de violência - são aplicadas vãrias outras modafodades de violência A truculêncía
grassa o meio rural. Como forma de impedir as fugas, jagunços armados são mantidos nos campos
de trabalho. À noite, confinados nos alojamentos, há
casos de trabalhadores mantidos em cárcere privado. Histórias de agressão, ameaças de morte, tentativas de homicídio, assassinatos e desaparecimentos pontuam relatórios de entidades ligadas à terra
Não obstante todas as denúncias, aumenta a
exploração de trabalhadores adultos. Segundo relatório da Comissão Pasb:lral da Terra, o número de
pessoas escravizadas crescem de 4.883, em 1991,
para 25.193, em 1994. Números divulgados, porém,
pela Subcomissão de Trabalho Escravo e Condições
de Trabalho na Câmara dos Deputados estimam em
60 mil trabalhadores escravizados. Fazendas no interior dos Estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia
Dderam este torpe quãdro. Já os números relativos
ao trabalho de crianças em atividade no campo foi o
falo mais alarmante registrado. Em dados gerais sobre a exploração de mão-de-obra infantil urbana e
rural, o lnstitub:l Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) aponta que ''há 7,5 milhões de crianças exploradas - 11 ,6% da população ativa que trabalha
no Brasil, grande parte em condições degradantes,
perigosas ou análogas à de escravo•.
A pobreza em que vivem aS famílias destas
crianças representam uma grande dificuldade para o
cumprimenb:l da lei que regulamenta o trabalho de
menores, pois estes ajudam a reforçar o orçamenb:l
da famflia De forma que estas crianças, involuntariamente, têm seu universo lúdico ceifado por uma
realidade atroz marcada por instrumentos de trabalho e exploração desumana
Outrossim, é duvidosa a eficácia das políticas
de distribuição pura e simples de terras. Espalhados
pelo Brasil existem 4,8 milhões de agricultores semterra esperando pela reforma agrária Apenas 135
mil foram assentados nos últimos 1O anos, o que
·.nos causa espécie, visb:l que não podemos deixar
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de citar as grandes extensões de terra utilizadas
apenas como especulação. Como contraponto, o
"Brasil explora apenas 1O% de sua área cultivável,
enquanto média mundial é de 51 %", segundo técnico do BNDES. As pequenas quantidades de terras
cultiváveis em relação ao potencial agrícola do País,
vão de encontro à importância dada à reforma agrária por vários países do mundo que atingiram o desenvolvimento.
A presente proposta de emenda ao texto constitucional tem como escopo não solucionar a grave
crise agrária por que passamos; haja vista a complexidade desta problemática e a necessidade de uma
mudança na estrutura fundiária do Pais, mas sim
amenizar os conflitos rurais oriundos da luta pela terra, e especificamente punir aqueles proprietários
que, mesmo nos limiares do século XXI, continuam
com a velha cultura escravocrata que em nada contribui para o desenvolvimento da Nação.
Tendo como fulcro estes dados e cerb:l de que
a proposta merecerá a melhor acolhida dos ilustres
Pares, tendo em vista ~o alcance da medida, encarecemOs pela sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. José Eduardo Outra (1º- signatário) - Humberto
Lucena - Epitácio cafeteira - Bernardo cabra! Benedila da Silva - Nabor Júnior - Joel de Hollanda - Roberto Requião - Valmir campelo - Júlio campos - Jefferson Peres - Josaphaf Marinho - Mauro Miranda - Jonas Pinheiro - João
França -Francelina Pereira - Waldeck Ornelas José Bianco -José Fogaça - Beni Veras -Lúcio
Alcãntara - EmHia Fernandes - Renan calheiros
- Eduardo Suplicy - Sebastião Rocha - car1os
Wilson - Lauro campos - Pedro Simon - Geraldo Mello- Júnia· Marise- Marina Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA

a

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL·
Arl 60. A Constituição poderá ser emendada

mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias legislativas das unidades 'da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus

membros.
§ 1" A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal; de estado de defesa ou de estado de sitio.
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§ 2" A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quinlos dos volos dos respectivos membros.

bistrito Federal, dos Municfpios e de
suas autarquias, inclusive concessao de
garantias, seus limites e condições de
autorizaçao, e dá outras providências".

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ •42 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 -o voto direto, secrelo, universal e periódico;
III - a separaçáó dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5" A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislaliva.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" O inciso VIl, alínea a, do art. 13 da Re"solução n" 11, de 1994, do Senado Federal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.13••••.••••..••.•••••••.•.••..••••• -··········-····
VIl •..••••....•••••••..•..•••••••...••••.•••••.•.•• - •• :--·
a) cumprimento do disposto nos arts.
27, § 2", 29 incisos VI e VIl e 32, § 32, e 212
da Constituição Federal e no art. 38, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 243. As glebas de qualquer região do Pais
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e
especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejufzo de outras sa~es previstas em
lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
económico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado
e reverterá em benefício de instituições e pessoal
especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do
crime de tráfico dessas substãncias.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A proposta de emenda à Constituição que aaaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sobre a mesa, projelo de resolução que será
lido pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador
Valmir Campelo.
~
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO H"- 114, DE 1995
Altera artigo da Resolução n2 11,.de
1994, que "dispõe sobre as operaçOes de
crédito interno e externo dos Estados, do

~

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua ptblicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçao
A imprensa nacional falada e escrita tem noticiado, reiteradas vezes, que, em alguns estados brasileiros, deputados estaduais, distritais e vereadores
percebem, por suas atividades legislativas, remunerações acima dos limites fixados nos arts. 27, § 2",
29, incisos VI e VIl e 32, § 32, inciso XI, da Constituição Federal; não é sem razão que os aluais prefeitos e vereadores reclamam das poucas verbas orçamentárias que lhes são destinadas.
Lamentavelmente, em contrapartida, não se
tem conhecimento de que a Justiça esteja coibindo
etetivamente esta prática - quer pela complexidade
do problema, quer pelo desaparelhamento de toda
sorte dos nossos tribunais de contas, responsáveis
em úHima instância pela glosa das contas p(blicas.
Ocorreu-nos, originariamente, a apresentação
de um requerimenlo para a criação de uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito no sentido de
que este flagrante desrespeito aos dispositivos constitucionais fosse apurado. Entretanto, a própria dificuldade de, em atendimenlo ao preceito regimental,
-reunir os elementos que caracterizam tal talo, e os
frustrantes resultados em que na maioria das vezes
tem-se redundado uma tal empreitada, desaconselharam-nos a trilhar este caminho.
Outra alternativa a nosso alcance !alva;>: fosse
a de provocar o Ministério Público para que lomasse
as providências cabíveis, mas islo poderia culminar
em intervenções federais aqui e acolá, geográfica e
temporalmente esparsas, que certamente se restrin- .
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giriam a uma repercussão niomentãnia na imprensa,
ou seja, em nada contribuiria para uma ação consistente em favor da moralidade no trato da coisa públi-'
ca, razão pela qual, também, não nos pareceu a solução adequada para questão.
Assim sendo, considerando-se as prerrogativas
do Senado Federal, expressas no art. 52 da Constituição Federal, cabe a esta Casa zelar não só pela
saúde financeira das unidades federadas, mas iO.
clusive pelos compromissos firmados entre elas e
a União que dizem respeito ao etário. Nestes termos, faz-se absolutamente necessário que figure
dentre as exigências para que sejam autorizadas
operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
autarquias, a comprovação de que estão sendo
respeitados os dispositivos constitucionais que tratam da remuneraÇão de deputados estaduais, dis· ·
tritais e vereadores.
Por todo o exposto, tenho a honra de submeter aos meus ilustres pares o presente Projeto de
Resolução, ciente de que o mesmo engendram, e
assim espero, um acalorado debate que resultaiá
em seu aprimoramento e na consecução de seus
objetivos.
•
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. Senador Lauro Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

......................................................___

~-········-··-···

Art 27. O número de Deputados à Assembléia
Legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o
número de trinta e seis, serã acrescido de tan10s
quantos forem os Deputados Federais acima de
doze.
§ 2º- A remuneração dos Deputados Estaduais
serã fixada em cadá legislatura, para a subseqüente,
pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2"-, I, na razão
de, no mãximo, setenta e cinco por cen10 daquela
estabelecida, em espécie, para os Deputados Federais.
Art 29. O Minicípio reger-se-ã por lei orgânica
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgaiá, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constib.ição, na
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Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:

........

..

.. ..

..

:vi·=··~ ;;;;;;;;~;;;;Çã~ d~~ v~;~~~~~ ~~
pondeiá a, no mãximo, setenta e Cinco por cen10 daquela estabelecida, ·:v" espécie, para os Deputados
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art 37, XI;
VIl - o total da despesa com a remuneração
dos Veread<iies não podem ultrapassar o montante
de cinco por cen10 da receita do Município;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Art 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão
em Municípios, reger-se-ã por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que
a promulgarã, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição.
§ 3" Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislafjva aplica-se o dispos10 no_art 27.

Art 52. Competé privativamente ao Senado
Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o VicePr'esidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles;
11 - processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e
o Advogado-Geral da União nos crimes de respon- ·
sabilidade;
III - aprovar previamente, por vo10 secreto,
após arguição pública, a escolha de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados paio Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) presidente e dire10res do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;.
IV - aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição em sessão secreta, a escolha dos
chefes de missão diplomãtica de carãter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza
financeira, de. interesse da União, dos Estados; do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI -fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios;
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VIl - dispor sobre rrmites globais e condições
para as operações de crédito externo e inl!lmo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal;
• VIII - dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;
IX - estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados,
do Distrito Fecteral e dos Municípios;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada _.inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
. X I - aprovar, por maioria absoluta e por voto
secreto, a exoneração, de oficio, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
XII -elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIV - eleger membros do CÕnselho da RepUblica, nos termos do art 89, VIl.
Parágrafo único. Ncis casos previStOs nos incisos I e 11, funcionará como Presidente e do Supremo
Tribunal Federal, limttando-se a condenação, que
somente será proferida por dois terços dos votos do
Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação,
por oito anos, para o exercício de função pública,
sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.
Art 212. 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.
§ 12 A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos EStados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito de
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 22 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.
§ 3º- A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades
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do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.
§ 4!l. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art 208, VIl,
serão financiados com recursos provenientes de
contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
§ 5" O ensino fundamental público terá como
fonte adicional. de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei,
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação reafiZI!da no ensino fundamental de seus em. pregados e dependentes.
Ato d~ Disposições Constitucionais Transitórias
Art 38. Até a promulgação da lei complementar referida no art 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão despender
com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento
do valor das respectivas receitas correntes.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste arfigo, deverão retomar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por anct_
RESOLUÇÃO N2 11, DE 1994
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios e de suas
autarquias, inclusive concessao de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
Art 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias encaminharão ao Senado
Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil,
os pedidos de autorização para a realização das
operações de créditô interno, que exijam elevação
temporária de limites, e externo, de natureza financeira, de seu interesse, inclusive de concessão de
garantias, instruídos com:
VIl - demonstrativo da execução orçamentária
do último exercício, ou, caso não disponível, do imediatamente anterior, para comprovação de:
a) cumprimento do disposto no art 212 da
Constituição Federal e no art 38, parâgrafo único,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

(A
cos.)

Comissão de Assuntos Econômi-
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O projeto será publicado e remetido à comi!>São competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir
Campelo.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N21.339, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda as seguintes informações:
·
1 .. Se o Go.vemo estabelece corroa um dos objetivos do Programa Nacional de Desestatização a
amortização da dívida federal, quais as razões que
determinaram a publicação da Resolução nO- 2.223
do Banco Central, de 28 de setembro de 1995, que
permite a conversão em investimentos estrangeiros
no Brasil de créditos e títulos da dívida externa brasileira no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, tendo-se em conta que esta dívida está financiada em prazos mais longos e custos significativamente mais baixos com relação à dívida ·moõlliária
interna. que poderia ser amortizadas com a captação de dinheiro em espécie nas privatizações?
2. Qual o diferencial de custo de rolagem da dívida externa com relação à dívida interna, tendo
como parãmetro as condições de financiamento
aluais?
3. Tendo em vista que o Governo Federal encaminhou Mensagem do Presidente da República,
recentemente, solicitando autorização do Senado
para a antecipação das garantias relativas aos títulos da dívida externa, sob a justificativa de possibUitar a compra dos títulos brasileiros no mercado secundário a custo mais baixo, qual a razão para aceitá-los, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, pelo valor de face? Por qual valor tais títulos
poderiam ser adquiridos no mercado secundário
pelo Governo brasileiro? ·
4. Tendo em vista que o Governo Federal encaminhou Mensagem do Presidente da República n0667, de 1995, solicitando autorização para a emissão e colocação de títulos no exterior "destinando-se
os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores
prazos•, conforme justificado na própria Mensagem,
qual a razão para permitir o uso dos títulos da dívida
externa, recentemente renegociados a longo prazo e
custos baixos, segundo justificativa do próprio Governo à época da aprovaçãO da renegociação pelo
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Senado, rio âmbito do PND? Não estaria o Governo
autorizando uma conversão que se choca com os
objetivos definidos pelo próprio Governo com relação à administração da divida federal? Qual o diterencial de custo de rolagem dos títulos colocados
pelo Tesouro Nacional no mercado internacional no
início do ano, decorrente da Resolução n'! ffl, de 19
de dezembro de 1994, do Senadó Federal, com relação à média dos custos de rolagem dos títulos a que
. se refere a Resolução rF'- 2.223, de 28 de setembro
de 1995, do Banco Central do Brasil?
5. Quais as razões, sob o ponto de vista do Mi. nistério da Fazenda, pàra a elevação de 11 ,4% do
valor dos títulos da dívida externa brasileira no mercado secundário ocorrido ao longo do período de 24
a 28 de setembro? O Ministério tem analisado a possibilidade de vazamento de informações relativas à
publicação da Resolução n2 2.223, de 1995, do Banco Central?
Justificação

O· Banco Central publicou Resolução, 28 de setembro último, que acaba com o desconto prévia sobre o valor de 7 modaidades de títulos da dívidª_extema quando usados como moeda na compra de
ações de empresas estatais. Com esta medida, a
parcela de títulos da dívida que podem ser usados
nas privatizações pelo valor de face se eleva de US$
18 bilhões para US$ 41,8 bilhões.
Além da crítica à privatização em si, temos criticado fortemente o modelo de privatização que o
Governo tem adotado, permitindo o uso de "moedas
podres• de maneira indiscriminada. Enquanto o discurso do Governo procura justificar as privatizações
pela necesSidade de se abater parte da dívida mobiliária, suas ações não condizem com as palavras.
Das privatizações realizadas até o final de
1994, a captação de recursos em dinheiro foi de
pouco mais de 4% do valor total das ações leiloadas. O restante foi pago em títulos de dívidas de empresas estatais extintas (Siberbrás, principalmente)
e IDA's (Títulos da Dívida Agrária), sendo que parte
significativa destes títulos encontravam-se na carteira do BNDES e foram financiados às empresas adquirentes nas seguintes condições: prazo de 20
anos e juros iguais a TJLP mais spread de 12% a.a.
O BNDES alega que tais conqições não representam favorecimento, pois esta é a remuneração
prevista para os títulos em questão, que seria pago
pelo Tesouro de qualquer maneira. Novamente aqui,
o Tesouro deixa de receber dinheiro "vivo", com o
qual poderia abater parte de sua dívida mobiliária de
custo elevado, para antecipar o recolhimento de dívi-
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das de longo praz9 e custos baixos. Se não bastasse este fato, o liiNDES negocia estas "moedas podres• através· de corretoras que tem quotas junto ao
Banco. Terilos, então, um leilão nada dei'TIOàático,
onde as corretoras assumem o papel real de "leiloeiros• e não o estado. _
Este aspecto pouco democrático dos leilões de
privatização acentuarTH;e nos casos de privatização
de empresas do selar petroquímica. Estas empresas
foram criadas ao longo da década de 70, através da
participação triparli!e do Estado, empresas nacionais
e multinacionais. Entre as cláusulas constantes dos
contratos iniciais, uma dá preferência aos demais integrantes do controle acionário no caso de venda de
ações por um deles. É o que ocorre nos casos presentes de privatização e que tem permitido à Odebrecht tomar-se, paulatinamente, a maior empresa
neste oligopólio que está se formando no setor.
Nas privatizações realizadas durante o Governo Itamar Franco,
obrigatoriedade de uso de dinheiro em espécie foi reforçada, exigindo-se percentuais mais elevados do que vinha sendo exigido anteriormente. Mas, quando se tratava do selar petroquímica, esta exigência se atenuava Mudou-se o
Governo, mas a boa vÔ-ntade com ~e selar especifico permaneceu. Agora que as dilas "moedas podres• estão se esgotando, o Bacen pl.blica esta Portaria dando novo fôlego aos favorecimentos, mas a
Diretora do BNDES para a área de deses!atização,
Sr" Bena Landau, precipitou-se em afirmar que nas
privatizações do selar elétrico e da Vale do Rio Doce
os títulos da dívida externa não poderão ser utilizados, exigindo-se dinheiro vivo. Já quanto às empresas
do setor petroquímica, será decidido caso a caso.
Apesar de não estar clara a possibilidade de
uso dos títulos neste setor, as duas privatizações
ocorridas no dia os do corrente mês nos dão uma
mostra de como serão os estudos •caso a caso•. Poucos dias depois da resolução do Bacen, decidiu-se que
os títulos poderiam ser usados nas privatizações da
Salgema e da Companhia Química do Recôncavo.
Apenas 10% do total precisou ser pago em dinheiro.
Pelo exposto, o presente requerimento justifica-se em face da necessidade do Senado Federal
inteirar-se plenamente dos fatos para o exercício de
suas prerrogativas fiscalizadoras.
. Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Senador Lauro Campos.

a

(A Mesa para decisllo.J
REQUERIMENTO~ 1.340, DE 1995
Senhor Presidente;
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Requeiro, nos termos do ar!. 50 § 2" da Constituição Federal, combinado ao art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes informações:
·
1. Qual o número, por administradora, de grupos de consórcio de automóveis, camionetas e utilitários, novos e usados hoje existentes? Qual o prazo
de duração desses grupos e o número de títulos não
comercializados ou inadimplentes?2. Quanflls são atualmente as administradoras
de consórcios e como estão distribuídas territorialmente?
3. Nos últimos 5 (cinco) anos quals foram liquidadas e qual o valor total do passivo não pago após
a liquidação?
4. Quais encontram-se sob intervenção do
Banco Central e qual o valor total do ativo e do passivo de çada uma delas?
5. Quals providências estão sendo tomadas
para proteger os consorciados, impedindo que administradoras comprometam seus recursos indevidamente provocando sua intervenção ou liquidação por
parte do Banco Central?
6. Algum controlador de administradora liquidada ou sob intervenção veio à constituir nova administradora? Em caso afirmativo, quem?
7. Quais as razões, sob o ponto de vista do Ministério da Fazenda e no âmbito do plano real, que
levaram o Banco Central do Brasil a baixar a circular
n" 2.627, de 5-10-95, que "fixa prazos mínimos e
máximos de duraÇão de grupos de consórcio de automóveis, camionetes e utilitários, cancela cotas não
comercializad~ que especifica, e estabelece novas
condições para a aquisição de bens usados•, fixanc
do um prazo mínimo de 50 (cinqüeilta) mes.es, tendo
em vista que a regra que vigia até entao estabelecia
um prazo máximo de 6 (seis) meses?
Justificaçlio

O presente requerimento faz-se necessário
tendo em vista que, uma vez mais o Banco Central
· do Brasil alterou, através da Circular n" 2.627, de 5- ·
10-95, as regras dos consórcios para adequá-las à
política económica do Governo, ou seja, fazendo disto um mero instrumento de política creditícia, sem
levar em consideração os interesses do consumidor
e sem se preocupar com aqueles que foram ou estão sendo lesados sistematicamente pela falta de fiscalização e de efetiva regulamentação que caracteriza o sefllr.
Por dlveFSãS vezes tem siào noticiaào, como
recentemente o foi, o descontentamento dos consumidores - hoje em dia já reunidos em associações
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de defesa de seus interesses - com novas mudanças que só contribuiem para deixá-los cada vez mais
a mercê dos contra!os inintelegíveis, dos juros camuftadÇ~S e dos resfduos não acordados.
Pelo expos!o, julgo necessário que o Senado
Federal seja esclarecido e que esteja atento aos clamores dos cidadãos comuns.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Senador Lauro Campos.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Os requerimentos lidoS' serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III, do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência recebeu da Senadora Emília Fernandes
Ofício nº- 858195, de 17 do corrente, encaminhando
cópia de convite tonnulado ~a Assembléia Popular
Suprema da República Popular Democrática da Coréia, através do Embaixador da República Popular
Democrática da Coréia, no Peru, a fim de, integrando
comitiva de parlamentares, visitar aquele país. ( Diversos s/n de 1995)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
•
.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º- Secretário
em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OFICIO Nº- 999-L-BL. PARU95
Brasília, 17 de oullbro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!' que o Deputado Luiz Moreira, PFUBA, deixa de fazer parte, como membro titular, da Comissão Mista de Planos, Orçamen!os
Públicos e Foscanzação.
Outrossim, indico para referida vaga o Deputado Jonival Lucas - PFUBA.
Cordialmente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Será
feita a substituição solicitada
O SR. PRESIDENTE (Jefferson. Peres) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, por 20 minu!os.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o. seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem pela
manhã, reunida a Comissão de Assuntos Econõmicos no plenário do Senado, tivemos a oportunidade

89

de assistir a manifestação de quatorze Governadores em derredor da crise dos Estados com reflexos
pa ameaça ao Plano Real. Vários deles, nas suas
manifestações, anotaram que o Plano poderia ser
afelado à viste dos déficits causados pelo pagamento de dívidas e gastos com pessoal.
QJ,Jero fixar-me apenas na posição do Governador do Amazonas, o Advogado Amazonino Mendes, uma vez que os demais eminentes Senadores,
estou certo, haverão de cumprir a sua tarefa referente aos seus respectivos Estados.
O que ouvi ao longo do discurso do Chefe do
Executivo amazonense foi uma reafirmação da preocupação que o povo do Amazonas, em geral, e ~
seus representantes no Parlamento, em paiticular,
têm com relação à continuidade da inflação senão
controlada, pelo menos reduzida ao patamar de
hoje, que permite à sociedade elaborar o seu orçamento.
Ao longo de quase trinta anos, acompanhamos
a perversidade que era a inflação galopante, liquidando, sobretudo, com os salários dos trabalhadores, uns já achatados pela mágica empreendida por
aqueles que pensam que se controla inflação redu·
·
zindo salários.
Hoje chega às minh$ mãos cópia de um documento que o Governador do Amazonas entregou ao
Presidente da República, onde manifesta a sua solidariedade ao chamado Fundo Social de Emergência, para o qual S. Ex" dá nova denominação.
Trago ao conhecim~nto dos Srs. Senadores,
sobretudo para que fique registrado nos Anais da
Casa, que o Amazonas não se omitiu, não desertou,
não ficou numa atitude meramente contemplativa
Ao se pôr ao lado do Presidente da República e dos
Ministros da Área Econõmica, o Governador do
Amazonas destaca:
"Devido o Fundo Social de Emergência
ter maior alcance que o expresso pelo
nome, o mesmo deveria ser chamado de
Fundo de Estabilização do Real, ou Fundo
de Estabilização Fiscal ou Estabilização
Econõmica.•
·
Porque, em verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa nomenclatura de Fundo Social de
Emergência é de uma infelicidade enorme, porque
ele acaba nem sendo social nem sendo de emergência·
De modo que me filio à sugestão do Governa- •
dor do Estado e, se pudesse escolher em nome do
Presidente, eu escolheria a segunda sugeslâo: Fun-
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do de Estabilização Fiscal ou, simplesmente, Estabilização Eoonõmica
Continuo a leitura, Sr. Presidente:

"0 apoio do Governo do Estado do
Amazonas, além de refletir a confiança - palavras do Governador - do povo de meu Estado ao Governo de Vossa Excelência, extensivo aos Ministros da Área Econõmica - e
aqui faço um parênteses para chamar a
atenção da Casa - se alicerça no fato incontestável de que os resultados já alcançados
pelo Plano Real (redução drástica da inflação em tomo de 30% ao mês para cerca de
1%, crescimento económico da ordem de 5
a 6% do PIB, o nível de reserva já no patamar de U$45 bilhões; a enorme credibilidade
na comunidade internacional; grandes investimentos internacionais a título de capital de
risco, já manifestado pelos investidores da
ordem de algumas dezenas de bilhões de
dólares e enorme distribuição de renda),
permitiram expressivo crescimento da receita tributária da União, de todos os Estados e
Municípios brasileiros que, em ütima instância, sem aumento de nenhtJm tributo, levou
com que a carga tributária alcançasse o recorde nacional de 28 a 29% do PIB".
Sr. Presidente, faço um comentário paralelo ao
que aqui, em termo numéricos, estatísticos - e isto é
irrefutável -, se declara quando a carga tributária alcançou o recorde nacional de 28 a 29% do PIB.
Continua a leitura
"Assim, as anunciadas perdas dos Estados e Municípios da parcela da receita
oriunda do FPE e FPM, respectivamente, na
verdade, não podem ser assim entendidas,
mas sim como contribuição dos Estados e
Municípios para a União (em benefício de
todos) de uma pequena parte dos aumentos
das suas arrecadações tributárias já alcançadas e com enormes possibilidades de novos ganhos reais efetivos. Tudo em nome
da Estabilidade Flscai ou Estabilidade do
Plano Econõmico e único gerador de crescimento económico sustentável e expressivo
do País."
· ·
Continua o documento.
"Pelos dados disponíveis, lOdos os Estados tiveram, em 1995, crescimento da Arrecadação Tributária Própria, variando entre
45% a 11 0%, e a contribuição de cada Esta-
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do para o Fl!xlo Social de Emergência atingirá a 8% de uma pequena parcela de sua
Receita".
A seguir, o orador se soOdariza com o Presidente da República e entende que a permanência
desse Fundo deve continuar.
Sr. Presidente, o que se demonstra aqui - e
chamo a atenção dos Srs. Senadores-, quando se
alerta que houve um crescimento da Arrecadação
Tributária Própria entre 45% a 11 0%, é um argumento que acaba de vez com a falácia de dizer-se
que os Constituintes foram os culpados na transferência apenas de renda para os Estados, sem que
deixasse a União com a sua parcela para que não
houvesse prejuízo. Vez por outra tenho ouvido dizer
que a Constituição acabaria ontem e acabará amanhã. segundo quem passou ontem, e os que estão
chegando amanhã, a tomar ingovernável o País.
Em verdade - e os Srs. Senadores sabem disso - , o que a União perdeu foi prestígio político, uma
vez que hoje é obrigatória a remessa das parcelas
para os Estados, ql.lãtldo antes da Constitui~o o
que havia era cada um dos governadores comparecer à presença do Senhor Presidente da República,
com o chamado "pires na mão", no sentido de· que
fossem liberadas, ora verbas, ora canais de televisão. E aí? Aí sim, as suas bancadas eram todas
convocadas para o apoio natural. Hoje, cada governador atua ou de comum acordo com a sua bancada, sem que haja a pressão, ou quando resolve
apoiar o Presidente da República, como é o caso do
Amazonas, por uma deliberação patriótica ou reconhecimento em função do "bolo nacional".
Trouxe ao conhecimento da Casa, porque esta
deve ser a tõnica de quem chefia os executivos locais. Ao invés de estarmos bradando, sempre maldizendo a escuridão - para lembrar o provérbio, ao invés de acender uma luz, nem que fosse de uma vela
-. esta é a hora de nos unirmos, todos eqüidistantes
de qualquer conotação político-partidário, e darmos
os meios necessários ao Chefe do Poder Executivo,
para que a Nação. como um todo, possa ver restabelecida a sua credibilidade já, hoje. bem anunciada
no plano internacional, mantida a inflação a patamares, pelo menos, absorvíveis pela vida de um País
que quer chegar ao Primeiro Mundo e, finalmente,
dizer que a tarefa é de todos.
Recordo-me que, ainda na semana Pii!SSada,
dizia eu ser necessário partilharmos o problema da
reforma agrária entre os Poderes Exeeutivo e Legis- lativo, com alguns respingos que eu chamava a
atenção do Judiciário.
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Sr. Presidente, hoje, mais do que nunca, diante
das manchetes dos principais jamais de que existe
um militar de um determinado Estado do Sul do País
ganhando quase R$85 mil por mês, chamo a atenção de que isso está sendo feito porque os governadores, nos seus respectivos Estados, não querem
levar ao Poder Judiciário a arma que a Constituição
de 88 lhes dá
De modo que, ao fazer o registro, Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, quero, mais uma vez, demonstrar que o Poder Legislativo está atento, vigilante como alguém que sabe das suas responsabilidadas, para que a Nação entenda que aqui onde
ecoam os clamores poptjares, este clamor, mais
uma vez, encontra eco, que é o clamor da responsabilidade.
O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE !Jl!fferson Péres)- Tem a
palavra V. Ex"-.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje,
18 de outubro, 319 das 322 prefeituras goianas suspenderam suas atividades por 24 tJoras, em ato de
advertência contra a penúria que se abateu sobre
suas finanças. O movimento é ordeir(), não tem o caráter de greve e tem o apoio dos s-ervidores. Os prefei!Ds-correm todos os bairros, em carros de som,
mostrando a situação de calamidade em que se encentram os municípios e buscando a compreensão
das populações para a queda da qualidade dos serviços públicos.
,
A Associação Goiana dos Municípios, que está
em conta!D permanente com as prefeituras, vem
orientado as administrações municipais no sentido
de evitar novos endividamentos, enxugar a máquina
e cortar despesas, mantendo ativos apenas os serviços de saúde e de limpeza pública
A situação em meu Estado é muito grave. A
crise paralisa obras, atrasa pagamenro do funcionalismo e dos fornecedores, e a grande maioria dos
prefeitos limita-se a administrar as folhas de salário.
Se o prefeito decide realizar os investimentos prometidos em campanha, ele fica impedido de manter
em dia os salários dos servidores. Se mantém os
pagamentos em dia, as obras são canceladas. Instalou-sa o impasse, num clima de tensão entre os prefeitos e a população, que não abre mão dos serviços
essenciais.
Para se ter idéia aproximada das dificuldades
vividas pelos prefeitos, é significativo o fato de que o
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valor lotei do repasse do Fundo de Participação dos
EStados e Municípios para o Estado de Goiás foi de
R$24 milhões, em janeiro. Em julho, esse valor caiu
para R$16 milhões. Além disso, os Municípios sofreram todos os horrores da crise na agricultura, o que
levou o nível local de arrecadação a uma situação
dramática
Enquanto a arrecadação desabou no período
de janeiro a julho, os encargos foram para a estratosfera, em função do novo salário mínimo e da
pressão das .carências sociais, derivadas do desemprego no selar rural. Cresceu o número de famintos,
e os serviços públicos essenciais, sobretudo a saúde, caíram de qualidade pelo crescimento da demanda O setor da construção civil - grande absor:
vedar de mão-de-obra - está paralisado, junto com
as obras públicas, agravando ainda mais o desemprego. São fatos reais que não podem conviver com
a diferença dos poderes públicos e que estão a exigir deste Congresso uma tomada de posição.
Espero que esta minha breve comunicação sirva de alerta para a responsabilidade do Congr~o.
nesse momento em que a Reforma Administrativa, a
Reforma Tributária e o Fundo Social de Emergência
reclamam gestos de coragem, grandeza, fidelidade
e compromisso com o País e com a Federação. A
crise é de tal ordem que não comporta qualquer espaço para a prática da demagogia e da hipocrisia
povo está atenro e saberá nos cobrar no momen!D

o

'cerro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Cancedo a palávra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. Ex"- dispõe de vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente Senador Jefferson Peres, Sr"- e Srs.
Senadores, nesse último 12 de setembro e no último
final de semana, o Governo lançou o Plano de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Nessas ocasiões, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o Ministro da Educação e do Desporto, concederam en!revistas em que explicam novas diretrizes nas quais
se baseiam a proposição que procura garantir mais
recursos para a educação, equilibrando recursos entre Estados e Municípios nos diversos níveis.
O Plano de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério procura distribuir responsabilidades entre Estados e Municípios,
cumprir vinculaÇões constitucionais, procura eficiên- _
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cia de gestão e racionalização no uso de recursos,
trata de.carreira e qualificação profissional, de remuneração dos professores, fala da realidade salarial e propõe diversos mecanismos visando a
melhoria de gastos com a educação, além de propor parâmetros para fixação de pisos ~salariais
para o magistério.
~
As proposições anunciadas causaram bastante
descontentamento entre os professores, em muitas
das regiões da Nação, e não é à toa que docentes
das mais diversas categorias, reunidos hoje em Brasma por suas entidades, realizaram protestos com
respeito às proposições anunciadas pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso.
Todavia, há um aspecto da proposta do Presidente Fernando Henrique Cardoso que gostaria de
comentar. Sua Excelência salientou que há diversos
professores em inúmeros Estados - sobretudo os
mais pobres no País -, profes'?Qres do ensino fundamental do 1~ Grau, que estão ganhando remunerações da ordem de R$30 por mês, por uma jornada
de meio período, quatro horas por dia ou 24 horas
semanais, e que seu plano para a educação visa
justamente corrigir isso, visa estàbelecer um salário
médio da ordem de pelo menos R$300 por mês, o
que possibilitaria um piso - para aqueles que trabalham hoje de 20 a 24 horas semanais - de pelo menos R$150. Foi o que entendi.
Ainda que essa remuneração seja altamente
insatisfatória, ainda que se faça necessário o provimento de mais recursos para a educação no sentido
de se garantir um nível de remuneração mais condizente para aqueles que exercem atividade tão importante como a de lecionar, saliento um importante
aspecto: Se o Governo Fernanda Himnque Cardoso
resolveu estabelecer uma renda mínima para aqueles que estão na cátedra, para os professores, há
que se pensar no que ocorre com os pais das crianças que estão nas salas de aula Se ao docente que
trabalha em período integral se assegurará uma remuneração média de pelo menos R$300, nenhum
professor no País receberá menos que R$150; e obseNem V. Ex's que, hoje, há professores que recebem R$30, R$40 ou R$50 por mês ém Estados
como os do Nordeste e do Norte do Brasil.
Assim, Sr. Presidente, creio que há que se assegurar também aos pais daqueles que estão nas
carteiras um nível mínimo de rendimento. Para que
as crianças possam ter condições mínimas para se
ali menta rem e conseguirem estudar e aprender alguma coisa e não se verem forçadas a ir trabalhar
desde os sete, oito, dez ou dOze anos de idade, faz-
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se necessário assegurar também rendimento mínimo a suas famnias. Gostaria de salientar isso.
Em 1516, em A Utopia, Thomas More escreveu a seguinte passagem - uma menção do português viajante Rafael Hitiodeu ao Cardeal-Arcebispo
da Inglaterra- sobre a pena de morte:
"Em vez de infligir esses castigos horríveis, seria muito mais apropriado assegurar
a todos algum meio de sobrevivência, de tal
modo que nenhum homem se visse compeli. do, por terrível necessidade, a roubar e depois pagar por isso com a morte".

É necessário assegurar, como um direito à cidadania, a sobrevivência das pessoas.
Nessa última terça-feira, sobre esse tema, pu·
bliquei o seguinte artigo denominado "Sobrevivên·
cia" no jornal O Es!ado de S.Paulo:
Na semana passada, cada· habitantE
do Alasca recebeu US$990,30. O Funde
Permanente do Alasca (FPA), conforme me
informou seu diretor-executivo, Byron Mallot.
pagou um total de US$536 milhões aos 542
mil habitantes que, de janeiro a março deste ~
ano, preencheram um formulário dando ~
suas informações pe5soais, comprovando
que estavam morando no Alasca durante
1994 ou há mais tempo. Os pais preencheram pelos filhos até 18 anos. Duas testemu- nhas assinaram. Todos na família recebem,
não importa a idade. O que significa que
uma família de dez pessoas está recebendo
US$9,903. Mais da metade dos beneficiários
recébeu o dividendo por transferência eletrõnica na sua conta bancária, em 11 de outubro. Os que preferiram cheque o receberam
na sua residência, ontem.
Nós, brasileiros, colaboramos para que
cada residente no Alasca receba esse dividendo, pois no patrímõnio do FPA há ações
das empresas Klabin S/A, Usiminas, Refrigeração Paraná, Siderúrgica Rio-Grandense
· e, até recentemente, da Aracruz Celulose. A
parcela de ações internacionais, que correspondem de 1O% a 12% das aplicações do
fundo, teve a maior rentabilidade este ano 45% são títulos de renda fixa, sobretudo do
governo norte-americano, 35%, ações de
empresas dos EUA e 1Oo/o a 15%, empreendimentos imobiliários.
O FPA, criado em 1976, por decisão
referendada por todos os eleitores do Esta~ .
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do, é form~o a partir de pelo menos 25%
deinícioe50%apartirde 1980dasreceitas
de royaHies que o Estado recebe de Ioda a
exploração de minérios, sobretudo petroleo,
aplicadas em benefício de toda a população.
O patrimõnio do fundo passou de US$1 bilhão, em 1980, para US$17 bilhões, em
1990. Desde 1982 os dividendos vêm sendo
distribuídos, de forma gradualmente crescente. Segundo estudos realizados por economistas da Universidade do Alasca, esse
mecanismo tem tido efeitos positivos para a
economia do Estado, proporcionando um ritmo de crescimento mais estável e com menor taxa de desemprego.
O sistema de dividendos do Alasca é
tão popular que estudo recé!ll-<Xlncluído
propondo a transformação da natureza do
FPA de maneira a ajudar mais no financiamento das despesas do Orçamento e a limitação do dividendo a um teto de R$700 vem
causando forte reação da opinião pública A
proposta será examinada em janeiro pelos
40 deputados . e 20 senadores. Pelo que
~nstalei pessoalmente em jull}o, entretanto,
poucos se disporão a modificar a natureza
do fundo.
.
O que existe no Alasca é considerado
a forma mais avançada de garantir uma renda básica ou uma renda de cidadania, pequena, porém incondicional, a todas as P!35soas na sociedade, conforme vem sendo
propugnado com cada vez melhor argumentação e influência crescente pela Rede Européia da Renda Básica, fundada em 1986,
sobretudo pela iniciativa do professor Philippe van Parijs, da Universidade Católica de
Louvain, na Bélgica, que acaba de publicar
pela Oxford o livro Real Freedom for Ali
Can (if anything) Justify Capitalism?
A proposição de garantir uma renda
mínima a todos os cidadãos vem ganhando
força extraordinária, supraparlidária, no Brasil, a ponto de a idéia ter sido agora abraçada pelo Prefeito Paulo Salim Maluf, do PPB,
a partir de proposição do Vereador Arselino
Tatto, do PT, que teve aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo seu projeto que
institui o Programa de Garantia de Renda
Familiar Mínima Municipal. Maluf avaliou
que só o Executivo teria o direito de formular
tai · projeto, baixou de R$300,00 para

U$150,00 o teto d!\S famílias que terão o direHo a receber o complemento alé aquele
montante e limitou o direito àquelas que estejam morando na cidade há pelo menos
dez anos. Deu o nome de Sobrevivência ao
projeto, o que é interessante, pois relembra
a argumentação em favor da renda mínima
formulada em 1516, por Thomas More, citada acima. Justamente a que inspirou o seu
amigo Juàn Luis Vives a propor para acidade flamenga de Bruges, em De Subventione Pauperum Sive de Humanis Necessitatibus, a instituição de uma forma de renda
mínima, em 1526, e que lá foi aplicada
Tanto o projeto de Tatto quanto o de
Maluf, que poderão agora ser aperfeiçoados
no diálogo com os vereadores, propõem que
o direito seja garantido às famílias que tenham suas crianças até 14 anos freqüentando creches ou escolas, a exemplo das experiências já introduzidas nos governos do Distrito Federai, de Cristovam Buarque (Pi), de
Campinas, de José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB), de Salvador, de Lídice da
Matta (PSDB), das leis sancionadas a semana passada pelos prefeitos Antônio Palocci
de Flibeirão Preto, e Waldir Trigo
(PSDB), de Sertãozinho. As Câmaras Municipais de dezenas de cidades e várias Asserrtlléias Legislativas estão debatendo pro~ na mesma direção, com forte efeito
catalisador para que amadureça o momento
de votação do projeto que institui a garantia
de renda mínima na Cãmara dos Depu!a'
dos, já aprovado no Senado e que conta
com parecer favorável do deputado Germano Rigotto (PMDB-RS), líder do governo FH,
e o apoio transmitido a mim do ministro extraorqinário dos Esportes, Edson Arantes do
Nascimento, Pe!é, além do apoio já expresso pelos ministros Pedro Malan e Bresser
Pereira
O presidente do Banco lnteramericano
de Desenvolvimento, Enrique lglesias, informolHI1e que poderá aquela instituição, em
convênio com o lpea, financiar pesquisas a
serem realizadas por instituições de ensino
superior sobre as diversas experiências de
projetas de garantia de renda mínima que
estão se realizando no Brasil, comparando
com as mais variadas formas vigentes em
outros países. Tais estudos, a exemplo do ·
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que está sendo feito pela Universidade de
Campinas, ao acompanhar o projeto naquela cidade, certamente contribuirão para o
aperfeiçoamento de uma proposta que alcança apoio no mais amplo espectro de economistas e intelectuais no Brasil e no exterior, que vão de Bertrand Russel a Friedrich
A. Van Hayek, de Thomas Paine a Mário
Henrique Simonsen, de Joan ·Robinson a
Milton Friedmam, de James Edward Meade
a George Stigler, de John Kenneth Galbraith
a Antony Atkinson, de Daniel Patrick Moynihan a Uonel S!oleru, de Antônio Delfim Netto a Celso"Furtado, de Laura Campos a Pérsio Arida, de Maria da Conceição Tavares a
Roberto Campos, de Paulo Nogueira Batista
a Edmar Sacha, de José Márcio Camargo a
Antônio Maria da Silveira Há diferenças de
enfoques e de formas, mas o número de
pessoas que ainda considera a renda mínima, como um direito à cidadania, idéia tresloucada se restringe a um círculo cada vez
menor que se recusa a estudar melhor a
matéria
Sr. Presidente, gostaria de sãlientar que felizmente cresce o número de pessoas que se interessam por este tema Ao relatar ao Presidente da Palestina, Yasser Arafat, o debate realizado no Brasil e
a experiência reafiZada no Alasca, solicHou-me ele
que lhe levasse informações as mais completas sobre tal proposição, o que fiz ainda na tarde de ontem.
Está hoje no Brasil o Primeiro-Ministro Felipe
González, da Espanha, País que adotou, a partir de
1988, projeto semelhante ao da França, ou seja, a ~
renda mínima de inserção. Toda pessoa cuja renda
não atinja um certo patamar passou a receber, há
seis anos, na Espanha, um complemento de renda
até aquele patamar.
Naquele País o projeto tem cflferentes formações, segundo as diversas províncias. Não se trata,
portanto, de um projeto nacional, mas de um projeto
vário, existindo em todas as províncias formas que
guardam semelhança. Mas é mais uma experiência
que convém a nós, brasileiros, estudar de perto para
podermos aqui aperfeiçoar a proposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O. SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha,
para uma comunicação de liderança.
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V. Ex• dispõe de cinco minutos para proferir o
seu discurso.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como
Líder.) -Sr. Presidente , Sr"5 e Srs. Senadores, hoje,
1h de outubro, dia de São Lucas, foi a data escolhida pela Organização Mundial da Saúde como o Dia

do MécfiCO.
Na dupla condição de parlamentar e de médico, oct.4ío, nesta data, a tribuna desta Casa para
prestar a minha homenagem a todos aqueles que,
ao fazerem solenemente o juramento de Hipócrates,
abraçaram tão nobre profissão e se comprometeram
a trabalhar em benefício dos seus semelhantes.
No dia de hoje, em todo o mundo, esses profissionais tão dedicados estão sendo reverenciados __
por sua luta diária para cuidar da saúde, prevenir as
doenças, minorar o sofrimento e salvar a vida das
pessoas.
Em nosso País, nas caóticas condições em
que se encontra o setor público de saúde, essa classe médica tão sofrida, que vem desenvolvendo seu
trabalho com tantas dificuldades, com tantas limitações e carências, deveria merecer muito mais do
que urna simples homenagem. O médico brasileiro
merece receber de toda a sociedade um gesto particular de reconhecimento e gratidão por resistir e
continuar lutando para salvar vidas, apesar das dramáticas eondições em que exerce o seu trabalho.
Com impressionante freqüêncla, são denunciadas, nas tribunas do Congresso Nacional e na mídia,
as péssimas condições em que são prestados os
serviços de saúde à população brasileira A rede
hospHalar pública está sucateada, e o quadro das
condições de atendimento aos que necessitam de
cuidados médicos-hospHalares é simplesmente dantesco. Faltam médicos, faltam equipamentos, faftam
medicamentos, mesmo os mais elementares, instalações estão desabando, doentes morrem nas portas dos hospitais por !afta de atendimento, pacientes ~
são assistidos nos corredores, mulheres dão à luz
em pias. Tudo isso ocorre inacreditavelmente em
nosso País, que é a décima economia do mundo.
Mas os problemas não se limitam à falta das
mais elementares condições de trabalho, Srs• e Srs.
Senadores. Existe também questão das baixas remunerações pagas a essa categoria profissional.

a

Eu não poderia deixar de me referir, nesta

data, à situação de penúia a que foram levados os mécfJCOS brasileiros, em conseqüência oo gradativo processo de aviltamento de seus salários, Sr. Presidente.
É evidente que o baixo salário dos médicos
não é um fató isolado. No Brasil das últimas déca"- ·
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das, esses profissionais não são as únicas vitimas
do arrocho salarial que vem empobrecendo toda a
nossa classe assalariada
Porém, a atividade desses profissionais, que
diariamente lutam para minorar os sofrimentos e
para curar a enorme variedade de doenças que
sola o País, possui caracteristicas ímpares, que extrapolam o simples exercfcio burocrático de uma
profissão. É inegavelmente necessário um elevado
grau de abnegação para, nas condições atuais, continuar a exercer dignamente a Medicina no Brasil.
Lamentavelmente, a função de curar, a função
de salvar vidas perdeu sua dignidade em nosso País
e os que exercem a Medicina, hoje, apesar de serem profissionais liberais, amargam, em sua grande
maioria, a condição de simples assalariados mal remunerados, tanto pelos órgãos plbl icos quanto pelos grupos e entidades particulares de prestação de
serviços de assistência médico-hospitalar.
Como se pode aceitar que um profissional, a
quem cabe tomar decisões sobre a vida de seus semelhantes, e que é o único responsável pelos erros
el"(l decisões que envolvem tal grau de responsabilidade, possa ser tão mal remunerado, a ponto de ter
de se sujeitar a viver correndo de lJ!11 emprego para
outro, a cumprir jornadas sucessivas de trabaiho
sem descanso, a dar plantões intermináveis para
plementar seu orçamento?
A triste verdade é que os médicos brasileiros
não têm muito a comemorar no dia de hoje, Sr. Presidente! Não existe uma política de recursos humanos neste Pafs que valorize o profissional médico,
estimulando-o a trabalhar no setor público, garantindolhe salários dignos, boas condições de trabalho, perspectivas de carreira e de atuafiZação profissional.
Tenho plena convicção de que, se assegurarmos aos médicos urna boa formação e as condições
indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional, estaremos também dando um passo importantíssimo para a melhoria dos níveis de saúde da
população brasileira, pois é preciso que se reconheça a relevância da participação da classe médica na
solução deste que é um dos mais graves problemas
do nosso País: a saúde.
·
Ao concluir este breve pronunciamento de homenagem a essa categoria profissional, da qual tenho honra e orgulho de fazer parte, faço um apelo
às autoridades do setor de saúde para que valorizem os profissionais da Medicina e reconheçam a
relevância da participação da classe médica na recuperação do quadro atual e na reversão dos vergonhosos padrões de saúde que nosso País apresenta

as:

su-

95

hoje, padrões indignos e incompatíveis oom a importância e com a posição que o Brasil ocupa no cenário mundial.
Aproveito para abraçar a todos os médicos, em
meu nome e em nome do meu Partido, o PDT.
Era o que eu tinha a dizer; Sr: 'PresK!ente.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra, para uma comunicação de liderança,
por cinco minutos, ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI%
e Srs. Senadores, quero registrar e lamentar profundamente o fato de termos sido responsáveis pela
criação de uma ilusão ao povo do nosso Estado.
Levamos a ilusão. porque acreditamos neste
Governo. Todos aqui nesta Casa são testemunhas
do nosso empenho, do empenho de outros Pariamentares da nossa Região em socorrer algumas necessidades da nossa Amazônia. Exigimos, desde
quando chegamos nesta Casa - alguns Senadõres,
Deputados Federais, Governadores e eu - a recuperação das rodovias TransamazOnica e Santarém/Cuiabâ no Estado do Pará.
O Governo vetou todos os recursos que estavam destinados a essa obra, entre outras em todo o
Pafs. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou
os vetos do Poder Executivo. Foi um veto global, totalizando R$2,8 bilhões. O Governo prometeu à Nação fazer uma nova análise sobre aqueles vetos e
redistribuir aqueles recursos. FICOu de enviar para
esta Casa um pedido de recurso s~ementar, no
início do mês de agosto.
Ocorre que esse pedido chegou aqui no finàl
do mês de agosto. É o PL n" 32195, chamado e oonhecido por todos nesta Casa como •Jumbão". O referidoPL está tramitando na Comissão de Orçamento, e seu Relator é o Deputado Pinheiro Landin.
O Governo fez acordo com a Comissão. Esta
chegou à conclusão de que havia recursos sobrando
do pessoal e queria utilizar uma parte deles para
mais investimentos, devido ao grande número de
emendas apresentadas pelos Parlamentares. O Governo não aceitou essa mudança e protelou as negociações. Agora, chega à conclusão de que vai tirar
recursos do INCRA e da LBA para permitir a viabilização de algumas dessas emendas.
O fato concreto, Sr. Presidente, é que o PL n"
32, o chamado •Jumbão", no valor de R$2,à bilhões
- que tem origem dos recursos aos vetos apostos à
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União de 1995, ou seja, ele é uma nova distribuição
dos recursos dos vetos feitos no início do ano pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso - ainda não
foi votado, e já estamos no fim de outubro. Conseqüentemente, não apenas no Pará, mas em todo o
Brasil, no momento em que a matéria vier a ser votada, daqui a uma sem;ma ou 15 dias, quem sabe,
não haverá mais possibilidade de utilização desses
recursos na nossa Região. As chuvas começarão a
cair no inicio de novembro.
O que nos dói, Sr. Presidente, é que, confiando
neste Governo, percorremos todo o Estado dizendo
ao povo que as obras seriam iniciadas este ano; dizendo àquelas pessoas que elas não passariam um
inverno de dificuldades, como em anos anteriores.
Levamos esperanças vãs! Estivemos em vários locais e afirmamos às pessoas que esses trabalhos
seriam realizados ainda no verão de 1995.
Infelizmente, contribuímos para iludir aquelas
pessoas. As obras sérias, as obras necessárias realmente não terão mais condições de serem feitas
neste ano. O asfaltamento do trecho entre Saritarém
e Rurópolis, que estava previsto - inclusive o BEC
que iria fazer a obra-, não será mais feito. O asfaltamento da BR-222, entre Rondon dQ Pará e Dom 8izeu, que toda a comunidade estava esperando,
creio que também não poderá mais acontecer. É lastimável!
Parece-nos que o Governo tenfuu enganar
este Congresso Nacional, tentou enganar a todos
nós e criou todas as dificuldades para que a aprovação desse "Jumbão" fosse concretizada nesta Casa
Quero, em nome do meu Partido, lamentar profundamente o que está acontecendo. O trabalho dos
Parlamentares é mtito grande: eles se empenham,
se dedicam, participam de reuniões e reuniões para
contribuir com a alocação de recUrsos no Orçamento
da União, e, no final, a conseqüência é nula, porque
o Governo veta tudo e o Congresso, infelizmente,
aceita os vetos do Governo.
Espero que os erros do pa5sad()-não se repitam no futuro. Lamento profundamente a ocorrência
desse fato, além de termos criado essa ilusão, essa
expectativa para as pessoas do nosso Estado.
Muito obrigado.

ra.) - Sr. Presidente, gastarei menos que cinco minutos em meu pronunciamento.
Em companhia do Senador Edison lobão,
acompanhei o velório do Deputado Amarai Netto.
Não poderia também deixar de registrar o sentimento angustiante de tristeza daquela 1amma
Mas quero mencionar um fato que me chamou
a atenção. A famUia de Amarai Netto estava num
choro inconsolável quando chegou a mãe do falecido Deputadó, uma senhora com 94 anos, impondo
uma força e uma energia tão grandes que passou
para todos nós. Ela era o símbolo de consolo para
aquela famUia - esposa e filhas - que estava real-·
mente desesperada Essa senhora de 94 anos de
idade, com toda a garra, com toda a coragem - conheço esse sentimento, a dor pela perda de um filho, porque já perdi também - colocou-se junto aos
seus netos e junto à sua nora para dar a eles a força
necessária naquele momento.
Um outro assunto que eu gostaria de registrar,
Sr. Presidente, é que hoje é dia de São Lucas, dia
em que se comemora o dia dos médicos no Brasil,
aos quais gostaria de prestar uma homenagem, esses médicos que têm trazido a nós a oportunidade
de fazer com que a medicina curativa aconteça
Neste dia, gostaria de chamar a atenção para o
fato de que precisamos introduzir na política de saúde brasileira a medicina preventiva Votaremos, daqui há pouco, um pleito que está sendo reivindicado
pelo Ministro da Saúde para que possamos ter mais
recursos para a saúde.
.
Quero, desde já, colocar que há necessidade
de adotarmos alguma medida emergencial com relação a esse tema No dia em que se comemora, em
que se consagra o trabalho exercido pelos médicos,
não podemos deixar de questionar o abandono da
medicina preventiva. Esperamos que os recursos
que poderão vir através da votação que se dará daqui há pouco possam estar voltados para a medicina
preventiva, e que os médicos possam, mais uma
vez, com a sua medicina revolucionária, impedir que
cheguemos a ter a maioria dos doentes da América
Latina
Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente.

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Sr. Presidente••
peço a palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Conoedo a palavra, por 20 minutos, ao nobre Senador
Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar, neste instante, com
muita satisfação, a passagem do dia 12 de outubro,

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-

Muito obrigada
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dia do EAgenheiro Agrônomo e prestar a.esses profissionais uma especial homenagem; uma homenagem que entendemos justa e que esta Casa não
pode deixar de prestar pela importância e, sobretudo, pela valorosa e inquestionável contribuição que
os engenheiros agrônomos têm dado à nossa sociedade.
Ao longo de toda nossa vida profissional, como .
Técnico Agrícola, como Médico Veterinário, como
Extensionista Rural·e como Parlamentar, temos tido
a oportunidade de conviver e trabalhar ao lado de
engenheiros agrônomos e por isso podemos dar o
nosso testemunho da importância do trabalho que
desenvolvem em favor da agricultum e dos produtores rurais e suas famflias.
·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a agricultura está na base da vida e da sociedade. A agricultum assegum não somente alimentação, mas a
matéria-prima para a maioria. dos produtos de consumo, além de ser importante fonte geradom de emprego e de renda em nosso Pafs, já que dela dependem boa parte da indústria e do comércio.
Não podemos esquecer que por trás dessa atividade está sempre o trabalho, muitas vezes anônimo, e lamentavelmente nem sempre reconhecido,
do Engenheiro Agrônomo.
· ·
- -

a

Os engenheiros agrônomos dispõem de uma
ampla formação acadêmica e por isso vêm apoiando
os mais diversos segmentos de produção de alimentos e do complexo agroalimentar brasileiro. Atuam
de forma importantíssima no processo de geração
de novas tecnologias agropecuárias, indispensáveis
ao desenvolvimento e à modernização da agricultura
no seu todo. Assistem não só ao produtor rural, mas
a toda sua família- inclusive mliheres e jovens -,
transmitindo-lhes, através de metodologias educacionais especificas, informações sobre novas tecnologias de produção, de gerenciamento e de alimentação, de modo a buscar o aumento de sua renda e
a melhoria de suas condições de vida Nesse contexto, não se deve esquecer a notável contribuição que os
engenheiros agrônomos vêm prestando à conservação do solo e do·meio ambienie, entre tantas outras.
Os Engenheiros Agrônomos, por receberem no
seu processo de formação acadêmica conhecimentos de sociologia rural, de comunicação e de extensão ruml são profissionais que têm amplas condições de conhecer e interpretar a realidade rural sob o
prisma humano, de entender de maneira mais clara
a dinâmica social no campo e, assim, apoiar suas
formas associativas e melhor se inter-relacionarem
com os agricultores e suas famílias.
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• Assim, os engenheiros agrônomos estão presentes e dando sua colaboração nas atMdades dos
diversos campós de conhecimento vinculados à agricultura e ao meio rural, quais sejam: na economia
rural, na administração rurai, na extensão rural, na
sociologia rural, na informática, na tecnologia de processamento de alimentos, na engenharia rural, na
zootecnia e na fitotecnia
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com preocupação constatamos que os engenheiros agrônomos, em nosso País, nem sempre
· vêm recebendo o reconhecimento devido pelos valiosos trabalhos que desenvolvem ··e, acima de tudo,
pelo trabalho que podem desenvolver.
Nos próprios órgãos públicos esses profissionais, na maioria das vezes, não vêm sendo valorizados, não vêm recebendo incentivos, não vêm tendo
as mínimas condições de trabalho, chegando a perceber; em muitos casos, salários que são absolutamente irrisórios, incompatíveis com as suas capacidades e suas alllJias potencialidades produtivas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assim
como á agricultura está na base e na vida da Sociedade, os Engenheiros Agrônomos estão na base e
na vida da agricultura
Sem dúvida, sem a contribuição dos Engenheiros Agrônomos, certamente, não poderemos ampliar
e consolidar a nossa agriclitura e, portanto, por analogia, consolidar a base da nossa própria vida.
Ao prestarmos esta homenagem aos Engenheiros Agrônomos, gostaríamos de particularizá-la
na pessoa do Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Mato Grosso, Dr.
Hortêncio Paro, bem como dos seus 480 associados, ressaltando, inclusive, que aquela Associação
inaugurou," dia 12 de outubro, a sua sede própria,
emCuiabá.
Finalmente, fazemos desta tribuna um veemente apelo para que toda a sociedade busque lutar
pela valorização desses profissionais em nosso
País.
Muito obrigado.

O Sr.JeffetSon Peres deixa a cadeira
da presidêncía, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente •

O SR. PRESIDENTE (José satney) - Há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte:
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DI.VEPISOS S/~ DE 1995-CN
SGM/P n" 1.179
Brasilia, 6 de oulubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara
dos Depulados, em sessão realizada no dia 9 de
março p.p., aprovou o Requerimenb âo Senhor Depulado Paes Landim (PFUPI) solicitando solene
sessão comemorativa aos 100 anos das relações
entre o Brasil e o Japão.
Tendo em vista que o autor do requerimento
sugeriu à Mesa a transformação do pedido em sessão conjunta do Congresso Nacional, no próximo dia
21 de novembro, consulto essa Presidência sobre a
viabilidade de sua realização.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Exceiência protestos de estima e apreço. - Lufs
Eduardo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovada
a proposta, fica convocada sessão solene do Congresso Nacional, comemorativa dos 100 anos das
relaÇões Brasii.Japão, a realizar-se, no dia 21 de novembro, às 11 h, no plenário da Câmara dos Deputa•
dos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Antônio Caries Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.341, DE 1995
Senhor Presidente,
Em conformidade com o art. 215, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Agricultura as seguintes informações:
~
1) Quais os critérios adotados por este ministério para o licenciamento e comercialização das vacinas antiaftosa para suínos e bovinos?
2) Quais os laboratórios oficiais ou credenciados pelo Ministério da Agricultura que, atualmente,
incumbem-se da realização dos testes de eficácia
relativos às vacinas referidas no item anterior?
3) Qual a periodicidade com que o controle de
qualidade das vacinas é efetivamente realizado?
4) Quais os laboratórios autorizados por este
Ministério para a produção e comercialização das
vacinas anteriormente referidas?
5) QuàJ o diferencial de custos para o pecuarista e produtor· rural brasileiro oom relação à aquisição
de vacinas naCionais e i~rtadas?

~

6) Quais os lineamentos que caracterizam,
hoje, a política nacional de combate à febre aftosa?
Justificação
A febre aftosa é um dos principais problemas
que afetam o rebanho bovino e suíno brasileiro, não
só pela diminuição da produção de carne e leite,
mas, também, pelas restrições à e.xportação de carne impostas por pafses livres da doença, principaimente a comunidade européia e os Estados Unidos
da América, havendo, atualmente, pressão crescente exercida por parte dos países do Mercosul, Argentina e Uruguai à frente.
Segundo projeção feita pelo economista Victor
Nehmi, vice-presidente do Sindicato Nacional dos
Pecuaristas de Gado de Corte, em novembro de
1993 os pecuaristas brasileiros tiveram uma perda
de receita eStimada em cerca de 500 milhões de dólares anuais em virtude da febre aftosa
Com um rebanho de 150 milhões de cabeças,
o País necessitaria de 300 mühões de doses de vacina, mas utilizam-se, anualmente, 160 a 180 milhõ-_
es de unidades, em um mercado cativo formado por
apenas sete indústrias, que detêm o controle do
mercado produtor de imunogênicos e que, seg<Jndo ~
as lideranças pecuárias, não fornecem um produto
seguro ou oom garantia de qualidade e, paralelamente; com 3Jfu custo para o pecuarista, o qual, por
vezes, assegura que~ não existe interesse por parte
da indústria em erradicar a aftosa. pois esta lhe proporciona lucros seguros e fartos. A agravar o quadro, o poder imunogênico das vacinas nacionais não
obedece a um cronograma adequado de testes de
controle de qualidade, permanecendo por um períO:
do que chega a compreender atê dois anos sem nenhum procedimento avaliador, segundo Hugo Giudice Paz, representante da Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul.
Destarte, é oom preocupação que nos dirigimos ao Senhor Ministro da Agricultura. na expectativa de que os esclarecimentos necessàrios sejam
prestados, para que, reunidos sob o mesmo propósito, possamos encaminhar soluções para essas.
queslões que inflingem oherosas perdas e gravames
à economia e à sociedade brasileira em geral.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Senador Roberto Requião.

(A Mesa para decísão.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III, do art. 216 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº- 1.334, de
1995,
Senador Artur da Tãvola e outros Srs. Senadares, solicitando, nos termos do art. 199 do Regimento Interno, do Senado Federal, que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia 21 d&·novembro próximo seja dedicado à comemoração do Centenário da Fundação Clube de Regatas Flamengo, que transcorrerá no dia 15
do referido mês.
O requerim~nto deixou de ser votado, naquela
oportunidade, em virtude do levantamento da sessão.
Em votação o requerimento do Senador Artur
da Tãvola
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Solicfto
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e em outras dependências desta Casa que
compareçam ao plenário, uma vez que teremos votação de emendas constitucionais com quorum qua•
·
lificado.
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Passa-se à

ao

ORDEM DO DIA

Item 1:

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº- 39, de 1995 (n" 6/95, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o § 12 do artigo 177 da
Constituição Federal, tendo
,
Pareceres, sob n"s 507 e 626, de 1995, da Comissão - de Constituiçao, Justiça e Cidadania, 1"
pronunciamento (sobre a Proposta de Emenda à
Constituição): favorável com correções formais, em
obediência à técnica legislativa; 2º pronunciamento:
pela rejeição das emendas de Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 19 de setembro.
Em votação.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrno,
o nobre Senador Josaphat Marinho, para encaminhar a votação. (Pausa.)
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Sebastião Rocha, antes de conceder a palavra a V.
Ex" está inscrito corno segundo orador o Senador
. Antonio Carlos Valadares.
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Chegou ao plenário o Senador Josaphat Mari'Ilho, a quem concedo a palavra
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, SI% e Srs. Senadores, votei, perante a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, éontrariamente à emenda que, a título de flexibilizar, fuimina o monopólio estatal do petróleo e destrói a importãncia da Petrobrás.
Ao fazê-'lo, tive a oportunidade de assinalar
que o problema da exploração do petróleo não tem
apenas sentido econômico, como parece sftuar-se
no ãnimo do Governo. Há problemas de natureza
política e estratégica que precisam ser considerados. Não vou enunciar aqui números, estatísticas,
para retomar ao exame da matéria O que a Petrobrás desenvolveu no País desde a descoberta do
petróleo, à sua industrialização, à multiplicação dos
derivados, à sua distribuição por todo o terrftório nacional, operando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de notável tecnologia, tudo isso basta para
demonstrar a impropriedade da orientação gov~mamental que extingue, em verdade, o monopólio.
Saliente-se, por exemplo, para demonstrar a
improcedência da medida, o que a Petrobrás realizou na ampliação da produção, o que efetivou na
especialização dos derivados fabricados. desenvolvendo uma tecnologia própria para a exploração de
petróleo em águas profundas, dando exemplo a todas as empresas do mundo.
Note-se, por outro lado, que, no curso dessas
atividades, a empresa criou uma mão-de-obra especializada da maior qualificação, reconhecida em todo
mundo. Tudo a Petrobrás desenvolveu sem dependência dos recursos do Tescuro Nacional e ainda recolhendo tributos aos cofres desta Nação. Há quem
diga que esses tributos não foram recolhidos em
proporção adequada Precisq é- a5sínalar-se que o
problema da manutenção da exploração do petróleo
sob regime de monopólio gera, para a empresa que
o executa, encargos enormes, como a Petrobrás os
tem sustentado, inclusive facilitando vantagens para
que o Governo da União propicie favores a· outras
empresas vinculadas ao Poder Público.
Não encontro, assim, razões para mudar de
ponto de vista Vencido, como já fui e certamente o
serei, no mérito da questão, daria meu voto em favor
da emenda que, de início, cogitou de apresentar o
nobre Relator, Ronaldo Cunha Lima, exigindo que a·
lei que regulasse a matéria tivesse o caráter de lei
complementar. Ocorre, porém, que, por entendimento que S. Ex• teve com o Presidente da República~·
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deliberou não oferecer a emenda e _aceitar a proposta que pelo Chefe desta Nação lhe foi feita, de ser
encaminhada mensagem propondo a disciplina do
assunto mediante lei complementar.
Não posso concordar com o nobre Relator.
Não há duas opiniões no Brasil, Sr. Presidente, Sr%
e Srs. Senadores. O entendimento é um só: só há lei
complementar se prevista na Constituição. t: a oplnião desta Casa, desde o regime da Carta de 1967,
por um brilhante parecer do Senador Alufzio de Carvalho Filho. t: o pensamento dos comentadores da
Constituição, valendo destacar, porque mais se estendeu na matéria, o professor Pinto Ferreira. Ninguém, nem nos tribunais, admite que possa haver lei
complementar não prevista na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - (Faz soar
a campainha).
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Vejo que V.
Exl' me adverte quanto ao tempo e procurarei atendê--lo, Sr. Presidente.
Ninguém, nem nos tribunais, admite essa
orientação. Conseqüentemente, o nobre Relator
eceitou uma proposta que não pode ser cumprida
pelo Presidente da República Se porventura vier
uma proposta de lei complementar, a Câmara fatalmente a transformará em projeto de lei ordinária e,
se aqui chegasse com o equívoco, não poderia ser
outro o procedimento do Senado da República.
Diante dessas razões, lamento profundamente
que uma tendência liberal equívoca e contrária aos
interesses nacionais haja conduzido o Governo e esteja conduzindo o Poder Legislativo a fulminar o regime de monopólio e prejudicar o crescimento e a
afinnação de uma empresa como a Petrobrás, que
tão assinalados serviços preatou ao País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem a
palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, para
encaminhar a votação.
v. Ex" disporá de cinco minutos.
A SRA. JÚNJA MARJSE -Sr. Presidente, peço
a V. Exª que me inscreva para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está inscrita a ilustre Senadora Júnia Marise.
Também está inscrito o Senador José Eduardo

Outra.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES {PPSE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, tal
como evidenciou o nobre Senador Josaphat Mari-
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nho,. que tem. o respeito desta Casa e desta Nação,
pelas posições coerentes que tem adotado do ponto
de vista nacionalista, considero esta proposta do
Governo da quebra do monopólio do petróleo. realmente temerária, porquanto atinge um setor dos
mais estratégieos, notadamente quando sabemos
que os palses industrializados estão sofrendo a crise
da falta desse elemento indispensável ao desenvolvimenlo de qualquer nação, que é o petróleo.
Passarei, Sr. Presidente, a citar algumas frases
que foram incluídas no parecer do Relator, nobre
Senador Ronaldo Cunha Lima, que retratam de forma clara e insofismável as preocupações que lodos
nós devemos nos ater ;10 votarmos matéria de tão
alta magnitude.
Algumas frases lapidares de autoridades mundiais que fizeram hiS1ória:
•A nação que possui petróieo em seu
subsolo e o entrega a outro país para explorar, não zela pelo seu futuro• - de autoria do
Presidente Woodrrm Wilson, dos Estados Unidos.
"Enquanto eu for Presidente do Estados Unidos, o Governo Federal não renunciará à sua soberania e ao controle dos seus
recursos naturais" - palavras do Presidente
Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos.

O Primeiro-Ministro da Inglaterra, que comandou a grande batalha contra o nazismo, também
teve a sua frase lembrada pelo nobre Relator da ma;
léria, Senador Ronaldo Cunha Uma, que concluiu
pela quebra do monopólio.
Fala Winston Churchill a respeito da Shell, uma
das seis irmãs que dominam 90% do mercado do
petróleo e do gás natural em lodo o mundo.

·t: a sua política e vale a pena exami-'
ná-Ja bem - adquirir o controle das fontes e
meios de fornecimento e então controlar a
produção e o preço..• não temos litígios com
a Shell. Sempre foram oorteses, cheios de
consideração, prontos a servir, ansiosos por
cooperar com o almirantado e por promover
os interesses da Marinha Bri1ãnica - a um
preço. A única dificuldade sempre foi o preço. Neste ponto, naturalmente, sempre fomos tratados com lodo o rigor. Mas nós não
correremos o risco de cair nas mãos dessas
excelentes pessoas. • _
Quem disse isso foi o Primeiro-Ministro Winston Churchill, o grande estadista da Inglaterra
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Sr. Presidente, para não mais tomar o tempo
doS Srs. Senadores, jã que o mesmo é tão exíguo,
direi que três emendas foram apresentadas nesta
Casa, com assinaturas suficientes para a sua tramitação: a Emenda da Senadora Júnia Marise, representante de Minas Gerais; a Emenda do Senador
RoberiO Freire, representante de Pernambuco; e a
EmeRda nO 7, da nQSsa autoria
Em resumo, a nossa Emenda coloca no texto
constitucional o compromisso assumido pelo Pre5idente da República em carta que enviou ao Presidente José Samey, por meio da qual Sua Excelência
diz, textualmente, que não vai admitir a privatização
da PETROBRÁS, que nas ãreas em que essa empresa estã aluando nenhuma outra poderã penetrar
e que em concorrência para a exploração e a lavra
do petróleo e do gãs natural, em caso de igualdade,
.
·
a PETROBRÁS ganhará
Sr. Presidente, esta Emenda que estamos
apresentando não significa qtie não temos confiança
no Presidente da República Confiamos na palavra
de Sua Excelência, mas a Presidência da.República
não é constituída por um homem só. O Vice-Presidente da República, Marco Maciel - o qual, quem
sabe, poderã assumir o cargo Wll{ll1hã -, não assinou essa carta; somente quem o fez foi o Presidente
da República Os Deputados Federais, assim corno
os Senadores, também não a assinaram.
De forma, Sr. Presidente, que jã estamos acostumados a observar que, por razões de Estado, a
palavra de um estadista pode mudar, a palavra de
um Presidente da República pode mudar. Mas a palavra do Congresso Nacional, instituída e inscrita na
lei, dificilmente mudará, principalmente se esse compromisso estiver inscrito em nossa Carta Magna, em
nossa Constilúção Federal. O objetivo maior é
transpor as palavras da carta do Presidente da República para a Carta Magna, que comanda o nosso
País.
Ao concluir, Sr. Presidente, diria que a Emenda
nO 7 não é a Emenda Valadares - é a Emenda Fernando Henrique Cardoso, porque traduz o pensamento de Sua Excelência e garante para o futuro a
não privatização e a existência dessa grande empresa nacional, a PETROBRÁS.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concédo
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
havia me inscrito para falar em nome da Uderança
do PDT; entretanto, corno estã presente em plenãrio
a Senadora Júnia Marise, Líder do PDT, gostaria, se

1O1

me for permitido, de transferir a S. ~ a palavra,
para se posicionar em nome do Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Senadora Júnia Marise é a próxima oradora inscrita, a
quem concedo a palavra.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Corno LIder. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Sr% Senadoras, Srs. Senadores, hã uma frase do
Imperador francês Napoleão Bonaparte, contida no
livro Máximas e Pensamentos do Imperador, erganizado pelo escritor Honoré de Balzac, que define
com precisão ao que hoje assistimos no País com
as posições adotadas pelas nossas elites dirigentes.
A frase é singular:

"As of~garquias não mudam nunca de opinião, pois seu interesse é sempre o mesmo."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia ontem
que estamos definitivamente entrando para a história do nosso País, quebrando o monopólio de uma
empresa que, em quase meio século de existência,
transformou-se no orgulho da Nação brasileira Qual
o cidadão neste País, principalmente dentre aqueles
que têm o privilégio de viajar para além das nossas
fronteiras, que não tem orgulho de dizer lã fora que
a PETROBRÁS é uma das maiores empresas de
petróleo do mundo? Ela foi construída com o nosso
sacrifício, com o sacrifício de milhões de brasileiros
que hoje não podem sequer decidir o destino da PETROBRÁS, orientando o Governo Federal em relação à empreSa que é propriedade do povo brasileiro
e desta Nação.
Eu, como cidadã, ao iniciar a minha vida política com 19 anos de idade, no silêncio da ditadura militar neste País, sentia e tinha a perspectiva de que
um dia pudéssemos galgar a nossa liberdade e a
nossa democracia Esperamos vinte e tantos anos
para que o País respirasse os ares da liberdade;
mas não esperava estar hoje, aqui, no plenãrio do
Senado Federal, para discutir a quebra do monopólio da PETROBRAS.
O homem do campo, o trabalhador da terra, o
homem que estã trabalhando nas fábricas e os profissionais liberais não estão podendo ser ouvidos,
porque o Congresso não lhes permitiu isso. O que
serã que estão pensando hoje, nos municípios mais
longínquos do nosso País, de norte a sul, sobre a
decisão que o Senado Federal tomarã neste momento, Quebrando definitivamente o monopólio estatal do petróleo?
Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria que
fosse perguntado a todos os cidadãos e cidadãs
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deste País a respeito do destino da PETROBRÁS.
Mas, lamentavelmente, o Governo preferiu a decisão
autoritária ·e não aceitou o plebiscito ou o referendum popular. E aqui estamos, na última etapa das
reformas constitucionais.
Não falo apenas com o sentimento de quem,
ao longo destes anos, tem preferido lutar sempre ao
lado do nosso povo nos momentos mais difíceis da
vida nacional, mas, principalmente, nos momentos
decisivos da vida do nosso País.
Mais uma vez iremos votar contrariamente a
essa proposta do Governo.
Encaminhei uma emenda, com apoiamento regimental, que novamente foi rejeitada na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. O que ela significa? Significa a aprovação e a confirmação do
compromisso do Presidente Feritar\do Henrique,
que, em documento encaminhado a esta Casa, afirmava que aceitava a regula~ntação dessa matéria
por lei complementar. ·
O próprio Senador Josaphat Marinho, em brilhante pronunciamento nesta Casa, referiu-se aos
mandamentos jurídicos e constitucionais que consubstanciam a defesa da aprovação da nossa emenda. Certamente, se esta Casa puder aprovar a
emenda que propõe· a regulamentação por lei complementar, estará oferecendo ao País as condições
de uma regulamentação pelo quorum qualificado.
Isso, sem dúvida, representará a concretização do
compromisso assumido pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal.
Além disso, temos ainda outras emendas que
serão destacadas nesta votação. Refiro-me à emenda do Senador Antonio Ca~os Valadares e à emenda do Senador Roberto Freire, que. contam com o
nosso apoio à sua aprovação, exatamente porque
refletem, como a emenda que apresentamos e que
estamos destacando, não apenas sentimento do
nosso País, mas, sobretudo, o compromisso que o
próprio Presidente exarou em sua correspondência
ao Senado Federal.

o

Sr. Presidente, se não ·aprovarmos essas
emendas, que significam a palavra de honra dada
pelo Presidente da República, qual será a indagação
da opinião pública? Que não desejamos confirmar o
compromisso do Presidente, que essa carta se
transformou num faz-de-conta, numa cena que, na
verdade, não terá nenhum resultado para a votação
dessa proposta.
Sr. Presidente, no momento em que V. Ex"' faz
soar a campainha, concluo o meu encaminhamento
afirmando que, hoje, o Senado F.,ederal marca defini-
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tivamente um dia histórico na vida do nosso País.
Nós já os tivemos muitos, desde a Inconfidência Mineira, desde 31 de março de 1964, desde a volta à
democracia no nosso País. O Brasil vai-nos cobrar,
no futuro, essa decisão que estamos tomando hoje,
mas, certamente, fará justiça àqueles que não se
renderam e não se comprometaram com a prepotência e com a quebra do monopólio da·PETROBRÁS.
~

É por isso que estamos encaminhando contrariamente, Sr. Presidente. Em nome da Bancada
do PDT, cuja Liderança exerço nesta Casa, e sobretudo como Senadora e como cidadã, firmamos
aqui a nossa posição em defesa do patrimõnio nacional.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra,
para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião da discussão dessa
matéria na Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania, eu procurei, utilizando-me de argumentos
técnicos, desmistificar o Relatório do Deputado Lima
Netto, que deu origem ao texto da emenda que foi
aprovada na Cãmara e que está em votação, neste
momento, no Senado. Boa parta, inclusive, desses
argumentos técnicos estão contidos no Relatório do
Senador Ronaldo Cunha Lima, mas, infelizmente, a
conclusão do texto do Senador - que, voltamos a frisar, é de qualidade infinitamente superior ao texto
do Deputado Lima Netto -, é a mesma.
No debate de hoje não pretendo me utilizar de
argumentos técnicos, mas de argumentos políticos.
A primeira questão que deve ser registrada é que o
episódio da votação da legislação eleitoral nesta
Casa jogou por terra todos os argumentos colocados
por ocasião da discussão das outras emendas constitucionais, no sentido de que a matéria já havia sido
exaustivamente debatido na Câmara e que não tinha
sentido o Senado modificá-la. Náquela ocasião, o Senado mostrou que, quando quer, modifica as matérias que vêm da Câmara; e a Câmara demostrou,
por sua vez, que tem agilidade suficiente para apreciar, no tempo mais curto possível, as modificações
apresentadas pelo Senado.
Portanto, se houver um entendimento desta
Casa, é possível, sim, modificar essa emenda. E espero demonstrar para V. Exi's que a motlificação
proposta pela emenda do Senador Roberto Freire
poderá, ao contrário de atrasar o processo de flexibi-
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lização do monopálio do petróleo, como alguns acreditam, agilizá-lo.
O segundo aspecto que gostaria de ressaltar é
que estou plenamente convencido de que o texto
que veio da Câmara dos Deputados não é aquele
que o Presidente da -República queria, e vou apresentar alguns argumentos para demonstrar isso.
Em primeiro lugar, uma proposta de emenda
constitucional apresentada por ocasião da Revisão
Constitucional pela Senadora Eva Blay, ·do PSDB da
São Paulo, suplente do então Senador Fernando
Henrique Cardoso. S. Ex" apresentou ·a- seguinte
emenda:
"§ 1Q- As entidades que exercem monopólios previstos nesse artigo poderão contratar com empresas nacionais ou estrangeiras a realização de tais atividades, com ou
sem participação nos riscos ou resultados,
observadas as condições estabelecidas em
·
lei.•
Isso significa que a flexibilização do monopólio
é feita através da entidade executora desse. monopólio, no caso a PETR.OBRÁS. Portanto, uma emenda em muito semelhante à emenda aqui apresentada pelo Senador Roberto Freire.
..
Registro também - e este é o segundo aspeéto
que inclusive já apresentei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- que o programa de Governo do então candidato a Presidente Fernando
Henrique Cardoso, "Mãos à Obra Brasil", faz referência à questão do petróleo em duas páginas. Em
primeiro lugar, na página 48, quando se refere a petróleo e derivados, diz o seguinte:
"Desenvolvimento e implantação de
instrumentos que incentivem a parceria entre o setor privado e a PETROBRÁS na exploração e produção de petróleo.".
Mais adiante, na página 205, diz o seguinte:
"Propor emenda à Constituição e alterações na legislação que viabilizem a flexibilização do monopólio da União sobre o petróleo, com permissão para o estabelecimento
de parcerias e Joint ventures entre a PETROBRÁS e o selor privado, nas áreas que forem
convenientes ao interesse nacional.•
Qual era a proposta do então candidato Fernando Henrique Cardoso? Flexibilização do monopólio do petróleo, através de parcerias entre a PETROBRÁS. e as empresas nacionais ou estrangei. ras, privadaS. ou estatais. E não a matéria como foi
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aprovada na Cãmrua, estabelecendo um processo
de concorrência num mercado e numa indústria, que
é a indústria do petróleo, que já era globalizada muito antes desse termo entrar na moda.
Gostaria inclusive de registrar, da mesma forma que o fiz na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que a esquerda particularmente, o
meu Partido - tem uma responsabilidade sobre esse
texto que veio ~a Câmara dos DepUiados.
Existem, a grosso modo, quatro grandes grupos quando se fala na questão do petróleo: os liberais, que querem abrir uma indústria de petróleo no
Brasil, inclusive com o processo de privatização da
PETROBRÁS, grupo este representado pelo Depu!ado Roberto Campos e pelo próprio Relator da ma- léria, Deputado Lima Neto; existe o grupo que acha
que a PETROBRÁS deve continuar como empresa
estatal,· mas que se deve quebrar o monopólio - no
meu entendimento, estes defendem essa posição
talvez até em função de certo desconhecimento do
que seja a indústria de petróleo no Brasil, uma indústria que, apesar de ter uma representalividade
grande no mundo, não tem escala suficiente para
manter urna empresa competitiva, como a PETROBRÁS, com a quebra do monopólio; existem também aqueles que defendem a parceria entre a PETROBRÁS e as indústrias privadas nacionais e estrangeiras; e, por fim, existiam aqueles que defendiam a manutenção do modelo como está.
·
Na medida ·em que setores expressivos da esquerda se posicionaram no sentido da manutenção
do texto cõmo está, isso possibilitou, na verdade, a
aliança de todos os outros três grupos, o que acabou resultando nesse texto, que não é o texto que
propõe a flexibilização e a parceria.
Agora, neste momento, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso teria a oportunidade de resgatar a sua proposta original, da mesma
forma que a questão da flexibilização do sigilo bancário foi aprovada, na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara, com os votos da esquerda,
quando a parte liberal do Governo acabou votando
contra aquela emenda, numa demonstração de que
a esquerda e o nosso Pàrtido não votam contra tudo
o que vem do Governo pelo simples fato de ser do
Governo. O Senado da República e o próprio Governo Fernando Henrique Cardoso teriam a oportunidade de, através dessa emenda do petróleo, instituir,
sim, uma aliança entre o centro-democrático, a sociaklemocracia, a cen!r<H3squerda e a esquerda
para apresentar uma emenda que, aí sim, estaria
derrotando a esquerda retrógrada e a direita ca~·

e,

.:
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lida, que é exatamenre a proposta de emenda do
;enador Roberto Freire, que estabelece o processo
e parceria entre a PETROBRÁS e a iniciativa privala.
Está aí, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
1 oportunidade para que o Senado da República
esgare uma proposta de emenda original, que era.
rolto a registrar, a proposta propagandeada pelo enão candidato à Presidência da República Fernando
-lenrique Cardoso, a não ser que o Governo conti1ue encarando a direita como sua legítima esposa e
a esquerda comq a concubina a quem se procura
nos momentos de crise conjugal.
Existe uma oportunidade de uma aliança dos
setores democráticos. E até quero registrar, para
concluir, que o Senador Ronaldo Cunha Lima, ao
votar contra a emenda do Senador Roberto Freire
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
disse, literalmente: "Voto constrangido contra essa
emenda".
Sabemos que diversos Senadores do centro e
da centro-esquerda também votam constrangidos
com a emenda do Governo. O que propomos é inverter esse constrangimento: votar na emenda do
Senador Roberto Freire, em que, renhp certeza, os
setores liberais da parte governista acabarão votando constrangidos, porque, aí, sim, teremos oportunidade de estabelecer a flexibilização do monopólio do
petróleo sob controle da União, sob controle da PETROBRÁS, e não através simplesment~ da entrega
de todo o patrimõnio que foi construído ao longo de
tantos anos.
A posição do Partido dos Trabalhadores é con- ·
tra o texto da emenda do Governo e a favor das
emendas dos Senadores Roberto Freire, Júnia Marise e Antonio Cartas Valadares, embora enrendendo
que a emenda do Senador Roberto Freire contempla
as preocupações apresentadas pelas outras duas
emendas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra à nobre Senadora Emnia Fernandes, por ·
cinco minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs.
Senadores, o petróleo é estratégico e a PETROBRÁS é do Brasil.
O petróleo não é um simples produto, sujeito

às leis da oferta e da demanda comuns ao mercado,
mas um !ater estratégico para o desenvolvimento
económico de qualquer país que pretenda se constituir como uma nação soberana.
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Ao lado da TELEBRÁS e da Vale do Rio Doce,
em seus 40 anos, a PETilOBRÁS transformou-se
em um dos mais importantes instrumentos para a
construção da unidade nacional, ao integrar as di-versas regiões e populações através de condições
de acesso e de preços igualitários.
É .evidenre que, com esses setores submetidos
apenas à lógica do lucro, tal situação deixará de
existir rapidamente, empurrando o País para o retrocesso de um injusto apartheid tecnológico e social.
Ao contrário do que divulgam os defensores da
privatização, o mundo não está vivendo nenhum tipo
de abertura nesse seto r, mas um fechamento cada
vez maior, com aumento da concentração do poder
dos grandes oligopólios sobre as reservas mundiais.
O Brasil precisa urgenremente se modernizar,
mas isso não pode ser feito à custa da abdicação da
nossa soberania em terrenos tão delicados.
Uma nação também se faz com patrimónios,
com poder tecnológico e material, com planejamento
estratégico, com um Estado fortalecido exercendo
seu poder regulador em defesa dos mais popres e
indefesos.
lntegrar~e no mundo, como aprendi em minha
fronteiriça Cidade de Sant'Ana do Livramento, lá na
fronreira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, não
signifiCa abrir mão de nossa identidade nacional, de
ter um projeto independenre de desenvolvimento e
de acreditar na capacidade do nosso povo.
Nas mais belas páginas da história do meu
Partido, o PTB, estão registradas as lutas que con- .
sagraram o monopólio do petróleo e a decisão política de construir uma nação com independência e soberania económica.
Esse compromisso está vivo na memória popular e ainda hoje marca o destino desSa legenda, que,
nesre momento, tem o dever de resgatar esses valores que dignificam a vida política nacional.
Tais fatos evidenciam, portanto, que, antes de
ser um debate ideológico, a questão do petróleo e
da PETROBRÁS é um jogo de interesses, mais exatamente interesses de nações, para os quais não se
pode fechar os olhos, sob i>ena de, por falta de visão, irresponsabilidade ou covardia, comprometermos o futuro do País.
O Congresso Nacional, neste momento, sem
fugir de suas funções e prerrogativas legislativas,
rião Pode e não deve arcar com a responsabilidade
de tomar decisões tão importanres à revelia da população.
· Assim como ocorreu duranre o proc~ constitucional, em 1988, é fundamental levar o debare ao
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povo, ouvir as entidades representativas da sociedade, assegurar o dire~o à manifestação aos cientistas, respeitar a experiência dos que consvuíram a·.
história deste País.
·
·
Daquela vez, o Congresso Nacional, eleito
para essa finalidade e fiel aos desígnios populares,
consagrou na Constituição o monopólio do petróleo
e a PETROBRÁS nacional por 441 vo10s a favor, 6
vo1lls contra e 7 abstenções.
Assim, apesar da promessa do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do empenho do Senador
Ronaldo Cunha Uma, a aprol(ação de qualquer
emenda relativa ao monopólio do petróleo continua
a exigir lei complementar para regulamentar o se10r.
A palavra do atual Presidente merece todo o
respeito, mas a questão em debate, pela sua dimensão econõmica e estratégica, não pode estar vincufada apenas aos desígnios de uma pessoa, de eventua! correlação de forças do Legislativo ou de determinada conjuntura política
O monopólio do petróleo, de que a PETROBRAS é o símbolo maior, é fruto da luta de milhões
de brasileiros, de uma das mais belas mobilizações
da Hisfória do País, que envolveu todos os se1llres
da vida nacional, e do esforço e dQ patriotismo das
gerações futuras.
Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado- ·
res, qualquer mudança no regime de monopólio da
PETROBRÁS, além de ouvir a sociedade e respeitar
a hisfória do País, deve também levar em conta a
soberania nacional, a conjuntura econõmica e política mundial e os interesses da maioria do povo brasifeiro.
Por isso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é que, tendo apoiado a realização de plebiscito
popular para referéndar as mudanças constitucionais em curso, também fui signatária das emendas
que propõem incluir, no texto da lei, garantias de
que a União deve permanecer com o controle efetivo
da PETROBRÁS, não apenas como mais uma empresa, mas como geslora do monopólio desse setor
estratégico ao desenvolvimento nacional.
Portanto, dessa forma, com essa convicção,
com esses compromissos e com esse visão do passado, do presente e do futuro do nosso Brasil, estarei votando contra essa emenda proposta.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Jefferson Péres. .
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr>s e Srs. Senadores, o Senado realiza
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uma sessão histórica, ~rque vamos eliminar, hoje,
ao mesmo tempo, uma demasia i~cional e um
anacronismo econõmico.
Uma demasia institucionai porque·ci Brasil õrvide com o México a esquisitice de ser o País que
tem, inserido na sua Constituição, o monopólio .estatal do petróleo; Brasil e México, e· mais ninguém.
Portanto, retirar esse dispositivo da Constituição é
apenas fazer com que nos aliemos à quase totalidade dos países do mundo.
Monopólio existe, Sr. Presidente, mas na legisfação infraconstitucional, e assim mesmo em meia
dúzia de países. Que me conste, tan1ll quanto eu
sei, monopólio estatal do petróleo, entregue a uma
empresa estatal com exclusividade, apenas seis ou
sete países do mundo mantém: Brasil, México; Venezuela, Kwait, Irã e Arábia Saudita
Quando os· defensores do monopólio estatal do
petróleo - a quem muito respeito, acred~do na sua
sinceridade de propós~o. mas cujos argumentos não
posso aceitar- falam em segurança e soberania nacional, é de se perguntar se apenas seis ou sete paises do mundo são soberanos, porque todos os países do mundo, praticamente, com exceção desses
seis ou sete, simplesmente não têm monopólio estatal do petróleo.
Coloca-se a discussão num tom emocional,
ideologiza-se o debate de uma questão que não deveria ser tratada desse modo.
Existem, na verdade, duas correntes: uma que
entende que o monopólio é melhor para o País, e
outra que, com o mesmo fervor patriótico, pensa que
o melhor para o País é a quebra do monopólio, é ó
regime concorrencial. Vamos desmistificar o debatá
Não está em jogo aqui a segurança, e muito menos
a soberania do Brasil.
argumento de que a quebra do monopólio levará fatalmente à destruição da PETROBRÁS, que
me perdoem os que 0 sustentam, mas é uma falácia. Ninguém está defenderido a privatização da PETROBRÁS, ela não está em jogo. Além da palavra
do Presidente da República, creio que não interessa
ao País privatizar a PETROBRÁS, até porque uma ·
empresa estatal vai servir para evitar a formação de
um cartel de empresas privadas. A presença de uma
empresa sob o controle do Estado é indispensável
para manter a concorrência no mercado do petróleo.
Portanto, a PETROBRÁS não será de forma alguma
privatizada.

o

t até injurioso para com esse empresa se pensar, também, que ela não terá capacidade de enfrentar a concorrência das multinacionais. A PETRO-_ · · ·
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BRAS·já enfrenta essa concorrência, aqui, na distribuição com a BR, já enfrenta lá fora oom a BRASPETRO. Por que a PETROBRAS não suportaria a
concorrência das multinacionais se o monopólio fosse quebrado?
Se não bastasse isso como especulação, aí
estão os. exemplos de dezenas de palses do mundo,
Sr. Presidente, que pÓssuem empresas estatais de
petróleo sem o monopólio, e nenhuma dessas empresaS' foi até hoje esmagada pelas multinacionais.
É outro argumento falacioso que também precisa ser
descartado.
Falo, Sr. Presidente, com a autoridade de
quem, em 1953, foi para as barricadas defender o
monopólio estatal do petróleo: Não errei ontem, nem
erro hoje. Estava certo à época, o monopólio era necessário, porque o mercado do petróleo era inteiramente diferente, e o monopólio era uma exigência
do momento. Hoje, sou éontra o monopólio, porque
o· iilteresse nacional exige a sua quebra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo
a palavra ao Senador Romero Jucá, para encaminhar a votação.
·
O SR. 'ROMERO JUCA (PFL.-RR. Para ancaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - $r. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a palavra para
res5altar a importência désta votação e da abertura
do mercado na questão do petróleo, principalmente
para a Amazônia Ocidental e para o meu Estado de
Roraima
·
Ao longo do tempo, temos sido penalizados por
conta do monopólio da PETROBRAS, já que Boa
Vista, a capital do nosso Estado de Roraima, dista
apenas 200 quilômetros. da Venezuela, um dos
maiores produtores de petróleo do mundo; no entanto, Roraima e toda a região da Amazônia Ocidental
praticamente não podiam participar desse mercado
e serem abastecidos por ele. Para se colocar um
barril de petróleo no Estado de Roraima, pelo sistema de abastecimento brasileiro, gastam-se dois barris de petróleo, o que onera demasiadamente os coIres públicos brasileiro.
Com essa votação, com a abertura do mercado, com a possibilidade que se avizinha da criação
de empresas, inclusive em se tratando, no caso da
Venezuela, da PETROAMÉRICA, uma associaçã:o
da PETROBRÁS com a PEDEVESA - Petróleos da
Venezuela, vislumbra-se um futuro alvissareiro para
a região que represento.
Portanto, gostaria de registrar aqui o nosso encaminhamento, a nossa proposta de votar favoravel-
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mente, com a esperança de que a quebra do monopólio, longe de enfraquecer a PETROBRÁS, possa
fortalecê-la ainda rnais, fazendo com que as pesquisas avancem em toda a Amazônia Ocidental.
Temos, em Roraima, áreas potencialmente
produtoras de petróleo, onde, inclusive, já foram realizados estudos. Temos também, no Estado vizinho
do Amazonas, uma potencialidade mt.ito grande, na
Bacia do Urucu, de abastecimento de toda a regõão
com gás. Enfim, temos um mercado promissor, onde
a participação internacional, junto com a PETROBRÁS, poderá ser feita de forma substancial.
Quero, portanto, registrar o meu voto positivo e
favorável a essa abertura. Entendo que o problema
do abastecimento da Amazônia Ocidental poderá
ser equacionado a partir da realização de novas
pesquisas, e também do ingresso do petróleo venezuelano, o que, sem dúvida nenhuma, poderá ser
um fato promissor para o desenvolvimento da região.
Gostaria de dar um exemplo do que significa
racionalizar o abastecimento de petróleo. A Prefeitura de Boa Vista tenta comprar asfalto para ãs ruas
da cidade. Numa compra de R$200 mil de material
asfáltico, procu~e gastar mais R$800 mil para
transportá-lo até Boa Vista. Se tivéssemos condições de ingressar o material pela Venezuela, em apenas 200krn de· estrada, pagaríamos por esse petróleo um quinto do preço que os órgãos públicos estão
pagando. Este fato demonstra a racionalidade dessa
medida e a importância que esta votação tem para o
cóntexto dí! Amazônia Ocidental.
Portanto, quero registrar meu voto favorável, o
meu voto positivo. Espero, com esta votação hislórica nesta Casa, não só a ampliação da produção nacional mas também o fortalecimento da PETRO·BRÁS.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra, para encaminhar à votação, o Senador Ramez Tebel
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, eu também me abalanço ao
encaminhar a votação. Esta ·sessão do Senado da
República é hislórica, é uma sessão de transcendental importância. Hoje o Senado Féderal vai coroar a série .de reformas constitucionais já votadas
pelo Congresso Nacional, que têm como objelivo
modernizar a economia brasileira, inserir o Brasil no
contexto da economia mundial, modernizar o nosso
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País e,.em ousando mesmo nessa modemi~ção.
diminuir as desigualdades sociais, as desigualdades
regionais reinantes no solo brasileiro.
.
Sou daqueles, Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, que têm sustentado a abertura da economia Na questão do petróleo, também tive meus instantes de agonia e de angústia. Vale salientar que a
votação desta emenda apresenta aspectos sul generis, porque demonstra a simplicidade do Presidente da República, que precisa ficar ressaltada
Esse documento sul generis, que acoll]iwme.brasileiro que sou, demonstra inequivocamente que se
quer trilhar os bons rumos e os bons caminhos em
defesa dos interesses nacionais.
. . ..
Assim é que acredito na preservação da .PETROBRÁS, acredito firmemente na palavra do Presidente da República, acredito que a lei regulal)l..flladora vai preservar .a PETROBRÁS, vai preservar a
bacia já sedimentada onde a PETROBRÁS, .durante
muilos e muitos anos, investiu, por intermédio: 99s
seus técnicos, todo o seu empenha em favor do petróleo no solo brasileiro.
. .
. . . . .... .
Fui Relator- tive essa sorte, Sr. Presidente, de
dar a minha modesta contribuição - daquela elne.ida
constitucional que considero ser o guard~uva çle
todo esse processo de reformas constifucicinai§.... ·
O SR. pRESIDENTE (José Samey) - P.eço a
atenção do Plenário, pois temos· um .o.rador !1f1 ~.~
na
O SR. RAMEZ TEBET - Refiro:-me àquela
emenda que acabou com a discriminaçãq entre o
capital nacional e o estrangeiro. Vejo., portanlo, nessa emenda, o coroamento do lrabalho realizado pelo
Congresso Nacional, pelo Senado da República, que
tem cumprido seu papel.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs.. SenadoreS, tenho
sustentado também a polêmica questão acerca·da
regulamentação que flexibiliza o petróleo ou por lei
complementar ou por lei ordinária Sustenlo que o
meu valo - e quero deixá-lo registrado nos Anais
desta Casa - não depende em nada da c;arta do Presidente da República concernente a esse tópico: lei
ordinária ou lei éomplementar.
Entendo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que é na soberania do Congresso Nacional, na
vontade desta Casa, imbuída de bons propósitos,
querendo acertar, que vamos encontrar, mesmo
através de lei ordinária, o verdadeiro caminho para
defander aquilo que é mais importante: o interesse
nacional.
Muilo se tem escrito, debatido e falado, e sinlo
. · agora que acabei de regressar de alguns países da
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Europa - que, atualmente, a ideologia predominante
no mundo não é mais acadêmica, não é mais baseada em ser de esquerda, de direita ou do centro, é
ser em defesa do interesse nacional. Verdadeira
ideologia hoje é fazer a pergunta "o que é bom para
o País?" E o que é bom para o País ·deve ser votado
. independentemente de rótulos.
..
Hoje entendo que não cabe mais isso. Muilos
Uderes tem afirmado isso e nãO encontro o. figurino
adequado para vestir qualquer .homem público da
roupagem de esquerda, direita ou de centro.. Prefiro
ficar com os que defendem o interesse nacional e os
interesses do povo.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e .Srs. Senadores,
quero deixar registrado este meu. posicionamenlo e
.aproveitar a oportunidade,. sim, é preciso render um
.t.libulo, uma homenagem ao Relator dessa màtéria
.. Refiro-me ao grande ~lho feilo. gelo Senador R.o. naldo Cunha Uma, da. nossa querida Para ·oa, perfeito, de persU<IS!iQ, um estudo metict.lloso, mantendo
um posicionamenlo firme.e até mesmo fazendo com
. que esse projelo fosse enriquecido eom uma. carta
d!ll!lYra do próprio Presidente da República .Encerro, portanto, as minhas palavras, .cUf(lllrimentando não só o Relalor, Senador Ronaldo Cunha Uma, como também. o Senado da República,
. oeste instante em que nos.preparamos para votar a
..l!J!ima. das reformas constitucionais. que nos foram
propostas.
..,. . .
. Era o que tinha a dizer.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden. te, .peço a palavra, para encaniinhar a votação.
O SR. PRESIDENTE .(José Samey) - V. Exª
... tem a palavra, para encaminhar a votação.
A SR,A. BENEDITA ·DA SILVA (PT-RJ. Para
encaminhar a· votação.· Sem revisão da oradora.) · Sr•. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não me
canso de ocupar a tribi.U1a, sempre que tenho opor. !unidade, para dizer que ·não sou um dinossauro ao
defender o interesse nacional e peia minha posição
contrária à quebra do monopólio do petróleo. Eu o
faço com a consciência de brasileira que vê nas nossas empresas o caminho, a saída para garantir o del>Snvolvimento econômico e o emprego em nossa
Nação.
Não tenho procuração do empresariado. Tenho
a convicção política e a consciência social de que o
que nós estamos fazendo hoje naáa mais é do que
passar um cheque em branco. Acredito que o Presidente da República tenha uma vontade enorme,
como já expressou tantas vezes, em resolver os problemas de nosso País. Mas essa vontade enorme .
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do Presidente nãQ pode ser colocada no papel? Eu
não tenho aqui.,a garantia de que a PETROBRÁS
será responsável pela manutenção das baci!!S sedimentares, o trabalho ainda não foi concluído.
Portanto, por mais boa vontade que tenha o
Relator, Senador Ronaldo Cunha Uma, por quem temos zelo, respeito e sabemos que foi incansável na
tentativa de introduzir apenas essas frases - e não
conseguiu -, não é passivei aceitar a aprovação desse texto se não couber a garantia da· manutenção
das aluais bacias sedimentares, onde a PETROBRÁS já está aluando através de pesquisas e prospecções. Confiar apenas na palavra do Presidente
não é o suficiente para garantir a independência e a
liberdade para defender, com muita garra, o interesse nacional. Sem inserir a PETROBRAS, que economizou para este País mais de 184 bilhões, não é
possível concordar com isso.
Dizem até que o direito da minoria é chiar e o
da maioria, votar. Não entendo dessa forma. Este
plenário tem tido a oportunidade de ser palco de
grandes discussões.
Contudo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso que não e!igotamos totalmente a possibifidade de garantir a essa grande ell)presa a continuidade do seu processo de crescimento e estamos
permitindo uma disputa que considero inteiramente
desfavorável.
Quem poderá garantir que ela seja a detentora
e tenha a manutenção dessas explorações, se não
conseguimos inserir essa cláusula no texto? Quem
irá garantir que a PETROBRÁS, colocada na disputa
com as empresas estrangeiras, tenha condição de
nos garantir, do ponto de vista econômico, os bUhões e bilhões que garantiu até hoje?
Para concluir, quero dizer que não sou um dinossauro, com a consciência social de que estamos
entregando um patrimõnio. E a decisão deve ser
pura e simplesmente de responsabi !idade nossa do
ponto de vista político. Não posso crer que quem entende, evidentemente, do ponto de vista tecnológico
e econômico, possa concordar com o-que-nós, do
ponto de vista político, estaremos fazendo daqui a
pouco.
Portanto, a minha posição é contrária a essa
decisão.

e

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Jader Balbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
President!:l·~ Sr"s e Srs. Senadores, desejo apenas
registrar os meus cumprimentos ao trabalho realiza-
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do pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, na condição
de Relator na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que deu oportunidade ao Senado Federal de conhecer, através de exaustivo trabalho, dados relativos à política de petróleo no Brasil hoje.
E mais: preocupado com a regulamentação
dessa emenda constitucional, o Senador Ronaldo
Cunha Lima conseguiu fazer com que o Presidente
da República, em manHestação escrita, garantisse
algumas questões que considerava válidas em relação à lei que regulamentará essa emenda constitucional.
Não tenho por que duvidar da palavra do Presi- _,
dente da República, particularmente da sua palavra
escrita formalizada ao Presidente do Congresso Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, considero uma vitória
do trabalho do Senador Ronaldo Cunha Lima e do
Senado Federal essas garantias apresentadas pelo
Senhor Presidente da República, de que, na legislação complementar, as bacias em que a PETROBRÁS está aluando ficariam garantidas à PETRO- __
BRÁS; de que, em concorrência, a PETROBRÁS
terá preferência; de que a PETROBRÁS não será
privatizada; além da possibilidade da regulamentação, através de quorum qualificado, da manifestação do Senhor Presidente da República. Considero
tudo isso uma vitória do Senado Federal nesta discussão.
Apenas gostaria de, no momento em que discutimos a ú~ima emenda constitucional enviada pelo
Presidente, em tramitação no Senado, de fazer um registro. Já começo a ver na imprensa manifestações de
que o recesso de dezembro poderá ser sacrificado em
razão da tramitação das emendas constitucionais.
Não me importaria, Sr. Presidente, de trabalhar
em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Apenas
quero fazer um registro aqui, no momento em que
louvo a atitude do Presidente da República, de que,
na apreciação dessas emendas, tem-se dito ao Congresso - e através da imprensa -da urgência na tramitação. Sr. Presidente, até aqui o Congresso ainda
não recebeu nenhum projeto de regulamentação das
emendas. Nenhum. Nem o da cabotagem, para o
qual havia pressa e urgência. Te riamos que apreciar
tudo com muita urgência A imprensa ficou proclamando que o Congresso precisava ser diligente.
Quase que sacrificávamos o recesso do mês de julho, porque a regulamentação da Emenda das Comunicações era iminente e necessária
Faço, portanto; um apelo ao Governo, nesta
oportunidade. Estamos ansiosos, ·Sr. Presidente, ·
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para discutir as propostas reguladoras, mesmo porque falta a todas essas emendas aprovadas a regulamentação, pois não são elas auto-aplicáveis.
Espero, liderando um Partido que apóia o Governo nesta Casa, que o Executivo apresse a regulamentação, para que o Congresso possa, mais uma
vez, dar a sua contribuição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a
palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s.e Srs. Senadores, a minha posição
é conhecida, mas quero registrá-la: acompanho os
votos dos Senadores Josaphat Marinho e Antonio
Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às vezes é realmente engraçado ver a maioria dos Senadores desta Casa e os Deputados da Câmara Federal afirmarem que estão votando a matéria para defender o interesse nacional. Estão votando não só a quebra do
monopólio da PETROBRÁS, mas tqdas as emendas
que reformularam o Capítulo da Ordem Econômlca
da nossa Constituição, votada tão recentemente, em
1988.
Hoje, seis anos após, já todos acreditam na necessidade de mudanças. Parece até que política
acontece apenas localmente, esquecem-se que política acontece a nível mundial. EsqiJeeem-se que o
Brasil é um País que, ao longo de toda a sua história, só tem servido para transferir riquezas e, como
todos os países da América Latina, para dar aos povos dos países chamados desenvolvidoS do Primeiro Mundo uma vida muito mais digna do que a do
povo brasileiro e, evidentemente, sem levar em consideração que as nossas potencialidades, as nossas
riquezas são incomensuravelmente- maiores do que
as que eles possuem. O que eles detêm é o poder
político, é o poder militar, é a união de forças que
comandam o mundo, que dizem ao mundo como ele
deve ser.

sa regra, um campo em que o Governo de Vargas e
a nacionalidade dos brasileiros se levantaram e ocuparam esse espaço e garantiram ao Brasil o monopólio dessa exploração.
O resultado está aí. t' um resultado extremamente positivo para esta Nação e trouxe uma produção anual de 800 mil barris/dia, havendo uma projeção para que cheguemos, em breve, a ser auto-suficientes no nosso consumo. t' uma empresa que
mostrou eficiência, capacidade técnica e é a primeira do mundo em exploração de petróleo em águas
profundas. Agora, contudo, querem abrir a oportunidade para que as multinacionais venham ao nosso
País, afirmando que há uma tendência para a quebra do monopólio, porque este é algo ruim, como se
todas as explorações de petróleo no mundo inteiro
não fossem feitas através de monopólio.
Não há concorrência para a exploração de petróleo. Praticamente, o petróleo é detido no monopólio, mesmo que, em nível mundial, pelas sete irmãs
_conhecidas. Agora querem quebrar o monopólio da
PETROBRÁS no Brasil, querem abrir essa porta,
essa oportunidade.
- Não acredito que não se vá privatizar a PETROBRÁS; hoje se busca privatizar a Companhia
Vale do Rio Doce. Todos os políticos são contra,
mas o Governo está determinado a fazê-lo. Quem
nos garante que no futuro não pensarão em priVatizar a PETROBRÁS e entregar este nosso Pais,
cada vez mais, nas mãos do imperialismo e do capi"tal internacional, por determinação do Primeiro Mundo? Perdendo o nosso poder econômico, tornar-nosemos numa nação ainda mais submissa, tendo de
ceder às pressões do Primeiro Mundo desenvolvido,
levando o nosso povo a essa situação de miséria e
ostracismo.
Lembro-me de que há dez anos o Brasil se colocava em 562 lugar entre as nações do mundo, em
nível de desigualdade social. Agora, em 1995, o
Banco Mundial nos informá que, na estatística, o
nosso_ País encontra-se em primeiro lugar no mundo
em nível de desigualdade social. Somos o primeiro!
Passamos do 562 para o primeiro país do mundo em
nível de desigualdade social!

Infelizmente, a nossa elite política não enxerga
esses fatos, não enxerga que o Brasil é um f1BÍS
que, ao longo da sua história, só tem servido para
transferir riquezas. As emendas qúe votamos aqui
na ordem econômica, a quebra do monopólio da PETROBRÁS hoje contribuirão mais ainda para essa
situação que vivemos ao longo da nossa história. A
PETROBRÁS talvez tenha sido uma exceção à nos-

Tenho certeza de que a quebra do monopólio
da PETROBRÁS só contribuirá para dificultar, mais
ainda, a nossa situação, fazendo nosso Pais sempre
submisso ao poder econômico e às _suas determinações. Com isso seremos uma Nação cada vez
mais pobre e oprimida.
De forma que é preciso refletirmos um pouco
sobre essa questão. Os que votam a levar da que~
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bra do monopólio da PETROBRÁS cometem um
grave erro que só a nossa história e o tempo haverã o de convencer a cada um dos senhores.·
Em riomeâo meu Partido, votamos contra esta
emenda constitucional de iniciativa do Presidente da
República Em seguida, votaremos favoravelmente à
emenda do Senador Roberto Freire.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima, Relator da
matéria
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço permissão para falar da tribuna
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pode V.
Ex" falar de onde desejar.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, o Relator não é o último a falar?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sim. Não
há nenhum orador inscrito.
O SR. PEDRO SIMON - Estou inscrito.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
não registra a inscrição de V. Exª
O SR. PEDRO SIMON -Não tive a sorte de V.
Ex" observar a minha mão erguida, assinalando a
vez de pronunciar-me.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra, primeiramente, a V. Exª, e, ein seguida,.
ao Senador Laura campos que também acaba de
pedir a palavra
·
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta hora, vivemos
um momento histórico.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex~ que chame a
atenção do Plenário para que haja silêncio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito
às Sr"s e aos Srs. Senadores que mantenham o silêncio para que a Casa ouça o Senador Pedro Simon, que está na tribuna
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, algumas questões devem ser enfocadas. Primeiro, a posição do Presidente da República, Fernando· Henrique Cardoso, que, como candiâató, é a favor da flexibilização do monopólio, mas com a coordenação
da PETROBRÁS. Isso está no discurso de campanha. Vamos fazer justiça ao Presidente.
A posição de Sua Exeelência como Presidente
está na carta endereçada ao Senador Ronaldo Cunha Lima, que dizia: a PETROBRÁS continua, as reservas da PETROBRÁS continuam, os acordos 'serão feitos via PETROBRÁS. Essa é a palavra do
Presidente.
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Diz mais Sua Excelência Isso eu já havia dito
ao meu Líder na Câmara dos Deputados, na hora
em que essa· tnatéiia foi votada na ·Câr(lara. Em carta endereçada a V. Ex", Sua Excelência diz: "Estou
comunicando ao meu líder no Senado que mantanho a mesma posição".
.
É claro, o Presidente da República mantém a
sua histórica posição de candidato, dizendo que é a
favor da flexibilização, desde que desapareça o moc
nopólio, vote-se hoje a exclusão do monopólio, mas
se mantenha a PETROBRÁS e a coordenação seja
feita via PETROBRÁS.
Por que veio a carta do Senhor Presidente ao
Relator, endereçada ao Presidente Sarney? E por
que o Relator alterou seu projeto se o seu relatório
original continha o que está na carta? Por que o Presidente da República pediu ao Relator: "Estou de
acordo, mas isso tem que ser votado já. Vai ter que
voltar para a Câmara. Vai demorar. Assumo o compremissa contigo"? ·Está aqui na carta. Como o negóció era urgente, e como tinha que ser, e como não
podia demorar, aceitamos na Comissão o parecer
do Relator, e este disse: "Não mudo a minha 'palavra. Não mudo o meu parecer. Este é o mesmo. Só
que confio na palavra do Presidente. E o Presidente,
na sua carta, está dizendo que está de acordo com
o meu parecer".
Isso foi em junho, estamos quase em nevembro... o que aconteceu depois? Meu líder terminou
de falar. O que disse o meu líder? O Governo tem
interesse nas votações, nas emendas constitucionais, na regulamentação. Na minha opinião, certo;
na opinião de alguns, errado. Mas não está corrend_o
apressado da noite para 0 dia Não é essa a urgência necessária Tanto não houve, que poderíamos
ter votado o parecer inicial do Relator Cunha Lima, e
esta matéria já estaria na Câmara e já teria sido vo- .
!ada por lá. Então, por quê, Sr. Presidente? Há quase uma unanimidade aqui. Gostaria de saber, porque não cheguei a entender, quem é contra a carta
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Nenhum
Senador, ao que sei, manifestou-se contrário ao.
pensamento do Presidente. O pensamento de Sua
Excelência é o entendimento. Nesse caso, confio
nele e não tenho por que duvidar da sua palavra,
pois estou convencido de que ele esteja certo e tenha boa intenção. Se a essas alturas está provado
que a urgência não é urgentíssima, por qu~ não vo!ar?
·Vou além, vou à emenda do Senador de Pernambuco, Roberto Freire, que está aquém do j)ensarnento do Presidente da República A emenda diz ·
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que uma empresa pública poderá coordenar, não é
preciso ser a PETROBRÁS. Lerei a emenda:
"Art. 177 ..............................................
§ 1~- A União, por intermédio de empresa estatal, poderá contratar com empresas privadas ou estatais, nacionais ou estrangeiras, a realização de atividades previstas nos incisoS I a IV deste artigo, observadas as condições que a lei estabelecer.•
A emenda do Senador Roberto Freire está
aquém, Ãsrque a carta do Presidente diz "é a PETROBR S". A emenda do Senador Freire diz que é
uma empresa estatal, que poderá ser uma espécie
de coordenadora, em que a PETROBRÁS fica em
condições de igualdade com ás outras empresas privadas.
Sinceramente, vo1o a favor da emenda ãtzendo
que assim es1ou votando a favor da carta do Presidente da República, dizendo que não es1ou duvidando de Sua Excelência, dizendo que confio na palavra dele, mas dizendo, também, que ficou claro que,
de junho até agora, o assun1o não é tão urgente; podemos votar a proposta agora e daqui a um mês podará estar sendo votada na Câmara
Com a maior tranqüilidade, fico com o Presidente Fernando Henrique Cardoso; com a sua carta.
Emociono-me quando falo isso porque a carta do
Presidente da República é igual ao· discurso do candidato; a diferença é que podemos agora ajudar o
Presidente.
E qual é a maneira de ajudarmos 0 Presidente? A maneira de ajudarmos o Presidente da República é pegarmos a carta dele e a colocarmos dentro
da Constituição hoje, aqui; sendo votada assim, a
Cãmara dos Deputados terá que referendar a matéria, porque não podemos garantir que a carta do
Presidente seja aceita pela Câmara. Se votarmOs o
que está na carta do Presidente da República e na
emenda do Senador Roberto Freire, estaremos votando o que quer o Presidente e deixando a Cãmara
na obrigação de votar o pensarnen1o do Presidente.
Agora, se votarmos o que está na Cãmara e deixarmos para o Presidente, no futuro, mandar uma
emenda, não sei se a Cãmara aceitará a emenda do
Presidente, porque Sua Excelência diz: o que es1ou
mandando na carta ao Presidente Samey e es1ou,
comunicando ao meu Líder no Senado é o mesmo
que fiz ao Líder na Cãmara dos Deputados. E o Líder na Câmara votou, encaminhou, falou em nome
do Presidente e não adiantou.
A maneira de ajudarmos o Presidente, a maneira de o Senado Federal identificar-se com o Pre-
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sidente da República é pegar o tex1o de Sua Excelência e juntar ao texto da emenda do Senador Roberto Freire, com a qual vou votar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a patavra ao Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,.
Sr"s e Srs. Senadores, estava entre o comodismo do
silênci~ e a obrigação. de gastar alguns rrúnutos
cumprindo ·com consciência .o exercício de meu
manda1o.
Foram brilhantes os argumentos despendidos
por aqueles que defendem o processo. Fernando
Henrique Cardoso, sociólogo, afirmou que o Plano
Real era um processo, um processo que Começou
sorrateiramente e elevou a inflação. Sua Excelência,
enquanto Ministro, elevou-a de 25% para 46% ao
mês. Elevou os preços, congelando os salários, até
que os preços não puderam mais subir, e houve
esse processo de congelamen1o, feifo pelo mercado,
um mercado exaurido, incapaz de mostrar a sua capacidade de compra De outro lado, estão Pl> co_merciantes e .os industriais que sabem que, se elevassem mais os seus preços. teriam reduzidas as suas
vendas e entrariam na falência, que já aumen1ou em
mais de 200% no prazo de apenas um ano e que
atingiu as gra(ldes empresas privadas, mostrando .
.que a tal deficiência privada, que a tal da lei çlo me.rcado não passa de uma grande balela.
Nietzsche dizia que não se indaga se uma proposição é verdadeira Dizia ele: o que me interessa
é se ela é útil. Aqui também não se trata de saber
se, na realidade objetiva, a Petrobrás - cujo réquiem
fazemos hoje, o réquiem ao gigante -, foi uma .grande realização da sociedade brasileira
O que sabemos, o que estamos vendo é que
Ílá um processá de deliqüescência, de destruição
não apenas da Petrobrás. mas das empresas estatais também administradas diante do mercado que
declara falência aos próprios privilegiados bancos
brasileiros que são socorridos pelos recursos do
Banco Central, pelos recursos da coletividade, enquanto a Petrobrás e a Vale do Rio Doce, por exempio, demonstram uma grande capacidade de administração.
se entregarmos essas empresas ao mercado,
veremos que o lucro desse mercado brasileiro é de
70%. Os administradores da Vale do Rio Doce e os
da Petrobrás ·hão recebem sequer 1O% da receita
dessas empresàs. Logo, o que vamos fazer é aumentar a taxa de lucro, delegar a administração dessas empresas à adrrúnistração mais cara do mundo
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que é a .administração exercida pelos capitalistas e
pelos banqueiros brasileiros que ficam com 70% da
renda nacional.
Em troca da Carta Magna, vamos obedecer e
aceitar a carta apressada do Senhor Presidente da
República. Por que não incluir na Carta Magna e sim
numa carta pequena, na carta do Senhor Fernando
Henrique Cardoso que tantas cartas escreveu e delas se esqueceu e mandou que nos esquecêssemos
também?
E entre outras coisas, o Senhor Fernando' Henrique Cardoso descreveu em seu livro chamado
-"Modelo Politico Brasileiro" essas relações que aí
estão, ambiciosas, querendo nosso subsolo, querendo explorar nossas riquezas; querendo instituir o
processo de quebra das empresas estatais. Nesse
processo sobre o qual Femarido Henrique escreveu,
ele pediu que não nos esquecêssemos de relações
imperialistas de dominação. F,oi isso que o Senhor
Fernando Henrique Cardoso escreveu e ensinou a
seus alunos.
, E agora muitos acreditam nele. Mas eu não
acredito. Eu não posso infelizmente acreditar no a-ustre intelectual brasileiro. Acreditei quando Sua Exc&lência disse que o Fundo Social de. Emergência ser-viria para socorrer a saúde e a educação, o Fundo
Social de Emergê'ncia foi desviado para outras finalidades. Não posso acreditar nele quando ele próprio
se esqueceu de tantas coisas que disse e voltou
atrás em relação a elas.

e

E seüm dia Sua Excelência for viajar, e se um
dia o Vice-Presidente assumir, e se um dia assumir
um outro no lugar do vice-Presidente, sem nenhum
compromisso, porque não assinou nenhuma carta?
Então, é óbvio que o Presidente da República em
exercício poderá fazer tudo aquilo que a carta promete que não será feito porque não será feito pelo
Presidente Fernando Henrique CardOsO~- mas sim
pelo seu vice-Presidente ou por um substituto eventual do próprio vice-Presidente.
Não é possível, portanto, que inauguremos
agora uma nova forma de co~stituir nossas relações
tundamentais passando para essas garantias epistolares - garantias epistolares, repito -, que querem
substituir as garantias constitucionais. Rebelo-me
também contra a forma pela qual esse processo
está sendo feito, um processo quase kafkiano de
confundir a opinião pública ·e de permitir que, por enquanto, consintamos em quebrar o monopólio. Depois, num segundo lance, num segundo ato, esse
processo irá naturalmente avançar também sobre os
jazimentos de petróleo já identificados, vai avançar
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também - estou terminando Sr. Presidente, - sobre
as garantias que estão nessa carta assinada há poucos dias por Sua Excelência Portanto, entre uma carta magna e uma garantia epistolar, prefiro aqui nesta Casa, nesta Casa da
Lei, ficar com a Constituição e não com uma simples
carta que objetive dar garantias pouco fundamentadas, garantias pouco seguras, garantias pouco abalizadas para um assunto de máxima importãncia, qual
seja o da quebra do monopólio do Petróleo.
O SR. PRESIDENTE (José _Samey) - Com a
palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vota-se hoje, em
plenário, a Proposta de Emenda à Constituição que _
tem por objetivo alterar o regime jurídico da exploração do petróleO, modificando a redação do § 1 do art 1 da Constituição. Àpós idas e vindas, o Relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Senador Ronaldo Cunha Lima, -manteve, sem qualquer inovação, o texto advindo da Câmara dos Deputados. A posição final do Relator resultou de uma correspondência enviada ao Presidente do Congresso Nacional pelo Presidente da
República, assumindo o comprOmisso de, ao enviar
projeto de lei regulando a nova disposição sobre a
matéria, propor que a PETROBRAS não seja passível de privatização; que a União não contrate empresas para a pesquisa e lavra em áreas que tenham
produção já estabelecida pela PETROBRÁS; que
nas licitações para concessão de pesquisa e lavra,
no caso de igualdade das propostas apresentadas,
- seja assegurado à PETROBRÁS direito de preferência nas contratações. Ventilou, ainda, o Chefe do
Poder Executivo, que, "havendo fórmula regimental",
parecia-lhe que a regulação dessa matéria deveria
- ser aprovada ein votação qualificada
A proposição aprovada na Câmara dos Deputados estabeleceu o seguinte: 1º) a União, detentora
do monopólio no setor petrolífero, pode contratar
com empresas estatais e privadas as atividades inerentes à pesquisa, lavra. refinação, importação e exportação e transporte de petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos e seus derivados, na forma estabelecida em lei; 2"-) a lei anteriormente referida deverá dispor sobre a garantia de fÕmecimento em
todo o terrilório nacional, as condições de contratação, a estrutura e atribuições do órgão regulador do
monopólio e; 3") está vedada a edição de medida
provisória para regular esta matéria
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Na Comissão, CCJ, o Partido dos Trabalhadores àpresentou duas emendas: uma que mantinha o
exercício do monopólio estatal por empresa· pública
ou sociedade de economia mista vinculada à União,
facultando-lhe a con!ratação dé parcerias e terceirização de atividades com empresas privadas; outra,
garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes
no Brasil a participação no restilado da exploração
de petróleo ou gás natural, recursos hfdricos e demais recursos minerais ou naturais. Essas emendas
foram rejeitadàs pelo Relator, assim como as emendas que buscam condicionar a .regulação da matéria
à legislação de nalureza complementar.
Após o Presidente da República haver dirigido
ao Congresso Nacional a correspondência já citada,
o representante do PT na CCJ, Senador José
Eduardo Outra, apresentou emendas que convertiam em texto constitucional o5 compromissos assumidos pelo Execlllivo, por duas razões: urila; porque
tomava rígida a vontade política manifeStada; duas,
porque 1,1ma simples carta não tem valor juridico-institucional algum. Lamentavelmente, o Relator preferiu confiar na palavra empenhada pelo Presidente da
República, sem considerar que o Presidente pode
ser outro por diversas circunstãnciãs, como, inclusive, a de haver um novo Presidente após a nova e!eição. Cumpre observar que o redigido não assegura
a manutenção, pela PETROBF!AS. das aluais bacias
sedimentares onde já esteja aluando, através de
pesquisas e prospecções, mas ainda sem resultados
produtivos. Já a observância de lei complementar
para dispor sobre a matéria não se. prende à fórmula
regimental, mas à necessidade de expressa menção
no texto da Constituição•. Durante a discussão da
PEC em plenário, obtiveram número para apreciação, em plenário, as seguintes emendas: da. Senadora Júnia Marise, que estabelece ser necessária lei
complementar para regular a participação da iniciativa privada na exploração de atividades petrolíferas;
do Senador Roberto Freire, similar a uma apresentada pelo Senador José Eduardo Outra, que institui o
regime de parceria com a iniciativa privada, mantido
o exercício do monopólio estatal pela PETROBRÁS;
e outra, do Senador Antonio Carlos Valadares, que
transmuta em norma constitucional os compromissos assumidos pelo Presidente da República em sua
correspondência dirigida ao Presidente do Senado
Federal. Todas essas emendas obtiveram novamente parecer.desfavorável da CCJ. Assim, não tendo
sido observada a posição definida pelo PT para o
tratamentõ ·dispensado à quesfão do monopólio do
petróleo, a posição recomendada é de rejeição do
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parecer e aprovação das emendas de plenário dos
Senadores Antonio Carlos Valadares, Júnia Marise e
Roberto Freire.
O SR. PRESJDENlE (José Sarney) - Concedo a
palavra ao Senador Roberto Freire, para encaminhar.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, as·'911lendas apresentadas pelo Governo na ordem econõmica correspondem à posiçãO assumida pelo candidato Fernando
Henrique Cardoso durante a sua campanha
Esse é um dado importante para a política brasileira, porque, talvez, pela primeira vez uma campanha política definiu um programa de governo. O
povo brasileiro não pode dizer que estamos discutindo algCi de que não teve conhecimento quando da
sua escolha soberana no pleito. Mas é importante
salientar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando enviou as emendas, manteve também
o seu compromisso.
A emenda das Telecomunicações é expressamente o que no seu documento Mãos à Obra__está
escrito: garantir no setor estratégico a intervenção
do Poder Público.
A Câmara; por intermédio de seu relalor: retirou essa capacidade de intervenção que se dava
·.exatamente no caráter público da rede.
No caso do petróleo, a mesma coisa. O Presidente mudava o parágrafo único do art. 171, abrindo
a possibilidade daquilo que nós na Assembléia Nacional Constituinte havíamos vetado: que voltassem
os contratos .de risco, que voltasse a possibilidade
de parcerias com a presença da PETROBRÁS,
mantido o monopólio da União.
O relator, parte integrante da coricepção neoliberal que está presente em parcela do Governo, tantciu, e conseguiu, no seu substitutivo abrir a possibilidade da privatização da PETROBRÁS. Relegava a
um segundo plano e permitia essa possibilidade que
não estava permitida pelo Presidente na campanha
e quando enviou a sua emenda
O Presidente tenta resolver com declaração de
liderança e por carta enviada ao Senado. Até podemos respeitar a posição do Senhor Fernando Henrique
Cardoso, que tem demonstrado firmeza e coerência
como candidalo e como Presidente eleito; mas é importante dizer que estamos aqti decidindo institucionalmente e não em questões de confiança pessoal.
A Presidência da República é impessoal, até
porque os manda1Ds são determinados e têm alternância Temos que definir institucionalmente e não
em confiança pessoal.
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Por isso, se o Presidente tem essa posição, diz
que tem essa posição, por que o Senado não adotar
a posição institucional do Governo brasileiro? A nossa emenda - para a qual pedi requerimento de destaque, que postariormente vamos discutir e votar preenche exatamente toda essa concepção, mas
corresponde também à concepção do nosso Partido
de que a flexibilização, a abertura da economia, a
participação de capital privado na exploração petrolífera é algo que interessa à economia brasileira e,
portarto, atende ao interesse nacional.
Estamos cáminhando junlos e podemos caminhar com todos os setores democráticos da sociedade brasileira, excluindo talvez aqueles que querem
continuar no perfil institucional estagnado e aqueles
que pretendem manter um sistema de desigualdade
numa visão da ausência do Estado, de um Estado
mínimo, de uma perspectativa de que o mercado
pode tudo. Se pudéssemos aqui - e é este nosso posicionamento - definir, junto com o Presidente da
República, um grande consenso no plenário do Senado, evidentemente teríamos o mesmo consenso
na Câmara dos Deputados e poderíamos estar atendendo àquilo que me parece comum nesta Casa
Quer-se a flexibilização, admite-se a participação do
capital privado na exploração petrolífera, mas querse garantir a presença da PETROBRÁS num se10r
profundamente cartelizado e ainda estratégico do
ponto de vista energético.
Nesse sentido, essa é a posição que poderia
não ser apenas consensual neste plenário, mas na
Nação. Essa é a nossa posição. Por isso votaremos
contra o substitutivo aprovado na Câmara e referendado pelo relatório do Senador Ronaldo Cooha Uma.
que - é bom ressaltar - consegúu, pelo r;nenos, acalmar este País no sentido de que a PETROBRÁS permanecerá corno empresa estatal, adequada à política
cartelizada desse processo em nfvel internacional.
Votaremos contra o relatório e a favor da nossa
emenda, assegurando a flexibifização, a participação
do capital privado, mas garantindo aquilo que é múto caro à sociedade: a presença da PETROBRÁS.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais oradores para encaminhar a votação,
peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinete e em outras dependências da Casa
que compareçam ao plenário.
·
O-SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, estou pedindo a oportunidade de usar a palavra há
muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço
- desculpas, porque a Mesa não chegou a ter a honra
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de ver que V. Exª havia pedido a palavra, a qual to• dos nós, nesta Casa, ouvimos com o maior carinho.
Concedo a palavra ao Senador Darcy Ribeiro.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu pouco falo nesta Casa,
porque eu me sinto tão bem expresso no que os
meus pares dizem, que acho desnecessário acrescentar minha palavra à de todos. Por vezes. eu me
sinto ungido a falar. Isso acontece hoje, por duas razões.
Em primeiro lugar, creio que não estamos julgando só a Petrobrâs. Estamos também julgando ou
pondo em causa a honra, o renome desta Casa, do
Senado. Para minha surpresa, tive que aprender
que o Senado é uma Casa mais nacionalista que a
Câmara dos Deputados. Que aqui os interesses nacionais são mais profundamente meditados. pensados e defendidos.
.
.
Segundo, Sr. PreSidente, por uma coisa que
me sinto obrigado a dizer: economista não (Tlerece
confiança, a economia não é ciência Tan10 não. é
ciência que se encontram economistas eririnentes
em posições diversas quanto a matérias capitais.
Não podemos ir na conversa de economista e mui10
menos de economistas bisonhos, tecnocratas biso- _
nhos, que ganharam o governo para teses que são
puramente doulrinârias, como as teses privatista·s.
Tiveram a sua vez até três anos atrás, nos Estados
Unidos, e há mais tempo, na Inglaterra. Mas, hoje.
não_ têm mais. Vamos considerar não a política da
economia, mas a economia tecnocrática que nos recomenda, por alguma razão de lucro, abrir mão da
política de petróleo que tivemos até agora e que_ nos
livrou quem sabe de quantas guerras e quantos conflitos se estivéssemos sido jogados, em 1954, não
no monopólio, mas na disputa pelo petróleo.
Outro aspecto capitalmente importante é que
o petróleo é substancial à Nação, no caso de uma
nação corno a brasileira, a uma nação que tem reservas conhecidas suficientes para se manter. Disso não podemos abrir mãci, em nome de um lucro
que eventualmente uma empresa privada possa
ter, em nome da vantagem de que se possa explorar, aqui e ali, o petróleo, esquecidos de que temos empresas privadas também nesse campo,
que são anteriores ao monopólio e que cresceram
o_ que ·puderam crescer, com a mediocridade que
podiam crescer. Não têm comparação com o cres:
cimento da Petrobrâs.
Assim é que digo a esta Casa: em nome do
sentido do renome nacionalista deste Senado e em

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nome de que economia é política, e cumpre a nós decidirmos politicamente essa questão, ou seja, vendo o
'lue interessa a Nação, é nesse sentido que peço qué
.tOtem contra a quebra do monopólio do petróleo.
Muifo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais oradores para encaminhar a votação,
concedo a palavra ao Relator, Senador Ronaldo Cunha Lima. S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há poucos instantes, entre outros oradores, o eminente Senador
Pedro Simon disse que. vivíamos hoje um momento
importante da História deste Pais.
Em verdade, vivemos hoje um instante em que
o Brasil marca um encontro com a sua História: uma
história de ontem, de um passado de lutas, que convocou o povo a ir à rua para defender a sua soberania, e o instante presente, em que o Brasil desenha
perspectivas para alargar os seus horizontes e abraçar o seu futuro. Fico féliz, democraticamente féliz,
civicamente feliz, em ser participe do momento histórico que vive este País.
No momento, Sr. Presidente, -em que recebi a
designação honrosa de relatar a mensagem presidencial que consubstanciava alteração constitucional, principalmente ao art 177, âa flexibilização do
monopólio do petróleo, procurei me aprofundar, estudar, consultar, perquirir, ouvir, debater, auscultar,
enfim, para sedimentar um juízo e um julgamento
que pudesse refletir o sentimento nacional. Eu me
convenci, e ainda esse convencimento permanece
cada vez mai$ forte e arraigado, de que a PETROBRÁS, ao longo da' sua história e da sua vida, é uma
institJ..ição que merece, precisa, necessila ser preservada e fortalecida para ampliar o seu mareado, o
seu trabalho e a sua atuação. Uma empresa que, ao
longo de 41 anos, investiu, só no setor de petróleo,
US$80 bilhões, muito mais do que as 6.300 empresas multinacionais que aluam no País, em todos os
ramos da economia. ·
Convenci-me de que o petróleo representa um
setor estratégico não apenas a nível nacional, mas
internacional, e que 50% da energia do mundo inteiro é representada pelos derivados de petróleo; produto que faz circular no mundo cerca de U$800 bilhões e que motivou e motiva a cobiça internacional,
ao ponto de me levar a transcrever em· meu parecer
pronunciamentos, entrevistas, alegações, depoimentos de entidades e pessoas interessadas no assunto. Em função desse convencimento das potenciali-
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dades do Brasil, dos dados que recebi, dos debates
dos quais par:!icipei, inclusive com o Senador Roberto Freire, na Universidade Federal do .Rio de Janeiro, com estudantes, técnicos, professores, recebendo subsídios, formei minha convicção de que deveria propor algumas alterações ao substitutivo· aprovado pela Câmara dos Deputados. Essas alterações
são apenas de ordem técnico-foiTTlal, como fiz, mas
tarrilém de sentido profundo de mudança estn.turaJ e
conceituai, para preservar a PETROBRÁS pela imensa
e bela folha de serviço que tem prestado a este Pais.
Apresentei meu modesto parecer à Bancada
do PMDB, conforme havia combinado com o meu Líder, Senador Jader Barbalho. A posição que defendíamos era resumida em três pontos fundamentais:
preservar a PETROBÃÁS, não permitindo a sua
alienação; segundo, manter sob o controle da PETROBRÁS as 29 bacias sedimentares onde ela já
alua e explora; terceiro, assegurar à PETROBRÁS,
nas concorrências em que ela participasse e houvesse igualdade de propostas, a sua preferência.
A Bancada do meu Partido, o PMDB, ao tomar
conhecimento do nosso relatório, decidiu que aquela
posição deveria ser levada ao Senhor Presidente da
República, já que somos um partido aliado ao Governo e tínhamos a responsabilidade política de darlhe ciência da nossa posição.
Ali estivemos em companhia do Senador Jader
Barbalho, e o Presidente da Repúbfica reafirmava,
naquela oportunidade, que era exatamente aquela a
sua posição em relação ao monopólio do petróleo,
porque ele queria uma PETROBRÁS fortalecida
para poder, em parceria com outras empresas nç~
cionais· e internacionais, ampliar o mercado, desenvolver suas atividades, melhorar ainda mais a sua
tecnologia, tida e reconhecida como uma das melhores do mundo, principalmente em águas profundas.
E perguntava-me o Presidente qual a posição
que o PMDB recomendava naquele instante, e eu
lhe respondi, na presença do Senador Jader Barbalho: em relação à PETROBRÁS, habilifácla para a
concorrência e não debilitá-la para a sucumbência. E a
forma de habilifá..la para a concoriência e não debilitála seria assegurar-lhe a preservação sobre o controle
estatal e manter sob seu con1role as bacias sedimentares já existentes, além de assegurar-lhe, ainda, a preferência das licitações a serem realizadas.
O Presidente da República, com a sus responsabil!dade, disse que havia necessidade urgente da
tramilação e mostrava que o retomo à Câmara poderia impedir, inclusive, as negociações que estava
tratando com o Governo da Venezuela, numa parce-
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ria das mais salutares e que atende aos interesses
nacionais. Ele assumiu o compromisso histórico, solene, expresso, formal não cem o Relator, não com o
PMDB, não apenas com o Congresso Nacional, mas
com a Nação inteira, de encaminhar documento, formalizando a seu compromisso e a sua palavra.
Devolvi à apreciação e à análise da meu Partida essa prapasta,'e a PMDB acatou-a, até porque,
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não temas
coma duvidar da palavra do Presidente da República
e, cerna disse a Senador Jader Barbalho, ainda mais
da palavra escrita da Presidente da República Seria
duvidar das próprias instituições; seria duvidar da
destina deste País; seria duvidar da própria nacionalidade. Um documenta do Presidente de um Poder
encaminhada ao Presidente de outro Poder, formalizando compromissos, tranqüilizava-nos - e ainda o
faz -, porque nós, que, efetivamente, queremos a
preservação da PETROBRAS, estamos tranqüilos
de que ela estará preservada pela palavra e pelo documento da Presidente da República
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, confessei - e o Senador José Eduardo Outra aqui lembrou - meu constrangimento. Sim, Sr.
Presidente, renovo a meu profu,nda constrangimento; e não o renovo apenas; amplio-o e divulgoo mais, porque seria um demérito para as demais
emendas. A emenda do Senador Roberto Freire
estava e está absolutamente consentânea com o
meu pensamento, com a minha inspiração, com o
que traduzi no próprio relatório, pela propriedade
da sua linguagem.
Constrangimento, Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, porque, como Relatar e tendo firmada
um compromisso e aceito a compromisso do Presidente da República, eu tinha que me manter fiel
também a minha palavra, coma espero que o Presidente se mantenha fiel ao seu compromisso. Se o
Presidente da 'República não honrar esse compromisso, estarei aqui para denunciar à Nação a falta
de credibilidade. E a sua palavra, o seu testemunho,
a sua voz, a sua atitude, a seu gesta, nada mais representará para este País.
Par isso acatei, sem mudar uma só vírgula da meu
parecer, entendendo que hotNe uma vitória não minha,
n"':l apenas da meu Partida, mas da Congresso Nacio·
na! e uma vitória da Pais inteiro, daqueles que reáJmen.
te defendem coma defendemos a PETROBRAS.
Sr. Presidente, não faz muito tempo que o eminente Líder da PT, ao apresentar emendas ao projeta da Previdência, a algumas das quais manifestei o
meu apoio, retirou as emendas com base no com-
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premissa do líder do Governa de que o Presidente
da Repúb6ca mandaria miro projeto. E se a palavra
da Líder da Governo valeu, por que a da Presidente
não vale através de um dacument:l escrito para garantir e tranqüilizar a Nação de que, efetivamente, na sua
recomendação, estarão inseridos esses três pontos?
Encerro, Sr. Presidente, desejando apenas tecer alguma considerações a respeito da pertinência
ou não de lei complementar na espécie que se discute. O. assunta foi ventilado pelo eminente Senador
Jasaphat Marinho e eu tive oportunidade, em parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de dizer que, na hierarquia das leis que I! própria Constituição estabelece, a começar da reforma
constitucional, da lei corq>Jementar, das leis ordinárias, das leis especiais, das leis orgânicas, dos decretas, enfim, do elenco ali estabelecido, não há outra ilação de que uma lei maior pode substituir uma
lei menor. Não seria possível uma lei ordinária substituir uma lei complementar, mas uma lei complementar poderá ocupar o espaço de uma lei ordinária
Até porque existe também decisão da Suprema
Tribunal Federal, em acordo remoto, na épocã em
que se levou à Suprema Corte a interpretação de
uma iniciativa de lei que foi St,Jprida pela sanção pra-:
sidencial, embora a iniciativa tivesse sido do Can•
gresso Nacional. A Constituição estabelecia que a
iniciativa era privativa do Presidente da República, e
a Congresso foi quem teve a iniciativa, mas, com a
sanção, houve o referendo do Presidente e a iniciativa estaria complementada
· - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, ante a exigüidade do tempo, quero aproveitar estes instantes,
que são instantes históricos, coma áiSSe a Senador
Pedro Simon, para dizer que a Nação está tranqüilizada com o compromisso do Presidente. Eu confio
em sua palavra, na certeza de que estamos dando
um passo para o futuro e acreditando que este País,
pela palavra do Presidente e pelo compromisso da
Congresso, assume um passo de vanguarda nessa
posição. Digo mais: quando pelo confronto não se
vence, pelo diálogo se convence. E o Congresso,
pelo diálogo, venceu e convenceu.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concluída a instrução da matéria, passa-se à votação.
Peça aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares. Os Senadores que ainda não registraram sua
presença que o façam para liberarmos o computador
para a votação. A Mesa aguarela apenas que a área
técnica informe o momento de ser feita a votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares.
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A Presidência esclarece o Plenário de que, rios
termos do disposto no art 288, do Regimento Interno, a maléria depende, para sua aprovação, do voto
favorável de três quintos da composição da Casa.
Votação da proposta nos termos do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sem
prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores jâ podem votar.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra, pela ordem, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, a questão que quero invocar, perdoem-me, é prática; considero-a ml.ito importante.
Pretendo votar a emenda, de at.toria do Senador Roberto Freire. Se não for aprovada, terei uma posição.
Portanto, a minha pergunta consiste em saber
se não hã condições de darmos prioridade à emenda do Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o Regimento, temos que votar a matéria
principal; ressalvadas as emendas. Ela será votada
destacadamente, em seguida, uma vez que hã requerimento sobre mesa pedindo destaque para a
emenda
O SR. PEDRO SIMON - Aprovada a emenda
do Governo, será votada a emenda Roberto Freire
ou ela será considerada prejudicada?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sim, será
votada porque não podemos votar a emenda se não
votarmos a matéria principal. Votaremos a matéria
principal, ressalvadas as emendas posteriormente.
O SR. PEDRO SIMON - Sim, Sr. Presidente,
mas gostaria de mencionar o fato de que foi aprovada a emenda principal, a emenda do governo. Na
hora da votação da emenda do Senador Roberto
Freire, V. Exª poderá considerá-la prejudicada
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Regimento não permite à Mesa essa ppsição discricionária, uma vez que vamos votar ressalvadas as emendas e hâ destaque para a emenda do Senador Roberto Freire que será submetida a voto em seguida
A Mesa, inclusive, jâ tinha anunciado que se tratava
de votação sem prejuízo das emendas.
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Elcio Alvares pela ordem.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sr"s ~ Srs.-se[ladores, ape-
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nas gostaria que ficasse esclarecido se os que votam de acordo oom o parecer do Senador Ronaldo
Cunha Uma votam "Sim", oonseqoentemente aprovando a emenda
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Perfeito.
A Mesa sempre tem esclarecido ao Plenário que a
votação é sobre a matéria
O SR. ELCIO ALVARES- O ,voto "Sim"'é a favor da matéria
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Exalamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Mesa solicita aos Srs. Senadqres que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votaçtfo.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Magalhães - Artur da Tâvola BeiJo Parga - Beni Veras - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Álvares - !:pitâcio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Aaviano Melo - Francelirio Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Güvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- lris
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João
França- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves - José Arruda José Bianco - José Fogaça - José lgnâcio - Júlio
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcàntara --Lúdio Coelho- Luiz Alberto- Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna
- Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet:.. Renan Calheiros- Romero Jucâ- Romeu Tuma - Ronaldo C. Uma - Sérgio Machado Teotonio VHela - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadares Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Darcy Ribeiro
- Eduardo Suplicy - Emília Fernandes - Josaphat
Marinho - José Outra - Júnia Marise - Laura Campos - Marina Silva - Onofre Quinan - Pedro Simon Roberto Freire- Roberto Requião -Sebastião Rocha
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerrada a votação. Votaram "Sim" 58 Srs. Senadores e
"Não"17.
Não houve abstenções.
Total de votos: 75.
A emenda foi aprovada
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10 a-seguinte a proposta de emenda à
Constitflição aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~39, DE 1995
(De iniciativa do Presidente da República)
(N'! 6/95, na Casa de origem)
Altera o§
çao Federal.

1~do

art.177 da Constitui-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art 60, § 3"- da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional.
Art 12 O § 12 do art 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 177•.•:.:..•:.: •....·-·-····-···-····-·····

§ 12 A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
alividades revistas nos incisos I a IV deste
artigo observadas as condições que a lei es.tabelecer. •
Art. 2" Inclua-se um parágrafo, a ser numerado
como § 32, no art 17Y da Constituição Federal, com
a seguiflte redação:
"Ar!. 177. ···············--····-·········----·

§ 32 A lei a que se refere o § 12 disporá
sobre:

I -a garantia do fornecimento dos derivados de pe!lóleo em lodo o território nacional;
11 - as condições de contratação;
III - a estrutura e atribuições do órgão
regulador do monopólio da União.•
.
Art 32 10 vedada a edição de Medida Provisória
para a regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos parágrafos 12 e 32 do art. 177 da
Constituição Federal.
~
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimentos de destaque que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N~ 1.342, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n2 1-PLEN, oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição n2 39, de 1995.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Antonio Ca"rlos Valadares.

~ ~
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REQUERIMENTO N21.343, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno. requeiro destaque, para votação em separado. da Emenda n2. 2, apresentada à Proposta de
Emenda à Constituição nº- 39, de 1995.
,Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Júnia Marise.
REQUERIMENTO N21.344, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do
Regimento Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda nº- 3-PLEN, oferecida à Proposta
de Emenda à Constituição n2 39, de 1995.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. - ~
Senador Roberto Freire.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores que aprovam os requerimentos de destaque queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovados.
Vamos proceder à votação dos destaqueS.
Votação da Emenda hº- 01, de parecer contrário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
para encaminhar a votação da matéria, nos termos
do art. 300, XVII, do Regimento Interno.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PPSE. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, o pretexto apresentado pelo
nobre líder ao Governo, nesta Casa, Senador Elcio
Alvares, para o não-acatamento das emendas levadás
a efeito, com a assinatura de mais de trinta Senadores,
apresentadas pelo Senador Roberto Freire, pela Senadora Júnia Marise e por mim, que estamos discutindo,
neste momento, é no sentido de que, sendo aprovada
qualquer emenda à reforma proposta pelo Governo sobre quebra do monopólio, o processo teria que voltar à
deliberação da Câmara dos Deputados.
~ A meu ver, Sr. Presidente, em que pese o respeito que tenho pela liderança do Governo, é uma justiticativa sem cabimento. De acordo com o já demonstrado em outras ocasiões, quando o Governo tem interesse na rapidez da tramitação de qualquer proposição, em qualquer das Casas, consegue fazê-lo.
Pelo art. 202 do Regimento da Câmara dos
Deputados, podemos verificar que, se o Governo
continuar com o interesse de aprovar a quebra do
monopólio não terá qualquer dificuldade. Ao voltar à
Câmara dos Deputados, a proposta passará nova-
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mente pela Comissão de Constituição e Justiça de
Redação para o exame de admissibilidade. Nessa
Comissão, o parecer depois de proferido, irá para a
Comissão Especial, que terá o prazo de quarenta
sessõés. Isso, porém, nunca aconteceu na Câmara
dos Deputados. No máximo, serão necessárias quatro sessões para aprovação, bastando para isso a
vontade do Govemg, uma vez que todas as comissões já estudaram detidamente o assunto e não haverá qualquer obstáculo para o entendimento de
cada um dos Srs. Parlamentares na Câmara.
Sendo assim, Sr. Presidente, penso que essa
justificativa cai ptlr terra, uma vez que, saindo daqui
a matéria, acredito que, no máximo em três semanas, a Câmara dos Deputados se debruçará sobre a
matéria, e a emenda estará promulgada para iniciarem logo os seus efeitos jurídicos.
Apresentei a emenda constitucional, incluindo
no texto da nossa Carta Magna o pensamento do Sr.
Presidente da República, trazendo para a maior lei
do País as palavras do primeiro magistrado da Nação. Não é qualquer Presidente que consegue isso.
Escreveu uma carta, e apareceu, de logo, uma proposta de emenda constitucional aproveitando as palavras e o pensamento do Presidente da RepCblica.
Longe de ser, Sr. Presiden!e, uma falta de confiança, não deixa de ser uma homenagem ao pensamento do Presidente da República. E é isso que estamos querendo fazer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço à .
Casa atenção, porque há um orador na tribun. concluindo o seu discurso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, já fui Governador do Estado. Apesar de
ter participado como Governador, de forma indireta,
por in!ermédio da Constituinte, em 1988, nenhuma
palavra que eu disse, nenhuma carta Que fiz foi incluída num texto da Constituição de Sergipe. No momento em que se discute uma reforma tão importante
corno a quebra do monopólio da Petrobrás, é um Se-·
nadar da RepCblica, com a responsabilidade inerente
aos votos que recebeu no seu Estado, que pega as
palavras e os pensamentos do Presidenté Fernando
Henrique E transforma em emenda constitucional.
Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que
também não há justificativa para essa afirmação,
que muitos dos Srs. Senadores fizeram, de que a
empresa privada vai resolver o problema do petróleo
no Brasil. Ah! Agora vai surgir petróleo em vários
cantos·do Brasil!
Foram feitos 243 contratos de riSco com 21 empresas internacionais, e não se encontrou uma gota de
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petróleo. Quem encontrou petróleo no Brasil não foi
a empresa privada, não foi a empresa estrangeira
Quem encontrou petróleo no Brasil foi a Petrobrás.
Espero que os Srs. Senadores atendam o apelo de um colega que confia na palavra do Presidente, tanto que a trouxe para a nossa Carta Magna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - PeçÓ aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. Vamos proceder à votação da emenda destacada:
Emenda n" 1, de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares.
Pediria aos Srs. Senadores que pennanecessem
no plenário, uma vez que haverá mais duas votações.
De acordo com o Regimento, os Srs. Senadores que aprovarem a emenda oferecida pelo Senador Antonio Carlos Valadares votarão "sim". Os Srs.
Senadores que a recusarem votarão "não."
A Mesa solicita aos Srs. Senadores. que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade -. Antonio Carlos Valadares Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Eduardo Suplicy- Emilia Fernandes- Emandes Amorim -João
França - Josaphat Marinho - José Outra - Júnia
Marise - Laura Campos·- Marina Silva - Osmar
Dias - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberlo
Requião - Sebastião Rocha

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:"
Darcy Ribeiro - Geraldo Melo.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Arthur da TávolaBello Parga- Beni Veras - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Élcio Álvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto Gerson Camata- Gilberlo ~iranda- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
Rocha - Joel de Hollanda ·-Jonas Pinheiro - José
Agripino- José Alves- José Arruda- José BiancoJosé Fogaça - José lgnácio - Júlio Campos ~ Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Luiz Alberto - Marluce Pinto - Mauro Midana - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares
- Pedro Simon- Ramez Tebet- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo C. Uma- Sérgio Machado Teotõnio Vilela - Valmir Campelo - Vilson Kleinllbing- Waldeck Omelas.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 18 Srs. Senadores e Não 52 Srs. Senadores.
Houve 2 abstenções.
Total: 72.
A emenda foi rejeitada

t

a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N2 1 - PLEN

Acrescente-se o seguinte art. 32 à Proposta de
Emenda à Constituição n2 39, de 1995, renumerando-se o atual art. 32 para art. 4!!:
Art 3" Adite-se ao Tftulo IX - "Das Disposições
Constitucionais Gerais" - da Constituição Federal o
seguinte artigo, dando-lhe a numeração devida:
"Art. A União permanecerá com o controle efetivo da Pe!lóleo Brasileiro S. A. PETROBRAS.
§ 12 Considera-$e controle efetivo,
para efeito do disposto no caput deste artigo, a tituaridade da maioria do seu capital
votante e o exercício, de fato e de direito, do
poder decisório para gerir. as atividades da
empresa
§ 22 A Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS permanecerá explorando, com
exclusividade, as áreas onde a pesquisa e a
lavra das jazidas de pe!lóleo e gás natural e
ou1ros carburetos fluídos estejam sendo por
ela exploradas na data da promulgação desta Emenda Constitucional.
§ 32 Nas licitações para concessão de
pesquisa e lavra das jazidas a que se refere
o parágrafp anterior, no caso de igualdade
nas condições das propostas apresentadas
pela Petrobrás e por ou1ras empresas, será
assegurado à primeira, o direito de preferência nas respectivas contratações."

O SR. PEDRO PIVA- Sr. Presidente peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra o nobre Senador.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, comunico a
V. Ex" que o painel não registrou o meu voto "não".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata registrará o voto de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (José Saméy) - Passa-$e
à Emenda n2 2, destacada, de autoria da Senadora
Júnia Marise.
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Concedo a palajlra a nobre Senadora para justificar a emenda, por cinco minu1os, de acordo com o
art. 300, XVII, do Regimento Interno.
A SRA~· JÚNIA MARÍSE (P.DT-MG. Para justificar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr>s
e Srs. Senadores, em todos os encaminhamentos
de votação das propostas à reforma constituCional,
apresentei emenda solicitando a regulamentação
por lei complementar.
Em todas as oportunidades contei com o apoio
favorável do Relator, Senador Ronaldo Cunha Lima
Por coerência, o Senador Cunha Lima sempre pontificou defendendo a regulamentação por lei complementar. E por que isso? Cada um de nós Senadores
e membros do Congresso Nacional tem a certeza e
a consciência da importância não apenas do debate
de matérias fundarnentiis para o País como esta mas
sobretudo dos membros do Congresso Nacional.
Qualificar o quorum para regulamentação da
proposta de quebra do monopólio da Petrobrás significa, acima de tudo, qualificar a participação de Senadores e Deputados na regulamentação d~ matéria. Foi assim que o próprio Presidente considerou
que o quorum qualificado seria essencial para a regulamentação das reformas constitucionais.
Não há nenhum confronto dessa posição com
o Governo. Ao contrário, quando o próprio Presidente chancela sua assinatura num compromisso de
honra, manifestando a sua sensibifidade para a regulamentação de uma proposta como esta por lei
complementar, entendo que estamos, mais uma vez,
sedimentando aqui, com esta emenda, os objetivos
do próprio Governo. Mais do que isso, estamos valorizando a participação de Senadores e Depu1ados
Federais, do CongreSso Nacional, no debate da regulamentação desta matéria.
Já exaurimos, em todas as oportunidades, os
debates e a defesa da proposta.
Citaria mais uma vez o enfoque lúcido do eminente Senador Josaphat Marinho do aspecto jurfdico
e constitucional da regulamentação desta proposta
por lei complementar.
Se nós, Senadores, não reafirmarmos aqui, por
meio da aprovação desta emenda, o compromisso
do Presidente da República e o anseio do Congresso Nacional, do Senado Federai, o Presidente da
que enviou
República jogará na lata do lixo a
ao Senado, porque o seu compromisso, Sr. Presi~
dente, não poderá prevalecer sobre os aspectos jurídicos e constitucionais. Apelo, mais uma vez, para
que· nos seja dada essa oportunidade, sem nenhum
preconceito com a referida emenda, que procura,
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acima de tudo, interpretar o sentimento de toda uma
Nação, de qualificar o quorum de cada Senador e
Deputado na regulamentação dessa matéria tão importante para os destinos da Petrobrás e do nosso
País. ---Invocamos aqui a seriedade do compromisso
firmado, pela importância que tem a regulamentação
dessa maTéria por lei complementar.
A nossa, finalizando, é exatamente esta:
"Substitua-se, no art. 1~ da PEC ~ 39,
na parte em que altera o§ 12 do art 177, a
expressão "observadas as condições que a
lei estabelecer" por "observadas as condições estabelecidas por lei complementar''.
Apenas faço este acréscimo para fazer valer o
compromisso do Presidente e, certamente, a participação, também, do Senado Federal _
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Peço a palavra
para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há,
no Regimento, maneira de conceder a palavra a V.
Exª. O Regimento considera que o encaminhamento
seja feito pela autora do requerimento, uma vez que
os outros Senadores, inclusive V. Exs, já o fizeram
quando discutiram a matéria principal e as emendas.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra como Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exª
dispõe de cinco minutos para prestar os esclarecimentos necessários.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB.
Como Relator. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a eminente Senadora Júnia Mari<>e mereceu
e merece os -meus aplausos, pela posição coerente
que manteve e mantém quando do encaminhamento
das propostas de reforma constitucional.
Em verdade, acompanhei a posição de S. Exª
não apenas na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, mas também aqui em plenário, e fiz inserir em meu parecer, de forma muito enfática, o seu
trabalho; e adotei, em meu relalório, a sugestão por
S. Exª encaminhada, porque defendia e defendo a
necessidade de uma lei que exija quorum qualificado para a regulação da matéria
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ante a manifestação lúcida e brilhante, ante o
talento jurídico do Senador Josaphat Marinho, com o
questionamento sobre a viabilidade ou não da lei
complementar quando a Constituição expressamen-

te não determinar, elaborei modesto parecer, manifeatando a minha convicção de que é possível a lei
CO!llllementar, em face de alguns dos argumentos
que aduzi na oportunidade da defesa da emenda,
porque a lei complementar, hierarquicamente, está
acima da lei ordinária
Permito-me apenas ler, se possível, a conclusão daquele modesto voto, em que afirmo:
"Não apenas em função do vulgo, que
está· correto quando diz que "quem pode o
mais pode o menos", se a lei complementar
é superior à ordinária no tratamento constitucional e há, na sua natureza jurídica, a·
possibilidade de estar em um nível paraconstitucional às vezes, como se demonstrou anteriormente, é evidente que pode alcançar momentos de outras normas. O que
não é possível é uma lei ordinária, para a
qual apenas a maioria simples é exigida, tratar matéria reservada a uma lei complementar, para a qual se exige maioria absoluta.
Lembro que, no Salmo 119, o t:ivro
Santo trata as normas divinas sob as mais
diversas expressões: caminho, prescrições,
mandamentos, preceitos, decretos, palavras, juízos, testemunhos e promessas.
Mesmo assim, não deixa a Mensagem de
Deus de ser Mensagem de Deus".

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a VI. Ex".
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas solicitar a V. Exª que mande retificar o
ll}eu voto na votação da emenda anterior, em que
cónsta uma abstenção, quando. na verdade, o meu
voto foi "Não".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Vamos votar a Emenda ~ 2, da Senadora Júnia Marise. A Presidência, mais uma vez, esclarece
que aqueles Senadores que desejarem aprovar a referida emenda votarão "sim" e os que desejarem recusá-la votarão "não".
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

(Procede-se à votação)
VOTARAM SIM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Darcy Ribeiro
- Eduardo Suplicy - Emilia Fernandes - Emandes
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Amorim - Josaphat Marinho -José Outra- Junia
Marise - Laura Campos - Marina Silva - Pedro Simon ..:. Roberto Freire - Roberto Requião - Sebastião Rocha.
VOTARAM NÃO OS SRS. SENADORES:Antônio Carlos Magalhães -Artur da Tavola Bello Parga - Beni V eras - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Nelo Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto MirandaGuilherme Palmeira- Humberto Lucena- lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - José Agripino -José Alves - José Arruda José Bianco - José Fogaça .;... José Inácio - Júlio
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lucia Alcãntara - Ludio Coelho - Luiz Alberto - Marluce Pinlo- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna
- Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Romero Jucã- Romeu Tuma - Ronaldo C. Uma - Sérgio Machado Teotônio Vilela - Valmir Campelo - Vilson KleinObing- Waldeck Omelas. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 17 Srs. Senadores; e Não 56.
Não houve abstenções.
total: 73 volos
A emenda loi rejeitada

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N2 2-PLEN
Substitua-se no artigo 1Q da PEC oQ 39, de
1995, na parle em que altera o§ 12 do art 177 da
Constituição Federal, a expressão: "observadas as
condições que a lei estabelecer" por "observadas as
condições estabelecidas por lei complementar".

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
indago a V. Exª. se posso faz!lf uma breve declaração?
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V.
Ex• a palavra pela ordem, pois declaração de volo
somente por escrito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero declarar que votei a favor da emenda. inclusive porque não hã um compromisso formal do Presidente da República
Não duvidaria nunca da palavra de Sua Excelência, mas o que está expressamente em sua carta
. é isto, conclusivamente:
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"Esclareço, outrossim, que, havendo .
fórmula regimental, parece-me que a lei de
regulamentação deva ser aprovada em voteção qualificada
Hã mais do que óbice regimental. Hã o
óbice constitucional, pois é unanimemente
entendido no País, nas cãmaras políticas
como nos tribunais e na doutrina, que não
hã lei complementar se não estiver prevista
11a Constituição".
~ SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey) - Vamos
proceder à votação da Emenda n"- 03, de autoria do
Senador Roberto Freira
Consulto S. E# se deseja usar da palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, jâ
encaminhei quando da matéria principal. Apenas
queria esclarecer que, aprovada a emenda, ficarâ
parie daquilo que foi aprovado e acrescentar-se-à
apenas que todos os contralos com as empresas
privadas nacionais ou estrangeiras deverão· ser feitos par intermédio de empresa estatal, garantindo o
que me parece ser o consenso nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Desejo
esclarecer, mais uma vez, que os Srs. Senadores
que desejarem aprovar a emenda do Senador Roberto Freire deverão votar "Sim" e os que desejarem
rejeitá-la deverão votar "Não".
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa)

-

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Eduardo Suplicy - Emilia Fernandes - Emandes Amorim - Josaphat Màrinho - José Outra - Júnia Marise - Lauro
Campos - Marina Silva - Pedro Simon - Roberto
Freire - Roberto Requião - Sebastião Rocha
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães- Artur da TãvolaBello Parga - Beni Veras - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidião Amin .:. Fernando Bezerra Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Nelo - · Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gúlherrne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena- lris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino -José Alves José Arruda-José Bianco -José Fogaça- José lg-nácio -Júlio Campos - Levy Dias- Lucídio Portella
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto Mariuce Pirrto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - ·
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Ney.Suassl!na"'- Odacir Soares - Osmar Dias- Pedro Piva- Rarnez Tebet- Renan Calheiros- Romero Jucá ~Romeu Tuma - Ronâido Cunha· Uma Sérgio Machado - Teotonio Vilela Füho - Valmir
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 56.
Não holNe abstenção.
Total: 72 votos.
A emenda foi rejeitada
A matéria constará oportunamente da Ordem
do Dia para o segundo turno, após o interstício regimental.

($a seguinte a emenda rejeitada.)
EMENDA NO- 3-PLEN
Dê-se ao § 12 do art 177 da Proposta de
Emenda à Conslíb.ição, a seguinte redação:
"Art. 177. ··························-··············-·
§ 1"-A União, por intermédio de empresa estatal, poderá contratar com empresas
privadas ou (lStatais, nacionais ou estrangeiras, a realização de alívidades previstas nos
incisos I a N deste artigo. observadas as
condições que a lei estabelecer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senador Humberto Lucena encaminhou à Mesa declaração de voto que, nos termos do art 316 do Regimento Interno, será publicada

É a seguinte a declaração de voto encaminhada à Mesa:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apc.iei a Proposta de Emenda à Constituição nQ
39, de 1995 (nQ 6/95, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera
o § 1" do art 177 da Constituição Federal, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, tendo como Relator o
Senador Ronaldo Cunha Lima, em face dos compromissos formais assumidos, através de carta do Senhor Presidente da República ao Senhor Presidente
do Senado, Senador José Samey, no sentido de regulamentar a maléria por lei complementar que, entre outros, regularia os seguintes pontos:
1. Não privatização da Petrobras;
2. Preservação das bacias sedimentares, já exploradas. pela Petrobras;
3. ~m igualdade de condições, a Petrobras teria preferência nas novas licitações relacionadas
com a lavra, a pesquisa e a exploração de petróleo.

Em suma, o monopólio estatal do petróleo continuaria com a União e a referida empresa estatal teria condições de competitividade, para se manter no
mercado interno e externo.
Brasma, 18 de outubro de 1995. - Senador
Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José $amey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário, Senador Odacir Soares.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.345, OE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art 311, alínea a, do Regimento
Interno; requeiro preferência para a PEC nQ 40/95, a
fim de. ser apreciada antes da matéria constante do
item 2 da Ordem do Dia
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Eleio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado
~·o requerimento, passa-se ao Item 3:
PROPOSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 40, OE 1995

(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constittição nQ 37, de 1995)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 40, de 1995, de autoria do
Senador Antônio Carlos Valadares e ou1r9s Senadores, que dispõe sobre a instituição de contribuição
social para o financiamento das ações e serviços de
saúde, tendo
Parecer, sob n2 531, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e éidadania, favorável à Proposta, nos termos de Substitutivo que
oferece, e pela rejeição da Proposta de Emenda
à Constituição n2 37, de 1995, que tramita em
conjunto. ·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário, Senador Odacir Soares. Peço a
atenção dos Srs. lideres.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO~

1.346, OE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art 279, alínea c, do Regimento
-Interno, requeiro adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de Lei do Senado nQ 75, de 1995,
constante do item 6 da pauta de hoje.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, líder do PT.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento que pede o adiamento da votação da' emenda oonstitucional agora submetida à deliberação do Senado. O Senador Eduãrdo ·suplicy
pede que a mesma seja incluída na Ordem do Dia
da sessão do dia 7 de novembro.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
Pelo Regimento. um Senador de cada partido
pode fazê-lo.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente. a liderança do PMDB recomenda a rejeição do requerimento.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Sérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, a Liderança do PS 08 recomenda a rejeição do requerimento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira. responsável pela liderança do PFL.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG)
Sr. Presidente. somos pela rejeição.
O SR. VALMJR CAMPELO - Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~Com a
palavra o Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMJR CAMPELO (PTB-DF)- Sr Presidente. o PTB é pela rejeição.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
retiro o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário, Senador Odacir Soares.

t: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.346-A, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art 256 do Regimento Interno,
requeiro a retirada do Requerimento nº 1.346/95.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência defere o requerimento do Senador Eduardo

Suplicy. Nesses termos, vamos continuar oom a matéria.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 27 de setembro último.
Passa-se à votação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador Josaphat
Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero explicar
por que voto a favor desta emenda Votei oontra a
criação do IPMF, porque afrontava a Constituição e
assim o reconheceu depois o Supremo Tribunal Fe- deral.
Voto, no caso, pela oontribuição da contribuição prevista na emenda ora sob votação. A emenda
atende a uma razão de ordem pública e de urgência
para acudir a8 dificuldades dos serviços do Ministêrio da Saúde. Pena é que esta emenda não tenha
sido originária do Poder Executivo, a quem cümpria, em princípio, a obediência de apresentá-la. Não era,
como não é razoável, não é do ritual de um Governo
presidencial que um Ministro de Estado venha ao
Congresso pleitear a criação de um tributo do qual o
Governo poderia ter tomado, como lhe cumpria, a
devida iniciativa.
Nem por isso prejudica-se o mérito da matéria
Fica a observação, porque, quanto a mim, a votação
de hoje não vale como precedente pará ã iniciativa
de qualquer outro Ministro.
Nesses termos, voto favoravelmente à emenda
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presidência esciarece ao Plenário que, nos termos do
disposto no art 288, inciso 11, do Regimento Interno,
a matéria depende, para a sua aprovação, do voto
favorável de três quintos da oomposição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônieo.
Sobre a mesa, .requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário , Senadorüdacir Soares.

t: lido o seguinte:
REQUERIMENTO NQ 1.347, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alínea b, do Regi- menta Interno, requeiro preferência para a Emenda
nº 4, ao PEC 40/95, a fim de ser votada antes da dê
nº 1-CCJ
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1995,
Roberto Freire
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votaçã:>.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito que o
Governo Federal não apenas se omitiu na iniciativa
de atender a um reclamo do Ministro da Saúde,
como também cometeu um equívoco maior. No momento em que se discute a reforma do Estado, em
que foram enviadas uma reforma administrativa e
uma reforma tributária, o Governo deixa de alocar
nessa sua reforma a questão do imposto ou Contribuição sobre Movimentação Financeira como algo
apartado. Equívoco duplo, porque não interpreta corretamente a necessária reforma do Estado na questão tributária, já que propõe mero ajuste fiscal para
garantir a estebilidade e a continuidade do Plano
Real, quando este País precisa, evidentemente, ter
uma reforma tributária que amolde o EStado às novas realidades que a revolução científico-tecnológica
coloca na economia brasileira
Estamos querendo tratar Ulfla economia em
que já temos outro tipo de relações de trabalho, de
relações financeiras, do dinheiro eletrônico, da renda
sem emprego, de todo um processo de mudança no
próprio modo de produzir, e queremos um sistema
arrecadador e de receita que ainda trate como se vivêssemos no início da Revolução Industrial. Impostos declaratórios, controle e fiscalização através de
nota fiscal; e todo o processo, inclusive de comércio,
fazendo-se através da informática e da eletrõnica.
Esse imposto sobre movimentação financeira,
criado no Governo Itamar Franco como iflllOstO provisório, demonstrou ser um iflllOstO modema para
essa economia moderna, capacitando o Estado para
exercer efetivamente o seu poder arrecadador sobre
a economia formal, sobre o emprego que tem oontrato, mas também sobre a economia informal e
mais, até dos ilícitos, das contas fantasmas, do caixa 2 e da lavagem do dinheiro. Atinge universalmente a todos, particularmente no Brasil, uma economia
mediada pelo sistema financeiro.
Esse processo indicava que o Governo, que
fala em modernização, que quer ser contemporâneo
do Muro e não poderia ser atrasado ·ao discutir a
questão tributária deste País, cometeu vários equívocos que poderíamos agora tentar remediar.
O sistema nacional de saúde enoontra-se em
crise - discutiria até se a crise advém da falta de re-
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cursos e podemos admitir que se gasta muito pouoo ·
no caflllO da saúde. Mas há óutros problemas. Poderíamos discutir a questão da gerência, a questão
também do atraso, e pior: a permissividade pela impunidade da sonegação, da fraude e de todo tipo de
crime.
Mas, admitindo-se que é necessário aportar recursos, caberia ao Governo não estabelecer provisoriamente esse iflllOs!o moderno, essa capacidade
de arrecadar que o Governo pode ter com a movimentação financeira
O que pretendemos é garantir os recursos para
a saúde, à qual ficaria vinculado por dois anos, mas
garantindo a oontinuidade do imposto para que o
Governo possa ter, nesse instrumento, uma maior
·
capacidade tributiva
Além disso, levamos em consideração um
aspecto que foi importante no IPMF, o de não atingir 90% dos assalariados brasileiros que tinham a
comperisàção ·de mesmo sendo gravada na movimentação financeira e tinham na oontribuição previdenciária o ressarcimento, ainda levando em
consideração a tese de que precisamos distutir o
sistema tributário oomo um todo para que haja
uma melhor adequação de impostos com menor
incidência em setores produtivos, diminuição de encargos daqueles que formalmente jazem a economia brasileira.
.
Estamos, em nossa emenda, propondo que
esse imposto, que será permanente, possa vir a ser
oompensado no iflllOsto de renda: para as pesso!IS ·
físicas, definimos que aqueles que forem isentos do
imposto de renda terão restituídos todos os impostos
pagos pela movimentação financeira, como também
garantimos um percentual pela progressividade do
imposto de renda, até 50% de restituição para aqueles que pagam imposto de renda. Com uma vantagem: iríamos, neste País, de irriediato, ter um cadastro de oontribuintes de imposto de renda e não a ficção que temos hoje. Com a movimentação financeic
ra, todos que pagassem impostos declarariam no final do exercício para se credenciar para as compensações e restituições. Terramos à capacidade de ver
patrimõnio e renda, de ter um perfil exato do que é a
sociedade brasileira.
lembro que essa questão fiscal e triQutária é
fulcral para um governo que se diz socialdemocrata
A socialdernocracia teve êxito na Europa Ocidental
exatamente por usar um instrumento tributário e tis. cal como fundamento de uma distribuição de renda
e na garantia de um estado de bem-estar social e de
uma seguridade social.

-
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f:: importante lembrar isso porque este é o momento divisor. Não se pode pensar a reforma do Estado apenas na concepção de um estado ausente
da economia ou minimamente presente, mas adaptando-o, modernizando-o, para ser instrumento de
justiça social.
Um governo que se pretende socialdemocrata
não pode mandar uma tímida reforma fiscal para o
Copgresso, muito menos um ajuste. Um governo
que pretende dizer que o Brasil vai, a partir de agora, ser rico e deixar de ser injl!Sto não pode compactuar com esse equivoco de estarmos votando uma
mera contribuição, quando tínhamos de aparelhar a
Receita Federal para ser eficiente, eficaz. Isso garantiria que est!l governo pudesse ser socialdemocrata; pelo menos, essa é a intenção de um socialista
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
esclarece que, durante a tramitação dessa matéria,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
ofereceu um substitutivo; o Senador Roberto Freire
ofereceu outro, que tem o parecer contrário daquela
Comissão.
O que S. Exª está pedindo é a preferência da
Casa para votação, em primeiro lugar, do substitutivo que apresentou naquela Comiss{ío.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o pedido de preferência do Senador Roberto
Freire para a votação do seu substitutivo.
Os Srs. Senadores que aprovarem a preferência votarão "Sim"; os que não a aprovarem, mantendo em primeiro lugar a votação do substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, votarão "Não".
A votação será simbólica e aferida pelas Lideranças do Plenário.
0 SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-GE) - Sr.
Presidente, a Liderança do PSDB encaminha pela
rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
vota o Líder do PMDB?
O SR. JAOER BARBALHO (PMDB-PA) -Sr.
Presidente, mantendo a coerência em relação à
emenda anterior, negamos a preferência.
voto é
"Não".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
vota o Líder do PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) "Não•, Sr. Presidente.

o
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. · O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votaçih
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
- A SRA. EMILIA FERNANDES -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à nobre Senadora
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
ouvi V. Ex• chamar a liderança do PTB e não ouvi a
manitestação do Líder e, por isso, gostaria de um
esclarecimento nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
vota o Líder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - O PTB_
vota "Não". Somos pela rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa
desculpa-se porque foram os próprios Lideres dos
Partidos que desejaram manifestar-se orientando as
suas Bancadas.
Rejeitado o requerimento, passa-se ·à votação ·
do substi1utivo.
__
Em votação a Emenda n" 1 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
·
O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR .. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing.
O SR. VILSON KLEINiiBING (PFL-se. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso da palavra
neste momento para encaminhar a votação, principalmente para declarar o meu voto, porque, após
essa votação, vamos ter uma votação de uma· outra
emenda de minha autoria sobre o imposto para pagamento da divida pública do Pais.
Não vou neste momento contrariar uma tendência que já pu:le aferir dentro do plenário do Senado.
Nunca neguei que o Ministro Adib Jatene precisa de
recursos para dar conta do seu trabalho no Ministério
da Saúde. No entanto, quero aproveitar a oportunidade
para que o Senado da República faça uma reflexão e,
para tanto, quero apresentar alguns dados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Vilson Kleinübing, peço desculpas a V.Ex•. mas te- -nho que submeter à Casa a prorrogação da sessão
por 30 minutos, uma vez que o nosso tempo está
esgotado.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Com a palavra o Senador Vilson Kleinübing.
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O sR: VILSON KLEINüBING - Sts. · Sénadores, há pouco falávamos em Petrobrás. Ouvimos falar aqui em Vale do Rio Doce.
Até dezerri:Jro de 1991, todos os Governos do
Brasil tinham R$35 milhões em títulos p(bficos. Em
agos1o de 1995, esses titules p(bficos passaram
para R$133 bilhões, com todos os juros que foram
pagos. É uma dívida externa brasileira que, com o
nosso consentimento, foi aumentada e pagamos juros sobre ela Os jurós pagos nos últimos 12 meses:
R$12,700 bilhões, valor que corresponde a um hospital de 360 leitos, por dia, equipado. Por esses
R$12 bilhões, o sistema finanCeiro recolheu R$2 bilhões de IOF e menos de R$1 bilhão em Imposto de
Renda. Imposto de Renda retido na fonte este ano R$20 bilhões; lmposfo de Renda de pessoa física R$7 bilhões, que é o que custará o impoSfo que
aprovaremos hoje.
Gostaria que os senhores tomassem conhecimento das taxas de juros. Esses dados são estarrecedores. Para uma captação, no dia 20 de setembro, média, o sistema financeiro pagou 3,12%
de juros por CDBs, esse mesmo sistema financeiro cobrou 7,40% para descontar duplicata; 7,96%
para descontar nota promissória; 8.29. pata financiar bens para a pessoa jurídica; 10,93%
para cheque especial - todas essas taxas foram
cobradas ao mês. É evidente que estamos diante
de um grande problema De um lado digo aos Senadores que não posso impedir que a saúde tenha
recursos, por isso vou votar favoravelmente; de
outro lado o Senado da República não pode conviver com isso. Senador não pode falar em taxa
de juros enquanto em quatro anos aumentamos
a dívida externa brasileira em título público interno e não criamos os mecanismos para conter
isso, inas estarmos pensando profundamente em
criá-los.
Certo que o Ministro Adib Jatene tenha recursos para salvar a saúde, mas estamos devendo ao
povo a salvação do Brasil. Esses 1oo bilhões não
serão pagos com a venda da Vale do Rio Doce e
nem com a venda da Petrobrás. O que adianta ter a
Vale do Rio Doce e a Petrobrás, sem renderem um
tostão em dividendos, se estamos pagando 12 bilhões de juros por ano e incrementando a dfvida pública
em R$1 oo bilhões em quatro anos?
Votarei favoravelmente, mas espero que tenhamos outra oporll.flidade de resolver o problema, senão
não estaremos cumprindo com nosso dever aqLi.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
. palavra o Senador Jader Barbalho.
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·o SR. JADER BARBALHO(PMDB-PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sris e RS. Senadores, não vou discutir se o Ministro Jatene precisa dos recursos para saúde pública. Até porque penso que S. Exa precisa desses recursos. O Ministro Adib Jatene, seguramente, é dessas pessoas que consaguem ser unanimidade neste
País, corno profissional, como homem p(bfico, pelo
empenho que tem tido à frente do Ministério da Saúde.
Não é isSo que venho discutir. Ele precisa dos
recursos. O que venho discutir, Sr. Presidente, é que
os recursos existem, e não haveria necessidade da
criação de mais um tributo para o càntribuinte brasileiro. É isso que venho discutir.
Não venho discutir se a situação do sistema de
saúde no Brasil está em estado pré-falimentar. Isso
me parece claro, Sr. Presidente. O que venho discutir, Sr. Presidente, é que o tema mais polêmico na
Assembléia nacional Constituinte foi o capítulo da
saguridade social. E .eu posso dizer que, de certa
forma, sentia-me incomodado quando era Ministro
da Previdência Social, e, no seio do Governo do
qual eu participava, havia uma preocupação imensa
de que o Constituinte estivesse desenhando urna
seguridade para a Sufça para ser executada piJr um
pais do Terceiro Mundo. Era isso que se dizia, Sr.
Presidente. Ouvi até mesmo de V. Exª, como Presidente da Rep(bfica, as preocupações e as indagações como a sociedade brasileira e particularmente
o Governo sustentariam aquilo que estava sendo desenhado pelo Constituinte de 1988,
E coube a mim, Sr. Presidente, corno Ministro
da Previdência à época, oferecer ao Governo, coin o
auxnio dos técnicos da Previdência, o Plano de Beneffcios e Custeio da Previdência Social, endereçado a V.
Senador José Samey, como Presidente
da Rep(blica, antes que se completasse o prazo de
seis meses. Eu torcia, Sr. Presidente, para que fosse possível ter-se no Brasil um estrutura capaz de
sustentar saúde para todos, a universalização da
saúde, que parecia impossível e era combatida por
tanfos, como o é até hoje, com muita restrição.
Sr. Presidente, eu considerava ideal que qualquer pessoa neste Pafs, empregada ou não, pudesse filiar-5e à Previdência Social, mas comungava
das preocupações acerca de como sustentar essa
idéia financeiramente. Encaminhamos o Plano a V.
para que pudesse ser enviado ào Congresso.
Já no Governo Collor, em 1991, o Congresso
aprovava o Plano de Benefício e Custeio da Previdência Social. Lá, o legislador foi sábio ao estabelecer quais seriam os sustentáculos de financiamento.

exa,

exa,
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Seriam os tradicionais: a União, os empregadores e
a contribuição dos empregados. Mas a Constituição
exigia a participação da sociedade, mediante a contribuição sobre o lucro e sobre o faturamento; e
mais, sobre a receita de prognóstico. Foi montada,
portanto, toda a estrutura capaz de sustentar o Plano.
Mais adiante, Sr. Presidente, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar ç:riando a Ccfins, alterando a alíquota e estabelecendo que os recursos da Cofins deveriam ser empregados exclusivamente para. as despesas com as atividades-fim
nas área de saúde, previdência a assistência social.
Sr. Presidente, estou com o documento do Sia11, portanto, documento oficial que diz que de janeiro
a agosto, o Cofins arrecadou R$9 bilhões 938 milhões. Foram repaSsados para a previdência e assistência, R$1 bilhão 416 mfthões; para a saúde R$4
bilhéíes 484 milhões; para o Fundo Social de Emergência R$1 bilhão 988 milhões, havendo um saldo
de R$2 bilhões e 100 milhões, isto é, Sr. Presidente,
se não_ tivesse sido retirado para a Cofins, seriam
R$4 bilhões. O Ministro Adib Jatene precisa de seis
bilhões, portanto até agosto já teríamos-quatro bilhões e até o final do ano, já chegaríamos aos seis bilhões tranqüilamente. A Gazela MElrcantil de ontem
declara que o lucro e o faturamento crescem no País
onde incidem essas contribuições.
Sr. Presidente, o que está acontecendo? O
que está acontecendo é que os· recursos que deveriam ser destinados exclusivamente à saúde estão sendo desviados para outras áreas deficitárias
do Governo:
Defendo que o Governo deveria encontrar uma
fórmula para cobrir o seu déficit de caixa com outras
áreas de outra forma e dar tranqüilidade ao Projeto
de Seguridade Social, que não vai ser vivenciado
apenas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso,
que não vai ser vivenciado apenas pelo Ministro
Adib Jatene. O Constituinte foi criticado, Sr. Presidente. Nós tínhamos tudo para dar tranqüilidade. E
agora vem o Ministro Adib Jatene fazer um apelo a
todos nós para salvar a saúde, quando a saúde, financeiramente, estaria salva se os recursos não los- sem desviados.
Alguém diria: "Mas é com o EPU, que são os
encargos previdenciários da União." Não, Sr. Presidente. O Constituinte foi sábio. Na Lei de Custeio da
Seguridade Social está estabelecido todo um cronograma. ·E este ano só se poderia utilizar, dos recursos da -seguridade social, apenas 10%. Então não
venho aqui para discutir se o Ministro precisa ou
não. Venho para dizer que existem, no campo da se-

Outubro de 1995

guridade social, os recursos para manter aquilo que
o Constituinte elaborou na Constituição de 1988.
O Ministro Adib Jatene tem muitos méritos e
muito charme, particularmente seu bisturi. E o Líder
do PM DB encaminha no sentido de deixar todos os
companheiros à vontade nesta questão. Apenas me
achei, Sr. Presidente, na obrigação, com este Ministro da Previdência Social, de deixar registrado nos
anais da Casa que a justificativa de que falta dinheiro para a saúde pública no Brasil não é procedente:-·
Existe. Mas está sendo desviado para outras despesas do Governo. Existem essas despesas, existe o
défJCit No entanto, isso deveria ser tratado de outra
forma e se manter com tranqüilidade o Projeto da
Seguridade Social, Sr. Presidente. Portanto, meu
voto é i:ontra, mas os companheiros do PMDB estão
à vontade para acompanharem a emenda do Senador Valadares. Acreditando eu que se não fosse o
Ministro Adib Jatene o Ministro da Saúde .neste momento, dificilmente esta emenda poderia ter sucesso. Mas o Ministro tem muito charme, e a Liderança
do PMDB não deseja concorrer com o charme do
Ministro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua
o encaminhamento. A Presidência faz apelo ao Plenário, uma vez que tem recebido pedidos .de muitos
de nossos colegas, para que tivéssemos maior celeridade _nos nossos trabalhos, de modo que nossos
companheiros pudessem comparecer à posse do
- Senador Fernando Bezerra, que se está realizando,
agora nesta tarde, na Confederação Nacional da Indústria De ·maneira que eu pediria que não fosse
excedido o prazo regimental.
Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, devo dizer que a posição dentro do nosso Partido, PPB, tanto do ex-PPR quanto do PP, é uma posição livre a respeito dessa matéria, que, além de
ser constitucional, é tributária. Mas eu não posso
deixar de dizer aqui, com absoluta sinceridade, que
vou votar contra o Governo. Vou votar contra o Governo-, que não tomou a iniciativa de propor a adoção da Contribuição Provisória- sobre a Movimentação Financeira Contra o Governo que não produziu,
ao longo de nove meses, nenhuma outra alternaliva
financeira para a saúde. Que deixou o Ministro da
Saúde - que merece o respeito de todos os demais __
ministros, mas merece o respeito como homem público exemplar que é e como profissional reconhecido internacional, que está emprestando o seu prestí- .
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gio à administração pública brasileira- ao sereno e à
chuva. Deserdado! Vou votar contra o governo e antecipo _aqui que vai voltar a sua posição inicial quando esta matéria for tramitar na Câmara, ou seja, vai
vottar a ser contra. Vai considerá-la inconvenienta
para a reforma tributária e colidente com o Fundo
Social de Emergêncja, que hã de ter, pelo menos, o
condão de ser batizado de algo mais palatãvel: nem
fundo nem social, muito menos de emergência
Vou votar contra o Governo, que, certamente,
preferiria a aprovação da proposta de emenda do
Senador Vilson Kleinübing, cujos méritos foram aqui,
mais uma vez, relembrados pelo próprio autor, que
teve a grandeza desse ato. Quero parabenizar o
meu conterrâneo, o meu coestaduano, pelo gesto
que aqui praticou.
Certamente o Governo seria muito melhor
atendido se fosse aprovada a proposta de emenda
constitucional da qual sou Relator, cuja autoria é do
meu querido amigo, Senador Pedro Piva, que eleva
a Cofins para os confins, para 22% do faturamento.
O Governo foi contra a matéria e assumiu agora uma postura favorável. Sou contra a postura assumida pelo Governo ao longo desses nove meses.
Vou votar a favor da Contribuição Pr:ovisória sobre a
Movimentação Financeira, porque, ao longo desses
nove meses, não produzimos uma alternativa E sabemos que a saúde está depauperada.
Confio ainda que, entre a tramitação da matéria no Senado Federal e a tramitação na Câmara
dos Deputados, possa-se consolidar uma posição
mais construtiva a favor do País,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO PIVA - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a matéria
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a
palavra o Senador Pedro Piva
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP, Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, tudo que tinha de ser
ialado a respeito desse malfadado imposto foi falado
pelo brilhante Senador Roberto Freire e pelo brilhante Líder Jader Barbalho, palavras com as quais concordo plenamente. Não haveria mais nada para falar. Só que este imposto não se transformou num
imposto, transformou-se num "a favor do Minis!r) Jatene" ou "contra o Ministro Jatene". Não se tratou
mais aqui da saúde, se tem recursos, se não tem recursos, se existem os meios ou se não existem.
Fala-se: "vamos votar pró Jatene; o Jatene merece o
imposto". Não concordo. Não concordei, desde ocomeço. Fiz ver ao Governo a minha posição, desde o
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começo. Tenho a fidelidade partidária, e quero dizer
de público que ninguém neste Congresso é mais
amigo, respeita mais e é mais companheiro do Ministro Jatene do que eu, que sou seu companheiro
de lncor. Sou Presidente do Conselho do lncor, sou
Curador desse hospital, e voto contra. Voto contra,
porquê sou pró-saúde, mas sou contra qualquer imposto que não seja seja estudado por esta Casa e
que não seja feito dentro da reforma tributária ampla
e irrestrita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, como autor da proposta, tenho o direito
de falar também. Gostaria que V. Ex'! me concedesse apalavra
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex•
pode falar, como qualquer Senador, desde que peça
a palavra, independentemente de ser autor da proposta
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Obrigado, Sr. Presidente.
·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de fazer a leitura de ofício que
os cinco senadores do Partido dos Trabalhadores
estão encaminhando ao presidente nacional do Partido dos Trabalhadores sobre esta matéria, porque,
após a reunião realizada ontem e hoje com o presidente nacional do PT, tomamos a seguinte decisão:
"A Bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, após reflexão sobre a decisão tomada pelo diretório nacional, contrária à criação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, em sua última reunião, considerando que hã inúmeros
argumentos favoráveis e contrários a esta
forma de ;:lSSegurar recursos importantes
para o serviço de saúde pública, que precisam ser melhor avaliados, seja no que diz
respeito ao seu carãter de progreSsividade
ou de regressividade, e diante da dificuldade
de encontrar atternativas para a saúde e outras áreas sociais, informa que nesta data
está votando a matéria de acordo com a decisão do diretório nacional do Partido dos
Trabalhadores.
Requer seja, entretanto, ·.agendada
para a próxima reunião do diretório nacional,
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a ser realizada em 28 e 29 do corrente, nova
discussão e votação da matéria, de tal maneira que a decisão possa ser revista anteS
da votação da proposta de emenda constitucional sobre a matéria em segundo turno no
Senado Federal."
Assinam este ofício: eu próprio, como líder do
PT, o Senador Lauro Campos, o Senador José
Eduardo Outra, a Senadora Benedita da Silva e a
Senadora Marina Silva
Sr. Presidente, analisamos em profundidade
todos os prós e contras e avaliámos que essa matéria merece considerações mais detalhadas por parte
do Diretório Nacional, tendo em vista a necessidade
de se assegurarem recursos para a saúde pública
Temos diversas dúvidas sobre a natureza e a racionalidade desse imposto. Daí por que tomamos a decisão anunciada

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidencia, que é OCl.fXlda pelo
Sr. Teotonio Vilela Filho, 1" líJCe-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Vala•
dares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PPSE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, caso o Governo
Federal tivesse encontrado uma solução adequada
para o problema da saúde, não estaríamos a discutir, neste momento, essa proposta de emenda constitucional que cria, por um prazo de 2 anos, uma
contribuição social de emergência incidindo sobre a
movimentação financeira, cujos recursos serão destinados ao selar da saúde que, como todo mundo
sabe, se encontra, neste momento, vivendo uma crise muito profunda
Sr. Presidente, enquanto estamos a discutir
aqui se devemos ou não aprovar essa proposta, se
recursos da saúde estão sendo desviados ou não
para outros setores, por decisão do próprio Governo,
milhares e milhares de brasileiros, irmãos nossos,
pessoas pobres, humildes, não dispõem sequer do
cheque para pagar a contribuição, quanto mais de
recursos financeiros suficientes para o pagamento
de um seguro-saúde, como todos aqueles que, tendo possibilidades económicas, entram na Unimed,
na Golden Cross.
Em vez de paSsárem pelo constrangimento da
fila vergonhosa e humilhante, quando há necessidade, aqueles que têm seguro-saúde vão para os hosoitais "cinco estrelas", enquanto irmãos nossos es-
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tão nos corredores dos hospitais, nas macas dos
postos de sa,úde•. sendo rejeitados, porque os pró. prios hospitais conveniados com o SUS se recusam
a atender a clientela por falta de pagamento.
Sr. Presidente, quantos brasileiros dispõem de
conta bancária e de um talão de cheque? Quantos
brasileiros têm o privilégio de passar um cheque, sobre cujo valor serão descontados os 0,25%?
Somos 150 milhões de brasileiros, mas somente 30 milhõe~. aproximadamente, entre empresas
privadas, pessoas físicas e jurídicas dispõem do talão de cheques.
Sr. Presidente, será uma atitude nobre, das
mais portentosas, dos mais ricos ou daqueles que
dispõem das mínimas condições para socorrer os
mais pobres? É com ·esta convicção que, mesmo ·
não sendo aliado do Governo, mesmo não o aplau- ..
dindo, mesmo agindo como sempre agi neste Senado Federal, de forma independente, tive essa iniciativa, corroborada por 51 dos Srs. Senadores, que começou nas Comissões de Assuntos Económicos e
de Assuntos Sociais, sob a Presidência dos Senadores Beni Veras e Gilberto Miranda. Lá, ouvimos- um
relatório candente da situação dantesca, vexatória
dasaúde pública
·
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Rlho.
Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador, a
Presidência comunica que o tempo de V. Exª está
esgotado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, estou concluindo.
Como Senador pelo Nordeste, toda vez que Visilo aquela região, vivencio a pobreza e a marginalização daquele povo sendo recusado nos hospitais.
Na semana passada, no Ceará - o Senador Lúcio Alcântara aqui falou-, a Universidade Federal do Ceará teve que fechar as parlas de seu hospital universitário.
Não sou médico, não tenho hospital nem ligação nenhuma com o setor saúde. A minha ligação é
com a população do meu Estado, da minha região
nordestina
Sr. Presidente, o maior hospital de Sergipe, o
Hospital de Cirurgia, que atendia em seu pronto-socorro a quase 15 mil pessoas, foi fechado semana
passada Enquanto isso, o Líder do PMDB, o nobre
Senador Jader Barbalho, que faz parte de um parti. do do Governo, fez uma denúncia séria que tem que
ser. investigada pela Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado. O próprio Senador diz textualmente que o Governo está desviando, de forma irregular, os recursos do Cetins e não os está destinan- ·
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do para a saúde. Mas enquanto se fiscaliza essa denúncia grave do nobre Senador Jader Barbalho, temos que aprovar essa proposta de emenda, porque
o povo, a esta altura dos acontecimentos, está morrendo à míngua por falta de recursos na saúde.
Aqui, os Senadores e Deputados dispõem de
assistência médica, não têm preocupação nenhuma,
enquanto a população marginalizada da periferia, da
zona rural, das regiões mais pobres do nosso País
está abandonada, sem nenhuma possibilidade de
recursos para ser assistida
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Concedo a palavra ao Senador Levy Dias.
0 SR. LEVY DIAS .(PPR-MS. Para encami~
nhar. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Sr%
e Srs. Senadores, votei contra o IPMF quando ele foi
aprovado nesta Casa. A época, deixei bem claro que
o nosso problema não era de dinheiro, mas de gerência O IPMF, como o atual imposto - que tem outro nome, mas é JPMF- é um imposto em cascata. A
carne que o povo brasileiro- o povão- mais come é
carne de frango. Do ovo ao frango, esse imposto se
repete 9 vezes, chegando a 2,5% num prazo de 45
dias. Numa inflação como a nossa. isso é extremamente significativo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, voto contra,
mais uma vez, como o fiz na votação do IPMF. Não
estamos discutindo absolutamente o problema da
personalidade do Ministro Adib Jatene.
O SR. PRESIDENTE (TeolOnío Vilela Füho) Nobre Senador Levy Dias, interrompo V. Ex• para
propor ao Plenário a prorrogação da presente sessão por mais 30 minutos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Continua com a palavra V. Ex'.
0 SR. LEVY DIAS- Nobres Senadores, não se
discute a figura e a imagem do Ministro Adib Jatene,
por ser incontestável. Concordo com o líder do
PMDB, Senador Jader Barbalho, quanlO a ser o Ministro uma figura que consegue a unanimidade nacional. Mas seu cargo é passageiro também. Portan~
to, Sr. Presidente, deixo clara minha posição, por
considerar que .é um imposto em cascata e, dessa
forrna, mais um, altamente pesado, para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Faho) Concedo a palavra ao Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discuti r. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e
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Srs. Senadores, anteriormente, eu já havia declarado o meu voto favorável à criação da contribuição,
antigo Imposto Sobre Movimentação Financeira Eu
havia colocado a minha posição favorável a mais
este tributo, convencido de que, na nossa cultura
brasileira, no nosso capitalismo selvagem, o Governo transformou-se em mero serVidor do sistema
bancário. Banco Central, Governo, Ministro da Fazenda de vários Governos, infelizmente, têm transferido, como aconteceu em 1989, 75% da Receita Federal para o pagamento do serviço da dívida interna
aos banqueiros brasileiros.
Portanto, sabemos do perigo de que esses
recursos que venham às mãos do Governo, por intermédio do CPMF, sejam novamente desviados,
tal como aconteceu com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tal como aconteceu
com o JSS - Imposto Sobre Serviços, agora
sangrado em mais três bilhões de reais. Três
bilhões de reais foram desviados por uma quadrilha do JSS.
O FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador,
também se desvia para o capital. t a coisa que nos
comanda, é o capital ·coisa; são as obras. E qbviamente o privilégio, a prioridade primeira e única de
todos os Governos é a coisa, o capital físico acumulado em detrimenlO do capital humano. Todos os recursos da saúde, da educação, do lazer, da vida, toram carreados, entregues em holocausto à acumulação seivagem de capital neste país.
Sei que banqueiros e industriais insaciáveis
são capazes de também transformat esses novos
recursos, se criados por esse imposto, em mais uma
seiva que vai alimentar esse capital perverso, desumano e anti-social. Mas o que fazer?
Não vou votar aqui a favor da criação de um
imposto que vá cuidar da saúde dos bancos, fomecendo recursos adicionàis para o pagamento da dívida pública, que.sei é impagável.
No entanto, em relação à saúde humana, tenho os meus compromissos. Sei que o Governo ·que
aí está não aplica devidamente esses recursos. Talvez e infelizmente seja necessário mudar-se o Govemo para outro capaz de realmente ter compromisso sério com a saúde. Portanto, infelizmente, não
posso votar, por obediência a uma decisão partidãria, a favor dessa contribuição. Apesar de votar contrário à contribuição, no segundo turno de votação,
independentemente da decisão que será tomada
pelo Partido; espero que o Partido possa rever a sua
posição agora tomada e possa solidarizar-se e ter
. esperanças de que esses recursos sejam realmente
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conduzidos, pelo menos, parte deles, para salvar a
saúde e a vida ameaçadas no Brasil.

O Sr. Teofimio Vilela Rlho, 1~ VirePresidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Samye, Presidente.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador Pedro Simon por cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estranho o que está acontecendo nesta Casa. Quando
votamos esse imposto no Governo ailteiioi', Presidente da Fiesp estava sentado neste Plenário, comandando para que se votasse contra esse imposto.
Há alguns Senadores que est?o agindo com coerência. É verdade. Votaram contra naquela oportunidade e vão votar contra agora .
Quando Mário Covas, então Senador, disse
que votaria a favor, alguém da Bancada da Fiesp se
levantou e disse: "depois, virá 'pedir o_ vojo" 1!0 que
S. Exª respondeu: •voto a favor e vou pedir o voto,
pois voto de acordo com a minha cOnsciência".
Ora, Sr. Presidente, tem que haver reforma tributária O ideal seria que isso viesse na reforma tributária; todavia, não voto imposto com mais tranqüilidade do que neste. Um Congresso Nacional que
não olha para o pobre, não olha para o humilde! E
esse imposto dedica-,;;e exatamente à saúde. O Líder do meu Partido diz que tem dinheiro. Não me
parece que seja exagero de dinheiro.
O Congresso Nacional votou•na Constituinte
que a saúde é um direito do cidadão e um dever do
Estado. Muito bem, mas não deu a fonte, não deu a
garantia, e isso alterou o processo dos hospitais,
cómo no Rio Grande do Sul, em uma Santa Casa,
onde todo cidadão, por mais indigente que seja, tem
o direito a uma hospitalização, t~m o direito a ser recebido.
Deixar de votar nesse sentido porque há outras
verbas? Se há outras verbas, é porque tem outra
aplicação. Que bom que, pela primeira vez, o Congresso Nacional vai votar uma verba destinada ao
pobre, ..destinada à saúde. Sr. Presidente, esse projeto tem três aspectos: é o primeiro"'ímposto que
todo vigarista tem que pagar. Paga o bicheiro, paga
o traficante de cocaína, paga a economia informal.
Quando eu era Líder do Governo e falava ali daquela tribuna pedindo votos, eu me dei conta, na Fiesp,
de que o Governo atirou no"que viu e acertou no que
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não viu. Paga a economia informal e paga o "caixa
dois". O "caixa dois" de muitas empresas também
tem que pagar. E o medo do empresário não é apenas no que tange ao que vão pagar. O medo dos
empresários é que, mais dia menos dia, pode acontecer a decisão - perdoem-me - absurda do Supremo Tribunal Federal.
E quando a Receita Federá! recebia as contas
dos bancos dizendo quanto o Pedro Simon, o João,
. o Manoel pagavam, na hora de informar, os bancos
diziam que não poderiam mostrar ..a conta, somente
dariam os resultados. O banco pode saber onde e
quanto eu paguei;' a Receita Federal não. O Gover-no recorreu, e o Supremo, numa decisão. absurda,
disse que não, que era sigilo bancário e que o banco
não tinha obrigação de informar para a Receita. Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal é absurda
No entanto, votto a dizer que se trata de um im:
posto justo, correto. É o único impo5to que eu conheço que pobre não paga O cidadão que recebe
-até dez salários mínimos, na hora em que for pagar
a Previdência, terá descontados 0,25%; se õ cida- ·
dão que ganha até dez salários mínimos recebe o
dinheiro em espécie e bota no bolso, ele ganha
0,25%. Na verdade ele não paga e ganha.. E o apo-'
sentado, Sr. Presidente, na hora de receber a sua
aposentadoria, recebe mais 0.25%!
·
·
Sr. Presidente, não conheço imposto mais jus-·
to. Tem que vir impor a reforma tributária? Lá na reforma tributária esse é o imposto que vem para ficar.
Esse vem para ficar!
E, por amor de Deus, Srs. Senadores, por
amor de Lleus, agora estamos invertendo. Estamos
acostumados a ser a Casa revisora A Cãmara vota
e temos que dar a palavra final. Não nesta matéria
A Casa revisora nesta matélia vai ser a Câmara. Va- ·
mos votar e vamos deixar a Câmara decidir. O que
não podemos é deixar que essa matéria morra aqui
no Senado. Não podemos assumir a responsabilidade de, numa hora desta, num problema sério, grave
como esse da saúde, rejeitar. Aprovemos Sr. Presidente, e deixemos que a Cãmara tenha a palavra final como Casa revisora
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha
. O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senadores, faço uso da palavra, em
nome da Liderança do meu Partido, para dizer que
nós da Bancada do PDT vamos votar a favor desta
emenda do Senador Antonio Carlos Valadares.
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Queremos .deixar claro que, neste momento,
não.nos importa se a emenda tem o apoio do Governo, até porQue todos nós sabemos o quanto .foi difícil
para GOverno, sobretudo para a área econômica
do Governo deglutir esta emenda.
Interessa-nos, sim, que, acima das razões aqui
expostas para rejeitar a criação de mais um imposto,
há razões para sermos a favor dessa contribuição financeira Razões ligadas à solidariedade humana,
ao respeito à vida, ao combate à miséria que hoje
tanto deprime a todos nós brasileiros.
Portanto, PDT vota a favor, associa-se aos
Partidos - alguns dos quais apóiam o Governo - que
estão oferecendo denúncias ao Governo e quer ações práticas para que possamos coibir os desvios de
verbas que estão acontecendo de verbas no setor
de Saúde. Somos contra esses desvios, somos contra todas as irregularidades, mas queremos ações
práticas, não apenas discursos contra as irregularidades que~ há dentro do Governo.
· . · .. Muito obrigado, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Senador
Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar a votação.· Sem revisão \lo orador.) - Sr.
Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, todos nós sabemos da situação caótica dos hospitais públicos, principalmente dos hospitais de cidades do interior, das
cidades menores.
Sabernos que hoje o maior investimento que os
prefeitos fazem é exalamente a compra de uma ambulância para transportar dcentes de suas cidades e
jogá-los nas capitais, sobrecarregando os hospitais
das grandes cidades e capitais.
O Senador Pedro Simon foi bastante feliz nas
suas colocações, especialmente quando disse - e é
a realidade - que este imposto não vai trazer nenhum prejufzo para as pessoas carentes, para os
que ganham pouco, porque, realmente, essas pessoas não participarão desse desconto. Haverá um
retomo para essas pessoas.
Queria deixar bem clara a minha posição corno
Líder do PTB. Eu pessoalmente e a nossa Bancada
votaremos favoravelmente à matéria, ressalvando o
posicionamento da nobre Senadora Emffia Fernandes, 0 qual respeitamos.
Encaminhamos favoravelmente à matéria, Sr.
Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a matéria
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo

o
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a patavrâ av. Ex"-.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu particularmente votarei
este tema sem maiores convicções. No debate realizado no Partido dos Trabalhadores, com as Bancadas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, inicialmente, eu era radicalmente contrário a
essa emenda; hoje, eu me confesso ligeiramente
contrário à mesma.
Existe uma série de aspecios envolvidos. Primeiramente, quero registrar que essa discussão nos
remete a uma discussão ocorrida por ocasião da
elaboração da atual Constituição. Setores progressistas representados na Constituinte toram responsáveis pelo modelo institucional da Saúde, consubstanciado no Sistema Único de Saúde, entendendo
que a Saúde é um dever do Estado. Setores que,
naquela época, eram contrários àquele modelo institucional voltam hoje a atacá-lo, já que, na Câmara
dos Deputados, existem emendas que restringem a
abrangência do Sistema Único de Saúde, utilizando
como argumento a falta de recursos para financiá-lo.
Existem algumas questões que devem sedevadas em consideração na discussão desta matéria
Concordo que a Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira deverá ser o imposto do futuro,
por uma série de argumentos já expostos aqui por
outros Senadores, particularmente pelo Senador Aoberto Freire. É um imposto que contribui para dificuitar a sonegação. É um imposto que tem condições
de abranger setores que hoje não são alcançados
pelo mero modelo de arrecadação tribuJãria no nosso País.
Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar
de levar em consideração que algumas questões cclocadas nesta discussão acabam levàndo, por intermédio do Governo e por intermédio da própria aprovação dessa emenda, ao modelo no qual "se dá com
uma mão e se retira com a outra".
Sabemos que a emenda como está redigida
amarra os recursos para a Saúde. Mas nós vemos
na Proposta Orçamentária para 1996 que o Governo
já inclui na previsão de arrecadação o CPMF e retira, na prática, recursos da área de saúde.
Basta compararmos o seguinte. No Orçamento
de 1995, estão alocados, R$9,045 bilhões para o
custeio da saúde e R$711 ,22 milhões para os investimentos no setor. Pela Proposta Orçamentária para
1996, estão alocados, sem o CPMF, R$8,47 bilhões
para custeio e R$544, 17 milhões para investimentos. Ou seja, sem o CPMF, está havendo uma ll3dução real de 23.4% nas verbas de custeio e de 37,7%
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nas verbas de investimento. Isso demonstra que o
Governo, ublizando-se do artifício do CPMF, na prática, retira investimento da Saúde em comparação
~
com o Orçamento de 1995.
Então, apeSar de a emenda do CPMF estar
amarrada às verbas da saúde, o Governo está, na
prática - até pelo fato de, possivelmente, ser contrário a essa emenda constitucional -, subtraindo recursos da Saúde.
Segundo ponto: não é verdadeira a afirmação
do Senador Pedro Simon de que o pobre não vai pagar esse imposto, pois concretamente a pessoa jurídica vai repassar o valor para o preço dos produtos.
Na verdade, a pessoa jurídica é contra essa
contribuição não porque vai pagar mais impostos ou
porque vai ver seus lucros reduzidos. Diversas pessoas jurídicas são contrárias ao CPMF - é esse o
seu grande mérito - porque ele dificulta o caixa dois.
Não é pelo fato de que vão pagar mais imposto.
Esse iinpoS!O.~
certeza, vai ser repassado para
o preço dos produtos. E é dessa forma que o pobre
vai pagã-lo. ~ ~
~ ~
~
~

eorri

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como
jã foi informado pelo Senador Sl.4llicy, na Bancada
do PT do Senado existe divergência de posições em
relação a essa medida. Vamos respeitar a decisão
do Diretório Nacional. Eu particulairriente - volto a
afirmar - fiquei sensibilizado por uma série de argumentos favoráveis à proposta. Hoje sou contra o imposto contra esse imposto. Vou votar contrariamente
a esse imposto em função da deliberação do Partido. Estamos solicitaildo que o Partido rediscuta essa
questão por causa de outros pontos que realmente
são meritórios, dentro não só do CPMF mas também
do Imposto sobre Movimentação Financeira em si.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, essa questão do Imposto sobre Movimentação Financeira não vai se encerrar aqui. Encontra-se em tramitação, na Câmara
dos Deputados, uma proposta que me parece ser
reestruturadora do sistema tributário e fiscal em nosso País.
.,<'"~,, ,,,_
Existem alguns problemas, mas a propost"' do
Deputado Luís Roberto Ponte parece-me que inicia
uma discussão de forma mais aprofundada e séria
dessa· questão. Espero que e5sa emenda seja aqui
aprovada com todos os seus equívocos. Por isso vo. tarei favoravelmente, mas aguardo que a Câmara

Outubro de 1995

dos Deputados, na discussão da reforma tributária,
dê-lhe a destinação mais correta.
Um dos argumentos que se levantou contra o
IPMF é o de que ele era um imposto de cascata,
pois seria repassado para os preços. Agora mesmo,
o Senador José Eduardo Outra afirmava que a população como um todo pagaria esse imposto, porque
iria alimentar preço de tndos os produtos.
lembro que, durante os seis meses iniciais do
Plano Real, esse imposto estava em vigor e tivemos
uma inflação declinante, ou seja, não tivemos o efeito cascata sobre o preço dos produtos, tese defendida exatamente por aqueles que pagam impostos
pela movimentação financeira e não são fiscalizados
- assim como não o eram - pelo sistema tradicional
da arrecadação tributária brasileira.
~ a Febraban e a Fiesp que não querem; são
os setores da especulação financeira, aqueles que
vivem no paraíso fiscal, que é a realidade brasileira
Temos muitos impostos injustos, mal distribuídos, que atingem apenas uma pequena parcela da
população, particularmente os assalariados de renda ~
média e os pobres em geral em relação ao imP<>sto
indireto, seja o IPI, seja o JCMS.
Discussão séria de imposto é saber que J)atrimõnio tem de pagar, que a renda tem de ser tributa~ da, que os ricos têm de pagar esse imposto, até
para não pagarem o imposto dos condomínios fe- ~
chados, do medo, da violência, do seqüestro, da sociedade perversa que se construiu neste Pais.
Esses que querem~ manter essa sociedade se
levantam contra o imposto, contra a capacidade de o
Estado ter de buscar recursos para melhor distribuir
~
renda em nosso País.
Es5a é unia posição que tem de ficar clara O
Governo deveria ter a mesma coragem que está tendo com a reforma administrativa de dizer a sua base
conservadora, manipuladora e cfientelista da administração e do serviço públicos a seu dispor que não
pode continuar com o sistema tributário injusto, em
vigor, e ter que utilizar a força, a legitimidade e toda
a sua coragem para saber se iremos ser reformistas
no Brasil ou, simplesmente, mudarmos para que
tudo continue como está
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -· Encerra- ~
do o encaminhamento da votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador lúcio Alcântara, Relator da matéria, que disporá de cinco
minutos para prestar esclarecimentos.
~
~ O SR. LÚCIÓ
(PSDB-CE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, Sr's e Srs. Senadores, não poderia silenciar
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nesta hora, começando por assinalar que o acaso
nos colocou num momento singular.
Hoje, dia 18 de outubro, comemora-se o Dia do
Médico. E este Plenário é chamado a se pronunciar
sobre uma questão da maior importância para o Sistema Único de Saúde, para a sua sobrevivência, diria eu, para assegurar o que a Constituição de 1988
consagrou como dos maiores direitos dos brasileiros: a universalidade da assistência médica.
Por isso, e considerando a situação grave, calamitosa mesmo, em que se encontra a saúde do
povo brasileiro, bem como a natureza provisória,
pelo prazo de dois anos, e emergencial, é que demos o parecer favorável, rejeitando, inclusive, emendas como a do Senador Roberto Freire, que possui
muito mérito mas cujo teor cabe muito melhor na
discussão ampla e global da reforma tributária
Não estamos aqui para fazer uma reforma !ributária, mas para dar uma solução de emergência a
um problema que é premente.
Ao longo desse debate, que já se arrasta por
·mais de seis meses, debate iniciado pela obstinação
e persistência do Ministro Adib Jatene, a quem homenageamos justarrente no dia de hoje, e depois,
pela iniciativa do nobre Senador A(llonio Carios Valares, patrocinador da emenda hora em discussão,
durante esse período, que me perdoem os opositores da proposta, não encontrei argumentos que me
demovessem da convicção que tinha,. como tenho,
de que esse é o remédio apropriado a ser dado no
momento correto.
Na verdade, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, falou-se nas fraudes, nos desvios que o sistema ainda tem, mas todos sabemos de providências
acauteladoras e corretivas que estão sendo tomadas
no âmbito do Ministério da Saúde: a organização do
sistema nacional de auditoria, a economia de mais
de R$ 200 milhões com o corte de despesas indevidas, a fixação de novos tetos para 0 atendimento
nos Estados e nos Municípios.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Senador
Lúcio Alcântara, perdoe-me interrompê-lo, mas 0
tempo da prorrogação está a se esgotar.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Em votação a prorrogação da sessão por mais ao minutos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
V. Exª continua com a palavra, Senador Lúcio
Alcântara
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Tudo isso, Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é que firmou em
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mim a convicção, rellpaldada por duas vezes na Ccmissão de Constilu~o. Justiça e Cidadania do Se. nado, que decidiu democraticamente, inclusive exsminando emendas que furam .apr~ntadas em pienário. Por tudo isso, volto a afirmar, é que dei o meu
parecer favorável a essa proposta
Por delegação do Senador Bernardo ·Cabral,
ressalto que a gravidade da hora requer de todos
nós uma posição afirmativa, porque não vi, em nenhum instante, uma alternativa factível, viável,
para que se pudesse enfrentar essa questão tão momeríosa.
Há teorias, opiniões, idéias, mas nenhuma se
traduz em algo palpável, real, objetivo, que possa,
de fato, oferecer uma resposta a esse reclame dassa legião imensa de brasileiros que não tem de onde
se socorrer, a não ser nos serviços públicos de saúde, ou seiViÇOS por eles contratados.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, mesmo
os argumentos aqui trazidos, como o do nobre Senador Jader Barbalho, que falou do alto da sua experiência de ex-Ministro da Previdência, não nos
convencem, na medida em que essas contribUições,
garantidas no âmbito do Orçamento da Seguridade
Social, tiveram aplicação através de interpretações
elásticas, inclusive de natureza legal, levadas para o
encargo previdencial e da União para custear o pagamento de pessoal que trabalha nesses sendços
sociais, da Previdência ou da Saúde.
Trata-5e, na verdade, de termos a coragem de
obter fonte nova de recursos para custearmos esse
serviço de saúde.
Devo, a bem da verdade, dizer que não podem
proceder afirmações aqui feitas, com todo reSJ1.9i!o
aos que assim se manifestaram, de que 0 Presidente Fernando Henrique tenha se omitido diante dessa
grave questão.
Tão logo fui designado Relator desta proposta,
fui ao gabinete de Sua Excelência apresentar os números da saúde. Afinal de contas, o Brasil é um dos
países que, comparando com outros pafses de semelhante condição de desenvolvimento, menos gasta em saúde. Frente a esses dados, perguntei Sua
Excelência qual sua posição, e·ele afirmou que era a
favor da instib.ição dessa contribuição por acreditar
que não havia outra solução para o problema e porque um governo socialdemocrata é aquele que,
mesmo fazendo com que o Estado diminua de tamanho, se demita de algumas de suas funçées, invista
no social, na saúde, na educação, na segurança públiCa, no combate à violência Essa é a face social
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Por isso .

a
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demqs parecer favorável à emenda do nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem seus lugares para procederrros à volação do substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que tem preferência
Os Srs. Senadores já podem valar.
OSR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço
apalavra
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex~
pede a palavra para uma questão de ordem?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES.) -Não se
trala de questão de ordem, Sr. Presidente, com todo
o respeito. Novamente, apenas para efeito de encaminhamento, e.u goslaria que a Mesa, que tem sido
tão solícita, esclarecesse que "sim" acompanha o
parecer do Senador lúcio Alcãnlara.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esclareço ao eminente Líder que a Mesa já esclareceu vãrias vezes que estamos votando o substitutivo dlÍ
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
tem parecer favorável e preferência regimenlal.
Evidentemente, não precisamos dizer aos Srs.
Senadores que aprovam que votem "sim" e que os
que não aprovam o parecer votem "não".
Os Srs. Senadores já podem valar. (Pausa)

(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio . Carlos
Valadares - Artur da Távola- Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison lobão - Elcio Alvares - Emandes Amorim - Esperidião Amim- Francelina P.ereira
- Freitas Neto :.: Geraldo Melo - Gerson Camala Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - João
França- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Bianco -José Fogaça - José lgnácio - José Roberto Arruda - Júlio
Campos- Júnia Marise -lucídio Portel la -lúcio Alcântara - lúdio Coelho - luiz Alberto de Oliveira Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna- Odacir Soares - Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire - ROberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teótonio Vilela Fúho- Va!mir
Carnpeio - Vilson Kleinü:Jing - Waldeck Omelas.
ABST~M-SE DE_ VOTAR OS SRS. SENA-

DORES:
Ademir Andrade- Jefferson Peres.
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VOTAM "NÃO' OS SRS. SENAORES:
BeiJo Parga- Benedila da Silva- Eduardo Suplicy - Emília Fernandes - EPifáclo Cafeteira - Fia~
viano Melo - Gilvam Borges - Jader Barbalho José Eduardo
Laura Campos - Levy Dias Marina Silva- Pedro Piva.

outra-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 57 Srs. Senadores e Não 13.
Houve 2 abstenções.
Total: 72 votos.
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicadas as
ProposlaS de emenda à Constituição nºs 40 e 37, de
· 1995, que tramitam em conjunto e demais emendas.
Os demais itens da pauta constarão da Ordem
do dia da sessão de amanhã

· -- É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N21-CCJ (SUBSTITUTIVO)

À PROPOSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•40 DE 1995
Ou10rga competência à União. para
instituir contribuiçao provisória sobre
movimentaçao ou transmissao de valores
e de créditos e direitos de natureza financeira.
As Mesas da Câmarados Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucionai:
Artigo único. Rca incluído o art. 74 no Ato das
Disposiçijes Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
"Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza' financeira
§ 1" A alíquota da contribuição de que
trala este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total
ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei.
§ 22 À contribuição de que trata este
artigo não se aplica ao disposto nos art.s
153, § ~. e 154, I, da Constituição.
§ 3º- O produto da arrecadação da contribuição de que trata este arligo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, para financiamento das ações e serviços âe saúde.
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§ 42. A conbibuição de que trata este
artigo terá sua exigibilidade subordinada ao
dispos!o no art. 195, § 6", da Constituição, e
não poderá ser cobrada por prazo superior a
dois anos."
0 SR. LUCIDIO PORTELLA (PPR-PI.) _ Sr.
Presidente, 0 meu vo!o saiu 0 contrário: saiu"não",
mas votei "sim".
SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela FUho) _
Os demais itens da pauta constarão da Ordem do
dia da sessão de amanhã

o

São os seguinlell os itens adiados:

-2REQU,ERIMENTO NQ 1.118, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimen!o n"1.118, de 1995, do Senador Renan Calheiros, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma
Comissão Temporária, compOsta de nove Senadores titulares e nove suplentes para estudar a reforma
tributária durante um periodo'de sessenta dias.
(Em virtude de adiamen!o)

-5-

PROJETO DE; LELOA CÂM~RA~ltl.DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
• da Câmara n"- 81 , de 1995 (n"- 10/95, na Casa de origem), que institui o ano de 1995 como o "Ano Zumbi
dos Palmares•, em homenagem ao bicentenário de
sua morte, tendo
Parecer favorável, sob n"- 628, de 1995, da Comissão
-de Educaçao.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 75, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"- 75, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que exjingue disposições legais
que asseguram a prisão especial, tendo
Parecer contrário, sob n"- 559, de 1995; da Comissão
-de Constituiçao, Justiça e Cidadania.

91, § 42-,do Regimen!o Interno)
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Em votação a proposta (Pausa)
Aprovada.
A Presidência designa o Senador Jader Barbalho, que já faz parte da comitiva, a representar o Senado no even!o mencionado.
O SR. PRESIDENTE (Teofônio Vilela Filho)- A
Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se
amanhã, dia 19 do corrente mês, às 19 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação doS Proje!os de Lei nºs 24, 25, 28, 37 e
40, de 1995, do Congresso Nacional, e do Projeto
de Resolução n"- 7, de 1995, do COngresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Rlho)Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação final, que serã lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Odacir Soares.
t lido o seguinte:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N!! 667, DE 1995
Redação final, para o 5egundo turno, do Substitutivo à Proposta de Ementia à Cõnstituição n2 40, âe i 995. ·
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada. nia apresenta a redação final, para o segundo turno,
do substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
n"- 40, de 1995, que outorga competência à União,
para instituir conbibuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de outubro
de 1995:- I ris Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator - Josaphat Marinho -José Eduardo
Outra - Francelina Pereira - Edison Lobao - Guilherme Palmeira- Ramez Tebet- Ronaldo Cunha
Lima - Esperidiao Amin - Luiz Alberto de Oliveira -José Fogaça- Elcio Alvares- José 6ianco.

ANEXO AO PARECER N" 667, DE 1995

.. O Sr. José
Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é OCl.fXlda pelo
Sr. Teotonio VHela Filho, 1" V"ICfi-Presidente.

Redaçao fmal; para o segundo turno, do substitutivo à Proposta de Emell-'
da à Constituição 11"- 40, de 1995.
Outorga competência à Uniao, para
instituir contribuição provisória sobre movimentaçao ou transmissao de valores e de
créditos e direitos de natureza fmanceira.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esta f'resi.
dência recebeu do Senhor Presidente da República
convne para que o Senado se faça representar na sole. nida:le de inauguração da A1unorte, no Estado do Pará

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Faderal, nos termos do § 3" do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:

samey,

-

---

--
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'EMENDA éONSTilUCIONAL N2., DE 1995
. ,
Artigo Unico. FJCa incluído o ar!. 74 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
"Ar!. 74. A União poderá institt.ir contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créd~os e direitos de natureza financeira.
§ 1"- A aliquota da contribuição de que
trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total
ou parcialmente, nas condições e lim~es fixados em lei.
§ 2" A contribuição de que trata este
artigo não se aplica o disposto nos arts. 153,
§ 5"-, e 154, I, da Constitúção.
§ 3º- O produlo da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinacfo integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.
§ 4"- A contribl.ição de que traa este artigo terá sua exigibilidade Slbostfna:la ao dsposto no art. 195, § 8'-, da Constituiçã:>, e nro pode·rá.ser coblada por prazo sql9rior a dois anos.•
o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) _ 0
parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)_ A
Presidência comunica ao Plenário que as matérias
aprovadas nesta oportunidade cons1arão da Ordem
do Dia para discussão em segundo turno no próximo
dia 26 de outubro.
·
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vüela Filho) -Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, Artur da Távola, l.úcio Alcântara, Odacir Soares e José lgnácio Ferreira
enviaram discursos à Mesa para serem ptblicados na
forma do ã!Sposlo no artigo 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC) _ Sr. Presidente, Srªs Srs. Senadores:"8ogiernos os homens
ilustres, nossos antepassados, em sua ordem de sucessão. O Senhor criou urna imensa glória e mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Homens exerceram auloridade real, ganharam nome
por seus feitos; outros foram ponderados nos canselhos e exprimiram-se em oráculos proféticos. Outros
regeram o povo com seus conselhos, inteligência,
sabedoria. popular e os sábios discursos de seu ensinamenlo, outros cultivaram a música e escreveram
poesias; outros foram ricos e dotados de recursos,
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vivendo em paz em suas habitições. todos esses
foram honrados por seus contemporâneos e glorificados já em seus dias. Alguns deles deixaram um
nome que ainda é citado com elogios. Outros não
deixaram nenhuma lembrança e desapareceram
corno se não tivessem existido. Existiram como se
não tivessem existido, assim corno os seus filhos depois deles. Mas eis os homens de bem cujos benefícios não foram esquecidos. Na sua descendência
eles encontram uma rica herança, sua posteridade.
Os seus descendentes ficam fiéis aos mandamentos
e também, graças a eles, os seus filhos. Para sempre dura sua descendência e a sua glória não acabará jamais. Os seus corpos serão sepultados em
paz e .seus nomes vivem por gerações. Os povos
proclamarão sua sabedoria, a assembléia anunciará
os seus lotNOres".
Isso nos ensina o Livro 5apiencial de Sirac, o
Eclesiástico, a fim de que as gerações vindouras
saibam reconhecer, agradecer e preservar a memória dos. nossos antepassados, dos homens ilustres
que constniram o mundo em que vivemos e de cujas
obras e Idéias desfrutamos e somos beneficiárioi;.
Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, realmente, homens há que existiram corno se nunca livessem existido, desapareceram sem deixar marca
de sua missão sobre a Terra.
Hoje não falamos desses homens, que não desejamos nem pretendemos julgar.
Hoje falamos daquela estirpe de homens ilusIres que o Livro de Sirac nos recomenda elogiar por
seus feoos e grandeza, por seus exemplos de vida e
benefícios deixados aos pósteros.
Dentre esses homens ilustres, homens de sabedaria e de realizações, hoje desejo déstacar a figura
ímpar de lngo Wolfgang Hering, nascido no dia vinte e
cinco de março de 1907 e falecido no dia vinte e três

de agosto de 1992, em Bltmenau, Santa Catarina
lngo Hering foi político e líder empresarial, presidente de um dos maiores grupos empresariais de
Santa Catarina e homem de grande visão social e
cultural, seja como Vereador, jornalista, líder partidário e figura proeminent!l na fundação da Universidade local e da Escola Superior de Música e da Orquestra de Câmara de Blumenau, entre outros relevantes serviços plblicos prestados ao País e ao
povo de Santa Catarina
O Grupo Hering mantém atualmente cerca de vinte e ooo mil empregos dire!os e estáveis no conjunto de
empresas componentes do conglomerado produtivo.
O Brasil inteiro conhece o nome Hering e isto se
deve principalmente à .liderança e ao trabalho de lngo ,
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Hering·, romo principal sustentácUo e CXJII.Ila no desenvoMmento d::quele rorrplexo empresarial vitorioso.
A carreira empresarial e política de lngo Hering
se baseia principalmente no trabalho firme e constanta, no estudo e na perseverança: fez seus primei·ros estudos em Blumenau, concluiu sua formação
escolar em Braunschweig, na Alemanha, dedicou-se
ao ramo comercial e ingressou na Cia. Hering em
1929, ·como diretor suplente,- desempenhando todas
as principais funções, até assumir a Presidência da
·
·
empresa em 1971.
Homem aústero, de hábitos simples e modera'
dos, voz calma, pausada, tranqüila, ·evitava quálquer
demonstração de riqueza ou ostentação, · jamais
usando a riqueza para humilhar quem quer que fosse; era firme nos negócios, dedicado às suàs atividadas não apenas empresariais más também saciais e comunitárias. ·
· · · ·· ·
l_ngo Heririg é sím.bQI() .elo empresário moderno;
na acepção verdadeira do termo, de uma rnoâerni'
dade reaiizàdoia,· criadóra, senÚÍSteotaçã0: nem eSnobismo: em suma, um exemplo para noSsa juventude, para nossos empresârios, para nossos polítiros
e, principalmeilie, para nossos govémaritàs. ·
Sr. Presidente, Sr"$ é Sr$.. $enàdore5, inaugU:.
ra-se em meu Estado, em Santa Catarina, o trecho
rodoviârio federal da BR-470, entre a cidade:cie ·Navegantes e a Divisa. dos E;Stàdos ·dé Sarilfi. Çàtarina
e Rio Grande do Sul..
Os Senadores e Deputados Federais componentes da bancada federal de Santa Catarina estão
apoiando por unanimidllde o nome de_ !ngo Hering·
para denominar aquele trecho rodoviârio, corno "Rodevia lngo Hering".
Isso demonstra e comprova a grande obra realizada por lngo Hering para o povo de.Santa Catarina, sua liderança e seu exemplo de vida, c<imo
aquele "homem prudente que construiu a sua casa
sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enxurradas,
sopraram os ventos e deram rontra aquela cas8, mas
ela não caiu, pàrque estava alicerçada na rocha". · · ·
Minha presença hoje na tribuna do Senado Federal objetiva registrar e ratificar meu total apoio à
homenagem ao nome respeitável de lngo Hering,
merecedor do respeifo e da gratidão do povo de
Santa Catarina por toda uma vida dedicada a ; ealizações sérias, corno homem que •combateu o bom
combate".
Outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente, Sf.!s e Srs. Senadores: a proposta de suprimir,
nas reformas em andamento, a corrtribuição compu!sória às entidades de serviço mantidas pela indústria
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nacional representa a ameaça de concretização de
um gravíssimo golpe contra a compelitMdade da indústria brasileira no mercado internacional, pois, se
por nós aprovada, inviabilizaria o Sesi e fecharia o Senai e, por extensão, o Sesc, o Senac e congêneres.
Deixar que morram essas duas instituições,
criadas no pós-guerra e mantidas desde então pelo
próprio empresariado nacional, seria deixai' morrer
duas das mais dinâmicas e importantes organizações nacionais, orgulhos que nos merecem o reconhecimenfo de inúmeras entidades em todo o mundo.
Sesi e 0 Senai, bem como o Sesc e o Senac, se
transformaram, nesses seus cinqüenta e três anos de
existência, em algo que u1tmpassa os limites ronvendonais de uma entidade de capac:itaçã:> de nião-de-<:~bra.
Elas são hoje muito mais que entidades comprometidas com formação profissional e assistência
social, .são um imponantrssirno fafor no processo de
apn'móramenfo do próprio desehvolvimento tecnológiéa do segmenio industrial brasileiro.
··
_. .A: implementação de programas ele gestão de
qualidade e produtividade, a gestão· da· qualidade
ambiental, a ad_equação metrológica e padrões internacionais, a pesquisa e· o estudo gerados em .seus
la!Íoratórios, tudo isso .nos tem ·permitido enfrentar
os 9:e.s~os da· modem_ização dil um_ j:>aique industriaJ' obsoleto, quase COmpletamente sucateado, de
modo a poder responder a uma demanda que se espera maior e mais exigente, no contexto de uma s~
peração da crise que agora nos oprime. · · ' .·
Se o Brasil sair de5sa crise em rondições de
competir em pé de igualdade no mercado intemacional;·giande parte do seu sucesSo se deverá ao -es:
fo_rço permane~te e silencioso dessas instituições e
ao seu ·empenho em publicar e difundir literatura técnica de altíssimo nível, em aperfeiçoar ou introduzir
mefodologias rilais eficazes, em desenvolver habilidades gerenciais, em viabilizar a modernização dos
processos teenológicos e gerenciais, em capacitar e
reciclar a mão-de-<Jbra industrial.
A ameaça que pesa _sobre essas duas instituições que os empresários industriais criaram e mantêm há mais de meio século no Brasil é uma ameaça
ao patrimõnio nacional, pois ali se mantém e se desenvolve a tecnologia capaz de nos elevar a novos
patamares de desempenho. Ali estão os resultados
positivos de uma ação profissional e séria Os seus
fn.rtos'são concrefos, mensuráveis, visíveis.
Não podemos, por outro fado, nos permitir _a
loucura de, a pretexfo da implantação de reformas
estruturais, inviabilizar a um só tempo a i'naior rede
privada de ensino no País, desmontar uma estrutura

o
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que responde por seis e meio milhões de atendimentos médicos em todo o território nacional. Desativar essas instituições significaria desatívar a maior
e mais eficaz entidade prestadora de serviÇX>s à indústria em todo o continente americano.
A proposta de suprimir-se a principal fonte de
recursos que permite aos empresários industriais do
Brasil manter o Ses i e o Senai, bem conio o Senac e
o Sesc, é não apenas uma proposição dispensável,
como profundamente danosa ao desenvolvimento
industrial de um Brasil que ainda tem muito o que
crescer para se desenvolver.
Não podemos privar o trabalhador nacional de
um suporte de assistência à saúde, educação, lazer
e cul\ura, presente em mais de três mil IT1Ulicíplos do
Pais. Uma atuação que não empenha os reci.I"SOS.
Se o País está clamando por reformas que lhe
permitam chegar com alguma possibilidade de sucesso no Terceiro Milênio, ele. clama mais ainda por
competência, por eficácia, por rentabilidade e não
pode dispensar a contribuição de entidades como o
Sesi e o Senai. Sem competência técnica e tecnológica, sem mão-de-obra qualificada, sem estudo e
sem pesquisa, jamais chegaremos lá
Não podemos permitir que sejam sacrificadas,
irresponsável e desnecessariamente, entidades ativas, eficientes, modernas, produtivas e operantes
como o Sesi, o Senai, o Sesc e o Senac.
Isso poderia significar um golpe muito grande
no nosso processo de aprimoramento e desenvolvimento industrial, o que é uma atitude suicida para
um País que ainda tem tantos oostâculos, tantos .
problemas de desenvolvimento a superar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARTOR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores , Sr"s Senadoras e demais presentes, é com grata satisfação que desejo
registrar aqui no Senado Federal uma palavra de
aplauso e de apoio ao trabalho que vem sendo realizado pela Empresa Jornalística Folha Dirigida, do
Rio de Janeiro: aue comemora, esta semana, seus
1O anos de atuação no mercado editorial brasileiroS.
Atualmente o grupo edita 12 jornais sobre vários
segmentos da sociedade.
Seria apenas mais uma celebração entre tantas que acontecem pelo país afora, se não fosse
uma particularidade especial que merece ser destacada: a viga mestre da diretriz editorial dos jornais
desse Grupo estâ calcada na educação e no mercado de trabalho.
A Folna Dirigida criou o jornalismo de serviÇ>Js,
uma inovação que veio tavorecer a população. São
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16 publicações, cada qual atingindo um público específico. O.Jomal se especialiZOIJ na ârea de recursos humanos, concursos e educação.' O caderno de
vestbular, por exemplo, que circula quinzenalmente
em todo o pais, serve como orientação para milhares de jovens que todos os anos disputam vagas nc
ensino superior. Trata-se de consulta para os professores do segundo grau.
Em urna época em que vimos parte da imprensa descambai para o sensacionalismo, é animador
constatar que também se pratica o jornalismo construtivo, o jornalismo de serviços, o jornalismo edue&
cional. A Folha Dirigida nos deixa nessa trajetória de
1O anos um exemplo a ser seguido por outros grupos jornalísticos. Nesse período circularam 37 milhões e 400 mil exemplares de jornais que trouxeram
desde informações educacionais, alimentaram o debate educacional, até a divulgação de oportunidades
no mercado de trabalho.
Sabemos que um jornal não se constrói da ncite
para o dia Ao contrârio, é foljado na labuta paciente
de cada edição. É sedimenlado pelo zelo de cada noticia É respeitado pelo cuidado de cada manchete~ Sabemos que um jornal não cresce pela força do sensacionalismo. Ao contrârio, é resultado do equilíbrio e
do bom senso de sua linha editorial. É sustentado _
pela confiança da comunidade. É fortalecido pela sua
independência, pela conduta ética, pela sua transpa- rência e pelo seu compromisso com o bem comum.
Por tudo isso a direção do Grupo Folha Dirigida
estâ de parabéns.
.
O SR LUC::IO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - 'Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dezoito de oútu-bro é uma data muito especial. É o Dia do Médico.
Médico que sou, durante muito tempo questionei a existência dessa homenagem. Por que se criar
um dia especial para esse profissional empenhado
em salvar vidas?
Hoje, tenho a resposta. O Dia do Médico é
mais do que festa, telefonemas, cartões e flores. É a
oportunidade de falar de medicina, de médicos, de
hospitais. De saúde, enfim.
Nada mais oportuno. As eleições do ano passado provam esse fato. Na ocasião, de 55% a 75% dos eleitores elegeram a saúde como prioridade
para os novos governos.
A escolha, claro, não nasce do capricho. Sua
origem está na frustração decorrente da progressiva .deterioração do sistema de saúde pública.
Hoje, senhor Presidente, a maioria da população
brasileira não consegue cuidadoS de saúde adequados.
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As cenas são dramáticas. Filas enormes diante
dos hospitais, prontos-socorros lotados, doentes esquecidos em macas, acidentados jogados nos cantos sem vez no atendimento, falta de médicos, carência de remédios básicos.
Sem falar no precário estado em que se encontram os hospitais e e;asas de saúde de nosso pais.
Lembro _ só para iltistrar _ o desabamento do teta
do Hospital de Base de Brasília. Um cano de água
estoúrou por falta de manutenção-e inundou as dependências destinadas a atendimento médico.
A emergência, senhor Presidente, é um capítulo à parte. O termo emergência significa sitUação perigosa, capaz de inspirar cuidados especiais e atenção prioritária
·
Não é o que acontece. Instalações precárias,
profissionais inexperientes, falta de equipamentos
tomam a emergência um exercício de horror. Eiras
médicos são treqüentes, infecções hospitalares proliferam, mortes não se contam.
Sr. Presidente, alguém jã disse que ser médico
no Brasil é muito diferente do que ser médico nos
Estados Unidos ou na SuíÇa. Lã, os profissionais
não precisam lutar contra o meio. Podem olhar para
o paciente, submetê-lo a exames sérios e medicã-lo
adequadamente.
Aqui a situação é outra A precariedade de
nossas instituições hospitalares _·com deficiência de
materiais, risco constante de infecção e insuficiência
de pessoal _ é velha conhecida de todos.
Nesse quadro sinistro, o médico, o verdadeiro
profissional, trabalha como o super-homem da saúde. O paciente, muitas vezes, sai vivo da emergênciapormilagredeDeusedo-méclico. --- ----Isso, senhor Presidente, apesar da formação
deficiente dos profissionais, da mã remuneração
mensal, da jornada de até 18 horas, do atendimerrto
de 20, 30 ou até mais pacientes num turno de quatro
horas, enfim, das péssimas condições de trabalho.
Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, a saúde demanda recursos considerãveis de sorte a possibilitar o pleno exercício profissional da medicina O
que temos presenciado é um esforço inaudito para
superar, com criatividade, a escassez de recursos
materiais.
Evidentemente que esses impasses não p,odem persistir. O preço é altfssimo. Todos bem sabemos que o valor da vida humana é o mais alto na escala axiológica Com ele não se admite transigência
Desejamos, desta tribuna, alertar os gestores
da administração pública, conclamar a iniciativa privada, advertir a própria sociedade para a gravidade
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que representa o quadro de um país sem condições
de assistir aqueles que momentaneamente deixem
de usufruir as condições naturais de bem-estar físico
e psicológico.
Lembremos sobretudo das crianças, das crianças humildes, dos menores desassistidos, sem teta.
sem pão e, portanto, sem o signo de vitalidade que é
inauguradora do tempo futuro. Sem saúde, não poderemos ter o país vitorioso, grandioso e justo com
que sonhamo$.
E, nesta data, é sobretudo auspicioso enaltecer. por dever de consciência, o trabalho daqueles
que, anonimamente, nos mais recuados rincões deste país imenso, dedicam-se a combater uma gama
imensa de doenças, muitos com risco da própria
vida
Bem sabemos que as patologias humanas não
só dependem de causas naturais ou das intempéries, mas se vinculam visceralmente às enfermidades sociais, ao egoísmo que parece dominar o 'éoração dos mais poderosos e ao esquecimento que faz
com que muitos deixem de traduzir as realidades humanas pela triste e passageira realidade das coisas.
O Dia do Médico, senhor Presidente, eminentes Pares, é e serã sempre uma data valiosa para
assinalar-se o papel _e a vocação daqueles que se
converteram em verdadeiros discfpulos do imortal
Hipócrates. ·
É deles o exemplo de dedicação e amor ao
próximo, de inexcedível zelo pela vida do semelhante, debruçando-se em tomo dos. enfermos e
dali só arredando quando o esforço humano jã
tr_anSc:ll!lde os li111ites cll! ciência para l?E!L dominac
do e finalmente regido pelas Parcas inflexíveis que
conduzem a senha inelutãvel de nossa morialidade
física
Era o que eu tinha !!dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, sob vãrios aspectos, considero admirãveis o espírito empreendedor e
a inesgotável capacidade de luta do empresariado
-rondoniense.
Onde, sobretudo, tais predicados parecem exceder-se a si mesmos, tomando-se dignos e merecedores do aplauso de todos os brasileiros, é na luta
tenaz e indorrnida que essas lideranças vêm, de hã
muito, sustentando em prol da integração BrasiVBolívia/Chile/Peru, a ser obtida através da ligação rodoviãria Atlãntico/Pacífico, ou, se preferirem, pela rodovia de integração continental, também denominada
Transoceânica
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Efetívamente, orgulho-me de ter sidlf e de continüar sendo, concomitantemente, testemunha e ativo parjicipante dessa luta memorável, travada em
inúmeras frentes de batalha
Cito em especial a frente diplomática, onde se
tem buscado convencer os agentes diplomáticos e
os governos do Brasil, da Bolívia, do Peru e do Chile
sobre as perspectivas oferecidas por esse grandioso
projeto, assim como sobre a necessidade de serem
adotadas medidas ê:oncretas que permitam levar a
bom termo as obras de construção ou pavimentação
da citada rodovia
Cito, ainda, a frente constituída pelas lideranças empresariais e comunitárias de Rondônia e dos
países vizinhos, cujo apoio ao projeto vem-se manitestando crescente, a ponfo de já ter viabilizado os
primeiros negócios realizados no corredor de integração.
Cito, por fim, a frente representada pelos Parlamentares da Região Norte e do Centro-Oeste, assim
cemo pela Imprensa em geral.
O envolvimenfo de ilustres parlamentares, assim corno de jornalistas dos grandes órgãos de comunicação dos quatro países mais diretamente interessados no projeto, tem sido tentado com· sucesso,
pelos empresários rondonienses, visando à conquista do apoio de dois poderosos aliados - o Parlamento e a Imprensa - à causa da 1ntegração BrasiVBolívia/Chile/Peru.
Inegavelmente, porém, a frente de luta que tem
carreado melhores resultados para a causa sustentada com tanta pertinácia e ousadia pelo empresariado de meu Estado, tem sido, fora de dúvida, a
constituída pelos Encontros e Seminários Internacionais. Estes têm logrado reunir, em Porto Velho, no
lado brasileiro, agentes governamentais, diplomatas,
parlamentares, jornalistaS, empresários e líderes comunitários dos quatro países, tendo como objetivo
debater o projeto e formular propostas concretas
que favoreçam e acelerem sua efetivação.
Citem-se; como consequênCias audaciosas
desses encontros, as caravanas de integração que,
partindo de Porto Velho ou de cidades dos países
fronteiriços, têm palmilhado as estradas já existentes
seja na direção BrasiVPeru, seja na direção BrasiVBolívia/Chile/Peru, com o objetivo de atrair a atenção das populações desses países para os benefícios da integração, assim como para demonstrar
que os caminhos da integração já existem faltandolhes apenas obras conclusivas de pavimentação e
de adaptação têcnica que lhes permitam suportar o
tráfego intensivo de veículos pesados, que logo pas-
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saliio a transportar as mercadorias importadas ou
exportadas pelos países usuários desse grande corredor de integração.
Senhor Presidente, o registro elogioso que
agora faço do obstinado pioneirismo do. empresariado de Rondônia tem sua motivação suséitada pela
realização, nos dias 9,1 O, e 11 do corrente, do lU Encentro Fronteiriço, realizado em Porto Velho,.capital
de meu Estado.
Pretendo, um pouco mais adiante, comunicar
. os restilados sob todos os aspectos promissores
desse evenfo.
· Antes, todav~ impõe-se que, mais uma vez,
eu exponha a este Plenário, três ponfos fundamentais para a compreensão plena do sonho pioneiro
dos empresários de Rondônia, e porque não dizer,
já agora, de toda a população rondoniense. Tais
pontos são os seguintes:
-· as perspectivas que a interconexão Atiãntico/Pacífico permitem antever não apenas para Randônia e a Região Norte especificamente, mas Iambém, para as demais regiões do Brasil;
:;_
- o que já foi feifo, e o que resta fazer ·para a
plena efetivação desse magnifico projeto.
A conclusão dessa via transoceãnica que,
corno acima afirmei, constitui, hoje, reivindicação
permanente do empresariado, das lideranças políticas e de todos os segmentos sociais de Rondônia,
proporcionará, entre muitas outras, as seguintes
vantagens:
- uma alternativa promissora de saída para ao
Pacifico dos produtos do Centro-Oeste e do Norte
do Brasil.
- identica alternativa, também, para as Regiões
Sul e SudeSte, de vez que ela constituirá importante
corredor de escoamenfo de seus produtos, tanfo
mais quanfo se sabe que a saída para o Pacífico reduzirá, em cerca de quatro mil milhas, a distância
percorrida por produtos brasileiros até alguns portos
de países asiáticos, notadamente o Japão e os chamados "Tigres Asiáticos". As exportações brasileiras
para aquele continente partem, -hoje, de Sanfos ou
de outros portos do Sul e Sudeste do País, seguem
pelo Canal do Panamá até São Francisco, nos Estados Unidos, para, só, então, cruzar o Pacífico. A redução drástica dessa longa rota representará, segundo fundadas estimativas, uma et:anomia anual,
em fretes, de muifos milhões de dólares.
- as vantagens acima citadas atingirão, também, grande parte dos países da América do Sul, de
vez que a· transoceãnica virá intensifiCar o fluxo de
·mercadorias, de capitais e de pessoas, do Atiãntico
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em direção a~ Pacifico e vice-versa, reforçando o
ideal da !Integração Panamelicana.
É de considerar, ademais, que para a viabilização deSse ambicioso projeto, tudo o que carecia ser
feito já o foi: assinab.Jra de acordos diplomáticos,
elaboração de projeíos técnicos, estimativa de custos, esb.Jdos e análises das repercussões ambientais, superação dos obstáculos e objeções contrapostas ao projeto, construção do traçado básico da
estrada. Só falta, mesmo, a vontade politica a ser
concretizada, do lado brasileiro, para liberação de
pouco mais do que cerca de 150 a 200 milhões de
dólares, correspondentes ao custo da conclusão da
obra no território brasileiro.
Na verdade, no Brasil oferecem-se cerca de
dez alternativas de interconexão com o Pacifico,
sendo que, no caso, só considerarei as duas mais
viáveis.
A primeira partindo de Santos, segue por São
Paulo - Porto Velho-Rio Branco-Assis Brasil-li'lapariPuerto Maldonado-Juliaca-Puno-Moquegua, até atingir os portos de llo e Matarani, no Peru.
Essa rota totaliza cerca de 5.800 Km, dos
quais 4.574 Km ou 79% cortam o Terlit6rio brasileiro, 1.~6 Km ou 21% cariam o solo. peruano.
A implantação do projeto de interconexão
Atiântico e Pacifico, no nível em que se encontra
hoje, já está concretizada em 70% do previsto, encontrando-se estes em operação com algumas limf.
tações.
Os 30% que faltam referem-se- à construção, melhoramento de trechos da rodovia, assim
distribuídos: 5% no lado brasileiro; 25% no lado
peruano.
O custo estimado para a conclusão dessa primeira alternativa é de 500 milhões de dólares, do
lado peruano, 150 a 200 milhões de dólares, do lado
brasileiro.
Na segunda alternativa, o acesso do Brasil ao
Pacifico se dá via Bolívia/Chile/Peru.
Nesta segunda opção, a extensão da rota de
interconexão dos portos de Santos e llo totaliza os
5.339 Km, sendo que ao atingir Porto Velho ela deriva para Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia,
atinge Guayaraniérim, percorre o território boliviano,
alcança o território Chileno, ganhando, por fim, os
portos de !quique e Arica.
Nessa rota, tomando-se em conta, tão-somente a distância Porto Velho-llo, têm-se um total de
2.039 Km~ dos quais 365 cortam o solo brasileiro;
1.178, o 'Solo boliviano e chileno; 496 o solo peruano, até o porto de llo.
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Não dispomos, ainda, da estimativa de custos
desta segunda alternativa, uma vez que esta se encontra em fase de esb.Jdos no Ministério dos ·Transportes.
O que sabemos é que essa alternativa -ganha
preferência, sobreb.Jdo em Rondônia por duas razões: é menos extensa e, provavelmente, mais barata
do que a primeira; sobreb.Jdo, a construção, do lado
boliviano, parece caminhar mais célere do que do
lado peruano.
-~
Acreditamos, todavia, que ambas as alternativas, possam, a longo prazo vir a ser adotadas, visto
que ambas oferecem vantagens distintas em relação
aos diversificados interesses dos Estados do Centro-Oeste e do Norte do Brasil.
Essas, Srs. Senadores, são as grandes motivações que, de início, só empolgavam um punhado de
empresários, mas que, hoje, entuziasmam e dinamizam praticamente toda a sociedade rondoniense.
Não faz muito, esses extraordinários bandeirantes do Brasil moderno ousaram demonstrar que
as rodovias da primeira e segunda alternativas de
acesso ao Pacífico já existem e são transitáveis, a
despeito dos trechos precários que as integram.
Para tanto, formaram numerosa caravana e
bem equipados de veículos possantes e de modernos instrumentos de comunicação à distància, largaram-se, ousados, em direção ao Pacífico.
Da primeira vez, desbravaram a rota mais árdua e precária, correspondente à alternativa 1 , vale
dizer, a que parte de Porto Velho atinge a fronteira
do Acre CO!l! o Peru, para ganhar os Portos de llo e
Matarani. Da segunda vez, afrontaram a alternativa
2 • que consideram, hoje. a mais integradora e, também, de tráfego mais fácil. Assim, pois, largaram de
Porto Velho, daí, se dirigiram a Guajará-Mirim, donde alcançaram Guayaramérin, em Solo boliviano,
chegando até La Paz, de onde seguiram para,sucessivamente, ganharem os Portos de !quique e Arica,
no Chile, e de llo e Matarani, no Peru.
Essa verdadeira epopéia, além de demonstrar
a trafegabilidade das rotas descritas, puseram em
evidência o anseio de integração que lavra nas populações fronteiriças.
Por onde passaram, os bandeirantes rondonienses eram recebidos festivamente por autoridades e integrantes das comunidades visitadas, delas
recebendo incentivos e apelos no sentido de intensificarem e acelerarem o ritmo de implantação deste
grandioso projeto. Ora, foi precisamente isso o que
se intentou realizar no decurso do III Encontro de Integração e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil/Boi i-·
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via/Chile/Peru, havido em Porto Velho, nos dias 9,1 O
e 11 do corrente.
~ presença, no conclave, de altas autoridades
das esferas politica, diplomática e executiva dos
quatro países, vieram confirmar que o projelo não
exprime o interesse unilateral do Brasil, mas empolga, por igual, os sefr;)res representativos das comunidades fronteiriças.
A relação dos principais temas debatidos, tais
como: • Corredores de Integração Acre/Rondônia/Bolívia/Chile e Peru; Portos de Integração: BrasiVBolívia/Chile
Peru; Potencialidades do Acre e
de Rondônia: Aeroportos de Integração: Acre/Ro'ldõnia/Bolívia/Chile e Peru; Corredores de Integração
e Meio Ambiente; Zonas Francas Provedoras e
Areas de Livre Comércio dos Corredores de Integração estão a nos oferecer como que um painel da
magnitude dos sonhos e dos objetivos ambiciosos
das lideranças empresariais rondonienses.
Por outro lado, as palavras pronunciadas na
Cerimônia de Abertura, pelo dinâmico Governador
de Rondônia, Waldir Raupp, dão o tom do vigoroso
apoio que os governos de Rondônia, do Acre e demais Estados Amazõnicos emprestam ao empreendimenlo. Cito o Governador Waldir {'laupp:

e

" Não há país rico com o povo isolado,
nem povo isolado em país rico•.•
Precisamos fazer circular 'nossas mercadorias e proporcionar meios para que nossos homens empreendadores tenham lucros••.
Tenho estimulado e lutado por essa
grande causa de lodos nós: a Integração Sul
-Americana e a Saída para o Pacifico•••
Esta Rodovia da Integração, não é
apenas uma possibilidade, ma5 é a nossa
possibilidade"
De minha parte, presente, também eu, no Encontro, tive o ensejo de reiterar meu fervoroso apoio
a esse projelo,destacando que ele ganha progressivamente os CÕnlomos de um grande compromisso
- - - -- -- nacional.
~~-------

~

~

~ ~

Para alargar ainda mais suas repercussões, e
para vincar mais profundamente o caráter nacional e
não puramente regional, do projelo, propus que o IV
Encontro Fronteiriço seja realizado em Brasma, assim como prontifiquei-me a levar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso os resultados do III Encontro, afim de sensibiliza-lo a ampliar o apoio da União
ao projelo.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, õ que
melhor nos habilita a avaliar o alcance obtido por en-
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contras como o de Porto Velho sãõ seus resultados
• objetivos.
A Ata do Terceiro Encontro de Integração e
Desenvolvimento
Fronteiriço
BrasiVBolívia/Chile/Peru, subscrita pelos participantes nacionais e estrangeiros e encabeçada por dois bandeirantes de
primeira linha, que são os senhores Luiz Malheiro
Tourinho, Presidente da Federação e Comércio de
Rondônia e Miguel de Souza, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, registra
as seguintes reivindicações de medidas debatidas,
votadas e aprovadas ao final do Encontro:
1 - Recomendar a constituição de um Comüê
Permanente de desenvolvimento das rodovias bioceãnicas, de preferência, constituída por membros
de distintos Ministérios e Empresários;
2 - Lutar para que em cada país, a rodovia do
Pacífico seja considerada projelo prioritário;
3 - Elaborar, a partir do Comitê Permanente, e
por acordo dos respectivos países, um plano de desenvolvimento auto-sustentável para as ár~ circunvizinhas à rodovia;
4 - A delegação do Brasil solicüou ao goVerno
brasileiro a imediata recuperação/construção do trecho Rio Branco/Assis Brasil e construção das pontes
sobre os rios Abunã!Madeira e Madeira-Marnoré;
5 - As delegações do Brasil e Chile solicüaram
ao governo boliviano a recuperação das rodovias no
Departamenlo de Beni e a pontes sobre o rio Yata e
o asfaltamento de Guayaramérin a La Paz;
6 - As outras delegações, tendo em vista a exposição da Caravana, solicitam ao Governo peruano
a possibilidade de recuperação do trecho Porto Maldonado/lnãpari e a construção da ponte sobre o rio
Madre de Dias, em Porto Maldonado;
7 - Recomendar aos respectivos governos a lutar
para que seja criada uma comissão multilateral para a
implementar medidas de sifll)lificação do comércio e
do trjlnsüo de mercadorias, serviços e pessoas;
8 - Recomendar às comissões mistas existentes entre os quatro países a inclusão em suas agendas dós assuntos tratados. Paralelamente, foi anunciado por integrantes
da delegação boliviana a assinatura recente de
Ato do Presidente da Bolívia, liberando 15 milhões de dólares para a construção de duas pontes
na fronteira de Guayaramérin, assim como a decisão ~governamental de efetuar o imediato levantamento do •grade" da rodovia boliviana, em
seu trecho alagável, e, também, o ençascalhamento de 400 km da mesma rodovia, em seu trecho mais precário.

~
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Anúncio semelhante foi feito pela delegação
peruana, referente a melhorias, em segmentos P!lruanos, da rota Porto Velho/llo.
Ao encerrar, Sr. Presidente, este registro elogioso aos denodados desbravadores da rodovia de
integração Atlântico/Pacífico, quero atribuir-lhes esta
sentença lapidar de Euclides da Cunha, o grande pioneiro do sonho de ligação do Brasil com o Pooífico.
. Justificando perante os incrédulos de seu tempo a conveniência da construção de uma ferrovia ligando o Acre ao Peru, ele assim argumentou:
" A estrada não se destina a satisfazer
um tráfego que não existe, senão a criar o
que deve existir "
Saúdo, Sr. Presidente, nos empresários de
Rondônia, a estirpe indõmita dos homens afeitos ao
ofício de criar aqt.ilo que deve existir.
É o que penso, Sr. Presidente,
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadoreS, há cerca de
dois meses, fulminado por uma administração ineficiente, que o levou sucessivamente ao redesconto,
o Banco Econõmico, centenária instituição financeira
do País, sofreu intervenção por pafte do Banco Central. A iniciativa, como está amplamente documentada na imprensa, gerou traumatismos na área econõmica e provocou rebeliões na base política do Governo.
Não é do meu propósito analisar as causas ou
os efeitos da medida Se é crível admitir-se a necessidade da intervenção, não se pode, igualmente,
desconsiderar-se a justa reação daqueles que se
sentiram prejudicados pela inflexibilidade governamental.
O que pratendo, na verdade, é abordar um aspecto social da questão cujos efeitos estão reduzidos a proporções mínimas, em virtude do enfoque
emocional emprestado pela mídia á intervenção.
Fala-se com insistência sobre a venda do controle
acionário do E"conômico; comenta-se a incompetência administrativa da instituição, critica-se ou aplaude-se, de acordo com os humores de quem faz a
avaliação, a dura providência adotada pelo Banco
Central. Mas, até agora, ninguém se preocupou em
cobrar do Governo uma posição transparente e justa
quanto aos milhares de depositantes do Banco Econômico que ainda estão com suas poupanças bloqueadas.
O Banco Central, seguindo fiel mente as diretrizes por ele mesmo traçadas no tratamento dessa
contingência, tem liberado para os clientes do Eco-

145

nõmico valores de até 5 mil reais, providência cuja
execução já custou ao Erário cerca de 430 milhões
de reais.
E os outros depositantes, aquelas passoas
que, confiando na solidez e na integridade da sistema bancário nacional, tinham guardado nos cofres
do Econõmico, não tão sólidos e nem tão íntegros
como a princípio supunham, todas as economias de
suas vidas? Como o Governo irá se comportar diante desses crédulos e injustiçados? Irá devolver-lhes
o que legitimamente lhes pertence ou irá lhes dar o
calote institucionalizado, surrupiando-lhes os resultado de toda uma vida de trabalho? Irá honrar os compromissos que todo Estado organizado tem com a
sociedade ou oficializará o dolo, o confisco e a megalomania de uma satrapia bancária insensível e ir- ·
responsável?
É inconcebfvel, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que o Estado continue a exigir responsabilidades do cidadão e se mantenha omisso quanto
aos seus deveres com a sociedade. Os depósitos
que no momento se acham congelados nos cofres
do Econõmico não representam apenas dinheiro.
Eles personificam sonhos, aspirações e a realização
de desejos durante anos acalentados: a construção
da casa própria, a aquisição de um carro, a garantia
de uma velhice tranqüila, os remédios caros contra
uma doença e até mesmo o lazer. Essa poupança
. indisponível matará os sonhos, as aspirações e os
desejos de milhares e milhares de pessoas.
E isso justo?
Os brasileiros atormentados pelo Banco Eco- ·
nômico foram nivelados pelo drama comum. Ricos e
remediados, famosos e anõnimos, brilhantes e opacos vivem a mesma incerteza e idêntico dissabor.
Na semana passada, tive ensejo de ler uma declaração de Jorge Amado, nome maior de nossa üteratura que vê agora uma de suas obras primas, Tocaia
Grande, transformada em grande sucesso televisivo,
confessar, entre espantado e deprimido, que se
"achava insOlvente". O velho mestre, disciplinada0
mente agarrado às tradições baianas, tinha todas as
suas economias depositadas no Banco Ecoriõmico.
Uma longa vida de trabalho incessante, de pesquisas cansativas e de noites a fio debruçado sobre
sua máquina de escrever foi, repentinamente, transformada materialmente em nada A fama e a glória
jamais serão roubadas de Jorge Amado, màs o produtQ concreto de seu talento evaporou-se.
É imperioso que o Governo brasileiro tome providências enérgicas para defender o patrimônio dos
depositantes do Banco Econõmico, devolvendo-lhes,
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o mais rápido possível, o que lhes pertence. É inadmis5fvel que, numa economia tutelada pelo Estado,
o cidadão não tenha direito ao que é seu, ao que é
obtido à custa do suor do seu trabalho.
Insistindo em manter-se omisso a esse problema, cujos efe~os sociais ainda não foram detidamente analisados, o Governo nada mais fará do que
estimular a suspeiçã_o de que, nesse caso específico, todos os deposiiantes do Banco Econõmico loram vítimas de uma tocai a grande.
. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 100, DE 1995
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da
Câmara nº-1 00, de 1995 (ri" 373/95, na Casa de origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento
de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica, e determina outras providências, fendo
Pareceres:
- de Plenário, Relator: Senador Lúcio Alcântara, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, 12 pronunciamento: favorável ao Projeto,
com emenda rl" 3, de redaçãó, que apresenta, e
contrário às emendas nº-s 1 e 2, de Plenário; 22 pronunciamento: contrário às emendas nº-s 4 a 14, de
Plenário; e
- nº- 660, de 1995, da Comissão de Assuntos
Econõmicos, favorável ao projeto e à emenda nº- 3,
de redação, e contrário às emendas nº-s 1, 2 e 4 a
14, de Plenário.

-2REQUERIMENTO N"- 1.118, DE 199S
Votação, em turno único, do Requerimento rl"
1.118, de 1995; do Senador Renan Calheiros, solicitando, nos termos regimentais, a criação de urna
Comissão Temporária, composta de nove Senadores titulares e nove suplentes para estudar a reforma
tributária durante um período de sessenta dias.
(Em virtude de adiamento) .

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 23, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Cãmara nº- 23, de 1993 (ri" 2.706/89, na Casa de
origem), que dispõe sobre a remessa para o exterior
dos rendimentos do trabalho assalariado e dos valo-
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res recebidos como bolsas de estudo e auxmo, aos
beneficiários de bolsas de estudo ou auxílio no exterior concedidos por agências governamentais, tendo
Pareceres das Comissões:
· - - de Assuntos Econômicos, sob nOs 160 e
328, de 1995, 12 pronunciamento: favorável ao
Projeto; 22 pronunciamento: contrário à emenda de
Plenário; e
- de Educação, sob nº- 664, de 1995, favorável
ao Projeto e contrário à emenda de Plenário•

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"- 81, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de ·Lei
da Câmara nº- 81, de 1995 (nº- 10/95, na Casa de origem), que institui o ario de 1995 como o Ano Zumbi
dos Palmares, em homenagem ao. tricentenário de
sua morte, tendo
Parecer favorável, sob rl" 628, de 1995, da Comissão
-de Educação.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N282, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo rl" 82, de 1995 (ri" 71/95, na Cãrna- .
ra dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
de Meração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 1O de outubro de f994, tendo
Parecer favorável, sob rl" 661, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 84, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº- 84, de 1995 (nº- 32/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo,
por troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasflia, em 22 de março de 1994, tendo
Parecer favorável, sob rl" 662, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2147, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'! 147, de 1995 (n"-183/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Doação Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da Rep(blica Federativa do Bra5if e o Governo
doJapã:>, em Tóquio, em 30de maio de 1995,-tendo
Parecer favorãvel, sob n" 663, de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores_ e Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 75, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso n'! 10, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n" 75, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que extingue diSPosições legais
que asseguram a prisão especial, tendo
Parecer contrãrio, sob n" 559, de 1995, da Comissão
·
.
-de Constituiçao, Justiça e Cidadanfa.
O SR, PRESIDENTE (Teo10nio Vilela Filho) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19h36min.)

Ata da

~72ª-Sessão

deliberativa ordinária
em 19 de outúbro de 1995

1-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna
José Eduardo Outra, Valmir Campelo e Nabor Júnior

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-8E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Rocha- Sérgio Machado- Valmir Campelo- Vilson
Kleinübing- Waldeck Omelas.

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães Arlindo Porto - Artur da Távola - Bello Parga- Benedita da Silva - Bani Veras - Bernardo Cabral Carlos Bezerra·- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Epitácio Cafeteira
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto ~ Geraldo
Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
Humberto Lucena fris Rezende Jader Barbalho Jefferson Peres - João Rocha - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino
- José Alves - José Eduardo Outra - José Fogaça
- José lgnácio Ferreira .:.. Jasé Roberto Airuda José Samey- Júlio Campos -Júnia Marise - Lauro
Campos- Leomar Quintanilha- Levy Dias- Lucidio

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista
de preseoça acusa o comparecimento de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Portella - Lúcio Al~a .:.. Lúdio Cpelho - Marina
Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osrnar Dias - Pedro Piva Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan CalheirosRoberto Freire - Roberto Requião - Romero JucáRomeu Turna - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
Sobre a mesa, projeta de lei que serã fido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 286, DE 1995
Altera o Decreto-Lei n" 205, de ZT de
fevereiro de 1967, que "DispOe sobre a
organlzaçao, funcionamento e extinçao
de aeroclubes, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1" Os arts. 1"· 52, 82, 92 e 1o do DecretoLei n"-205, de 27 de fevereiro de 1967, alterado pela,
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Lei no 5.404, de 29 de março de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 1" Aerocltbe é toda a sociedade
civil, com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos
objetivos principais são o ensino e a prática
da aviação civil, de turismo e desportiva eén
todas as suas modalidades, podendo cumprir· missões de interesse público em situações de emergência e atuar no interesse da
coletividade.
§ 1" Os serviços aéreos prestados por
aeroclubes abrangem as atividades de:
I - ensino e adestramento de pessoal
de vOo;
11 - ensino e adestramento de pessoal
da infra-estrutura aeronáutica;
III - recreio e despertes.
§ 22. Os aeroclubes são entidades de
utilidade pública
Art. 5l1. ·······················--·····----··--···
Parágrafo único. Exc:etuarTH;e dessa determinação o Aerocltbe do.Brasil, os aeroclubes das capitais dos estados, que terão o
nome destes, bem como os que forem organizados com o objetivo de servir a gn.pos de cidades ou municípios, que formam uma região
com denominação notoriamente reconhecida
Art. 8" Dissolvido o aerocltbe, o Ministério da Aeronáutica será reintegrado na
posse de aeronaves, maiores, acessórios,
ferramentas e quaisquer outros materiais cedidos pela União ou entidade pública e decidirá sobre o destino a ser dado a esses materiais e equipamentos.
Parágrafo único.·················-·--·········
Art. go. ···········-··········--·-·-·-·········-·
I - a existência de irregularidade na
vida da sociedade, incluindo a prática de infrações previstas na legislação em vigor;

11 - o desvirtuamento dos objetivos estabelecidos no art. 1" deste Decrelo-Lei;
III - a redução sensível das atividades
aéreas, sem motivo justilicSdo;
IV - a prática de ações que ponham
em risco o patrimônio e a segurança da sociedade ou de seus associados.

Art. 1O. O aerociube que tiver cassada
sua autorização de funcionamerrlo poderá voltar a funcionar mediante solicitação de nova
autorização ao Ministério da Aeronáutica
Parágrafo único. As condições para a
concessão da nova autorização serão estabelecidas em regulamento."
Art. 2" Ficam suprimidos os arts. 6" e 11 do Decreio-Lei n ~ 205, de 1967.
Art. 3" ES1a lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Decreto-Lei no 205, de 27 de fevereiro de
1967, que "Dispõe sobre ii organização, funcionamento e extinção de aeroclubes, e dá outras providências", tem recebido críticas por apresentar dispositivos que não são mais adequados à realidade e
outros que pecam quarrlo à clareza de seu texto.
Esta propoSta, baseada em estudo em que foi
- ouvido o Departarnenlo de Aviação Civil do Ministê~ rio da Aeronáutica, órgão ao qual incumbe a direção
e a supervisão das atividades da Aviação Civil, visa
a sanar as falhas acima apontadas, contribuindo
para o aperfeiçoamento das normas que regem a
exploração da atividade aérea em nosso Pafs.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N" 5.404, DE 29 DE MARÇO DE 1968
Altera e revoga dispositivos do Decreto-Lei n~ 205, de 27 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre a organização,
funcionamento e extinção de aeroclubes,
e dá outras providências.
DECRETO-LEI N" 265, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização, funcionamento e extinção de aeroclubes, e dá
outras providências.
O Presidente da República; no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo 2"-, do artigo 99, do
Ato Institucional n" 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:
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Art 12- Aerocll.be é toda sociedade civil, com
patrimônio próprio, vida e administração locais, cujos
objetivos principais são a prática e o ensino da avia·
ção civil esportiva e de turismo, em todas as suas
modalidades e o cumprimen1o de missões de emergência ou de notório interesse da coletividade.

1.300, 1.311, 1.319, 1.320 e 1.321, de 1995, de autoria da Sfl Senadora Marina Silva e dos Srs. Senadores Güberto Miranda, Emandes Amorim, Ney
Suassuna, João França, Aaemir Andrade, Jefferson
Péres e Eduardo Suplicy, solicitando informações
aos Ministros mencionados.
•

Art 5'! - Os aeroclubes terão o nome das respectivas cidades em que estiverem localizadas as
suas sedes.

. O SR. PRESIDENTE (Valmir_ Campelo) · Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda, que dispõe de 20min.

Art ao. Dissolvido o Aeroclube, será reintegrado, o Ministério da Aeronáutica, na posse de aeronaves, motores, acessórios, ferramentas e quaisquer
outros materiais cedidos pela União ou por entidade
pública, o qual decidirá sobre o seu destino.
Parágrafo único. - Os remanescentes sociais
terão a destinação a que alude o artigo 22 do Código Civil.
Art 92- Constituem motivos, entre outros, para
intervenção num aeroclube ou cassação de autorização para o seu funcionamento:
·

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, volto ao tema da RefOrma Administrativa do Estado brasileiro. Ontem, os jornais divulgaram o apelo enfático do Presidente da República,
pedindo coerência aos Partidos que o apóiam e que
estão comprometidos com a mensagem reformista
da última campanha presidencial. Também publicara:n o acintoso disparate salarial de um coron_!ll da
PM do Rio de Janeiro. lJm salário abs!Jido de R$84
mil tem efeitos devastadores na presunção de deveres entre o cidadão contribuinte e o Estado. Um contracheque mensal mais generoso que toda a folha
de salários de muitas de nossas falidas prefeituras.
É um escárnio intolerável para o quadro da exclusão
social que atinge a maioria do povo bràsileiro. É um
. tapa na cara de milhares de brasileiros que fazem
fila nas portas das fábricas em busca de um emprego de salário mínimo. É mais uma agressão contra
os trabalhadores rurais que trabalham de sol a sol,
as meninas que se entregam à prostituição para garantir um pra!o de comida, e os meninos de rua que
faiem da violência o seu grito de revolta contra as
injustiças.

a) a existência de grave irregularidade na vida
da sociedade, inclusive prática reiterada de infrações previstas na legislação em vigor;
b) o desvirtuamen!o do objetivo principal da sociedade assim também considerado o descumprimen1o do que dispõe o al1fgo ao.;
c) a redução sensível das atividades aéreas;
d) qualquer motivo que ponha em risco, quer
os objetivos principais quer o palrimônio do aeroclube ou, ainda, a segurança de seus associados.
Art 1O. - O aeroclube que tiver cassada a sua
autorização para funcionamen!o, só poderá voltar a
funcionar, após 5 (cinco) anos a contar da data do
ato de cassação.

(As Comissões de Constitl.ição, Justi-

ça e Cidadania e de RelaÇ{Jes Exteriores e
Defesa Nacionál, cabendo a esta (Jtima a
decisão terminativa nos termos do art 49,
alínea a, do Regimento Interno.)
...
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
projeto de lei será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data,
os. Requerimentos n2s 1.278, 1.295, 1.296, 1.298,

Temos que atender ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. O PMDB fez história na luta contra privilégios odiosos e não pode ignorar o seu passado quando tem a responsabilidade de Partido majoritário de apoio ao Governo. Negar apoio ao Presi·
dente da República, em nome pruridos corporativos,
é virar as costas para o clamor que vem dos governos estaduais e municipais, sufocados por encargos
crescentes e cassados em sua capacidade de investir no bem-estar social. Os privilégios de escassas
minorias penalizam as maiorias que dependem dos
resultados do investimen1o colativo. Em nome de
que valores morais deve o Congresso perpetuar as
iniqüidades? Deixar tudll cOmo está para ver como é
que fica seria urna renúncia perigosa do Congresso
Nacional à sua responsabilidade de guardião dos in-
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teresses de toda a sociedade. O caso do Rio de Janeiro é emblemático; é como se a multidão de contribuintes, grandes ou pequenos, fosse sangrada para
garantir as regalias e as mordomias de uma diminuta casta monárquica.
O adiamento da votação na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara não
foi um bom sinal para a sociedade. A decisão ocorreu no mesmo dia em que 99% dos Municípios goianos paralisaram suas atividades para mostrar a situação de penúria em que vivem. A crise de governabilidade atingiu níveis extremos; tanto no Estado
quanto nos Municípios, a contabilidade está no vermelho; as [Qihas salariais consomem lodos os recursos. A coleta do lixo e o atendimento hospitalar são
os únicos serviços essenciais ainda mantidos a duras penas, e ainda assim não se sabe até quando
será possível manter essa situação precária. Fingir
que tudo isso não está acon!ecendo é brincar com
fogo.
·
lnfefizmente, os destinos da Federação estão
atrelados aos poderes mágicos que a palavra estabilidade adquiriu, como se fosse um divisor.de águas
entre o bem e o mal. Em companhia do Governador
Maguito Vilela, os Governadores C{istovam Buarque
e Victor Buaiz lideram o Movimento Pró-Reforma,
abandonando os cânones partidários que inserem a
estabilidade como um dos seus tabus intocáveis.
Eles tiveràm a coragem de se sobrepor às resistências dogmáticas do PT, colocando a verdade no lugar da mistificação corporativa. De minha parte, tenho dificuldades para entender os argumentos que
tentam confundir a opinião pública. Os benefícios da
reforma têm seu endereço voltado para o coletivo. A
busca de eficiência no serviço público, ancorada no
mérito, vai premiar a população como um todo. Também no plano individual é justo' esperar que sejam
cumpridas as metas de premiar o mérito daqueles
que trabalham com eficiência. Então, quem tem
medo da reforma?
Considere irresponsável o argumento de que
as influências políticas vão desvirtuar os objetivos
moralizantes da reforma. Num sofisma que troca o
particular pelo geral, os defensores da estabiHdade
dizem temer o efeito da perseguição política na segurança dos servidores. É como se o Brasil estivesse condenado a não sair dos anos 30. O ciclo do coronelismo político é coisa do passado, e o nível de
esclarecimento do eleitor moderno exige administrações eficientes e competentes. O administrador que
ignorar esse fato estará cavando sua própria sepultura política. Hoje, graças à liberdade de imprensa e
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ao grande poder mobilizador da sociedade contra as
injustiças, a prepotência já não convive com a impunidade. Além disso, a reforma não está propondo a
supressão dos concursos como instrumento de ava·liação de mérito. Cultivar o medo da perseguição é
desconfiar da Justiça como Poder soberano contra
as injustiças, e o texto da reforma é claro na defesa
dos direHos específicos. Consagrar a excepcionalidade da prepotência ocasional para generalizar a
manutenção dos vícios chega a ser cínico, no meu
entendimento. O Brasil nunca esteve tão sensível
com está hoje na defesa dos interesses da cidadania, e é imperativo investir nessa crença para que se
fortaleça esse sentimento em nossos hábitos culturais.
Por outro lado, evocar a Constituição para legitimar o poder deletério dos marajás é colocar os fatos na contrarilão. Não há direitos adquiridos acima
da Constitt.ição, e impor essa farsa à opinião púbica
é perverter pelo exemplo negativo o império da lei. O
Brasil está cansado dos deboches, e este povo tolerante está no limite.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Exª-um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA - Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Lauro Campos - Infelizmente, nobre Sénador Mauro Miranda, o Brasil não é a Suíça; infelizmente, sob certos aspectos, o Brasil não é a Inglaterra, nem a França. Com essas palavras iniciei minha carreira acadêmica na terra de V. Exª,-Goiânia,
onde prestei concurso para catedrático, a fim de adquirir a vitaliciedade que a Constituição me assegurava, como assegurou ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, como assegurou a tantos ilustres
professores que lutaram para a reimplantação da
democracia e o soerguimento dos valores humanos
neste País. É triste constatar que no Brasil o desrespeito pela vida, pelo próximo ainda continua num estado de barbárie tão grande que 160 mil funcionários
foram demitidos, sem maiores exames. E agora o
Ministro de Estado, que foi testemunha e partícipe
desse processo de desrespeito à liberdade que devem ter os funcionários públicos no exercício de sua
profissão, o Sr. Bres5er Pereira, ameaça demitir 80
mil funcionários. Diante desse despautério pareceme que a nossa lembrança, a nossa memória histórica deve estar presente: juntamente com Fernando
Henrique Cardoso, que era professor caledrático vitalício - ele era mais do que estável; nós éramos vitalícios - fomos atingidos, fomos demitidos sem sequer um exame que admitisse direito de defesa De
modo que é muito triste constatar que Fernando
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Henrique Cardoso, que foi vitima da arbitrariedade
que costuma se instalar no País em nome de uma
racionalidade qualquer - como agora o grande Max
Weber é trazido à tona para tentar, através das suas
proposições sobre o Estado racional legal, respaldar
essa situação -, apóia o enxugamento que o FMI
manda se abater sobre os funcionários públicos, sobre os aposentados, sobre a população brasileira
desguarnecida. É hora de afirmarmos, contra essas
injunções e prepotências, que aqui ainda existe algum respeito ao trabalho humano, algum respeito à
carreira humana, algum respeito aos direttos adquiridos pelo trabalho. Só se pode construir uma sociedade com um conjunto de funcionários públicos realmente independentes, fora daquele Estado a que V.
Ex" acaba de se referir- do clientelismo, do comnelisrno, da proteção como forma de atingir o sEl!ViÇO
público - através dos canais abertos a todos, portanto democráticos, do concurso e da ascensão na carreira Em relação a esses funcionários não é possível que qualquer argumento seja lançado para,
como aconteceu após 1964, atingir pessoas da estatura de Florestan Fernandes, da grandeza, naquele
tempo, do professor Fernando Henrique Cardoso e
de tantos outros que tiveram de ir para o exílio, expulsos pelo desguarnecimento dos direitos adquiri·
dos, até mesmo da antiga vitaliciedade - que desapareceu através desse processo de desproteção e
de desrespeito aos trabalhadores e funcionários do
Estado. Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA -Agradeço o aparte
a V. Ex", Senador Lauro Campos. Concordo com
grande parte dele, porém acredito mais no trabalho
que nós, V. Ex" e este Senador que vos fala, fizemos na época da ditadura, quando fomos perseguidos pelo milttares. Sabemos como construímos essa
história. A história de V. Ex" é muito mais forte do
que a minha e a sua luta foi muito maior do que a
minha. Mas eu também, naquela época, era estudante e corri.
Por acr~itar na ,d~mocracia que vivemos
hoje e pelo desejo de aperfeiçoá-la é que defendo
a reforma tributária do Governo. Está na hora de
aceitar q1.1e a Nação está mudando de mentalidade
e que os ranços da hipocrisia devem ir para a sepultura
Estou com a reforma administrativa por acreditar sinceramente que ela é questão de vida ou morte
para os Estados e Municípios.
Encerro este rápido pronunciamento reproduzindo trecho de editorial do Jornal do Brasil, publicado na última terça-feira:
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O povo brasileiro deseja, final mente,
saber quem vai votar com o Brasil e quem
vai votar contra o Brasil. Quem vai escolher
o futuro, quem vai preferir o passado. Quem
fica com o mérito e a excelência, quem se
contenta com o clientelismo e a mediocridade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. ·
O SR. F~EITAS NETO- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Frettas Neto, para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do árt. 14, Vil, do Regimento lntemo.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi correspondência hoje de Teresina, Capital do meu Estado, do
Diretor Executivo do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, PAPP, conhecido em todo o Nordeste e financiado pelo Banco Mundial. Trata-se de
financiamento concedido pelo Banco Mundial ao Governo. Federal, sendo que até 1993 a contrapartida,
também, era de responsabilidade do Governo Federal. Havendo então dificuldade para o pagamento,
no cronograma exalo, dessa contrapartida, os Governadores do Nordeste, na Sudene, propuserarrH>e
a assumir, com recursos de cada Estado, a contrapartida
O Programa deslanchou, sendo importente e,
talvez, o único que esteja atendendo as pequenas
comunidades e os trabalhadores rurais no Nordeste.
São pequenas obras, aguadas, pequenas linhas de
eletrificação, estradas, pontes, máquinas e implemenlos agrícolas que são solicitados por cooperativas, associações comunitárias, analisadas pela
equipe técnica do Programa e depois financiadas.
Os recursos servem também à aquisição ou execução da obra pela própria comunidade, associação ou
cooperativa.
De modo que esse é um Programa também filosoficamente muito bom, porque bastante democratizado, e, repito, o único que está atendendo as pequenas comunidades de trabi!lhadores rurais do
Nordeste brasileiro.
. Esta comunicação prende-se ao fato de, pelo
que me consta, estar a equipe do Banco Mundial no
Brasil. Andou ela pelos Estados e agora está tratando com o Governo Federal, mais precisamente com
técnicos do Ministério do Planejamento e, talvez,
com o próprio Ministro, para negociar a continuidade .
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desse Programa ou outro que venha a dar continuimassificados na região, através dos serviços de extensão. Mesmo assim, o órgão é responsável pela
dade a essas ações no Nordeste brasileiro, já que o
atual convênio expira-se no dia 31 de dezembro.
produção de 10% do pesca::lo de água doce do País, o
Uso, portanto, este espaço de comunicação
equivalenfe a 20 mil toneladas/ano de peixes.
para fazer um apelo às autoridades do Ministério do
A partir de 1971, com consultoria da França,
Planejamento, ao Ministro José Serra especialmenEspanha e Israel, o órgão iniciou a eslruturação de
perímetros de irrigação. Hoje, o DNOCS opera 27
te, para que não deixe de negociar a continuidade
projetos, ocupando um pouco mais de 30 mil hectadesse Programa, em nome dos trabalhadores ruraís
de todo o Estado do Piauí, porque ele é realmente
res, área inexpressiva em face do pofencial de áreas
necessário nas regiões mais pobres e, plincipalmenirrigáveis do Nordeste, da ordem de 6 milhões de
te, no semi-árido, em função das obras pequenas hectares. Desse total, juntando-se os projetes privamas de grande importância -. que esse programa
dos,. estaduais .e da Codevasf, irriga-se, na região;
pouco .mais de 10%.
·
possibilitou fossem construídas em vários Estados
da nossa região.
•
- · . Nesses 80 · anos de existência, o DNocs· lnEra o qué tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
vestiu US$6.5 bilhões, quantia muito inferior à conobrigado.
sumida em obras como as usinas nucleares, metrôs,
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conltalpu e outras situadas no Sul-Sudeste, tendo aferecido retornos muto significativos. Os melhoreS mocedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Proinéntos viVidos pelo 'DNOCS, em termos de do!anuncia o seguinfe discurso.) ~ Sr. Presidenfe, Sr's e
ções orçamentárias, ·forain às dos Governos Epitá- ·
ciÓ Péssóa.(1921-1923), quando o órgão chegou a
Srs. Senadores, no dia 21 .de outubro, o Departamente Nacional de Obras contra a Seca, DNOCS,
ter. disponibilizados, por ano, US$483 milhões; e
completa 86 anos da sua criação. Durante sua longa
no de jusoelino Kubitschek (1957-1960), quando
contou. com US$378 milhões por ano. Em período
história, o órgão teve diversas funções. No seu pemais -recente, no Governo José Samey (1986ríodo inicial, de 1909a 1919, estudouaregiãosemi1990); as dotações, então em baixa, se elevaram a
árida do Nordeste através de espàcialistas ·internaclonais. Sob a denominação de lnspetoria FédéJ?I
US$262 milhões. ·
de Obras contra a Seca (IFOCS), no período .1914 a
.Em: i99s; 'ós r!lCtJrscis em !ràrisferência pela
f..lnião,é'éonvênios deverão 5omar US$297 mihões,
1945, supriu lacunas, construindo rodovias,.fei-mvias, portos e outras obras de infra-esti'utura, e engàslbindo para US$367 milhões no Orçamento de 1996.
jando-se em programas sociais e assistenciafiS!as.
Como vimos,. o DNOCS foi o pioneiro na proO DENOCS, a partir de 1945, dedicou-se plinmoção do' desenvolvimento regional.· Foi o primeiro
cipalmente à formação de recursos hídricos, tendo
instrumento do Estado na luta pela superação das
construído 295 grandes barragens, acumulando 15
Festrições e· na promoção das potencialidades do
bilhões e soo milhões de metros clbicos çfe água;
semi-árido:·;.: pàrtir dos anos 70, o fulero das atividaàes dq DllfQCS passou da construção e operação
perénizou 3 mil e 200 quilOmetres de rios, antes inde açudes para a implantação e administração de
termitentes, construindo 25 mil poços na região; aOministra 396 açudes públicos e cerca de 700 açudes
projetes .de irrigação; uma tarefa para a qual ·o ór-construídos sob a forma de cooperação. Embora es· gão, por falia de tradição de irrigação no semi-árido
brasileiro, não se mostrou suficientemente habilitado.
ses dados impressionem e representem o trabalho
.Para implantação de perímetros irrigados, dede gerações, llá muto o que fazer no campo da reservação. Os números mais conservadores indicam
sapropriaram-se áreas produtivas sem imediato reaque apenas 50% do potencial hídrico do Nordeste
proveitamento, havendo má escolha de áreas, comsemi-árido foi ativado e que muitas bacias e sub-bapóstaS' de solos aluvionais ribeirinhos, que, nas
cias não estão controladas, com enorme desperdício
áreas pioneiras,· apresentaram problemas de drenade água, que passa diretamente para o mar.
. gem e de salinização. Além disso, ao invés de seleUm grande feito do DNOCS fOi no campo do.. ·· clonarem-se pessoas habilitadas a manusear com
desenvolvimento de tecnologias de reprodução de
tecnologias modernas, hol!"e o estabelecimento de
peixes e da introdução de espécies exóticas nas dicritérios inadequados para a escolha dos agricultoversas bacias. Se a tecnologia foi dominada, os reres, inclusive pelo tamanho das fammas, as quais,
além disso, eram monitoradas de forma autoritária e
sultados · práticos junto à população poderiam ter
paternalista
sido muito maiores, caso os seus resultados fossem
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Hoje, está consolidada no órgão a idéia de que
os projetas de irrigação devem se situar preferencialmente nas chapadas e tabuleiros, que continuam
a se constituir em vazios econômicos e demogrãficos, apesar do alto potencial para o desenvolvimento agrícola Concluiu-se também que o modelo de irrigação pCblica está claramente superado, necessitando-se de urna recuperação dos perímetros e da
emancipação dos mesmos.
A nosso ver, ao DNOCS caberia construir e
operar as grandes obras, como a instalação de barragens de armazenagem e de derivação, estações
de bombeamento e grandes canais, sendo responsãvel pelo despacho da égua até o lote, cobrando
preços reais pelos serviços, contado para isso com o
envolvimento de órgãos estaduais e municipais no
processo, tal como a e)(periência que ora se inicia
no Ceará
Outra conclusão óbvia é de que as atividades
de irrigação devam ser entregues à iniciativa privada. Para tanto, serão organizadas associações aU10nomas de irrigantes ou distritos de irrigação, que serão responsáveis pela gerência e operação dos perfmetros e pelas solicífações de financiamento. Assim,
parece claro que o período de assistencialismo e patemalismo está superado, que os proje!Ds de irrigação desenvolvidos através de modelos claramente
equivocados terão de ser recuperados e que os novos projetas terão de ser auto-sustentados, situados
sob a égide da privalização, com atração de empresas privadas com tradição em irrigação, beneficiamenta e comercialização de produtos agrfcolas. Entende-se que o se!Dr produtivo privado deve ser parceiro do desafio da irrigação, assumindo riscos e
realizando investimentos que complementem os recursos públicos aplicados no se!Dr.
Hã um avanço que considero fundamental para
o melhor desenvolvimeniD do gerenciamento integrado dos recursos hfdricos élo Nordeste, que é a
conscientização, por parte dos nordestinos e do próprio órgão, de que o modelo e a cultura de ah !ação
do DNOCS devem ser repensados. Para isso, é necessãrio que o órgão seja fortalecido.
No plano conjuntural, hã de se tornar decisões urgentes, como a liberação tempestiva dos recursos financeiros previstos, finalização dos projetos de irrigação e dos açudes em andamento, aiguns dos quais paralisados e em processo de de-·terioração. Os atuais projetos públicos de irrigação
devem ser imediatamente emancipados, embora
em alguns casos deva-se proceder a sua recuperação.
Algumas dessas medidas jã estão sendo implementadas, pois o DNOCS retoma, no momento,
22 obras prioritárias no Nordeste, todas elas paralisadas, algumas necessitando apenas de 5% do letal
. de recursos para sua finalização.
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Dentre as obras reativadas no Ceará, está a
Estação de Piscicultura Osrnar For'llenele, rocalizada
em Sobral, que deverá dobrar a capacidade de pro- ·
dução de alevinos no Estado, passando a cerca de
12 milhões de ale\tinos/ano, proporcionando o incrementa de 6.260 toneladas de peixe/ano no Estado.
Outra obra importante, o açude Serafim Dias, em
Mombaça, que deverá ser inaugurado pelo Ministro
Gustavo Krause durante esta semana.
Está sendo retornada ainda a construção dos
açudes Fogareiro, em QLixeramobim; São Miguel,
em Assaré; Olho DÁgua, em Várzea Alegre, e o açude Castanhão, cujos recursos estão sendo überados
para o início da obra no final deste mês. Outros projetos priorftárfos, reiniciados no Estado, são os de irrfgação Araras Norte, em Varjota; Jaguaribe-Apodi,
em Umoeiro do Norte. Foi dada ordem de serviço
também para o início do projeto de irrigaçao·Tabuleiro de Russas, beneficiando os municípios ele Russas
e Umoeiro do Norte - isso apenas no Ceará ·
Além dessas demandas conjunturais, no âmbito estrutural, entende-se ser primordial ampliar o horfzonte de planejamento do DNOCS ·para 1O anos;
com etapas qüinqüenais e planos operativos anuãis,
evitando-se a improvisaçilo e a d6S!)Ontinuidade das
obras. Com relação aos recursos humanos, hã uma
deficiente distribuição por categorias profiSSionais;
excesso de pessoal de nível administrativo e de
apoio, envelhecimeniD do quadro funcional e r:>erda
-acentuada dos profissionais mais qualificados. tnfà~
se especial deve ser prestada à ãrea.de formação e
treinamento de recursos . humanos, nãO só do
DNOCS como também dos técnicos coin atuação na
região, aos irrigantes, aos empresários e outras categorfas. Uma das decisões mais importantes referese aos ajustes da missão institucional do DNOCS,
concentrando suas ações na gestão dos. sistemas
estratégicos de acumulação e manejo da égua no
semi-ãrido e criando parcerias mais fortes com os
governos estaduais e municipais, em apoio: a agri-.
cultura irrigada
·
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. SenadoreS, gostaria
de ressaltar que o DNOCS está consciente de que é
necessãrio mudar para vencer os novos desafios.
Com urna estrutura administrativa pesada e arcaica, o DNOCS deverá ser alvo de um ·reestruturação que prevê sua modernização. Proposta nesse
sentido estã em exame no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, devendo pas-.
sar em seguida ao Ministério da Administração
para, finalmente, ser apresentada à Presidência
da República. Isso serã um grande avanço para o
DNOCS, principalmente o fato de ter sido embutida a mudança de suas atribuições no projeto de
reestruturação. Com isso, ele passaria a ter as
suas ações voltadas especificamente para o desenvolvimento e aproveitamento dos recursos hf-
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driCOS, não mais tendo um caráter abràngente de
desenvolvimento regional. ·
___
~ prevista ainda a abertura de concurso público para o órgão que perdeu muito dos seus servidores com aposentadorias. Nesses 86 anos de-atividade, apesar de erros cometidos em seu processo de
aprendizagem, o DNOCS deixou na região inúmeras
obras que mantiveram as populações em seus fugares de origem e evitaram tragédias quando da ocorrência das secas.
-- Ainda hoje, o papel estratégico da água no
semi-árido reflete-se na necessidade indiscutível de
haver uma agência federal para cuidar da captação,
preservação e gestão da água dos reserva.tórios de ·
caráter estratégiCO. O Df'IOCS, portento, teria as seguintes responsabilidades: sua missão constitucional
passaria a ser a gestão integral das principais bacias do sarni-árido e a implantação e operação dos
reservatórios estratégicos, a distribuição de maneira equilibrada dos encargos entre a União e os governos estaduais e municipais, quanto às questõas de água e dima no sarni-árido; a construção e
operação da infra-estrutura básica de apoio à agricútura irrigada, que seria implantada e administrada pelo setor privado, com o respaldo dos governos estaduais e municipais e ainda a responsabilidade de avançar nas atividades de desenvolvimanto da piscicultura de águas interiores, em articúação com os governos estaduais, principalmente quanto às tarefas de extensão e assistência técnica aos produtores.
Hoje o DNOCS deverá liderar essa nova etapa,
porém com a clara diretriz de que os investimentos
realizados, reconhecidamente elevados, terão otimizados seus retornos econômicos e sociais, não se
constituindo em agravo aos contribuintes do resto do
País. Há plena possibilidade do semi-árido sedear
pólos agroindustriais prósperos, reter a população e
contribuir efetivamente para o desenvolvimento nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise,
como líder, por cinco minutos, para uma comunicação urgente, de interesse partidário, nos termos do
art 14, inciso 11, alínea a, do Regimento Interno.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma
comunicação\ - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, ocuoo ,. tribuna para registrar que considero
importante o trabalho de divulgação do programa
Voz do Brasil, que cobre atividades do Senado Federa! e mais amplamente da Câmara dos Deputados
e do Poder Executivo.
··
Faço esse registro sobretudo pela repercus. sã(). em todo o País, da divulgação dos trabalhos
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tanto de plenário, quanto das comissões desta

Casa Exalto a forma pela qual a equipe que coordena o programa Voz do Brasil, partieulannente do
Senado Federal, tem exercido esse trabalho, com
grande profissionalismo, fazendo com que os fatos
cheguem, de forma correta e transparente, ao conhecimento da opinião pública.
Os resultados estão aqui, em relatório assinado pelo Jornalista Fernando César Mesquita, Diretor
da Secretaria de Comunicação Social, do Senado
Federal. Segundo este relatório, além do registro
das atividades parlamentares no plenário e nas comissões, o programa Voz do Brasil procura canalizar as expectativas e manifestações da opinião pública do nosso País, razão pela qual recebe iriúmeras correspondências de todo o Brasil.
Tenho em mãos algumas das correspondências que me toram encaminhadas. Exarninanckras,
percebe-se a preocupação que tem a opinião pública em oferecer sugestões aos Parlamentares, aos
Senadores, inclusive no. que se refere ao aperfeiçoamento da divulgação dos trabalhos do Senado Federal. Os temas tratados nas correspondências giram
em tomo de várias questões, mas tratam prinCipalmente das preocupações da população em relação
às atividades do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Cartas e mais cartas têm chegado. Tenho· a
impressão de que elas poderiam servir de orientação para a condução das nossas atividades, porque
certamente refletem o pensamento de parcela considerável da opinião pública Ao contrário do que se
imagina, a população está lá, em seus municípios,
em suas roças, em seus distritos, de rádio de püha
no ouvido, acompanhando os trabalhos e as ativida- ·
·des dos Senadores através do Programa Voz do
Brasil.

Por este razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
reforço a importância que tem a Voz do Brasil: pela
oportunidade que propicia à opinião pública, de norte a sul, de acompanhar as atividades dos Senadores da República. Certamente, mediante as informações levadas a toda a população brasileira, o cidadão tem a oportunidade de acompanhar passo a
passo o que nós, Senadores, fazemos nesta Casa
A meu ver, essa novidade instituída no Programa Voz do Brasil, de permitir que a população escreva, que ofereça sugestões, que contribua com a
sua critica sobre a atuação do Senado Federal e de
todos os Senadores serve sem dúvida alguma como
parãmetro, como diretriz, para que no exercfcio da
nossa função possamos cada vez mais nos identilicar com os anseios populares e com as expectatjvas
da opinião pública
É o registro que laço, Sr. Presidente, para demonstrar o grande profissionalismo com "que os jornalistas e técnicos que compõem a Secretaria de
Comunicação Social, particularmente no Senado Fe-
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dera!, trabalham para que cheguem, de forma transparente, à opinião piblica as informações sobre nossos trabalhos. Dessa forma - e isso é o mais importanta- o povo pode escrever, manifestar~e. criticar
e também aplaudir a aruação dos Senadores da Re-

tucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal. Mas a alínea b tem uma proteção, no nosso enfendimento, completamente inconveniente, que é o
•serviço da dívida". Então, está dito na Constituição
brasileira que 0 serviço da dívida é algo sagrado,

As emendas ao projelo de lei do orçamen!Q anual ou aos projelos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam
sobre:
E cita três alíneas- e ar é que entra a minha
emenda. A alínea a fala sobre dotações para pes.soai e seus encargos. Ou seja, nenhum Parlamentar, nem o Congresso Nacional, pode modificar o Orçamento baseados em verbas destinadas a pessoal.
. A alínea c fala das transferências tributárias consti-

ninguém pode mexer nele. O que o Governo prevê é
o que tem que ficar. Não se pode fazer uma alternativa da despesa, considerando que algo possa ser
mais importante do que o serviço da dívida, previslo
pelo Poder Executivo, e que, inclusive, pode não ser
exalo, ainda que se prove que foi prevista uma importância maior do que o necessário, nenhum Parlamentarou o Congresso Nacional pode mexer nesse ~em.
A minha proposta de emenda à Constituição
visa a excluir da Constituição Federal a alínea b,
que diz que o serviço da dívida é algo sagrado e intocável. Agora, o que é interessante, Srs. Senadores, é conseguir compreender como foi que esta expressão "serviço da dívida" apareceu na Constiú.ição de 1988. Ninguém sabe explicar. Essa expressão não constou do trabalho realizado pelas oito comissões temáticas; não constou. da Comissão-cde
Sistematização, na qual trabalhamos 91 dias sem
parar; ela não conslou da votação do primeiro rumo,
e mt.ilo menos da votação do segundo rumo. Esta
proteção ao "serviço da dívida" apareceu na fase da
redação final, Senador Lauro Campos. E não há, no
mundo, quem consiga explicar como isso aconteceu.
Ninguém sabe, os computadores não registram.
Quem sabe talvez o nosso querido e ilustre Relalor
à época, Senador Bernardo Cabral, possa explicá-lo.
Mas o falo é que este "serviço da dívida", essa proteção inaceitável, apareceu de maneira mágica na
Constituição da República.
O Sr. Josaphat Marinho - Se V. E# acreditar,
poderia convocar uma sessão espírita.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Tenho minhas
dúvidas. Mas, acho que é um caso que merece inclusive uma investigação muito séria, Senador Josaphat Marinho, porque realmente é algo inacreditável. Como apareceu na Constituição da Repllllica
do Brasil esta proteção aos banqueiros nacionais e
internacionais de que os recursos previslos para pagar os serviços da dívida são absolutamente sagrados e intocáveis? É por isso que fazemos a apresentação desta emenda constitucional, que prevê a exclusão dessa proteção na Constiú.ição da Repllllica
Federativa do Brasil.
·
Na verdade, esta não é nem uma emenda
consmucional, mas uma correção a algo que apareceu de maneira misteriosa na Constituição brasileira,
na fase da sua redação final.
O Sr. Coutinho Jorge - Permite-me V. Ex"' um
aparte, nobre Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço, com satisfação, o Senador Coutinho Jorge•

públi~ SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) _ Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
S. E# dispõe de 20 minutos
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr.
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, apresenlo nesta oporb.Jnidade uma Proposta de Emenda à Constiruição. Na verdade, não se trata bem disso; trata~e
mais da correção de um erro cometido durante a
elaboração da Constituição de 1988. Espero que
este Senado Federal, que o Congresso Nacional aja,
em relação às emendas dos Parlamentares, da mes=ma forma como tem agido com as emendas de iniciativa do Poder Executivo. Quero iniciar lamentando
e dando o meu testemunho de que nesta Casa só
tramitam, só têm andamento as emendas que interessam ao Governo. As emendas de iniciativa de
Parlamentares ficam a dormitar nas Comissões e
nunca vêm à pauta para votação. As aprovadas este
ano foram as qualro emendas do Poder Executivo, e
ontem, em primeiro b.Jmo, mais uma do Poder Executivo e outra do nosso colega Antonio Carlos Valadares, mas era uma emenda - evidentemente isso é
do conhecimenlo de todos - que interessava sobremaneira ao Governo; só que ele não teve a coragem
de apresentá-la e permitiu que companheiros nossos tomassem essa iniciativa.
Quero prestar esclarecimentos sobre essa
emenda e fazer um registro que considero extremamente sério. A Constituição de 1988, em seu art
166, trata do Orçamenlo Anual, do Orçamenlo Plurianual e da Lei de Diretrizes OI'ÇamentáríaS, e trata,
em seu § 3", das emendas, da participação do Congresso Nacional nesse orçamenlo. Diz, o § 3":
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O Sr. Coutinho Jorge - Senador Ademir Andrade, V. Ex" propõe uma correção em um dispositivo do art 166 da Constituição Federal. Quero lembrar ao ilustre Senador que os ar1s. 165 e 166, que
tratam exatamente dos instrumentos operacionais
de planejamento, ou seja, LDO, Plano Plurianual e
do Orçamento Anual são dois artigos fundamentais
da Constiluição Federal, que, no meu entender, merecem reparos mais amplos. Temos que reavaliar
esses dois dispositivos. Nesse sentido, durante o
período da Revisão Constitucional, apresentei
emenda global sobre esse assunto, e, lamentavelmente, como disse V. Ex", emenda de Parlamentar à
Constituição Federal é praticamente desconsiderada. Afirmo que esses dois dispositivos, que tratam
dos instrumentos mais importantes que sintetizam o
processo de tomada de decisão da sociedade, que
são os planos e orçamentos, precisam ser revisados. E V. Ex", no caso específico, corrige algo no
que diz respeito ao que pode e ao que não pode ser
emendado ao Orçamento. Penso que a colocação
de v. Ex"' é correta, sobreludo a sua inquietude - V.
Ex" que foi um Constituinte e acompanhou o processo - ao reconhecer que não tem explicação o aparecimento dessa proibição de emenda contida no ar!, .
166 da Constituição Federal. Por isso, acredito ser
correta, oportuna e necessária a proposta de V. Ex".
E diria mais: temos de reformular; de maneira radical, esses dois artigos que tratam de assuntos importantes. O que este Congresso Nacional deveria
estar fazendo era discutir planos, orçamentos e. sobretudo, o seu sistema de acompanhamento e avaliação das ações do Poder Público. Acredito que V.
Exª tocou num assunto importante: o da dívida, que
merece ser discutido por este Congresso, avaliado e
emendado, se for o correto. Portanto, penso que a
emenda de V. Exót é uma correção necessária e
oportuna para que o processo orçamentário, cada
vez mais, seja claro e cristalino e que represente,
realmente, os anseios e os interesses da sociedade
brasileira V. Ex" está de parabílns por esta proposta.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Senador Coutinho Jorge, o aparte de V. Exª
Depois, essa questão do serviço da dívida é
uma das mais-comentadas, mais faladas, mais criticadas pelo Congresso Nacional e pela Nação cor.10
um todo. O serviço da dívida é hoje algo que, na verdade, dita as regras da nossa política econõmica.
Somos um Pais que foi colocado sob uma verdadeira armadilha, construída e elaborada durante o
regime militar. Não só nós. mas todos os países do
continente sul-americano, nos endividamos em períodos em que estávamos vivendo sem democracia
Após terem os países imperialistas constiluído essas
verdadeiras armadilhas que foram as dívidas externas das diversas nações da América do Sul, hotNe
. então a liberalidade e a democracia, na verdade,

Outubro de 1995

quando todos riós jã estávamos presos e atrelados a
determinados compromissos que só significam
transferências e mais transferências de riquezas
para os países do Primeiro Mundo.
O Sr. Laura Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço, com muita
satisfação, o Senador Laura Campos.
O Sr. Laura Campos - Muito agradecido, nobre Senador Ademir Andrade. O tema que o preocupa é da mãxima importância Temos visto que a Carta Magna tem sido até apensada por certinhas,
como esta carta dirigida pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso a respeito da Petrobrãs, que passam a ter força de lei, força de uma lei constitucional
ou de uma sublei constilucional. Agora V. Ex" traz à
baila este fato insólito. Não foram talvez os nobre$
Constituintes que introduziram no texto constitucional essa proteção à "bancocracia nacional". E certa-mente não foi o Divino Espírito Santo, porque a Igreja Católica, Tomãs de Aquino, jã dizia que pecunia
pecuniam parere non potest Dinheiro não pode
parir dinheiro. E Lutero dizia que os agiotas estariam
condenados ao fogo eterno. Portanto, acho que não
é dessas instâncias referidas, hã pouco, aconselhando talvez que se consultasse um centro espírita;
não é daí que encontraremos algum esclarecimento.
Mas o fato é da mãxima importância E me parece
que não é nem a Carta Constitucional e nem as· eartinhas apensas à Constituição que vão conseguir, na
pratica, põr cobro a este assunto. O FMI declarou
esta semana que a taxa de juro no Brasil só poderã
ser reduzida, e portanto o serviço da dívida, no. momento em que a carga tributária for aumentada Isto
é uma determinação do FMI, que fala supraco~titu
cionalmente em relação à nossa sociedade. E assim
eu temo que mais uma vez vamos encetar uma luta
muito bonita, uma luta muito patriótica na defesa de
sua proposta de emenda Mas que talvez sejamos
surpreendidos, como hoje, com manchetes de jornal
que nos avisam, em atraso, que o que votamos aqui,
ontem, talvez resulte na privatização da Petrobrãs,
em um aumento de 100% do preço do petróleo. De
modo que então, a cada dia, deveríamos fazer como _
-o Banco Mundial que Pediu desculpas ao Brasil pelo
que tem feito conosco. E não pode ser coincidência
que, na mesma semana, em que o Banco Mundial
pediu desculpas por ter financiado o incêndio .daAmazônia. Fernando Henrique Cardoso, que disse
que o seu plano era social, tinha efeitos positivos, tenha vindo, também, pedir desculpas pelo sacrifício
ocasionado, suportado pelo povo brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Ademir Andrade, a Mesa alerta V. Ex• de que dispõe
de 5 minutos, para encerrar o seu pronunciamento.
O SR. ADEM IR ANDRADE - Muito obrigado.
o sr. Bernardo cabral _ Permite-me
Ex•

v.

um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Bernardo
Cabral, ouço com mt.ita satisfação o aparte de V. Ex>.
O Sr. Bernardo cabral - Senador Ademir Andrade, eu não me encontrava aqui por ocasião do
seu discurso, de modo que não conheço, na essência, o que houve. Mas me diz o eminente Senador
Jefferson Péres que V. Fft deve estar estranhando
que tenha sido incluído, misteriosamente, na redação final, um trecho no texto da Constitt.ição. Se V.
Ex~ tiver um pouco de paciência, posso pedir ao Prodasen, que está devidamente aparelhado para esta
finalidade, uma vez que ficaram todas as emendas
arquivadas, e dentro de algum tempo, pelo menos
uns dois dias, ele já nos darás resposta. Queria
apenas precisar: V. Ex• tem~ dúvi<fas quanto ao art.
166, § 3º-, alineab -serviço da dívida, é um?
O SR. ADEMIR ANDRADE - É somente este.
O Sr..Bernardo C3bral - Envidarei esforços
·para que V. Ex> possa ter um esclarecimento do
Prodasen. Mas acho muito difícil que isso tenha. sido
incluído na redação final. Não quero afirmar, porque
não fiz a pesquisa, mas, tão logo a tenha em mãos,
farei chegar a V. Exã
O SR. ADEMIR ANDRADE - É o que a nossa
pesquisa concluiu, meu caro ex-constituinte e hoje
colega, Senador Bernardo Cabral. Na verdade, tarnbém fui constituinte e passei despercebido, porque
não é possível nos apercebermos de b.Jdo que ocorre.
Eu gostaria realmente que pudéssemos ter um
esclarecimento sobre esta questão. Mas, independente disso, ainda que ela tivesse sido diSCUtida
e votada no 1Q e ~ rumos da Constituição, é uma
questão que precisa ser excluída porque esta é uma
proteção inconcebível, inconveniente e inaceitável.
Porque, hoje, o grave problema do nosso País
é a divida interna, maior do que "O problema da dívida externa. A dívida externa foi a armadilha que
constituíram. Em função·dela, temos que nos tomar
um País transferidor de riqueza; para isso, evidentemente, temos que exportar muito mais do que importamos anualmente. Portanto, ceder riqueza material
e não riqueza de papel. Em função disso, era preciso adotar-se uma política de arrocho salarial, de
contenção de consumo, que agia sob dois aspectos:
de um lado, o an"Ocho salarial, para que o cidadão
pude.>se consumir menos, de outro, o estímulo à especulação financeira para aquele que tinha recursos,
ao invés de aplicar no setor produtivo, jogasse tais
recu!Sos no setor da especulação financeira. E daí o
crescimento do serviço da divida interna, porque o
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próprio Banco Central, no inb.Jito de fazer uma política de contenção de consumo, no inb.Jito de gerar su:.
perávit na balança comercial, jogava para a estratosfera os juros pagos ao aplicador comum, ao cidadão
comum, que jogava seu dinheiro no banco e, em
contrapartida, o banco recebia do governo os juros
mais altos do que o aplicador comum recebia.
Foi este fato, foi a politica econômica adotada
pelo Governo Federal, visando atender o interesse
dos países desenvolvidos do Primeiro Mundo, que
gerou essa dívida interna insuportável que estamos
vivendo hoje, e que serviu para quê? Para quê, ao
longo de todos esses anos? Serviu para transferir
US$120 bilhões, de 1982 a 1995. Em menos de 13
anos, transferimos, para o exterior, em riqueza, em
superávit comercial, cerca de US$120 bilhões. Não
em moeda, mas em riqueza material, extraída do
nosso subsolo, extraída do nosso povo, que foi para
servir aos países chamados desenvolvidos do Primeiro Mundo.
__
A nossa divida só fez. aumentar ao longo de
todo esse tempo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O tempo de
V. Ex" está esgotado, nobre Senador.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Sr.
Presidente. Concluirei em seguida.
. . E hoje vivemos essa situação triste de sermos
considerados, pelo Banco Mundial - e tenho que repetir isso permanentemente porque me choca profundamente-, o único Pais do mundo em que 10%
da população é detentora de 53% da riqueza nâ.cional, onde há a maior defasagem, a maior diferença
social. Essa é a situação do nosso Pais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste ano de
1995 estamos pagando R$26 bilhões do serviço da
dívida interna e externa e ninguém pode tocar nasses recursos. Ninguém pode transferi-los para algo
mais útil e mais necessário.
·
Portanto, creio que essa emenda constitucional, a correção desse fantasma que apareceu na
Constib.Jição de 1988, seja extremamente necessária neste momento, e, por isso, a submeto à deliberação dos Senadores desta Casa, em primeiro lugar,
esperando que. no fub.Jro, a Câmara dos Deputados
venha a discutir essa questão, que ora apresento,
tão importante para o Brasil.
Então, entrego oficialmente à Mesa a minha
Proposta de Emenda à Constib.Jição, com a assinab.Jra de apoiamento de mais de 50 Senadores, para
que ela tramite dentro dos prazos regimentais estabelecidos por esta Casa, e da mesma forma como
têm tramitado as emendas que vêm do Poder Executivo.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

SR. ADEM/RANDRADE EM SBJ DISCURSO:
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A CONSTITUIÇÃO N°
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~,DEI995

Suprtme a alínea "h"'do mcJ.\V 11 do .11· J"

do art. 166 da Consmwr,:ão Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Fica suprimida a alínea •b"/do inciso II, do § 3° do art. 166
da Constituição Federal.
Art. 2° .Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. ·

JUSTIFICAÇÃO
Diz o seguinte o § 3° do art. 166, que trata do Plano Plurianual; Lc1
de Dirétrizes Orçamentárias e Orçamento Anual:
"Arf. 166.- .-...-................................................................................... .
•••••••••••••••••••••••••oouoo••••••••••••••••••••»••••••••••••••••~··••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••··~••··--

§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetes que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;
II -. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a)dotações para pessoal e seus encargos;
b )serviço da dívida;
c)transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios
-e o Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a)com a correção de erreis ou omissões; ou
b )com os dispositivos do texto do projeto de lei."
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Fica claro, portantQ, que as emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetas que o modifiquem somente podem ser aprovadas nos casos
previstos nos seus incisos. Ora, o inciso II permite aceitar somente as emendas
que indiquem os recursos necessários, admitidos exclusivamente os provenientes
de anulação de despesa. Esta anulação de despesas está, entretanto, proibida para
três tipos de dotações estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c".
As alíneas "a" e "c", que aqui não estão em questão, referem-se a
dotações para pessoal e seus encargos e ás transferências · tributárias
constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal, respectivamente. A
alínea "b" diz respeito ao "serviço da dívida".

Os recursos do orçamento anual destinado a estas três questões tem,
portanto, um tratamento privilegiado, uma vez que no caso deles não é possível_
fazer qualquer anulação para aplicar em algo que· se pudesse considerar mais prioritário e urgente.
As três palavras da· alínea "b", cuja supressão é objeto do presente
Projeto de Emenda Constitucional, a saber, "serviço da dívida", têm
consequências de dimensão astronômica, para a economia do nosso país, já que
não cessam de crescer as dívidas interna e externa, cujos "serviços" ditam as
regras da nossa política econômica. Essas três aparentemente siq1ples palavras
foram inacreditavelmente inseridas na fase !le redação final da Constituição
de 1988.
Esse fato absurdo e inexplicável aconteceu desta forma, pois o
"serviço da dívida" nunca constou do inciso II em qual11Juer das versões
exaustivãmente discutidas !)as várias Comissões nem nas que também foram de
novo discutidas e aprovadas pelo Plenário da Assembléia Constituinte, no I o e no
2° turnos.
Incrível, mas é verdade.
De fato, custa - em face do escamoteamento também da informação
- entender o procedimento, conseguido por um pequeno grupo de Constituintes-
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de, na última hora, introduzir aquelas três palavras, subtraindo-as ao exame e à
discussão do Plenário e por parte da ampla gama de segmentos da sociedade.
Foi essa participação ampla e o exame protundo e detalhado dos
assuntos que conferiu legitimidade à Constituição de 1988 .. Só que houve a
negação do próprio processo democrático, em votações por meio de lideranças.
em casos como este, possivelmente desavisadas do que representava esta
perigosa adição. Terá havido crime? Má fé? Seria bom investigar como ISto de
fato ocorreu.
Sim, porque é incompreensível que em um processo aberto e ·
democrático, tenha a Constituição de 1988 atribuído prioridade orçamentária ao
serviço de dívidas questionáveis e, em grande parte, irresponsavelmente
contraídas. Ademais, tais dívidas foram inchadas por meio da capitalizaçãcr de
juros absurdamente elevados, rla realidade fixados por dirctorias do rlarH:(,
Central pressurosas em prestar favores aos mega-aplicadores.
Estes, como se sabe, são os grandes bancos e outros concentradores
dos mercados, tais como as empresas transnacionais e grandes proprietários, em
todos os setores. O fato é que passou-se a ganhar mais em operações financeiras
do que em se trabalhar e produzir. Portanto os "serviços" da dívida só têm
contribuído com a concentração da riqueza.
Numa Constituição legitima e digna desse nome não faz sentido
assegurar o favorecimento .dos mencionados gmpos concentradores, atribuindolhes tratamento prioritário no Orçamento da União, em detrimento das sempre
sacrificaqas destinações proveitosas para a sociedade em seu conjunto.
Ao contrário do que acontece com a concentração reforçada pelos
ganhos financeiros e juros sem paralelo no Planeta - as atívidades de absorção
econômica e reprodutivas em favor do crescimento e da melhora das condições
sociais são de duas ordens principais: I) de infra-estrutura econômica e os
investimentos produtivos; 2) as de saneamento básico, educação, prevenção
sanitária, criação de empregos produtivos ao lado da produção de gêneros
. básicos, a começar pela de alimentos.
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Esses investimentos e despesas, sem os quais se condena ao
desemprego e ao sofrimento a grande maioria do povo brasileiro, estão cada vez
menos atendidos, inclusive porque se alega escassearem sempre os recursos de
que dispõem a União, os Estados e Municípios. Só não se diz q!le a escassez dos
recursos provém da deliberada politica económica que tem sido consistentemente
praticada por todas as Administrações e apoiada tambem p< 1as leis que se vem
fabricando no Con1,rresso.
E, dentro do conjunto de políticas económicas que conduzem a
recessão, à política monetária, de crédito e da administração dos juros da dív1dii
pública ocupa lugar de destaque. Falsamente se diz que aumenta a escassez de
recursos, apesar do crescimento das receitas fiscais. nas quais ainda é pequena a
contribuição dos grupos concentradores. Ao contrário, esses recebem cada vez
mais subsídios que fazem cair a receita fiscal líquida, sem o que ela teria crescida_
mais do que cresceu, tendo, ainda assim, quase dobrado nos três últimos anos. _
Ora, são esses mesrnos· gnrpos concentradore~ os beneficiários com
as despesas ditas do "serviço da dívida''. Ao mesmo tempo, os programas ditos
de desestatização e privatização fizeram entregar a estes grupos poderosos
parques produtivos e patrimônio"s do Estado, sem retorno algum para o País. ·E,
.para cúmulo do absurdo, este sofreu, ainda por cima, os custos aumentadissmws
de. suas dívidas interna e externa e o crescimento dÕs seus valores.
O "serviço da dívida" ficou, na prática, sendo a umca mbrica
beneficiária do disposto no inciso II do § 3° do art. 166. E ilegitimamente, não s-ó
em razão das nefastas consequências económicas e sociais; mas tambéin· por ter
sido infiltrada no texto constitucional por meio de procedimento questionável. urn
erro que· se impÕe corrigir. Tal correção é simples, basta suprimir a alínea --b"'
daquele dispositivo.
E há, ademais, que reconhecer que tal correção deve ser apenas um
pnme1ro
e indispensável - passo para pôr sob controle da Nação e do
Congresso; algo que está. inteiramente fora de controle, e consumindo, sem
nenhum proveito para o País, as suas energias.
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Prevê-se para as dívidas interna e externa, no Orçamento de 1995,
uma dotação de 26 bilhões de reais, soma muito expressiva. Ainda que
conseguíssemos reduzir os "serviços" das dívidas, não poderíamos fazer a
anulação da despesa, destinando os recursos a investimentos ou custeio, por.
causa da proibição imposta pela alínea "b". Por isso a necessidade de retirar esta
expressão do texto constitucional.
Entretanto, o Orçamento não é a única fonte da qual saem recursos
públicos para despesas com as "'dívidas". Muito há a se esclarecer a esse respeito
no intricado conjunto de fundos com que ~,;onta o l3an~,;o Ccnrral e na complexa
movimentação de recursos entre essa autoridade monetária e o Tesouro Na~,;íonal
Para dar apenas uma indicação de peso sobre a relatividade. dos
números do Orçamento referentes à dívida basta dizer que na dívida -interna são
ali computados separadamente os juros dos títulos (dívida mobiliária) de emissào
do Tesouro Nacional, cujo montante era da ordem de 39 bilhões de reais, no final
de fevereiro, que estavam fora da carteira do Banco Central. Além desses
constam do Orçamento jurôs pagos pelo Tesouro ao Banco Central, referentes
aos títulos daquela carteira. Entretanto, os títulos federais - mesmo sem computar
os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central -somavam mais de 65 bilhões
de reais., contando-se, como tem de ser feito, os títulos de emissão do própno
Banco Central "em poder do público".
Somente sobre uma dívida mobiliáriél. federal, no momento da\ordem
de 70 bilhões de reais, os juros efetivos mensais acima de 4% ao mês.
representam uma despesa anual de 36 bilhões de reais. Esses são os juros
efetivos pagos, embora se e<onsiderem no orçamento os chamados juros _reais, isto
é, os efetivos deduzidos. de supostos índices de correção. Afora a dívida
mobiliária, existem outras dívidas federais internas que mais do que dobram a
estimativa do montante total, sem levar em conta ainda a dívida externa.
E grande parte da dívida interna, sobre a qual incidem juros aindª
muito mais absurdos do que os que vencem sobre a dívida exte~a. foi formada
em decorrência da irresponsável acumulação de reservas baseada em tomada de
recursos onerosos no âmbito da dívida externa, além de aplicação de capitais
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estrangeiros nas bolsas e instnnnentos de renda fixa de curto prazo. Para os fins
pouco explicáveis de dar sustentação ao plano real, fez-se o Brasil afundar (!III
dívidas pesadas e num "serviço., de dívidas insuportável. Todos esses ânus
pesaram e pesam sobre o País, somente para prover ganh!)s em favor dos megaaplicadores, já que, ao mesmo tempo, o. Banco Central fica com recursos
·
financeiros ociosos no exterior e no País.
Concluo, desejoso de que um tema tão importante como esse possa
ser discutido. Foi aprovado_ este ano uma Reforma Constitucional no capítulo dá
ordem econom1ca, alegando-se sempre que se fazia necessano
desconstitucionalizar o seu texto. Não posso· compreender como o executivo. que
protagonizou todas as iniciativas neste sentido não tenha se lembrado de extirpar
da nossa Constituição tão descabida proteção aos banqueiros nacionais ·e
internacionais.
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Durante o discurso do Sr.Ademir Andrade, o Sr. Valmir Ca17J1elo, deixa a cadeira da presid@ncia, .que é ocupada pelo Sr.
Levy Dias, 3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa
aguarda o encaminhamento de V. Exª
A Mesa prorroga a Hora do Expediente por 5
minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira, para uma comunicação inadiável, pelo
prazo de 5 minutos, nos termos do art. 14, Vil, do
Regimento Interno.
.
Após o pronunciamento do Senador Francehno
Pereira, daremos início à Ordem do Dia
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para uma comunicaçãÓ inadiável. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
cumpre-me proceder a uma comunicação ao Senado relativamente a providências que se aguardam,
para qualquer momento, por parte do Governo, conclusivamente, sobre o endividamento rural.
É possível a essa altura já transmitirmos os
nossos cumprimentos a todo o meio rural, ao Governo a sua área económica, às Uderanças na Câmara
e ~o Senado, basicamente aos Padamentares identificados com o meio rural, embora a medida atinja
. .
toda a Nação.
Essa providência consta de alguns dados e lnformações que transcrevo para o conhecimento da
Casa Sem demora esses pontos farão parte de uma
determinação ou de umã medida a ser tomada pelo
·
Governo.
"BASES DO ENTENDIMENTO ENTRE
A FRENTE PARLAMENTAR DA AGRICULTURA E O GOVERNO FEDERAL
- Universo abrangido:
- saldos consolidados de operações
originárias de crédito rural que, por cliente,
não ultrapassem R$200 mil, após deduzidos
encargos adicionais de inadimplência e demais encargos não previstos para a situação
de normalidade da operação, incluídas as
operações realizadas em todos os bancos
do sistema financeiro nacional.
- na hipótese de o .saldo consolidado
ser superior a R$200 mil, o produtor rural
terá o direito de securitizar até este montante, desde que renegocie com o banco o saldo total de sua dívida Neste caso, o valor
securitizado será utilizad~ para amortizar as
prestações iniciais, de forma a propoiCionar
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o prazo que seja possível para o pagamento
da primeira prestação.
Excetuantse:
- os contratos realizados após a Resolução do Conselho Monetário Nacional
no. 2.164, referente a novas operações.
- Proagros deferidos.
-EGF/COV.
- produtores que praticaram desvio de
crédito ou outra ação dolosa
- Cooperativas:
- operações que tenham cédula filha,
enquadramento dentro da regra geral;
- operações de crédito rural que não
tenham identificação de tomador final: terão
o seguinte tratamento:
- valor médio securitizado será igual ao
valor médio do total ele operações securitizadas dentro da regra geral.
- valor a ser securitizado será o produto do valor méçlio pelo número de associa- ·
dos da cooperativa
- apartado do Plano Collor: à opção do
produtor, inclusão do saldo no valor a ser
securitizado, fora do limite acima estabelecido, com a concessão de um ano adicional
_
no prazo de pagamento.
Valor
máximo
securitizável:
R$7.000.000.000,00 (sete bilhões ele reais)
As eventuais sobras em virtude da aplicação da regra geral de enquadramento
será utilizada para dar tratamentos diferenciados às situações especiais de concentração de endividamento.
Condições Operacionais.
Prazo básico: total de 7 anos. incluindo
um ano de carência
Prestações anuais iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 31.1 0.97.
Taxa anual ele juros de 3% ao ano com
capitalização anual.
Contratos com equivalência produto
para os produtos básicos do PGPM, utilizando-se como base de preço o preço mínimo
oficial.
Escolha de um produto básico do
PGPM a título de equivalência produto,
quando o produtor se ocupar de qualquer
outra atividade agropecuária
O prazo básico poderá ser estendido
até o total de dez anos, inciLindo dois de
carência, com base em dificuldades indivi-
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duais de capacidade de pagamento, rigorosamente avaliadas. Para carência de dois
anos, a primeira prestação vencerá em
31/10/98.
Garantias usuais do créd~o rural, com
liberação das garantias que excederem os
valores regulamentares do crédoo rural. Não
serão exigidas garantias adicionais.
ExecuçOes Judiciais
A comissão de avaliação adiante referida vai definir procedimento relativo às execuções judiciais, levando em conta o espírito
do .presente acordo e sem dar vantagens a
quem tenha agido com dolo ou má-fé.
Implementação
Através do projeto de conversão da
Medida Provisória resultante da negociação
anterior entre a Frente e o Governo Federal.
Comissllo de avaliação
Será formada cOmissão de avaiiação
composta por 1 Senador, 5 Deputados e
representantes do Poder Executivo para
acompanhamento da implementaÇão do presente acordo e proposição de soluções para
os casos pendentes.

Essas são, Sr. Presidente, as notas que temos
em mãos e que, com certeza, integrarão a decisão a
ser tomada pelo Governo a qualquer momenfll.
Era a comunicação que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NQ 100, DE 1995
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nQ 1oo, de 1995 (nQ 373195,
na càsa de origem), que aufllriza o parcelamenfll do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores
em geral, na forma que especifiCa,· e determina outras providências, tendo
Pareceres:
- de Plenário, Relator: Senador Lúcio
Alcàntara, em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais, 1~ pronunciamento: favorável ao Projefll, com emenda 112 3, de redação, que apresenta, e contrário às emendas nQs 1 e 2, de Plenário; 2" pronuncia-

mento: contrário às emendas nQs 4 a 14, de
Plenário; e
· ~ 112 660, de 1995, da Comissão de Assuntos EconOmicos, favorável ao projeto e
à emenda 112 3, de redação, e contrário às
emendas nQs 1, 2 e 4 a 14, de Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador José EduardoDutra
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO 111"-1.348 DE 1995
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do ar!. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamenfll da votação do Projeto de Lei da Câmara
nQ 100, de 1995, a fim de ser feita na sessão de 2510-1995. - Sala das Sessões, 19 de outubro de
1995. - Jáder Barbalho, PMDB - Valmir Campelo,
PTB- Júnia Marise, PDT- Bernardo cabral, PPFrancelina Pereira, PFL

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia para
a ela retomar na data fixada
·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2:
REQUERIMENTO 111"-1.118, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimenfll 112 1.118, de 1995, do Senador Renan
Calheiros, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Temporária, composta de nove Senadores ti!Uares e
nove suplentes para estudar a reforma tributária durante um período de sessenta dias.
A matéria consfllu da Ordem do Dia da sessão
ordinária de 28 de setembro último, quando teve sua
votação adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimenlo que será lido pelo Sr.
1QSecretário em exeroício, Senador José Eduardo DUra.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO 111"-1.349, DE 1995
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento 112 1.118, de
1995, de minha auroria, solicitando a criação de uma
Comissão Temporária destinada a estudar a reforma
tributária durante um período de sessenta dias, requeiro seja alterada a composição da referida comissão de nove para onze membros ti!Uares e onze
membros suplentes.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Senador Renan calheiros.
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O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Em votação
o Requerimento nº- 1.118, de 1995, nos termos do
aditamento proposto que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
eu havia pedido a palavra.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
foi este requerimento em aditamento e não o requerimento original que foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimento que acaba de ser lido.
O SR. JEFFERSON PERES - Agora vamos
votar e discutir o item 2 da pauta. É isto?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não•••
O SR. JOSAPHAT MARINHO- O requerimento adita o primeiro.
O SR. JEFFERSON PERES -Adita o primeiro.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Foi votação
conjunta
O SR. JEFFERSON PERES - Eu e o Senador
Josaphat Marinho, me desculpe, levantamos o- microfone, sinal de que gostariamos de discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa
pede desculpas a V. Ex", mas nãO' percebeu que V.
Ex" havia levantado o microfone.
O SR. JEFFERSON PERES - É lamentável,
porque eu iria votar contra, inclusive, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Rca registrado, Senador Jefferson Péres e a Mesa lamenta,
mas não tinha percebido que V. Exª havia levantado
o microfone.
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra para consignar uma observação
também.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a
palavra a V. Ex"0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
uma observação. Sem revisão do orador.) -Quero
declarar que f§!Velo es~nheza na pressa com que
esta matéria foi considerada votada
Precisamos estar atentos ao que se vai fazer:
criar uma Comissão temporária para estudar a reforma tributária que está na Câmara dos Deputados.
Pode chegar aqui nos termos em que o Governo a
propôs, pode chegar aqui alterada.
Por outro lado, tenho muito receio, diante do
que tem acontecido que, quando a reforma tributária
do Governo aqui chegar, se peça urgência e se declare a desnecessidade de maior exame porque a
matéria já foi estudada por uma Comissão temporária
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Fica a minha ressalva, para resguardo do direito de protestai amanhã
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa esclarece ao Senador Josaphat Marinho que a Comissão ficará praticamente nas mãos das lideranças.
São elas que irão decidir e indicar os membros para
essa finalidade.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. apenas para que a Mesa
me prestasse um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Bernardo Cabral, pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
também iria - a exemplo do Senador Josaphat Marinho e do meu companheiro de bancada, Senador
Jefferson Péres, porque havíamos combinado antes
- tecer considerações a respeito desse requerimento, porque a mim, em particular, assalta uma dúvida
e espero que V. Exª a espanque. Esta Comissão é .
·umá superposição à Comissão de Assuntos f;conômicos? Ela, na sua competência, retira daquela Comissão especial alguma das suas abibuições?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - É uina comissão temporária, Senador Bernardo Cabral, cuja
finalidade é específica; de forma que ela não remonta a Comissão· de Assuntos Econômicos. Ela está
criada de conformidade com os arts. 71 e 74 do Rà-gimento Interno do Senado Federal.
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente,
não pretendo dialogar com a Mesa V. Ex.. sabe que
eu sou um homem respeitoso para. ..
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Mas a Mesa
fica satisfeita de receber as luzes de V. Ex~
O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Mas, dentre as abibuições especificas da Comissão de Assuntos Econômicos está exatamente
esta matéria. Veja V. Ex", o art. 99, que trata da
competência da Comissão de Assuntos Econômicos, no seu inciso IV, diz exatamente: normas gerais - veja bem, Sr. Presidente, "gerais" - sobre direito tributário. Essa que era a minha dúvida, porque eu fico e continuo, ainda que temporário, sem
saber o que está havendo. Veja que as coisas se
precipitam dé tal sorte que ontem eram 9 titulares
e 9 suplentes; hoje já se amplia para 11 titulares e
11 suplentes, um assunto da gravidade da reforma
tributária.
Eu gostaria de deixar consignado apenas ad
futurum esta minha inquietação. Apenas isso.
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O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Pois bem,
Senador Bernardo Cabral, inclusive o requerimenlo
6do foi distribuído nas bancadas do plenário.
Aprovado o requerimenlo, será cumprida a determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 23, DE 1993
Discussão, em tumo mico, do Proje1o
de Lei da Câmara no. 23, de 1993 (n"
2.706/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a remessa para o exterior dos rendimenlos do !ràbalho assalariado e dos valores recebidos como bolsas de estudo e auxílio, aos beneficiários de bolsas de estudo ou
auxmo no exterior concedidos por agências
governamentais, tendo
Pareceres das Comissões:
- de Assuntos Econ0mlco5, sob n"s
160 e 328, de 1995, 1o. pronunciamento:
favorável ao Projelo; 22 pronunciamento:
contrário à emenda de Plenário; e
- de Educação, sob n" 664, de 1995,
favorável ao Projeto e contrário à emenda
de Plenário.
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~ 1.350, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimen1o
Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara no. 23, de 1993, que "dispõe
sobre a remessa para o exterior dos rendimen1os do
tràbalho assalariado e dos valores recebidos como
bolsas de estudo e auxmo, aos beoeficiários de bolsas de estudo ou auxilio no exterior concedidos por
agências governamentais, a fim de que· a mesma
seja feita na sessão de 30 de novembro de 1995.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995.Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o
requerimento, a matéria a que se refere sairá da Ordem do Dia, retomando à mesma na data estabelecida pelo Plenário, dia 30 de novembro.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Jader Barbalho, pela ordem.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Ser;, revisão do orador) - Sr. Presidente,
gostaria apenas de alertar à Mesa que acabamos
de aprovar um requerimenlo de adiamento, sendo
que ficou acertado com o Plenário que qualquer
requerimento de adiamento deveria merecer justificativa. Tenho todos os motivos para ter deferência
para com o ilustre Uder do PFL, que não está presente no plenário. Gostaria apenas de alertar à
Mesa para que não se repetisse isso, porque ficou
acertado que os requerimentos de adiamento deveriam merecer justificativa. Apenas um alerta, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A M~ esclarece ao Senador Jader Barbalho que está alerta
sobre a maléria. A matéria foi lida, hoje, na Comissão Diretorà e será lida, hoje, no plenário. Tão fogo
seja plillicada, será seguida à risca a determinação
do Plenário.
Vai ser lido hoje ainda no plenário, Senador Jader Barbalho. Foi lido o projelo de resolução que
passa a tramitar após a sua plillicação. Normalmente como 1odos os demais.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) Item 4: .
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N281,DE1995
Discussão, em tumo único, do Projelo
de Lei da Câmara no. 81, de 1995 (n" 10/95,
na Casa de origem), que institui o ano de
1995 como o "Ano ZI.ITlbi dos Palmares",
em homenagem ao tricentenário de sua
morte, tendo
Parecer favorável, sob n" 628, de
1995, da Comissão
-de Educação.
Aos projelos não foram oferecidas
emendas, nos termos do art. 235, Item 11, letra d do Regimen1o Interno.
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 projelo vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 81, DE 1995
(NO- 10195, na Casa de Origem)
Institui o ano de 1995 como o "Ano
Zumbi dos Palmares", em homenagem ao
tricentenário de sua morte.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Fica institufdo o ano de 1995 como 0
"Ano Zumbi dos Palmares", destinado a homenagear o tricentenário de sua morte.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Cuftura estabelecer e coordenar a progràrnação naciona! do "Ano Zumbi dos Palmares".
Art 2" FICa declarado data nacional o dia 20 de
novembro de 1995.
Art 32 FICa a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos- ECT, autorizada a emitir selo em homenagem ao tricentenário da morte de Zumbi dos Paimares.
Art 42 As despesas deborrentes desta lei serão computadas no orçamento do Ministério da
Cultura
·
Art 59. ESta lei entra em vigor na data de sua
plblicação.
·
·
Art 62 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 82, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 82, de 1995 (n"
71195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Alteração do
Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 1o de outubro
de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n" 661, de
1995, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa
Nacional.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 84, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 84, de 1995 (n"
32/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo ao Exercfcio de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativoe Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22
de março de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n" 662, de
1995, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa
Nacional.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo que peça a palavra, encerro a
discussão.
.
Emvotação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2147, DE 1995
DiscussàJ, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislàivo n" 147, de 1995 (ri' 183195,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Doação Cultural Japonesa.
. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n" 663, de
1995, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa
Nacional.
Emdiscussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} -Item 8:
PROJETO DE LEI 00 SENADO
N"- 75, DE 1995
(lncluído em Ordem do Dia, nos
termos do Recurso n" 1o, de 1995}
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 75, de 1995, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy, que extingue
disposições legais que asseguram a prisão
especial, tendo
Parecer contrário, sob n" 559, de 1995,
da Comissão
-de Constituiçlio, Justiça e Cidadania
A matéria· foi incl~ída na Ordem do Dia, nos
terrnos do art 91, § 42, do Regimento Interno, em
virtude da apresentação do Recurso n" 1O, de 95.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício> Senador José Eduar·
do Outra.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO

N~1.351,

DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art 279, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da disêussão do Projeto
de Lei do Senado n" 75, de 1995, constante do ftern 8
da pauta de hoje, a fim de ser fefto no dia 30-11-95.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Senador Eduardo Supliêy, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador José Eduardo Outra, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora, regimentalmente, ainda não estejamos obrigados a justificar, mas concordando, inclusive, com a questão
que foi levantada na sessão anterior pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães. Aliás, concordamos tão
pouco que fazemos questão de registrar.
Esse projeto é de autoria do próprio Senador
Eduardo Suplicy. Extingue as disposições legais que
asseguram prisão especial para atgumas categorias
profissionais e personalidades.
O prÕjeto provocou um debate muito interessante na Comissão de Constftuição, Justiça e Cidadania. Foi rejeftado naquela Comissão, mas com um
número expressivo de votos. Ele vem a plenário em
função de um recurso assinado pelo número de Senadores previsto no Regimento. E o Senador Eduar. do Suplicy, como autor do projeto, solicfta o seu
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adiamento, até para que possa ser mais debatido.
Acreditamos que é um projeto importante, mas o seu
adiamento é para que a Casa amadureça em relação a essa matéria, por isso solicitamos o apoiamento dos nobres Pares para a aprovação do requerimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} -Em votação
o requerimento de autoria do Senador Eduardo Suplicy•.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
A matéria volta à Ordem do Dia na data estabelecida pelo Plenário, dia 30/11/95.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que, nos teml)OS
do art 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. WSecretério
em exerCício, Senador José Eduardo Outra. .~
São lidas as seguintes:
PARECER N~ 668, DE 1995
(Da Comissão Diretora) .
Redação final do Projeto de Decreto
82, de 1995 (~ 71, de 1995,
na Câmara dos Deputados)
Legislativo~

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n" 82, de 1995 {n"
71, de 19951.na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto ao Protocolo de Atteração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasma, em 1o de
outubro de 1994.
Sala de Reunião ç!a Comissão, 19 de outubro
de 1995. - José Samey, Presidente - Levy Dias,
Relator- José Eduardo Outra - Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N" 668, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte .
DECRETO LEGISLATIVO N"- , DE 1995
Aprova o texto do Protocolo de Alteração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gover-
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no da República Portuguesa, em BrasHia,
1o de outubro de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Protocolo de Alteração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República PortugueSa, em
Brasma, em 1ode outubro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do referido Protocolo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art 49, I, da Constituição Federal; acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigór
na data de sua publicação.
··
·
PARECER N"-669, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
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O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Acordo, por troca
de Notas, relativo ao Exercicio de Atividades Remu-,
neradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Bras ma, em 22 de março de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en- cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art 2" Este Decrato Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N" 670, DE 1995
(Da Comissão Diretora) ·

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo no. 84, de 1995 (11"- 32, de 1995,
na camara dos Deputados).

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº- 147, de 1995 (11"- 183, de
1995, na camara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo ~ 84, de 1995 {n"
32, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo ao
Exercício de A!ividades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasma, em 22· de março de
1994.
··· · · &la de Reunião Cla eorrirSSão, -19 cie c)UIJ.j,ro
de 1995. - José Sarney, Presidente - Levy Dias,
Relator- José Eduardo Outra - Ney Suassuna.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n" 147, de 1995
{n" 183, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Doação Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995.
Sala de Reunião da ComiSsão 19 de ói.rtubro
de 1995. Presidente José Samey - Relator, Levy,
[lias ,-_José.Ec:luardo - Ney Suassuna. -

ANEXO AO PARECER Nº-669, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
; Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
·
DECRETO LEGISLATIVO Nº- , DE 1995
Aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, relativo ao r •erclcio de A tlvldades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasma, em 22 de março de 1994.

ANEXO AO PARECER W 670, 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 pro- mulgo o seguinte.
·
DECRETO LEGISLATIVO W DE 1995
Aprova o texto do Acordo sobre
Doação Cultural Japonesa, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japao, em Tóquio,
em 30 de maio de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º- É aprovado o texto do Acordo sobre
Doação Cultural Japonesa celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Japão, em Tóquio em 30 de maio de 1995.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim corno
qualsquer ajustes complementares que, nos termos
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art 2"- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os pareceres lidos vão à publicação.
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~ 1.352, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 321 i:lo Regimento ltl!emo,
requeiro dispensa de publicação, pare imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de ·
Decreto Legislativo n" 82, de 1995 (n" 71!95, na Cãmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da
República, que aprova o texto do Protocolo de Altaração do Acordo sobre Transporte e Navegação, ce. lebrada entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, em
Brasília, em 1O de outubro de 1994.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Le\,y Oill5) -Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) --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~

1.353, DE 1995

Sr. Presidente,
Nos termos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata dis. cussão e votação, da redação final do Projeto de
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Decreto Legislativo n" 84, de 1995 (n" 32195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasma, em 22 de março de 1994.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
_
---O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 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~ 1.354, 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" 147, de 1995 (n" 183!95, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Doação Cultural Japonesa, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Japão, em Tóquio, em 30 de maio de
1995.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Aprovado o
requerimento, passa-se à apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a . palavra ao Senador Esperidião
Amin, em permuta com o Senador Ney Suassuna
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-8C. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, entendo que
o uso da tribuna do Senado Federal deve privilegiar
questões do interesse da Nação, deve contemplar o
debate de idéias, e deve, acima de tudo, premiar a
busca de soluções, a competição e, por intermédio
da discussão, o cotejo democrático. Penso que deve
até ser compreendido o eventual excesso no uso de
palavras, quando se pode perceber uma intenção
política límpida e cristalina
Infelizmente, sou obrigado a usar esta tribuna
para fazer uma abordagem que pouco tem a· ver
com as questões nacionais, com os problemas do
nosso Pafs. Mas, sendo a tribuna do Senado, mercê
da confiança do povo do meu "Estado, uni instrumento político de que disponho legitimamente, é a ela
que tenho que recorrer. Por· isso, antecipadamente
peço desculpas e agradeço pela paciência de meus
Pares.
Fui surpreendido, hoje pela. manhã, quando
uma rádio, bem cedo, me pediu opinião acerca de
um artigo não publicado, mas veiculado como matéria paga em um número, que não consegui ainda
contar, precisar, de jornais de circulação nacional.
Não posso afiançar em quantos jornais foi publicado
o artigo; mas, pelo menos, na Folha de S.Paulo, no
Jornal do Brasil e no Correio Brazillense, erri espaço nobre, ocupando em média um quarto de pégina, essa matéria foi veiculada
Do que se trata? Trata-se· de um artigo, publicado na imprensa local do meú Estado, no dia 12 de
outubro passado, pelo jornalista Paulo da Costa Ramos, de Santa Catarina, que é inclusive apresentado
corno tendo sido Secretário de Co!""uni~çãc do Governo Esperidião Amin, e é verdade. O jornalista
Paulo da Costa. Ramos integra uma famma ilustre de
grandes jomalislas catarinenses, serviu ao governo
que me antecedeu e a parte do meu governo, até
quando o dispensei.
Não tenho qualquer outro comentário a fazer
a respeito do jornalista Paulo da Costa Ramos,
além de registrar o respeito à opinião dele e de todos os jornalistas sobre a minha pessoa e enaltecer sua fidelidade pessoal a outro político catarinense, o Presidente Nacional do PFL, Dr. Jorge
Konder. Bornhausen. Fidelidade que as pedras do
calçadão da Felipe Schmidt, em Florianópolis,
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unanimemente reconhecem. Unanimemente, limpidamente, insofismavelmente.
Sobre o artigo em si, tenho dois comentários a
fazer: no primeiro, quero relembrar um texto do mesmo jornalista, escrito no dia 21 de novembro de
1993, diante de -acusação feita por outra pessoa - é
rebatida desta mesma tribuna-, o então presidente
da CUT, hoje Deputado Federal, Jair Meneguelli. O
Sr. Paulo da Costa Ramos escreveu:

•Santa Catarina inteira sabe, inclusive
os acusadores locais que, entre alguns defeitos e muitas viriudes, o ex-Governador
Esperidião Amin não é desone5to. Até pelo
contrário, poucas pessoas do seu status
conseguem ostentar o mesmo desapego a
bens e luxos materiais".
O segundo comentário é que o cerne desse arligo que hoje está sendo publicado, sob a minha ótica, é a seguinte frase:
"Sua última investida em direção à midia aponta negócios escusas feitos à sombra do atual Governo do Estado, sem nominá-los, e promete para o final do mês a reaberiura do caso da ponte Pedro Ivo Campos."
Há uma frase, atribuída a um ilustre político
nordestino, da qual me lembro neste momento: "Jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está na árvore,
foi enchente ou mão de gente•.
Esse artigo tem lodo o direito de trafegar corno
matéria de opinião em qualquer jornal do mundo se
o destinatário do artigo tal deferência merece. E a
controvérsia, a democracia restam perfeitamente
atendidas com a emissão de opinião. Mas o jabuli,
ou seja, o artigo, !'tão aparece nesses jamais corno
opinião do jornalista e, sim, como informe publicitário, corno matéria paga, como se houvesse a materialização de uma campanha para intimidar, no caso,
o destinatário dos comentários do artigo.
Quero, sobre esse artigo Ei sua veiculação, dizer o seguinte: quanto a seu conteúdo, já manifestei
o que para mim é o principal; quanto à forma de sua
veiculaçãO, não vou investigar quem pagou. Não vou
fazer essa investigação. Ternos aqui jornalistas,
jornalismo investigativo no Brasil já existe consolidado, e pretendo até estimular que se pergunte qual foi
a associação de amigos que promoveu a veiculação
desse artigo de maneira tão feérica
Os comentários que quero fazer são dois, a
partir disto que aqui está: primeiro, quero dizer que
fiz aqui a menção do nome do Presidente nacional
do PFL não para trazer questões locais, mas para

o

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

trazer a público que conheço a inspiração desse artigo e lanço aqui um repto para que alguém me de~.,utorize.

Não quero crer que, em função dessa vinculação, esteja sendo cobrado algum fato pretérito,
quem sabe algum gesto que tenha contrariado aigum interesse; não me ocorre que por trás disso
tudo esteja o inconformlsmo pelo fato de que, quando na Liderança do PDS, ao designar o Senador
José Paulo Bisol para a CPI do PC, eu tenha contrariado algum aforismo do então Ministro e hoje Presidente do PFL Por ora é só.
·
A ameaça que está aqui é para que o Senador
Esperidião Amin .não vá adiante no que disse lá na
província. E o que eu disse lá na provfncia é que
uma das coisas que envergonham a administração
pública do meu Estado é o fato de que um assaito aos cofres públicos, um assalto comprovado e
demonstrado por perícia, u_m assalto quantificado quando da execução daS obras da Ponte Pedro Ivo Campos esteja a patrocinar, neste momento, aquele que vislumbro como sendo o único fugitivo de obra pública realizada e não-explicada do Pafs.
Para refrescar a memória <los meus Pares,
quero lembrar incidentes como o acontecido à época
da realização da Olimpíada de Barcelona, quando a
Rede Globo de Televisão focalizou a presença de
alguém nas arquibancadas, que foi o engenheiro
responsável pela obra, que teve, do governo a que
serviu, toda a cobertura e toda a autonomia - autonomia indevida, segundo julgamento do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina. Esse engenheiro evadiu-se do País um ano, um mês e quatro
dias depois da posse do sucessor do governo que
promoveu aquela obra - o sucessor foi o aluai Senador Vilson KleinObing -; e, desde o dia 19 de abril de
1992, passou a ser o foragido de obra pública executada com corrupção neste País.
O que tenho deixado muito claro, e nenhuma
intimidação vai- me deixar omisso, é que o aluai Go.vemador de Santa Catarina- que foi Secretário da
Fazenda naquela gestão - e o aluai Vice-Governador de Santa Catarina- que foi Secretário de Trans-:
portes naquela gestão que promoveu a execução de
uma obra com um superfaturamento de 104%, segundo o laudo pericial - não podem se esquecer de
promover o esclarecimento desse caso. Participaram, são responsáveis e não contarão com o concurso da minha omissão para que o decurso de prazo faça cair no esquecimento essa mancha da administração pública do meu Estado.
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Mas tenho feito isso lá. Nunca trouxe esse assunto para cá. Nunca. E se o objetivo desse anúncio
é o da intimidação, quero repelir a intimidação. Quero reafirmar que há fatos daquela época e há fatos
de hoje para serem levados ao conhecimento da
opinião pública, penso eu, do meu Estado, e, se necessário, do Brasil.
Essa é a forma, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que encontro para repelir o evidente intuito
de intimidar. Hoje mencionei claramente, muito nitidamente, que conheço a inspiração e não terei dilicuidada em identificar a forma de veictJação dessa
matéria. Longe de me intimidar, quero deixar muto
claro que não vou deixar de usar os instrumentos
democráticos de que disponho para repelir e devolver, na medida que julgar necessário e conveniente,
- esse tipo de assaque
O Sr. Antonio Canos Magalhaes - V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador Antonio Carlos Magalhães.
,
O Sr. Antonio Canos Magalhaes- Eu, ern-primeiro lugar, quero dizer a v. EXª que, em princípio, é
claro - não conheço a maléria publicada-, sou totalmente contra esse tipo de informe publicitário, que
se fez certamente contra V. Exª, e já o tinha dito
quando fli informado por V. Ex~ e outros companheiros à chegada neste plenário. Por outro lado, acho
que V. Exª jamais se deixará intimidar, e que é do
seu dever, aqui ou na sua terra, tratar desse assunto
com o desassombro que lhe é próprio, procurando
os esclarecimentos da verdade e combatendo aquilo
que V. E)(l! acha que é corrupção dos recursos pü:Jiicos em Santa Catarina ou no País. Entretanto, V.
Exª citou o nome do Presidente do meu Partido, Dr.
Jorge Bomhausen, como taivez um inspirador dessa
matéria. Eu, pelo conhecimento que tenho, que é
longo, do. ex::Senador Jorge Bomhausen, Governador do seu Estado, Presidente do meu Partido e
uma das melhores figuras da política brasileira, eradencio-me a dizer que ele tem coragem suficiente
para assumir quando quer atacar uma pessoa, sem
se valer do anonimato. Ele jamais seria capaz de utilizar terceiros para atacar V. Ex"- De modo que acredito que qualquer acusação desse tipo ao Dr. Jorge
Bomhausen é injusta, embora compreenda que os
problemas políticos de Santa Catarina possam levar
V. EXª às vezes a cometer- talvez nesse caso- uma
injustiça.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Asseguro-lhe, Senador Antonio Carlos Magalhães, que se estivesse
no lugar de V. Exª eu não conseguiria agir CO"'!
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maior elegância Agem, asseguro-lhfil também que
não estou cometendo injustiça
•
Isso posto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero deixar aqui caracterizada, junto com o
meu pedido de compreensão pelo fato de usar o microfone para tratar desse assunto, a minha manifestação de repulsa à forma da veiculação, e quero
também atestar que voltarei ao assunto, porque entendo que é do meu direito e do meu dever, sempre
que essa matéria ou tipo de matéria semelhante vier
a produzir qualquer espécie de sinal de intimidação.
Deixo muito claro que, na condução deste assunto, não quero, em absoluto, falar em nome do
meu Partido. Esse é um assunto do Senador Esperidião Amin, um assunto que deveria ficar confinado à
política de Santa Catarina; mas, se pela via da intimidação alguém imaginar que a associação politica
que lá existe e o interesse do Governador do Esta- ··
do, contrariado e defendido nesse artigo, produzem
tipos esse de observação, n'ão poderei furtar-me a
voltar e detalhar um pouco. mais o que aqui estou
esboçando.
O Sr. Francelina Pereira - Senador, gostaria
de merecer um aparte de V. Ex!.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço o nobre. Senador Francelina Pereira
·
- ·· O Sr. Francelina Pereira - Meu caro Senador
Esperidião Amin, V. Exª sabe da nosSa eStima e do
nosso respeito pela sua ação parlamentar, pela sua
atividade política, pelo s® desassombro e pelo perfil
que
Ex~ conseguiu projetar em tomode
pessoa no cenário político do Pais e, particularmente,
no Senado da República. Quando me encontrei hoje
com V. Ex~. tive logo o cuidado de confessar um pecado: o de não ter lido o depoimento ou o artigo, o
informe que foi divulgado pela imprensa Deixei o
documento no meu apartamento para ler com mais
vagar, já que tive que sair de casa rapidamente. É
claro que vou lê-lo, e agora com maior interesse ainda. Numa hora dessas, o seu dever é vir a esta tribuna, embora-se trate de assunto vinculado ao seu
Estado, que, também, tem a nossa admiração e o
nosso respeito, e anunciar a sua ação em relação à
divulgação desse documento. Quero, no entanto,
desde logo, dizer que não posso crer que V. I::J(!.
acredite que qualquer medida dessa natureza, por
vias "insinüosas", possa partir do Presidente do meu
Partido, o ex-Ministro, ex-Senador, ex-Governador,
seu conterrâneo Jorge Bomhausen. Como ressaltou
o ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães, trata-se
de um homem que possui também o mesmo desassombro, a mesma coragem e a mesma tradição de
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ação em linha reta e que não se serviria de qualquer
--pessoa para devolver uma ação ·dessa natureza
Quero apenas louvar a presença de V. ~ nessa tribuna, para defender o seu nome, o seu renome, a
sua tradição de vida plblica e, ao mesmo tempo,
ressaltar que não posso nunca, porque seria injusto,
debitar uma ação dessa outra natureza a um homem
público do seu Estado, nosso amigo e líder Jorge
Bomhausen. Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Exª me concede
um aparte?
O SR. ESPERIDIÃOAMIN- Tem V. Exª a palavra
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Esperidião
Amin, não conheço pessoalmente o Governador de
Santa Catarina. Hoje, li a matéria no Correio Braziliense a que V. Exª se referiu. Estranhei muito os
termos utilizados, porque, desde 1Q de fevereiro de
1991, tenho mantido com V. Ex' uma convivência
política de adversários que aprenderam - acredito
que falo em meu nome também no de V. EJ(!.- a se
respeitar. Dentre os Pares que tenho nesta- Casa,
aprendi a ver em V. Ex" uma das pessoas que mais ·
seriamente trabalham. Discordamos por razões que
não são as de plenário, seja porque V. Exª vià em
mim alguém que estava combatendo, um companheiro de Partido, em São Paulo, no início do-mandato; seja porque esses fatos ocorreram em outras
ocasiões; seja nas vezes em que abordei assuntos
de Santa Catarina, quando era governador o hoje
Senador Vilson Kleinübing, que mereciam a atenção
de quem tem por dever fiscalizar os atas do Executivo. Poderia eu estar cometendo algum engano na
compreensão de V. EJ(!., mas era meu dever ir até lá
e acompanhar o que companheiros meus haviam
apontado como algo que merecia o esclarecimento,
como o preço de obras, por exemplo, agora em
questão. No entanto, aprendi com V. E# a tratar as
situações com lranqu!\Za. na busca da verdade.
Creio que esse procedimento V. Ex• tem. Posso dar
o meu testemunho porque aprendi aqui, no embate,
que, por vezes, podemos ter uma impressão das cores e dos fatos e outro companheiro ter outra visão
dos mesmos fatos e cores. O importante é que tudo
seja colocado à plena luz do dia. Assim, podemos
ver se os fatos são os mesmos que imaginamos,
pois, desvendando-os, é possível esclarecer inteiramente com quem está a razão. Cumprimento V. Exª
por trazer ess~ tema à análise. Esse ataque, que, a
meu ver, não condiz com a realidade que conheci
mais de perto, pareceu-me partir de alguém que
está querendo se defender por meios que não são
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os que precisam ser deíendidos. Não conheço os
detalhes da história, mas, quando fatos de relevAncia para o interesse público têm de ser esclarecidos,
o importante é esclarecê-los e não atacar outros que
não têm a ver. Penso que aqui houve, por parte de
quem oalooau esse anúncio, uma intenção dessa
natureza. Acredito ser importante que V. Ex"- venha
dizer que a essencial é o esclarecimento da matéria
e que V. Exª não está se intimidando por alguém estar trazendo uma radiografia de fatos um tanto distorcidas. Pensa que V. Ex~. ainda que tenha perdido
a eleição para a Presidência da República, porta~
oam dignidade na defesa de suas idéias e pragramas. V. E~ não deve ser desmerecida par sua açãa
como candidata a presidente, oamo quis esse anúncio. Entendi ser importante registrar esse fato.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador
Eduardo Suplicy, quero agradecer a V. Ex'- FICa realmente sensibilizado com tudo que v. Exl'- disse em
.
relação ao nossa relacionamento nesses quase cinco anos. Também digo que nos enfrentamos sempre
com lealdade e, às vezes, até de maneira veemente,
mas nurJCa lançamos mão daquele recuiso que o
vulgo chama de "mão de galo" para agredir salertemente o adversário. Não é o meu feitio proceder
•
dessa forma.
É por isso que disse que sei quem é 0 inspirador e que isso tem o objetiva de me mobilizar. E por
isso que faço questão de, oam muita veemência, dizer que, das questiles que estão aaantecenda no
meu Estado, uma só-vou trazer a público.
O aluai Governa de Santa Catarina, em tevereira deste ano, lançou concorrência para oantratar
US$30 milhões em publicidade. O Estado de Santa
Catarina tem um orçamento anual inferior a R$2 bilhões e, quando a Senador Vilson Kleinübing terrninou a sua gestão, oamprometia 65% da sua receita
com folha de pagamento. Esse Estado teve um incremento de receita de mais 50% reais, e hoje está
com 92% da sua receita comprometida oam a folha,
por fatos produzidos agoca: cinco secretarias de Estado criadas; 1.800 cargos em comissão e reajuste
diferenciado para comissionada de 95%. . ·
Quem pode comprometer US$30 milhões - no
primeiro mês de administração - para veictJar sei lá
o que, deve ter muito melhor oandiçãa do que eu
para explicar a origem da coleta de recursos - oaleta
modesta, certamente - que patrocinou a veiculação
deste artigo nos principais jamais da País.
Possa resumir a dois as fatos novos que estão
senda requisitados, além desse da publicidade: a
concorrência que já foi anulada por determinação do
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Tribunal de Cantas do Estado de Santa Catarina e a
contratação, sem concorrência pública, da companhia seguradora que foi a maior contribuinte da campanha do atual Governador do EStado, contribuição
que inclusive excedeu o limite estabelecido pela Lei
nº- 8.713, de 1993, que reg·•lou a eleição do ano passada.
Esses são as fatos novos cuja veiculaçãa esse
texto pretende intimidar.
E repita, mais uma vez agradecendo a solidariedade da audiência e da manifestação, que não é
este o local, mas, não dispondo da oarrente de felicidade para fazer veicular esta minha defesa no mesmo local, é a tribuna da Senado que, democraticamente, passo e deva utilizar.
Muito abrigada.
Durante 0 discurso do Sr. Esperidião
Amin, o Sr. Levy Dias, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Esperidião
Amin, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Samey. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Ney Suassuna
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pranuncia a seguinte discurso. Sem revisão do oradói'.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, depois que o
Senador Esperidião Amin fez a sua defesa, parece
até poucoprãtico que eu também faça a minha, mas
são dois os assuntos que me trazem a esta tnbuna
hoje.
Durante toda esta semana, a imprensa falou
sobre a conta CC5 e dos milhões de dólares que toram retirados da País para o exterior através dela,
citarido dezenas de empresas que enviaram dinheiro
para 0 exterior. Só no casa do Colégio Anglo-Americana aparecia 0 nome do proprietário_ Senador Ney
Suassuna...
Creio que se trata de uma discriminação e Iambém de uma informação indevida, até porque, no dia
em que assumi o mandato, a minha primeira providência foi trazer a esta Casa a certidão de cartório
em que me ausentava da presidência de todas as
minhas empresas, para nunca misturar interesses
delas oam assuntos de política
Por 2 ou 3 dias, ouvi brincadeiras, até de calegas, a respeito disso; diziam-me que havia mandado
40, 50 ou 100 milhões, até que, finalmente, saiu a
real dimensão. Segunda o Jornal do Brasil, a quan-
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tia foi de US$800,00, mas, na minha memória, foi
menos de US$1 00,00, uma vez que foram
Cr$400,00 em 1991. E como isso foi mandado?
Temos uma instituição de cada lado do Rio Paraná, ou seja, um Colégio Anglo-Americano no Paraguai e outro no Brasil. Num desses dias em que a
ponte fica fechada - e isso ocorre por várias razões,
seja porque caiu o Stroessner, seja porque mataram
o Somoza ou seja porque há greve do fisco -, precisava-se pagar uma taxa do outro lado. A empresa
brasileira fez um empréstimo legal, contabilizado na
empresa paraguaia, que foi enviado através do Banco Nacional, sem se preocupar com a forma: se por
CC5 ou por ol.Jtra
Depois de divulgado o valor, pude respirar aliviado, embora tivesse pedido várias vezes à imprensa que procurasse a informação correta
A minha surpresa, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, é que esse assunto ainda se trata de um
segredo da Justiça. Rapidamente, incrivelmente, de
forma pouco usual, quebrou-se esse segredo, cuja
divulgação causou, por dois ou três dias, um, incômodo de tal ordem.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima -V. Ex• me perrni-· ·
te um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador
Ronaldo Cunha Uma
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Sabe v. Ex•
que não precisaria do meu testemunho, da minha
palavra, para, em relação ao seu comentário, trazer a minha solidariedade, até porque V. ExB já havia explicado pessoalmente a quantos lhe indagaram a esse respeito. Mas não posso furtar-me,
neste instante, de transmitir-lhe - e acredito que o
faço em nome da Bancada da Paraíba no Senado
e na Cãmara dos Deputados - a minha total solidariedade com a manifestação de V. E#, porque o
conheço há muito tempo e sei da sua atitude, fisura
e honradez.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Ronaldo.Cunha Lima
Foi o apoio dos companheiros que não me permitiu, durante esses dois ou três dias, enquanto não
se divulgava a verdade, perder a paciência e principalmente o fio da ponderação, porque a vontade que
tinha era exatamente a de partir para um desafio, inclusive buscando saber como um segredo da Justiça
pode ser divulgado. No meu caso, isso não é um
fato relevante, mas, com toda certeza, deve ter atrapalhado o andamento dessa investigação, que tem
de ir até o final. Têm de ser punidos aqueles que estejam em situação irregular.
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O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senador Humecto Lucema
O Sr. Humberto Lucena - Subscrevo-me totalmente às palavras do Senador Ronaldo Cunha Uma
em relação a V. Ex•, que toda a Casa conhece.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Humberto Lucena
Vários companheiros não só da Bancada parai- ··
bana, mas de todo o Congresso me procuraram
para dar o seu apoio. Inclusive, recebi, por incrível
que pareça, até a brincadeira de alguns que disseram: "Mas que decepção! Pensávamos que eram
milhões e, no final, eram apenas quatrocentos cruzeiros, em 1991, usados e colocados de forma cor-

reta•
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
ocupo esta tribuna para dar essa satisfação e para
dizer que cumprimos a missão que o Senado Federal nos delegou como observadores da missão brasileira ao Encontro Anual do Banco Mundial.
A nossa comitiva, liderada pelo Ministro Pedro
Malan, pelo Presidente do Banco Centrai, Sr.. Gustavo Loyola, e pelo Presidente do Banco do Brasil, Dr.
Paulo César Ximenez, foi de uma eficiência exem- .
piar. Acompanhamos essa delegação eu, o Senador
Geraldo Melo e o Deputado Márcio Fortes.
Sr. Presidente, Srªe Srs. Senadores, lá tivemos
a oportunidade de observar como o Brasil está bem
colocado hoje em dia no âmbito mundial. Há dois ou
três anos, quando viajávamos, parecia-nos que os
devedores da conta era, individualmente, cada um
de nós. Era até vergonhoso, e, desta vez, tivemos o
orgulho de, como brasileiros, observar elogios vindos de todas as partes. Por exemplo, o Sr. James
Wolfensohn, Presidente do Banco Mundial, elogiou a
política, a atitude e a desenvoltura com que o Brasil
está saindo da crise econômica em que vivia. Embora tenhamos problemas internos, mundialmente somos muito bem vistos, porque a divida internacional
passou a ser insignificante diante do volume do nosso PIB e, mais ainda, porque foi hábil e muito bem
negociada
Vimos, por exemplo, o Sr. Michel Camdessus,
Presidente do Fundo Monetário Internacional, elogiar veementemente a politica, o Governo e o País,
como um exemplo de País que está saindo de uma
desorganização econômica e ingressando rapidamente no clube dos palses organizados.
Vimos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
empresas americanas aqui estabelecidas, como foi

•
Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

o caso da Colgate-Palmolive, fazer uma dissertação
para industriais americanos e capitalistas internacionais dizendo que o Brasil nesses anos teve recessão, teve inflação, teve instabilidade econômica,
mas entramos lá com US$1 O milhões e hoje temos
uma empresa de US$390 milhões. Portanto, é um
País que merece investimentos. E viinos a Satisfação com que a nossa delegação recebia pedidos de
informações, principalmente de investimentos permanentes, que haverão de gerar em nosso País empregos e, com toda certeza, um maior crescimenlo
da economia e do PIB.
O Senador Geraldo Mt>lo e eu estamos preparando nosso relatório e haveremos de encaminhar
rapidamente, se Deus quiser, na semana que vem, à
Mesa, mas não poderia deixar, neste momenlo, de
não só elogiar o ilustre Senador, que habilmente e
com muita eficiência marcou rapidamente entrevistas no Banco Mundial, no Banco lnteramericano, no
Fundo Monetário, enfim, tiverhos a opor!Únidade de
conversar com todos aqueles que estão lidando com
a economia do Brasil e pedir informações para que
possamos, no futuro, cobrar ações e, com toda certeza, maior desenvoltura e rapidez nessas ações.
Vamos na próxima semana !!131"esentar oficialmente o nosso relatório, que ente.idemos ·por bem
fazê-lo conjuntamente, porque, desta forma, CÓFJlllementaríamos as nossas visões e mostraríamos ao
Senado Federal que cumprimos, como Senadores
responsáveis - como todos os demais -, cumprimos
com a nos5a missão, não indo apenas a uma viagem ao exterior, mas cumprindo à risca a fiscalização e o papel que tem o Senado da RepCillica nessa
delegação e neste momenlo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Sarney) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, antes de iniciar a leitura do meu discurso, gostaria de fazer um
breve comentário sobre as explicações concedidas a
este Plenário pelo Senador Esperidião Amin, que fez
a defesa de sua honra diante de um ataque que considera desonesto e que merece, portanlo, a nossa
solidariedade, a de todos Parlamentares desta
Casa Há um falo, citado por S. Ex"- em seu discurso: os dados sobre o Governo de Santa Catarina,
sobre a contratação de pessoal, sobre o inchaço na
folha de pagamento, a criação de novas secretarias.
Isso tudo quando se fala tanlo no Brasil, além de o
Presidehte da República solicitar o empenho dos go- vemadores para apoiarem uma reforma administrati-
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va que visa acabar com a estabilidade do servidor
público, exatamente com o objetivo de eqlilibrar os
gaslos dos governos estaduais, que, segundo os
Governadores e Secretários de Fazenda e Planejamenlo, se encontram falidos.
Se este exerJlllo citado de Santa Catarina está
sendo seguido por todos os Governadores de Estado, logicamente que não será a quebra de estabilidade que equilibrará os Estados. Isso servirá simplesmente como um meio para enaltecer o empreguismo, o fisiologismo, o clientelismo dentro dos governos estaduais e municipais. Pelo que me consta,
esse exemplo está sendo seguido pela maioria dos
governadores, o que nos coloca ainda mais à vontade para contestar a reforma administrativa que o Governo enviou ao Congresso Nacional, sobretudo a
quebra da estabilidade do servidor público.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, inscrevi-me para talar sobre energia elétrica e, principalmente, sobre o plano energético para a Amazônia
Todos sabem da importância da energia elébica para o desenvolvimento de um país. Já dissemm
até que o homem criou uma segunda natureza e
sem a qual não pode viver. Quem é capaz de sobreviver num mundo sem luz à noite, sem aquecimento
ou refrigeração, sem elevadores e sem energia
disponível, numa simples tomada colocada na parede? Essa segunda natureza, aparentemente
simples, resulta do trabalho de muitos e do investimento planejado, a longo prazo, do Governo Federal. Sem a dedicação dos técnicos e as verbas federais, ninguém vai desfrutar dos chamados benefícios da civilização.
Não pretendo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, disseriar sobre o óbvio. O' mundo precisa
de energia. Nós, no Brasil, temos realizado um esforço impressionante para melhorar nossa infra-estrutura no setor energético. Mas os aproveitamentos
de elevada capacidade, para fins de geração de
energia, no Centro-Sul estão praticamente esgotados, depois da inauguração de ltaipu, a última hidrelétrica de grande porte da região. Os principais rios
já toram explorados.
O mesmo fenômeno ocorre no Nordeste. O rio
São Francisco já foi estudado de cima a baixo. Já
recebeu as hidrelétricas que a sua vazão comporta
Mas a expansão econõmica brasileira não conh....barreiras, não distingue obstáculos e camir>'pre na direção ao futuro. A Eletronorte,
talai que atua na região arnazõnica, im
1973, data de sua fundação, US$12 bilhõ.
ção de energia elétrica naquela região.
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Antes de analisar o trabalho da empresa, quero
ressaltar que a Amazônia é a grande reserva brasileira para investimenlo em energia elétrica. Há um
potencial de mais de cem milhões de quilowatts a
ser pesquisado e desenvolvido nos Estados do
Pará, Amazonas e Malo Grosso. É nessa área que
deverão surgir os supridores de energia que farão o
Brasil continuar a se des6!]volver. Fora dessa perspectiva restarão o petróleo, sempre caro, e a energia
nuclear tão combatida. A capacidade brasileira de
gerar energia faria e barata está concentrada nos
aproveitamentos a serem desenvolvidos na região
amazônica.
A Eletronorte sempre foi utilizada pelo Governo
Federal como· uma agência de desenvolvimento regional. O aumento da oferte de energia elétrica na
Amazônia fez expandir o crescimento econômico
nas áreas beneficiadas em ritmo maior do que o verificado em nível nacional. Basta dizer que, em 1979,
a Amazônia representava 2,3% do mercado brasileiro de energia elétrica. Em 1994, essa participação
pulou para 9%.
·
-Nesse perfodo, algumas das chamadas fronteiras do crescimento econômico conseguiram taxas
estralosféricas de desenvolvimenlo. Em- Malo Grosso e Rondônia, foram registrados índices superiores
a 25% ao ano ·de crescimento do consumo de energia elétrica; enquanto, no mesmo período, a média
nacional ficava em lomo de 5%.
Gostaria, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de sublinhar o trabalho sério que a Betronorte
vem desenvolvendo em toda a região. amazônica
Ainda assim, a Amazônia é o retralo vivo do desequilíbrio do desenvolvimento nacional. Enquanlo os
cidadãos da nossa região apresentam um consumo
médio de energia per capita de 498 KW/hora, no
Sudeste, o consumo chega a 2.060 KW/hora. no Sui
1504 e no Centro-Oeste 1038. Ora, consumo de
energia é sinOnimo de qualidade de vida, de saúde,
de educação. Por isso, reafirmo sempre e sem constrangimento: o_Brasil est;!. endividado com a Amazônia, mais do que com qualquer outro credor.
No início da década de 70, o Governo Federal
se fixou no objetivo estratégico de viabilizar a indústria do alumínio no Brasil. Be tinha come premissas
a existência abundante de bauxita, matéria-prima
para a fabricação de alumina, e a possibilidade de
gerar energia elétrica, em grandes quantidades, a
preços relativamente baixos, fafor essencial para a
transformação de alumina em alumínio.
Na época, a perspectiva era interessante. A crise do petróleo comprometia a viabilidade da indús-
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tria do alumínio em países dependentes da importação da energia. A legislação que normatizava os
serviços públicos de energia elétrica era a lei 5.655,
de 20/05/71 , que consagrava o conceito de garantia
da remuneração real dos investimenlos no setor em
percentuais que variavam entre 1O e 15%. O entãoPresidente Ernesto Geisel e o Primeiro-Ministro do
Japão, Kakuei Tanaka, assinaram diversos documenlos no sentido da produção de alumínio no arasil por empresas nipõnicas associadas a capitais
brasileiros.
Em outubro de 1976, o Ministro César Cais, do
Ministério de Minas e Energia, assinou os documentos que viabilizavam a produção de alumínio primário na Amazônia legal. Por essa época, a Eletronorte estava começando a construir a Hidrelétrica de
Tucuruí, a maior do Brasil, que veio a ser inaugurada em 1984. Nesse período a empresa assinou três
contratos de fomecimenlo de energia elétrica com
as empresas eletrointensivas Albrás S/A, Camargo
Correia Metais e com o chamado Complexo Alumar,
composlo pela Alcoa Alumínio S/A e pela -Billiton
Metais S/A.
._
_
o Sr. Romero Jucá - v. Ex" me permne um
aparte, nobre Senador Sebastião Rocha?
0 SR. SEBAsnÃO ROCHA _ Pois não, nobre
Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senador Sebastião Rocha, V. Ex~ trata de uma questão importentissima
para a Região Norte: a grave crise da questão energética e a necessidade de o Governo encaminhar
uma solução racional, eficaz para resolver o problema e que dê- margem à implantação do desenvolvimenlo aulo-sustentado que queremos para a Amazônia. No discurso de V. Ex" é importante frisar a necessidade e a decisão política que o Governo tem
que ter .para fortalecer a Eletronorte a fim de que
essa empresa não seja apenas uma geradora de
energia elétrica. de terrnoelétrica, para ligar a luz às
seis horas da noite na maioria das vilas, na maioria
das localidades mais distantes da Amazônia Queremos que a Eletronorte tenha condições de investir
para gerar uma energia barata. que seja o insumo
fundamental para o desenvolvimento da região. E nesse aspecto, tratando da questão do fomecimenlo
da energia subsidiada que está sendo colocada.
quero dizer que entendemos, assim como V. Ex",
que se o Governo brasileiro quer dar subsídio a alguma indústria, que não dê as contas da capacidade
de investimenlo da Eletronorte e sim que inscreva
no Orçamenlo da União recursos específicos para
subsídio de energia para essas indústrias, para que • ·
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efelivamente a Eletronorte não seja punida e receba
os recursos referentes ao subsídio, voltando a ter
capacidade de investimento. Os recursos que são
drenados da Eletronorte dariam para construir as linhas de transmissão necessárias para abastecer o
Estado do Amapá, que é o Estado de V. Exª, para
construir a linha de transmissão de Guri, que ligaria
Manaus à Boa Vista e à Venezuela inclusive, enfim,
daria para criar a infra-estrutura de distribuição necessâria para levar energia à nossa população. Quero parabenizar as colocações de V. Ex!- A Bancada
da Amazônia, e por que não dizer toda a Bancada
do Congresso Nacional, deve 'estar atenta a essa
questão e deve procurar uma solução que viabilize a
Eletronorte corno um órgão importante e fundamental para gerar o desenvolvimento da Amazônia
Meus parabéns.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o
aparte de V. Ex", que demonstra ter um conhecimento profundo dessa ma!ériã, pois antecipou, inclusive, trechos do meu discurso sobre a questão do
subsídio e sobre a necessidade de se reverter aquilo
que hoje vem sendo deduzido da Eletronorte R3ra
que ela possa atender às necessidade de energia
elétrica da região.
Muito obrigado pelo aparte, Senador Romero
Jucá
A legislação tarifária da época propiciava que o
slbsídio concedido às empresas eletrointensivas· recaísse, em última análisê, sobre a sociedade corno
um todo. Haviam mecanismos intersetoriais de
transferência de recursos.
Em 1985, o Ministro de Minas e Energia entendeu que essa política era prejudicial ao setor elétrico
e que sua manutenção permitira a extensão dos benefícios a outros consumidores. Em 8 de outubro de
1985, o Ministério de Minas e Energia, pela Portaria
1.585, revogou as Portarias 1.654 e 1.655, de 1979.
No entanto, os consumidores que já tinham assinado contrato de fornecimento de energia não foram
atingidos pela revogação daqueles aios.
Ao longo da década de 80, em decorrência
das baixas tarifas praticadas, o setor elétrico brasileiro não conseguiu sequer alcançar a taxa de remuneração _legal de 1O%, prevista ná Lei n" 5.655,
de 1971. O Governo Federal acumulou vultosa dívida relativa ao não-pagamento da referida taxa. A
Eletronorte, que alua em área de extrema carência, foi sacrificada com a inadirnplência do Governo Federal, sofrendo ônus financeiro e empresarial em função do não-recebimento de quase
. US$5 bilhões.
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A edição da Lei n" 8.631, de março de 1993,
marca a ruptura do motlelo institucional vigente, ao
tratar da reestruturação econômico-financeira do seto r elétrico. A• .;rele texto legal reconheceu os créditos dos concessionários oriundos das Contas de Resoltados a Compensar e extinguiu os mecanismos
de compensação intra-setoriais. No entanto, a Lei n"
8.631 não tratou de medidas que permitissem a
equalização dos subsídios concedidos às empresas
eletrointensivas. A conseqüência de todo esse processo é que a Eletronorte, hoje, arca com o ônus do
subsídio concedido às empresas eletrointensivas.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, para
que se tenha uma idéia da discrepância gerada pela
política de descontos adotada, a Eletronorte concedeu, em 1989, US$27 milhões em slbsídios e investiu US$521 mühões na expansão da oferta. Em
1994, o valor do subsídio havia crescido para
US$212 milhões, enquanto apenas US$94 milhões
eram destinados a investimentos. É de iriquestionável justiça que o Goveino Federal, em· verdade o
efelivo concedente de subsídios àquelas empresas,
assuma o ônus financeiro que efelivamente lhe
cabe.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, apresentei à Casa, para discussão de seus ilustres ~embros, o Projeto de Lei que dispõe sobre o ressarcimento, pela União, dos custos decorrentes dos subsídios às empresas eletrointensivas, localizadas na
Amazônia Legal, que a partir da edição da Lei n"
8.631 recaíram sobre a Betronorte. O texto do Projeto de Lei menciona especificamente que se consideram beneficiárias do incentivo as empresas Alcoa
Alumínio S/A, Billiton Metais S/A, Albrâs SIA e Ca- ·
. margo Corrêa Metais SIA.
Não é razoável, em qualquer cenário, seja o da
privatização, seja o da manutenção de estatais no
setor, que uma única empresa venha a ser penalizada pelos inventivas fiscais concedidos pelo Governo.
Em verdade, ao jogar sobre a Eletronorte esse pesado ônus financeiro, o Governo está sacrificando o cidadão brasileiro que vive na Amazônia A sua principai agência de desenvolvimento, que é a Eletronorte, está perdendo sua capacidade de investir para
honrar compromissos assumidos pelo Governo Federal.
Sem essa política perversa de apenarnento da
Eletronorte, jâ teria sido possível, por exemplo, reruizar as obras do chamado "Unhão de Tucuruí". que
resolveria, de uma vez por todas, o problema de
abastecimento de energia elétrica de Manaus a Macapá, obra de cerca de US$750 milhões, bastando!
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portanto, economizar os subsídios referentes a apro-

ximadamente quatro meses do que é concedido hoje
a essas e~resas. Aliás, em recente estudo realizado
pela Eletrobrás, Eletronorte e Petrobrás, onde foram
analisadas as possibilidades de eletrificar o norte do
País através da energia proveniente de Gui, na Venezuela, através do gás de Urucu, no Amazonas ou da
interligação da Usina de Tucuruí, no Pará, com a margem esquerda do Amazonas, esta última, ou seja, o Linhão de Tucuruí, obteve o melhor índice de mérito,
desde que combinada com o gás de Urucu, gerando
energia a 5? dólares. por megawatt/hora, contra 62 dólares por megawatt da energia de Guri e 59 dólares
por megawatt do gás, exclusivamente.
No entanto, o Governo Federal não fez a opção mais barata, pois a proposta do Plano Plurianual
prevê a construção de uma linha de transmissão
T ucuruí até o oeste do Pará em apenas 230KV, o
que inviabiliza a integração com a margem esquerda
do Rio Amazonas.
•
Ora, se a capacidade de investimento da Eletronorte puder ser resgatada, tal como proposto no
projeto de lei que apresentei, esta obra torna-se viável em 500KV, resolvendo de uma vez o problema
do abastecimento de energia de Manaus e Macapá
e ainda criando um sistema interligádo entre Tucuruf
com as Usinas de Cachoeira Porteira e Balbina, de
alta confiabilidade, inclusive para suprir os sistemas
sul, sudeste e cen!ro-oeste.
O objetivo do projeto de lei é acabar com essa
situação e colocar a Eletronorte, novamente, em posição de realizar os investimentos necessários para
o desenvolvimento da Amazônia e de todo o Brasil,
que vai depender, cada vez mais, dessa energia
para o seu desenvolvimento.
Muito obrigado.

de

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. José Samey, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
·
pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, confesso
que hoje eu pretendia fazer um pronunciamento sobre questões relativas à Reforma Agrária no meu
Estado. No entanto, ao ler os jornais, pela manhã,
as notícias publicadas em praticamente todOs eles
me assustaram. É· essa a expressão: essas notícias
me assustaram.
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Refiro-me às notícias relativas à reunião do
Presidente Fernando Henrique Cardoso com Parlamentares da sua base, em que foram utili:zados argumentos para convencer os Parlamentares da base
__ governista, particularmente os membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, que está analisando a admissibilidade do projeto de Reforma Administrativa
São argumentos que, no meu entendimento,
não estão de acordo com a própria biografia do Presidente da República É possível que hoje - não sei
se já aconteceu - aconteçam desmentidos. Poderão
dizer que os jornais noticiaram algo que não correspondia à verdade, porque normalmente é isso que
acontece.
Esse .argumento pode até ser utilizado quando
a noticia surge em um jornal, mas a cobertura dessa
reunião está em todos os grandes jornais do Brasil,
e alguns dos argumentos usados são idênticos em
todos eles.
Digo que me assusto e que alguns daqueles
argumentos não estão coerentes com a biografia do
Presidente da República, porque sou um daqueles
que, embora Parlamentar de ·oposição, reconhecem
que o Sr. Fernando Henrique Cardoso foi para a minha geração uma referência de resistência democrática. Sua Excelência, sem dúvida alguma, deu uma .
contribuição decisiva para o processo de democrati- ·
zação do nosso País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, V. Ex"s
devem ter verificado que alguns setores da esquerda e do meu próprio Partidos muitas vezes têm procurado fazer uma analogia simplista entre os Governos do Sr. Fernando Collor de Melo e do Sr. Fernando Henrique Cardoso, rotulando os dois como neoliberais. Dentro do meu Partido, tenho discordado
·dessa visão simplista de comparação entre as personalidades dos dois Presidentes e seus Governos.-

Os argumentos hoje apresentados nos jornais
e atribuídoS ao Presidente da República, no sentido
de convencer a sua base governista, particularmente
na Cãmara dos Deputados, a aprovar a Reforma Ad··· ministrativa mostra-nos a necessidade de discutirmos uma questão que, a meu ver, está sendo relegada a segundo plano nesta Casa. Aliás, esse é um
assunto que deveria ter sido enfocado quando este
plenário estava repleto. Infelizmente, nenhum dos
oradores inscritos anteriormente se pronunciou a
respeito da independência dos Poderes em uma democracia.
· Natural mente, reconhecemos o direito de o Governo, ao encaminhar uma mensagem, uma propos:
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ta de projeto de lei ou de emenda constitucional,
para quaisquer uma das Casas do Congresso Nacional, por intermédio de suas Uderanças, procurar
estabelecer um processo de debate político e de
convencimento no sentido da aprovação dessa
emenda, à medida que o Governo entenda que dentro seja importante tal aprovação.
Aplicar a velha política do "é dando que se recebe", rezar de forma tão explícita a famosa oração
de São Francisco de Assis, não condiz com a própria biografia do Presidente. Algumas expressões
são apresentadas de maneira comum pelos diversos
jornais, o que reforça a visão de que provavelmente
foram proferidas e que nos preocupa, sinceramente,
tendo em vista a visão do Governo Federal em relação à independência dos Três Poderes.
Cito uma expressão publicada nos jornais de
hoje em relação ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
Deputado Roberto Magalhães', a quem não conheço
pessoalmente, nunca tive oportunidade de con(lersar
com S. Exª, mas que mereafo respeito de todos os .
Partidos desta Casa, em função da sua biografia,
que foi reforçada por sua posição como Rela10r da
Comissão de Orçamen10: "Se ele quiser ser Prefeito
de Recife, que vá então buscar apolo do PT e do Arraes". Essa frase teria sido dita pelo Presidente da
República. Não sei se o PT de Pernambuco irá dar
esse apoio. Mas isso é questão interna. No meu entendimento, é uma posição claramente intimidatória,
em decorrência de manifestações de Parlamentares
da base governista na Comissão de Constituição e
Justiça da Cãmara, a começar pelo Deputado Prisco
Viana, Relator da matéria, que, por entender que, do
ponto de vista constitucional, algumas quesb3es colocadas na Reforma Administrativa não podem ser
acatadas, está merecendo todo esse cerco por parte
do Governo para tentar aprovar essa emenda
Primeiro foi uma declaração do Ministro Bresser Pereira, considerada ofensiva ao Deputado José
Luiz Clero!, da.Paraíba Depois o Ministro disse que
não foi bem assim. Mais uma vez é aquela velha história, as pessoas dizem uma coisa e depois tentam
corrigir dizendo que não foi bem assim ou então dizem uma coisa publicamente e depois vão ao pé do
ouvido e dizem que não foi bem assim, não era isso
que queriam dizer.
segundo aspec10 que mereceria uma reflexão por parte desta Casa, e que vimos debatendo
desde o encaminhamen10 ao Congresso Nacional
das emendas constitucionais relativas à ordem económica, é a subserviência do Legislativo ao Poder

o
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Executivo. Em relação a isso, o Presidente Fernando Henrique Cardoso teria dito que, se o Congresso
não aprovasse a emenda que o Governo estava encaminhando, ele iria à televisão para denunciar o Congresso com relação a essa proposta de emenda.
Volto a dizer que não quero e sou contra o estabelecimento de comparações entre este Governo
~- e o anterior. Mas esse filme eu já vi. Aconteceu em
1990, no início do mandato do então Presidente Fernando Collor de Mello, quando encaminhou um pacote_ de emendas, entre elas o confisco da poupança
e a medida provisória que deu origem à Lei n2 8.031 ,
das privatizações, que, por diversas vezes, foi contestada aqui neste plenário. Naquela ocasião, o então Presidente dizia que, caso o Congresso não
aprovasse as medidas, ele iria diretamente às massas - com aquele seu estilo de bravata, de que 10dos
nos lembramos e esperamos não ter a infelicidade
de conviver novamente - para desmoralizar o Congresso Nacional e mostrar que estava correto. Por
isso o noticiário dos jornais de hoje me preocupou
profundamente.
O Partido dos Trabalhadores já teve opÕrtunidade de expressar a sua posição em relação a alguns pon10s da Reforma Administrativa, e vamós votara favor, demonstrando, mais uma vez, que não
votamos contra simplesmente pelo fa10 de as propostas partirem do Palácio do Planalto.
Já nos posicionamos favoravelmente ao limite,
ao te10 para remuneração do funcionalismo público,
tan10 da ativa quanto de aposentados, equivalente
ao do Presidente da Rep(blica Isso é necessário
para possibilitarmos o fim de verdadeiros absurdos,
citados aqui por alguns Governadores, por ocasião
de audiência na Comissão de Assuntos Económicos, particularmente pelos Governadores do Espírito
San10 e do Rio de Janeiro, com relação à existência
de coronéis e delegados de polícia que recebem
~~ R$40 mil, R$50 mil, R$80 mil.
•
Vamos votar favorável à proposta para podermos aprovar aumen10 de salário do Judiciário e do
Legislativo.
Com relação à questão da estabilidade, muitas
vezes têm-se procurado provocar, mais uma vez,
um grande racha dentro do Partido dos Trabalhadores, em função da posição dos nosso Governadores,
que têm todo direito de emitir publicamente suas opiniões. Temos colocado que não consideramos a estabilidade no serviço público um privilégio do servidor, mas uma garantia para o conjun10 da sociedade, no sentido de se estabelecer uma burocracia
profissional e se evitar o que possivelmente aconte- -
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cerá. talvez não no Governo Federal, talvez não nos
grandes centros, mas provavelmente acontecerá
nos distantes rim:ões do nosso Pais, que é o fato de
o Prefaito ou o Governador assumir e fazer a famosa limpeza, demitindo diversos servidores para contratar os seus apaniguados.
Temos dito, inclusive, que concordaremos com
a possibilidade de, na legislação ordinária, ou seja,
por meio do Estatuto do Servidor, agilizar processos
administrativos, que já estão previstos na legislação,
mas que, muitas vezes, não são aplicados, para
possibifitar a demissão de servidores que, de maneira contumaz, mostram-se indignos de continuarem
na condição de servidores pCblicos. De qualquer forma, são ques!Oes que merecem um debate político.
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mente será implementado pelo Presidente Fernando Henriq\-'e Cardoso.
Eram essas as palavras que desejava dizer
nesta tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo
a palavra a V. Ex!', corno Uder, por cinco miautos.

Com relação aos argumentos que vêm sendo
utilizados pelo Governo, em referência à sua base
governista, devo registrar que hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça da Cêmara dos 'Deputados,
foi apresentado um requerimento - que não foi votado por falta de quorum, mas que teve, inclusive, o
voto de alguns Parlamentares da base do Governo de interpelação ao Presidente da República, para
que Sua Excelência confirmasse ou não as declarações que a imprensa divulgou com· relação, partiCularmente, a membros da referida Comissão.

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar encaminhamento da Associação dos Empregados do Banóo da Amazônia BASA, que se tem posicionado, como, aliás, vários
Senadores do Norte, inclusive eu, no sentido de que
aquela instittição, que tem uma história de tradição
e de trabalho na região, não seja torpedeada por posições, por idéias decorrentas da Nota Técnica n"020, do Ministério da Fazenda Selares da área econômica do Governo teimam em propor a desmobilização do Basa, querendo transformar esse banco
em um escritório apenas de desenvolvimento para
operar o FNO. Encaminhamos uma luta incessante,
através da bancada da Amazônia e de vários Srs.
Senadores, para que isso não ocorra.

Houve um debate jurídico sobre se a Comissão teria ou não poder para fazer essa interpelação, um debate em cujo mérito não vou entrar,
porque não sou do ramo. O que deve ser registrado é que houve na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados uma repulsa
muito grande com relação àquilo que foi publicado
nos jornais de hoje.

Temos, em mãos, docimlento da Associação ·
dos Empregados do Banco da Amazônia, propondo
que o Basa seja fortalecido e que tenha o seu capital
social ampliado, como foi feito recentemente com o
Banco do Nordeste, que já obteve aumento do seu
capital medianta transfarências do Fundo Nacional
de Desenvolvimento, que está captando inclusive
eurobônus para o Nordeste.

Propõem também que o Basa seja efelivamenSr. Presidente, Sr"s e Srs'. Senadores, reafirte um órgão promotor das aplicações dos recursos
que o BNDES tem para a Amazônia, já que foi anunmando a posição de um Senador de oposição, corno
democrata, quero dizer .que o que a imprensa hoje . ciado mais de R$1 bilhão para programas de desenpublicou corno tendo sido dito por Fernando Henrivolvimento na Amazônia Efetivamente, muito pouco
ou nada foi aplicado porque o BNDES não tem afinique Cardoso, o sociólogo que é umá referência para
dades operacionais com a região Amazônica e, por
a minha geração, assustou-me muito. Se continuarconta disso, a linha de financiamento não tem surtimos trilhando nesse caminho, será necessário que o
do o efeito necessário.
Congresso Nacional, através de seus membros, dê
uma demonstração efetiva de independência, recoPropõem ainda os empregados do Basa que
locando a discussão nos seus verdadeiros termos,
os recursos efetivos do SIVAM sejam encaminhados
para que não continuemos com uma política de intie operacionalizados via Basa Se tem que fluir R$1 ,7
midação por meio da barganha de cargos, procedibilhão para financiamento do programa da Amazômento tantas vezes repudiado pelo então Parlamennia, sem dúvida nenhuma, o Basa seria o veiculo
tar Femaildo Henrique Cardoso, mas que possívelmais importante para fazer fluírem esses recursos.
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Queremos aqui abrir um parêntese no documento dos empregados do Basa, para dizer que é
importante que o Governo Federal demonstre e expr.cite uma polftica de desenvoMmento regional.
Essa política de desenvolvimento regional, sem dúvida nenhuma, poderia - e deveria - passar pelo fortalecimento dos bancos regionais. Não adianta ter
um Banco do Brasil forte e os bancos regionais Banco do Nordesfe e Banco da Amazônia, por
exemplo - enfraquecidos, sem capacidade óperacional. Pelo contrário, entendemos que tanto o
Banco do Nordeste quanto o Banco da Amazônia
deveriam ser fortalecidos para se tomarem efetivamen!e órgãos diferenciados de implementação de
política regional.
Queremos também registrar a necessidade de
se realizar, ampliar e modernizar os quadros do
Basa Hã 18 anos o banco nil.o realiza concurso público. Por conta disso, não tem tido condições de
operar de forma satisfatória em algumas ãreas, em
algumas capitais.
Por fim, a Associação de Empregados do Basa
coloca uma preocupação que !aJ)'lbém é nossa. É
que na reforma tributária, na emenda constitucional
do sis!ema tributário, propõe-se que o FNO tenha
suas atividades ampliadas para financiar investimentos em i~utura. Se, por uma lado, isso atende
a carência de infra-estrutura da região, seria um golpe mortal no financiamento das atividades produtivas. Entendemos que· recursos são fundamentais
para a infra-estrutura na região Norte. Sem dúvida
nenhuma, os recursos não podem ser drenados do
FNO. O FNO tem que ser ampliado e fortalecido,
mas precisa ser implementado no sentido de gerar
atividades produtivas, empregos, renda, fortalecer a
economia da região.
·Sr. Presidente, estamos ao lado da Associação
dos Empregados do Banco da Amazônia, marchando junto com a bancada, no sentido de que o Basa
não seja fechado ou não tenha diminuída a sua capacidade de intervenção. É fundamental que o Basa
seja fortalecido, que a dívida que o Governo Federal
tem com a Região Norte seja resgatada por meio de
uma política de desenvolvimento regional séria e do
fortalecimento do Basa
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mlito
obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero

Jucá, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da
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presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Eduardo Dutra, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Senador José Eduardo Outra, Sr"s e
Srs. Senadores, acompanho as observações que V.
Ex", enquanto companheiro do Partido dos TrabaJhadores, formuou hoje, avaliando criticamenfe o
procedimento do "é dando que se recebe", que passa a caracterizar, com maior freqüência, o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Tem razão V. Ex" quando aponta que esse é
um comportamento que não se pode esperar do sociólogo, do político, daquele que, como Senador por
tantos anos, formuou cn1icas à forma segundo a
qual o Executivo, tantas vezes, teve procedimentos
que não condiziam com a defesa maior do interesse
pü:llico.
Lembremo-nos de corno foi formado o Partido
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o PSDB;
lembremo-nos da época em que ocorreu a dissensão dentro do então PMDB. Era época do governo
do Presidente José Samey. Havia a in!enção do
Executivo de prorrogar o mandato de quatro para
cinco anos. Na oportunidade, muitos Parlamentares
do então PMDB resolveram formular crfticas a um
procedimento que, segundo se dizia, era o de estar
propiciando que Parlamentares que tivessem algum
relacionamento com emissoras de rãdio e televisão
pudessem ter a sua concessão.
Dessa maneira, diversos Parlamentares~ à
época passaram a concordar com a ampliaÇão do
mandato de quatro para cinco .anos. Pelo menos era
essa a alegação de muitos Parlamentares do então
PMDB. S. Exis diziam que não concordavam com
tal prática e, assim, fundaram o PSDB. ·
Havia também discordâncias a nível local. Por
exemplo, no Estado de São Paulo, houve discordâncias que fizeram com que aqueles argumentos tiveSsem ainda maior intensidade. O Governador Orestes
Qi.Jércia passou a ter divergências com aqueles que
passaram a formar o PSDB, que tinha corno uma de
suas principais lideranças o então Senador Fernando Henrique Cardoso.
Mas o PSDB formou-se corno um Partido que
criticava severamente aqueles procedimentos. Ago-
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ra, nota-se que o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso mostra-se de mau humor, quando alguns daqueles que formam a sua base de apoio partidário ameaçam votar de maneira diferente dos desígnios do Executivo.
De um lado o Governo Fernando Henrique
Cardoso, diante das pressões da chamada Bancada
Ruralista, acabou por conceder pontos antes considerados inegociáveis. ~ o que dizem hoje os jornais:
•Governo recua e dã à dívida rural juro
menor. Ministério da Fé!Zenda faz- acordo
com bancada ruralista para trocar dívidas de
R$7 bilhões dos agricultores por títulos com
limite maior que o previslo e prazos de carência de até dez anos•.
E diz um dos líderes ruralistas:

•o esforço do Governo certamente
serã apreciado, mas a decisão de acompanhar o Governo nas outras matérias dependerã da consciência de cada um", afirmou o
coordenador da Bancada Ruralista, Deputado Hugo Biehl, do PPB de Santa Catarina.•
O secretãrio-executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, negou veementemente que tenha barganhado os termos da securitização em troca de apoio da Bancada Ruralista.
O fato concrelo é que essa decisão se deu à
véspera ou no próprio dia em que havia urna votação importante na ComiSsão de Constituição e Justiça e de Redação da Cãmara dos Deputados sobre a
reforma administrativa.
Assim, Sr. Presidente, seria importante até
mesmo que os partidos, seja o PMDB, o PFL, o PTB
agissem em defesa da dignidade de procedimentos.
~ necessãrio que, nesta Casa, os parlamentares ver
tem de acordo com aquilo que consideram o mais
correto em defesa do interesse público, da qualidade
das proposições e não em função dos favores ·que
poderã o Poder Executivo, a qualquer momento, estar concedendo a este ou àquele segmenlo politico
nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Os Srs. Senadores Esperidião Amin e Gtilherme
Palmeira enviaram diSCUFSos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimenlo Interno.
·S. Ex"s serão atendidos.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, realizou-se em Florianópolis o XI Encontro Nacional de Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições Brasileiras. Uma centena e meia de pró-reflores e membros
da Capes e do CNPq discutiram problemas relevantes da universidade brasileira. Fizeram, na oportunidade, uma radiografia minuciosa da situação da pesquisa e da pós-graduação no País.
Um dos ponlos mais debatidos _ causa de
grande preocupação das instituições de ensino superior _ é a falta de dinheiro. Por inanição, as alividades dos. programas de pós-graduação vão ser interrompidas; laboratórios, fechados; hospitais universitãrios, sacrificados; projetos de pesquisa, esquecidos.
-- -A situação é dramãtica, Sr. Presidente. Algumas universidades não dispõem de recursos sequer
para pagar a própria manutenção. ~ o caso da Universidade de Brasma. Ela vê-se obrigada a fechar as
portas em pleno semestre lelivo não por causa de
greves, mas por não poder pagar ãgua, luz. segurança e pessoal de limpeza.
Os reflores têm solicitado suplementação orçamentária. Sem resuitado. Seis pedidos foram encaminhados ao Ministro da Educação, Paulo Renalo
-de Souza. Todos sem resposta"tOncreta.
O que diz o Ministro? Que estã empenhado em
resolver o problema, mas a solução não depende
dele. Estã nas mãos do Ministério da Fazenda, que
-libera os recursos.
O déficit de custeio gira em tomo dos 200 milhões de reais. Para sobreviver até o fim do ano, as
universidades solicitam 31 O milhões de reais. Corno
sobreviver até o dinheiro chegar ao destino? Correse o sêrió risco de o doente morrer antes da chegada do medicamento.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em face
dessa situação dramãtica _ para não dizer irresponsãvel e criminosa_ os pró-reitores reunidos em meu
Estado aprovaram uma moção cujo texlo peço seja
incluído nos Anais desta Casa.
Eis o teor do documento:

"Os Pró-Reitores de Pesquisa e ·PósGraduação das Instituições Brasileiras, reunidos no XI Encontro Nacional __ ENT.ROP,
realizado em Aorianópolis, Santa Catarina,
nos dias 25 a 27 de setembro de 1995, manifestam_ ao governo e à nação sua preocu- ~
pação com a crise orçamentãria vivida pelas .
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Universidades Federais diante da inércia e
do desinteresse governamental em resolver ·
as questões relativas ao financiamento da
educaçao superior.
"As Universidades Públicas respondem
pela quase totalidade da pesquisa· cientifica
realizada neste país, sendo também· as
maiores responsáveis pela formação de recursos humanos qualificados para a formação do desenvolvimento nacional em seu
sentido mais amplo. Não há, porém, corno
se falar em desenvolvimento sem quadros
técnicos bem formados. Não é possível continuarmos a esperar que a economia se desenvolva primeiro para então investir na
educação.
•A falta de previsibilidade na liberação
dos recursos, ainda que insuficientes, e a
inércia do governo diante das dificuldades
vividas pelas Universidades Federais estão
forçando-as a fecharem gradativamente unidades e serviços por absoluta falta de condições de manutenção do funcionamento básico para as suas atividades, no que dependem de pagamento de água, luz, manutenção de instalações elétricas, hidráulicas e
mecânicas, informatização, manutenção e
produtos básicos para laboratórios de ensino e pesquisa, biblioteca, funcionamento de
hospitais universitários, entre outros.
"Tais condições comprometem a produtividade de investimentos maiores já realizados em recursos humanos e favorecem a
disseminaçêo de sentimento de descrédito
da instituição universitária Professores e
técnicos das universidades querem trabalhar
e prodt.izir, evitando-se a perda total de muitos projetos e pesquisas em andamento.
Urge, portanto, que o governo federal repas;se os recursos de suplementação orçamentária prevista para o segundo semestre e garanta orçamento total e adequado para
1996.
"Fiorianópolis, 27 de sete.mbro de
1995. - Prof. César Zucco - Presidente"
Sr. Presidente, nobres Senadores, a moeda
forte de um pais, hoje, não é a reserva cambial nem
o ouro acumulado. A moeda forte de hoje é o conhecimento. É dele que vivem as grandes nações.
O Brasil, se se quer forte e desenvolvido, se
_quiser ultrapassar· o. limbo do Terceiro Mundo, só
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tem um caminho. Investir no saber. Erigir a educação como prioridade nacional. Não há outra saida.
As nações que abraçaram essa causa com destemor e obstinação sabem disso.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. GULHERME PALMEIRA (PFL-AL) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, Alagoas comemora os 120 anos de Aureliano Cândido Tavares
Bastos.
Rui Barbosa, que conviveu com esse ill.istre
parlamentar brasileiro, no século passado, afirmou
ser Tavares Bastos "a cabeça que comensurava todas as questões do nosso futuro."
Durante três legislaturas, iniciando com 21
anos, como representante de Alagoas na Câmara
dos Deputados, em 1871 , "abordou os assuntos
mais palpitantes e fê-lo com mestria inigualável",
corno registrou o saudoso Senador Petrônio Portella
ao apresentar o Rvro Discursos Parlamentares, que
esta Casa editou em 1977, comemcirando o centenário de morte de T avaras Bastos.
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive a
honra de, quando Presidente da Assembléia legislativa de Alagoas, no Palácio Tavares_ Bastos, em
1975, lançar o livro Tavares Bastos Visto por Alagoanos, uma coletãnea de 25 trabalhos de alagoanos, sob a coordenação do historiador Moacir SanfAna, sobre essa figura tão expressiva ds minha terra
e tão significativa para o Brasil.
Nascido a 20 de abril de 1839, na ddads de
Alagoas, hoje Marechal Deodoro, já aos 20 E)nos
doutorava-se em Direito, na histórica Fact:ldads de
Direito de São Paulo, defendendo a importante tese:
"Sobre quem recaem os impostos lançados sobre os
gêneros produzidos e consumidos no Pais? Sobre o
produtor ou sobre o consumidor; o que sucede
quanto aos gêneros importados e exportados."
Embora não tenha vivido por muito terr,po, pois
faleceu em 3 de dezembro de 1875, aos 37 anos,
T avaras Bastos produziu uma obra cujos "trabalhos
são bem uma pista para começos da compreensão
dos muitos problemas sérios nacionais", na af.rmativa do jornalista Amoldo Jambo. Como corr,preendia
Roquete Pinto, Tavaras Bastos era desses homens
que marcam a "nossa nacionalidade, um desses varões cuja vida aquilina cortina ao longe o futuro dos
magnos problemas econômicos e sociais da sua pátria, para ir doutrinando e encaminhando os contemporâneos e porvindouros•.
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Esse fiberal, Srs. Senadores, na orofundidade
de seus escritos e na dinâmica participação neste
Parlamento, tratou de assuntos que até hoje carecem de aprofundamento de todos nós brasileiros a
fim de equacionarmos nossos problemas de hoje e
do futuro.
Há mais de cem anos, Tavares Ba&1os estudava
males do presente e as esperanças do futuro•, cujo conteúdo merece ser analisado por toda a
atual geração.

•as

Mas não é só esta obra que carece de estudo.
Tavares Bastos estudou a descentralização no Brasil; a questão eleitoral; a reforma adminis!iativa; ·o
ensino religioso; a participação dos negros do Brasil;
a utilização de nossos rios; a riqueza da Jl.mazônia;
as relações exteriores, entre outros temas.
Várias são as obras de estudiosos brasileiros
que precisam de álfusão para compreender-se o valor da contribuição de ontem, e que é vé!:da hoje,
desse liberal parlamentar brasileiro.
Por isso, Sr. Presidente, é que ocupo esta tribuna, para parabenizar as instituições alagcanas, lideradas pelo Governo do meu Estado, que se junteram a várias universidades de outros estacas t;rasileiros para estudarem o político, o publicista, o patrono da Cadeira n" 35 da Academia Brasileira de Letras, o alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR.- PRESIDE~9"E {José-Eduardo--outra)-:.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sesslfo às 17h42min.)

ATA DA 156!-SESSAO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 1995
(Publicada no Diário do Senado Federal, de 28-9-SS)
. RET/FICAÇÃO

Jonas Pinheiro - Roberto Freire - Lúcio Alcântara Humberto Lucena - Gilberto Miranda - Gérson Camata - Ney Suassuna - Jáder Barbaiho - José Fogaça- Benedita da Silva- Coutinho Jorge- Esperidião Amin - João Rocha - Lucídio Portela - Bello
Parga - Beni Veras - Roberto Requião - Jefferson
Peres- Romeu Tuma- Nabor Júnior- Aaviano
Melo - Arlindo Porto.
Leia-se:
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995 Senador Pedro Simon - Antônio Carlos Valadares - _
Jonas F'lnheiro - Rooeito Freire - Lúcio AlcântaraHumberto Lucena - Gilberto Miranda - Gérson Camata - Ney Suassuna - Jáder Barbalho - José Fogaça - Benedita da Silva - Coutinho Jorge - Esperidião Amin - João Rocha - Lucídio Portella - Bello
Parga - Beni Veras - Roberto Requião - Jefferson
Peres- Romeu Tuma- Nabor Júnior- Aaviano
Melo - Arlindo Porto - Romero Jucá - Marluce Pinto
...:. Ademir Andrade.
-- · · ·
·

ATA DA 171•SESSAO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 1995
. Publicada no Diário do Senado Federal,
de 19 de outubro de 1995)
RET/FICAÇÕES

Na publicação do sumário feita no Diário do
Senado Federal, de 19 de outubro de 1995, na página 1-f'. 01181;1 .. coluna, no item 1.2.1 -Aviso de
Ministro de ESiado.
Onde se lê:

N" 916, de 1995, de 1O do corrente, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n" 1.114, de
1995, de informações; do Senador Gilberto Miranda
Leia-se:

N" 916, de 1995, de 1odo corrente, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n" 1.144, de
1995, de informações, do Senador Gilberto Miranda
ooooooOOoOOoOoooooooooooooooooonoooooooo•ouoooOOOOooooooooooou•o••-••••-.u•-

Na página n" 16902, 2" coluna, nos sWscritores da Proposta de Emenda à Constituição n" 57, de
1995.
.

No texto da ata, à página n" 01225, 2ª coluna,
referente ao item n"- 3 da Ordem do Dia,

Onde se lê:

Onde se lê:

ooooooooooouoooooooo . . ooooUOOOoooooooooooooooooonoono•uoooou..,ooooooJ'oo••••o

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995.Senador Pedro Simon -Antônio Carlos Valadares...:

REQUERIMENTO III" 1.346, DE 1995
Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de Lei do Senado n" 75, de 1995,
constante do item 6 da pauta de hoje.
'Sala das Sessões, 18 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy.
·
Leia-se:
REQUERIMENTO ~ 1.346, DE 1995
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento requeiro adiamento
da votação da Proposta de Emenda à Constituição
n" 40, de 1995, de autoria do Senador Antônio Garlos Valadares e outros, que dispõe sobre a institúção de contribuição social para financiamento das

ações e serviços de saúde, a fim de ser feita na sessão de 7 de novembro próximo.

RETIFICAÇÃO
TRECHO DA ATA DA 36" REUNIÃO DA CQ..
MISSÃO DE ASSUNTOS ECONÚMICOS, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1995, ÀS 10 HQ..
RAS E 45 MINUTOS, QUE SE REPUBLICA POR
HAVER SAfDO COM INCORREÇÕES NO DIÁRIO
DO SENADO FEDERAL, DE 19 DE OUTUBRO DE
1995, À PÁGINA ~ 01279, 2"- COLUNA, IMEDIATAMENTE APóS O DISCURSO DA SENADORA
MARLUCE PINTO.

Ata da 173ª-Sessão não deliberativa,
em 20 de outubro de 1995
1ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Nabor Júnior e Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ~ Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetas de iei sancionados:

N2 326, de 1995 (n" 1.059195, na origem), de
1O do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 14, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de oito milhões,
seiscentos e seis mil e oitocentos reais, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei n2
9.1 02, de 1o de outubro de 1995.

N2 327, de 1995 (nº- 1.060195, na origem), de
1o do corrente, referente ao Projeto de Lei n2 15, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de três milhões sessenta e oito mil e setecentos reais, para os
fins que especifica, sancionado e transformado na
Lei nº- 9.1 03, de 1Ode outubro de 1995.
N.. 328, de 1995 (nº- 1.061/95, na origem), de
1o do corrente, referente ao Projeto de Lei n2 17,
de 1995-CN que autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministério _Público da União, crédito suplementar no valor de dezasseis milhões, setecentos e oiterita e
· seis mil reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n" 9.1 04, de 1O de outubro de 1995.
N2 329, de 1995 (nº- 1.062195, na origem), de
1O de corrente, referente ao Projeto de Lei n2 23, de
-1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento de Investimento, em favor de diversas
empresas estatais, crédito suplementar, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei n2
9:1 05, de 1o de outubro de 1995.
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N~ 330, de 1995 (nº 1.063/95, na origerri) de 10
do corrente, referente ao Projeto de Lei nº 26, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal.da União, em favor da Justiça Federal, crédito especial até o limHe de nove milhões e
duzentos e setenta e seis mil reais, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na Lei nº
9.1 06, de 1Ode outubro de 1995.

N~

331, de 1995 (nº 1.064/95, na origem), de
10 do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 27, de
1995-CN, que autoriza o Poder ExecutiVo abri aos
Orçamentos da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de cento e três milhões, duzentos e doze mil, trezentos e oHenta e três reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n" 9.107, de
10 de outubro de 1995.

a
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do n" 72, de 1984 (nº 8.583/86, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre à fauna, sancionado e transformado na Lei nº 9.111 , de 1o de outubro
de 1995.

• _ . N2 336, de 1995 (nº 1.069/95, na origem), de
1o do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 108, de 1995 (ri' 719/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a exportação de bens sensíveis
e serviços diretamente vinculados, sancionado e
transformado na Lei nº 9. 112, de 1O de outubro de
1995.
~ 337, de 1995 (nº 1.080/95, na origem), de
16 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 136, de 1990 (nº6.128/90, na Casa de origem),
que dá nova redação ao inciso III do arl 484 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, sancionado e transformado
na Lei nº9.113, de 16 de outubro de 1995.

~ 332, de 1995 (1.065/95, na origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto de Lei nº 30, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e do Trabalho, crédito suplementar oo valor de
três milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e vinte reais, para as fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 9.1 08, de 1o de outu- .
~ 338, de 1995 (nº 1.085/95, na origem), de
bro de 1995.
·
17 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"87, de 1995 (nº 4.419/94, na Casa de origem),
~ 333, de 1995 (nº 1.066/95, na origem), de
que dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os
1o do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 31, de
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos
dá outras providências, sancionado e transformado
Orçamentos da União, em favor do Ministério da
na Lei nº9.114, de 17 de outubro de 1995.
Educação e do Desporto, crédito suplementar no valorde dois milhões, quatrocentos e doze mü, duzenN2 339, de 1995 (n" 1.052/95, na origem), de
tos e vinte reais, para os fins que que especifica,
1O do corrente, pela qual o Presidente da República
sancionado e transformado na Lei n" 9.109, de 10 de
comunica que se ausentará do País, no período de
outubro de 1995.
22 a 24 do corrente, para participar, na Cidade de
~ 334, de 1995 (nº 1.067/95, na origem), de
Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, da
1Odo corrente; referente ao Projeto de Lei n" 33, de
Sessão Especial da Assembléia Geral comemorati1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
va do Cinqüentenário da Organização das Nações
Orçamento FJSCal da União, em favor do Ministério
Unidas.
dos Transportes, crédHo suplementar no valor de
três milhões, novecentos e vinte e dois mü, novecentos e vinte e dois reais, e crédito especial até o limite
N2 340, de 1995 (nº 1.071/95, na origem), de
de onze milhões, cento e dezoHo mil, seiscentos e
11 do corrente, pela qual o Presidente da República
dezoito reais, para os fins que especifica, sancionacomunica sua ausência do País nos dias 16 e 17, de
do e transformado na Lei n" 9.11 O, de 1O de outubro
outubro de 1995, para participar da V CÚPula Iberode 1995.
Americana de Chefes de Estado e de Governo, a
realizar-se na Cidade de San Garfos de Bariloche,
~ 335, de 1995 (n" 1.068195, na origem), de
República Argentina
1O do corrente, referente ao Projeto de Lei do Sena-
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Ne 341, de 1995 (n" 1.073195, na origem),. de
11 do corrente, pela qual o Presidente da Replblica
comunica a ausência do País do Senhor Vice-Presidente da República, no período de 17 a 19 de outubro de 1995, para participar da XI Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo de Países Não-Alinhados. a
realizar-se na Cidade de Cartagena de fndias, República da Colômbia

Submetendo à deliberação do Senado
Federal a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto À República do
Senegal, exercer os cargos· de Embaixador do Brasil
junto à República Islâmica da Mauritãnia e de Embaixador do Brasil junto à RepúBlica da Gâmbia
2. Encaminho, igualmente em anexo informações sobre os pafses e Curriculum Vitae do Embaixador Jorge Saltarelli Júnior, que. juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados
Senado Federal
para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

ao

INFORMAÇÃO

MENSAGEM Ne343, DE 1995
(N21.090/95, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De acordo com o arL 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o disposto no arL 56, § 12, do
Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325, de
1"de outubro de 1986, no art, 39, inciso 11, alínea a e
no arL 40, do Anexo I ao Decreto n" 99.578, de 10
de outubro de 1990, submeto à af,reciação de Vossas Excelências a Indicação do Senhor Jorge Saltarem Júnior, Ministro de Se_gunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, exercer os cargos de Embaixador do Brasil junto
à República Islâmica da Mauritãnia e de Embaixador
do Brasil junto à Replbica da Gâmbia
Os méritos do Embaixador Jorge Saltarelli Júnior, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 18 de outubro de 1995. - Fernando

Henrique cardoso.
EM N"574/DPLSRC/G/APES
Brasma, 11 de outubro de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica,
De acordo com o art 84, inciso \tU, da Constituição, com o disposto no art 56, § 1", do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1" de
outubro de 1986, no art 39, inciso 11, alínea a, e no
art 40, do Anexo I ao Decreto n" 99.578, de 10 de
outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Jorge
Saltarelli Júnior, Ministro de Segunda Classe, da

CUrricÚium-Vitae
Ministro de Segunda Classe JORGE SALTARELU JUNIOR
Rio de Janeiro/RJ, 27 de dezembro de 1938.
Filho de Jorge Saltarelli e Rorinda de Oliveira
Salterelli.
Bacharel em Direito, Faculdade Nacional de Direito, Universidade do Brasil. CPCD, IRBr.
Terceiro Secretário, 17 de fevereiro de 1966.
Segundo Secretário, merecimento, 1" de janeiro de 1969.
Primeiro Secretário, merecimento, 2 de junho
de 1976.
Conselheiro, merecimento, 23 de junho de
1981.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28
de junho de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão do Orçamento,
1966i68.
Chefe, substituto, da Divisão do Orçamento, 1967.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de
Administração, 1968í69.
Assessor do Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação, 1976177.
Chefe da Coordenado ria Técnica, 1978/80.
Chefe, substituto, da Divisão de Sistematização da Informação, 1980/81.
Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal,
1981/83.
Assessor do Chefe da Divisão do Pessoal,
1981/83.
Chefe da Divisão Especial de Programação
Administrativa, 1987/88.
Chefe da Divisão de Pagamentos do Pessoal,
1986i90.
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Chefe, substituto, do Departamento do Serviço
Exterior, 1988190.
Secretário, Substituto, de Modernização e lnfonnática, 1990.
Secretário de Modernização e lnfonnática,
1990191.
Lisboa, Segundo Secretário, 1969n4. .
Panamá, Segundo Secretário, 1974n6.
Panamá, Encarregado de Negócios, ai., 1975.
Panamá, Encarregado de Negócios, ai., 1982.
Washington, OEA, Conselheiro, 1983/87.
Nova Iorque, Cônsul-Geral Adjunto, 1991194.
Nova Iorque, Chefe do Se1or de Promoção Comercial, 199l/94.
Dacar, Embaixador, 1995.
Comissão de Transferência da Secretaria de
Estado para Brasma, 1968 (membro).
XII Sessão da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado, Haia, 1972 (delegado).
XII Congresso lnteramericano de Turismo, Panamá, 1974 (delegado).
XIII Sessão da Conferência Regional da FAO
para a América Latina, Panamá, 1974 (delegado).
XIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral dos Estados Americanos (OEA), Washington, 1983 (delegado).
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Brasília, 1984 (delegado).
XV Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA. Cartagena, 1985 (delegado).
Sessões da AssemX Período EXiroordinário
bléia-Geral da OEA, Washington, 1984 (delegado).
XI Período Extraordinárió de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1984, delegado.
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, BrasiL
Ordem Militar de Cristo, oficfal, Portugal.
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal.
Ordem do Sol, Oficial, Peru.
StéDo Marcos Amarante, Chefe do Departa·
· ··
mento do Serviço Exterior.

Ungua: Árabe (Oficial), Francês e Dialetos
Data Nacional: 28/11
Capital: Nouakchott
Fronteira com o Brasil:
Colônia Brasileira: DND
Sistema de Governo: Regime Parlamentarista com
Chefe de Estado Forte - Pluripartidarismo.
Autoridades
Taya

Chefe de Estado: Maaouya Ould Sld'Ahmed .
·
Chefe de Governo: Sidi Mohamed Ould Souba- ·

car
· Chanceler: Mohamed Sarem Ould Lekhel
Embaixador no Brasil: Não Possui Embaixador
Residente
Presença Brasileira
Chefe do Posto:
Missão Brasileira: Cumulativa com a embaixada no Senegal 4. avenue roume x Rue camot 2eme
etage Tel: (0221) 23-2592 e 21-1492
Outras Repartições e
Temas sobre o Pais
Rivalidade árabe/negro:
Questão do Saara Espanhol;
Avanço do Deserto do Saara ao Sul;

oo

Temas da Agenda Bilateral
Construção de estradas (Mendes Jr. até 1986);
Dívida eX1ema mauritana;
Visitas Oficiais
Não há registro de visitas oficiais
Alos Bilaterais
Não há acordos bilaterais em vigor
Comércio Bilateral

Dados Básicos Sobre Países

Exportações do Brasil: US$2.1 05.487,00Ano:

País: MAUITÂNIA
Atualização em 19-9-95
Responsávei:DAF-1
srntese Cio Pars
Nome Oficial do País: República Islâmica da Mauritãnia
Área em Km2: 1.030.700
População: 2.200.000Hab.Ano:1994

1994
Principais Produtos: Cadernos, Bombons, Balas, Gomas de Mascar, Refrigeradores, Madeiras,
Fogões, partes de Máquinas Agrícolas, ETC.
Importações
para
o
Brasil:
US$704.543,00Ano:1993
Principais . Produtos: Sardinhas, Sardinelas,
ETC.
..
Não há registro de importações em 1994

-
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Economia
PIB: US$1.1 00.000.000,00Ano:1992
Moeda/Câmbio: Ugüia. 1 US$ = 126,53U - (11.
11-94)
Princ. A!iv. Econõmica: Comércio e. Serviços
(44%) Agricultu,., ''Xl% do PIB)
Exportaçàes Totais: US$500.000.000,00 Ano:
1992
.
Principais Produtos: Ferro e Produtos da lnd.
Pesqueira
lmportaçàes Totais: US$65o.ooo.ooo,oo Ano:
1992
PrirqJais Prodlios: Alimentos, Máqr.inas industriais, EqUpamentos de transporte, Mat construção.
Déficit US$150.000.000,00Perfodo: 1992

Temas sobre O·Pais
Tentativa de Golpe de estado - jan/95, 10-0895 reinstituição da pena de morte;
Golpe de Estado, juV94;
Tentativa frustrada de contra-golpe ao Governo
de Yayah Jammeh (11-11-94);
Reconhecimento internacional gradativo;
Retomada da ajuda internacional;
Declaração do Pras. Jammeh de que o aluai
.governo durará 4 anos no poder:
Temas da Agenda Bilateral
Não há acordos entre os dois países
Visitas Oficiais
Não há registro de visitas. oficiais
Aios Bilaterais

lnfonnaçOes para viagem
Võos do Brasil: Não há võo Direto
Exigência de Visto: sim •
Fuso Horário: +3 relação Brasma
Corrente Elé!rica:
Padrão de TV:
Dados Bãsicos Sobre Países
País: GÂMBIA
Atualizàção em: 19-9-95
Responsável: DAF-1

191

Não há acordos bilaterais em vigor
Comércio Bilateral
Exportações do Brasil: US$ 2.755.541 ,00 Ano:
Principais Produtos: Açucar, cigarros, pimenta
preta, tintas/verniz, bombons.
Importações para o Brasil: US$ 1.097.323,00
Ano: 1993.
Principais Produtos: Algodão não cardado nem
penteado - não .houve importações em 1994.
1994

Síntese do Pais

Economia

Nome Oficial do País: República da Gâmbia
Área em Krn2: 11 295
População: 900.000 Heb. Ano: 1994
Língua: Inglês (Oficial), Mandinga, Fua e Uolof
Data Nacional: 18 ou 19/02
Capital: Banjul _ .
Froriteira com o Brasil: Colônia Brasileia: DND
Sistema de Governo: Rep(blica Presidencialista Pluripartidarismo

PIB: US$ 381.000.000,00 Ano: 1992.
Moeda/Câmbio: DALASI. 1 US$ = 9,61 D 26/09/94.
...
Princ. Ati v. Ecónomica: Agricultura (23, 1% DO
PIB).
·- --Exportações Totais: US$ 37.700.000,00 Ano:
1991.
Principais Produtos: Amendoim, peixe fibra de
algodão. Reexportação de combustíveis.
Importações Totais: US$ 119.900.000,00 Ano:
1991.

Autoridade
Cheie de Estado: Yayah Jammeh ·
Chefe de Governo: Yayah Jammeh
Chanceler: Baboucar Blaise Jagne
Embaixador no Brasil: Não possui embaixador
residente
Presença Brasileira
Chefe do Posto:
Missão Brasileira: Comula!iva com a embaixada no Senegal 4, Avenue Roume X Rue Cama!
2Eme Etage Tel: (0221) 21-25-92 e21-14-92
Outras Repartiçàes e empresas brasileiras.

Principais Produtos: Animais, arunentos. manufatu.
ra:fos, maq. e eqtip., combustíveis, produtos qlimicos.
Déficit US$ 82.200.000,00 Perfodo: 1990-91.
lnfonnaçOes para Viagem
Võos do Brasil: Não há.
Exigência de Visto: Sim
Fuso Horário: +3 rei. a Brasma
Corrente Bé!rica:
Padrão de TV:

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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OFÍCIOS
DO 1"-SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado
Federal autógrafos das seguintes matérias:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N261, DE 1995
(N2 182194, na camara dos Depulados)
Pennile a admlssao de professores
técnicos e clentislas estrangeiros pelas
universidades brasileiras e concede autonomia às lnStitulçOes de pesquisa cfentf..
fica e tecnológica.
Art 1"- São acrescenlados ao art 207 da Constib.ição Federal dois parágrafos coin a seguinle redação:
"Art. 207...........:....................................

§ 12 É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2"- O disposlo neste artigo aplica-5e
às instib.ições de pesquisa científica e teonológica."
•
·
Art 2"- Esla emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
JuStificação
A presente Emenda procura resgatar o texto da
proposla revisional, fruto de acordo entre todos os líderes partidários, aprovada em primeiro turno pelo
Congresso Revisor, mas que não conseguiu ser promulgada em deli!Jilivo devido a falta de quórum na
sessão de encerramenlo elos trabalhos da Revisão
Constitucional.
objetivo da emenda é permitir ao Estado brasileiro contratar estrangeiros altarnenle qualificados
para trabalharem nas instituições de ensino superior
e de Ciência e Tecnologia, á semelhança do que
ocorre nos países desenVolvidos que detêm o domínio tecnológico, obtido através de políticas agressivas de importação de "inteligências".
Ao mesmo tempo, provê as instituições de
Ciência e Tecnologia dos meios adequados ao cumprimenlo de suas finalidades específicas, concedendo-lhes estatuto próprio que assegure a flexibilidade
de gestão, a exemplo do que já ocorre com as Universidades.
Além do apoio das lideranças partidárias, o
próprio relator da Revisão, Deputado Nelson Jobim,
. deu parecer favorável à proposla revisLonal, obser-

o
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vando que "as comunicadas acadêmica e técnicocientífico brasileiras têm-5e beneficiado, ao longo de
nossa história, do franco intercâmbio internacional,
como atestam os nossos muitos professores e cientistas que adquiriram formação educacional e profissional no exterior, sobretudo em nível de pós-9raduação. Do mesmo modo atestam também as nossas mais caras instituições de ensino e pesquisa,
como, a titulo de exemplo, a Universidade de São
Paulo (SP), a Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), a Universidade de Brasflia (UNB), o
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), o Museu Paraense Emflio Goeldi (MPEG), o .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Instituto de
Pesquisas Espaciais (INPE), que se tomaram celeiros de conhecimento e de aplicação de conhecimento elo mais alto nivel graças à colaboração docente e
técnioo-cientlfica estrangeira (...)".
Da mesma forma, no capítulo intitulado "0 lu- .
gar da Ciência e da Tecnologia no Contexto Internacional do Final do Século XX", da pesquisadóra Marma Bernardes Marques, no livro de sua autoria
"Ciência, Tecnologia, Saúde e DesenvolilimeniD
Sustentado", publicado pela Fundação Osvaldo
Cruz, Núcleo de Estudos em Ciência e Tecnologia
cita Gilson J. Howells analisando o desenvolvimento
tecnológico observado no mundo, afirma que "vieram a cena, novos aspectos da internacionalização
da P&D industrial e em geral, relacionados com
~ crescimenlo da colaboração interorganizacional internacional em P&D, envolvendo não apenas firmas
privadas, mas organizações públicas (..•); crescimento da oferta e da migração de pessoal científico
e técnico entre e dentro de organizações e países(...)".
O mundo vive, neste final de século, seu gran' de salto na Revolução Científico-Tecnológica Os
avanços da pesqu.isa e da Ciência têm levado os
países que investem seriamente nesse campo a
grande êxitos e vitórias na luta pela Saúde, por melhores condições de vida e pelo bem estar geral das
populações beneficiadas pelos resultados deste investimenlo. Temos como exemplo o grande avanço
da pesquisa e da tecnologia nos Eslados Unidos,
nos países da Comunidade Econômica Européia,
em. países do leste Europeu e na Ásia; onde os
chàmados "TJQres Asiãticos" desenvolvem sua produção científica tecnológica em largos passos. O
Brasil já tem perdido, muito tempo e oportunidades
nos últimos anos devido aos baixos investimentos
na área de Ciência e Tecnologia. A Constituição de ·
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1988 cometeu um equívoco ao não permitir que professores e técnicos estrangeiros pudessem ser contratados por nossas Universidades e lnstitt.ições
Científicas. É hora, portanfo, de sanar esse equívaco e modificar a nossa Conrtitl.ição nesse aspecto.
Permitir às nossas instituições universitárias e de
pesquisa trazerem para o nosso País pesquisadores
. e docentes estrageiros e possibilitar ao nosso País
participar dos avanços de Revolução Científico-Tec-·
nológico deste fim de século.
C.Jmo se vê a questão da contratação de "inteligência" estrangeira para atuar em insljtutos de pesquisa nacionais é extremamente relevante para que
possamos encontrar o rumo da excelência em C&T.
Tenho certeza de que nenhuma voz se levantará
contrária a essa possibilidade. Por considerar que
trata-se de uma correção justa e necessária ao texfo
constitucional em vigor, apresento esta Emenda à
Constituição na certeza de que a mesma será ap_rovada em beneficio do desenvolvimenfo cientffico e
tecnOlógico do Brasil. - Deputado Sérgio Arouca,
(PP&-RJ).
·

ASSINATURAS
Sérgio Arouca- Roberfo Freire - Edson SilvaAugustinho Freitas - Eurico Ribeiro - Leomar Qlintanilha - Avelino Costa - Euclydes Mello - Renildo
Calheiros- Jório de Barros- Wanda Reis- Geraldo
Alckmin Rlho - José Luiz Maia - Reditário Cassol Basilio Villani - Oswaldo Steoca - Expedito Rafael Marino Clinger - José Egydio - Paulo Titan - Murilo
Pinheiro - Amarai Netto - Jarvis Gaidzinski - Darei
Coelho - José Lourenço - Cidinha Campos - José
Ulisses de Oliveira- Lael Varei la- Tadashi Kuriki Ronivon Santiago - Tourinho Dantas - Vitforio Medioli - Paulo Bernardo - Agostinho Valente - Paulo
Paim - João Paulo - Augusto Carvalho - Maviael
Cavalcanti - Jayme Santana - Osvaldo Reis - Wilson Cunha- Daniel Silva- Ervin Bonkoski- Wemer
Wanderer- B. Sá -José Unhares - Deni Schwartz
-Rita Camata:. NaphtaiÍ Alves de Souza- Luiz Viana Nefo - Virmondes Cruvinel - Gonzaga Mota Beraldo Boaventura - José Luiz Clero! - Alcides Modesfo - Lázaro Barbosa - Alberfo Haddad - Jamil
Haddad - Raul Belém - Etevalda Grassi de Menezes - Nilton Baiano - Carlos sanrAnna - Roberfo
Valadão- Aloísio Vasconcelos- Orlando PachecoPedro Tassis - Anfonio Morimofo - Francisco Rodrigues - Reinhold Stephanes - Alberto Goldman Romel Anísio - Mário Assad - Elias Murad - Ney
Lopes - Mauro Sampaio - Carlos Camurça - Jairo
Azi - Maurmo Ferreira Uma- Roberto Magalhães -

-
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Leopoldo Bessone - Anfonio dos Sanfos - Socorro
Gomes - José Jorge - Pedro Correa - Roberfo
Brant - Osório Adriano - Haroldo Uma - Jonas Pinheiro - Jandira Feghafi - Sérgio Miranda - Va!domiro Lima - José &intana de Vasconcellos - Luiz
Máximo - Israel Pinheiro - Alacid Nunes - Renafo
Johnsson - Helvécio Castello - Manuel Viana - Camilo Machado - César Bandeira - Luiz Salomão Roberfo Françã- Luiz Garfos Hauly- Gerson Peres
- Mendonça 'Nefo - Nelson Trad - Sandra Cavaicanti - Heitor Franco - Robson Tuma- José Carlos
Sabóia - Sérgio Guerra - Álvaro Ribeiro - Wz Girão - José Rezende - Maurício Campos -- Saulo
Coelho- Armando Viola- Maurici Mariano- Gastonhe Righi- VItal do Rego- Nelson Jobim- Wilson
Campos - Inocêncio Oliveira - Francisco Domelles
- Flavio Palmier da Veiga - Paulo Heslander - Osvaldo Melo - Célia Mendes - Elísio Curvo - João
Mendes - Carlos Alberto Campista - Germano Rigotto - Jair Bolsonaro - Clovis Assis - Mendes Ribeiro - Chico Vigilante - Juno! Abi-Ramia - José
Dirceu - Pedro Tonelli - Luís Eduardo - Ricardo
Moraes - Eden Pedroso - Luís Roberto Ponte José Abrão - Ubiratan Aguiar- Jackson Pereira
- Cardoso Alves - João Thome - Sidney de Miguel - Odacir Klein - Munhoz da Rocha ~ Alceste
Almeida - Wilson Muller - Benedito de Figueiredo
- Delcino Tavares - Jofran Frejat- Paulo Delgado
- Ariosto Holanda- Vladimir Palmeira - Waldir Pires - José Fortunati :..: José Serra :.. Adão Pretto Lourival Freitas - Ernesto Gradella- Jaques Wagner - Haroldo Sabóia - Nilmário Miranda - Francisco· Silva - Aroldo Cedras - Sérgio Gaudenzi Jutahy Júnior- Paulo Silva- Emani Viana- Cleto
Falcão.
Assinaturas confirmadas
175
Assinaturas de apoiamento
o
Assinaturas repetidas
9
Assinatúras ilegíveis
o
Assinaturas que não conferem
5
o
Assinaturas de Deputados Licenciados
Assinaturas de Senadores
o

REPETIDA
João Paulo (repetida)
Paulo Titan (repetida)
Expedifo Rafael (repetida)
Nilfon Baiano (repetida)
- Beraldo Boaventura (repetida)
Eden Pedroso (repetida)
Pedro Tonelli (r~petida)
Agostinho Valente (repetida)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 118 DE 1995
n2 4.823/94, na casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal de Justiça do
- Distrito Federal e dos Territórios)

NÃO CONFERE
Ricardo Fiuza
CarlosLupi
VadãoGomes
José Aníbal
Tuga Angerami

Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei
de Organização Judicjárla do DistrilO Federal e Territórios.

Of. n2 029194

Brasília, 21 de junho de 1994
A Sua Senhoria o senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
CãmarasdosDep~s

Nesta
Senhor Secretário-Geral
Comunico Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição, do Sr. Sérgio Arouca, que
PermHe a admissão de professores técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e
concede autonomia às instit!.ições de pesquisa cientifica e tecnologica, contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
175 assinaturas válidas;
009 assinaturas rePetidas; e
005 assinaturas que não conferem.
Atenciosamente, Claudio Ramos Aguirra, Chefe.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1"988

T[TULOVIII
Da Ordem Social
CAPITULO III
Da Educação da Cultura e do DesporlO
SEÇÃOI
Da Educação
Art 207. As universidades gozam de autonomia didático cientifica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio
de indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão.

(A Comissão de Constituiçllo, Justiça e
Cidadania)

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O art 32 da Lei n2 8. 185, de 14 de maio
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
Art 32 Ao JLiz de Registres Públicos e
Precatórias compete:
IV - processar e julgar as questões
contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registras públicos
e notariais, em si mesmo.
Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
ptblicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
OF. -GABIPRES. N"5791/94
Brasma- DF, 16 de novembro de 1994
Senhor Presidente,
Com o presente, e com o apoio no art. 96, Hem
I, alínea b, da Constit!.ição Federal, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação do Congresso Nacional, o presente projeto
de lei aprovado por este tribunal em Sessão de seu
Conselho Especial, que visa à alteração do art 32,
da Lei n2 8.185, de 14 de maio de 1991, disciplinadora de nossa Organização Judiciária, com vistas a
conferir à Vara de Registres Públicos e Precafórias
competência para processar e julgar as questões
contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registras públicos e notariais, em si
mesmos.
A competência, cuja inserção se busca através
do presente projeto, já se encontrava definida no
Decreto-Lei n2 8.527, de 31 de dezembro 1945, em
seu art 56, do antigo Distrito Federal, ao conferir à
Vara de Registras Públicos competência para processar e julgar as causas contenciosas e administrativas relacionadas a registras públicos.
Nossa primeira lei orgânica, a de n" 3.754, de
14 de abril de 1960, fez remanescer aquela competência, conforme se infere da leitura de seu art 20.
Não obstante, o Decreto-Lei n2 113, de 25 de janeiro
de 1967, que lhe alterou alguns dispositivos, conferiu ao Juiz da 1 Vara Cível •.•. o processamento e

ª
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julgamento das questões de natureza administrativa
referentes aos registras públicos, salvo as questões
civis das pessoas naturais;• (art 32, 1).
Depreende-se dessa nova norma que a competência para processar e julgar as questões de natureza contenciosa que se referissem di reta mente a
atos de registras públicos e notariais não restou preservada em favor da Vara dos Registras Públicos.
Igual tratamento foi mantido pela lei no. 6.750,
de 1O de dezembro de 1979, que deu uma nova estrutura a nossa Organização Judiciária, estabelecendo, em seu art 28, ser o Juiz da 1n Vara Cível de
Brasma competente para "decidir as questões de natureza administrativa referentes aos tabelionatos e
registres públicos;• {par. único., inc. 1). Essa mesma
limitação se encontra no art 32, inciso I, do Decretolei rf' 7.086, de 22 de dezembro de 1982, que modificou em algumas passagens a lei nO 6. 750.
Finalmente, Senhor Presidente, à on:tissão, que
ora se procura superar não fora observada em nossa aluai Lei Orgânica, a de n0-'8.184/91, e sua alteração pela de no. 8.407192.
A nova redação que se sugere através da presente proposta de lei ao art 32 em comer;tto se impõe. Primeiramente, para se reStaurar disposição legal advinda do Decreto-Lei no. 8.527/45 e preservada
em nossa primeira Lei Orgânica, a de no. 3.754, de
abriV1960. Em segundo lugar, porque o tratamento
legislativo que aí se continha é salutar, ao concentrar em um s6 órgão de jurisdição - o da Vara de
Registras Públicos e Precatórias --a competência
para processar e julgar as questões contenciosas e
administrativas que se refiram direta~nte a atos de
registras públicos e notariais, em si mesmos, com
que se estsria oferecendo uma prestação jurisdicional mais célere e uma uniformização jurisprudencial
em torno de matéria tão relevante. Em assim rião se
procedendo, a jurisdição contenciosa para tais questões se tomaria difusa e não uniforme, à medida em
que, em lace da vacalivo legis e pelo princípio da
residualidade, venha a matéria a ser julgada e decidida pelas Varas Cíveis que se encontram instaladas na Circunscrição Especial de Brasma e nas Circunscrições Judiciárias das cidades satélites.
Convém ressaltar que a presente proposts não
implicará aumento de despesa
Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência os votos de estima consideração.
Brasma - DF. 16 de novembro de 1994. João Carneiro de UlhOa, Presidente.

TITULO 11
__
Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios
_• _·
\''
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

LEGISLAÇÃO CITADA
Dispõe sobre a organizaçllo judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.

. . . . . . . . . . . . . . ., ......... .,•••••••••••••••

CAPITULO IV
Dos Juizes Civis

.... -

SEÇÃOVII
Da Vara de Registras PIJblicos e Precatórias
. Art 32 - Ao Juiz de Registres Públicos e Precatórios compete:
.
. ~ ·. · ··~:
I - inspecionar os servjços a cargo dos tabeliões e oficiais de registr:os e protestos de. títulos, aplicando penas disciplinares;
11 - baixar aios normativos relacionados à execução dos seiviços das serventias extrajudiciais,
ressalvada a competência do Corregedor;_ ·
III - o cumprimento de-todas as cartaS precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal.
· ·
·· ·
-

-

oooooooooo.,;,oooooooooo~oooooooooooooo--oÓ.ou;...oo-••o--oooooooouuo-'";:oooouooo

(A

Comissão de Constituiçllo, Justiça

e Cidadania.}
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 119, DE 1995
(n" 642/95, na Casa de origem)
Redireciona recursos do Sistema de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas .:..
SEBRAE e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O art 11 da lei no. 8.154, de 28 de dezembro de 1990, que foi aerescido à Lei nO 8.029, de
12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

e

LEI Nº-8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991
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·•

•Art. 11 - Caberá ao Conselho Deliberativo a gestão dos recursos de que trata o §
32 do art 8"....................,.....,..... ;..........."--··
Parágrafo único - Os recursos a que
se refere este artigo, que terão como objetivo primordial apoiar o desenvolvimento das
micro e pequenas empresas por meio de
projetes que visem a facilitar o crédito, o
aperfeiçoamento técnico, a racionalização, a
· modernização e a capacitação gerencial, terão a seguinte destinação:
I - quarenta por cento serão aplicados
nos Estados e no Distrito Federal, sendo
metade proporcionalmente ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS e o restsnte proporcionalmente ao nú

~

196

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 1995

mero de habitantes, de acordo com as diretrizes e prioridades regionais estabelecidas
pelos serviços de apoio às micro e pequenas empresas de que trata o parágrafo único do art. 9", em consonancia com orientações do Conselho Deliberatiw a que serefere o§ 12 do art. 1O;
II - vinte por cento serão destinados
exclusivamente à formação de um fundo de
risco para o apoio às operações de crédito
às micro e pequenas empresas, sendo sua
distribuição, entre os Estados e o Distrito
Federal, efetuada metade proporcionalmente ao l~o sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e o restante proporcionalmente ao número de habitantes, de
acordo com as diretrizes e prioridades regio-

fiberativo acrescido de quatro representantes de entidades nacionalmente constituídas representativas de micro e pequenas e~resas de comércio e serviços, de lndústria, de produção agrícola e de dirigentes
lojistas.
Parágraio único. As vagas acrescidas
pelo caput deste artigo deverão ser preenchidas, igualmente, por representantes de
entidades correspondentes ou semelhantes
nas unidades federativas."
Art 32 Os recusos do Sebrae serão movimentados somente por bancos oficiais, preferencialmente o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Art 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
pttllicação.
Art 50- Regavam-se as disposições em contrário.

nais estabelecidas pelos serviços de apoio

PROJETO DE LEI N2 642, DE 1995

às micro e pequenas empresas de que trata

0 parágrafo único do art. 9", em consonância

com orientações dO Conselho Deliberativo a
que se refere o§ 1l>do art 10;
III - dez por cento serão aplicados de
acordo com as políticas e diretrizes esfabe-.
lecidas pelo Conselho Deliberativo a que se
refere o § 12 do art. 1o, buscando ter uma
atuação em conjunto com outras entidades
trib "nd
edução
congêneras e con LI 0 para a ~
das desigualdades regionais;
IV _ vinte e três por cento serão destinados à constituição de um fundo de equanimidade entre os Estados, de modo a promover a redução das desigualdades regionais na distribuição dos reétr.;os previstos
nesta lei, estando sua regulamentação a
~o do Conselho Deliberativo a que se refere o § 1, do art. 1O;
V - alá dois por cento serão utilizados
para o atendimenfD das despesas de custeio
do serviço social aulônomo a que se refere
o

art.:~

cinco por cento serão utilizados

para o atendimento das despesas de custeio
dos serviôs de apoio às micro e pequenas
empresas de que trata o parágrafo único do
art. 9"."
Art 22- O art 1O da Lei nl> 8.154, de 28 de dezernbro de 1990, que foi acrescido à Lei 0!>8.029, de
12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art 1o O serviço social aulônomo a
que se refere o art. 8<! terá um Conselho De-

.

(Do Sr. Valdemar Costa Neto)
Redireciona recursos para o Sistema Único de
Saúde-SUS.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O adicional às alfquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art.
12 do Decrelo-Lei n<t 2.318, de 30 de dezembro de
1986, instituído no § 32 do art. 11" da Lei n" 8.029, de
12 de abril de 1990 e modificado pelo art. 12 da Lei
n<t 8. 154, de 28 de dezembro de 1990, passa a ser
desti ad
meih ·
f
integralmente
n o p~
ona, re orma e
aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saúde.
Art 22 Para atender à execução da política de
apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Serviço 5ocial Autônomo a que se refere o art. 8"- ·da Lei n"
8.029, de 12 de abril de 1990, captará recursos através de doações voluntárias das entidades de que
trata o art. 12 do Decrelo-Lei n" 2.318, de 30 de dezembro de 1986.
Art 3" O Poder Público regulamentará esta Lei
no prazo de até 90 dias.
Art 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 50- Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Um dos problemas que aflige com maior intensidade a população brasileira é o caos no sistema
de saúde. A falta de médicos, as longas filas, e o
sempre demorado atendimento são algumas das caracterfsticas do sistema de saúde nacional. O estado
calamitoso dos hospitais da rede pública é, igualmente, fator grave nesse contexto.
Os escassos recursos federais para manutenção e, menos freqüente, para reconstrução dos hospitais agravam a situação neste se!Dr. É comum, nas
grandes cidades brasüeiras, observarenH>e impor-
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!antes hospitais e centros de atendimento fechados
e inoperantes em razão da impossibilidade de funcionameniO. Tais hospitais e centros de atendimeniO
poderiam estar atendendo à população e agilizando
o atendimento em outros hospitais que têm maior
demanda, e, por conseguinte, têm os seus serviços
prejudicados. É evidente que um maior número de
hospitais e centros de atendimeniO conlribuiriam no
aprimorameniO do processo de atendimento médico
à população, que taniO se ressente de um sistema
de saúde mais eficaz.
É grave o estado da saúde no Brasil, e, para
taniO, este projeto visa a direcionar, de forma mais
adequada e necessária, recursos para o sistema de
saúde, mais especificamente para o SUS - Serviço
Único de Saúde. Diversos centros de atendimeniO
param ou ameaçam parar em razão da inadimplência federai para com o INAMPS, cuja dívida alcança
níveis estraiOsféricos. O Centro de Hemodiálise ·do
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o Hospital do Cãncer do Ceará, diversos centros
hospitalares de emergência no Rio de Janeiro, outros muRos em São Paulo e em todo o Brasil ameaçam fechar suas portas por causa da falta de rapasse de verbas para o SUS, e, conseqüentemente,
para os hospitais da rede púbiica e os conveniados.
Enfim, a falta de recursos é o prolllema mais grave
que atinge o sistema de saúde nacional.
A escassez de recursos provoca o que o escritor Roberto Pompeu de Toledo denomina de •morte
administrativa•, que é uma das mais freqUentes causas de morte no Brasil. O escmor afinna que •morte
administrativa é a morte que não ocorre por culpa do
médico, que fez o que tinha de fazer, nem de doença, que afinal não era tão grave, mas por algo que
se interpôs entre eles. Ou melhor, que não se interpôs. Mas que faltou em um momento crucial - um
remédio, um aparelho, um leüo ou uma vaga na
UTI".. O professor Dario Birolini, titular do DepartameniO de Cirurgia da Faculdade de Medicina da
USP afirma que se morre muito de corredor hoje no
Brasil, por exemplo. Morte de corredor é uma modafidade de morte administrativa; e, de acordo com Birolini, uma das maiores c;rusas de
nos hospitais da rede pública A direção do Hospital Souza
Aguiar afirma que, de cada dez doentes graves que
chegam ao hospital, quatro deles morrem no dia da
internação por falta de atendimeniO adequado, freqOentemente em razão da falta de pessoal e da superlotação.
Ademais, o montante destinado à saúde no Orçamento da União, que não totaliza 5% da receita
total, é, segundo a OMS, inadequado, pois reserva
apenas US$1 oo por habitante, quando a OMS recomanda o mínimo de US$500. Para amenizar esta si~ção, o auiOr recomenda a realocação de crédito,

mortes
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no âmbito das conlribuições do comércio e da indústria, para o sistema de saúde.
No ano passado, o orÇamento para a saúde lOtafizava US$8 bilhões, quando se necessitava, no
mínimo, de US$12 bilhões. O Brasil é um dos países
que menos gasta com a saúde em todo o mundo.
Destina ao seiOr cerca de 4,2% do PIB, contra 7% a
15% dos países desenvolvidos ou em desenvoMmeniO. Ademais, o Governo Federai vem reduzindo
os gasiOs com a saúde de ano a ano, declinando de
US$15,5 bilhões em 1989 para US$7,5 bilhões em
1993. A média dos últimos anos não chega a 2% do
PIB, ou menos de US$60 por habitante/ano. Os investimeniOs per capita, como demonstram estudos
divligados pela Organização Mundial de Saúde,
vêm declinando em cerca de 10%, comparando os
US$63,4 de 1990 com os US$58 de 1993.
A escassez de recursos restila na desativação
de mais de 9 mil leitos hospitalares e muitas unidades básicas de saúde. Na maioria das capitais, metade da capacidade está prejudicada. Os servidores
do seiOr são mal pagos, estão insatisfeitos e desmotivados. MtiiOs equipameniOs de aliO cusiO estão
abandonados, e o atendimento ao público, além da
baixa qualidade, é humilhante, obrigando peSsoas
enfennas e idosas a penarem dias ou semanas em
intermináveis filas de espera
·
· .
O SUS - ServiÇo Unico de Saúde, que poderia
ser attemativa viável, ainda não está completamente
implementado, e, em adição, destina boa parte de
seus recursos ao pagamento da rede conveniada. É
o resultado da opção pela desativação dos serviços
estatais, e de se dar prioridade a procedimentos dispendiosos e mtitas vezes desnecessários, que facifitam, a ocorrência de fraudes, Sl4JElrfaturamento e
corrupção. A solução, todos nós conhecemos, é a
reiOmada e. aperfeiçoamento do sistema SUS, passando pela recl4JElração da rede hospitalar e permi!indo que essa tenha tempo e recursos para se adequar aos novos conceüos.

É fato: como manter o preceito constitucional
' de que a saúde é um direito integrai e universal de
todos os brasileiros com os parcos recursos destinados ao sistema de saúde? A limitação para as AIHAuiOrização para Internação Hospitalar, como delende o Ministro da Saúde Adb Jatene, certamente não
resolverá a crise financeira que se abate sobre o
sus. Outra altel'llatiVa planejada no âmbiiO govemamental - o retomo da cobrança do IPMF para arrecaclar recursos para a saúde - tem provocado muita
polêmica e ocasionado disputas acerca da destinação de suas verbas. Ademais, a proposta encontra
grande oposição por parte dos parlamentares. Podese concluir que, além do aumento de produtividade
dos recursos disponíveis, é necessário que haja .
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maior destinação de capitais públicos e privados
para a saúde, visando reduzir o gap entre o Brasn ·e
o Primeiro Mundo. Fundamenta-se, por conseguinte, ..
a apresentação desta proposta.
O projeto em questão propõe a alteração na lei
que criou cré<fllo adicional para o sentiço social autônomo, direcionando parte desses recursos para o
sistema de saúde. O Cofins, imposlo que substituiu
o Rnsocial, não parece ter resolvido o problema da
escassez de recursos para a saúde, em virtude do
aumento da carga tributária do comércio e da indústria, o que veio agravar a sonegação de impostos.
De fato, diversos especialistas admitem que, das
verbas destinadas à saúde, uma parcela considerável, e inaceitável, é absorvida pelos meandros da
burocracia, pela ineficiência geral do sistema e pela
corrupção. Nesse contexto, a descentralização do
sistema agiüzaria o controle tanto de ineficiências
como de irregularidades, liberimdo os recursos para
sua real finalidade. Mas a .. alocação de recursos,
com vistas a aprimorar o nível da saúde no Brasil
continua a ser o problema mais grave. A área rn;;
saúde sofreu uma brutal redução de verbas nos Citimos cinco anos, com uma queda real de quase 50%
nos gastos federaiS com o setor. •

É indubilável a importância da política de apoio

às micro e pequenas empresas, que contribuem no
desenvolvimemo em nível municipal, estadual regional e nacional da economia brasileira. No entanto, o
montante orçamentário destinado a atender às demandas do referido serviço social tem aumentado
significativamente nos últimos anos, alcançando patamares altíssimos, que ultrapassam os objetivos e
propostas do órgão. O serviço social aulônomo de
que trata a Lei n" 8.154, de 28 de dezembro de
1990, tem a sua receita fundamental em frndos oriundos de contribuições do comércio e da indústria ao
SENAI, SENAC, SESC, SESI, entre oi.D'os. Uma parcela dessss corllribuições destina-se ao provimemo do
referido serviço "SOCial. A árrecadação repassada pelo
INSS para o SEBRAE, em 1994, totafiZa
R$241.423.209, o equivalerne à US$284.027,305.
Este ano, do mês de jafleiro a junho, o serviço social
referido acima teve receita de R$202.31 0.000, e caJcu.
la-se o recebimento, até o final do ano, de total estimativo oscilando entre R$450 e 500 milhões. No
contexto emergencial da saúde brasileira, parte dessa receita poderia beneficiar pan:ela maior e mais
necessitada da população brasileira
Sala das Sessões. - Deputado Valdemar

Costa Neto, Líder do Bloco PUPSCIPSD.
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LEGISlAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI NO- 2.318, DE
30 DE D~EMBRO DE 1986
Disp6e sobre fontes de custeio da
Previdência Social e sobre a admissao de
menores nas empresas.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art 55, item 11, da Constituição, decreta:
Art 1" Mantida a cobrança. fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Jnustrial (Senai), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), para o Sentiço Social da Indústria (SesQ e para o Serviço Social do Comércio (Sesc), ficam revOgados: ..•
I - o teta limite a que se referem os
arts. 1" e 2" do Decrelo-Lei n" 1.861, de 25
de fevereiro de 1981 , com a redação !Ieda
pelo art ·1" d.o Decreto-Lei n". 1.867, de 25
de março de 1981;
11 - o art 3"- do Decreto-Lei n<> {861,
de 25 de fevereiro de 1981 , com a redação
dada pelo art 1"- do Decreto-Lei n" 1.867, de
25 de março de 1981.
Art 2" Rca acrescida de dois e meio pontos
percentuais a alíquota da contribuição previdenciãria, calculada sobre a folha de salários, devidos peJos bancos comerciais, bancos de investimento bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, ~6'
dade de crédito, financiamento e investimento sociedades de crédito imobiliário, sociedades co,;.etoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
empresas de arrendamento mercantil

LEI NO- 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Disp6e sobre a extinçao e dissoluçao de entidades da Administraçao Pública Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.

·········Ãrt:..ãõ...ir;;·p;;d·;;·&;;~;;·~~actõ·a-·d;..
vincular, da Administração Pública Federal, o Centro
Brasileiro de ~paio à Pequena e Média Empresa
(Cebrae), med1ante sua transformação em sentiço
social au10nomo.
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§ 12 Os Programas de Apoio às Emj)resas de
Pequeno Porte que forem custeados com recursos
da União passam a ser coordenados e supeiVisionados pela Secretaria Nacional de Economia, Fazenda
e Planejamento.
§ 22 Os Programas a que se refere o parágrafo
anterior serão executados, nos terinos da legislação
em vigor, pelo Sistema Cebrae/Ceags, através da
celebração de convênios e contratos, até que se
conclua o processo de autonomização do Cebrae.
§ 32 As contribuições relativas às entidades de
que trata o art 12 do Decreto-Lei n2 2.318(6), de 30
de dezembro de 1986, poderão ser majoradas em
até três décimos por cento, co m vistas a financiar a
execução da política de Apoio às Microempresas e
às Pequenas Empresas.
.
' § 42 O adicional da contribuição a que se refere
o parágrafo anterior será arrecadado e repassado
mnsal mente pelo órgão competente da Previdência
e Assistência Social ao Cebrae.
••••uo . . ouoo••••••••o-ouoo••••••••oooooooooo~ouoooooooouoooooooooonoooooooouo

LEI N2 8.154, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Altera a redaçao do § 3" do art 8> da
Lei rJ!l. 8.029(1), de 12 de abril de 1990 e dá
outras providências.
•
O Presidente da RepCblica, faço saber que o Congresso Nacional decrela e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 O § 3" do art. 8> da Lei n2 8.029, de 12 de
abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 82 ................................................
§ 32 Para atender à execução da política de Apoio às ~.icro e às Pequenas Empresas, é instituído adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades
de que trata o art 12 do Decreto-Lei no.
2.318(2), de 30 de dezembro de 1986, de:
a) um décimo por cento no exercício
de 1991;
b) dois décimos por cento em 1992;e
c) três décimos por cento a partir de
1993".
Art. 2~ Aciscentem-se à Lei n2 8.029, de 12 de
abril de 1990, os seguintes arts. 92, 1Oe 11, renumerando-se os demais:
"Ar!. 92 Compete ao S91Viço social autónomo a que se refere o art. anterior planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades çle. apoio às micro
e pequenas Empresas, em conformidade
com as políticas.

······················----····-····-·..·····-·······..·····-.............._. •

(A Comissão de AssUlfos Econ6micos.J

199

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-120, DE 1995
(n2 4.383194, na casa de origem)
(De • • • • do Pres
IniCiativa
idente da República)
Autoriza o"Poder Executivo a conceder pensão especjal a Lúcia de Oliveira
Menezes, tetraneta de Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Rca concedida a Lúcia de Oliveira Menezes, membrodaguinta geração do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Protomártir da Independência do Brasil, pensão especial mensal, individual, no valor de R$200,00 (duzen1os reais), reajustável na mesma data e com os mesmos fndices adolados para o reajustamento das demais pensões pagas peio Tesouro Nacional.
Parágrafo único. A pensão especial de que trata este artigQ é intransferível e extinguir-se-é com a
morte da beneficiária
Art 22 t vedada a acumuação deste benefício
com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos,
resguardado o direito de opção.
Art ao. A despesa decorrente desta lei correrá à
conta de Encargos Pievidenciários da União - Recursos sob supeNisão do Ministério da Fazenda
Art 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N21.080, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1993
Senhores Membros do Corigresso Nacional:
Nos termos do art 61 da Constituição Federal,
subme1o à elevada deliberação de Vossas·Excelências o texto do projeto de lei que •autoriza o Poder
Executivo a conceder pensão especial a Lúcia de
Oliveira Menezes, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes•.
BrasOia, 29 de dezembro de 1993, -~ Itamar
Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 4, DE 29 DE. DEZEMBRO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO CHEFE, INTERINO, DA CASA
CIVIL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA.
E.M. N24
BrasOia, 29 de dezembro de 1993
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica:
Como reconhecimento da Nação a memória de
Tiradentes, vem sendo assegurada, desde 1969,
pensão especial equivalente a duas vezes o saláriomínimo em vigor no País a ele ligadas por laços de
parentesco ou descendência Assim ocorreu quan1o
a Sl!lJS -primo-irmãos Pedro de Almeida Beltrão Júnior, Maria Custódia dos San1os e .Zoé Cândido dos
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Santos (Decreto-lei n" 952169), bem como quanto a
José Pedro Tiradentes (lei n" 7.342, de 1O de julho
de 1985, oriunda da Mensagem Presidencial n"
309/84). A seus descendentes Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Beltrão Zica, membros
da quinta geração do Alferes, o benefício veio por
meio da lei n" 7.705, de dezembro de 1988, gerada
pela Mensagem n" 223, de 1O de junho de 1986.
Por uma questão de eqüidade, Dª Lúcia de 06veira Menezes pleiteia idêntica pensão; juntando,
para fins de prova de sua qualidade de descendente
do Alferes e membro da quinta geração do Protomártir da Independência, documento da mesma natureza daquele oferecido pelos descendentes conternplados com a pensão dada pela Lei n" 7.705/88,
ou seja, juStilicação homologada por sentença, esta
datada de 5 de maio de 1993, do Ex,"- Sr. Dr. Juiz de
Direito José Fiúza Mendes, da 2" Vara da Comarca
de Campo Belo- MG.
Essa posição de descendente do mártir, invo-:
cada por Dª Lúcia de Oliveira Menezes, também foi
objeto de menção no livro "Troncos Coloniais Mineiros", de Fenelon Ribeiro, página 226.
Conquanto só por si não autorizasse o pedido
de pensão, reforça-o a circunstância de não desfrular a postulante de uma situação financeira·confortável, tanto que para pleitear a prestação jurisdicional
viu-se forçada a valer-se da justiça gratuita, confor. me atesta a cópia da petição datada de 4 de maio
de 1992.
Nessas condições, tendo em vista a documentação apresentada, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de lei, que ·consbustancia a concessão a lúcia de Oliveira Menezes de pensão es~al individual no valor de CR$37.520,00, que eqwvale a duas
vezes o salário mínimo vigente no País neste mês
de dezembro.
·
·
Respeitosamente, - Tarcfsio cartos de AImeida Cunha, Ministro de Esfaâo Chefe, Interino,
da Casa Civil da Presidência da República.
(A Comissão de Assuntos Sociaís)
PROJETODELEIDACÂMARAW.121,DE1995
(n" 4.693195, na casa de Origem)
(De iniciatiVa do Presidente da República)
DispOe sobre a remuneraçao dos
membros dos conselhos de aclministraçao e fiscal das entidades que menciona
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 A remuneração mensal devida aos
membros dos conselhos de administração e fiscal
das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, bem corno das demais entidades
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controladas direla ou indiretamente pela União, não
excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da
.remuneração mensal média dos diretores das respec6vas empresas.
§ 12 A remuneração só será devida ao membro
suplente do conselho fiscal no mês em que camparecer em reuniões do conselho a que pertencer, conforme registro em ata, no livro próprio.
§ 22 A prestação anual de contas das entidades de que trata este artigo será acompanhada de
demonstrativo da remuneração paga aos respectivos conselheiros, bem como das atas das reuniões
realizadas durante o exercício.
§ 32 Aos membros dos conselhos a que se refere este artigo é vedada:
I - a participação, a qualquer título, nos lucros
da entidade;
11 - a participação remunerada em mais de dois
conselhos. de administração ou fiscal. admitindo-se,
no máximo, a percepção simultânea de retribuição
pela participação como membro titular de um conselho e menino suplente de outro.
§ 4"- Para fins de aplicação do limite previsto no
art 32 da lei n" 8.852, de 4 de fevereiro de 1994,
considerar-se-á a retribuição devida pela participa· ção em conselhos de administração e fiscal das entidades a que se refere o caput deste artigo, devendo
tais entidades promover a redução dessa retribuiçãq
quando a soma de seu valor à remuneração definida
no inciso III do art. 1"- daquela lei, acrescida da rembuição eventualmente devida ao servidor pela participação em outro conselho, ultrapassar o limite mencionado neste dispositivo.
Art 22 O art 119 da lei n" 8.112, de 11 de de:.
zembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguintes parágrafo único:
•Art.119 .•....•.•........•..•..••.....•....••.••..•.•.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela
participação em conselhos de administração
e fiscal das. ellll?resas públicas. ~ ~iedades
de econom1a m•sta. suas subsid1ánas e con!roladas, bem como quaisquer entidades
sob controle direto ou indireto da União, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. •
Art 32 Compete aos órgaos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e aos
conselheiros fiscais zelar pelo cumprimento do disposto nesta lei.
Art 4"- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 50 Revogam-se a lei li'- 7.733, de 14 de fevereiro de 1989, e as demais disposições em contrário. . .
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MENSAGEM No 482, DE 1994
Senhores Membro& do Congresso Nacional,
Nos termns do migo 61 da Consâlulçlo Federal, submeto l elewda deübmçlo de

Vossas ExcoitaCas, acompanbado de Exposiçlo de Motivos dos Sellhores MiDisUOs de &tido da
Fa=da e Clefes da Seaetaria de PlaDejiUIIOIUO. OrçamearD e Coot " IÇfo e da Secreuda da
AdmiDi.<lrlçfo Fedea1 da Pn:sideocia da Repdblica. o"""" do pmjelo de lei que 'llbpOe solxe a
Iemuaeraçlo doo membros dos c:oosellloo de lldministraçlo e filoll dalealidades que I1IOIICioaa e
4U Outras provideocias'.
de

de 1994.

junho

ITAMAR FRANCO

:c:<KSJ:Ci'b OE :cnvc:s N9 3,
da. FazeOOa, Chefe da

ca. e Chefe

de 25 de janeiro de -1994, dos Srs. ~-de Estado

secretaria

de

~ Federal

da ?residênc.1a da

da SecJ:etaria. de Planejamento, Orç:airento e Coo.ttlenação

....._ Rep]il 1 ca".

ExcelentisSimo Senhor Presiden~e àa República,

Temos a honra de subm.e.ear à. elevada. a.t~reciaçã.o
Excelência o incl-Uso de pro)eeo ·de·lei, que dispõe Sobre os
de aãministraçio e fiscal das empresas eseatais e eseabelece
~ara

~

aa Pl:es~

de '!essa
conselhos
cr~te~~os

o exercicio de carqos noa referidos õrqãos colegiados, bem como cs
reeri:Cuição devida aos seus tit~ares.

limites-~

2.
A atenção devotada aos ditos conselhos deriva do fato cie
que 'eles se erigem como indispensável instrumento para a execução dos
programas ~erais e setoriais do Governo, pois, enquanto ao
de
administraçao cabe, precipuamen~e, a orientação
estratégica
dos
neqôcios empreSariais, ao fiscal compete
o conseqdente controle do
fiel cumprimento dessas estratégias. Essas competências, entretanto,
vão aléM, exigindo dos conselheiros considerável tempo e dedicação aos
assuntos das entidades que administram ou fiscalizam.
3.
Vi-se', pois,· que as ativida.des de plane.jamento e c:on~role
governamentais, ora em revigoramento no âmbito da Administração Pública
Federal,
conduz~
os
memoras
des·ses
conselhos
a
assumirresponsabilidades que extrapolam os limites das funções usuais. -~ssa
importância confi.rma-se, mais e mais,. um& vez que o· Estado vem
consiqna.rulo·, era sucessivos normativos, rol de atribuições que os
colocam, com propriedade, na condição de elo de coordenação das
politicas eminentemente públicas e· daquelas de cariter estritamente
empresarial.

2 mister# nesse contexto, ati por questões de ordem
prática, que se restabeleça a
remuneração
doa
servidores
à&
Administração Federal direta ou indireta coma membros àos conselhos de
administração e fisca~ das empresas estataia# vedada pela Lei nv 7.733,
de 14 de fevereiro de 1989, que ora se propõe sua revoqaçio.

-4.

s..

oe·outr.ã parte, propõe-se, ainc:!a, a inclusio da Fariqrafo
ao artiqo 119, da Lei nv 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o revtme juridico único dos servidores públicos civis da
Uniao, para adequa-la aos objetivos aqui pretendidos, uma vez que, sem
a modificação proposta, o proJeto de lei em eausa seria conf~itante com
aquele diploma legal, que proibe a remuneração pela participação em
órqio da deliberação eoletiva.
6.
Para atender ao dispos~o nos artigos 152 ~ 162, S )Q, ~a
~ei ~o 6.404, de lS de dez~ro de 1976, o aludido prOJeto ;e lei
!~~a
l~tes ~ara a remuneração doã ditos conselheiros e veda, ~os ~esmos, ~
un~co
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.lcumulacão ãe
=e~==-=u~~io
:-::::.s~:..l'l.el.ro

::argt;s- ~ 5. ?art:...::::.?4cão ::.os
?eCUn4ar4a ?elo seu ~xe:=i~io,

::1cros
~ante

de acimi:listracào, .::omc _::.a C.e conselheir_o
princi~ios

Resguardados os

::ondi;3o

Z:isc~L

de ordem pública

·=~e

o\~ :-..:ncCes de admi.nistracio e· fisC:a.li.zaçio de enti.dade.S'
espera-se, com as disposições contiãas ~esta ?reposição,
apri~orar

o profissionalismo

~.
=rete~didos,

~a

!oe~a.'

.::cmo

~a

~measam

!ederai:s,
~anter

e

composição dos ditos conselhos.

Assim, con~iderando o ca.ráter meritório Co.s o~jeti•.ros ora
especialmente no tocante ao inadiável restabelec~ento da

justa compensação por serviços prestados pelos membros cios conselhos cie
e
fiscal
das
empre-sas
eseata:is,
suqe::-i:::o:s
o
encaminhamento do anexo projeto de lei à con~ideraçio dos Senhore~
~emCros do Congresso Nacional.
adminiseraçio

Respe~tosamente~

lli.nis=te~::t~fe

FERNANDO ElENRIQUE CARnOSO

da
Secretaria de Plàne)amento,
Orçamento e Coordenação da
Presidênc~ da Repúbl~ca

~in~stro

de Estado da Fazenda

ROMILDO~·

Ministro de Estado Chefe da
secretaria de Administração Federal da
Presidência da R~públicae

ANEXO A EXPOSIClO DE MO'rl;VOS nrl'&UUNISTERIAL NQ

1. Slnteae do problema. ou da s.ituaçio que

rec~ama.

:J3 , DB .:: .ã1.94.f

providinciu:

:~ece.ssidade

de fixaçio- <ii! critérios de atuação dos ~nselhos
de
:aaml.nist.ração e fiscal das empresas estatais, bem como cios li:a.ites
:de retribuição devida aos seus titulares.
2. Soluçõe• e providincias contidas
proposta:

no

ato

nor.maetvo

ou

na

medidA

\;;;~;;ã;~~~:i~;-;:;;~:~;-~;~89:-~;;-:;;~-;_-;;;:;;i~do;--~

/.servidores da Administração
_ :àos

co~selhos

=~~ice

Federa~

Direta e Indireta, como membros
ãe
?arãqraio

:

de administração e fisca~. e inc~usão
no art. 119, da Lei n9 8.112, de 11~12~90~

J. Alternativo eziate.a.tes ãa modiclaa ou a.tos propoatca:

-------------------~-------------------------·-------------------------------~.Não incorre em c:Uatos parà a. Administração Federal Direta e,
para.
:as empresa. estata~, ji constitui despesa prevista am seus es~ata
:tos e na Lei das Sociedades Anónimas (Lei nQ 6.404/76).

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

1
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Ra.zõea que jUstificam a urqênei.a:

-·-------------------------:rncentivar a atuaçãQ-dõS
representantes

con~elheiros
da União, confe-:
:=indo-lhes retribuição pelo trabai·ho pre:ataão, em condições· de igual-:

:dade com os· demais conselheiros.

6.

·

rapaeto sobro o - i o aabiente:

--------------------------------.----------------------------: &io hi impacto sobre o meio ambiento.
·
7. Slntue do ~ocer do órgio jU%'ld.icoz

-------

:Do ponto de viata leq&l, nio se vislumbra qualquer
:inconstitucionalidade.

ileqa~idade

----·--·
ou

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N! 8.112. De 11 DE DSZEMBRO DE 1990
Di.Jfl{»

:rot- o

a..im"

Juridlco daoJ

S•:r·vjdOift Públic011 Civf.f d1 Unda, ct.
lt~tanrili.... cfu llllld«~.J ptlbiC. , .
J ..ur~:

TlTULOU

Art. 120. O servidor vinculado ao recime di;".Sta lei, que
acumQI&r licitamente 2 {doisl careos efetivos, quando invlestido
,em carco d. provimento em comisslo. ficará afastado de ambos
s car;:os ef..tivos.

LEI

Do Provimento, Vacincia, Remoçao,
Redist.ribuiç!o e Subst.ituiç!Õ

N~

1.733, DE 14 DE

FEV~~EIRO

DE

1~89

Veda • tamD-.c.fo d• Hn>U/ONt " '
~Jie1)11 r»l.o .-rckio rh .111&1NW1o cu-.

m•mbtv • .._,. to~Mio • ...,...,._UIUIIt.

CAPITU !..0 IIJ
Da Acumulaçio

Art. 118. Ressalvados os ~liSOS p~vistos na ConatituiçiO,
é vedada a acumulaçt.o remunt:rada de car;os püblicos.
§ 1~ A proibi~ao de acumular estencl@-se a C&I'JOII, emp,..
;os e funç&i!!s em auUrquiu, fundações pública, emprnaa pU·
blicu, :sociedades de economia mi3ta da Uniao. do Distrito Ffl*
deral, do• Estados, doa Territórios e dos MUnicfpiOII. ·
§ 2: A acumulaçlo de cartt03. ainda qne Ucir.a, fica eondi·
clonada • comprovaç.to da compatibilidade- de horãrios.
Art. 119. O servidor alo poderi. exercer mais de! um Cllf'I'O
em comisdo, nem ser n!munerado pela participaclo em óraAo
de deliberaçlo c:oletiva.

'

Faço saber que o PRESlDENTE DA REPUBLICA. adotou
a Medida Provisória n~ 31, de 1989, qqo o Concruao Nacional
apf'Ovou, • ati, ~umborto Lucena, Presidente do Senado Fed..
ral. para o. efeitos do dlapo,sto no pa~fo Unic:o do ut. 82 da
Conatituiçlo F.cloral, promuJao a -.uinte Lei:
.
AR. ~ O exercício de mandato de membro de CoaHlbo
Consultivo, Consalho de: Administraçlo, Ccmsalho Fiscal. oa
olltl"U 6~ .colqiadoa, nu empntt~aa pública•. 11ociedadfl de
economia mista, IIUU aub•idíúiu, controladas ou colipdu,
por •rvidoru da Admizústraçlo Federal direta ou iruiintll, niO
Mri nmunarado.
Art. r E11ta Lei entra vicor na data do 11ua publlc:açiO.
Art. 3! Revoaam·aa u di11posiç0ea em c:ontrúio.
Senado Federal. l.f do fevereiro de 1989: 168! da Ind•PI•
dlnda a 101~ da República.-(
. ·
HUMBERTO LUCENA ....

(À Comissão de ASsuntos Econõníicos)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 150,
DE 1995
(N° 84/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o a to que renova a concessão
outorgada à RÁDIO VALE DO RIO GRANDE
LTDA.
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Miguelópolis, Estado de São
Paulo.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.
Decreto s/n,
(dez)

anos,

1°'- Fica aprovado o

ato

de 30 de setembro de 1994,

a

que

se~

refere~ o~~

que renova,

a partir de 21 de dezembro de 1989, a

por 10

concessão

outorgada à Rádio Vale do Rio Grande Ltda. para explorar, sem
direi to de exclusividade,

serviço de

radiodifusão ·sonora em

onda média na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo.
Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM~ 818, DE

1994

xn.

NM II!DIIOS do aniJO 49. inciso
combinado cem o I I" do aniJO 223. da
Cmsthniçlo Fedem~. iubmeto l apra:iaç1o de Vosus Fvcl!ncias aoompmhaclo de E1p'Kitb de
- d o - MiDimo de Es1ado das~ o ato coaslm~ do~ de 30 de
-txo de 1994. que "R.ellova a =mr•o ootorpda liUdlo Vale do Rio CinDde LldL. para
aplonr ..mço de~....,.. em oodam6dia.111.àdade de Mipol6polis. Es1ado de Slo
Paulo".
Bnsrua,

11

de ou"tuhro

de 1994.

ITAMAR FRANCO
UOIII.AÇAO t:IJ'AIJA.
ArL 41. E da comprtência exclusfv• do Congresso NaciciMI
I - reiOiver drf'Jtutly~e sobre tratldos. KOrdos ou
110$ l"'l:emaciOMis ~ .:arretem enc•gos ou campt'C)miSSOS
fiiVOIOI ., patrimõnio n«ic:MW:
I - autonur o Presidente di; Repubka • declarar guerra
a c~• • par. a permllw que forças estrangeiro~s tt.,Sllem

·····••···•·•·•·•••••········•·····•···

-IV

DA OIIG.VIIZAçAO- PODEJIEI
Coplulo I DO 'ODEJI Lf:CISIATNO

·······························•·····•···
S<P<>•

-A~•c,_..__,

peb lemtorio n.ciiOnlf ou: nef,e permanrç.,.. lf!mp()r.ar~.
os caos pteYJ)IOs em feot complement.lr:.
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qut
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fiut PI'• c~ e..erccio i'~MnCetro • mn"""'o~Ç.,
do PJ....,.e ~do v... e-Pr~ cM Repubk• e dos Mnllro.
• Eat.~~Jo. ob•r.Mkf o que dnopoml.os ..u. 150. L r5J. a
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XV - eueorur r~ e conwoc• ~
lM -_,__--~I ...poroç.llo o
•~ • tecurt01 hídricos • ._ pnqulu • "-'• •

•r•
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~
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............
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.,.........,
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Pira a de~
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-VIII

Poder Eoo<"""' ..-511' o ,_...

concess.lo. ~tmrss.io t -.conuçio pera o WN~ÇO • r~
fusio torCW• e dt IOftS e irNgens. obtre:rw-.do o princtpO di

- d o ~iodo. no"'-· dois_.. elo CO'>g'ftSO

JW - ~, pt'~nll. a 4lirnlçio OU COI"'Cft. .
..,.encw 1 era. fllll • ~

• tlfr• pubilcM <0m
~

M. ZZ3. Competo

t

······

···••···•·······•·········••••······
.........••.•••....•..•...........•......

~.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"133/MC, DE 21 DE SETEMBRO DE !994, bO Sr
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excolentfssimo Senhor Pres1dente da

Repübl~Ca,

Submeto A aoreciaçlo de Vossa ExcatAneia o incluso Processo
Administrativo nQ 29100.001529/89-45, em que a R10IO VALE DO RIO
GRANDE LTOA •• concessionária do serviço de radiodifusio sonora em onda
_média, oa cidade de Wiguelópolis. Estado de Slo Paulo, soliclta
renovaçAo do prazo de vigincia de sua concess!o por mais dez anos.
2.
O pedido de renovaçlo encontra-se devidamente instrufdo de
acordo com a legislaç!o em vigor. e a emissora est~ funcionando dentro
das caracteristicas t6cnicas a ela atribuidas por este Minist6rio.
3.
Nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituiçlo, o ato de renovaçlo somente produzir4 efeitos legais após deliberaçlo do Congresso
Nacional, para onde deverá ser remetido o processo admin1strativo pert,nente, Que esta acompanha.
Respeitosamente,
DJt~· BASTOS DE MORAIS
Ministro de Estado das ComunicaçOes
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Decreto de 30

de

setstn:o

Outubro de 1995

de 1994.

Renova a eoncesslo outorgada à R4di0
Vale do Rio Grande
Ltda.,
para
explorar serviço
de
radiodifuslo
sonora om onda m'dia, na cidade de
Migue1ó~olis, Estado de SAo Paulo.

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso
lhe conferem os arts. 84~ inciso IV, e 223 da
termos do art •· 1552, incfso I, do Oêcreto nQ 88.01515,
1983, • fendo 11111n· vist~ o que C?Onsta do Processo nQ

das atribuiç~es Que
COnstituic;a:o, a nos
de 215 de janeiro de·
29100.001529/89-4&,

O E C R E T A.:
Ar~.

1!2 Fica

renovada. de

acordo

com

o

art.

33,

§ 3Q, da Lei ng 4.117, da 27 de agosto de 19152, por mais dez

anos,
a
partir de 21 de dezembro da 1989, a concesslo deferida à R'dio Vale do
Rio Girande Ltda. p.-lo Decreto nQ 84.247, de.27 de novembro de 1979,
sendo tfl&ntido o prazo residual da· outorga gelo Decreto de 10 de maio
de 1991,· para executar, .sem dire1to de exc.lus;victade, servnro de radiodifuslo sonora em onda m•di·a, na cidade da Migue16polis, Estado de

São Paulo.

Parágrafo úli;eõ: A execuçi.o do serviço de radiodifuslo, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-4 pelo COd190
Brasileiro de Telecomunicay~es, leis subst!.Qüent.es: e seu.s _r;:·~~larnentos.
Art. 2g Este ato-somente produzirá efeitos legais após
deliberaçlo 1o CoQgresso Nacional, nos termos do§ 3Q do art. '23 da
Const ituiçlo.

bl icaçio.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-

Bra.sfl ia,.30 de set::ati:tto
e 1062 da República.

de 1994; 173!2 da Independência

À Comissão de Educação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 151 DE 1995
(No 143/95, na Câmara dos Deputados)

Aprova
o
texto
do
Acordo
de
Cc-Produção
Audiovisual,
celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá,
em Brasília, em 27 de janeiro de
1995.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Outubro de 1995
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Fica
Co-Produção
República

Audi.ovisual,

Federativa

do

aprovado

o

celebrado
Brasil

a

o

texto

do

o

entre
Governo

Acordo
Governo

do

da

da

Canadá,

em

apreciação

do

Brasilia, em 27 da janeiro da 1995.
Parágrafo

único ..

Ficam sujai tos

à

Congresso Nacional quaisquer atos que impiiquem modificação do
referido Acordo,
que,

nos

Federal,

assim como quaisquer ajustes complementaras

termos

do

acarretem

inciso
encargos

I

do

ou

art.

49

da

compromissos

Constituição
gravosos

ao

patrimônio nacional.
Art. 2° -.Este decreto legislativo entra em vigor. na
data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as di.sposiçôas em contrário.

MENSAGEMN° 379, DE 1995

De coaformidade com o dispaao ao amco 49. iDcilo I. da Constiftri;lo federaL
submeto l elevada mnri1 -.;lo de Vossu Ex ' ' ·u ICOIIIpâllhldo ~ fxpcri;h de MociYol
Minilao de ESIIdo , . . Rela;b Emriores. o IOlCIO do de Co-Produçlo
AudiOYimal. cdelndo e1111e o Gcnemo da Rl!pdbllca Fedentiva do llnsil e o Ooftno do
CanadL em lltasiJla. em rt dejaaeiro de I~
do -

Bn.s1lia... 4

de abril

de 1995.

ACORDO DE CO-PRODUCIO AUDIOVISUAL ENTRE O GOVERNO llA REP08LICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO 'cANAilÂ.

o Governo da República Federativa do Brasil

o Governo do canadi
(doravante dena.inadoa .,artes contratante••),
Considerando ser desejável a criação de u• marco para u
desenvolvimento de suas relações no ca-po das indústrias audiovisuais •
notadamente para as cc-produções para cinema, televisão e videoJ
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. de

que;· ,as

·#

Co':"'produções
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de

qualidade

podem

contribui~

para a maior expansão dos setores de produção e de
di.Stiibuição parã -cineiaá;oeéieV'tsãO
Vídeo de ambos os pai ses, bem
como para O desenvolvimento do i~terc,imbi? Cultural e econõmico;

-.e

Convencidos

de

que

to~~alecim~nto d~s ~el4çõe•

esse ·. intercãlftbio •ciontribuir.i
.entre. os 9ois países~

.-....... , . .

- · ~- .. Aeordant

'O.

para

o

',--

se9uin te: ·. ·.
~

.• -ÚTIGO X

1.
Par~--~. fi~• deato Acordo, ~ •cc-produção• aucUoviaual i ura
proj,to, ipdependent-nt~· ..de •u•-.. .duração li! que inclui animação •
documentárioa, realizado• ..__ fil.me,.. ___ fi.ta. de v!deo, videocUaco ou

criado, deatinado i
e~loraçio . cin. . . , -televia_~, ~ vi~~oo'!l~~~·, vic!eodisco ou ~alquer
outra forma • de distribuição. Novas formas audiovisuais de proc!uçio e
distribuição serio incluídas no presente Acordo por troca de'Notas.
•' -r-·.-.-,
2.
M co-prod.uçõfts. realizada• ao
aprovadas pelas
deverio· ser
se~intea
autoridades,
doravante•
den~ina.daa •autC?rida.dea ccatpetentea.•;
qualquer outro

suporte

exiatente

Miri~atir~o

ou

a

••r

- no Braail:

o

da Cultura, e

- no Canadiz

o Ministro· do· P'trimõnio Canadense.

3.
Toda co-produqio proposta sob este Acordo será produzida e
distribuiaa segundo ~· leia e regulamentos nacionais em vigor no Brasil
e no c~~q.4i ..
4.
. Toda CO":"Produção realizada s_ob este Acordo será considerada.
como produção nacional, para todos os fins, por. cada uma das Partes
Contratantes. Da . . . . . foraa, cada co-produçio gozará de todas as
vantageriS e beneficioa atualmente diapon!veia para a indústria do
cinema e video ou
bene~Icioa que
venha. a ser futuramente
criados por
cada
Partes. Tais benef!cios, no entanto,
contemp~am some~te o _e~utor da Parte contratante que os criou.
ARTIGO II

As vantagens
resultantes das
disposições deste Acordo
aplicam-se somente ia ~-produçÕea realizadas por produtoree de boa
orqanização~téenLea, sólida base financeira e reeonhecid& capacidade
profissional.
ARTIGO III
1.
A ~oporção daa respectiva• • contribuições doa co-produtorea
de cada uma daa Parte• Contratante• pode variar de 201 (vinte por
cento) a 801 (oitenta por cento) do orçamento de cada cc-produção.

Outubro de 1995

209

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2.
Cada cc-produtor seri !natado
técnica e criativa. S. principio, eaaa
ao investimento.

a fazer

efotíva contribuição
proporcional

eontribui~ão •e~ã

ARTIGO IV

1.
Os produtores, escritores e diretores das cc-produções, bem
como os
técnicos, artistaa e demais elementos da produção que
participem na realização da co-produçio têm de ser cidadãOs brasileiros
ou canadenaes ou residentes permanentes no Brasil ou no Canadi.
2.
caso seja necessária i cc-produção a participação de artistas
de' nacionalidades diferentes das mencionádaa no parágrafo anterior pode
ser autorizada mediante aprov&Çio .:. ..das a~toridades competentes de cada
uma das Partes Contratantes.

ARTIGO V

1.
Filmagens ou qravações ao vivo e trabalhos de animação~ taiS
como desenho de produção, esbOços~ animação princip~l e .qravação de
voz~ inclusive
en~re quadros,
devem# em principio~ ser realizadas
alternadamente no Brasil e no canadã.
2.
Filmaqens ou gravações em. locações, exteriores ou int.erior~s,
em um terceiro pa!a podem, no entanto, ser autorizadas se o roteiro ou
a ação r~querem e se delaa participare. técnicos do Brasil e do Canadá.

J.
O trabalho de laboratório seri feito no Brasil ou no Canldi,
a menos que seja tecnicamente imposaivel fazê-lo, caao eM que este tipo
de serviço poderá ser feito em ua terceiro país, mediante autorização
das autoridades competentes de cada uma das Parte-s Contratantes.

ARTIGO VI

·As autoridades competentes de ambos os países também verão
favoravelmente aa co-produções realizadas por produtores do Brasil,
Canadâ e
qualquer outro
pais COlll o qual qualquer das Partes
Contratantes mantenha um Acordo de Co-Produçio qovernamental.
I-.

2.
A proporção de qualquer participação minori'tiria. em qualquer
cc-produção com mai• de doi• co-produtorea não aeri inferior a 20\
{vinte por centot.
J.
Cada cc-produtor
minoritário e. tal co-produçio
obrigado a fazer •~•tiva contribuição ticnica ou criativa.

••tari
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ARTIGO VII

- ••r•- feit~ em portuquea,
1·
1.
A trilha sonora de eada co-produçao
inqlêa ou francês. 2 per.mitida a filmaqem ou gravação •• duaa daa
l!nquaa. ou em todas. 'Podem ser incluidoa na co-produçio diiloqoa em
outras l!nquas, por exigência do roteiro.

2.
A dublag . . ou' leqendaq. . d• cada co-produçio para portuquia.
inqlia ou francia seri realizada' no Brasil ou no C&nadi. Qualquer
alternAtiva a esse princ!pio deverá aer ap~vada pelas autoridades
competentes daa Partes Contratantes.
ARTIGO VIII

1.

Salvo o

diapoato no ... Pari.qra.f~. seguinte,

para todaa

aa cc-

produções ••rio feita• pelo menoa duaa cópias doa aateriaia finais de
proteçio • reprodução usada. na p~uçio. Cada co-produtor aeri
proprietário da uma cópia doa aateriaia de reprodução e proteçio •
estará habilitado a utilizi-la para fazer aa reproduçõea necaaairiaa
noa termoa • eondiçõe• acordado& peloa co-produtor••~ Ada. .ia, cada
co-produtor terl aceaao aoa negativo& de Lsaqea • fitaa de ao•
ori~inaia, de acordo co. tala t•~•
condiçõea.

•

Par4 ac;U'elaa
produçõea que
competente• co-o de ba~~- orçame~to, a ~~do de anboa oa
C?~Pr~utorea e ~i~çte aprowa~io daa autoridade& competente& daa
Par~.a·contratantea; i neceaairi& so.ente uaa cópia dO ..eerial final
de reprodu~io o proteçio. ~ taia ca.aa, o . . terial aerá depoaitado no
pa!s do eo-produtor majoritário. o co-~rodutor •inoritiriO.teri aceaao
irràatrito aoa oiiginaia para fazer •• reproduçõea neceaairiaa, de
acordo co. oa ·termoa • condiçõea acordado& pelo& co-produtorea.
2 •.

aut~ridadea

ARTIGO IX

De acordo
Parte& contratante&

co. auaa

legialaçõea e

regula.entoa e. vigor, aa

dever~

at facilitaz" a ,. entracta • per11anincia teaporirta, noa aeua
no._u,.,. te.,rit6Í:io•• do pe. .oal técnico, de cria;io e
doa utietu COiltJ:atadoa pelo co-P"oduto" do oatJ:o pala
pua tJ:al>alhar. na podu;ioo e
bl do - - - · ~ti" a adai . .io t-porida de qualquu
equi-nto naceu&io i c:o-p>:odu;io.
AltflGO X

doa rendt.entoa auferido& peloa co ~o4utorea
princípio, ••r proporcional··ia •ua• reapectivaa contribuiçõe•

A diatribuiçio

wdeve: -
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financeira• pera a co-produ;io e estar sujeita i aprovação
autoridade• competente• de cada uma das Partes Contratantes •
.,RT!Gt)

A aprovação

daa

:n

da proposta de uma cc-produção pelas autoridades

competentes de
cada uma
das Partes Contratantes não constitui
compromisso com um ou ambos os cc-produtores de que as autoridades
governamentais concederão licença para a exjbição da co-pródução.
ARTIGO iti!

sistema

d~

Quando a cg-produçãO fOr- exportada para p4is que
quota•, seri incluído na quota da Parte Contratante:
~~

tenha

do cc-produtor majoritário; ou

bl que

tenha

respectivas

melhor

oportunidade de exportação, se as
dos cc-produtores forem iguais;

pa~ticipações

·ou

cl

do diretor~
caso surjam quaisquer
da
nacional1aade
dificuldade• com a aplicação das al!neaa ~aw e ~b" acima.

Não obstante o pariqrafo 1, no caso de uma das Parte a
2.
Contratantes desfrutar ~de entrada irrestrita de seu l?roduto em pa!s.
.que adote sistema de quotaa, uma co-producãp realizada sob este Acordo
estará tio habilitada como qualquer outro produto nacional daquela
Parte Contratante 9U« te~a entrada irrestrita no pais importador~ ae
este pais •••~ concordar.
ARTIGO XIII

Uma co-produc;io, quando exibida~ será identificada como uma
1.
co-produçio •sraail-C&Dadi• ou •canadi-Braail•, segundo.& origem do

cc-produtor majoritário ou aequndo acordo entre os cc-produtores.

2.

Tal identificacio
aparecerá no• créditos, em todo material
,
comercial ou de propaqanda e, toda vez que a c~-produção
for exibida, será dado destaque iqualitãrio à identificação mencionada

~romoeio~~l,

acima por cada uma das Partes Contratantes.
ARTIGO XIV

e a

meno•

No caao de apresentação em festivais internacionais de cinema
que
os cc-produtores tenham concordado de outra forma, a

co-~rodução
seri
in•crita pela 'Parte Contratante do cc-produtor
majoritário, ou, no ca•o de partic;ipações financeira• c!e i9Ual valor,
peJa Parte. Cont~atante-da qual o diretor for nacional.
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ARTIGO XV
As

autoridades

competentes

das

Partes

Contratantes

estabeleceram, de comum acordo, as normas para as cc-produções, levando

em consideração as legislações e normas em vigor no Brasil e no Canadá.
Estas normas estão anexadas ao presente Acordo.

ARTIGO XVI

Nenhuma outra
restrição
seri
imposta
à
importação,
distribuição e exibição de produçõea bra.aileiraa para cinema~ telaviaio
e vídeo no Canadi ou de"produçõea ~anadenaea para cinema, talaviaio •
video no Braail, excato •• atualaenta praviataa na legialaçio • norma•
ea vi9or ea cada u.a daa Par••• Contratante• •
. AR'l'IGO XVII

1.

Na vigincia do

preaa~t•

Acordo objetivar-•e-i avaliação qaral

da participaçi,o tinaoc~ira, do pessoal de criaçio, ticnieoa • ar~istaa
e das instalações (estúdio& e laboratórios), levando ea consideração as
earacter!stie&s respectivas de cada uma das ParteS Contratantes.
2a
As autoridades competentes das Partes.Contratantea examinarão
a implementação deste Acordo, quando nee.essirio,. de modo a dirimir
quaisquer dificuldades reaultantaa de sua aplicaçio. Deveria,. quando
necesairiO,. reco. . ndar posslveis ajustes com vistas ao desenvolvimento
das cc-produções par• cinema e video, na defesa doa principais
interesses das Partes contratantes.

3a
Fica eria4~ uma Comissão Mista para zelar pela implementação
deste Acordo. A Ca.issio Mista exaainari se Os_ obje~ivoa do_ Acor4o
foram alcançados de fo~ equi~ibrada e,. ea caso contrário,. deterainari
as medidas consideradas necesairias para a consecução deste equilíbrio.
A Comissão Mista reunir-se-i, ea principio, uma vez a cad• dois anos •
se· encon~rará
alternada.ente ea
um dos
dois pafsea. Reuniões
extraordinirias.pod. . ser convocadas 'a pedido de um. ou de ambas aa
autoridades competentea,. sobretudo no caso de ajuste expressivos na
le9islaçio ou nas normas que requlamentam as indústrias de cinema,.
televisão e vídeo em uma ou ea amba~ as Partes Contratante•~ ou ~nde a
aPlicação dest~ Acordo ápresente sérias difieuldades •. A Comissão Mista
reunir-se-i em 6 (seis) mese~CODtados da convocação por uma das
Partes Contratantes.

ARTIGO XVIII

1.
O presente AcoEdo entrari . . vigor quando cada uma das Partes
Contratantes' informar a outr• sobre a conclusão doa respectivos
procedimentos internos de aprova;io.
~.

O Acordo

teri uaa

duraçio de

5 (cinco) anos após a data de

autaaatie. . .nte

por

iguai•

. ANAis DO SENAOO FEDERAL
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per!odoa,_ a

. .no• que u.a daa Partea Contratante• o
escrito 6 f aeia) _ . . . antea do ti.nd.no de aua viqincia.

denuncie

por

3.
Co-produçõea que ten~ aido aprOYadaa pela• autoridade•
competente• e que eatejaa ••ndo realizada• quando da denúncia do Acordo
por qualquer u.a daa Partea Contratante• continu&rio a beneficiar-a•
plen. . .nte ~·• diapoaiçõea deate Aeo~do ati o fia da produ~io. AP6a a
expiração ou tãr.ino deate Acordo, aeua ter.oa continuaria a aer
~plicadoa na diviaio daa rendaa oriunda• daa co-produçõea realizada• ao
aeu alftparo.
te.temunho
do que, os abaixo-asainadoa,
peloa ••~• Governoa firmaa o presente Acordo.

Ea
autori~~doa

devidaMente

Feito •• Braa~lia, e.
27
de janeiro de 1995, em doia
exemplarea oriqinais, nos idioaaa portuguia, inglêa e franeêa, sendo
todq! oa textoa iqualaente autênticOs.
PELO GOVERNO DO CANADA

PELO GOVERNO DÁ REPOBLICA

FEDERATIVA D0 BRASIL
.Laia Felipe Lampreia
Ministro de Estado da•
Ralações Ext~riorea

Christine Stewart
secretária de Estado. para
América Latina e Africa~
AHBXO

NORMAS PARA CO-PRODUÇ0ES

A inscriçãO de qualquer co-produ~io para os benef!cios no
âmbito deste
Acordo deveri
ser feita simultaneamente junto às
autoridades co~petentes em cada pais com pelo menos 30 (trinta) dias
antes do inicio dbs filmaqens. O Governo da PArte Contratante da qual o
cc-produtor majoritário for um nacional comunicará sua proposta i outra
Parte e. 20 (vinte) dias contados da apresentacio da documenta~io
completa, descrita abaixo. o Governo da Parte Contratante da qual o
co-produtor minoritário for nacional comunicará sua decisão em 20
(vinte) dias.
A documentação
apresentada circunatanciàndo
a
consistirá doa sequintea itens, rediqidoa em portuquis, no
Brasil, • em inqlia e francia, no caso do Canadá1

incriçio
caso do

I. Roteiro finalJ
II. Prova doeu.ental
de que
oa direito•
eo-produçio foraa leqat.ente adquirido•r

IZZ. C6pi& do contrato de
cc-produtor•• r

co-prQduçio a•ainado

autoraia da

pelos doi•
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Oa

contr~~·

iacluirlor

2. H'c.e do. autor . do

roteiro

ou

adaptado~,

elo

••

originirlo de fonte l1terir1ar
3. NCIM

do

diretor

aubatitaiçio do
neceaai4&de)r

4.

(uma
i

me..o

cliuaala

prevendo

pe~tida

-

clao

•

de

Cuato totalí

5. Plano de financiamentor
6. Clluaula aobre diViaio de renda&, . .rcadoa, aldia, '
oa •uaa co.bi,naçio doa ae•mo• r
1. ci&uaula que

eatabeleÇa aa parte& rea~tivaa· de
cada co-pJ:'Odutor ea r•laqio a deapeaaa adiéionai8
ou a cuatoa . . DOrea que oa Prniatoa, taia parte&

deverio1 . .
principio, aer
proporcionai&
ia
reapeceivaa contribuiçõea,
no entanto,
a
do
produtor •inoritlrio a. qualquer deapeaa adicional
poderi aer . · l.t.itada a . uma baixa porc•nta~ ou a
Ull& quantia
fixa, ~eade que reapeiUda a proporçlo
alniaa do Artigo VI deete Acordar.

a. Cláusula que reconheça que a. fruição doa benefíCio•
proporcionados por
este Acordo
não conatitui
compromisso de que as autoridade• govern~;aia de
qualquer uma das Partes Contratantes. concederão.
licença para a exibição pública da eo-produçior

9. Cláusula
quandos

que

preveja

medida•

a

serem

adotadaa

a} apóa exaustivo exame do caso, as autoridade•
competentes em qualquer uma das Parte• recua. . a
conce•aio doa benef!cioa solicitadoar
b) aa autoridade• competente• proibaa a exibiçlo 4a
co-produçio ea aeu território ou aua exportaçio
para um terceiro pa!a1
c) qualquer ua doa cc-produtor•• venha a deacuaprir
auaa obriqaçõear
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10. o per!odo previsto parA o inicio das filaaqe~••

11. Cláuaula que eatiptile que o co-produtor aajorit,rio
obtenha uma apólice c!e ••9U.ro que cubra pelo -noa
•todos oa riscoa de produção• e ~todos os risco. def.
produção doa né(JatiVoa de 1mat;j.. e fttaa de ao.

oriqinaia•r
12. Cláu~ula que

requle a

divisão da

propriedàae?d6a

direitos autorais em base que seja proporcional ia
respectivas eontribuicõea doa cc-produtor••·

IV. contrato de

diâ~ribuicio,

caao ji esteja aaainadoJ

v. Lia ta do pessoal técnico e de criação, indicando auaa
nacionalidades e, ma caso de atorea, oa papéis que
dea~DbU'ioJ

vr. Cronograaa de producio•
VII. orc...ato detalhado, especificando as deapeaaa a ser. .
f•itaa ~ cada co-produtor,
VII'I. Sinopse.

Aa autoridades Ca.petentea, das Partes Contratante~ pod. .
•olicltar quaisquer outros documentos e todas as informações adicionais
consideradas necessárias.

Ajuates. incluindo a subatituiGio de u. co-prod~tor. pod. .
no contrato origiDal. porá deveria ••r submetido• 1
aprov~ç~o da• autoridades eoapetent•• daa Partea Contratantes antea do
tiraino da
cO-produçio. A •ubatituiçio de cc-produtor pode ••r
autorizada aa.ente . . caso• excepeionaia e por razãea conaideradaa
aer. feitoa

aatiafat6riaa por a.baa •• autoridade• competentea.

Aa autoridade• ea.petantea aanter-•e-lo autu...nte
sobre auaa deciaõea.

Br<ls.ili~.

ae

29 -:1..-

into~adaa

âc l99S •

ExcelentissiDO Senhor Presidenta da RepUblica.
Tenhc

~

txcalincia o anexo

o

honr3 âe submeter a elevada
t~

ae

voas~

ão Acordo d.e co-Produçio Aucliovisual

entre

consiâara~io

Governo da República Federativa do Braail • o GoVerno do

C&nad~.
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por
da

aia assinado no dia 27 de janeiro de 1995 . . Bra&ilia, ao

Senhora

Latina •

Christine Stewart,

Ãtric~

2.

de

Outubro de 1995 .

secre~ria

de Estado

relaçó-s

audio~isuais,

culturais

e

e assia
c~aerciais

contribui~

entre os dois

proporçio

das

=

Contratan~G,

contribui;ões dos

àocumeneaçác

desenvolver

pa~•••·

'dist:ribu.ic;::àe: das
eoo~eracãc.

receitas,

cc-produtores

para

e

ainda

e

~~~erna~~va-•~~e ~o sra~~~

i•plUen"Cacao. c:o qr:e
!:lar:=!.-;.e-t!•

~•rao•

elo a::-:iqc

s.

Nessas

Exc9lincia

:

4~,

nel.~

o

Acordo

requlaaanta
cada

Parte

projetes.

ouua::

uedid&s

a
de

Governo da

Mis·~-

~nãd~, par~ axamin~~

~

se ãisDOe.

'

::

inciso :.

d& Cana~i-:uic;ão

c~~!çõe~.

anex~

e no

•~ca:ece:-

\/'OS!:::

sUO.•~=

projeto de

Nacional, aeaapanhado do
entre

o

as

·

comissão
~sriódic~

da

dos

inscri~o

prevendo

conj~ta

produçio

para

prevé concessão de beneficias à& obras cc-produzida., e
a

~rica

daquele pais.

o Acordo •• apreço visa a facilitar a
obras

para

lado

te~o

RepUblic~

à

r.:xcell!r.:ci3.

elevaaa

·~

conveniêncl.:.

at:.

Feoeral.
c~nsiãeraçio

Mensaqe~ Presiae~cia!,

ao

de

Voasa

conqresso

do Acordo àe Cc-Produção

AUdiovisual

Feciera~iva d~ Brasi~

Governe

Canadá.

Respeitosamente.

LUIZ FELI~E LAMPREIA
Ministro das Relações Exte:t"iores -

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

e

~

do
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 152,
DE 1995
(N° 74/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto 'do· Acordo de Cooperação
para
Redução
da
Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e
ao ·Tráfico I1icito de
Entorpecentes
e
Substâncias
Psicotrópicas,
ce1ebrado
entre
o
Governo _da· Repúb1ica Federativa do
·arasi1 e o Governo da Repúb1ica de ·
Cuba, em Brasi1ia, ·em 29 de agosto de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decre.ta:
Art.

1°

Fica

aprovado

o

texto

do

Acordo

de

Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido
e Combate 'à Produção e ao Tráfico
Substâncias

Psicotrópicas,

I1í~ito

ce1ebrado

Repúb1ica Federativa do Brasi1 e

o

de. Entorpecentes e

entre

o

Governo

da

Governo· da Repúb1ica de

Cuba, em Brasi1ia, em 29 de agosto de 1994.
Parágrafo

único

"

Fioam sujeitos

à

aprecia.ção

do

Congresso Naciona1 quaisquer. a tos que' imp1iquem modificação do
referido Acordo, ·assim como quaisquer ajustes comp1ementares
que,

nos

Federa1,

termos

do

acarretem

inciso
encargos

I

do
ou

art.

49

da. Constituição

compromissos

gravosos

ao

património naciona1.
Art. 2° ~ Este decreto 1egis1ativo entra em vigor na
data de sua pub1icação.
Art. 3°

t_ Revogam-se

as ciisposic;:ôes em contrário.
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MENSAGEM·N" 1.253, D~ 1994
De coaf~ .com o· disposiD no ltli&O 49, ~ ·1, da Consliluiçlo Fedenl.
Excel&ciu, IICOI!IpOIIllad de E•pos;çto de Mocivos
do Senhor MinisUo de Estado das. RcloçCcs Exteriores. o reuo do Acordo de Co!>pua;lo pora
Reduçao da i:lemanda. Pmieaçlo do Uso lodevido e Combale l Produçlo e 10 Tdfico Ílíc:ito de
Enrarpec:aues e Subsllncias Psicolnlpicas. celebrado entte o Clowmo da Reptlblic:a FedemiYa elo

"'!baldo 1 elenda coosideraçlo de Vosoos

Brasil e o Oowmo da Rep6büca de Cuba. em Brasília. em 29 de I&OSIO de 1994.

-Brasília.
·.

2S

,

de dezemro

;....rf..Li.

~

de 1994.

-

EXPOSIÇÃO DE ~OTIVOS N" 633/MRE, DE 22 DEZEMBRO DE 1994, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕS EXTERIORES.
zzcelentissiao Senhor Presidente da Repúbliça.
Elevo &.apreciação de

ygs~a

Excelência o anexo Aao%4o de

cooperação eatre- Brasil • CUba. para Reduç:ão da .o-azula, , PzeYeDqio
do Vao Indevido e CoBate ã I'Z'oduc;:ão e ao '!'ráfico Zlicitos de
Entorpecentes
•
SUbat•nciaa
Psicotrôpicas,
que
assinai· u
Brasília, no d.ia 29 ele agosto último, juntamente coa o Chanceler
cubano,. Roberto Robaina González, por ocasião da sua vis~ta ao
Brasil.
2.

o referido acorc:lo contempla,

ipt;u alia, o

interc:Ambio

de informac;:õe:~~ e experiéncias ,nos· aSpectos mais relevantes de
combate a produ.çio e ao trD.fico i!icito de droqa&, bem como a
coordenação de estratég'ias de prevenção do abuso de droqas. àE.

reabilitação de dependentes e de controle de

pre~rsores

químicos.

j ã assinou acordos semelhan't.e~ com '. outros pa1ses das
o que te~ permitido reforçar no plano externo a politica
de controle de tráfico ilicito e do uso indevido de óroqas.

O Brasil

~ericas •.

Nessas condições, subme't.O a Vossa Excelência o anexo
de mensa9em ao Congresso Nacional, para fins de aprovação
do referido instrumen~o.
3.

projet~

CEUJO

fr..

11. AMdRZK

Ministro de Estado das

Relaçêes·E~eriores
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GOVERNO

DA
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REP0BLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL E O GOVERNO DA REPOBLICA DE CUBA PARA REDUCXO DA DEMANDA
PREVENCXO DO USO . >~DEVIDO E COMBATE A PRODUcAO E Ad TRAFICO
IL!CITOS QE ENTORPECENTES E SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS

o Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da RepÚblica de Cuba

(doravante denominados •partes Contratantes•),

Consciente& de que o uao indevido e o tráfico il!cito de
e .ubatinc~a. psicotrópicas representam uma qra~• ameaça

ent~rpeeentea

i. saúde

baaea

e ao ' bem-estar doa

econêmi~aa,

Guiados pel.oa·
vigentes

aerea humanos

e um prob).ema que afet& aa

culturais e politicas da sociedade:
cbjetivoa e

~br.

princ!p'ios que regem oa tratados
entorpecentes e

paicotrópic:aa;
De conformidade

com os propóSitos da Convenção Onica de 1961

.obré Entorpecentes, emendada pelo
.obie Subatinciaa Paicotrópic:a.s de
Unidas

cont..ra

o Tráfico
Psicotrópicas de 1988:

·rlicito

Protocolo de 1972, da Convenção
1971 e da convenção daâ Nações

de

Entorpecentes

e

Substãncias

Acordam:

ARTIGO I

1.

As Partes contratantes, respe_itad.as as leis e os regulamentos

em vigor em seus resPectivos países, propõem-se a harmonizar suas
politicas e a reali"z'ak- programas coordenados para a prevenção do uso
indevido de droqas, a reabilitação do far.macodependente e o combate ã
produção e
ao tráfico
ilícitos de entorpecentes e sub•tãncias
psicotrópical:l.
2.

A.s politicas· e os . programas acima

.mencionados

levarão

conta as convenções internacionais em vigor para ambos os países.

em
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ARTIGO II

1.

Pa;a

atinq~r

os objetivos referidos no

parâgr~fo_anterior,

autoridades designadas pelas Partes Contratantes
sequintes atividadea, obedecidas as disposições de
respectivas:
a) intercâmbio

a~

desenvolverão f.aa
suas legislações

de

informação policial e judicial sobre
produtores, processadores, traficantes de entorpecentes e

paicotrópicoa e participantes em delitos conexos;
b, estratégias coordenadas

para a

prevenção do

u~o

indevido

de drogas, a reabilitação do farmacodependente, o controle
de precursores
e .ubatinciaa ~!micaa utilizadas na
fabricaçio de drogas, bem c:omo o combate i producio e ao
~ifico
ilicitoa
de
entorpecentes
e
aubatinciaa
paícotrópic:aaJ

c) interciabio ~ inforaaçõe• ~bre proqraaa• nacionaia que
.. refira. la atividadea previstas na allnea anterior,

d) cooperação técnica e científica viaando'a intenaifiear o
estabelecimento de medidas para detectar, controlar e
erradicar plantaçõe• e e11ltivo• _ealizadoa COIII o objetivo
de~~w-zlz-.·-eutozpac:Bnte .. e· subatinci... p•ic~trópicaa violação ao dispoato na Convenção de 1961, na aua for.aa
-ndada;
e) intercimbio de
informação e experiinciaa aobre auaa
reapOoctivaa legialaçõe• e juriaprudinciaa - . .tiria de
entorpecentes e .ubstineias paic:otrôpicaar
f) intercâmbio de informação sobre as sentença• condenatórias

pronunciadas contra
conexos;
g)

narcotrificantes e autores de delitos

fornecimento, por
solicitação
de
du
Contratantes, de anteCedentes sobre. narcotraficantea
autores de delitos conexoar

•

h) ~tercimbio de func:ionirioa de ••us aerviçoa ca.petentea
para o · eatudo daa técnicas eapecializadaa utilizadas cada país; e
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i)

comum acordo, de 111ecaniDOa que
considerem necessários
para a adequada execução
compromisaoa assumidos pelo presente Acordo.

estabelecimento, de

2.
As informações que reciprocamente se proporcionar. . aa Paztea
contratantes, de conformidade com as al!neaa a) e g) .do parigrafo 10
deste artiqo deverão constar de documentos oficiais doa respectivo•
ser.viçoa públicos que terão cariter reservado.

ARTIGO III

Para os efeitos do presente Acordo, entende-se por •aervicoa
competentes• o• órqioa oficiais encarregados em território de cada u.a
das Parte a Contratantes, da prevenção do uso inclevido de cb:09U, da
reabi1itação dO farmacodependente, do ~ate i produção e ao trifico
ilicitoa de entorpccen~a e substâncias psicotrõpicaa e toda outra

instituição que os respectivos Governos designem em caaoa específicos.

ARTIGO IV

Com vistas i consecução dos objetivos do pre..nte Acordo,
representantes dos dois Governos reunir-se-io. por solicitaçio de aaa
das Partes Contratantes, para:
a) recomenaar aoa Governos, no âmbito do pre..nte Acozdo.
programas conjuntos de aÇio que serio desenvolvidos pela.
órgioa competentes de cada paísr
b) avaliar a

cumprimento-~-

ta i.- programas c5e aç:ão.,_

c) elaborar planos para a prevenção do uao indevido • a
repressão coordenada ao trifico ilícito de entorpecentes •
subatinciaa
paicotrópicu·
e
a
real:>ilitaçio
do
farmacodependente: e

d) propor .os respectivos Governos .. reco.endaçõea que
conaidereia pertinentes para a -lhor aplicaçio do prea~nte
Acordo.
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ARTIGO V

coatratantaa deaignaa ·. o• ra~~p~~ctlwoa Jliftiatlrloa
llxtedona para coordenar aa atlddadaa praYiatu DO

Aa Partes

daa Jlelacõe•
artigo II.

Alt'l'IGO VI

o prannta
AcOrdo podar~
• r -lflc:ado,
por
c:miaant!Mnto palaa
Partas coauatantea,
por
troca
da
dlploaltlcaa. '!'ala
antrarlo - vigor· de C:onfozaidade
nllpllctiYu leglalacõaa naclonala.

-nda•

IIGtuo
ttotu
coa u

Alt'l'IGIO VII
.
.
1.
cada. Parta
coauatante DOtific:arl
a oaua,
por . Yla
diploaltica, do
"""'PriMnto . doa
proc:ad~ntoa
ulgldoa
palas
napac:t1Yu leglalacõaa internas para aproYac:lo do pnnnta Acordo, o
~ antrarl ..;. · vigor na data de · nc:eb~nto da aagunda daatu
notiflc:açõaa.

2.
Q presente Acordo podarl aar dllllUnciado por qualquer Partes C...tratantaa, -ianta .,.......lc:açlo, por Yia diploaltic:a,
1•1•1 - • • da antac:edhc:ia.
Falto kaallla.,....,lares,
DOa idio.aa
lqaa~nte autintlc:oa.

!1018

;&I~

du
I

c:oll

- 2t da atoato
portogals a a.,.-1,

I* ...0.LICA

PIIDDA'l'IVll 110

-IL

c:a&oJoo"•• · - i a
Jliftlatro da latedo daa
Jlelacõaa Bxtariona··

DE CUU.
to DDbs•• 7
,,_
llin18tro 4u . .1acaea
llxtedorea

r r

À Comissão de Relações Exteriores -e Defesa Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O expediente lido vai à ptJJiicação.
O Projeto de Decreto Legislativo n2 150, de
1995, que acaba de ser lido tramitará com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos dos
ar1s. 223, § 12, e art. 64, § 1.0., da Constituição, combinados com o art 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art 122, 1[, b, do Regimento
Interno, combinado com o art 4" da Resolução n2
37, de 1995, do Senado Federal, a matéria poderá
receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
0 SR. PRESIDENTE ( Jefferson Peres ) - Nos
termos do art 376, c, do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da Resolução n2 37, de 1995, do
Senado Federal, os Projetas de Decreto Legislativo
n2s 151 e 152, de 1995, lidos anteriormente, terão,
perante a Comissão de Relações Exteriores e Delesa Nacional, o prazo de cinco, dias úteis para recebimento de emendas, findo o quai a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por iguai período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Encerrou-se o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n2 96, de )995, do Senador
Roberto Requião, que altera os ar1s. n2s 243 e 244
do Regimento Interno, que versam sobre autoria das
proposições.
·
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Cãmara n2 115, de 1993 (n2
824/91, na Casa de origem), que regula direitos e
obrigações à propriedade industrial;
-Projeto de Resolução n2109, de 1995, que dá
nova redação a alínea g do art 22 da Resolução n2
20, de 1995, do Senado Federal;
- Projeto"de Resolução n2 110, de 1995, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Município de Guarulhos (LFTM-GRS),
cujos recursos serão destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Municipio:
- Projeto de Resolução n2 111, de 1995, que
autoriza o Estado do Ceará a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no
art 4" da Resolução n2 11, de 1994, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito junto ao
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Banco do Nordeste do Brasil SIA- BNH, no valor de
trinta e oilo milhões, quinhentos e noventa e sete
mil, quatrocentos e doze reais, equivalentes a quarenta e dois milhões, seiscentos e dois mil dólares
americanos, ao ~io de 31 de maio de 1995; e
- Projeto de Resolução n2 112, de 1995, que
autoriza o Estado do Ceará a elevar, temporariamente, em caráter excepcional, o limite previsto no
art 4" da Resolução n211, de 1994, do Senado Federa!, e a contratar operação de crédito junto à Caixa Econõmica Federal, no valor de setecentos e três
mil, oilocentos e trinta e dois reais e dezanove centavos.
O Projeto de Lei da Câmara n2 115, de 1993,
recebeu 24 emendas, portanto volta às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econõmicos, para exame das emendas; os Projetas
de Resolução n2s 109 a 111 , de 1995, não tendo racebido emendas, serão incluídos em Ordem do Dia,
oportunamente.
São as seguintes as emendas apresentadas ao Projeto de Lei da Cãmara n2
115,de 1993:
EMENDAS
Senadores
Esperidião Amin
Geraldo. Melo
João Rocha
Jonas Pinheiro
José Eduardo Outra
Júnia Marise
Marina Silva
Osmar Dias
Roberto Freire
Roberto Requião
Romlldo Cunhá Uma

EmendasW
259
245,246
254
252,253,255,262,
263,264,265
261
248, 250, 256, 258
243
247
244, 257
. 242, 249
251, 260

EMENDA No. 242- PLEN
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
•Art 32. Aplica-se também o disposto
nesta lei:
I - ao pedido de patente ou de registro
proveniente do exterior e depositado no Pais
por querri tenha proteção assegurada por
tratado em vigor no Brasil e cuja legislação
nacional de seu país de origem contenha os
mesmos preceilos estabelecidos por esta

lei; e
11 - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país cuja legislação nacional con-
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"Art.1 O................................................

tenha os preceitos estabelecidos por esta
Lei e assegure aos brasileiros ou pessoas
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalente,s.•

.

o

EMENDA ~243- PLEN
Dê-se ao inciso VIII do artigo 1O a seguinte redação:

..

"VIII - técniCas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico
para aplicação no corpo humano ou animal. •
Justificação
Retoma-se aqui à redação original do PL rJ2
115/93. O texto do projeto não considera como invenção um método terapêutico para aplicação, por
exemplo em plantas, que são seres vivos. Assim,
um método de combate às pragas em vegetais e na
lavoura não seóa considerado como invenção. o que
representa um desastroso relrocesso em termos de
proteção patentária, proteção esta já provida pelo
atual Código de Propriedade Industrial e acolhida
plenamente pelo próprio INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial), que vem seguidamente concedendo patentes nesta área
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Marina Silva -José Eduardo Outra.
EMENDA N2 244- PLEN
Dê-se ao inciso IX do
· seguinte redação:

art. 1o do PLC 115/93 a

.

materiais biológicos, inclusive o genoma e as
seqOências genéticas, ainda que isolados da
natureza. e os processos biológicos na!t.rais".

Justificação
A presente emenda visa melhor especificar os
termos de reciprocidade estabelecidos nesta Lei.
Não se pode conceder direitos de patente a estrangeiro, pessoas física ou jurídica, cuja legislação nacional não preveja os mesmos direitos aqui concedidos. O princípio da reciprocidade é aceito internacionalmente e reconhecido também no projeto aprovado pela Câmara e pelas Comissões do Senado que
analisaram a matéria. No entanto, existem lacunas e
imprecisões que precisam ser aperfeiçoadas, pois
um tratado pode dispor sobre termos específicos
desta legislação e o pedido de patente apresentado
pode estar baseado em di5p95itivos que não estão
abrangidos pelo tratado.
·
A redação proposta por esta emenda visa cobrir estas lacunas para melhor proteger os interesses nacionais e reforçar princípio da reciprocidade
internacional estabelecido no projeto.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Senador Roberto Requilio.
•

.

- ix·=·~--~-~~-;;;;;;-~··;;;;;;;·~;· e
Justificação
Esta emenda pretende restabelecer uma conceituação mais precisa acerca das reformas de
vida patenteáveis, embora sem ctescer a apreciações tecnicistas. O objetivo é meramente evitar
com precisão qualquer possibilidade de patenteamento de seres vivos superiores, como plantas e
animais. Esta opinião representa consenso na sociedade brasileira do ponto de vista ético e moral,
além de salvaguardar interesses do desenvolvimento nacional.
Qualquer redação menos precisa poderá significar apropriação irrestrita de um grande conjunto
da biodivl;lrsidade brasileira, sem o pagamento de
um centavo ao Brasil a títulos de •royalties". Isto se
deve ao fato de que numerosas espécies nativas no
Brasil já foram colecionadas em bancos de germeplasmas estrangeiros e que seriam agora. com a redação proposta, consideradas modificadas, e, portanto, patenteáveis.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. Senador Roberto Freire - Osníar Dias - Roberto
Bequião- Marina Silva -Eduardo Suplicy•

a

EMENDA N2 245- PLEN
Dê-se ao inciso IX do art. 1o a seguinte redação:

"Art. 1O.............:.................................
IX - o todo ou qualquer parte de seres
vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processo,.
biológicos naturais."
Justificação

a

Esta emenda aperfeiçoa
redação do PLC
115, garantindo que o patenteamento de microorganismos, determinado pelo Acordo GATTfrRIPS, se
fará apenas para aqueles que tenham sido objeto de
intervenção da atividade inventiva humana Não se
permite com esta redação o patenteamento de meras descobertas, excluindo do patenteamento a rica
biodiversidade nacional da forma em que é encontrada na natureza
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995.
- Senador Geraldo Melo.
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EMENDA N2 246- PLEN
Emenda ao PLC rfl 115/93, que regula direitos
e obrigações relativos à Propriedade Industrial.
Dê-se ao inciso III do art 18 a seguin!e redação:
"Art. 18.................................- ••.•••.••••

III - o todo ou parte dos seres vivos,
exce1o os microorganismos que atendam
aos três requisitos de patenteabilidade- novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previsros no art 82 e que não sejam mera descoberta."

Justificação
Esta emenda visa adequar as condições de pa1an1aamen1D de microorganismos que ao dispoS1o
no Acordo GATTfTRIPS. Assim o paten1aamen1o se
fará apenas para os mlcroorganismos que represen!em novidade, tenham sido obje1o de atividade
inventiva através da intervenção huiT1ÇIIla e tenham
aplicação industrial. Com esia redaçãó não se permite o paten!eamenlo de meras descobertâs, eliminando a possibilidade de pa!en1aamento da vasta
biodiversidade nacional na forma em que é encon•
. Irada na natureza
Sala das Sessões, 19 de. outubro de 1995. Senador Geraldo Melo.
EMENDA N2 247-PLEN
Acrescente-se' ao
seguintes parágrafos

art

22 do PLC rfl 115/93 os

"Art; 22...............................................

§ 12 No caso de microorganismo transgênico e processo bio1acnológico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização
em único processo industrial.
§ 22 Para os efeitos desta lei, considera-se processo biotecnológico todo e qualquer encadeamento de ações, exce1o o de
p~os biológicos naturais, que utilize organismos vivos para elaborar ou modificar
produlos, melhorar plantas e animais ou obter, desenvolver e modificar microorganismos, para uso específico.

Justificaçao
Cuida-se aqui de estabelecer os limites do paten!eamenlo de microorganismos e processos· biotecnológicos para um processo industrial específico,
de modo a se evitar a paten!e ampla de um recurso
genético, que significaria um monopólio danoso ao
patrimônio do Pais.
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A Comissão de Constituição e Justiça aprovou

a inclusão de 3 parágrafos a este artigo. o 12 e 22

davam maior concretude ao especificado no art 18,
inciso III, quanto a vinctdação da paterlte de microorganismos transgênicos e processos bio1acnológicos
a um único processo industrial. Na votação da Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado apenas o parágrafo 1º- que se refere a microorganismos
transgênicos, tendo rejeitado o mesmo para os processos biotecnológicos. Como ambos os dispositivos contem os mesmos termos, a decisão da Comissão de Assuntos Econômicos ficou incompleta por falta de esclarecimento quanto ao teor dos parágrafos.
A nova redação dada por esta emenda pode
dar maior objetividade ao texlo, reunindo num único
parágrafo as disposições contidas nos parágrafos 1 ºe 2º- do artigo 22, na forma em que foram aprovados
pela Comissão de Constituição e Justiça O parágrafo 22 que define processo bio1acnológico repete a redação dada pela § 32 do texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de ressattar a necessidade desta definição para evitar interpretações dúbias.
A Permanecer o texlo original poderá o mesmo
se transformar na via legal de apropriação gratuita.
de nossa biodiversidade, em evidente conflito com o
disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica,
já assinada pelo Governo brasileiro, que no seu artigo 15 dispõe que o acesso aos recursos genéticos
deverá ser regulado por legislação específica e soberana dos países signatários.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. Osmar Dias - Roberto Requiao - Marina Silva Eduardo Suplicy- Roberto Freire.
EMENDA N2248-PLEN
Dê-se ao art 42 e seus incisos I e 11 do PLC rfl
115193 a seguinte redação, st.primindo-se o inciso III:
"Art. 42. Uma patente conferirá ao seu
tilúar os seguintes direitos exclusivos:
I - quando o obje1o da patente for um
produ1o, o de evitar que terceiros, sem seu
consentimenlo, produzam, usem, coloquem
à venda, vendam ou importem com esses
propósitos aqueles bens;
11 - quando o objeto da patente for um
processo, o de evitar que terceiros, sem seu
·consentimenlo, usem o processo e usem,
coioquem à venda, vendam ou importem
com esses propósi1Ds o produ1o obtido diretamente por aquele processo, ressalvado o
disposlll nos arts. 1O e 18."
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Justificação

a

Esta emenda a:aota
exala linguagem do
GATT/TRIPS em seu artigo 28, para que não pairem
dúvidas sobre a extensão dos direitos do titular da
patente de produto e de processo. Espera-se que
com esta redação estabeleça-se o consenso, uma
vez que este Acordo tem sido utilizado como paradigma para o desenlace de todos os pontos polêmicos. Ao se acolher esta forma, listam-se todos os
enormes direitos do lifular quanto a cada tipo de patente, seja de patente ou de processo.
Implanta-se também a ressalva aos arts. 10 e
18, que tratam justamente do que não é invenção e
do que não é patenteável, respectivamente, sendo
perfeitamente adequado, portanto, como limitação
dos direitos do titular.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. Júnla Marlse Roberto Freire - Roberto R&quião- Marina Silva -Eduardo Supllcy.
EMENDA N2 249- PLEN
Dê-se ao § 22 do art 42 a seguinte redaçãó:
"Ar!. 42. ······················•····················-·

§ .22 Para a comprovàção de violação
de direito da patente de processo, quando o
produto é novo e existir probabilidade signifi.
cativa de o produto ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz·. depois de empregar razóaveis esforços, de determinar o processo efetivamente
utilizado, a autoridade judicial poderá exigir
que o demandado prove que o processo utilizado é distinto do processo patenteado."
Justificação
A inversão do ônus da prova é uma instituição
que contraria princípios fundamentais do direito brasileiro, e deveria ser evitada, por ser instrumento de
coerção. Não é possível, entretanto, excluí-la, em
virtude de estãr prevista no texto do Gatt!Trips, ao
qual aderiu o Brasil. Assim sendo, buscamos ofertar
a nossos pares um texto que, ao mesmo tempo em
que atende os ditames do Gatt/Trips, define condições prévias para que apenas se faça uso dessa instituição em casos resbilos, onde há presunção de uso
do processo por titular não autorizado e haja reais
dificuldades para que o titular possa comprovar a infração.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. Senador Roberto Requião - Marina Silva - Roberto Freire - Eduardo Suplicy.
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EMENDA N2250-PLEN

Acrescente-se o seglinte artigo após o art. 44 do
PLC n2 115193, renurnerando-se os Slbseqoentes:
"Ar!. É dever do titular da patente iniciar no País a exploração efetiva de seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão,
admitida a interrupção por prazo não superior a 1 (um) ano, entendendo-se a exploração efetiva por fabricação ou produção local
nos limites do território nacional, de modo a
atender integralmente a demanda do mercado, em quantidade e qualidade. •
Justificação
A proteção à propriedade industrial não pode
ser considerada o simples atendimento ao direito natural de compensar o autor da invenção pelos esforços empregados na pesquisa, ou o meio adequado
para estimular novos esforços com vistaS a novos
desenvolvimentos. Para tal tipo de estímulo há formas de recómpensa menos onerosas à sociedade
que o sistema de monopólios temporários dás patentes.
Quando um país concede proteção a invenções e a marcas, ele busca ampliar o estoque de tecnologias que devem estar à disposição da sociedade
para a produção de produtos e serviços melhores e
mais baratos. A tecnologia patenteada se soma à
tecnologia não protegida, tanto de origem interna
como externa, e se reflete no aumento da criação de
tecnologia própria
Por esta razão é que cabe aos 1itulares das patentes concedidas a sua exploração efetiva no país
que concede o monopólio, além do integral desvendamen1o de suas invenções. S6 assim será possível
acrescer novos conhecimentos ao conhecimento local disponível, os quais serão apreendidos não só
pela leitura dos documentos descritivos, mas também por meio da prática da produção aperfeiçoando
os recursos humanos envolvidos no processo industrial, além de fazer usa dos recursos naturais do país
hospedeiro.
Assim, conclui-se que a manutenção de um
sistema de patentes só tem sentido para um país
que tenta desenvolver-se, se forem cumpridos integralmente os dois deveres básicos acometidos aos
tifulares das patentes: o desvendamento integral da
tecnologia patenteada, seja um processo industrial
ou um produto, e a expioração efetiva da patente no
país concedente, quer diretamente pelo titular, quer
através de licenças concedidas a uma empresa locai. Confirma esse entendimento o próprio texto da
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Convenção de Paris que, nos seus 11 O anos de vigência, sempre considerou a fal1a de exploração efetiva da patente como um abuso do direito do tibiar.
No PLC no. 115193, o dever de exploração efetiva está contido, mas de forma indireta, ao prever
que a licença compulsória será utilizada para prevenir a nãcrexploração da patente no território brasileiro. Julgamos conveniente explicitar, no texto do· projeto de lei, este entendimento. Louvamo-nos. para
tal, no projeto original enviado pelo Executivo à Câmara, que previa um capítulo definindo claramente
os deveres dos tílulares, entre os quais se sobreleva
o de exploração efetiva.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. Júnia Marise ~ Roberto Requiao - Marina Silva Roberto Freire- Eduardo Suplicy.
EMENDA N9. 251-PLEN
Acrescente-se na Seção I, do Capítulo V, do
Título I, do Projeto de Lei da Câmara rJO. 115/93, o
seguinte artigo:
"Ar!. São deveres do ~lar da patente:
I -.desvendar integralmente o objeto
da patente; e
.
11 - iniciar no País a exploràção efetiva
de seu objelo dentro de 3 (três) anos da
concessão, admitida a interrupção por prazo
não superior a 1 (um) ano. Entende-se por
exploração efetiva a fabricação ou produção
local; nos limttes das fronteiras nacionais, de
modo a atender integralmente a demanda
do mercado em quantidade e qualidade".

Justificação .
Há controvérsias no entendimento sobre a expressão "exploração efetjva•, em que alguns teimam
em considerá-la atendida pela simples imJ)ortação.
Embora o sentido da emenda do relalor dê a entender que exploração local seja apenas aquela atendida por fabricação local, como aliás está expresso na
exposição de motivos do relator, é preferível esclarecê-lo definitivamente por meio desta emenda
Senado Federal, 18 de ou!Lbro de 1995. - Senador Ronaldo Cunha Lima.
EMENDA N9. 252- PLEN
Retirar do artigo 71 a expressão "de interesse
público", passando a ter a seguinte redação:

"Art. 71 - Nos casos de emergência
nacional declarados em alo do Poder Executivo Federal, desde que o tílular da patente ou seu r!Cenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício,
6cença compulsória, temporária e não exclusiva para exploração de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.
Parágrafo único. O ato de concessão
· da lieença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação."

Justificação
As licenças eompuiSórias, neste caso, se justificam apenas pela superveniência de situação de calamidade pública. Retira-se a expre5São "por interesse público" pelo fato de tal conceito ser demasiadamente amplo, podendo, portanto, ser invocado para,
injustificadamerrte, enfràquecer o direito de patente
de produtos que estão diretamente relacionados ao
bem público como produtos para á saúde, alimentação, transporte e segurança Estes produtos com
esta redação, ficariam praticamente isentados de
proteção patentária, bastando para islo invocar-se
qualquer razão "em nome do interesse público".
· Brasma. 20 de Ou!Lbro de 1995. - Jonas PInheiro.
EMENDA W. 253-PLEN
O artigo 131 passa a ter a seguinte redaçã:

"Art. 131 - A proteção de que trata
esta lei abrange o uso da marca em papéis,
impressos, embalagens, propaganda e docume.ntos relativos à atividade do ti!Uar."
"Parágràfo único - O uso comercial de
uma marca não será injustamente sobrecarregado com exigências especiais, tais como
o uso com outra marca ou designação, o
uso em forma especial ou ainda o uso em
detrimento de sua capacidade de distinguir
os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa"

Justificação
Esta alteração é fetta para compatibilizar o texto do PLC-115193 com o texto do Artigo 20 do
TRIPS, já incorporado em nossa Legislação através
do Decreto Legislativo nO- 30 de 15-12-94 e do Decreto nO- 1355 de 30-12-94.
Brasilia 20 de ou!Lbro de 1995. - Jonas PInheiro.
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EMENDA.N" 254 - PLEN
Acrescente-se ao art. 132 do PLC 115/93. o seguinte inciso:

"Art. 132......................................................................................
V - impedir a livre circulação de produto contido em vasilhame.
recipiente ou embalagem reUtilizáveis para o' mesmo produto. embora t;,bricado ou
comercializado por outrem, não havendo, neste caso, nenhuma restrição à troca de vasilhame.
recipiente ou embalagem de qualquer marca por qualquer consumidor, nem à sua reutilização
por outra empresa licitamente habilitada para fabricar ou comercializar o produto."
EMENDA~

Ao Projeto de Lei da Câmara n• li 5, de 19~ (PI:
n• 824/91, na origem), que nRegula direi!IJ.< e
obrigações relatims à propriedade industri<~l".

Dê-se à alínea b) do art. 190 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 190.................................................................................... .
b) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame.
recipiente oü embalagem que contenha marca legítima de outrem, ressalvado o disposto no
inciso V do art. 132. •
JUSTIFICAÇÃO

Há produtos comercializados em vasilhames, recipientes ou embalagens
que pertencem de fato e de direito ao consumidor. Estes recipientes ostentam a marca legitima
de determinada empresa, mas que é veiculada em um meio que não é propriedade da empresa.
nem quando o vasilhame está em processo de reabastecimento no interior da fábrica.
O consumidor. cada vez que necessita do produto. dirige-se ao ponto de
venda levando um recipiente vazio. de sua propriedade. para trocá-lo por outro. que contenha
o produto adquirido. O vendedor efetua a permuta e repassa este recipiente ao industrial que o
revisa, reabastece e o devolve ao mercado. dando continuidade ao ciclo de comercialização.
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O texto do PLC 11 5/93, tal como está em sua cláusula penal relativa às
marcas, irá vincular definitivamente o consumidor à marca do produto que estiver gravada em
seu vasilhame, viciando a necessária concorrência que deve prevalecer no mercado e
contribuindo para se criar um cartel intransponível.
Aqueles que conseguirem o predomínio na venda de vasilhames prémarcados terão um mercado cativo para o produto envasado, uma vez que o consumidor, uma
vez adquirido o recipiente, não poderá jamais comprar o mesmo produto de outro fabricante
porque estaria contribuindo para a consecução de um crime.
Além disso, o consumidor, sem alternativa, poderá ter os serviços de
fornecimento cada vez mais precários, pois o fornecedor não precisará se esforar para manter
suas posições de mercado.
A emenda ora proposta, ao acrescentar-um ·inciso ao art. 132 limitando
os direitos do detentor da marca e modificando a alínea b) do art. 190 descriminalizando estes
casos, ao mesmo tempo em que não fere os legítimos direitos do titular da marca legítima,
protege, também, a liberdade de merca~resse da população consumidora.

Sala das ,Sessões, em 20 de ou.tubro de 1995

JOÃO ROCHA

EMENDA N• 255- PLEN
"Art. 195 .............................................................................................. .

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de
· testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço
considerável e que· tenham sido apresentados a entidades governamentais
como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos
ou de prod~os agroquímicos que utilizem novas entidades químicas ou de
biotecnologia."
JUSTIFICAÇÃO

Como se sabe o processo de autorização de comercialização, por autoridades governamentais de
produtos novos farmacêuticos, agro-químicos ou de biotecn-ologia envolve a divulgação de
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dados técnicos confidencias pettencentes a quem solicita esta autorização. Estes dados deverão
ser utilizados pelas autoridades exclusivamente para a avaliação técnica destes produtos,
devendo ser protegidos contra uma eventual divulgação não autorizada, o que !lO<fP.ria gerar
práticas de concorrência desleal. esta alteração tipifica o crime de divulgação dessas
informações conforme disposto no it~m 3 do Artigo 39 do TRIPS, já incorporado em nossa
Legislação através do Decreto Legislativo n• 30 de 15.12.94 e do Decreto 1355 de 30.12.94.

Brasília em 20 de outubro de 1995
JONAS PINHEIRO

EMENDA N° 256- PLEN
Dê-se ao att.209 do PLC li 5/93 a seguinte redação:
"Art. 209. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, contratos de rranquia e similares.

§ I •. A decisão relativa aos pedidos d~ regi~tro de contratos de que trata
o "caput" será. proferida no prazo de 90 (noventa) dias, cont~dos da data do pedido do
registro.
§ 2•. O Poder Executivo poderá definir. por meio de decreto, os
contratos de transferência de tecnologia. de franquia e similares que não ficarão sujeitos à
averbação no INPI."

JUSTIFICAÇÃO
O PLC' n• 115/93 transforma o Instituto Nacional da Propri.:dad<!
Industnal em órgão de registro automático e ()assivo, esquecendo-se de que os cnntratos de
transferência de tecnologia; ot>jeto ou não de patentes, muitas vezes apresentam-se repletos de
cláusulas restritivas à produção e à comercialização dos produtos, retrat:mdo a situação de
desequilíbrio reinante entre o detentor da tecnologia e o adquirente. Essas cláusulas restringem
a ação da empresa adquirente, que pode ser limitada na sua produção ou proibida de exportar.
contrariando frontalmente o interesse da economia brasileira. Não é possível que um órgão
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público abdique de seu papel de instrumento de política economtca e de controle. pam
transformar-se em cartório e registrar contratos sem qualquer atuação critica. consaJ,>Tando
oficialmente condições injustas e contrárias ao interesse nacional.

É reconhecido em toda a comunidade ecnnômica mundial a situação de
evidente desequilíbrio nas condições da comercialização da tecnologia entre os concedentes e
os adquirentes. que levaram a maioria dos países a formular diplomas legais que impeçam a
imposição de cláusulas restritiva. e a dar maior poder de negociação à empresa · nacional.
Organismos do porte da Conferência das Nações l'nidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (UNCT AD) têm estimulado o controle e a erradicação das cláusulas
restritivas no comércio da tecnologia. por meio da ação de org3nismos nacionais de controle.
como o INPI.
·

Não se deseja que o INPf seja autoritário e casuísta. Mas pretende-se
que ele possa agir .como instrumento . de política econê>mica. controlando os abusos do
comércio de tecnologia, nos estritos limites da legislação pertinente.
Somos pela manutenção do INPI como órgio controlador do fluxo de
tecnologia. e contrários à sua transforma~ão em órgão de regh~tro. fuzetldo concorrência ao~

cartórios, com publicação de contratos para simples produção de efeitos em relação a
terceiros.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1995

JUNIA MARISE
ROBERTO REQVIÃO

MARINA SILVA
EDUARDO SUPLICY
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EMENDA N" 257- PLEN
Dê-se ao Art. 209 do PLC 115/93 a seguinte redaÇão:
"Art. 209. O INPI fará o reg1stro dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.

1° A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de
que trata o caput será proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ·
data do pedido do registro.
2° O Poder Executivo poderá definir, por meio de decreto, os
contratos d!!! transferência de tecnologia, de franquia e sirnilares que não
. ficarão sujeitos à àverbação no JNPI. _
-

3° O Poder Executivo fica autorizado a criar o FUNDO
·NACIONAL OE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.
4° Sobre.o valor dos contratos de transferência de tecnologia,
de licenças de patentes ou marcas, averf?ados no INPI, incidirá contribuição
para o FUNDO NACIONAL DE ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO, para aplicação em pesquisas tecnológicas no País, à ·
ali quota de 5% (cinco por cento).

5° O recolhimento da contribuição para o FUNDO NACIONAL
OE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO far-se-á na data do
P"!gamento da licença, de uma só vez ou parceladamente, conforme estipulado
nci contrato.
JUSTIFICAÇÃO
A idéia da criação de um fundo nacional de estímulo ao
desenvolvimento tecnológico foi originalmente apresentada .pelo Senador
Oarcy Ribeiro à CCJ, Qnde foi rejeitada por vícios de constitucionalidade.
Tomo. a iniciativa de reapresentá-la, sanando os referidos vícios
por entender tratar-se de ·solução engenhosa no sentido de viabilizar ~
financiamento da pesquisa no Brasil.

Sala das Sessões, 20 de outubro de {995

Senador ROBERTO FREIRE

--
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EMENDA No 258-- PLEN

Dê-se ao art. 227 a -seguinte redação, suprimindo-se os arts. 228 e
229 e renumerando-se os subseqüentes:

"Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as
disposições desta lei, exceto quanto à produtos obtidos por meios ou processos
químicos e a produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos,
bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação e a seres vivos
e produ~os e processos biofecnológiocos, que serão arquivados.

JUSTIFICAÇÃO
Com essa emenda pretendemos excluir do projeto a figura do
"pipeline"
Cons~ste

o "pipeline" em admitir-se a proteção de patentes a
produtos e ·processos já caidos em domínio público. O sistema internacional de
patentes tem poucos princípios básicos indiscutíveis. Um deles é que só pode ser.
objeto de direito de patente um invento que tenha, a par de reconhecida atividade
inventiva, clara aplicação indrLstrial e, finalmente, característica de novidade

absoluta.
Os inventos já divulgados ao público constituem um grande
repositório de informações,- de acesso livre, a servir como parãmetro e orientação para
novas pesquisas, abrindo caminho para novas invenções. A apropriação desse tipo de
conhecimentos através de registro de patentes constitui uma infringência aos
fundamentos do sistema internacional de patentes, e não encontra razões que a
justifiquem. Ademais, sua adoção traz urna série de transtornos para a economia do
pais em_ que é .concedida, perturbando o sistema de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico nacional, por transformar, de um momento para outro, conhecimentos que
eram utilizados livremente e que tenham servido como base para outras pesquisas, em
co.nhecimentos protegidos e, por isso mesmo, proibidos de uso, sob as penas da lei.
As centenas de projetes de pesquisa em andamento num
determínado pais incluem, na sua formulação, informações contidas em patentes cujo
prazo de validade já se esgotou e, principalmente em pedidos de patentes mais
recentes, que não tenham sido requeridos no país por desinteresse do titular ou por
. proibição legaL
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Permitir que informações caídas em domínio público voltem a ter
vigor de ·monopólio equivale a dar um golpe de morte em inúmeras pesquisas em'
realização no país, que podem estar caminhando no sentido dê obter importantes
avanços para a economia Jiacional. Os custos de tal medida são incalculáveis, pois não
há dados exatos sobre todas as pesquisas em andamento, nas várias áreas do
conhecimento. Mas são certamente elevadíssimos, na medida em que- se sabe que
nossas Universidades e Centros de Pesquisa públicos e privados estão profundamente
dedicados à busca de soluções criativas para os problemas da indústria nacional.
Conceder retroatividade a certos inventos, ainda que isso venha a
agradar a seus titulares, não se justifica sob qualquer aspecto, mesmo quando se trata
de setor como o de produtos farmacêuticos, em que o prazo de maturação para a
colocação de produtos no mercado é maior. A quebra do princípio da novidade pode
vir a tomar-se um terrível precedente, em negociações ,tão sensíveis como as que se
processam no terrena do conhecimento técnico, moeda de troca no futuro dos países
que aspiram a ter alguma representatividade.
Entre os países Ocidentais, apenas o México concedeu -ofavorecimento do "pipeline", no bojo de uma grande negociação que o levou a inserir-·
se no Nafta. A outra exceyão, o Chile, afunitiu o conceito de "pipeline", mas retirou de
seu uso o setor farmacêutico, considerando a importância -do abastecimento de
medicamentos à sua população e a influência que monopólios de produção podem ter
sobre o estabelecimento de seus preços.
Registre-se, igualmente, que o projeto de lei aprovado na Câmara,
que concede o ;;pipeline", nos ·seus artigos 228 e 229, não se limita a prÕdutos e
processos fannacêuticos, mas envolve também os inventos do setor alimentício e do de
produtos químicos. incluídos igualmente no grupo de setores tecnológicos cujos
inventos não são patenteáveis pela legislação em vigor. Destaque-se que na índústria
de alimentos não se exige prazo tão demorado para introdução de um novo produto,
para fantasiar uma justificativa de "pipeline" e que, apesar de não tão divulgado, vai
representar um forte abalo em nosso País.
A concessão do "pipeline" não encontra defesa no interesse da
indústria nacional. O próprio texto do acordo GATT/TRlPS deixou de incluí-lo entre
seus vários dispositivos, já de per si favoráveis aos interesses de .empresas localizadas
nc' países mais industrializados. Conceder direitos retroativos, agredindo os princípios
bás1cos ao sistema de pat.entes, sem qualquer beneficio compensatório para a economia
nacional, não parece uma medida que contribua para valorizar o nome do Senado
Brasileiro. No momento em que se busca estabelecer uma lei de patentes que assegure
equilíbrio entre os direitos dos titulares dos inventos com os interesses maior da
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economia do país, é preciso coragem e descortino político' pará assegurar para aos
nossos filhos um futuro melhor.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995

JUNIA MARISE
ROBERTO REQUTÃO
ROBERTO FREIRE

EDUARDO SUPLICY

EMENDA N° 259 - PLEN .
SÃO ALTERADOS

os SEGUINTES DTS?OSITNOS:

DÊ-SE AO INC~SO IX DO ARTIGO 1O A SEGUINTE REDAÇÃO:
"ART. lO ..................................................................... .

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e matemus
biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos
naturais:" ·

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO lO O SEGUINTE PARÁGRAFO:
"Parágrafo único - ?ara os efeitos desta Lei, considera-se genoma
a soma da constituição genética de um organismo. •

DÊ-SE AO INCISO III DO ARTIGO 18 A SEGUINTE REDAÇÃO:
"Ill - seres vivos, partes deles ou processos biotecnológicos."

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18
SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24
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SUPRIMA-SE O § 3" DO ARTIGo" lO
SUPRIMA-SE OS INCISOS V E VI DO ARTIGO 43
SUPRIMA-SE O § 2" DO ARTIGO 44
ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 2..JO O SEGUINTE PARÁGRAFO:
"Parágrafo único - O Pod.:r Executivo apresentará proposição
legislativa sobre aplicação dos princípios de proteçã 1 da propriedade intelectual relativos
a microorganismos e aos processos biotecnológicos a partir de 1° de janeiro do ano
2.000 ou a partir da conclusão das negociações da Organização Mundial do Comércio
sobre esta matéria, a~segurado o prazo menor."

JUSTIFICATIVA
Nos termos da alinea "c" do artigo 230 do Regimento
Interno do Senado Federal apresentamos esta emenda, que em seu conjunto de
alterações, objetiva a exclusão de toda e qualquer possibilidade de patenteamento de
inventos biotecnológicos. O argumento principal para isso prende-se à inexistência de
conhecimentos cientificamente reconhecidos, no Brasil e no mundo, que possibilitem a
concessão de tais patentes de forma a assegurar princípios mínimos de segurança científica. ética. social e econômica- para o j)ais que as aprovar.
Os inventos biotecnológicos trazem consigo um grande
conjunto de f.1tores que os diferenciam dos demais inventos, o que implica grandes
dificuldades para sua inclusão no cerne das discussões referentes aos demais inventos.
Com efeito, fica dificil caracterizar conceitos como atividade inventiva ou novidade,
requisitos para a concess.io de patentes a inventos inanimados, quando se discutem seres
ViVOS qtiC muito. provavelmente já se encontram na natureza.
-~, __ _
.. .
É quase unânime a opinião da sociedade brasileira - em
pra.tlêryJtl,~,ntc todos os. SC\!~. segmentos - em tomo da inadequação da concessão de

patentes para os seres Vivos superiores. plantas e animais. Da mesma forma, parece de
todo inconveniente a concessão de patentes para os microorganismos. De início, sua
própria conceituação se mC?stra imprecisa conforme se a busque nos meios científicos,
tecnológicos ou jurídicos. A falta de conceitos precisos. as decisões certamente hão de
fundamentar-se no juizo dos tlibunais, os quais serão, pretensamente, especializados no
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tema. Se o nosso siste~a j~1diciário encontra-se mal aparelhado para julg111 "" ~ausas
mais triviais, o que dizer de matéria de tamanha complexidade?
A adoção de um sistema patenteário na área biotecnológica
que venha revelar-se inadequado ao País poderá resultar em trágicas conseqüências para
uma nação que detém grande parte da diversidade genética do planeta. Essa, aliás, não· é
uma opiníilo nossa, mas do próprio Governo Brasileiro, que em seu Relatório (oficial)
para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimentq(
realizada em 1992, no Rio de Janeiro, afirma:
. ..
·
"
A internadonali::açtio da legislação. ·sobre.·
propriedade indust1ÚI aplk·ada aos prodltfos ·!>iológir;os,
cm!fi>rme proposta . por .alguns fX~Íses desenvolvidos,
.permitirá a · aproprit:ção legali::ada daqueles recursos
pelos países mais m•a11çados, que possuem uma vantagem
indiscutíl'l!lem relaçcio aos poise.~ em desenvolvime17/o, 110
que se refere às ti!c:nic:as de utili::ação de recursos
geni!ticos.
Sabe-se hoje que o verdadeiro co/1/ro/e sobre ps .
. recursos· genéticos ·está 110 acesso .à i11jormação do
· material genético e na possibilidade. de seu ·ttso, através
do domínio das técnicas. de · ma11ipulação. Portallfo,
qualt[llf!l' (destaque nosso) lei sobre propriedade
inteledtJal aplicada a e.\:'10 área tenderá a beneficiar
aqueles poises o11de as témicas de utili::ação de recursos
· genéticos esmo mais m'CIIIÇadas. ·(Página 167)"

Deve-se ressaltar a. importância do conhecimento técpico
em um mundo que, cada vez mais, tem a informação como sua mais importante
commodity. O Brasil não detém o conhecimento que o habilite a tratar inventos
biotecnológicos no cerne do seu sistema patenteário. Tampouco o mundo industrializado
- embo111o· muito. à frente·de nosso País no que se refere ao desenvolvimento tecnológico conseguiu formular algum sistema patenteário que ofereça proteçlio aos inventos
biotecnológicos sem trazer à tona toda sorte de contradições e de polêmicas.
Os defensores da adoção de tal sistema pelo Brasil,
cans.-tdos de tentar defender o indefensável, somente encontraram nova munição após a
aprovação dos acordos incorporados à Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações
Comerciais Multilaterais, sob a égide do Acordo Ge;al de Tarifas e Comércio (GATT).
Um dos acordos dessa .Rodada é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Ralacionados ao Comércio (TRIPS) que estabelece, em seu artigo 27, item 3,
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alínea "b", que "os membros também podem considerar. não patenteáveis plantas e
animais, e.'\ceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção
de plantas ou animais, excctuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.
( ... )."
Se o TRIPS tem sido o argumento dos que defendem a
inclusão, em nossa lei, do que disf)9e acordo já aprovado pelo Brasil, ele é também a
maior prova do quanto de controvérsia ainda reveste o assunto patenteamento de seres
vivos. C'om efeito, em postura bastante incomum em acordos desse tipo, o TRIPS prevê,
no mesmo dispositivo que obriga ao patenteamento de microorganismos, que "(... ) O
disposto neste subparágrnfo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo
OMC:" Ora, se países de todo o mundo consideram esta matéria de tamanha polêmica a
ponto de prever que seja revista dentro de 4 (quatro) anos, não há, também, por que o
Brasil p'osicionar-se a, respeito .dela neste momento .

. Propõe-se, aqui, nesta emenda, que o Poder Executivo,
após a apreciação da experiência alienígena a ser observada e o amadurecimento do
assunto na órbita interna, apresente propo,siç\to legislativa sobre a aplicação dos
princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a . microorganismos e a
processos biotecnológicos, que deverá vigorar apenas a partir do ano 2.000 ou a partir
da revisão da matéria pela Organização Mundial do Comércio (OMC). conforme
estipulado noTRIPS (no prazo que primeiro ocorrer).
Consideramos prematura e perigosa a adoção, pelo Brasil,
do sistema de proteção. patentcária para os inventos biotecnológicos, motivo pelo qual
apresentamos o presente conjunto de alterações que visa impedir qualquer possibilidade
de patcntcamcnto de seres vivos e inventos biotecnológicos.

Sala das Sessões, 20 de outubro de I 995

ESPERIDIÃO AMIN
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~MENDA N° 260- PLEN

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:
"Art. 240 - Esta Lei entrará em vigor 1 (um) ano após
sua publicação,
exceto quanto às matérias
disciplinadas no inciso III do art. 18, nos§§ 1° e ? do
art. 22, e a produtos químicos e produtos e processos
alimentícios e farmacêuticos, para õs quais entrará
em vigor 8 (oito) anos após sua publicação."

JUSTIFICAÇÃO
Não hã nada que recomende a adoção de
proteção patentãria para os inventos biotecnológicos a não
ser a aprovação, pelo Brasil, dos acordos incorporados à Ata
Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais, sob a égide do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio (GATT). Um dos acordos dessa Rodada é o Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS) que estabelece, em seu
artigo 27, item 3, alínea "b", que "os membros também podem
considerar não patenteáveis plantas · e animais, exceto
microorganismos e processos essencialmente biológicos para
a produção de plantas ou animais, excetuando-sJI-.. os
processos não-biológicos e micro-biológicos. (. ..)'~
I 1
De fato, não fosse por esse compromisso
assumido pelo País, a imensa gama de controvérsias que
reveste o assunto recomendaria a total exclusão de menção à
possibilidade de patente~mento de inventos biotecnológicos,
os quais trazem consigo um grande conjunto de fatores que os
diferenciam dos demais inventos, ditos inanimados.
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Embora o volume· ··de · conhecimentos hoje
disponíveis não recomende a adoção do sistema de patentes
para a proteção de i~vento.s biotecnológicos, a necessidade de
1
tal medida, a nós imposta ' à partir da aprovação, pelo
Executivo e pelo Congresso Nacional, do texto do TRIPS/GATT,
impõe a adoção do máximo de cuidado e cautela para que o
País não venha a ser prejudicado em seus interesses maiores,
os quais extrapolam a tão propal'ada "inserção na nova ordem
mundial de uma economia. globalizada".
· · Dà mesma forma, não é recomendável que o
·à 'fogres.sar· súbitamente em sistemas patentários
que eriv.ohráril mêdicárru~nto$', produtos químicos e alimentos.
Ti-aU~·:$e ··(iii!' :pr6dútós e processos· que estão na matriz de
nosso desenvolvlmÉmto: e; ~sõbrehido; condicionam a política
de saúde, de bem-estar e . de nutrição para todo o povo
brasileiro.
..

·" ·· :

País· passé·

...
·.·.·:: ·, :.·:.Por·isso; é· fundamental utilizar ao máximo as
prerrogativas .. qt!e ·o próprio texto. do TRIPS nos oferece,
especificamente no que se refere ao prazo d~ entrada em vigor
da nova lei. .A. ess~ r:esp~itp, vale lembrar que o TRIPS, em seu
artigo· 65, parágrafo .1, dispõe que "nenhu/'{7 membro estará
obr-igacfCI a aplic.ar as disposições do presente Acordo antes de
transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC'~ .
/ ·

O mesmo artigo, em seu parágrafo 2, afirma
que "um País Membro em desenvolvimento (caso do Brasil)
tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do
presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo
de quatro anos (. ..
Finalmente, o parágrafo 4 do citado artigo
diz: "na medida em que um pais Membro em desenvolvimento
esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção
patentária de produtos a setores tecnológicos que não
protegia em seu território na data geral de aplicação do

r
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presente Acordo (caso, entre outros, dos inventos
biotecnológicos no Brasil), conforme estabelecido no
parágrafo 2. ele poderá adiar a apíicação das disposições
sobre patentes de produtos na Seção 5 da Parte 11 (Normas
Relativas a Existência, Abrangência e Exercício dos Direitos de
Propriedade Intelectual
Patentes) para tais setores
tecnológicos por uma prazo adicional de cinco anos".

Note-se que todos os prazos concedidos
referem-se a concessões a países em desenvolvimento, não se
tratando das concessões a países membros de menor
desenvolvimento relativo, alvo do artigo 66 e que, maldosa ou
equivocadamente, vem sendo invocado para denunciar que tal
situação não se aplica ao Brasil.
Ressalte-se, ainda, que leigos no assunto vêm
tentando caracterizar o's inventos biotecnológicos como
passíveis de patenteamento ·pela lei de propriedade industrial
vigente, visto que· nela não há impedimento literal. Esquecemse tais . pessoas de que a lei em vigor não detalha o
patenteamento de inventos biotecnológicos pelo simples
motivo de que, à época da aprovação da lei, o estágio de
desenvolvimento tecnológico mundial não refletia as atuais
possibilidades da biotecnologia. Esquecem-se, ainda, de que
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um órgão
público, compete fazer não o que a lei não proíbe, mas o que a
lei explicitamente autoriza, ao contrário do que se aplica a
entes de direito privado. Portanto, não tem qualquer sentido o
julgamento de que ·a lei de propriedade industrial vige?têl
,
auto'=iza o patenteamento de inventos biotecnológicos.
O Brasil, assim, poderia - e deveria - utilizar o
max1mo do prazo concedido pelo GATT para o início da
vigência da proteção patentária · aos inventos hoje não
protegidos pela lei. Isso implica, no caso de inventos
biotecnológicos, medicamentos, alimentos e produtos
químicos, um prazo mínimo de oito anos, motivo da nossa
emenda.
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Esse período de carência deverá ser utilizado
pelo País para o desenvolvimento de tecnologias de ponta que
possibilitem o aproveitament~ dos ricos recursos biológicos
nacionais, visto que a aprovação da lei sem uma política de
incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico pode ser
desastrosa para a utilização de uma das maiores vantagens
comparativas do País, e para que a indústria nacional nos
setores químicos, alimentícios e farmacêuticos venha a se
adaptar e se desenvolver competitivamente, e, principalmente,
para que nossas políticas sociais sejam implantadas no
interesse da sociedade brasileira e não dos interesses
particulares.
·
Nesse período, o Brasil deveria concentrar-se,
também, na aprovação de um instrumento legal que venha a
regulamentar o acesso e a utilização sustentável dos seus
recursos genéticos, conforme já prevê a Convenção sobre
Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil durante a
Conferência do Rio, em 1992, e já aprovada pelo Congresso.
No âmbito institucional, o prazo concedido
pelo TRIPS deveria ser utilizado no aprimoramento de
organismos sem os quais não tem sentido o sistema de
patentes: o poder judiciário e o órgão nacional de patentes, o
Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (lN PI).
No que se refere ao INPI; é forçoso reconhecer
o seu total desaparelhamento Rara lidar com inventos
biotecnológicos. Para não nos determos em maiores detalhes,
basU# mençionar a necessidad~ de que o pedido ·de patente
para inventos biotecnológicos seja acompanhado por depósi~
do microorganismo correspondente. A coordenação de uma
rede de instituições credenciadas para o recebimento de tal
depósito, o controle e a fiscalização das condições de
armazenagem, a investigação de 'atividade inventiva e de
existência de novidade são tarefas que o INPI precisará
desempenhar com algo além da sua atual capacidade. Isso,
certamente, não é trabalho para pouco tempo.
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Finalmente, é fácil ·imaginar .que todas as
divergências em torno de um assunto tão novo e complexo
acabarão por serem decididas nos tribunais judiciários. Se
saltam aos olhos as dificuldades desse Poder para dirimir as
mais simples questões, as polêmicas a respeito de patentes
para inventos biotecnológicos necessitarão de muito estudo e
de uma prévia formulação do E!ntendimento jurídico a respeito
d!i lei aprovada. Por isso, esse prazo de dez anos deve ser
utilizado em toda sua plenitude pelo Poder Judiciário.
Outros setores tecnológicos, cujas invenções
não eram objeto de patenteabilidade até agora, e que passam
a ser objeto de patenteamento, como produtos químicos,
processos e- produtos farmacêuticos e alimentícios,
necessitam de um período de adaptação, sem o qual se verão
diante de sérias dificuldades~ que podem afetar-lhes a própria
sobrevivência.
Càmo já destacamos, o próprio texto do GATT,
cuja adesão pelo Brasil foi recentemente aprovada pelo
Congresso Nacional, leva em consideração um tempo de
adaptação, que pode ir até a 10 (dez) anos para os setores
novos.
Preferimos, entretanto, optar por um período
de 8 (oito) anos que, além de parecer razoável para essa fase
de ajustamento e adaptação, coincide igualmente com o prazo
aprovado pelo Congresso Argentino. Estando o Brasil
empenhado em tornar o Mercosul uma realidade·, é preciso
prever a nes::essidade de harmonizar as várias legislaçõe~. no
que se refere à propriedade industrial. Se tivermos um prazo
menor que o da Argentina, como está previsto no projeto do
relator, as empresas brasileiras ficarão em situação de
desigualdade em relação às empresas platinas. Nesse caso
poderemos ter a situação de as empresas brasileiras serem
impedidas de produzirem certos produtos por serem aqui
patenteados por estrangeiros, ficando as empresas argentinas
autorizadas a produzi-los, por sua lei não estar em vigor, e.
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vender esses produtos no mercado brasileiro, através do
Mercosul.
Do exposto, depreende-se que a aprovação do
prazo de oito anos para entrada em vigor da lei de pafentes no
que se refere aos inventos aos quais não é hoje assegurada
proteção patentária é medida da maior importância para o
País, motivo pelo qual apresentamos a presente emenda
modificando o artigo 240 que dispõe sobre data de entrada em
vigor da nova lei.
Brasília, 18 de outubro d~9S·

Senad()r RÓNALDO CI/NHA LIMA

EMENDA N° 261 - PLEN
Dê-se ao ãrt. 240 do PLC 115/93 a seguinte redação:

"Art. 240. Esta lei entrará em vigOr 180 (cento e oitenta)
dias após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no Ínciso
III do art. 18 e a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a
produtos alimentícios, qUfurico-farmacêuticos e medicamentos, bem como
aos respectivos processos de obtenção ou modificação, para as quais entrará
em vigor 5 (cinco) anos após sua publicação".

JUSTIFICAÇÃO
Embora o volume de conhecimentos hoje disponíveis não
recomende a adoção do Sistema de patentes para a proteção de inventos
biotecnológicos. a necessidade de tal medida, imposta a partir da entrada em
vigor do texto do TRIPSfGATT, impõe a adoção do máximo de cuidado e cautela
para que o Pais não venha a ser prejudicado em seus interesses maiores, os quais
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extrapolam a tão propalada "inserção na nova ordem mwtdial de uma economia
globalizada".
Da mesma forma, não é recomendável que o País passe a
ingressar subitaneamente em sistemas patentários que envolvam medicamentos.
produtos quúnicos e alimentos. Tratam-se de produtos e processos que estão na
matriz de nosso desenvolvimento e, sobretudo, condicionam a política de saúde.
de bem-estar e de nutrição para todo o povo brasileiro. ·
Por isso, é fundamental utilizar ao máximo as prerrogativas
que o próprio texto do TRIPS nos oferece, especificamente no que se refere ao
prazo de entrada em vigor da nova lei. A esse respeito, vale lembrar que o TRlPS,
em seu artigo 65, parágrafo I, dispõe que "nenhum membro estará obrigado a
aplicar as disposiç-ões do presente AÚ1rdo antes de transcorrido um prazo gera!
de um ano após a d,ata de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC".
O mesmo artigo, em seu parágrafo 2, afirma que "um País
Membro em desenvolvimento (caso do Brasil) tem direito a postergar a data de _
aplicação das disposições do presente Acordo. estabelelecida no parágrafo I. por um prazo de quatro anos (. ..) ". Finalmente, o parágrafo 4 do citado artigo
diz: "na medida em. que um país Membro em desenvolvimento esteja obrigado
pelo presente Acordo a estender proteção patentária _de produtos a se tores
tecnológicos que não protegia emseu território na data geral de aplicação do presente Acordo (caso, entre outros, dos inventos biotecnológicos no Brasil),
conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das
disposições sobre patentes de produtos da Seção 5..da Parte II (Normas Relativas
a Existência, Abrangência e Exercício dos Direitos de Propriedade Intelectual Patentes) para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos".
· . Note-se que todos os prazos concedidos referem-se a
• concessões a países em desenvolvimento, não se tratando das concessões a países
membros de menor desenvolvimento relativo, alvo do artigo 66 e que, maldosa ou
equivocadamente, vem sendo invocado para denwtciar que tal situação não se
aplica ão Brasil.
-Ressalte-se, ainda, que leigos no asswtto vêm tentando
caracterizar os inventos biotecnológicos como passíveis de patenteamento pela lei
de propriedade iridustrial vigente, visto que nela não há impedimento literal.
Esquecem-se tais pessoas de que a lei em vigor não detalha o patenteamento de
inventos biotecnológicos pelo simples motivo de que, à época da aprovação da
lei, o estágio de desenvolvimento tecnológico mwtdial não refletia as atuais
possibilidades da biotecnologia. Esquecem-se, ainda, de que ao Instituto Nacional
de Propriedade InduStrial;· um órgão público, compete fazer rião o que a lei não
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proíQe, mas o que a lei explicitamente autoriza, ao contrário do que se aplíca a
entes de direito privado. Portanto, não tem qualquer sentido o julgamento de que
a lei de propriedade industrial vigente autoriza o patenteamento de inventos
·
biotecnológicos. -O Brasil, assim, pode - e deve - utilizar o máximo do prazo
concedido pelo GATI para o início da vigência da proteção patentária aos
inventos hoje não protegidos pela lei. Isso implica, no _caso _de _inventos
biotecnológicos, medicamentos, alimentos e produtos químicos, um prazo
mínimo de cinco anos, motivo da nossa emenda.
Esse período de carência deverá ser utilizado pelo País para
o desénvolvimento de tecnologias de ponta que possibilitem o aproveitamento
dos ricos recursos biológicos nacionaís, visto que ã aprovaÇão ·da lei sem uma
política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico poder. ser
desastrosa para a utilização de urna das maiores vantagens comparativas do Pais,
e para que a indúStria nacional nos setores químicos, alimentícios e farmacêuticos
venha a se adaptar e se desenvolver· cômpetitivamente, e, principalmente, para_
que nossas políticas sociais sejam implantadas no interesse da sociedade brasileira e não dos interesses particulares.
Nesse período, o Brasil deveria concentrar-se. também, na
aprovação de um instrumento- legal que venha a regulamentar o acesso e a
utilização sustentável dos seUs recursos genéticos, conforme já _prevê a
Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil durante a
Conferência do Rio, em 1992, e já aprovada pelo Congresso. __
No âmbito institucional, o· prazo concedido pelo TRIPS
deveria ser utilízado no aprimoramento de organismos sem os quais não tem
sentido o sistema de patentes: o poder judiciário e o órgão nacional de patentes, o
Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI).
No que se refere ao INPI, é forçoso reconhecer o seu total
desaparelhamento para lidar com inventos biotecnológicos. Para não nos
determos em maiores detalhes, basta mencionar a necessidade de que o pedido
de patente para inventos biotecnológico seja acompanhado por depósito do
microorganismo correspondente. A coordenação de uma rede de instituições ... ,, .
credenciadas para o recebimento de tal depósito, o controle e a fiscalização das
condições de armazenagem, a investigação de atividade inventiva e de existência
de novidade são tarefas que o INPI precisará desempenhar com algo além da sua
atual capacidade. Isso, certamente, não é trabalho para pouco tempo.
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Finalmente, é fácil imaginar que todas as divergências em
tomo de assunto tão novo e complexo acabarão por serem decididas nos tribunais
judiciários. Se· saltam aos olhos as dificuldades desse Poder para. dirimir as mais
simples questões, as polêmicas a · respeito de patentes para inventos
biotecnológicos necessitarão de muito estudo e de uma préVia formulação do
entendimento jurídico a respeito da lei aprovada. Por isso, esse prazo de dez anos
deve ser utilizado em toda sua plemtude pelo Poder Judiciário. ·
Do exposto, depreende-se que a aprovação do prazo de cinco
anos para entrada em vigor da lei de patentes no que se refere aos inventos aos
quais não é hoje assegurada proteção patentária é medida da maior importância
para o País, motivo pelo qual apresentamos a presente emenda modificando o
artigo 240 que dispõe sobre data de entrada em vigor da nova lei.

Sala das Sessões, 20 de outul?ro de 1995

Senador JOSÉ EDUARDO OUTRA
MARINA SILVA

EMENDA W262- PLEN
Ao Projeto de Lei n• 115, de 1993

Dê-se ao Inciso VIII do artigo 1O, a seguinte re<;Iação:

"VIII - téc~cas o~tórtas ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para
aplicação no corpo humano ou animal.·
JUSTIFICATIVA

Retoma-se acju! ã redação original do PL 115/93. Este item, tal como se encontrá. não
considera como Invenção um método terapêuntico para apllc-.ação. por exemplo em plantas.
que são seres vivos. Assim. um método de combate ãs pragas em vegetais e na lavoura não
seria considerado como Invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos
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de proteção patentária, proteção esta já proVida pélo atual Código ·de Propriedade Industrial
e acolhida plenamente pelo pró.prio INPI. que vem seguidamente concedendo patentes nesta
ãrea. Tal redação portarito, contraria frontalmente o disposto no artigo 65, 5" do Acordo
TRIPS. inicialmente elencado.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995

.TONAS PINHEIRO .

EMENDA No 263- PLEN
Ao Projeto de Lei no 115, de 1993
Dê-se ao inciso IX do artigo .I O, a seguinte redação:
"IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrndos na
natureza ou ainda que dela isolados. inclusive o genoma e os processos biológicos
naturais ...

JUSTIFICATIVA
Retorna-se aqui quase que completamente ã redaçáo original do PL 115/93. Tal. eme~da ê
absolutamente necessária para distinguir claramente uma descoberta (não patenteável) de
uma invenção (patenteável). Os "seres vivos naturais e os materiais biológicos", naturais ou
modificados pelo homem. não são considerados invenções. o que seria um total contrnsenso
em relação aos artigos anteriores e, em especial. se choca com a admissibilidade do
p,P:enteamento de mlcoorganlsmos prevista no artigo 18, inciso III. Ademais, visto que a
vigente lei 5.772/'11 não proíbe o patenteamento de seres vivos e tendo em vista que o
artigo 27 do TRIPS obriga o patenteamento irrestrlto de mlcroorganlsmos, o atual texto do
inciso acima feriria frontalmente o Acordo TRIPS em seu artigo 65, 5" supra.

Sala das Sessões, 20 de outubro de I 995

JONAS PINHEIRO
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EMENDA N° 264- PLEN
Ao Projeto de Lei n° 115, de 1993

Suprima-se o prãgrafo 1• do artigo 22.
JUSTIFICATIVA

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. cujo artigo 22 não incluía nenhum
parágrafo. Tal partãgrafo 1• introduzido neste artigo estaria permitindo apenas ao primetro
depositante de um pedido de patente para microorganlsmo transgénico o direito de
proteç.ão. liberando ~ quaisquer terceiros o mesmo microorganismo para finalidades
diferentes daquela patenteada. Isto seria o mesmo que impingir um castigo ou punição a
um pesquisador que gastou seu tempo e seu dinheiro em uma pesquisa e após esta ter sido
publicada através de um patente, liberã-la para terceirossem qualquer ónus. Tal parãgrafo
contraria os princípios bãsicos do sistema de patentes, ao impedir uma proteção equitativa c
e abrangente do invento, e fere o Acordo TRIPS. em seu artigo 65, 5°. jã que o atual Código
de Propriedade Industrial n~o proíbe nem restringe a patenteabilidade de microorganismos.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995 .

JONAS PINHEIRO

EMENDA N° 265- PLEN
Ao Projeto de Lei n° 115, de 1993
-:

'~-

EMENDA SUBS1TlVIWAI
Dê-se ao parágrafo único do artigo 24. a seguinte redação:
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"Par. "único - No caso de material biológico essencial à realização piátlca do objeto do
que não possa ser descrito na forma do caput e que não estiver acessível ao público,
o relatório serã suplementado por depósito do material em instituição autoriZada pelo INPI
ou Indicada em acõrdo Internaclonat •
~do,

JUSTIFICA11VA
Retorna-se .aqui à redação orlg!nal ·do PL 115/93. A obrigatoriedade lrrestrlta de
suplementaçào por depósito de amostra de inicroorganism.o na lei é uma arbitrariedade,
além de absolutamente contràrla ao disposto no artigo 65. 5° do Acordo TRIPS. O Código de
Propriedade Industrial atual nada fala sobre depósitos de microorganlsmos, sendo pois
obviamente mais amplo do que a referida emenda. A eventual necessidade de
complementação por depósito· "do material de, um ~do de patente, referente a
micoorgallismos, nasceu da dificuldade de descrever por escrito um microorganismo. Tal
complementação no entanto sempre foi opcional, devendo ser obrigatória apenas na
circunstância em que não S«fa passive) descrever de modo suficiente o microorganismo no
pedido de patente e, caso ele seja essencial à realização prática do objeto do pedido.
Hoje em dia. e sobretudo após o advento da engenharia genética, tornou-se multo mais fàcil
fazer-se esta descrição, o que tem dispensado na maioria das vezes um tal depósito. Este
depósito. entre.outros, encarecerã bastante o custo final de uma patente.
Sala das Sessões, em.20 de outubro de 1995
JÕNAS PINHEIRO

(AS CXJvtiSSOES OE cx:NSTITÚ!ÇJ!.O, JUSTIÇA E CIDADANIA E DE ASSLNTOS
Ea::N:MI CDS)

O SR. PR~DENTE (Jefferson Péres) - Encerrou-se ontem o
prazo para apresentaçãóCie emendas ao Projeto de Resolução no 113 de
1995, d_o Senador Emandes Amorim, que altera a redação do §1° do art'. 77
do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A materia vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A Presidência recebeu a
Mensagem no 344, de 1995 {n° 1.092/95 na ongem), de 18 do corrente
através da qual o Presidente da República solicita a ret1rada do Projeto de Lei
da Câmara no 115, de 1995 {n° 533/95, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 2° da Lei n° 8.844, de 20 de janeiro de 1994.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
É a seguinte~ a mensagem recebida:
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MENSAGEM N2344, DE 1995
(n<'- 1.092/95, na Origem)
·
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade
com a anexa Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Es!ado da Fazenda, interino, a retirada do Projeto
de Lei rJ". 115 de 1995 (ri'- 533195 na Câmara dos De"Dá nova redação oo art 2" da Lei nºpulados),
8.844, de 20 de janeiro de 1994", enviado à Câmara
dos Depliados coma Mensagem nº-591, de 1995 •
Brasma, 18 de oultbro de 1995. - Fernando
HenriqiJe Cardoso.
EM III" 382/MF

q~

Brasília, 13 de outubro de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ·
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência sugestão no sentido de
retirar de tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei da Cãmara no. 115195 (PL no. 533195, na origem), que "dá nova redação ao artigo 2" da Lei nº8.844, de 20 de janeiro de 1994".
2. O Proje10 de Lei em exame atendia a necessidade de dotar a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de meios neCessários pàra efetuar a cobrança judicial do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Como a Lei nº- 8.844 apenas previu a competência da PGFN para cobrar judicialmente os créditos pertencentes ao referido Fundo, silenciando-se
quanto à disponibilização de meios para que· a Procuradoria pudesse desii)CUmbir-se de mais esta obrigação, esse órgão jurídico viu-se em razão das inúmeras atribuições que já detém e da pequena es.trutura que dispõe, impossibilitado de promover as Inscrições de créditos pertencentes ao FGTS.
3. Por esse motivo, a (nica forma vislunilrada
pela PGFN foi a celebração de um convênio com a
Caixa Econõmica Federal, órgão gestor do FGTS, sem,
no entanto, dispor de aU:orização legislativa para tal procedimento. Assim, busco~ modificar ó art. 2" da Lei
""8.844/94, por-meio do Projeto de Lei em alusro.
4. Entretanto, com a edição da Medida Provisória n" 1.039195 (atual MP no. 1.124/95), que autoriza
a PGFN a celebrar com a CEF convênio para cobrança judicial dos créditos pertencentes ao FGTS,
o Projeto em tela perdeu importância, devendo ser
retirado de tramitação.
• ·c
Respeitosamente, - Pedro Parente, Ministro
de Estado da Fazenda, Interino.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência recebeu a Mensagem rJ". 324, de 1995 (n"1.055195, na origem), de 1O do corrente, pela qual o
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Senhor Presidente da República, nos termos do arl
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada operação de crédilo externo a ser ceiebrada entre a Repúbfipa Federativa do Brasil e o
Banco lnter'nacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial), no valor equivatente a até cento e dois milhões de dólares norte-americanos, de. principal, destinada a financiar parcial·.
mente 0 projeto de descentralização do transporte
ferroviário metropolitano de Recife, a cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, em colaboração com 0 Estado de Pernambuco.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
0 SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência recebeu a Mensagem rJ". 325, de 1995 (n"1.056195, na origem), de 1O do corrente, pela qual o
Senhor Presidente da República, nos termos do art
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada operação de crédilo externo a ser celebrada entre a República Federativa do Brasil _e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD (Banco Mundial), no valor equivalente a até noventa e nove milhões de dólares norteamericanos, de principal, destinada a financiar parcialmente o projeto de descentralização do transporte ferroviário metropolitano de Belo Horizonte, a cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, em colaboração com o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- A Presi-

dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal
Féderal, o Ofício no. S/57, de 1995 (i'JO. 16Ml5, na origem), de 13 do corrente, encaminhanl:lo, para os fins
previstos no art 52, inciso X, da Constituição Federal,
cópia do acórdão trans~ado em julgado, proferido por
aquela Corte, nos autos do Recurso Extroordinário no.
140779-4/21 O, declarando a inconstitucionalidade do
art 276 da Lei rJ". 3.999, de 29/12!72. do MlXIicípio de
San10 André, Es!ado de São Paulo.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Oficio n" S/58, de 1995 (nº- 160195, na
origem), de 16 do corrente, encaminhando, para os
fins previstos no art 52, inciso X, da Constituição
federal, cópia do acórdão transitado em julga?~·
proferido por aquela Corte, nos autos da Ação Ong•nária, n" 2944)/320, declarando a inconstitucionali-.
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dade dos art 2º- e 3"-, da Lei nº- 6.74 7. de 3-5-86, do
Estado de Santa Catarina
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa
O SR, PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício nº- 2.821195, de 16 do corrente, encartünhando a
relação das operações de Antecipações de Receitas
Orçamentárias (ARO) autorizadas no mês de setembro do corrente ano. (Diversos nº-115, de 1995).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -A Presidência recebeu o Ofício nº- 7.988, de 1995, de 15
de setembro úiÍimo, do Jt.iz de Direito stbstituto da
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Vara de Execução Criminais da Justiça do Distrito
Federal e Territórios, encaminhando cópia de sentença, a qual ressalta a desigualdade de tratamento
instaurada pela lei ri> 8.072, de 1990, Lei· dos Crimes Hediondos, ·no que se refere a certos crimes militares cometidos em tempo de paz. (Diversos ri>
116, de 1995).
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Je~rson Péres) - Sobre
a mesa, propos1as de emenda à Constituição que
serão lidas pelo Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Jonas Pfnheiro.
São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N•

62, DE

1995

Suprime a alínea "b" do inciso II do § 3° da art. 166 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional: ·
Art. 1° Fica suprimida a alínea "b" do inciso II, do § 3° do art. 166
da Constituição Federal.
Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Diz o seguinte o § 3° do art. 166, que tiata do Plano Plurianual; i.ei
de Diretrizes Orçameiffárias e Orçamento Anual:

''Art. 166. .............................................................___, ..........- ....

§ 3• As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetas que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

o

I - sejam compatíveis com
plano pliiriaimal e com .a lei de
diretrizes orçamentárias;
·
· ·
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os ·
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a)dotações para pessoal e seus encargos;.
b)serviço da divida;
c )transferências tnbutárias constitucionais para Estados, Municípios
e o Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a)com a correçào de erros ou omissões; ou
b )com os dispositivos do texto do projeto de lei."
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Fica claro, portanto, que as emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetas que o modifiquem somente podem ser aprovadas nos casos
previstos nos seus incisos. Ora, o inciso II pennite aceitar somente as emendas
que indiquem os recursos necessários, admitidos exclusivamente os provenientes
de anulação de despesa. Esta anulação de despesas está, entretanto, proibida para
três tipos de dotações estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c".
As alíneas "a" e "c", que aqui não estão em questão, referem-se a
dotações para pessoal e . seus encargos e às transferências tributárias
constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal, respectivamente. A
alínea "b" diz respeito ao "serviço da dívida".

Os recursos do orçamento anual destinado a estas três questões tem,
portanto, um tratamento privilegiado: uma vez que no caso deles não é possível
fazer qualquer anulação para aplicar em "algo que se pudesse considerar maisprioritário e urgente.
As_três palavras da alínea "b", cuja supressão é objeto do presente
Projeto. de Eme~i:!a- Constitucional, a saber, "serviço da dívida", têm
consequências de dimensão astronômica, para a economia do nosso pais, já q4e
não cessam de crescer as dívidas· interna e externa, cujos "serviços" ditam as
regras da nossa política econômica. Essas três aparentemente simples palavras
foram inacreditavelmente inseridas na fase de redação final da Constituição
de 1988.
Esse fato absurdo e inexplicável aconteceu desta forma, pois o
"serviço da dívida" nunca constou do inciso II em qualquer das versões
exaustivãmente discutidas nas várias Comissões nem nas que também foram de
novo discutidas e aprovadas pelo Plenário da Assembléia Constituinte, no I o e no
2° turnos.
Incrível, mas é verdade.
De fato, custa - em face do escamoteamento também da informação
entender o procedimento, conseguido por um pequeno grupo de Constituintes-
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de, na última hora, introduzir aquelas trê~ palavras, subtraindo-as ao exame e à
discussão do Plenáriq e poq)iute da ampla gama de se~entos da sociedade.
Foi essa participação ainpla e o exame profundo e detalhado -dos
assuntos que conferiu legitimidade à ConstituiÇão de 1988. Só que houve a
negação do próprio processo democrático, em votações por meio de lideranças,
em casos como este, possivelmente desavisadas do que representava esta
perigosa adição. Terá havido crime? Má fé? Seria bom investigar como isto de
fato ocorreu.
Sim, porque é incompreerlsível que em um processo aberto e
democrático, tenha a Constituição de 1988 atribuído prioridade orçamentária ao
serviço de dívidas questionáveis e, ·em grande parte, irresponsavelmente
contraídas. Ademais, tais dívidas foram inchadas por meio da capitalização de
juros absurdamente elevados, na. realidade fixados por diretorias do Bane~
Central pressurosas em prestar favores aos mega-aplicadores.
Estes, como se sabe, são os grandes bancos e outros concentradores
dos mercados, tais como as empresas transnacionais e grandes proprietários, em
todos os setores. O fato é que passou-se a ganhar mais em operações financeiras
. do que em se trabalhar e produzir. Portanto os "serviços" da dívida só têm
contribuído com a conceD.tniÇão da riquez~.
Numa Constituíção legitima e dígna desse nome não faz sentido
assegurar o favorecimento dos mencionados grupos concentradores, atribuindolhes tratamento prioritário no Orçamento da União, em detrimento das sempre
sàcrificadas destinações proveitosas para a sociedade em seu conjunto.
Ao contrário do que acontece com a concentração reforçada pelos
ganhos financeiros e juros sem paralelo no Planeta - as atividades de absorção
econômica e reprodutivas em favor do crescimento e da melhora das condições
sociais são de duas ordens principais: I) de infra-estrutura econômica e os
investimentos produtivos; 2) as de saneamento básico, educação, prevenção
sanitária, criação de empregos produtivos ao lado da produção de gêneros
básicos, a começar pela de alimentos.
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Esses investimentos e despesas, sem os quais se condena ao
desemprego e ao sofrimento a grande maioria do povo brasileiro, estão cada vez
menos atendidos, inclusive porque se alega escassearem sempre os recursos de
que dispõem a União, os Estados e Municípios. Só não se diz que a escassez dos.
recursos provém da deliberada política econômica que tem sido consistentemente
praticada por todas as Administrações e apoiada também pelas leis que se vem
fabricando no Congresso.
E, dentro do conjunto de políticaS econormcas que conduzem à
recessão, ~ política monetária, de crédito e da administração dos juros da dívida
pública ocupa lugar de dc::staque. Falsamente se diz que aumenta a escassez de
recursos, apesar do crescimento das receitas fiscais, nas quais ainda é pequena a
contribuição dos grupos concentradores. Ao contrário; esses recebe~ cada vez
mais subsídios que fazem cair a receita fiscal líquida, sem o que ela teria crescido
mais do que cresceu, tendo, ainda assim, quase dobrado nos três últimos anos.
Ora, são esses mesmos grupos concentradores os beneficiários com
as despesas ditas do "serviço da dívida". Ao mesmo tempo, os programas ditos
de desestatização e privatização fizeram entregar a estes grupos poderosos
parques produtivos e patrimônios do Estado, sem retomo algum para o País. E,
para cíimulo do absurdo, este sofreu, ainda por cima, os custos aumentadíssimos
de suas dívidas interna e externa e o crescimento dos seus valores.
O "serviço da dívida" ficou, na prática, sendo a única ·rubrica
beneficiária do disposto no inciso II do§ 3• do art. 166. E ilegitimamente, não
em razão das nefastas consequ~ncias econômicas e sociais, mas também por ter
sido infiltrada no textó constitucional por meio de procediniento questionàvel, um
erro que se impõe corrigir. Tal correção é simples, basta suprimir a alínea "b"
daquele dispositivo.

so

E há, ademais, que reconhecer que tal correção deve ser apenas um
primeiro
e · indispensàvel -: passo para pôr sob controle da· Nação e· do
Congresso, algo que está inteii:ainente fora de controle, .e consumindo, sem
nenhum proveito para o País, as suas energias.
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Prevê-se para as dívidas interna e externa, no Orçamento de 1995,
uma dotação de 26 bilhões de reais, soma muito expressiva. Ainda que
conseguíssemos reduzir os "serviços'' das dívidas, não poderíamos fazer a
anulação da despesa, destinando os recursos a investimentos ou custeio, por
causa da proibição imposta pela alínea "b". Por isso a necessidade de retirar esta
expressão do texto constitucional.

Sa:em

~-

Entretanto, o Orçamento não é a única fonte da qual
recur~os
públicos para despesas com as "dívidas". Muito há a se esclarecer a esse respeito
no intricado conjunto de fundos com que conta o Banco Central e na complexa .
movimentação de recursos entre essa autoridade monetária e o Tesouro Nacional.
Para dar apenas uma indícação de peso sobre a relatividade dos
números do Orçamento referentes- à dívida basta dizer que na dívida interna são
ali computados separadamente os juros ilos títulos (dívida mobiliária) de emissão
do Tesouro Nacional, cujo montante era da ordem de 39 bilhões de reais, no final
de fevereiro, que estavam fora da carteira do Banco Central. Além desses
constam do Orçamento juros pagos pelo Tesouro ao Banco Central, referentes
aos títulos daquela carteira. Entretanto, os títulos federais - mesmo sem computar
os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central - somavam mais de 65 bilhões
de reais, contando-se, como tem de ser feito, os títulos de emissão do próprio
Banco Central "em poder do público":
Somente sobre uma dívida mobiliária federal, no momento da ordem
de 70 bilhões de reais, os juros efetivos mensais acima de 4% ao mês
representam uma despesa anual de. 36 bilhões de reais. Esses são os juros
. efetivos pagos, ~mbora se considerem no orçamento os chamados juros reais, isto
supostos -liidíces de correção: Afora a dívida
é, os. etétivos dedtmdÕs
mobiliária, existem outras díVidas federais internas que mais do que dobram a
estimativa do montante total, sem levar em conta ainda a dívida externa.

de

E grande parte da dívida interna, sobre a qual. incidem juros ainda
muito mais absurdos do que os que vencem sobre a dívida externa, foi formada
em decorrência da irresponsável acumulação de reservas baseada em tomada de
recursos onerosos no âmbito da dívida externa, além de aplicação de capitais
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estrangeiros nas bolsas e instrumentos de renda fixa de curto prazo. Para os fins
pouco explicáveis de dar sustentação ao plano real, fez-se o Brasil afundar em
dívidas pesadas e num "serviço" de dívidas insuportável. Todos ess~s ônus.
pesaram e pesam sobre o País, somente para prover ganhos em favor dos megaaplicadores, já que, ao mesmo tempo, o Banco Central fica com recursos
financeiros ociosos nó exterior e no País.
Concluo, desejoso de que um tema tão importante como esse possa
ser discutido"' Foi aprovado este ano uma Reforma Constitucional no capítulo da
ordem · econômica, alegando-se sempre que se fazia necessano
desconstitucionalizar o seu texto. Não.posso compreender como o executivo, que
protagonizou todas as iniciativas neste sentido não tenha se lembrado de extirpar
da nossa Constituição tão descabida proteção aos banqueiros nacionais · e
intemacionaís.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995
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·LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

··········-···················-······-······-······-·······--·····-·················-···················-········
§ 3. A emenda à Constintição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
0

Senado Federal. com o respecth-o número de ordem.

··-··········-·············-·····-·······················--······-·······-·······-····-·····-·······-····-····-···-···
Art. t 66. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do
Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 3.0 As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetas-que o modifiquem somente
podem ser aprm-ad:ls caso:
I -sejam compath·cis com o plano pluriannal e com a lei de diretrizes orçamentárias;
' provenientes de anulação de despesa.
II - indiquem os recursos necessários. admitidos apcinas os
excluídas as que incidam ~:
a) dotações para pessoal e seus encargos:
h) sel""l·iço d.1 dÍ\"ida;
c) transferências tnlmt.-lrias constintcionais para Estados. Municipios e o Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a corrcçllo de en-os ou omissões; ou
h) com os dlsposith-os do te>.1o do projeto de lei.

§ -1. 0 As emend.1s ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompath"cis com o plano plurianual.
§ 5. o O Presidente da Repítblica poderá emiar mensagem ao Congresso Nacional para propor
modificação nos projetas a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista,
da parte cuja alteração é proposta.
§ 6.0 Os projetas de lei do pl:lno plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual
ser.to cm·iados pelo. Presidente da República ao Congresso Nacional, nos tennos da lei complementar a
que se refere o art: 165. § 9.•.
·
·
§ 7.0 Aplicam-se aos projetas mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta
Scção. as demais nonnas relath-as ao prooesso lcgislali\-o.
§ 8.0 Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anuaL ficarem sem despesas conespondentes poderão ser utilizados. conforme o caso, mediante créditos
especiais ou suplementares, com pré\ia e especifica autorização legislali\-a.

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

~-·----

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

( À Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania )
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°{;J, DE 1995
Altera e revoga dispositivos da
Constituição Federal pertmentes à
Justiça do Trabalho.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
Art. 1°. Os arts. 111, 113, 115 e 116 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação: '
"Art. 111 ........................ .'.................................................... ·

III - os Juízes do Trabalho.
§ 1° O Tribunal Superior do Trabalho compor-se.-á de vinte
e sete Ministros, escolhidos dentre brásileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente
da República após aprovação pelo Senado Federal, dos quais três
quintos escolhidos dentre juízes de carreira da magistraturatrabalhista integrantes dos Tribunais
Regionais do Trabaipo, um
quinto dentre advogados e um quinto dentre membros do Ministério
Público do Trabalho.

§ 2° O Tribunal encaminhará ao Presidente da República
listas tríplices, observando-se, quanto às vagas destinadas aos
- advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto no art.
94; as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos
juízes da magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas
pelos Ministros togados e vitalícios.

"
"Art. 113. A ;ler disporá sobre. a constituição, investidura,
jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos .
órgãos da Justiça do Trabalho."
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"Art. I 15. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da RepUblica,
observada a proporcionalidade estabelecida no art. i I 1, § I 0

Parágrafo único.............................................................. .
I - ................................................ ····· ............................. ;
II - ................................................................................."
"Art. 116. A Lei fixará o número de juízes do trabalho e sua
respectiva jurisdição".

Art. 2°. Fica revogado o art. I I 7 da Constituição Federal.
Art. 3°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda à Constituição Federal tem por
finalidade suprimir de seu texto a figura dos Juízes Classistas.
Em verdade, os precursores da "magistratura classista"
remontam a 1932, com o nascimento da jurisdição do trabalho, através da
Juntas de Conciliação e Julgamento (Dec. n° 22.132, de 2511 III 932) e das
Comissões Mistas de Conciliação (Dec. no 21.396, de I 2/05/I 932). As
primeiras dirimiam os conflitos individuais; as segundas, os coletivos. Tais
Juntas con:fundiàm-se de três membros nomeados pelo Ministro do Trabalho,
sendo um representante dos empregadores, outro dos empregados, e o terceiro
do Estado, o qual a presidia. As Comissões Mistas, constituídas sob forma
paritária-estatal; apresentavam maior número de membros, que variavam
segundo o vulto do dissídio coletivo. Ressalte-se, porém, que eram órgãos
administrativos e não judiciários, eis que as decisões ficavam sujeitas à
aprovação do Ministro do Trabalho.
_,'!

•••

Posteriormente, em 1934, aconteceu a reorganização do
Conselho Nacional do Trabalho, com divisão em câmaras, a quem competia
julgar, não só as reclamações contra atos dos Institutos e Caixas de
Aposentadorias e Pensões, como também contra as empresas a eles filiadas, e
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os recursos ex rdficio daquelas entidades e os interpostos por terceiros
interessados em atos delas emanados (Decreto no 24.784, de 14/0711934).
Embora das decisões de última instância do Conselho Nacional do Trabalho,
não pudesse o Ministro de Trabalho conhecer, ficavam elas, todavia, adstritas
à apreciação da justiça comum.
Na realidade, a categoria dos juízes classistas, conhecidos
estes apenas como representantes dos empregadores e empregados, foi criada
graças à influência da Constituição de Weimar, na Alemanha, que instituiu os
"Conselhos de Operários", sem lhes atribuir, porém, funções jun-sdicionais.
A partir da Constituição de 1946, quando esta incluiu a
Justiçado Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário, os juízes classistas
passaram constar do texto constitucional. A Carta de 1988 não fez diferente.
Não se pode negaF, e por isso citamos a história, que os ·
representantes dos empregados e empregadores exerceram um papelimportante, quando ainda nao havia tima verdadeira Justiça do Trabalho.
O que não se pode, porém, é perpetuar a figura do juiz
· classista que desempenhava uma função imprescindível no âmbito de um
sistema que era mais administrativo do que judiciário, onde era justificada sua
presença, até porque era a forma mais moderna adotada também por outros
países.
Atualmente, não concebemos um Judiciário moderno, onde
a isenção e a imparcialidade dos juízes são fundamentais, cujos membros
devem dividir suas responsabilidades e emitir juízos· com a participação de
representantes das partes envolvidas. No mínimo, trata-se de uma situação
anacrônica e anômala. Compreensível em épocas de uma Justiça do Trabalho
embrionária e que dava seus primeiros passos sob a forma que vimos acima.
Não há dúvida que hoje a figura do juiz classista, sem desmerecer sua
importância histórica, tornou-se um corpo ~o dentro do atual sistema
judiciário trabalhista.
·"

Senador GILBERTO MIRANDA
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Altera e.revoga dispositivos da constituição Federal
pertinentes ã Ju~tiça do Trabalho.

Senador GILBERTO MIRANDA
Senadora JÚNIA MARISE
Senador JONAS PINHEIRO
Senador CASSILDO MALDANER
~enador NABOR JÚNIOR
Senador FRANCELINO PEREIRA
Senador COUTINHO JORGE
Senado~: VALMIR CAMPELO
Senádor RENAN CALHEIROS
Senador JOÃO ROCHA
Senador ROBERTO FREIRE
Senador MAURO MIRANDA
Senador FLAVIANO MELO
Senador BENI VERAS
Senador LAURO CAMPOS
Senador EDUARDO SUPLICY
Senadora BENEDITA DA SILVA
Senadora MARINA SILVA
'
Senador LUCIDIO
PORTELLA
Senador ONOFRE QUINAN
Senador
JOSÉ BIANCO
.
Senador ERNANDES AMORIM
Senador JOSÉ EDUARDO DUTRA
Senadora MARLUCE PINTO
Senador GILV AM BORGES
Senador JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Senador EDISON LOBÃO
Senador LUDIO COELHO
~-
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

...............................................................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
§ .3." A emenda à Comltin•içlfo será promul!l1'da pelas Mesas da Câmarn dos Deputados e do
Senado Federal, com o rcspecti\"O púmero de ordem.
§ ~-·Nilo sem objcto de dclibcrnção a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma fodernti\·a de Estado:

II- o ,·oto direto,. secreto, uni\·ersal e periódico:

m - a separnção dos Poderes:
IV- os direitos- e garantias individuais.
§ 5.0 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou bmida por p~dicada não pode ser
objcto de nO\·a proposta na mesma sessão legislam-a .

......................................,.............................................................-................................... .

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

r- o Tnbunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho:

m- ns Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1.• O Tribunal Superior do Trnbnlho compor-se-á de vinte e sete Ministros. escolhidos dentre
brnsilciros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da
República após apTO\-açlfo pelo Senado Fedem!, sendo:
I - dczessete togados e ,;mllcios, dos quais onze escorhidos dentre juizes de caneirn da
magistrnturn trnbalhista, três dentre advogados e três dentre membros do Ministério Público do
Trab.1lho;

II - dez classistas temporários. com representação parit.ária dos trnbalhadores e empregadores.

§ 2.• O Tnbunal encaminhará ao Presidente da República listas trfplices. observando-se, quanto
às vagas dcstinndás aos ad\·ogados e aos membros do Ministério Público. o disposto no art. 94, e. pata as
de classistas. o resultado de indicação de colégio eleitornl integrado pelas diretorias das confedernções
nacionais de trabalhadores ou empregadores, conforme o caso; as listas trfplices pata o provimento de
cargos destinados aos juízes da magistrarurn trnbalhista de carreira deverão ser elaborndas pelos
Ministros togados e vitallcios.
§ 3 .• A lei disporá sobre a competência do Tnbunal Superior do Trabalbo.

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência,
garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, assegurada a
paridade de representação de trabalhadores e empregadores.
••••••••••••••o•••••••• .... *•••••--·-•~••--··-·--••••••-•~.o••••.•••••••••ooo-ooooooo,ooo·n•••*•••••••••••••u•••••••
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Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serã() compostos de juízes nomeados pelo
Presidente da República, sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço.de
juízes classistas temporários, observada, entre os juízes togados, a proporcionalidade
estabelecida no art. III, ~ t.•, I.
Parágrafo rínico. Os magistrndos dos Trib\lllais Regionais do Trabalho serão:
I - jni1es do trnbalho. escolhidos por promoção. alternadamente. por antiguidade e merecimento;
II- a<h·ogados e membros do Ministério Público do Trabalho. obedecido o disposto no art. 94;
III - classistas indicados em listas triplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com
base territorial na região.
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Art. l 16. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho,
que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos
empregadores.
Parágrafo rínica. Os juí1es dassistas das Juntas de Conciliação e Julgamento serão nomeados
pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da lei. pel1nitida uma recondução.

Art. t t 7. O mandato dos representantes c!assistas, em todas as instâncias, é de três anos.
Parágrafo rínico. Os representantes classistas terão suplen~.
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dd outrao pr~

O Chefe do Governo Provisório da. República dos Estados Unidos
do Brasil resolva:
Art. 1.o Nos muniefpios ou localidades onde existirem sindicatos
ou associações proffssiouais de empregadores ou empregados, orga..
nizados de acordo com a legislação vigente, o Ministério do Trabalho, Inddstrfa e Comércio instituirá Comissões Mistas de Goneiliaolot às quais incumbirá dirimir os di.ssfdios entre empregadores e
empregados. .
Parágrafo único. Para os. nltmicfpios ou looalidades onde nio
. existirem associações profissionais de empregadores ou empregados,
orpnizadao de acordo oom a Iegislaçlio vigente, poderá o ministro
do Trabalho Inddstria e Comércio, ou a autoridade que o repr_e!Sente,
orsani>ar f.ámbem Comissões Mistas de Goneiliaçllo, observando-se o
eritário e formalidadea previstos nos arts. 2.0 e 3.0 .
.Art. .2..; A O>misslio Miali de Gonciliaçia tefá o mandato de.
ano e sed. conatituida por doia, quatro ou seis vogais, com isual
nWnero de suplentes, dos quaill a metade representará os· empregadoreo e a outra metade os empregados.
§ t.o 0a trabalhoo da Gomisalio serlio dirigidos por um presidente, que lerá um suplente, para substitui-lo em caso de impedimento,
ambos IIO!QeadOS, sem lempo delerminado, pelo ministro do Trabalho. Ind.õatria e Comárcio ou por autoridade que 4? represente, ~e·
vendo & .escolha recair em pet~soas estranhas aos mteresses proflS-

um
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aionaia d01J empregadores e emprepdos, de preferência membros da
Ordem dos Advogados do Brasil, magistrados ou funcionários fede-·

raia, estaduais ou municipais.
·
§ z.o Os representantes dos empregadores e dos empregad~ e seus
.suplentes, serão tirados, por sorteio, de duas listas da nomes, apl'esen~
da eada uma pela respectiva. classe e contendo námero duplo de candldatoa.

§ 3.0 Quando uma das partea nlo indicar candidatos I& ComiMio ou
indici-los' em número insuficiente, eaberá ao miniatro do Trabalho, Indtla:tna e ComdreJo, ou à autoridade que o represente, organizar oucompletar a !lata, para o aorteio, com elemenloe 930olhidoa entre em-

pregadores e empresadoa.
,
1 {.o O sorteio ser' plibilco e realizado em dia, hor& e lugar doeisnadoa por autoridade compet.ente do Miniatério do Trabalho, Indllstria e Comércio, a qual o presidir~!.•
§ 5.o Se o sorteio for, por vicio insanavel~ impU3Jl&do por qualquer dos candidatais,. procederá. a mesu. autoridade a novo eorteto,
obaervadas ao formalidades do § {.o.
Art. 3.0 Os componentes des Comissões de Conoiliaç&o só poderio
ser brasileiros natos ou naturalizados, de repUtada conduta, matorea
de 2f anos,. em pleno gozo de seus direitos oivfs, sabendo ler a escrever,
e em efetivo exercício de profisaio por mais de dois anos.
Art. i.o NAo aerll permitido ao representante doa empregadorea
ou doa empregados tnncionsr na ComissAo de que fizer parte, quando
dlre!a ou indiretamen!e ror Interessada no diss!dlo a empresa ou o
aindicato a que pertencer ou a cujo serviço estiver.
Art. 5.o O mandato dos membros des Comlssl5es do Conciliaç&o
é renovavel por um ano, sendo eles cons1deradoa automaticamente reconduzid.JS s~ até trinta dias antes da expiraçio do mandato, não tiverem os respectivos grupos profissionais apresentado lista de novot
candidatos à Comissão.
Art. e.o li§o ser&o remuneradas as tnnções de membro des eo..
miss6es Mistas de ConeiliaçAo.
Art. 7.o Por ausência do aervico durante oa dias em que partiel~
doa trabalhos da ComissAo de qu' ror vogal, o que sert atestado pelo
respectivo presidente, o empregado nada perdm do seu saltrlo ou
ordenado, nem de direitos & vantagens assegurados por leis, contratai
,ou couvençi5es.
Par4grsto llnlco. Os saltrioa ou ordenados, 8B8im como as desposas de transporte eventual, serlo pagos, am parteo Iguala, peloa • pregadores e empregados interessadoa na aoi119Ao-do dias!dio.
Art. s.o Por ato do ministro do Trabalho, Indllstria e Comércio ou
de autoridade· que o represente, e mediante solfcitaçfio, por escrito.
da maioria da Comiaslo Mista de ConoUiaçlio, sen snspeDSO por sela
mesee, e, no caso de reincidência, terá cassado o mandato, o vogal que
se conduzir, durante as sessõee, com evidente parolalidado ou mi fê ou
sem o devido respeito aos demais membroa, e o quo, convocado trê1
·vezes consecutivamente_ defu.r, sem ,Justo motivo. de comparecer.
Parásrafo ónieo. Tambem, por ato do ministro, e .inediant& repre-

sentaçlo da maioria doa membros da Comlss&o, poderi o preeidenle ou
o l'tiOpeetivo supletúe, que incorr&r nu faliu de que tn.!& este art.IIO,
serlleat.ituido do carso.
· ArL. 9.0 A competência territorial de oada ComiMio serll tiDda
peld ato que a inotituir.
·
Art. 10. Se, em diaS!dio entra empregadores e empregados de uma
ou mais empresas eom seda em munlc!pios ou loe&lldadeo dlterenteo,
onde houver virias Comissl5es de Conolliaçllo em 0%er01cio, nllo Uv~
rem ae ~; d~ comti;IIl acordo, escolhido a Comisslo que devert oonhecer do dwíd1o, de:ugnart o ministro do Trabalho, ID:ddstria e Co~t§rofo, ou a autol'idade que o represente, aquela que bouver de
funoionar no caso, considerando-s~ as demais Comissões incompeten..
tes .para conhecerem do litígio.
Art. f t . A con~ocação das Comissões !ár-se-á a requerimenf.G de
qualquer das ~nu·tes mteressadas no dissidio, ou por iniciativa dos respectivos presidentes ou da maioria dos vogais.
Art. t2. As_sessõ~s das Comissões serão secretas, mesmo para os
suplentes que nao estiverem em e:z:ercfcio.
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Art.. 13. A Comissio reunir-se-á dentro do prazo máximo de .f.S
horas, contada da com).Inieação do dissídio ao presidente. ouvirá aa
partes interessadas ou seus repre:sentantes devidamente autorizados e
tormuiar4, ou os induzirá a formular, propostas de conciliaçio.
§ 1.0 verincada, na. primeira reunião, a impossibilidade de apresentaçio de propostas, ou. se apresentadas. houverem aido rejeitada&,.
reunir...se-6 novamente a Comiasão, no prazo m.úimo de. três dias, afim
de serem. mais uma vez, ouvidos os diss-identes e examinadas e discutidas outras propostas de conelliaçlo.
§ 2.0 Do acordo a que chegarem os dissidentes lavrar-se-á uma ata.

assinada por todos e transcrita em três

v~

duas das quais serão en-

tregues ls partes e a terceira remettda ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou l repartiçlo correspondentes no Estado ou
município.
§ a.o Sempre que julgar necessári~ procederá a Comisslo a inquéritos, afim de melbor esclarecer o dissfdfo e assegurar a sua. justa soluoAo. podendo nomear técnicos para. emit.irem parecer, no prazo de
cinco dias, prorrogavet ·por igual temp~ no mlb:imOa
Art. u. Verificada a impossibilidade de conciliaçilo, do qua, igu&lmento se lavrari ata, por todos asainada, o presidente da Comisslo pro-

porá às partes aubmeter o litfgio a juizo arbitral.
§ 1.0 Allelto o alvit.ra, assumirio os dissidentes o compromisso, em
ata, pqr todos assinada, de cumprir BOm reat.riçGes, o laudo qU& ror

profertdo.
§ 2.0 A eecolha de Juizes arbit.rafa será imadiatamenla feita, nos
termos do art. t.o, §§ .2.0, 3.o, 4.0 e 5.o.

I 3.0 Do laudo deverão COlllltar, &!em do compromisso das partes
pela sua fiel eucuçio, as éirounstAnciaa e m9th!'os que determinaram

o dissldlo entre empregadores o empregados.
! 4.0 Depois do asainadq o laudo por todos os interessadÓa, dele se
8%!rairli uma cópia para caâa uma das partes, remelando-se o origi•
naJ ao llinistério do Trabalho, Indt!stria 8 Comt!reio OU à repartiollO
correspondente no Estado ou município, para que far;a JU&rdar e cum-

prir a decisio respectiva.
Art. 15. Recusada por uma das partea ou por ambas a proposta
de submet.&r o litlslo a juiz arbitral, serlo O. motivos do recusa tomados por termos· e remetldot: pelo .pre•idente, no prazo de 2<1. horas, ao

lllnlstérlo do Trabalho, IDddatrla e Comt!reio, ou à autoridade que o

representar, para a respecUva solução.

Parágrafo dnico. Conhecidos dos motivos da recusa, poderio mlnfat.ro do Trabalho, 1Dd6st.ria o Comt!rclo, nomear uma comillslo especial qua, sobre o dizoldlo, proferirá o seu !ando.
Art. 15. O empregador que, em consequência de dlssldlo com
omprOIBdoo, suspender o trabalho. sem haver antes lentado, junto l
Comfaalo de cCmCruaçlo, iun acordo oom oa mesmoo, ou que; aem ~
UYO JnatlfiCido, de!Dr de comparecerl rean!IO·da ComlaiiD, reollacla.t
noa ter11101 do ar&. iS. ou, aluda, que, celebrado o MlOrdo ou proferido
o laudo, se recusar a cumpri-lo inte(!l"almenla, seri paseivel do multa·
na impori&DCia de 50otO a 10:00080, alem du eoiDpons~ ~
rsiaU que torem devidas pelo uio cumprimento do laudo.

Pari8rafo t!nico. A susponslo do trabalho, prevista neste artlao,
ezimlrli o empregador da responsabilidade nele tlxllda, quando devld&meala eomprovada, como madlda de. •egnranç& pessoal ou do prdprlo
estabelecimento, perante o ministro do Trabalho, 1Dd6st.ria e Comt!roio

ou auf.o;'idade que o represente.
Art. 17. Poderio ser sumariamente suspeDBO!, ou diSpensadoa da
empresu ou eat&belocimeiltos onde servirem, oa empregados que ab""'"

dmw-em o trabalho sem qualquer entendimento pn!vlo oom oa em-

pdoraa, por intermódlo áa cOmisslio de conciliaollo. que praUc&rem

qualquer ato do indiociplina, ou que dlflcultarom a ooluçlo do dissldio,
proposta nos termos dos arts. t3 e U on se esquivarem t intesral

observ4Dcia do acordo feito ou da decislo proferida.
Pari8rafo llnlco. Se forem apllcadu pelos. emprogador88 as Jidadea de que eosila este artigo, delu tomará COI$ecímonto a Comia.
alo do Collllillaçlo compelanlo, no prazo mâximo de trtls dlu, proferindo a SU& decislo, dentro de dez diaa, no IJiázimq, seguindo-ao entlo
oo lrimites previstos nos arto. U e 15.
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.Arf.. !8. Al» &!Ddlcatoo ou auoeiao6U de~ que IDfl'lDIirem oo diopooltiYOI deste decreto aerlo apUcadu M P'"'''ic!ad• 'pft-.
DO &r\. UI e aGI oiJJdic&too OU ~de 8!DP.....S00. em:
eo!ldlQ!iel, a mJJlla de 20010 a 5:00010. podel!do, em omboe
ooouoo,..,. _,ma -Uva Corta de IIDdleaU~Io.
Art. tg. O proeeoao perante as Comila!les de "Conciliaçlo 6 cratulto
• 11 n1o poderi oofrer a menor dolonp, sendo il811lol de aele u pellcOM.
d0CW1181llos e outros papéis que lhes forem eneemlnhadoe.
Art. 20. Nas representaç6es, requerimentos e lnformac6oa nlo.
oerio admitidos termoe Asperos ou ofOIIlliYOI aos empropdoreo, emprepdol ou a qualquer autoridade ou funell>JWoio.
Art. 21. Aa pemUdadOI previstas nos arta. !11, 17 e 18 l8l'lo normalmente imposlal pelu Comiu6el ó31iotM de CoDOillaçlo ou pew autorld&dea competentes, eom recuroo volun16rto para o lllnillllrlo do
Trabalho, IDd!lltrla e Com6rcio.
I 1.0 O .....,roo a que H relere esta arüp" nlo tari efeito luopell•tvo e l8ri inlarposto no pruo de trinla dlu, -tadoe·· da data em qui
. 1 ~ Uver lido alentlfieada da I~ da mnlla. . · · .
·.
. · 1 z.o Nlo a. reeiba..!o o pq&m811to da 'mwta e dai demail oompelllac6ei 1-t.u, dentro do pruo de d• tliM, ..,.....,.. da data da'
ai4Dcla de oua eamhiJ1191o, Proeoder-' l ~ aocutlw, paranle
o JD1S0> co-18111e.
AJ:t,. n. As Impor!&nalu du mJJllal que forem arrend•dM l8l'lo
-niuradal a er6dlto do IIIDIIWrlo do Trabalho, liiltdiWia e ~o,
afim de .....m apUeadal nu d - da fl-llreolo dol..mp a car.
· .
1'0 do Departamento NaoiOUI do Trabalhe.
1; . -- .
• 'fé;'~ .Art.. u. Elta decreto 811trari em visor na data de aua p!lhlleaQio,
NJJI&D6o oe .dlllldloe, porventura, ainda nlo . . - - at.o! l nteric!a

&D6._

data•

.

ArL. 2l. Revopm-ie u dllposfç6e. eai conlrirlo •. ·
•
Rio de .Janeiro, tt de moto de tnt, tu.o da I!lliependtllcla e u.o
da Rep!lbllca.
.
..
Glrl'llLIO V.IIIOAII.

1-*•
Pldra - - I'UAD.
0111/fJldo .t.-an.\&.

···································-·····~-········-·····················

..·•·•····•·····•··············..•····•·····

· DECRETO N" 22.132- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1932
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1

=rr.ti ... ~ s .mÃWII!<'IÕ

-"'· s~ O. l!ti1:01 orlul... di qu..W.. di IAllalhe. IID
• ...,. .,.n. -~· thMtiaâ',.edc•. • CIJ!_~ &I..

tlm a OGletividftdt a que pertl!n~:enm 01 lit.ipn~u, ttrlo cSJ•
:rimtdoe J)etas JunLu do COnodiaçiO 1 J'utl~f'lllto. tst&Dtlecidu na present,e ltl, • aa fórmA nela l!.lt.&tuida.
A:l1. :z.• .u Juotu de Conciliacto t Julp:~~eoto Mrlo
madu polo Minilte\'lo do Trabalbo. lodutt.ri> e c.,,.~,.:a. a
recruerimtnto de qualquer liDclinto iotel"tiAdo. - E.ttado1 •
Territorio do .~era par mullicipiol. o oo Dislrito Fedtral par

rresu.mu. tantas. CNaDtt.u torem oeean.rtu.
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M. 3.• AI Juãt.u Hrlo tormadU "Por dOis ,·oja;a. que
ter1o doi1 suplentes. inciCôldos. rapcti'\-ament~ ,,or mp:e ..
cad.oret • , emprepdot, t por mn president.e, qn• tam~
:&rá um SI>PIO!Ita, nom- pelo m•nist.:o do Tl'3~olho. la.

iustria 1

C··m~rc10,

ou. par autorida!e QUt o

nopr~~~tt. 1~ ...

,vendo a f'!le,,lha reeai!' eom l.lllrcti~ 1!1tranhOt a01 int~:-1!.5!-!J
,rur:,sinnait. dr prderf'acia mtmb!'OI da Ortlm dos .-\t.h:optto•~ ma1iJt.radC~S. tuneionarios tedtrais, ut.aduais ou muni·
eipais.

Art. 4.• Para a cos."'tolb& dos \'c,pis • seus 1up-lentes. os
sldlcatos ou usoetacha pat..,nals lntol'tflados oa,;arlo
anualmente ao ~mtnlo llaolonal do Tnl>&lho, ao o;,_
trilo Foldtral. t ú lnspetoriu l\oliona.io. noo t Tor.
rltorio do ,.U"rt. Hstu com '\'Jntt nom11, doi quais strio cri·
mtltrolmente in~adoo pelo dii'IIOr prol do Dtpor\&mon\J>
lloci<!nal do Tm~olho, 110 prlmtii'O colO, o pelo ir..potl>r re•
~onat. no ..,undo. dots anmes para u f~ do recai •
dois P3N as dt suplente.
i•;rilcrato ti1:ocG. $06 rn"<::crlo nrurar. aas Ulltat a crt:t
aJude ectn s:rliro eicb:d!hls bre:leiro-. maio"'s. que !&i:t:un
llr e e,lltf"!',.Vt-1". ~l!'rth::am bon~ 3nr., ~\.~lts e -.,;~rça;n l!'!tto·.-a,..
mea.~ ~na at.ividatht pruti:t~i~nal ha mai1 rtl'. rtoiJ .,nos.
Art.. !S... Os ~mprepdo, que d~~~~..mtw"nh~re:n n f1:r.ç6M
de varal ou C'\ll'l,.ntts nlo P<'ld~rio ~of,...,. ..Je:~cont.n "!m ~eus
ordenados ou i:ll:lrios qu::antl\1 at:"-"111'1!'1 do ~tr"·i-:o. 'or t..•:-"'n~
ele" eomJ)ar.-cer ú

~stõa

du Juntas d1 qut nzerem

! t.• Petq. mesmo moU'\'O nio ·poderio · :l'.'t

p:~.:-t.e.

JJ;~n.~a4Qd

do rupectivo ftltPrti'O· ''"' um aM ap6t o d:e~em~nbo dc:carro. salVO falta dev1d&D"lft1le Pf'O'o1adl.
§ 2.• Os emprcpdora. qÜ;e in:"rJrJrem o pres~nt'. .!i!!:p..,,.;.
lh-o incorrerlo na mul~ dt 200$ a S :OOOt. apHe:~.i.l. r:..:. rJat.rito Ft•tleral, pelo di~tor rtral do ~p:namtct..J ,'\ac:IJC.&~
do T!'nb:11ho 1!',, noa Estados t TerM.iotio cL:I Acre, r:o!'Jos Jntpetorl!'s rerlo.DaJa.

li
VO PlltOCeiSO

A:rt. · &.• As ree1a~ac;6es 11-t•~tnantn dot Jiliflo! de
Qne trata o art. i". nrlo diricin:rs l"',.t"s intrrtsAt:lot .,.: i-lU!!I
re>;,es'!ntantu teplt. no Distrito Federal. 101 pro~.H'Iodr..r~
do Departamento Nacional do TraNiho c. a.01 F.itadoe ou
Terrator1o do Acre. ú lnspetorlas Rtorionail. 101 dei~
ou fun~ionsrios federais indicados pflo mifti5t.ro tio Tr&ba!bo.
lndustraa e Com,n:fo. por escrito ou \'trb&lmeut.e. sw.Cio aut.e
último cuo rcduzidu a termo. as1inado peJo nei&II'!:Ut.e ou
a!.;uern a ~u r o~ a.
. Art. 7.• O funcionaria que r~ebtr 1 recfamaçlo ir:dl..
::ari a auttf4'~eia d:~ J'un!a t qual d,.veri. eomparec~r o reclamante. o pnr carta zoeri!ltr:ufa. qui lert rrancrala pccta], dari
conhtK"ímento ao NCI;amado do obseto da reclamaçio. uotirieando-n a eompareeer ' :1;:dienci1 daiiDada çom u tac.
munhas e ouLns provu que tiftf'.
~ t.• Se o rl!'clamado ·:'f'~ar tmbançOI ao i"toeebimento d:
ea:t•. :1=e-r6 not.iticado por Y1õl pohcta!. e. se f'~,·tr l\lsecLe.
por meio de edital. mandado publicar •o ortlo oficial i"Q:'
aquele qoJ.e tiver rectbido a ctUti%a.

u

! ! . • O reclâmaftte 4tv~"' (ompàttcff i aUdi~ia -i'Om
que tiver.
tt.• O runc!on1rio incVmh:do di receber aa reeta-,

Pl"'\'11
.\rt..

ma~ ·~nc:aminbarj DO pr~:crrJeato! ·li JôJGta, a.nl~s de cada
&nch•r.cla, a ~(l!:ltlo rtu «;U!' ·1.,,,,.r~ '"'~ '"%~:nin:du, V.J)m·
4'0·~-t: ... '

~,.,f-$,.. '': ,,. ·:-: ;•;•_ ":'"' ~{' ·~·.:!
- -:_
.\a' g:-e:tit!~r:.:~s .:J:u: JE.::'õli ;-'!"''fle:.t !:ur o-i ::u

• ,!,, :"Aifo.,th•li••.,::

:.~:-'"'!.·:~.

\~t.,,•

:le autti,..~r-la. :l\'i~:\40~ I) !"J!!CiQn:t· ·'.~ -···•:mbui·) .j.e ;-'!:•'t'·ol!: ...,..
:-::-elama.;óe!l. os ''"l'aeJ ·~ se'.!! ~up::-.-···· •
•\rt. fO •.-\3; partts dr\'l!'!'ic <'C:·.:;.:t.:"l!t'!: p,.:;so<~.!:::~=.:.e '
:\~diMc:~

::anunc:atta, (lCUitucfo-tt IQI ~II:IOttl'ldOI'fll a :"'!•
prosentaçlo poloo P""tcs ou administndorcs dos· ,.,. .,.
t.aóell!clmentos.

m
DO

CI.1 JIPIUX~'f0

'D-AI "PJci:ll6&1

Al't. !O. Ae•fl.o a C<lllciltoclo. ,.,, findo pr••• ~·n ""
cnmprm~~·r.t..,, àto conformidaeü!' com o acordadD. Si fó1· pro... ·
ferido JulpmcnLa, a parta condoaada sori Jn!•mada na pr<>'
~ria audioacia a cumpri-to, DO prazo maslmo do 5 cllas.
Pararroro un!co. SI o vencido t6r mel, rar-H-4 a sua
notifi..çilo. DI !6rma do i t• do art. '7", tizand.,_.. o pruc ~·
'lU cliu para o cumprimento da 4t:cialo proftrida.
Art. 2' • Si o aCOrclo ou a decido paaada tm Ju1pdo nlio
t6r· aumm•ido, o ruactoaal'io Incumbido d ..._...,.. a quet:u.
a req·urrimen~ do inl.fi"HNlciO. ext.nlli. eópla autentica do·
termo da re:lpeeLiYa audieneia, qu1 ''llll't como ~ILYlo d•(
dtvida Jiquirt4 ,. urta ;tara a_ exi'Cu~io Ju.dicial.
Ar!. 22. A r"ra O ·oumf't'lmtBto. do -ac6Nio ou d~<"i~Ko.
ftPa o i'f\rrntot•. :t.ind;, !f.UJrila li multa de 20t"~' a 2 :oootooo.
apHoa,~l lltt:nMc o- moth·M alen.dM con:1o dttt.f!rmmilnlr!

da ncm·a, e P"ll mat,ria

d~:~~

mtunbros -da Junta·.

Art.. · 23. A ~J:ee\telO: judie111 du deell6u du J"Jntas 111rt\
orovida. perante o fõro i'ederRl, na C:s'Pit.al Feden.l, nu onde
JJOuTor, peios p-rocun.dDres do PePart.;nncnto Naoioa:~l do
'l'ralNllho~ _e nos EstAd-os ou Tf'ITil.ólio do Acre. pelo rt•pre~"'l'"

t.ant.e do Mic:tsLeric Pul>llco Fedenl. Tai1 e::mt~ .1cri.o
Pl'CCOS•odas, !adopendente de ~listas, l'&IU· afinal, pelo ven•
eido •
A rt. :!.C. Sll!l df'lei~~ da~ Juntas que im1n1!'rrem multa
Otl ck'ma!.- penllfidad~"· C'abl!"rá rl!'r.ur~o, J)ara o Diretor G~ral
d" ~ari<>r:'~'nto NetC''f.ll":!:l dC' Tr:~.b3lho, dao: Qu~ rnrt"m arh~
r':!:"'-:t!l ft"l~" .htr>tl\~ n~ l"lt,;J.-il!l F~'-iPrat. t, na:-:t c!l ln-::p~!l)~f'5
R~,riona1:. rS~:r Ott,. r~r!'!" nplir~da• 'Pc>l3ç Jur.las nu:;; I:;:;.t::stJ•),;
tm na 'frrritf!dt~- dt~ AtorP.

. Arl. 2~. tl pror.,.t"r dM rff"U'f'Cl')ll, a qtJf" '" rf>fert n
a:ottiO nntroePd,.nt4'. rP.JJII:u• ...!llf•A J)elo decreto n. 22.13S. de:~
de nD'\'r'n'Jbro de 5932. e o da cohnnÇJ du mulLas pclG disposto
para a c:obranç& da ctivid::a ath·a da Uuilo.
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IV
~t-llç6D

Qlll.\111

Arl.. !& . J'ar~ etfl!tl'ia do~ sen·itM dM-on•ntes do l'rt•
atnt.e d•"( :-rh• ~._.. .. , r~"'~h-ad:~ a L:!'U dt 2 9C •ol"lr• o ,·ator da
c;;p1!'a, r,, t·ldl'l~ ft'- l!turu"~t. lõut'l:nttid"s :10. C"cmt-ttrt;nrnto dqf
Jn:<~ta•, f"ll~n. ap-õ~ o jui .. :..mc-nln. 1'1·~1:;:~ Vllne1da. Jl'lt"Chante J~l:Q..
âJI. l'Cf,la.rtu;õ••" 31':·~·c:u!:tadl'll'i1!1. tPd,.ra·.~· .~un·uio. a rt'cr,.rlh·:, tm·
port.anci~ e~rtl.unul:l :s c:rNbto do Mlftr,Lrrlo do TrabalhA. tn ...
óüstria • comercio.
Ar!. ll.7. O emprtJ&do cru• f6r convellcfdo de domiiDd&
temeraria f1cari impedido d~ formular 6 Junta nova reei•·
maçlo ~elo pro:w que o seu presidente fiUr. !~.o maxi~o
de dois anM. Jleut.lo Lombem suçcDJo dO$ seus d1rc1t.os d1 llD•
d1ealizod~ por ilutl ltmpo.
~\: •. ::~. ·"'" :.u:opC't.;ü'.:- de·.:- ""~;:· •• :.:- J .. ::!::~ ~~=-iic· d~d
doLO. ...:. p~o:aü ,~pcC:t.l\" l.U't":\i'M~, c :O; ôl1.::~'- j.o·.;:.~,J "-•âiii " "~:·

unanamidade.
. ·
ArL. 21. E" !acullado ao ministro do Trab~Iho, lnsJult.:'ll
• COmfrcio ,,·ocar qu::~lquPr procnso em que h:a.~ a dtc~~o .Pro·
rerida. hu menM dt" 6 mto.se.. pelu Ju.nr..s de Concaha~ •
Julst:.mt'ulo e DI íórma fn4icada 1lO prest"nt.f deerr:ter, a req~,.
rim~'ntn da .partr e pro\-andn ttSt.a ter hnit1o tl;a.ça_nLt p.rr~·
licbde dos J~lir:idetl"t'$ ou ,.io)açio e::cpre~sa de dtre1to. ·
Art. so, J.)ul'lnte opruo de um ano, 'cont.ado da publ~o
de preMDte decreto. fica dispetll&da ~• eztsenc:~a d& qualuüdc
de aindicalizado, ut.a!)ch:cida ao an.. -s•. para que 01 mwrusadoa &prnentem rocl&m~ ú JUI!Ial d& <:oDclliatlo • .Jul·
pmm~.
·
·
Pa...,..ro unfoo. Dunnl~ toM prazo. u Juutu poderio
aer crtodu mltdiante 10licit.:a~lo ou rectutnmct.o dt OI'PoDi•
..~ de clUH' &ind& nlo aindicalludta.
AI'!. ~~. lltvopm-so .. dlspostç6es em CODirit!O.
Ri~ de .J'ant"iro, H de no\·embr'o de tt:S2, t ts• da lAdeptD
dentia o 44• da Republica.
"
OI'I'UWO VAJIOAI.
lonquim P~dro Sa14ado PilA o.
{o•i Ammc• ll• Al"'!'id&.
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de ~uNia&.meia quoUd.iana t. conlfJUint.fmtnte. nlo podtzn
rustr;u• o patroc:inio dfl ad\'opdos, ntm su.portar a 41-.tlr'fl..
que é frtquente na decictii.q dr:':eet lftf&iOI.
Ou:mdo H diapulu cont:ott 't~:npre,adorts t emprsp4o.
eoram tnearadu como ca~ dt. i'Olitia. os dis~dics ent.n ele~
eram ~ot....idof. por via de reJr&,. e de fórma a~it.raria. pela.
auLoridadea poUciait. que procu.l':lvam. 4a mtlbar mauira..
harmoniz:ar o:t 1ilican~•. no int.uiLo de pnvenir pouivtil
despechos violeDLOS. a que aram anaiLaiJOI os operari01 falha.
de dinit.os e de prantiu. dOiát que a prot.eçio il:a~ira
de al.um poliLico alo :l!lt fuia sentir.
Creado o Minicteno do Tr&balbo, -para ele eom'et'Yiram.
numa verdadeira' avalanche. queb::u de tod01 os l"eCCDt.ol do
Bruil, part.idas de Lra:balhadorn que rt'Ciamavam jasti-:a.
Jo:~ queixu eram at.enciidat pelo 'Pt®rio ministro, pelo se-u
.fl'abinetf' , t.ambt":n Pflo ~~aru.mrnto· Saeion~l do Tabalho;
rr,af e.s~., delib•ra.ç6of. pem b:s~e 11"1a1. rep:ounm &Pf:11!1 no
t('rrtno d~ bóa vontade t nlo s,tOdtm .pa.uar da •irDPI• eon.
tilia'=~o; por fa1~r a eNIII autoridade~ fo~a eoereiLh-a para.
J)ro!("['ir decis6ea obri11Loriu. AJ6m diMo, .a. marcha d05 ea.aaa
aleiOS ao Departamento. onde qora lclm d&do tntr&dt. di&·
1"i&mente. processas em cifra •uperior a 300, impoMibilita
esta ,..p&rUç&o do m.Vimmtar. tm tempo b&IIU, o el"''&do
ntlmero de pap•M que anuem ú suas 4epencleDCiM, peta iD·
mficleDCia -tu!.& de fuDCiouarios.
o doero.lo 11. !t.:IM, do 12 do maio d& ttu, que i~iloliu
;," Gomil~üe. Ml:tas de COneiliaç:lo • Arbltt•arem, veiu l"'•
~~o! ver l.lm& das· f~ da qu~ll01 • cole(.i~ pela e~ ele
orsiOI Q)>t solaoiootlll 01 conntt01 ColctivOI do l:lballio, Ptfo
<lura, pór6m, sem toloeio o _ . . indlvidutt da quutlo,
:1çh:ando-te o nOMO pafc. ReMe put.icu:lar, 1 nlo obst.ante .aer
signatario do Tnl;lado de VeraUl• 1 membro da hNn I •
l_,ioMl doi TnrNil, 0111 manlfetla lllferioriclade ante a
n11iorta du 113ç6eo culr.u. quo. d& ba muito, orpnlzai'UI, o
:nanW.m em runcto~mrnto normal, as Sustf(U e:SQ~iaHzBdaa
da trab:~.lbo,. .;fo~du t:ft:~~ tn1 f11q1Ji~1t.os t.ssenci:tifi ~ -,r~a.
et,1m11nto li~ rin~ :1. q'111 11 dll!fiLfnam: teowo"'ia,. l"tJP\à:l •
t:OR1Uta1çú pc:ioiwrts.

r:DOII(;XO D& )IOftV9

Sr. Choro elo Govti'IIO Provfsorlo - 'ftllllo a lloàra do
&ubmel41r ' apreciado d& V. Ex. o projt~ de doorell> quo
1Niilue as JUillas ~· CotlciU'* o Jutpm01110. Anim. raundo, tl'tio a&ender a um dos pr®lemas que maior atc1çJa
A !61'1111 ·do prooe.o ~ pela tua timl>llcid&dt o por
~ ...·tm mPrectr de quem tem a seu carco o runcionamcto de
"'"" era!. ' ar~inl 101 Pf'OPriol •nalfabM.ol e d;..~Jenca o 'P&•
um miaistlrio def~ln:Ldo a amparar • J"t''tt a atividade da., tt'f)t"!ftio
t1e tfll~eJtOL 'tnda, -por- 'POr uatm dizer. ·rratuit.a,
cla!:\CS obreira:r dentro do ri~ noimal da ordem social ezis~~~~ 1 hLH r.eb1"\da do ·:yflnt'ldO ~ moito rNttn:ida. T&mbem u
l.<!nlo. CGm efeito, a ero~lo de um& ~usli~a d9 ll'llballlo, para
dirimir liUrta. de ~atut"CA indlvi~l qu•. de moman.o • mo- c:Uf"''4Jtirnflnt" du d""Mt* IlM 1untaS ' ~frto, dada a sua
mento, OUI'Jim ·elo OOIIIalO dia.rlo dt t!DpnpdoNS J IIDPrt- natnrna ex~uUva. 1 sl'm onus pua o ttf!'I'Pr~rto, sendo di
pdOI, vem dor aolu~lo salll!&loti& a esa tilirios. cpa &lé oo!!Ll' que & mulll. ostab•locldt pal'& a blpoteso dt recusa
.,or& nlo tiiCOilt.ram, IIID\11 111 Ofllllizaçlo Ju41jciana ftdel'lll · de. . eumorimtct& aut.oria. • pHYtr a~jam muito raroa 01
como na dQ! Ell.adol, llllPato et.Uvo, pelo oua10 t !DO"'Iid&de ..... dt l&fs recutu. Altndidoo Di roquisiiOS do l'll>lda o
doa processos.
economia. Vl'f'ilfea.aa icu&llneate a obstnanc:ia do terceiro,
A distrillu!çlo d& Jusllça. DO QUt CGIICOrlll &O t.rallellmlor.
o ooi!Miluitlo parll&ria da Junta, formada por dolo v-io,
nSo mereceu. at6 h& "POuco. a devida att~nçAo dos DOS."OS lel'is- um e~l"'el'ldOf' • out.ro tmprepdo. sol~! a presldeucia de terlaóoies. Atdra 01 luizol PrivativOf de Acidtnt.ts DO Trabalho,
l':tiro. tntetn-:neoatt ~nho aoe ioteres~e~ em jon,.
creodot em atruno·cênt.I'OI populosos. o dtOIIO&clot tio .Omenl<!
a cooh/!cer 1 dírimir as quPstOH ori-undu do!'"' acidentes, Df'•
.J.t,.:im. n p!'OJftO em 1;»1'8('0. nado nae moldes' ,:ênlm«~te
nhun1 outro cxittla q.ue racult:w;e ao t.nbalbador o reconht~•
peltW pafsl!lf ealf.OI, ld:.Ptando-JI pfl"f'eitameDWI l DOMa
cftnflnt.o de aeus direltOf, E' ver<lade Q\lt a):rl.zmu"lt~isl~ ~,..i!n.1:
proouranm f&c1l!lar o procOSIO d&o ·cau,. dt poqu0111 &t~,d& '"'""it.ac:~o admtnlstratfYa,. ~e ~e :.fiC'U'1; rm t.ermot de ser
para 1711e nlo fique dotatl"ftdlda .por malt tem11o uma
ma:!' o c:arto' t que âH proc.Ps!CO, do conbtciml!'nto nc:lutivo d• "L"'"tatkl.
bacbarais ou provfsiontdt». bem como a d! !fCUncàt illlt&Dci&. riU m'il pr11rnmi.~t~ Me-N•{d'ftdNi C~ !'ll"orr&ma d& justiça
~oeiat.
e,tj,
!XfC'~lo o GoYtMtO Pl'OYMor!o em. bóa hora. emldonlloo &o dos outros foilos, o. tol>rotudo, o c:usltio ottvaclo
que tnlre n4o &(I'&V& lodo I qualquer •10 procasu&l, lllo fato- p:cendou.
ra que conLrlbuem para afaJt.ar de lides e pleito& aqutl-. au.
I!Oftlllbre do lt32. - !c~cdo ,Í!M.
ll!o do 1&11eii'O, !S
16m do dofonder illleraon de poqutDO IDOilla.
fli$ c:otdider'a06u, dt o~ pra!, mais a aceah:r:am em
H tntando de IIIIPI'OI&clos. que. QUallclo ,..orrom t Juolic&.
, aai~ a ruem. ez:n am c:uali tot&lidade, para· raranliT 01. mrios
~ À Comissão de Constituição , Justiça e Cidadania )

«•
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O SR. PRESIDENTE (JefferSon Peres) - As
propostas de emenda à Constituição que ac;abam de
ser lidas estão sujeitas às disposições específicas
constantes dos ar1s. 354 e seguiDtes do Regimento
Interno.
As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, projetos de resolução que serão lidos pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 115, DE 1995
DispOe sobre a alienação de bens
que inlegram o PatrimOnio do Senado Federal.
·
O Sànado Federal resolve:
Art 1" A alienação, sob qualquer forma, de
bem integrante do patrimônio do Senado Federal é
disciplinada por esta Resolução.
Art 2" As unidades administrativas que julgarem oportuna a alienação de bem lntegrante do patrimônio do Senado Federal deverão justificar, em
processo administrativo, a sua conveniência e o interesse púbfico na operação.
Art 3" Em se tratando de imóvel, a autorização
será solicitada ao PlenáJio após parecer da Comissão Diretora e será instrufda com a respectiva justificação, laudo de avaliação do bem e indicação da
modalidade de alienação, na forma da legislação em
vigor.
Art 4" Na hipótese de dação em pagamento, o
pedido de autorização será também acompanhado
da documentação relativa à origem e ao montante
da dívida; no caso de permuta, de justificativa do
preço atribuído ao bem a ser recebido e sua compatibilidade com o valor de mercado, bem corno dos
motivos da opção pelo imóvel.
Art 52 Em se tratando de bem móvel, a autorizçaão será solicitada à Comissão Diretora, devidamente acompanhada de justificação e de laudo de
avaliação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a alienação dar-se-á em processo licita1ório, dispensável
este nos seguintes casos:
a) permuta, quando a operação envolver e~clu
sivamente órgãos ou entidades da Administração
Pública;
b) venda de ações, que poderão ser negocia. das em bolsa, observada a legislação específica;

c) venda de tí!Uos, na forma da legislação pertinente;
d) venda de bens ou serviços produzidos ou
comercializados pelo Senado Federal, observadas
as diretrizes estabelecidas pela Comissão Diretora;
e) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública,
quando não houver utilização previsível por parte do
Senado Federal.
Art 6" Em nenhuma hipótese admitir-se-á a
doação, com ou sem encargo, de bens que integram
o patrimõnio do Senado Federal.
Art 7"- Aplica-se, no que couber, à matéria disciplinada nesta Resolução o disposto na Lei n"
8.666, de 08 de junho de 1993.
Art 6" .Esta ReSolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 9" São revogadas as disposições em con· ·
trário.
Justificação
A presente iniciativa tem por objetivo di~cipli
nar, no âmbito do Senado Federal, a alienação dos
bens móveis e imóveis que integram o respectivo
patrimônio. O projeto observa as linhas gerais Constantes da Lei n" 8.666193 que disciplina a matéria.
No que diz respeito à doação, entretanto, inova ao
vedar terminantemente esta modalidade de alienação de sorte a melhor preservar o patrimõnio púbfico.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. José Sarney, Presidente - Teo10nio Vilela Filho,
1" Vice-Presidente - Júlio campos, 2" Vice-Presidente - Odacir Soares. 1" Secretário - Renan calheiros, 2" Secretário - Levy Dias, 3" Secretário Ernandes Amorim, 4" Secretário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Consti-

tuição Federal, institti normas para licitações e contra-

tos da Administração Pública e dá outras providências.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 116, DE 1995
Da Comissão Diretora, que cria o
Instituto Legislativo Brasileiro por transformação de órgl!o existenle.
O Senado Federal resolve:
Art 1" Rca transformado o Centro de Desen~volvimento de Recursos Humanos do Senado Federal, em Instituto Legislativo Brasileiro.
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Art2" Ao InstitUo Legislativo Brasileiro C0111JE!te:
1 - planejar, coordenar e desenvolver alividadas de estudos e pesquisas nas áreas identificadas
com a missão do Poder Legislativo;
11 - planejar, coordenar e executar atividades
de seleção e treinamento;
m·- promover a capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do Legislativo;
IV - prestar assessoria e consulforia visando à
modernização dos Parlamenfos, Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores;
V- editar manuais e obras relevantes para o
lnslitufo.
Arl 3Q O Jnsli!u!o Legislativo Brasileiro (ILB) é
um órgão supervisionado do Senado Federal, com
autonomia financeira e administrativa, nos tennos da
legislação e do Regulamenfo Administrativo.
Arl 4!1. São fontes de recursos do ILB:
I - dotações orçamentárias do Senado Federal;
11 - contribuições plblicas e privadas;
III - receitas provenientes de assessoramento,
consulforias e pl.blicações. ·
Arl 5" Para curnprimenfo de suas finalidades,
o ILB, anualmente, aprovará plano de trabalho voltado para as seguintes alividades bãsicas:
I -treinamento, capaci!ação à fonnação profissional dos servidores do legislativo;
11 - fonnação e especialização de Uderanças
políticas;
III - pesquisas e estudos;
IV - intercâmbio e modernização;
V - publicações.
Arl 6"- São órgãos do ILB:I - Conselho de Supervisão;
11 - Diretoria Executiva
Art 72 O Conselho de Supervisão, presidido
pelo Presidente do Senado Federal, é ainda integrado pelo Primeiro-Secrelário, por um Senador indicado pelo Líder da Maioria, um Senador indicado pelo
Líder da Minoria e pelo Direfor-Executivo.
Art 82 Ao Conselho de Supervisão compete
supervisionar e liscalizar as atividades do ILB; apreciar e encaminhar à Comissão Direfora a programação orçamentária e o Plano Anual de Trabalho do
órgão, bem como estabelecer as diretrizes e as normas da sua política de ação.
Parágrafo único. O Diretor Executivo secretariará as reuniões do Conselho de Supervisão.
.
Art ~ À Direforia Executiva C0111JE!le: realizar
a integração administrativa do ILB, estabelecendo as
nonnas internas e as medidas indispensáveis ao
. funcionamento dos órgãos ·de sua estrutura; asses-
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. sorar, no que tange às alribuições do ILB, a Comissão Direfora na fonnulação da polftica de modemização administrativa e legislativa do Senado Fede1
ral, proporcionando, inclusive, os estúélos técnicos e
os serviços necessárioS à sua consecução; elaborar
e sU:lmeter ao Conselho de Supervisão as diretrizes
e normas da polflica de ação do JLB; elaborar e encaminhar ao Conselho de Supervisão a previsão da
despesa anual do JLB, para inclusão no Orçamen!o
do Senado Federal, bem como os balanceies, o balanço anual e a prestação de contas, inclusive o relatório anual de atividades; celebrar contrafos e convênios de prestação de se111iços; elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão o Plano de Pessoal
do ILB e suas faixas salariais; solicitar à Comissão
Direfora servidores do Senado e de outros órgãos
para o exen:fcio de atividades no ILB, e praticar todos os afos de gesli!.o administrativa, financeira e
operacional do Órgão, observadas as . limitações
constantes do Regulamento próprio; representar e
divulgar o ILB.
Arl 1o. São órgãos da Direloria ExecUiva dO ILB:
I - Gabinete;
11 - Coordenação de Pesquisas e Desenvolvimanto, Estudos e Projefos;
III- Seleção e Treinamento;
IV - Coordenação Administrativa e Financeira
Arl 11. O Diretor Executivo do ILB será nomeado pelo Presidente do Senado Federal após iadicação do Conselho de Supervisão e aprovação do
Plenãrio.
Arl 12. A estrutura administrátiva bãsica insli!tida pela presente Resolução será illlJ)an!ada no prazo de 120 dias, contados dada!adesuapubi'ICéiÇão.
§ 12 A estrutuia administrativa complementar à
estrutura bãsica, as atribuições, denominações e nfveis de gratificação dos cargos em comissão necassãrios, bem como a extinção dos cargos e funções
remanescentes do órgão transfonnado, serão definidos por projeto de resolução no bojo da proposta de
modernização organizacional do Senado Federal.
§ 2" Na definição de que trata o parágrafo anterior, a Comissão Direfora adotarã como princípios:
1 - a estrutura administrativa complementar,
bem como o quadro pennanente de pessoal do JLB,
deverá ser o mínimo indispensável, com o aproveitamanto dos recursos humanos do órgão transfonnado;
... _ u_~ o pessoal necessário à implementação
de estudos e pesquisas ao desenvolvimento de
projetas, bem como à área de seleção e treinamento, será requisitado e/ou contratado por tarefa específica;
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III - haverá redução significativa do número de
órgãos e respectivos cargos de direção e funções de
chefia
Art 13. Ficam criadas as seguintes funções pot
transformação de cargos e/ou funções existentes:
1 - Diretor Executivo - FC-9
1 - Chefe'de Gabinete- FC-8
3 - Coordenadores - FC-8
4 -Secretários de Gabinete ~ FC-5 ·
4- Auxmares de Gabinete- FC-4
· 4· ~ Contínuos - FC-1 · ·
·Art 14. A Comissão Diretora aprovará o Regulamento · Adminislrativo e definirá o espaço físico
destinado às instalações do ILB.
Art 15. Esta Resólução enlra em vigor na data
de sua ptJbHcação: ..... · . ·. ·
Alt 11').· Revogam-se as disposições·em contrário•.
Justlftcaçao · ·

· A cri<i\ião q~·~lostituto Legislativo Brasileiro é
componente essencial do . Programa: de. Model'l)ização do Senado Federal. . . . . . :
•·
A transformação do Centro de Desenvolvimen.-.
to de· Recursos Humanos no Instituto Legislativo
Brasileiro oom o objetivo de. planejar, ·desenvolver e
executar atividades pe pmuisas; desenvolvimento
de projetos, estudos, .seleção, treiname!Jto e consultaria ·nas áreas política, administração, rotinas. e pro. cedimen1os !egislativos, identificaqos C!)m a missão
de Parlamen1os, abre a perspectiva de mudança
permanente da Instituição para absorver e repassar
os grandes avanços da.tecnologi~. do .saber jurídico
e demais ciências do .conhecimen1o .humano, a fim
de que o f'!Jder Legislatiito,possa ilesempenhar'ccím
eficiência e eficácia o papel qatalizador das aspiraçõés da sociedade, defensor da cidadania e. construtor de um moderno estado démoci'átioo de.direito. · ·
· A criação do Instituto Legislativo Brasileiro é
urrui. concepção nova e arrojada. Pretende-se instrumentalizar o Poder legislativo para que ele volte a
desempenhar 9 papel qinâmico .de cc-responsabilidade na edição de políticas públicas, onde a ciência
política, a sociologia, a filosofia e demais ciências
soi:iais têm importante contribuição a oferecer.
O Instituto não pretende ser mais uma escola
acadêmica. Ao revés, em lugar do ensino convencional, ele praticará a capacitação, formação e treinamen1o, voltados para o bom desempenho da missão
ao Legislativo. Ele prontamente desenvolverá um intensivo plano de aperfeiçoamento e formação dos
servidores do Senado Federal.
Este é um proje1o de cidadania. Praticar-s~ a
reflexão sobre a conjuntura sócio-política e a atua-

ção do Poder Legislativo. Compreender a história e
a dinâmica da construção de uma sociedade organi- . .
zada e livre, identificando limites e caminhos e prover informações necessárias, será uma das tarefas do
lnstittio para todos os níveis do Poder Legislativo.
Desnecessário' dizer da importância dos servidores e da organização do Legislativo para se alcançar a excelência de resultados cuja responsabilidade
a sociedade delegou aos seus representantes e aos
ftincionários públicos. Por essa razão, o Instituto Legislativo Brasileiro, aliando a teoria à prática, desenvolverá um intenso esforço para dotar a Instituição
de recursos humanos eficientes e preparados para
desempenhar as funções de assessoramen1o e de
apoio à atividade pariamentar.
- De outra parte, a transformação e a absorção
do Cedesen pelo Instituto, justifica-se pela racionalização das atividades, eliminação das redundâncias
e d~icidade, às vezes com filosofia de trabalho an·
tagônica.
· • Com isso, haverá uma substancial redução de
cus1os administrativos, já que os cargos criados não
acarretarão despesas adicionais, tendo em vista que
será extin1o, por transformação, um número superior
de cargos e/ou funções existentes aos criados. ·.
· · Ademais, a criação do Instituto Legislativo Brasileiro, nos moldes propostos, ensejará o recilbimento de doações de recursos financeiros de organizações nacionais e internacionais que financiarão projetes de modernização dos Parlamentos.
Por ütimo,. há de se ressaltar o desejo de mt.itos Senadores de verem criada uma escala que promova a discusSão permanente dos grandes temas
legislativos, através de um fórum que congregue os
renomados pensadores políticos.
· Sala das Sessões, 20 de outubro de 1995. José Samey, Presidente- Teotonio Vilela Filho 1~
Vice-Presidente ~ Júlio Campos, 2" Vice-Presidente - Oclacir Soares - 1~ Secretário - Renan Calheiros, 2" Secretário - Levy Dias 32 Secretário - Ernandes Amorim, 49. Secretário.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 117, DE 1995
Dá nova redaçao ao caput do art.
279 do Regimento Interno do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Art 1" O caput do art 279 do Regimen1o Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 279. A discussão, salvo nos proje1os em
regime de urgência e o dispos1o no art. 349, poderti
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ser adiada, por motivo justificado, mediante-delibera-·
ção do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou comissão, para os seguintes fins:
a) audiência de comissão que sobre ela n!io se.
tenha manifestado;
b) reexame por uma ou mais comissões;
c) ser realizada em determinado dia;
d) preechimento de formaiidade essencial;
e) diligência considerada imprescindfvel ao seu
esclarecimento.
Art 22 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justlficaçao
A proposição que a Mesa do Senado slilmete
ao julgamento do Plenário tem por objetivo coibir os
inúmeros pedidos de adiamento da apreciação das
matérias constantes da Ordem do Dia, sem que o
Plenário seja devidamente E!Sclarecido da necessidade da medida proposta, passando a idéia de que
a iniciativa tem Por· única finalidade procrastinar a
·
sua tramitação.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1995. José Sarney, Presidente - Teotonio Vilela Filho,
1Q Vice-Presidente - J(illo C8mpt:~s, 2" Vice-Presidente - Odacir Soares, 1Q Secretário - Renan Calhelros, 22 Secretário - Levy Dias, 3"- Secretário Ernandes Amorim, 4"- Secretário - Ney Suassuna,
Suplente de Secretário.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art 279. A discussão, salvo nos projetos em
regime de urgência e o disposto no art 349, poderá
se adiada, mediante deliberação do Plenário, à-requerimento de qualquer Senador ou Comissão, pàià-os seguintes fins:
a) audiência de comissão que sobre ela n!io se
tenha manifestado;
b) reexél01e por uma ou mais comissões por
motivo justificado;
c) ser realizada em dia determinado;
d) preenchimento de formalidade essencial;
e) diligência considerada imprencindível ao seu
esclarecimento.
§ 12 O adiamento previsto na alínea c não poderá ser superior a trinta dias, sõ podendo ser renovado uma vez, por prazo não superior ao primeiro,
não podendo ultrapassar o periodo da sessão legislativa
§ 2"- Não se admitirá requerimento de audiência de comissão ou de outro órgão que n!io tenha
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competência regimental ou legal para se manifestar
sobre a matéria
§ 3"- O requerimento previsto na alínea b somente poderá ser recebidp quando:
a) a superveniência de fato novo possa justificar a alteração do parecer proferido;
b) houver omissão ou engano manifesto no parecer;
c) a própria comissão, pela maioria de seus
membros, julgue necessário o reexame.
§ 4"- O requerimento previsto nas alínea a, b, c
será apresenlado e valado ao se anunciar a matéria e
o~ alíneas d e e, em qualquer fase da diSCiossão.
§ 52 Quando, para a mesma proposição, forem
apresentados dois ou mais requerimentos previstos
nõ! alfnea c, será votado, em primeiro lugar o de prazo mais longo.
§ 69- Não havendo número para votação do requerimento, ficará este prejudicado.
PROJETO DE RESOLUÇAO ~ 118, DE 1995
Da Comlssao Diretora, que cria o
lroóselho Editorial do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art 1"- Fica criado o Conselho Editorial do Senado Federal, subordinado à Comissão Diretora,
com o objetivo de normalizar, padronizar, avaliar e
fixar as diretrizes e as políticas editorial e de editoração a serem adotadas pelo Senado Federal.
Art 2" Integram o Conselho Editorial cinco
membros, de reconhecida capacidade intelectual e
técnica, indk;ados pela Comissão Diretora
Art 3" O Centro Gráfico fica proibido de realizar a impressão de:
I - plillicações para entidades não-públicas e
pessoas particulares;
11 - tablóides, cartazes, folhetins, calendários,
car1ões de Natal, cadernos· ou qualquer outro tipo de
publicação, cuja divulgação possa representar propaganda eleitoral.
Parágrafo único. O Centro Gráfico do Senado
Federal poderá utilizar eventuais ociosidades de sua
capacidade instalada para publicação de documentos de órgãos da Administração Pública fedederal,
estadual ou municipal, direta ou indireta, de cada um
dos três poderes, mediante pagamento dos custos
totais efetivos, desde que autorizado pelo Conselho
Editorial.
Art 4"- A impressão de trabalhos para os Senadores obedecerá a uma quota individual, intransferível e nãCH:Umulativa, lixada pela Comissão Diretora
Art 52 Eventuais casos omissos serão estudados e decididos pelo Conselho Editorial, respeitado
o espírito da presente Resolução.
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Art 6"- O Conselho Editorial elaborará e sOOmeterá à Comissão Diretora projelo de Regimenlo
Interno.·
·
Art 7"- Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 6"- Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O Relatório do Grupo de Trabalho de Reforma
e Modernização do Senado, criado pelo Alo da Comissão Diretora n2 2, de 1995, recomendou a criação do Conselho Edttorial do Senado Federal.
Coube à Assessoria Especial de Modernização, em curnprimenlo ao Ato da Comissão Diretora n2 8, de 1995 (art 5", inciso I, Hem "f'), apresentar
o presente Proje10 de Resolução, visando à criação
de um Conselho Edi10rial com as atribuições de formular as políticas edi10rial e de editoração do Senado Federal, estabelecer normas edHoriais e de editoração, a que deverá obedecer toda plblicação gráfica, e realizar a programação das atividades gráficas,
supervisionando a sua execução, em sin10nia com a ·
política de informação da Casa, as politicas de geração e disseminação de informações, de documentação, de preservação da memória institucional, de organizações, de documentação, de preservação da
memória institucional, de organizaç!l.o e métodos, de
desenvolvimento organizacional e de recursos humanos, bem como outras politicas administrativas vigentes.
Decidiu-se incluir na presente Resolução o inciso 11 do art 22 e o art 3º- do Alo do Primeiro Secretário n"- 6, de 1995. O referido inciso do art 2" proíbe
que o Centro Gráfico publique impressos que possam representar propaga[lda eleitoral; o mencionado
art 3º- disciplina a impressão de trabalhos para os
Senadores. A providência aqui adotada é moralizadora e comprovadamente teve ótima repercussão no
que se refere à imagem pública da Casa Jugou-se
conveniente que a presente Resolução assimHasse
os dois artigos com o objetivo de se obtar a permanência desejada através de uma norma hierarquicamente superior.
O Conselho Editorial deverá constituir-se num
núcleo de idéiãs com a responsabilidade de pensar
a politica editorial do Senado Federal. Cabe-lhes definir se o conteúdo das obras a serem editadas condiz com a missão constitucional do Senado.
O Conselho EdHorial deverá promover uma padronização dos impressos, que barateie os cuslos e
sirva como referência para a definição das quotas
dos parlamentares, através da Unidade-Padrão Gráfica (UPG).
Juntamente com a medida proposta, sugere-se
a adoção de procedimenlos que visem à não-personalização do material de expediente dos Gabinetes
(papel-ofício, papel-carta, papel-memorando, agen-
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da telefõnica, cartão de gabinete, envelopes eté.).
Através dessa singela providência, cerca de 90%
dos cuslos gráficos poderão ser cortados, devido às
imensas economias resutantes da utilização restrita
de chapas de off-set, horas-homem máquina, volume de papéis (deperdiça-se enorme quantidade de
papel com as rubricas), acerb:l de máquina, foloiHos
e filmes, homens-hora acabamenlo, bem como redução dos custos de expedição. -0 material de expediente assim produzido seria personalizado através
de aplicativo especial a ser implantado nos ·microcomputadores dos Gabinetes. Tal medida, padronizando o material de expediente dos Gabinetes, deverá ter tão grande impacb:l nos cuslos aluais de impressão que acreditamos seja possível eliminar esse
Hem da quota dos Senadores. Para se avaliar a
magnitude das dificuldades que a personalização
atualmente impõe, basta mencionar que, das ordens
de serviço gráfico abertas no ano de 1995, 70% se
referem a material de expediente. Finalmente, a medida proposta deverá desburocratizar e agilizar os
serviços gráficos, e~mlnando ou minimizando a necessidade de horas extras e turnos adicionais. Igualmente, o trámHe burocrático deverá ser simplificado
para o Centro Gráfico, mediante o sistema de debitar diretamente a Subsecretaria de Administração de
Material e Patrimõnio, ao invés de fazê-lo individualmente para centenas de unidades administrativas.
Sugere-se ainda a confecção de envelopes
pelo próprio Centro Gráfico. Com implementação da
fabricação própria de envelopes haverá enorme economia de recursos, uma vez que atualmente todo
envelope utilizado no Senado ·é adquirido a preço
exorbitante no mercado.
Além da economia de custos e simplificação de
rotinas, a Assessoria Especial de Modernização entende que o mais importante a mencionar é que tais
medidas terão reflexo positivo sobre a imagem pública do Senado. Internamente, com a criação do Conselho Editorial deverão verificar-se uma uniformidade nas decisões referentes à impressão gráfica e
uma transparência na utilização da gráfica oficial.
Por último, há de se lembrar que a proposição
em tela é inspirada primeiramente em sugestão do
Senador José Samey, segundo a qual o Conselho
Editorial deve ser um exemplo de excelência, importando tomá-lo um órgão ágil e desburocratizado,
bem como eminentemente técnico. Em segundo lugar, inspirou-se no referido alo do Primeiro-Secretário
Senador Odacir Soares, baixado em hora oportuna
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1995. José Samey - Presidente - Teotonio Vilela Filho,
1~ Vice-Presidente - Júlio campos, 2" Vice-Presidente- Renan Calheiros, 2" Secretário -E mandes
Amorim, ~ Secretário - Ney Suassuna, Suplente
de Secretário.

ANAIS Do SENADO FEDERAL

Outubro de 1995

275

LEGISLAÇÃO CITADA
( • l ATO DA CO~IISSAO DIRETORA
N"

O.Z

, DE 1115

A COMISSÃO DrRETORA DO SENADO FEDERAL. no _, de

ILlU ltribuiç6cs rqimencail, • considemtdo que:
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·
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Oo........,
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t~calho

Art. S' O

seri desenvol\,ido _de acordo çom u seguirwcs

I. Proeesso legislatNo. fiscalizac;3o e controle:
a) simplicidade e clareza du regras de procedimento. mediante ampla

re!Orma dos regimentos.

b) eficiência processuai. com esrrita obsc:r.-incia de praZos e tomada
efcriva de decis6CS;

c) controle de quali<bde tbs propos1ç6es. desde a apresemaçio~
d) aprimoramento dos requisitos e procedimentos de instruçlo processuai

e) pfanejamento do calencbrio de reuniões e Sflsõn. para a sesslo
legislativa. wuo P&B u comissões quamo para o plenário. organizado em consonincia
com as demais uivid&des politicas dos Senadores:
f) aniculaçlo permanente e sistemitica com a Cimata dos Deputados.
para acompanhamento da tnmitaçlo de matérias, e com o Tn"bunal de Contu da Unilo.
pua programaçlo e realizaçlo de aÇc}es de fiscaliuçlo e controle:
B) exercicio pleno da cornpesencia temtinari'J& du comiss6es c de suas
fUnções de fisc:aliuçJo e comrole~

h) UIO amplo da pclqUisa. da infonftlç:lo e du mks de dados para a tftlil
.., do uabalho lqpsluM:t. na fonnulaçJo. anàiiM e avaJiaçlo dia

COIIIpla iuatwaa

pollôcoi-

'
li ;!

i) jnetjh •

p Ef

'ct" ''rivaclublnc:llda;

• ikftniçlo de

lqi'U

t"onnàs de lpOio à . .
.

D ••Adniloimi!Çio • Orpnizaçlo:
a) r.cioMGDÇJo da estruNra administrativa da Casa. com redefiniçio ck
COII!Ipdinciu.. ~ • prioriüda. r=olocando • e:srnatuta-mào • ~

du atnmns • pfOC'aiOIIipdol is milliSa instirucionais do Scn8do;

c) implantaçlo de lisrema administrativos vcftados para a puue•••
~doCU11ooe~dacfiaioaaequolid.tcledos_..pragdol;

ã-.,

oop....._

d) ........, • . . _..
da cultura
da ('ua.
o oO;mvo de aapnr comportamrrn~os buroc:ráricos e ritualisricos e COftltnlir ura
- d o - - que pnllliâo ............. ................. Õ<lliOI•
equipa de trabalho e rapo11a eferiva is demandas emergentes de K\1 ambiente
eo~a

-

c) f'onUIIPIO de direlrizes pua minlmemo. desc:nvclvimento e avaliaç:IO

elo...._.,., elo pcuoolem toc1oo os nMóo.
Art. ~ O trlbalbo do Grupo obcdeceni • squinte maocfolosia:
I - amplo lc vanr::unento de dados e infonnaç&:s sobre o
fimc:iolwnemo da Casa. com • designaçio de equipe para relatar • siruaçlo exisrmtw;.
D - reeebimenro e an.ilise de sugestões e propostU

m ..

elabonçlo de reluDrio preliminar.

IV- consulta a Senadores e audil!ncia de administradores. técnicos

e outros saWiores da Cua:.
V- &Yaliaçlo pelo Grupo di c:om-eniincia de comratar COftSUitoria
attrna espcria1inchr

VI • ~ de rdalório final. a ser submetido à Comisslo
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Art. ~ O Q:upo .scri:·in!:ulado no .dia a de ~.X 1~. e,.. ~

obtmmi os sqplima pt'IZOI:

( ... recebimento de ~cks, proposw e •sarnmro de âdol

n ... dabonçlo do rdat:ório Rf'elimirt~t- s m - IUdiCncils e levantamentO de dados e ll."eJD.Ial concntiÇio •

coasukoria ~ • lO di.u;

IV • elabonç.lo do rdatOrio firt1l • 60 dias.

Art. ,. Os M:l"riçct llk secmaria e de apoio is
Trabalho flearn sob a responsabilidade da Oiretoria Ger.t, qu~
ro:unos dos demais órpos da Caa

E':'\~ do Grupo
tw' ~ uriliundo

ct.
os

Parágrafo ,;,nm, Os órgJos intesrantes da estn:mn .ia Senado Federal e
titulara devctlo pracar ao Grupo de Trabalho todas a ~ julpdu
.nccasil)u bem assim o apoio funcional t administmivo q.& o Grupo cntendw
necasário a seus trab.u.o..
·
MUI

Art.

r Este Alo ama em vigor na data 4c JUa puhicac:lo.

Sala da Comiulo Diretora. em 22 de fevemro dr 1;195,
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e
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lmtiaaiçio (~. lcsillabvCL fnoti=d"""t!S e potiti-ccx). a f1111 de ICJl'DU' o Puiamllmo apco a decidir com mpidez so-

tn I1Wilriu cada vu llllil urpsa. b«eacg •
c a1WIII3IIIa es.
pecD 1izv!es. eomo a.ip a dZAmica cb
101 ~
e1claail do um Muado em ,...-·r-w cnasfanaaçio:
que ' fuDCI:ammiW o ...beiocitllalla de (UtfOI a:mrumm.

toS e cmau de ccaamicaçio pa:a a fonuçlo deua DOVa c!Wc:ua.
a.cimiDisruiva quet aa almaja:
que o processo +
d
· ;I r.qt1al' o COD:UnO da apates de madm;:L espc
par ~q. ill&rfi=cipi'jn,; apta•& ~
5CmiOlva' ama pm:ep;:io tisrlmic:&. uWã:. c::riti:a. ttamea10 a nx:g..
pcftÇio da iDCCiftDIÇio a _. poa all!Mç.:> do t- e
di&
fu~ e eficiência da milsla ckx Sa:udorueda Iastimiçio;
I
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que. sendo a mouvw;:io o ,,..~isico inl11s1'Cnsavel para o

de mudança~· ~ ptOrDOe a realluçio proíwaoaal. WllO (UliDCeuu QUanto peaoau.,.
~erio u pedru: an!!Jial'es da modu 'zaçio:.
que um amplo prosrama de: promoçio e valon~ doi.
SetV'I~. baseado em atn~f:stu eduaaoa&~L se faz cecasàno
p.u&o efiCaZ mulUKIO de mform:açóa Bereocwiu.& ftm de qUOO
SeaadD Fcdenll possa cumpnr bem a sua m1SSio constllllaooal.
em stmaua C('Jft1 as f:1101 e oc desejos d.J. soaecbde~
que a eiummc;.io de d:lslimçOeL enucpt&S. ~los e estnn!Zilhmcntm na esttutnra orgaD.tZ.aoelOu.i depeack: de :aeompa·
11.b.IZ!lento'e av.aW.çio permanentes pua a apresc~naç.io a.u ~
tavas o:xroções e sa~
fLna!mcnte. que a esmnura nnz:amzaaona.l do Secado Federal de'Oiec:~ esw- YOII.ada. com pnondadc pam o atend~mento d.a masdo .insunu::woal.
êxW\ dr: qu&Jqucr proc:cuo

~io

Re$0!ver\rt. l" Dest~aros servtdares A.~aael d.1. Silva M~t.:a. h:n·
.::tsco Samoato uc <.:.ÜV.:albo. Ma:eo A.ntóruo Paa.s dos ~eys. Mana
Ue Nat.an: Ptnheun t,;.unelfO, Fr.:~.ncJsco Jose dos Sant.:~s Sr.:~.~.
.-\cnSII) Pc~:t:"tra CJe ~ .. e <.:.vtos !loant'Ann:a pua. St'JI') & C'l.)!.lfllenaç':5o
JIJ pt'U'tlC:Inl, C(');mlCnaçio...lldiUnta QO SC21JaC<'J, SU'!)er'VIS.lO e ~I:J.Ul
na do .)cnador Ken;~n <.:&lhearus. consuiu~m A.sscs.soru. bspccuJ

de Modenuzaçio. nnculada ..:a PresldC:ncta. encaneaa..:a o.e ~~l:lt'
estu(k).s e propor mccud.u de &penerçoamear.o nu ~as oe cstruiU·
r:t. e iune~onamento. ~ansos numanos. tccnclORta. uuormaçio.
~espaço r'istcn. comeras. e C'Jhru. no .Sena® F'edent e seu$ õrgioc
o;upcrvt.storwios. oem como desenvolver e u:tpiementar mcc:a:us·

azcs de mode=iz·çb acimmJJul,un. atl':l~r.s Ue ~ma de
pmccstO& e prognma do quabciada 'row.
·
PadJ;Dfo único. Os ccmponcnteS da As.sessona Es~ de
Moderau..:açio o1o fuio jus· a qualquer adiciona! re~o
pe.Jocxerr.iao ~dt suas fw:lr;àes.
,
ArL r o csp.ço fisico o 01 serviços de :&p)io às atividadcs
da A.ssclsloria Espec:ia1 de Modemiza~ seria fomeeidos ps!a DiftiOI'I&Gc:ral utilizado os~ Qo oq;io da eu..
.
·PuÇm'o Umco. Os ót'!10S mteennu:s da at:utun~ adminisuall'lla do Sc:cado Ftldaal. e SOJS UGJlm:l ócvcdo ~i As:D:s-scria Espeoal Ó\S Moda nç:io rabo ap:x~ fuDclal.al. ~
e mfon2açl;es ucc:essariu ao bom desempettho da IUU u.ivid&des.
Alto 3° Á A.ssellona Espcci&J. de Moc:kmiuçio CODJI)etC
re:a1iDr & IDlezfacc do Seaado Fcdcml CQ'tl a c:cxwl:rDri:a Qlllt. . a ser O'JDtZZI.Ida. p.n. -o desettYolvlmCIXCI e eb!::caçào das c.lcmai.s
cupa de muct.mças plmr:}ldzs e os nea:ssinos nzt:II:IJOSdctcmos na
esuuDDaorpnm · a1 nassuunc:cnascpt
imemoseemq.Wquer p:ao onde tetJhara sida dctea.adu disfimç6ca. .
.
Art. 4"' A Assessona CiJxcia1 di!"Modcnuu.çio scri imWad.:a dia 9 de jtliho de 199.5.
Art. 5" A Asleuon& Cspcx:i&l de m~ ena-e~ .i.

amaa

Comissio Direltft. os tnSUU.meatos. .ab;Uxo ~lxionados

na&

SC•

~~prazos:

l- Denuode 4S (qle:ruccmco)diu:
a) prop:o formulmdo o "pbmele padrio" 00, Scuadores:
b) proJCUJ cnuJdo tno:.:all!SEDO pua afçnr C CODllCiu a }Ot•
aad& de tr1balbo do senoidor:
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c) proJCIO de n:"soluçio í~llZirido a ex.unçio d.J. l:t!'prt:·
s-entlçio ao R ao de Janeuo:
â) proJt'I.O p;ua a perferu stnaWçio vaswl do e:ip3Ç0Ti:iaco_
do Senado rc:deral:
t.:l propo nua cemrabz.acão das ~uasaçôc~ de bi:ns e Set"VL·
l,.'Uli. lllciulck:J5 Pt~SC:n C C.:a:ti, J.t,":::.VCS 01: Unl.l UCil<.::J. C~ll::tll:>S.io

t.ic L1cu..açio. •

n proJetO

·
(lC

~soiuçio pua cnad~.> de um t:~Jnsdho

nal pa.r::a noz:uuuar. ava.hu.

paarcnU".M

c

lUIOnl.:U'

EWt.l-

:a mll:'t'Cs.."lio uc

toc.Ju nw.cnai c:r.uico:
11:1 pro]I!LQ f'f'O!btndo a uo~io

u... ixns Uu ::.cnadu l·eUcoL.

b1 proJetO OISCIPtuwloo õl lel"te=c.io (ll)S SCr"o'I~OS prt:SI.:lJos ao ~nado fedl.~ c orgãos sureTYUton~: e

i) pro~o crt:UlQO um.:a cscai.:a !e;~.s!J.U\"a. de\lm.r.W. ~ dc~n·
~olver c CltCC:Ut.:lr .:n.!VI~ de pçsqutsa. ~.onsuuona.: u.: .:ru.UJo.
~ LSmcio a OWÚI!'n:ut.:l.t"áo dos ~cnto:: C:IC'lOfliiiS c: Ln~rDaCtl)

n:us. =ntodn$ os s1.-us mveiS.
U- Dcntm de !:XI (cento e vuucl dlolS:
a) prcJCIOS da c.stnllun. or~ton:aJ .:i:t.bor.ldos p:Ja ~:on
rulton.:a cxtcma:
b) projetO da. funcio Iniann:açio. csubelc<:cndo dltCitw:s •
••b.)Cit1vos e tnet:as. comrc\es de qu.UICW:ic: e tr:lt.:l:ncntu de ln.lorm:!l·
\" io de Ioda a n.:atun=u:
e) em dDcc!niDcia dos PIOJCl~» aama rcrc:ridlx; sedo pro.
poiCm OUliW imtrua~G~CC come a ICIIPID' t:spi!CÚ.cadl:xo
1) JZOjllta. para ~:acar os pt:
............ admimltrll.i-

vos • esigCaci.u bumcrUx:u:

2) proP., tdanac t

delesaçia de COZZlf*iacia

c daa!:u·

onlizlçio-..:

.
3) propu, de usiaé:Dcia ~lOS órgb. se.::tttanu e~t~b.c:n!ta:nu:

4) prDJOtO p&ra d.isciplirsar a di.smb,nçio e vCDda du publi~
caçOe& do Seaado Frdem1.
$) prD}&to de ft:SIO!uçio de .:avali.:aç:io e n=viSio do PiaDo de.
·eup c Saláncl o Bemtliaos. dcfU1lÇio do per[d pmftsUobal o
.

................,...._,

6) pmpo de ruo.b.açio ~!IJ''me"·ndo o iDcuuvo à~·
ci21iZIIçio:
7) pmjclo cri&Ddo pJ..auo de dc&mvotvi:!DCU) cios ft:Ctlrsot
hum&DOL iDch.llDdo pro~ de 1ormaç1o. t.remamezuo c lpcl'·
f~dot letVKkln:s:
8) prDJC(O cnmdo ~de desenvol.vim=U3 gemu:W:
9) prDJPXO pua ~luw- .:a uuhzaçjn doa SCI"\\IÇQI c &UVl•

J..:ades do Sc:a.adc Fedem!:
10) PI'OJliO ~ c:lucJp!mar u ttiacOcs com o p.ibüco cxta:Do:
1 l) pl'OJCUJ pus dcsetlvolvet' apbauvos pua o proccuo Je •
gisiaivo:.

12) pmjdo para criar m.aau de

mfonD&.ÇÕe:l ~

que~

can ou=s. Ulchcadcrm ~parEs
tado o Re~. inclusiVe dado& da c1er:uçào ~ federaL
por Mumcip10. i:.sudo e Re8&io:
13) projeto de íonuU.:aç.io de um stSLCma eLe ~UJ
das Mividl.cics de tft:mamem.o wu.mdo a LDI.esr-çio~dcsr.u com o
e.:adasuo dos ~ervK:iclms.
~~ _6° Eue &UJ emra em vt~ 1;1. cW.a de sua publ.ic:açio.
Saladas M.cuallks. ~de .~ode L<J9S.- JosC.s.nte,.. Pn:.
_suko~

---

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO No 06, DEl_995
O Primeiro Secretário do Senado Federal. no de~mpenho
de suas atribuições regimentais e regulamentares. e à vista da necessiadde de se <W"mir claramente os trabalhos gráficos que per
dem ser realizados pelo Centro Gráfico do ·senado Federal. no
cumprimento da missão que lhe é atribuída no art. 57 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. resolve:
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Art. 1o O Centro Gráfico do Senado Federal. CEGRAF, s~
mente imprimirá material da seguinte natureza:
I- Material çle expediente dos Gabinetes dos Senadores;
II - Publicações relativas a atividades parlamentares, tais
como separatas de projetas de lei, leis. discmsos, requerimentos de
informação e síntese de atividades parlamentares;
m - Publicações oficiais do Parlamento, tais como Diários
do Congresso Nacional, Ordens do Dia, Awlsos, bem como publicações necessárias ao desenvolvimento das atividades dos ótg.ios do Senado Feder.ü (maruJais, boletins. relatórios, material de
expediente, treinamento, cartazes para a diwlgação de evenros
parlamentares);
. IV - Publicação de trabalhos elaborados pelo Sena'.Jor pou
sob sua orientaçio, a respeito de assuniOs coastitucionais, legais.
históricos ou' culturais. de jJneresse legislativo, cuja diwlgação
Dio sé destine a propaganda eleitoral.
ArL 2° O CEGRAF nãq imprimid:
I ...,; Serví~ de tetceiros, ainda que de outros órgios póbücos, à exceçio dos trabalhos oriundos da Câmara dos Deputados e
do Tn"bunal de Comas da UniJo, que ficarão sujeitos à regulamentação da presente 110r1Da;
II - Tablóides, cartazes, folhetins, calendários, cartões de
natal, cadernos ou- qualquer outro tipo de publicação cuja diwlgaçlo possa representar propaganda eleitoraL
ArL 3° A impn:sslo de trabalhos para os Senadores obedecerá à quota anual riXada pela Comissio Direton. Tal quota 6 individual. intr.msferivel e Dio aunulativa com o ano subseqüente.
ArL 4° Os trabalh01 em andamento no CEGRAF que contlitem com as disposições deste AIO seiio inteuowpidos e submetidos a nova avaliaçio do Primeiro Sec:retúio.
ArL 5° Eventuais casos omissos serão· estudados isoladamente e decididos pelo PrimeirO Secretário. respeitado o espírito
do preseme Ato.
_ ArL 6° Este AIO entm em vigor na data de sua public:açJo.
ArL 7'" Revogam-se as disposições em conttário, em especial do AIO do Primeiro Sec:retúio n° 01, de 1995.

_Senado Federal, 8 de .maio de 1995. - Senador Odadr Soa•
res, Primeiro Secretário.

- - - - - - --·-- --- - -

-

- - - - -- -

-- -
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 119, DE 1995

Disp6e sobre
Senadores.

os

gabinetes

dos

O SENADO FEDERAL resolve
Art. 1' · Aos gabinetes dos Senadores compete assessorar
diretamente o titular na atividade legislativa, parlamentar, fiscalizadora,
politica, de comunicação social e providenciar o suporte administrativo .e
logístico necessário.
Parágrafo único. A estrutura administrativa dos .gabinetes
compreende: ·

·1 Chefia
11 Assessoria.

III Secretaria
IV Apoio

Art. 2' AChefia de Gabinete compete:

1 - pJan_ejar;_ coordenar, implernentar e controlar a execução das
atividades compreendidas nas linhas de competência do gabinete;
11 - providenciar o suporte administrativo e logfstico do gabinete,
realizando as despesas nos termos e limites definidos pela Comissao Diretora, observada a legislação especifica em vigor;
III - solicitar ao Oiretor-Geral a designação ou dispensa de
servidores do Senado, com lotação no gabinete;
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IV - fazer a interligaçao administrativa do gabinete com os demais
órgaos do Senado Federal e do Congresso Nacional;
V- observar e fazer observar, no ambito do gabinete, as
disposições regulamentares e legais, inclusive quanto aos· direitos e deveres
dos servidores imediatamente subordinados;
VI - desempenhar outras atividades peculiares ao cargo de
iniciativa própria ou de ordem do titular.
Parágrafo único. O Chefe de Gabinete será substituido em suas
faltas e impedimentos por outro servidor do Gabinete designado pelo titular.
Art. 31

A Assessoria de Gabinete compete:

I - elaborar minutas de proposições, pronunciamentos e outros
documentos de interesse do titular;
11 - acompanhar os trabalhos de .Plenário, das Comissões·
Permanentes,· das Comissões Especiais e das Comissões Parlamentares de
Inquérito do Senado Federal e do Congresso Nacional, de interesse do titular;
III - acompanhar a apreciaçao e a execuçao orçamentária. da
Uniao, relativa ao Estado do titular e respectivos municipios;
IV - acompanhar a .formulaçao e a implementaçao das políticas
públicas, especialmente as relacionadas a programas e projetes de interesse
do Estado do titular;
V - implantar e manter atualizado o cadastro das fontes de
financiamento das políticas públicas de interesse do Estado do titular;
VI ... prover o gabinete de informações gerenciais adequadas ao
bom desempenho das atividades legislativa, parlamentar, fiscalizadora e
política do titular, em articul&çao permanente com os demais órgaos de
assessoramento e de informaçao do Senado Federal;
VIl - promover colaboraçao e articulaçao permanentes com a
liderança do partido politico do titular; e
Vlll - realizar outras tarefas correlatas, de iniciativa própria, de
ordem do Chefe de Gabinete ou do titular.
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Art. 4' A Secretaria de Gabinete compete: ·
1 - controlar as correspondências recebidas, providenciando as
açOes necessárias decorrentes dos assuntos nelas tratados, em especial as
de interesse da base politica do titular;
11 - executar os trabalhos de conferência, registro e arquivo de
documentos;
·
··
III - executar os trabalhos de datilografia e digitação;

N- redigir textos de pouca complexidade;

v -levantar dados e recuperar informações;
'

VI- prestar serviços de recepção. e te~efonia;
VIl - atender ao .público em geral,
compromissos e atividades sociais do titular; e -

agendar audiências,

VIII - manter o controle e a guarda dos materiais destinados
uso do gabinete.
·
·
·

8C)

Art. 5' Ao Setor de Apoio de Gabinete compete:
I - desempenhar as. funções loglsticas de transporte terrestre do
titular;
11 - realizàr os serviços de entrega e recebimento de documento$,
· jornais, correspodências e awlsos;
·
III- operar os equipa~os de reprografia e fax;
·-.
IV- servir água, café, etc., bem como desempenhar outras tarefas
-

correlatas;

Art. 6°. Para exercer as furiÇoes comissionadas dos Gabinetes
dos Senadores, os servidores deverão cursar, com aproveitamento mlnim;,, os
cursos determinados pela Comissao Diretora para cada categoria de servidor,
conforme segue:

~~
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1- os chefes de gabinete e asséssores :.
1)

Organização do Estado;

2)

Poder Legislativo;

3)

Ordenamento Juridico;

4)

Planejamento e Politicas Públicas;

5)

Fundamentos da Ciência Politica;

6)

Informática e Recuperação de lnfonnaçOes;

7)

Processo Legislativo;

8)

Técnica Legislativa;

9)

Metodologia Cientifica;

10)

Administração Públiça;

11)

Gerenciamento de pessoal

12)

Acompanhamento Orçamentário e SIAFI

-

11 - O pessoal de secretaria:
Processo Legislativo;
1)
2).

Técnica Legislativa;

3)

Redaçao Oficial;

4)

Administração Pública;

5)

Administração do Senado Federal e do Congresso

6)

Informática e recuperação de informaçOes.

7)

RelaçOes Públicas

8)

Secretariado

Nacional;
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III - O pessoal de apoio:
1)

Urbanidade/Cidadania;

2)

Telefonia e Fac-simile;

3)
Estrutura
Congresso Nacional.

Administrativa

do

Senado

Federal

e

do

§ 1° As funções comissionadas dos Gabinetes dos Senadores
serão exercidas por servidores do quadro permanente do Senado Federal e
órgAos sypervisionados.
·
§ 20 Os cursos discriminados nos incisos 11 e III serão ministrados,
também, ao pessoal indicado no inciso I, e aqueles discriminados em III, ao
pessoal indicado no inciso 11.

§ 3° Os atuais servidores poderão ser dispensados da frequência
nos cursos mencionados mediante exame de suficiência.

-

§ 4° O conteúdo de cada curso será definido pela Comissao
Diretora, por proposta do 6rgao incumbido do treinamento
desenvolvimento dos recursos humanos do Senado Federal.

e

do

Art.-- 1°. A lotaçao ideal dos Gabinetes dos Senadores será
definida por Projeto de Resoluçao, no bojo da proposta de modemizaçao
nrnani"7..:lli"inn~l
"'"" ~a.rt.~ft- C'~.e.rCl~•, •
'W'I tf~l I~VI-1 Kill \ol'-' \ool1õi'IIQ\oiV I ~lli:iõl

Art. 8". O anexo III da Resoluçao 42, de 1993, fica alterado para
permitir que a funçao comissionada FC3 tenha relaçao com os níveis I, 11 e III.
Art. 90. A ComissAo Diretora regulamentará a presente
Resoluçao, no prazo de 45 dias, a contar de sua publicaçAo, e definirá o prazo
de carência e as condições em que os servidores lotados em gabinetes
parlamentares deverão satisfazer as exigências nela contidas.

Art.

10°. Esta Resoluçao entra em vigor na data de sua

Art.

11. Revogam-se as disposições em contrário.

publicaçAo.
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JUSTIFICAÇÃO
Este projeto de reformulaçao da estrutura administrativa dos
gabinetes dos Senadores constitui um dos elementos prioritários no pr99rama
de modemizaçao do Senado Federal. Isto porque a estrutura atual nao é
condizente com as atribuições e responsabilidades que o Congresso Nacional
(e, por via de conseqüência, o parlamentar) adquiriu a partir de 1988.
Nao obstante a incórporaçao de avanços tecnológicos, a estrutura
administrativa do Senado Federal, e em especial a do gabinete parlamentar,
permanece baseada no antigo modelo institucional autoritário, voltado
eminentemente para a mera homologaçao dos atos produzidos no Poder
Executivo. O gabinete parlamentar que deveria constituir a célula principal de
assessoramento politico e técnico, de modo a viabilizar a co-participaçao na
concepçao e no desenvolvimento de politicas públicas, permanece até hoje
priorizando o apoio.loglstico, adminjstrativo e social ao titular.
Com este projeto transforma-se uma unidade de apoio logistico
em núcleo de assessoramento direto de alto nlvel que abrange as atividades
legislativa, parlamentar, fiscalizadora, politica e de divulgaçao social da
atuaçao do Senador. ·
Abandona-se a tradiçAo burocrática do serviço público, adota-se
uma visão modema de administraçAo, que procura identificar as necessidades
do cliente privilegiado da organizaçêo, o Senador, para atendê-lo com a maior
eficiência e eficácia passivei.
Nessa busca da modemizaçao administrativa, ênfase será dada
ao aprimoramento dos recursos humanos, a ser estendido a todas as unidades
da Casa. Deseja-se dotar a instituiçao de um càrpo de assessores
competentes e de alto nlvel. Por isso, toda a estrutura de treinamento de
pessoal adquire fundamental importância.
Com a implementaçao das medidas propostas, o Senador poderá
dispor de um gabinete muito mais eficiente, sem que haja necessidade de
aumento de despesa com pessoal. Isto porque as funções criadas serao
supridas por transformações das existentes.

.+
.

Este projeto procura visualizar o gabinete padrao do futuro. Os
novos recrutamentos serão feitos com base _nos parametros aqui lançados.
Procuramos, no entanto, ter o cuidado de assegurar uma transiçao
harmoniosa sem sobressaltos, sem maiores prejuizos aos servidores que há
tantos anos vêm servindo ao Senado Federal.
.

I .

I;(

~
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Continuam inaHerada a sisteméllca atuaJ da livre escolha de
determinados servidores por parte do Senador. Os demais sen1o recrutados
dentre os quadros permanentes do próprio Senado Federal e órglos
supefVisionados, os quais primarllo cada vez mais pelO profissionalismo e
pela competência.

DeixOU-se de definir a lolaçlo Ideal, porquanto ser)i tratada no
bojo da proposta de reestruturaçao organizacional que prev6 a definição de
um plano de cargos e C81Rlira para toda a lnstilulçlo.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de I 995
José Sarney - Presidente
Teotónio Vilela Filho- t• Vice-Presidente
Júlio Campos - 2" Vice-Presidente
Odacir Soares - t • Secretário
Renan Calheiros - 2" Secretário
Levy Dias - 3" Secretário
Ernandes Amorim - 4" Secretário
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N" 42, DE 1993

Dispõe sobre o l'lano de Carreira dos
servidores do Senado Federal, e dá outras
providêncías.

ANEXO III
TABELA DOS Nh'EIS RETRIBVTI\'05 DAS FUNÇOES CO~IISSIONADAS

""''"
FUNÇÃO
CO!IIISSIONADA

FC-10
FC-09
FC-01
FC-07
FC-06
FC-05
FC. 0<1
FC-Ol
FC-02
FC-01

PERCENnJAIS SOBRE O
TETODE
R.E!IIUNERACÃO

CORRELAÇÃO COM
OS NMIS D.E
CARREIRA

lO%

Nlvam
Nivam
NiVELUI
NIVEIS ID e li
NIVEIS Ulell
NIVE!smoo
NIVEIS UI o li
NiVEISDol
NiVEJS D el
NiVEJS Rol

27%
25%

20%
UI%
12'•
9%

~·
~%
l%
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SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Os
projetos serão publicados e em seguida ficarão sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de receberem emendas, nos termos do art. 401, § 12 do Regimento Interno.
Findo esse prazo, serão despachados às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas
Neto, por 20 minutos.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadares, na semana passada o Senador Josaphat
Marinho abordou o assunto a respeito do qual, hoje,
a pedido do Reitor da Universidade do Piauí, Professor Charles Silveira, vamos falar aqui também.
Baseado em informações que "havia recebido
da Universidade da Bahia. o ilustre Senador Josaphat Marinho mostrou a situação de penúria e de agonia financeira por que passa áquela institt.ição de nfvel superior do seu Estado, e que, hoje, está generalizada entre todas as universidades.
Entretan!o, antes, eu gostaria de registrar aqui
o grande e competente trabalho que faz o Ministro
Paulo Renato à frente do Ministério da .Educação,·
um trabalho cof11)1etamente inovàdor, como, por
exemplo, o de mandar dire!o para a escola, lá no intenor do Brasil, os recursos para a sua manutenção,
e o trabalho de teleeducação. O Ministro Paulo Renato tem uma equipe ágil. Eu destacaria, por exempio, o dirigente do FNDE, Professor BaJjas Negri,
que é ágil, que é competente e que soti:le, inclusive,
escalonar as prioridades para o setor de educação.

salário do professor, que é de fundamental importãncia para a valorização e rec:uPeração do ensino público em nosso Pais.
Com a criação desse fundo, anunciada pelo
Presidente da República, vai haver uma colaboração
entre Governo da União, Estados e Municípios para
que se resolva ou se ajude a resolver o problema da
remuneração dos professores ligados ao ensino fundamental, ligados ao ensino básico.
O Sr. Romero Jucá - Permtte-me V. Ex• um
aparte?
O SR. FREITAS NETO - Concedo, com muto
prazer, o aparte ao Senador Romero Jut:á.
sr. Romero Jucá - Senador Frettas Neto,
pedi este aparte apenas para me sofidarizar com as
palavras de v. Ex>. Nós, que fomos Governadores
de Estados pobres, temos consciência de que vamos mudar a reçllidade do nosso País e da nossa região através dos investimentos e da transformação
da educação. Sem dúvida nenhuma, V. Ex" ressaita
uma ação da. maior importância do Governo Federal,
exatamente a de buscar solucíonar a questão fundamental do ensino, principalmente nas redes municipais, que é o salário do professor. O Governo Federal tornou uma decisão acertadfssima no momento
em que procurou criar um mecanismo que desse
condição de cof11)1ementar o salário dos professores. Quero tarriJém parabenizar o Governo Federal,
pois acho que são ações corno essa, simples, que
vão possibilitar a transformação da realidade em que
vivemos. Quero aplaudir a lembrança de V. Exª e registrar a importância da ação do Governo. Meus parabéns.

E ainda aproveitando a presença do Líder do
Governo. nesta sessão, eu queria me congratular
com o Presidente Fernando Henrique, por seu intermédio pela emenda constitucional que ele ant.11ciou no
Dia do Professor, com a qual eu acho que atingiu exatarnente o principal problema da educação básica e da
educação fundamental em nosso Pafs, o do salário.
Os govemos estaduais, as prefetturas, embora
não suficientes, sempre contaram com recursos
para a construção de unidades escolares, para arecuperação de escolas, para a aquisição de material
e equipamen!os, para treinan1ento do professor, mas
com um problema crucial e grave, que é o saiário do
professor, principalmente aquele pago nos Estados
mais pobres, e, de maneira mais grave ainda, pelas
prefeituras de regiões corno a Nordeste, onde o salário chega a ser irrisório.
E não tínhamos um programa que procurasse
assistir os Estados e os Municípios na questão do

SR. FREITAS NETO- Agradew o seu aparte, Senador Romero Jucá. Acho que não terfamos
outro caminho a tomar a não ser tratar de maneira
concreta e objetiva, corno vai fazer agora o Governo
Federal, a questão salarial, e, corno disse V. Ex•.
principalmente a dos professores municipais.. Não
podemos ter sequer uma educação sofrfvel em
muitos municfpios com a remuneração paga aluaimente na maioria dos municípios das regiões pabres. Por mais boa vontade que tenha um prefeito
municipal, havia necessidade de uma medida
como a anunciada pelo Presidente da República.
De modo que quero deixar aqu as minhas congratulaçt)"es ao Presidente Fernando Henrique e ao
Ministro da Educação, porque creio que foi um
passo da maior importância para valorizarmos o
ensino público e principalmente o magistério em
nosso País. V amos colocá-la em prática o quanto
antes.

o

o

288

~ANAIS 00 SENADO FEDERAL

Mas quero também dizer que, nas medidas
anunciadas, o Presidente vincula determinados percentuais da receita já obrigatória que o Estado e o
Municfpio têm que aplicar em educação para qi.ie
sejam aplicados no ensino fundamental. Isso também é de grande importância.
Essa é uma medidà acertada. Entretanlo, não
podemos· esquecer - e esta é a razão do meu pronunciamento hoje- o ensino profissionalizante, o ensino de Segundo Grau e as universidades. Corno frisou o Senador Josaphat Marinho, na semana passada, quero aqui também me referir ao assunto e fazer
um apelo ao Ministro Paulo Renato, que é um homem sensfvel - digcro mais uma vez -, para a situação de penúria, de agonia financeira em que se encontram as universidades federais, em função de o
orçamento de custeio da maioria delas, ou, talvez,
de Iodas ter se extinglido, em julho.
· A Universidade do Piauf, por exemplo, está .em
atraso com pagamentos como o de água, de luz, de
telefone e de segurança há três meses. Não tem recursos, não tem um real sequer para aplicar no seu
custeio. Há um pedido de ~ementação daquela
instill.ição tramitando no Ministério da Educação; já
foi para a área econômica, mas precisa vir para o
Congresso Nacional. A referida universidade necessita de apenas de R$3,8 mDhões para fechar o ano
com despesas de custeio.
Essa é a situação de Iodas as universidades.
Já não se fala saquer nos recursos para investimento, porque, no Orçamento deste ano, não houve praticamente investimentos nas universidades federais;
ao contrário de 1994, quando os investimentos foram satisfalórios, e as universidades puderam trabalhar bastante.
A Secretaria de Ensino de Educação Superior
do MEC, a SESU, conseguiu manter programas de
extensão, de graduação, de informática, de acervo
bibliográfico e, em 1995, nenhum desses programas
estão sendo executados, em função do orçamento
para investimento, que foi quase nulo. Mas pelo menos o custeio - é esse o nosso apelo - precisa ser resolvido imediatamente.
Estamos sabendo, inclusive, que os reaores
das universidades federais estão hoje em Brasma
para um encontro com o Minislro çla EdliCSÇão, quando esperamos que seja resolvido esse problema.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este era o registro que eu queria fazer, repetindo, de aplausos ao
Presidente e ao Ministro da Educação pala emenda
constitucional anunciada no último dia 15. Mas reitero o apelo no sentido de que também valorizem o
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ensino de Segundo Grau e que resolvam a situação
de agonia por que passam agora as universidades
federais em nosso Pais. Nosso Brasil precisa, tamOém, de ensino d~ 32 "Grau de qualidade, condição
necessária para se desenvolver econômica e socialmenta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, por 20 mi-

nulos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, lodos nós acabamos de presenciar o lançamento de mais uma campanha govemarnental,
meritória sob lodos os tí!Uos, desta feita em favor de
uma intensa mobilização social destinada à proteçao
da infância e da adolescência e contra a prostituição
e a exploração da mão-de-obra indevida, ambas jurfdica e moralmente condenáveis.
É de se esperar, por ser um dever de todos,
que receba ela a adesão unânime dos brasileiros inconformados com essa realidade vergonhosa para o
País.
Não será preciso aqui descrever, seja do ponto
de vista moral, religioso ou sociológico, os maleffcios
que esses danos irreparáveis, físicos e Psíquicos
causam a essas criaturas indefesas na fase mais importante da sua formação. Isso é insuscetivel de
contestações.
Tampouco é preciso embrenhar-se em análises mais profundas sobre o que isso representa
para a Nação. Nesta, corno em qualquer outra, considera-se indiscutlvel que o seu êxito ou fracasso
dependem, essencialmente, do modo corno as suas
gerações de jovens são preparadas para enfrentar o
porvir de desafios, cada. vez maiores e mais diffceis
na atualidade.
De· modo que vem em boa hora essa iniciativa
governamental. É preciso, no entanto, ressaltar a importância de não ficar ela na superficialidade do apelo através da mfdia, que, se produz os seus resultados, não basta por si só para extirpar esse tumor de
alastramento incontrolável.
Se as causas não forem atacadas com vigor e
com competência - e com o rigor que anule a costumeira impunidade -, tomaremos a repetir os erros do
passado, quando mecfldas paliativas sempre foram o
escudo para o abrandamento temporário das crflicas, principalmente das cobranças internacionais.
T amos, por décadas e décadas, partido para o
apelo emocional gerado em cima dos efeitos - apalo
necessário e útil para eventuais mobilizações-, mas
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que longe está de penetrar com seriedade no cerne
das questlo.
Quanto à proteção da infãl')cia e adolescência
desvalidas, nada serâ mais uma vez resolvido se
aos pobres não forem destinados meios e recursos
para enfrentar as necessidades básicas de qualquer
ser humano, quais sejam as de nutrição, saúde e
educação, obrigaloriamenta coadjuvados por emprego digno e moradia assistida por saneamen!o de razoável aceitabilidade.
Fora desse contexto, tudo não passará de
mera ficção. Não será apenas essa mobilização louvável, tomo a dizer, o anlfdo!o contra a verdadeira
causa, a gênese desses cancros sociais, que são as
migrações de8Qrdenadas a provocar, pela ausência
de uma inequívoca política agrícola e fundiária, o incenlfvo ao êxodo rural que a ninguém aproveita.
Mas a causa é boa e este Governo é sério. Há
razões de sobra para acreditarmos que a era da negligência esteja chegando ao fim. Portanto, se a
base moral para a nossa adesão à campanha é óbvia, igualmente forte é a base política de credibi6dade quan!o às intenções e à viabilidade dos proje!os
govemarnentais para o resgate da dívida social.

É claro que nada se há de fal!:er num passe de
mágica O contexto, cruel e infame, demanda decididas ações se!oriais para que se possa redesenhá-lo.
A citada e inexistente política fundiária e agrária é
uma delas, por certo das mais importantes na conjuntura brasileira aluai. Mas também ela não é um
compartimento estanque. A sua volta gravitam mLitos outros problemas a serem equacionados, como
o da educação básica, o do ensino técnico profissionalizante, o da disponibilidade de serviços de saúde,
o da orientação sobre o planejarnento famifiar, o da
conscientização quan!o à necessidade de se preservar o meio ambiente e manter a integridade dos
ecossistemas e muitos outros. E isso tudo reclama
uma estrutura operacional de monta, de recursos
com os quais o País no momento não conta
0 mundõ urbano, mesmo que se livre do inchaço populacional gerado pelo êxodo do campo, continuará, ainda que em menor escala, a enfrentar graves problemas diretamente ligadçs à fragilidade protecional da infância e da adolescência Pois ao Govemo não se exime a responsabilidade de garantir o
apoio aos pais, a fim de que estes possam proporcionar aos filhos a saúde e a educação que ós ampare no presente e os habilite para o futuro•.Também aqui a geração de empregos càm remuneração
digna é essencial. Igualmente a moradia, o saneamen!o básico e a segurança.
..
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Nas cidades, o problema se vê agravado ainda
com a odiosa disseminàção do uso dos tóxicos, dantro da qual os governos têm-se mostrado i!l1JOtentes
para fazer frente às sórldas estruturas de apoio edilicadas pelos narcotralicantes. São desafios urbanos
a serem enfrentados também sem a desejada dispo-.
nibilidade de recursos.
Entlo, perguntar-se-é: diante dessa escassez
de recursos, só nos resta a capitulação? A resposta
é não! O País, apesar de tudo, .pode se manter atimista quanto aos resútados da reformulação da política econômica e administrativa que se vem processando desde que re!omarnos ao leito democrático e
que, agora, domada a inflação galopante, tem tudo
para deslanchar definitivamente. Estamos retomando o crescimento, atraindo novamente investimen!os
externos, arrecadal]do mais com o efetivo combate
à sonegação, desestatizando o que não se configura
realmente da alçada do Governo e temos mantido
novamente um superávit na balança de pagamento.
Além disso, es1ão-se rareando as ações desonestas
que saqueavam impunemente o Tesouro Nacional,
em detrimento dos benefícios que poderiam ser carreados para o be!THlStar da camada mais desprote·
gida

O quadro, portanto, não induz a um veredic!o
desfavorável e a equação tende a ser solucionada
Não será mera figura de re1órica se dissermos que a
esperança emerge do nosso atual cenário político e
econômico.
Não nos esqueçamos, porém, de que crescimen!o eeonômico não é sinOnimo de progresso social, de eliminação das desigualdades e de melhoria
da qualidade de vida do povo. As necessidades humanas básicas têm um preço a ser pago pelos govemos, e esse preço não pode e não deve estar subordinado às perfonnances de números exibidos
com orgulho e glória pelos economistas de plantão.
Eles não valerão nada se se mostrarem inócuos
contra as causas e os efeitos da pobreza, se não resultarem em mudança no quadro de oportunidades
de redenção dos pais e, conseqüentemente, de n.ptura do círculo vicioso de exploração a que estlo irremediavelmente atrelados seus filhos infantes e
adolescentes.
O Governo, volto a dizer, está bem intencionado e terá, não tenho a menor dúvida, o apoio do
Congresso Nacional. Inclusive, se disso julgar nacessárlo, para promover alterações na legislação
processual-penal, a fim de que a espada da lei seja
brandida com mais eficiência contra os au!ores desses crimes contra a criança e o adolescente, hedion-
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dos na sua natureza e classilicaçlio, mas freqüentemente cercado de uma impunidade desalentadora
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é te~
de nos imunizarmos contra as reações episódicas a
males permanentes. Estes, se não forem atacados
de forma sistemática e global, criarão, tal corno as
bactérias, resistência ainda maior aos remédios
equivocadamente ministrados.
No caso dessa campanha protecionista em favor da criança e do adolescente, não podemos nos
permitir" luxo de repetir o erro. A proteção da criança e do adolescente é prioritãria para o País, que
não pode empurrá-los para o amanhã com as estruturas físicas e psíquicas vergadas ao peso do abandono e da negligência. Crimes não cometem somente os seus exploradores diretos, sejam da sexualidade prostituída ou da mão-de-obra legalmente proibida Crime comete também a sociedade que, pela
omissão, até agora deixa de participar dessa cruzada contra esse e outros desréspeiiOs aos direitos hu- ,
manos, que não apenas mancham a imagem do
Brasil com a contumãcia da sua violaçli<i, mas, sobretudo, ferem de morte a nossa consciência cristã.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra, por 20min, ao senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso; Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, ontem, o Líder
em exercício do PFL nesta Casa, Senador Francer.no Pereira, reStJmidamente trouxe .ao conhecimento
dos Srs. Senadores o resultado da negociação entre
os Parlamentares ligados à agricultura e o Governo
Federal, através dos Ministério da Agricultura e os
da área econômica.
Sinto-me no dever de registrar o que foi tratado
nesse debate, que se prolongou por três meses.
RessaiiO a participaçao dos Senadores Osmar Dias,
Vilson Kleinübing, lúdio Coelho e do lfder do Governo nesta Gasa, Senador Elcio Alvares. Foram
quase três meses de sucessivas reuniões para atingir esse entendimento. Hã um outro acordo, em relação ao qual já hã medida provisória, reiatada pelo
Deputado Abeiardo lupion, cujo parecer trata do
avanço que tivemos até sua edição.
A medida provisória atende à agricultura, que
vinha sofrendo os efeitos dos sucessivos planos
econômicos. Por essa razão, foi instalada até uma
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que levantou os enormes problemas que envoMam a agricultura e sobretudo os agricultores.
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O Plano Real, que es1abilizou a economia do
Brasil, foi para a agricuHura o pior plano; serviu de
âncora para manter-lhe a estabili~ção. Estudos
aprofundados demonstraram que houve uma descapitalização dos agricultores brasileiros em tonio de
R$9,7 bilhões. ·
Gostaríamos de apresentar um resumo do que
foi tratado, principalmente no que se retere à fase da
securitização da dívida dos produiOres rurais. Es1Du ·
encaminhando a todos os gabinetes, para que os
Srs. Senadores tomem conhecimento e o divulguem
em seus Estados, principalmente para que os produtores entendam quais são· os beneficies que lhes
são destinados.
Mediante esse processo de securitização, o
Tesouro Nacional emitirá títulos prefixados que serão entregues às instituições financeiras credoras.
Portanto, não só o Banco do Brasil, mas 1odas as
instib.ições credoras, inclusive cooperativas de créditos, poderão permanecer com esse título em carteira até o seu vencimen1o ou negociá-lo no mercado financeiro.
Os mutuários de crédito rural terão prazo para
pagamento de suas dívidas igual ao período fixado
nos títulos dando as garantias usuais do crédilo rural.
As bases do acordo firmado são as seguintes:
serão securitizados os saldos consolidados de operações originárias do crédito rural realizado em todos os bancos do sistema financeiro nacional, excetuando-se:
- ·os contratos referentes às novas operações,
realizadas após a Resolução n" 2.164, do Banco
Central do Brasil;
- dos Proagros deferidos;
-das operações de EGF/COC; e
- produtores rurais que praticaram desvio de
crédilo ou outra ação dolosa.
Não estamos, portan1o, defendendo aqueles
que criminalmente foram responsáveis por desvios.
As operações realizadas com as cooperativas
que tenham cédula-filha - isso é importante - serão
enquadradas dentro das regras gerais, isiO é, desde
que a cooperativa expediu cédula-filha ao produiOr
rural, a securitização será feita por aquela cédula
EntretaniO, existem as cooperativas que fazem o
empréstimo e não fazem a cédula-filha A cooperativa fica responsável em entregar o insumo e em emprestar o dinheiro para o produiOr. Essas cooperativas serão também beneficiadas. O tratamento será
o seguinte: o valor médio do montante securitizãvel
será igual ao valor médio de todas as operações securitizadas dentro da regra geral. O valor a ser secu-
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ritizado será o resultado do valor médio pelo número
de associados da cooperativa. Esse cálculo fornece
um resultado de R$30 mil por cooperado. Multiplicando-se pelo número de cooperados, encontramos
o valor securitizável da cooperativa que não em~e
cédula filha
O lim~e do montante a ser securitizado será de
R$200 mil por produtor, após deduzidos os encargos
adicionais de inadimplência e demais encargos não
previstos para a situação de normalidade da operação. Explico: existem contas do produtor que es1ão
cheias de "gorduras", onde foram cobradas taxas de
inadimplência, multas e valores além daquilo que o
produtor tinha obrigação de pagar. Isso será expurgado da conta do produtor, e até R$200 mil poderá
ser securitizado, isto é, transformado em produto
agrfcola.
Na hipótese de o saldo consolidado ser St..perior a R$200 mil, o produtor rural terá o direito de securitizar até esse montante,' desde que renegocie
com o banco o saldo total da dívida, podendo, nessa
negociação, ser concedido prazo e carência rttais dilatadas, até o limite previsto.
Portanto, todos os produtores do Brasil poderão securitizar a sua dívida até o montante de R$200
mil, mesmo que tenham financiamentos ou dividas
além desse valor. Isto é, essa negociação tem sete
anos como prazo geral, com um ano de carência
Nos casos mais difíceis, esse prazo poderá chegar
até 1oanos, com mais dois anos de carência. Então,
o produtor que tenha dívidas acima de R$200 mil, o
excesso não será securitizado, mas poderá ser negociado com o agente financeiro, tendo carência e
prazo.
Neste caso, o valor securitizado será utilizado
para amortizar as prestações iniciais, de forma a
proporcionar o prazo que seja possível para o pagamento da primeira prestação. Isto quer dizer o seguinte: o que for securitizado, no caso das maiores
dívidas, poderá usar a parte securitizada para pagar
a primeira prestação após a carência, darldo, enlão,
condição de capitalização para o produtor rural.
O saldo do montante apartado do Plano Colior, desde à época do acordo fe~o com o produtor
rural, poderá também ser securitizado fora do limite daqueles R$200 mil, com concessão de um ano
adicional no prazo de pagamento. Explico: se o
produtor tem sete anos para pagar, e se ele tiver a
opção de securitizar o montante relativo ao Plano
Collor, poderá ganhar um ano adicional, ou seja,
ao invés de sete, passa para o~o; ao invés de dez,
· onze.

-
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O prazo básico de securitização será de sete
anos, incluindo um ano de carência - portanto, uma
safra agrfcola - e o pagamento será efetuado em
prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendose a primeira no dia 31 de outubro de 1997.
Os casos especiais que vão até dez anos, com
dois anos de carência, com base nas dificuldades individuais de capacidade de pagamento, serão rigarasamente avaliados. Nesses casos, prevê-se até
dois anos de carência, vencendo-se a primeira prestação no dia 31 de outubro de 1998.
A correção, para a parte securitizada, será feita
observando-se a equivalência-produto para os produtos básicos da Política de Preços Mínimos do Govemo, ublizando-se como base de cálculo o preço
mínimo oficial. Quando o produtor se ocupar de
qualquer outra atividade agropecuária, será escolhido um produto básico. Portanto, quem tem financiamento de pecuária ou de investimento que não tenha o preço mínimo, escolherá um produto para
equivaler a sua conta, para fazer a equivalência-produto.
Além da equivalência-produto será cobrado juros de 3% ao ano, com capitalização anual.
A imprensa tem noticiado que, por pressão da
bancada agrícola, o Governo cedeu. Mas, na verdade, isso não corresponde à reafldade, porque, se o
agricultor pagar com a equivalência, sofrerá todos os
custos adicionais de todas as safras já comprometidas. Entendemos que os 3% são indevidos, já que o
produtor está pagarldo equivalência-produto, inciuindo-se aí adicionais de ano a ano. Mas aceitamos os
3% para facilitar esse entendimento.
As garantias a serem fornecidas serão as
usuais do crédito rural, com liberação das que excederem os valores regulamentares de crédito rural,
sem a exigência de garantias adicionais. Isto é, a
garantia continua a mesma. Quando a garantia exceder muito o valor financiado, segundo a norma de
créditQ rural, também os bancos poderão liberar parte dessa garantia do produtor.
Será constituída uma Comissão de Avaliação,
composta por um Senador e cinco Deputados Federais e representantes do Poder Executivo, para
acompanhar a implementação do acordo firmado e
propor soluções para os casos pendentes. Com certeza vamos ter muitos obstáculos na implementação
desse acordo. E, qúando isso acontecer, terá uma
Comissão permanente para dirimir as dúvidas exis·
tentes.
Esta Comissão de Avaliação deverá definir os
procedimentos relativos às execuções judiciais, 1e-
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vando-se em conta o espírito do acordo firmado e
sem dar vantagens a quem tenha agido com dolo 01,1
má-fé. Deverá também analisar o que for devido ou
indevido no recálculo da dívida Repilo, 650 mü contratos serão revistos para tirar as "gorduras", tirar
aquilo que está em cada conta gráfica indevidamente, ou seja, multas e inadimplêncía Tudo isso sairá
da conta do produtor.
Por outro lado, o Governo vai emitir sete bühões de tltulos para atender aos produtores rurais.
Acreditamos que desses sete bilhões de títulos, atingindo a securitização de até R$200 mil, haverá sobra de recursos. E. neste caso, essas sobras serão
destinadas aos chamados "bolsões com problemas",
como é o caso dós produtores de arroz do Rio Grande do Sul e dos produtores do Centro-Oeste brasileiro, que têm as maiores dívidas. "Portanto, essa sobra
será "repescada" para atender a esses casos.
A implementação dess<ls medidas será feita
através de medida provisórià, a ser aprovada pelo
Congresso Nacional. Há uma mecflda ·provisória,
cujo Relator é o Deputado Abelardo Ll.4lion, que trata do crédito rural de um acordo anterior. Esta medida provisória ainda não foi votada, e, no projeto de
conversão, será aditado esse te~ do aCordo para
que, ao votar o projeto de conversão, já tenha força
de lei, após, evidentemente, a aprovação do Senhor
Presidente da República
O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Jonas Pinheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito prazer,
ouço o aparte do Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias - Senador Jonas Pinheiro,
quero cumprimentá-lo não apenas pelo pronuncía~ento, mas pelo empenho. de V. Ex" na solução
desse problema das dívidas dos agricultores. Pessoalmente, não me envolvi diretamente nesta questão, porque fiquei preocupado mais com o futuro.
Mas, creio que alguém tinha que se preocupar com
esses devedores. Desde o ·início, procurei colocar a
minha opinião .a respeita dos inadimplentes do Banco do Brasil, enfim, do crédito rural. Temos que separar em duas categorias, e infelizmente não é o
que vem sendo feito, porque também os inadimplentes que não pagaram porque não quiseram serão,
sim, beneficiados por essa securitização, porque
não há como separá-los agora. Sempre propus ao
Banco do Brasil, que tinha meios para atingir esse
objetivo, a separação daqueles que não pagaram
porque não quiseram daqueles que não pagaram
porque não puderam. O Banco do Brasil era o único
. órgão que tinha nas mãos os elementos, os dados,
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as informações para chegar à conclusão de quem
era quem nessa históriá Não o fez a tempo. Agora
todos serão beneficiados, e fica uma injustiça que
não dá para negar em relação àqueles que já pagaram as suas dívidas. Ainda ontem muitos produtores
foram até a imprensa, muitos produtores telefonaram, dizendo que pagaram a dívida vendendo o tratar, a colheitadeira, um pedaço da propriedade, e, no
entanto, dizendo que não foram beneficiados e que,
no ano que vem, não pagarão mais a dívida para
que ela seja securitizada Não estou criticando a securftização. Muito pelo contrário, era uma necessidade, mas pena que o Governo tenha demorado para
adotar essa medida, porque se a tivesse adotado
antes teria alcançado um número muito maior de
produtores que tiveram que dispor de bens para pagar os seus compromissos. E muito· mais barato do
que essa securitização, quero lembrar aqui, seria
uma proposta feita pelo Senador Vilson Kleinübing,
para a qual também colaborei; que seria exatamente
o Governo, no momento em que se reclamava da
TR, sirriplesmente retirar a TR dos financiamentos,
para que os produtores tivessem condições de pagar suas dívidas. E, com essa retirada, o custo ao
Governo seria em tomo de R$1 bilhão e soo milhões
naquela época. Hoje, o custo será bem maior, porque o Governo demorou para tomar essa decisão, e
o fazendo tardiamente, evidentemente, o custo cresceu. Senador Jonas Pinheiro, ontem eu falava sobre
esse problema e sobre a reforma agrária com o Presidente da RepCblica Na terça-feira fiz um pronunciamento em que ofereci uma proposta para a reforma agrária, indicando fonte de recursos, o valor dos
mesmos e como aplicá-los. Levei essa proposta ao
Presidente da RepCblica e também uma proposta
para o crédito rural do futuro, que seria uma forma
para se criar recursos sem mexer no dinheiro do Tesouro, onde terfarnos R$10 bilhões disponíveis. Espero que o Presidente da República aceite essas
propostas, por serem modemizantes do sistema de
crédito nacional. Se essas propostas já tivessem
sido implantadas, hoje não estarfamos vivendo esses problemas. Para concluir meu aparte, eu gostaria de dizer, que em relação a este assunto e ao da
reforma agrária, já me pronunciei dizendo que discurso não faz reforma agrária Os discursos agressivos, demagógicos ou ideológicos, prejudicam a reiorma agrária O perfodo de Governo que mais assentamentos realizou, na história da reforma agrária
do Brasil, foi quando não se faziam discursos mas
que se permitia a ação, que foi no Governo do Presidente Samey. Fiz esse referência na ausência de S.
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E# e quero repeti-la agora, lembrando que, naquele
período, tivemos uma média de 21 mil assentados
por ano. E não chegaremos a essa meta se não tomarmos urna medida, pelo menos: dar credibilidade
às mAs, que hoje valem 58% do valor de face,
quando vencidas, ou 30, quando a vencer. E não
posso aceitar as propostas que estão sendo feitas
de se pagar dívida ao Banco do Brasil com TOA,
porque é título podre.
O SR. JONAS PINHEIRO - Agradeço o seu
aparte, Senador Osmar Dias, e o incorporo, com
muito prazer, ao meu pronunciamento.
Concordo com V. Exª: foi sempre assim. Os
bons sempre pagam caro por isso.
O Governo entendeu isso agora porque está
sentindo o abandono em que está a agrictJtura, que
foi a âncora maior de seu plano econõmico. Na verdade, houve uma descapitalização brutal no campo
e apenas agora se vê que ele não está ativado para
produzir essa safra, pois já se encaminha para um
abandono de 20% de suas áreas.
Hoje, o Governo está querendo correr atrás elo
prejuízo e com isso, talvez, o abandono não chegue
a essa porcentagem. Está córrendo atrás do prejuízo para que a produção brasileira fique apenas com
10% de quebra em relação à safra "do ano anterior.
0 Sr. Romero Jucá - Permite-me v. ExA um
aparte, nobre Senador Jonas Pinheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço, com muito
prazer, 0 Senador Romero Jucá.
0 Sr. Romero Jucá- Senador Jonas Pinheiro,
gostaria de ressaltar a importância das palavras de
V. Ex'- e fazer três observações. A primeira, assim
como fez o Senador Osrnar Dias, é que esse atraso
na solução - que, graças a Deus saiu, foi urna vitória
do Congresso e da equipe que trabalhou nisso apenou o País, os agricultores, a agricultura e até a
classe política, porque criou desgaste político durante os meses e meses em que acompanhamos, aqui,
o debate e inclusive as más interpretações que se
deram a essas questões na imprensa. A segunda
observação é que a solução, apesar de demorada,
vem num momento em que é importante que seja
implementada rapidamente, porque os jornais de
hoje anunciam que a nova safra deverá cair em torno de 9%. E mais do que isso, a imprensa faz declarações que considero estapafúrdias. Há uma deciaração do Secretário de Política Agrícola do Ministério do Planejamento que diz que ficou agradavelmente surpreso de cair só 9% porque poderia cair
mais. Quer dizer, se o Governo Federal ficar agradavelmente surpreso porque vai cair a safra em 9%,
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onde vamos chegar? E a terceira é urna observação
fruto da humildade de V. Ex... V. Exª falou neste pienário do trabalho da equipe, do trabalho do Senador
Osrnar Dias, Vilson Kleiniiling, Lúdio Coelho. Mas,
na verdade, não falou élo relevante trabalho que V.
Ex'- fez nessa equipe e durante todo esse tempo. Eu
gostaria de registrar que a participação, o trabalho e
.a garra de V. Ex'- nessa negociação foram fundamentais para que a solução fosse encontrada Meus
parabéns pelo pronunciamento e pelo trabalho realizado.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
Senador Romero Jucá. Na verdade, estamos fazendo a nossa obrigação e eu quis fazer referência aos
Colega$ que nos ajudaram desde o início, porque
este trabalho foi o pontapé inicial. O ato de sentarmos à meia para essa negociação foi fundamental
para chegarmos a esse entendimento.
Os 9%, Senador Romero Jucá, já são _fruto
dessa negociação, urna vez que caso no· campo astava ficando mais complicado.
Registro também a participação de outros Senadares qoe, ·com certeza, vieram enriquecer esse
trabalho. A chamada Bancada Parlamentar da Agricultura, na Câmara dos Deputados, realmente muito
ativa, com o apoio que todos temos que lhe dar, ajudaram a resolver o problema da agricultura. Às vezes, uns mais, outros menos impulsivos, mas todos
ajudando.
Ainda registro que, nesse terço final dessa negociação, o Senador José Fogaça, atendendo reivindicações_cjos seus conterrâneos do Rio Grande do
Sul, participou ativamente neste processo. Acredito
que com o apoio de todos nós, sobretudo com o
acompanhamento que vai se dado agora, com um
membro que será escolhido por esta Casa para integrar essa Comissão de Avaliação, com certeza, vamos participar ativamente do processo de desenvolvimento do Brasil, da estabilização económica e, sebretudo, a favor dos agricultores brasileiros.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro. o Sr. Jeffetso Peres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Peres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM. Pronuncia o seguinte disçutso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o noticiário
da imprensa nesta semana se ocupou amplamen!P
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do impasse criado na Comissão Espedal da Câmara
a respeito da Reforma Administrativa
E o que se vislumbra desse noticiário é que parece haver de parte do Governo iotransigência em
manter dispositivos no projeto que são, clara e irrecusavelmente, inconstitucionais. Mas, por outro lado,
parece haver da parte do Relator, Deputado Prisco
Viana, e de outros seus companheiros acendrado
apego ao corporativismo dos servidores públicos.
Sr. Presidente, parece-me ponto pacífico, fora
de discussão, que a quebra da estabilidade não
pode atingir servidores que já a adquiriram, não apenas mediante legislação infraconstitucional, como
sequer através de emenda à Consti!Lição.
O ilustre Senador Josaphat Marinho já deixou
claro, num artigo muito lúcido, dado à estampa esta
semana. que o Congresso não pode aceitar, não
pode admitir emendas que violem direitos adquiridos. E o direito à estabilidade de um funcionário
concursado é irrecusavelmente um direito que não
lhe pode ser retirado. O Governo agiria muito bem
se reconhecesse o equívoco em que incorreu a
equipe do Ministro Bresser Pereira e concordasse
com a rejeição desse ponto da proposta
Mas, do lado oposto, Sr. Presidente, preoa.pame ver, no parecer do ilustre Depulado Prisco Viana,
a defesa do pretenso direito adquirido dos chamados "marajás". sob a alegação de que a proposta governamental que limita a remuneração dos servidores públicos, tendo como teto os vencimerrtos do
Presidente da República, violaria, em primeiro lugar,
os princípios federativos e, em segundo lugar, o
princípio da separação dos Poderes.
Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
quanto ao princípio federativo, é arl1Jiiar demais o
conceito de Federação neste Pafs; é querer transformar a Federação brasileira numa Federação norteamericana, que surgiu em condições históricas inteiramente diferentes.
Come sabem os Srs. Senadores, lá os Estados
eram independentes, pois as colônias tomaram-se
independentes, abriram mão de uma parcela de sua
soberania e aglutinaram-se num Estado federativo.
O Brasil, ao contrário, era um Estado unitário; na
República, a União abriu parte do~ seus poderes e
cedeu-os às antigas províncias, que foram transformadas em Estados federativ~ Portanto, a autonomia desses Estados é ml.ito mais limitada do que a
·
dos Estados Unidos.
Como se isso não bastasse, Sr"s e Srs. Senadores, diz o Deputado Prisco Viana em seu parecer:
•Que o Princípio Federativo é rompido porque o pa-
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r.lmetro teto é a remuneração do · Presidente da
República, que faz pai'IE\ de unia entidade que se
chama União. Portanto, os vencimenlos dos servidores municipais e estaduais não podem ter como
teto o de um funcionário - no caso, o Presidente federai."
Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
acatando-se isso, no entendimento do ilustre Relator
Bernardo Cabral, não estaria valendo a Emenda n2
1, incorporada à Constitl.ição, que limita os subsfdios de Deputado Estadual ao teto de 75% dos de
Deputado Federal, e o de Vereador ao de Deputado
Estadual. Logo, se a camara Federal acolher o parecer do Deputado Prisco Vrana neste porrto, teremos que revogar a Emenda n2 1, pois estaria violando o princfpio _federativo.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. JEFFERSON PERES - Concedo, com
muito prazer, o aparte ao nobre Senador Bernardo
Cabral. '
.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jetrérson
Peres, quanto ao problerrra da estabilidade, noto que
querem transformar o pobre do funcionalismo público, ao invés de protagonista, em vitima dessa reforma administrativa V. Ex" diz bem: depois da Constituição de 1988, o ato das Disposições Constitucio-.
nais Transilórias garantiu a estabilidade àqueles que
de 1983 àté lá faziam cinco anos. Não importa se fomos contra ou deixamos de ser. Mas, o mais grave é
o caso do concursado. Passa, durante dois anos,
por estágio probatório e, de uma hora para outra, ficará à mercê - se quebrarem a estabifidade- de um
aborrecimento que o eventual Governador, Presidente da RepCblica ou Prefeito tenha contra ele, por
não se orientar pelo seu credo polftico. Por quê? A
·· Constituição acaba com os "marajás•, como acabou.
No art 37, inciso XI, diz: •a lei fixará o fimite máximo
e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores pCblicos•••• E o que ele
manda observar? Os respectivos Poderes. E o art
17 das Disposições Transitórias diz: •as vencimentos. a remuneração, as vantagens e os adicionais,
bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição" - e, portanto, com aquele artigo - •serão ime.. diatamente reduzidos aos limites dela decorrentes• e o mais importante - "não se admitindo, neste caso,
invocação de·direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer tftúo". Aqui está. O Governo tem o
material às mãos, basta querer usá-lo. Mas, transformar o pobre do funcionário púbriCO, seja em qual Po- ·
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der, em vez de protagonista, em vitima, é demais.
Minha solidariedade a V. Exª
O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado,
Senador Bemardo·Cabral, que fala com a auiOridade
de ex-Relator da Constituinte, função que desernpenhou com reconhecida competência.
O SR. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um
aparte? ·
SR. JEFFERSON PERES ~ Pois não, nobre
Senador Romero Jucá.
·

o

O Sr. Romero Jucá - Senador Jefferson Peres, gostaria de registrar também a nossa posição.
Temos nos ·nmnifes1ado no plenário contra a quebra
da estabilidade dos se.rvidores. Somos de um região
onde os problemas polfticos têm uma influência
grandiosa no trabalho do servidor plblico. No meu
Estado de Roraima, se não houvesse a estabilidade,
não sei se hoje haveria a metade dos funCionários
plblicos que o Estado tem -.e não por queslfies de
deserilJenhO, mas por queslfies politicas. Portanto,
entendo que a estabilidade, antes de ser um direito
do próprio servidor, é um direito da sociedade de
preservar os seus prestadores de serviço. Creio que
essa questão é fundamental Penso que o Governo
erra _ corno bem disse Exª_ ao encaminhar nessa
·ótica a reforma administrativa. Acredito que 0 Gover-

v.

no tenha outros caminhos mais producentes para
pôr em curso a refol!lla administrativa, que é necessária. É preciso modernizar, é preciso reformular a
atuação do setor ptbliCo no País, mas é preciso tazer isso com competência e seriedade, sem penalizar os seus servidores. Quero aqui prestar o meu
apoio às palavras de V. Ex• e dizer que temos de estar atentos contra a quebra da .estabilidade, que é
um absurdo. Quanto à questão dos salários, gostaria
exatarnente de dizer o contrário: a Consti!Lição já dá
instrumentos, e é importante que se dê continuidade
ao que já es1á explicitado. A questão dos super salários, dos "marajás" no Brasil é uma questão moral
que a sociedade brasileira tem de fiscalizar, cobrando posições. Nunca deveriam ter sido levadas a debate duas queslfies tão díspares como dos supersalários e a da quebra da estabilidade. Creio que se
as colocarmos juntas, estaremos cometendo uma injustiça com a grande maioria dos servidores píblioos
que ganham urna miséria e que estão sendo colocados de forma maldosa, perante a sociedade, corno
culpados pela má gestão, pelo mau encaminhamento dos recursos plblicos. Registro aqui essas paiavras e aplaudo as colocações de V. Exª
O SR. JEFFERSON PERES - V. Ex" tem inteira razão, Senador Romero Jucá: além da flagrante
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inconstitucioilalidade da quebra·da estabilidade, há
a questão de mérito. O que será desses humildes
bamabés funcionários, nos Estados com alguns Governadores e Prefeitos que conheço. 1pos grolfies
deste País? Será a degtingolada de demissão. de
funcionários por força de mesquinhas perseguições
políticas e pessoais.
Mas, além de não haver violação do principio
federalivo, como procurei demonstrar, porque do
contrário - repito - a Emenda n" 1, então, seria violadora desse principio, não me parece Srs. Senadores
que viole também o princípio da independência dos
Poderes. Deputado Prisco Viana se apega ao fato
de que 0 parãmetro é 0 Chefe· do Executivo, que não
poderia servir de teto para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário. Mas S. Ex" parece asquecer, Deputado Bernardo Cabral, que no Presidencialisrno 0 Chefe do Executivo não é Chefe de
Governo apenas, é Chefe de Estado também - daí o
título que tem de Presidente da República. Como a
remuneração do Chefe de Estado, do Presidente da
República, que queiramos ou não, por essa condição, es1á acima, pelo menos simbolicamentã, dos
Chefes dos demais Poderes, corno não pode servir
d
'do
de teto para a remuneração e todos os seM res
do País, de todos os Poderes e de todos os entes
federativos?
Eu realmente não entendo 0 argumento do
austre Relator da Câmara Federal.

o

A Sr<> Marina Silva - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. JEFFERSON PERES - Concedo-lhe o
aparte, Senadora Marina Silva, com muito prazer.
A Srt Marina Silva -Quero parabenizar V. Exª
pelo tema que traz à discussão nesta sexta-feira. Há
uma avidez por parte d'e governadores e prefeitos,
com relação à questão da quebra da estabUidade;
eles acham que é uma das fórmúas, um mecanismo
que terão ao seu dispor para tentarem enxugar a folha de pagamento: Realmente, em vários Estados e
no caso dos Estados do Norte essa folha de pagamanto compromete - corno é o caso do Acre - quase
100% das receitas do Estado. Eles vêem nisso a
possibifidade de um enxugamento. Por outro lado,
esses governadores e prefeitos não têm essa herança por acaso. Foram eles mesmos, por má gestão,
por uma incompreensão do que é ser o dirigente
maior de um Estado ou de um Município, que provocaram esse inchaço. No caso, atribui-se aos servidores toda a responsabilidade por algo que, em última
instância não é verdadeira, na medida em que não
foram eles que se autocontrataram. Algum .critériC?
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deve haver. Por exemplo, a questão da estabifldade
para os servidores públicos muitas vezes se assemelha à questão da nossa imunidade parlamentar.
Muilos começaram a entender a estabilidade parlamentar como uma espécie de escudo para se protegerem de determinadas atitudes não compatíveis
com o serviço público de boa qualidade e comprometido, realmente, em prestar um serviço à Nação,
já que ela lhes paga o salário, lhes contrata em última instância. No nosso caso, a questão da imunidade também não é escudo para qualquer outro tipo
de atitude que não seja por nossas palavras, por
nossas atitudes no ãmbilo das atribuições enquanlo
parlamentares, enquanto legisladores. Mas, infelizmente, no decorrer do processo, isso conseguiu ser
deturpado. Acho que não se pode deixar os servidores à mercê da avidez de pessoas que não teriam
critérios ao fazerem, digamos assim, essa avaliação
quanto ao desempenho do servidor. Enfim, a meu
ver, essa questão não deve sér retirada da Constittjção na forma como está propondo o Governo. É preciso fazer uma reavaliação. Muitas vezes, serve
como escudo para a incompetência, para a má prestação de serviço. E não é isso o que está na Consfi.,
tuição. Eles não estariam isenlos pela estabilidade
de cometer determinadas atitudes. Muito obrigada
O SR. JEFFERSON PERES- V. ExA tem inteira razão, Senadora.
Mas a estabilidade não é um direito absoluto.
O funcionário que pratica a desídia - está previslo no
Estatulo - ele pode ser inclusive demitido. Agora, se
os Poderes são lenientes, inclusive o Judiciário, isso
é outra coisa. Não há legislação que funcione para
instituições que não querem funcionar, porque os
seus titulares são eles próprios negligentes e cúmplices desse estado de coisas.
Para concluir, Sr. Presidente, o que eu gostaria
de deixar registrado aqui é a necessidade de o Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado
Federal - agirem com independência e bom senso
neste episódio._
Espero em Deus que este Congresso não seja
subserviente ao Poder Executivo para aprovar absurdos como a quebra da estabilidade, mas também
não seja subserviente ao corporativismo para perpetuar absurdos como o marajaísmo neste País. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr.
_ Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lu]
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gar, gostaria de fazer um registro do que foi, há oilo
dias, a audiência que tivemos com o Presidente da
República. Dela fizeram parte: Padre Paolino Baldassari, Frei Heilor Turrini, Bispo Dom Moacir Grec- ~
chi, Prefeilo Jorge Viana, Prefeilo de Sena Madureira, Senador Nabor Júnior e eu.
Levamos ao Presidente da República um dos
problemas que considero da maior importância para
a Amazônia, qual seja, a busca de uma alternativa
de desenvolvimenlo adequado para a região, proporcionando, com isso, niEilhores de condições de
vida principalmente para as populações tradicionais
que, hoje, em quantidade .muito grande, são obrigadas a deixar suas colocaçõeS de seringueiros, as
suas formas tradicionais de sobrevivência, partindo
para as periferias das cidades. Nessas localidades,
às tammas são .apenadas pelà ausência de saúde,
de educação, de qualquer atendimento por parte do
Estado e, acima de tudo, pela ausência de uma política que valorize o trabalho dessas pessoas, como é
o caso dos seringueiros. Hoje,.eles não têm a garantia de compra para seus produtos nem um preç6 justo para a borracha que produzem, à medida em que
há uma quase que ausência da compra da borracha
natural nas indústrias de pneumáticos no Brasil, mui,
to embora se tenha um contingenciamenlo previslo
por lei.
Levamos esses problemas ao Presidente da
República; alertamos Sua Excelência no sentido
de que a forma criminosa da extração da madeira
não pode ser combatida por simples atos repressivos. Se não se oferecer uma alternativa viável de
desenvolvimento, as populações tradicionais serão
obrigadas a continuar fazendo essa venda irregu- -lar porque se constitui para o momento, ainda que
de maneira bastante passageira, uma forma de sobrevivência
Fizemos questão de assinar um documenlo
com algumas coisas muito simples, muito pontuais,
que, se forem feitas, com certeza darão uma resposta efetiva aos problemas que abordamos.
Desse dooumenlo conslou a minha assinatura,
a do Senador Nabor Júnior - infelizmente o Senador
Aaviano Melo estava viajando naquele momento das assinaturas: do Padre Paolino Baldassari, do
Bispo Moacir Grecchi, do Prefeito Jorge Viana, do
prefeilo de Sena Madureira, do Padre Heilor Turrini.
Tivemos na oportunidade, também, a presença do
Vice-Líder do Governo, Senador José Roberto Arruda, aqui de Brasília
Nesse documento, apresentamos brevemente
a situação de penúria em que se encontra o Estado -·
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do Acre e, conseqüentemente, a Amazônia como
um todo, e apresentamos algumas propostas.
A 'primeira delas se refere à queslao da viabilidade para as reseNas extrativistas, uma conquista
dos trabalhadores dessa área que foram - digamos
assim - efetivadas mais precisamente durante o Govemo do ex-Presidente da República José Samey.
Por meio de uma luta que vinha sendo desencadeada. instituíram-se tanto as reseNas extrativistas
quanto os projelos de assentamento do Incra que
também têm modalidade semelhante. En!ão para as
reseNas extrativistas propusemos o seguinte: preço
mínimo para a borracha e garantia de compra por intermédio de contingenciamenlo e. um programa
emergencial para o extrativismo dentro e fora das reseNas com ênfase para a educaçã!l e a saúde, porque não basta darmos alguma alternativa do ponlo
de vista econômico se as pessoas continuarem desassistidas e sem condições_ de dar um mínimo de
escolaridade para os seus filhos.
Com relação à questão da reforma agrária, fizemos a seguinte obseNação: deve ser implementada de forma descentralizada na região, através de
parceiras entre Municípios e Estados da União.
Qualquer proposta de reforma agrária no Brasil deve
incorporar hoje a participação dos governos munK:ipais e estaduais, principalmente porque lá no Acre
nós já temos uma experiência realizada com a Prafeitura de Rio Branco na implantação dos pólos
agroflorestais, o que está dando muilo certo. E se o
Govemo Federal, daqui de Brasma, através do Incra,
pretender dar as respostas para a reforma agrária
sozinho, com certeza terá muitas dificuldades, talvez
não consiga fazer a reforma agrária. Então esternos
sugerindo essa forma descentralizada, com a observação de que, no casei da Amazônia, não queremos
a reforma agrária nos moldes tradicionais, ou seja,
simplesmente distribuir módulos de terras do Incra
para que as pessoas façam derrubadas, plantem arroz e feijão; embora isso seja importante para uma
economia de subsistência, não responde às necessidades de desenvoMmenlo. Então sugerimos os modelos agroflorestais, a exemplo do Projeto Reca e do
Pólo da PrefeHura de Rio Branco.
Um outro ponto que colocamos foi a questão
dos projelos de assentamos já existentes. Segundo
levantamento preliminar do Incra, nós já temos, hoje,
30% das terras desapropriadas, dos projelos de colonização, reconcentradas nas mãos de grandes
proprietários, o que se constitui um prejufzo para a
sociedade e para os cofres públicos, à medida que o
Governo tem todo um trabalho e uma despesa para
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desapropriar grandes áreas e, em seguida, por falta
de assistência às estradas vicinais e garantia de
transportes para os produlos, as pessoas são obrigadas a vender seu pequeno lote, ainda que contra
a vontade, para os grandes latifundiários que reconcentram a terra de novo; e se o Governo quiser assentar vai ter que desapropriar novamente, o que se
constitui um crime com a economia deste Pafs, no
meu entendimento.
O Sr. Flaviano Melo - Permite-me V. ~ um
aparte?
A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte
ao nobre Senador Flaviano Melo.
O Sr. Flaviano Melo- Senadora Marina Silva,
em primeiro lugar, quero parabenizá-la pelo registro
que faz da audiência que v. Ex" e o Seriador Nabor
Júnior, aco1'1'1J311hados do bispo, de padres, de prefeitos tiveram com o Presidente da República Como
bem disse V. Ex", eu não estavà presente porque
estava viajando a tratamento de saúde; com certeza,
se
aqui estaria junto, Porque trata-5e de
assunlo de fundamental importância para a nossa
região. Concordo plenamente com o teor de seu pronunciamenlo e quero dizer que também temos esta
preocupação desde que chegamos a esta Casa:
abordar o tema reforma agrária, principalmente para
a Amazônia Quero pedir o apoio, não só de V. ~.
mas também de todos os Senadores desta Casa, à
emenda ao Plano Plurianual do Governo no sentido
de que sejam alocados investimenlos para a emancipação definitiva dos projetos de assentamenlos extrativistas da Amazônia, exatamente porque não
concordamos com esse modelo cruel de se fazer ceforma agrária na Amazônia, qual seja; simplesmente
distribuir a terra para os colonos e deixá-los à míngua. O Governo precisa investir. Sempre disse que
reforma agrária é um projetO econõmico, é saúde,
educação, crédito, transporte, não é simplesmente a
terra Então, quero pedir o apoio de todos, para quepossamos colocar já no Plano Plurianual esse pleilo
que fiz, para que nos próximos anos tenhamos a garantia de que haverá recursos para emancipar de
vez esses projefOs e encontrar, com isso, uma forma
racional de explorarmos nossa floresta que é uma riqueza que temos e que está sendo depredada por
tal~ de alternativa ao homem que lá está e que
hoje, como única condição de vida, faz desmatamenlo para sobreviver. Parabéns pelo seu pronunciamenlo.
A SRA. MARINA SILVA - Quero agradecer o
aparte de V.Ex~. incorporando-o ao meu pronunciamenlo. Para conciuir esse ponto, quero dizer que ·

estivesse
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ainda colocamos a questão. do fortalecimento da
agricultura familiar. Já existe um plano no Ministério
da Agricultura que está sendo coordenado pelo Dr.
Murilo Flores, que é uma pessoa que por ter vindo
da Einbrapa e ter todo conhecimento dessa área,
com certeza, há de se esforçar para que esse plano
dê certo e chegue, realmente, ao pequeno agricultor
que é a mol~estra do processo produtivo, no que
se refere às regiões empobrecidas, corno é o caso
das Regiões Norte e Nordeste.
Colocamos também que as prefeituras devem
ser fortalecidas nessa relação com os assentamentos, para que possam ter uma gestão descentralizada não no sentido de simplesmente se fazerem os
repasses como; às vezes, o Incra quer, para as prefeituras, que não têm estrutura para manter esses
projetos, mas estabelecer uma parceria onde os prefeitos sejam cc-gestores desses projetos de assentamento.
O Sr. Emandes Amcriin - Permite V. Ex" um
aparte, nobre Senadora?
A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte a
V. Ex"
.
.

O Sr. Emandes Amorim - Senadora Marina,
estamos preocupados com esse problema da reforma agrária, até porque esses projetas iniciados estão sem apoio, perdidos, e não alcançaram seus objetivos. Neste próximo Orçamento devem ser colocados recursos para melhorar e reabilitar esses projetas. O que me chama mais a atenção, Senadora, é
aquele problema de Rondônia, lá de Corumbiara.
Houve nova invasão naquela mesma fazenda, com
o retomo do pessoal, houve tiroteios e, possivelmente, com os atritos que não cessaram, deve haver
mais mortes. Não vimos, até o momento, qualquer
providência sendo tomada pelo Governo Federal,
pelo Governo Estadual, e aquela gente está se digladiando. A reforma agrária está emperrada, e pouco interesse se vê em resolver esse problema
Aguardamos que no Orçamento os pariamentares
coloquem recu_rsos, opções para que resolva esse
problema Obrigado.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Exª
Gostaria de registrar que na · proposta que
apresentamos ao Presidente colocamos um item sobre a promoção de um recadaslramento das terras
da região. Por que esse re::;adastramento? Primeiro,
porque grande parte das propriedades que hoje temos na Amazônia está em terras de domínio público, são terras griladas por pessoas que se apropriaram dessas áreas que eram de domínio da União e
que hoje se posicionam como se fossem verdadei-
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ros proprietários. A Fazenda Santa Helena, onde
aconteceu o conflito de Corumbiara, são terras públicas que foram, digamos assim, cedidas para particulares. O que o Governo tem a fazer é reaver estas
terras, cancelar o contrato que foi feito com grandes
proprietários, para transformar aquela área em um
projeto de assentamento para esses produtores.
A propósito, ontem participei de uma reunião
com o Secretári<H3eral da Central Única dos Trabalhadores, e ele me pediu que conseguisse, junto ao
Dr. Graziano, uma audiência para que tratássemos
especificamente desse episódio de Corumbiara,
onde novamente se avizinha um conflito. O Dr. Grazianà, que conhece da matéria, tem uma ligação direta com o Presidente da República - foi escolhido
por Sua Excelência para fazer a reforma agrária - e
tem demonstrado sensibilidade para os problemas e
as tensões que estão ocorrendo, reuniu-se com os
líderes do Movimento dos Sem-Terra, buscando
uma parceria com setores organizados ligados à
questão da terra, para pactuar uma saída para a reforma agrária E eu espero, com sinceridade, que se
consiga fazer esta reforma que é tão importante
para o País.·

O Sr. José Roberto Anruda- V. Ex" me permite um aparte?
A SRA. MARINA SILVA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Roberto Arruda - Senadora Marina, pedi o aparte apenas para fazer dois registres.
Em primeiro lugar, representando a Liderança do
Governo. no .Senado, eu tive a oportunidade de
acompanhá-la e ao Senador Nabor Júnior na audiência com o Presidente da República na última
sexta-feira. Rcou clara para todos nós a sensibilidade do Presidente em relação ao problema específico
de Sena Madureira, em relação ao problema específico do mogno no Acre. O Presidente tomou decisões objetivas junto à estrutura de Governo, particularmente junto ao Incra, ao lbarna e ao Ministério da
Justiça, para tentar evitar que os problemas que lá
estão ocorrendo não se repitam. Além disso, pessoalmente, Sua Excelência teve um gesto que penso importante !ornar público: depois de ouvir o Padre
Paulino, que é urna figura humana fantástica, dizer
que só estava conseguindo reter o contrabando de
madeira nobre do Acre usando em vão o seu nome,
o Presidente disse-lhe que não precisava usar seu
nome mais em vão e fez questão de, de próprio punho, fazer uma carta pessoal ao padre Paulino, incentivando-o · a continuar sua luta em defesa das
nossas riquezas naturais. A segunda observação re- ·
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lacionada ao tema da reforma agrária que gostaria
de fazer é que, naquela mesma audiência, o Presidente deixou claro para todos nós o seu empenho
pessoal no sentido de que o Brasil faça uma reforma
agrária embasada em vetores bem objetivos, que
não apenas o da distribuição de terras. Corno testemunho disso, o próprio Presidente sublinhou que a
indicação do Dr. Francisco Graziano para dirigir o lnera é uma prova eloqüente do seu empenho pessoal
para que este projeto realmente evolua neste período de Governo. Era meu objetivo- fazer esses dois
registros e parabenizá-la, assim corno aos Senadores Nabor Júnior e Flaviano Melo, por esta luta que
é extremamente importante em defesa não só de um
tratamento mais. humanitário para aquela região dO
País, mas, principalmente, dll!l nossas riquezas llll~
turais.

A SRA. MARINA SILVA.-Agradeço V•. Exª por.
esse aparte. Já registrei que V. Ex" nos acompanhava e que a audiência foi muito proveitosa, na medida
em que o Presidente - devo reconhecer - recebeU:
nos com bastante empenho e atenção, demonstrou
estar sensibilizado para o problema ali apresentado.
Aliás, a audiência durou 1h20min, em uma deferência especial, com certeza, à figura humana do· PadrePauiino, que expunha um problema da maior magni-·
tude. E realmente a carta que o Presidente escr!lveu.
de próprio punho, e que está
mãos do Padre
Paulino, terá um efeito muito .forte no Acre. . Com
apenas um telegram,a, subiu os altos rios dizendo.
para os seringueiros qüe o Presidente teria mandado um telegrama apoiando a luta .e ,Ql!El,. portanto,
poderiam fazer o !)mpate. Empataram que fossell)
retirados 24 mil m de mogno. Agora, com aquela
carta de próprio punho, fico· iri1aginanâo corno el!l.
não irá recrutar os seringueiros para impedir a retirada irregular de madeira
Digo também que essa Comissão, constituídapor sugestão do Presidente para ser uma comissão
executiva, para o que v. Exª articuiou junto ao Ministério do Meio Ambiente; ao Incra e ao Ministério da
Justiça, já realizou sua primeira reunião de trabalho.'
Infelizmente o Dr. Graziano não estava, não havia lá
o representante do Incra, mas já fiz questão de entrar em contato para repararmos a falha, pois não é
só um problema do Ministério do Meio Ambiente ou
um problema apenas do Ministério da Justiça; o Incra deve participar também porque se trata de questão na Amazônia que envolve conflitos de terra
Confio em que essa reunião surtirá alguns resultados, resultados baseados exatamente nessas pro. postas que nós estamos elencando, corno por exem-
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pio, a questão dos projetos agroflorestais, que preci-sam de viabilidade econõmica, e 'da situação··de litígio; que precisa ser resolvida, das vias Extrema e
Califórnia, na fronteira do Acre e Rondônia
Com relação às estradas, muitas .,ezes o Govemo do Estado, ao qual faço oposição respoilsávgi,
acusa Oposição no Senado - no caso· o PT e a
Bancada do PMDB - de ser contra a estrada Não é
verdade! Fizemos qliestão de incluir aqui: asfaltamento. da BR364 e da 8R 317, garantindo a conservação do meio ambiente, levando a melhoria de condições de vida às populações tradicionais, fazendo
coni que essa estrada seja um exemplo para o Brasil·e para.o mundo de uma estrada que incorpora a
variável.ambientàl que tem
i:ornponente ecoló- gico ntuHo forte. É Só isso que nós queremos.
Se o Governador do Estado do Acre tivesse
bancado essa idéia, hoje .S •. E# teria um grande: nú111Eiro ·de 'Jless<ias apoiando-o, fazendo z0 neamento
ecológico e econômico, buscaildo recursos junto às
ag~_cjas financjador'as internacionais. Com certeza,
com um projeto ·responsável de fazer estradas_ que
assegúrem préservaÇão do meio ambiente e ·a demàr:cilção das terras indfgenas, com um plano de
viabilidade econõmica que não seja apenas o. de
derrubar florestas, S. Exª teiia' e$se aparte de recursà~ com mais facilidade. Infelizmente, por uma visão
atrasada e por não. compreender a importância do
melo ÇIÍOOiemte hoje,· s; Ex" tenta fazer a .estrada de
qualq·uer f0rma, mesmo num momento inadequado,
quándo ó próprio Banco Mundial fez um mea-culpa
qos erros cometidos em Rondônia
b Sr. Nalior Júnior - V. Ex" me permite um
aparte?,.
.. ..
. ..
.
.
A SRA. M.ARIN~ SILVA-. Concedo o aparte a
V. Exª
- -. --

a

e

um

a

Nabor

0 Sr.
Júnior - Senadora Marina Silva,
quero.Bssociar-me às palavras de-V. Exª, embora játenha tido a oportunidade de reportar-me, aqui da tribuna do Senado Federal, a essa audiência que tive-.
mos na sexta-feira da semana passada com o Presidente da República, acompanhando o Bispo de Rio
Branco, Dom Moacir Grecchi e os Padres Paolino
Baldassari e Heitor Turrini. Na oportunidade, apresentamos o documento que V. Exª traz agora ao conhecimento do Senado, oferecendo sugesti:ies e
propostas viáveis para a solução dos graves problemas do nosso Estado. Quero ressaltar também que
a nossa preocupação com relação à extração irregular de madeira tem toda a procedência. Agora mesmo, a imprensa do Acre acaba de divulgar que 15
mil toras de madeiras foram apreendidas, na locali-

300

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dada de Nova Califórnia, pela Policia Federal, já depois que solicitamos das auforidades federais as
providências para impedir a derrubada indiscriminada de madeira de lei na nossa região. Vale ressaltar
que V. Ex" tem sido uma das figuras mais destacadas dessa luta pela preservação da nossa floresta e
também que não somos contra a sua utilização de
forma adequada Quero dizer que esse trabalho iniciado por nós aqui no Senado Federal já começa a
apresentar os primeiros resutados, tanto é assim
que a Polícia Federal já comprovou que 15 mil toras
de madeiras, representando milhares de metros cúbicos de mogno, de cedro lá da nossa região, foram
apreendidas de um madeireiro na localidade de
Nova Califórnia,. na fronteira do Acre com RondOnia
No que tange ao problema da rodovia, foi bom termos inserido nesse documento o nosso apoio à pavimentação das BRs 364 e 317, para desmistificar a
campanha que se faz contra os políticos de oposição, que seriam contra a paviínentação dessas duas
rodovias, quando temos toda uma luta, de mais de
20 anos, defendendo a construção dessas duas estradas federais que estão implantadas na nossa região e que significam muito para o desenvoMménto
daqueia área O que queremos é que se defenda·
realmente a ecologia, que se faça iJm projelo de zoneamento ecológico, econômico, para evitar uma
depredação indiscriminada da floresta da nossa região. Quero então parabenizar V. Ex" por esse prononciamento. Já tive oportunidade, inclusive, de pedir a transcrição desse documento nos Anais do Senado Federal, o que V. Ex" agora reitera, fazendo,
evidentemente, uma análise mais cirounstanciada de
todos os seus itens.
A SRA. MARINA SILVA -Agradeço, nobre Senador Nabor Júnior, o seu aparte.
Logo começou a se agravar novamente o problema da retirada irregular de madeira, com um
componente de violência muito forte. Inclusive houve
uma tentativa de dizer que era mentira e que o Padre não estaria-sofrendo-ameaças. Até com _má-fé o
Governo tentou influenciar, através dos meios de cOmunicação, a opinião pública, dizendo que aqlilo
era uma tentativa de se promover do Padre.
Quem conhece a figura do Padre Paolino sabe
que aqueie homem de 70 anos, com 40 anos de dedicação às florestas da Amazônia nos altos rios, não
teria que esperar tantos anos para se promover. A
sua promoção acontece aufomaticamente ao entrarmos em contato com ele, porque se trata de urna figura humana da maior qualidade do ponto de vista
dos valores.
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A Policia Federal fez uma operação para pro. var que o Padre não estava mentindo. E, nesse sentido, quero agradecer e parabenizar, embora seja
sua obrigação, a Policia pelo seu trabalho, porque
ele foi feifo sem estrutura alguma
Na reunião que tivemos com os órgãos envoMdos, foi-nos dado conhecimento de que a Polícia utilizou todos os recursos disponíveis para este ano
nessa operação, que durou apenas quatro horas de
trabalho, apreendendo 15 mil toras de mogno irregulares. Assim, a Polícia não terá mais recursos para
trabalhar até o final do ano. Portanto, precisa de
apoio do Ministério da Justiça.
No que se refere ao item da extração de madeira, sugerimos uma parada na extração do mogno,
para que se discuta, da forma mais aJ11)1a possível,
o assunto, envolvendo nisso o setor produtivo, os
Governos e o Ministério do Meio Ambiente, através
do lbama, enfim, os órgãos competentes, bem corno
aqueles que são os mais interessados, no caso as
representações de trabalhadores. Que se faça uma
espécie de pacto de como deve ser feita a exploração da madeira na Amazônia Para isso, sugerimos
que o certificado de origem seja uma das formas de
se ter urna ação correta e adequada para a extração
e a comercialização da madeira E também o manejo florestal, que é fundamental. Sem ele a atividade
não é sustentáveL
Mas não basta isso. Pedimos que o beneficiamento da madeira seja feito na própria região, e não
preciso dizer por quê. Da forma corno está sendo
feifo, não há arrecadação de ICMS, não há geração
de emprego e de renda, é apenas uma espécie de
rapina que acontece com essa madeira tão· nobre e
que poderia, por si só, promover o desenvoMmento
do Estado do Acre.
As propostas nesse sentido são de que se suspenda a extração da madeira e se realize uma conferência sobre o assunto, para se poder decidir uma
forma de utilização racional.
Colocamos também um item sobre a violência, e
as nossas IJioposlas são: 1) que se dê segt.r.n;a àqueles que são aliados dos seringueiros e dos índios para
que não sofram ameaças, corno é o caso do padre PooUno; e 2) a recapb..la - que não poderia estar ausente
neste docunenlo, é claro -dos assassi1os de Chi:o Merr
des- Daty e Dati- que hoje se enc:ormrn irrpllle5.
Fiz questão de fazer este registro porque na
segunda-feira teremos uma segunda reunião de trabalho com o Incra, o Ministério do Meio Ambiente e
. o Ministério da Justiça para darmos continuidade à
operacionalização dessas propostas.
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Repito: se não tivermos uma política de preços

para a borracha, se não tivermos uma política· de ·
reestruturação da ulllização dos recursos naturais da
Amazônia, que, neste momento, ainda são a borracha e a cas!anha, vamos estar chovendo no molhado. É. preciso que essas atividades sejam fortalecidas através do seu beneficiamento. É preciso, também, que se faça investimento em novas áreas de
exploração dos nossos recursos naturais, com pesquisas, com novas técnicas, inclusive com a implantação do adensarnento, seja da cas!anheira, seja da
seringueira, seja de outras culturas, como é o caso
da pupunha, do cupuaçu, do açai, que também po-·
dem ser rentáveis, além de se poder associar a isso
a produção de peixes, que tem uma rentabilidade
econômica muito grande.
Quero encerrar o meu pronunciamento dizendo
que tenho envidado todos os esforços para provar
que a Amazônia pode se desenvolver sem ser destruída
'
Era o que tinha a dizer.
·
Muito obrigada

Durante o discurso do Sr. Marina Silva;
o Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.

Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE {Nalbor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL {PP-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srª Senadora e Srs. Senadores, na
sessão de ontem, o eminente Senador Ademir Andrade, desta tribuna, manifestava a sua inquietação
quanto a dispositivos inseridos no Texto Constitucional que - isso teria chegado ao seu conhecimento "foram incluídos indevidamente na fase de redação
·
final da Constituição em .1988".
Àquela altura, em aparte dirigido a S. Exª,
conforme registra o Jornal do Senado, dizia eu
que é "muito difícil que·o item tenha sido incluída
na redaçãa final". No entanto, me esforçaria para
esclarecer a questão, solicitando ao Prodasen um
levantamento de toda a tramitação do dispositivo na
Constituinte.
Ontem, Sr. Presidente, procurei a Diretor-Executiva do Prodasen, Dr. Marco Reis, e solicitei de S.
Sª que me informasse, dentro da pesquisa que existe na banco de dadas daquele órgão, sabre projetes
e anteprojetos elalborados pelas comissões e subcomissões, e emendas apresentadas à Assembléia
Nacional Constituinte.
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Fiz isso com cautela. porque conheço a aluação do Senador Ademir Andrade e a sua preocupação com as coisas que dizem respeito à sociedade
brasileira. O fato de ter sido S. ExA constituinte junto
comigo e merecer toda a consideração possível e o
número elevado de emendas - mais de 60 mil - impuseram esta minha preocupação.
Hoje, pela manhã, o Dr. Marco Reis me entrega os seguintes documentos, Sr. Presidente, que
peço que depois constem deste pronunciamento.
"Assunto: Origem .da Art. 166, patãgrafo ao., alínea b, da Constituição Federal.
Conforme solicitação do Senhor Senadar Bernardo Calbral, a Prodasen efetuau
pesquisas na banco de dados APEM, que
contém projetes e anteprojetos elalborados
pelas Comissões e Subcomissões e emendas apresentadas por membros da Assembléia Nacional Constituinte.
- O primeiro documento em anexo contém o texto do então Art. 172 {que viria a dar
origem ao Ar!. 166), como foi aprovado em
primeiro turno {denominado "Projeto B");
- O segundo documento contém o texto do art. 166, como foi aprovado em segundo turno {denominado "Projeto C");
- O terceiro documento contém o texto
do art 166, como passou a eonstar na reda. ção final."
Portanto, Sr. Presidente, na dia 24 de janeiro
de 1989, esse dispositivo, tal como consta hoje no
Texto Constitucional, foi aprovado na Comissão de
Sistematização, no segundo tuino, com a denominação de "Projeto C".
O Sr. Ademir Andrade - Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito prazer, Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademlr Andrade - Senador Bernardo
Cabral, quero dizer que fiz o meu pronunciamento
ontem com a mesma responsabilidade que me tem
acompanhado ao longo da minha vida. Em neilhum
momento levantei qualquer suspeita sobre V. Ex" e
. sobre a sua condução dos trabalhos, como Relator
da Constituição. Mas gostaria de preStar um esclarecimento, porque, paiticularmente, não considero a
assunto encerrado com essas explicaÇôes. Em- abril
deste ano, solicitei à Cansultoria do Senado Feáeral
um trabalho em que eu objetivava excluir a proteção
descabida que se faz em relação aos banqueiros nacionais e internacionais e que impede o acesso aos.
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recursos sobre serviços da dívida - art 166 da Cons- ·
titt.ição. Fiz um arrazoado do que eu entendia deveria constar da justificativa da minha emenda constitucional, que visava a suprimir a alínea "b" do § 3"do arl 166. A Consultoria fez um trabalho elaborado
pelo Dr. Adriano. E. para minha su,Presa - esse trabalho chegou-me às mãos há mais de três meses,
Senador Bernardo Cabral -, verifiquei que essa alinea foi inserida de maneira imegular na Constituição.
Ela entrou na fase de redação final; não teria, portanlo, passado pelas Comissões Temáticas, pela
Comissão de Sistematização e pela votação do ·primeiro e segundo turnos da Constituição Federal.
Praticamente, refiz lodo o trabalho de justificativa
elaborado pelo Consullor Adriano, porque os meus
trabalhos são feitos com muito afinco e têm uma visão e uma linguagem muito pessoal. Uso a Assessoria do Senado Federal basicamente para obter dados técnicos de como as coisas funcionam. Mas a
justificativa, a essência é seinpre pessoal, minhi
Refiz a justificativa, mantendo, evidentemente, essa
denúncia, porque era extrerríamente grave. Após fa..
zer e refazer a emenda - portanto, passou três meses nas minhas mãos -, apresentei-a ao Chefe da
Consulloria do Senado Federal, Dr.• Robinson, que a
leu na íntegra, com ela concordou e considerou-a
extremamente oportuna. Sinceramente, não consigo
compreender como o Prodasen faz hoje essa afirmação! Não considero o assunto acabado, creio que
precisamos esclarecê-lo e responsabilizar os culpados, se houver erro. O Prodasen apresenta uma justificativa, mas eslou vendo o levantamento do primeiro turno, Senador Bernardo Cabral, e dele não
consta essa alínea, de acordo com dados que V. Ex"
próprio teve a gentileza de me entregar. Não consta,
na aprovação do primeiro turno, de 16 de· janeiro de
1989, a questão do serviço da dívida Consta, sim,
na do segundo turno. Portanlo, precisamos esciarecer esse assunto. No momento em que aparteio V.
~. dirijo-me ao Presidente do Senado, porque vou
exigir da Assessoria do Senado Federal, na qual devemos confiar e nos basear, as afirmações e reafirmações feitas, porque não foi uma simples afirmação. O primeiro trabalho foi feito pelo Dr. Adriano, e
foi reconfirrnado pelo Chefe da Consultoria Geral do
Senado Federal, Dr. Robinson. Tenho que confiar
nessas pessoas, porque o que está registrado é
realmente grave e preocupante. Quero dizer a V. ~
que fiz a apresentação da proposta de emenda
conSiitucional porque esse era meu objetivo inicial e
fiz a denúncia baseado em informações que foram
afirrnadas e reafirmadas pela Consulloria do Senado
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Federal. Se a Consultoria errou, terá que ser responsabilizada. Terá que ser feito aqui um inquérito administrativo para que seja apurada a origem desse
erro, e haveremos de concluir sobre esse fato. Peço
licença para me ausentar da sessão porque viajo
agora, às 11 h50min, mas o fato não se encerra com
as manifestações do Prodasen. Sempre tive, por V.
Ex". a maior consideração e, em nenhum momento,
suspeitei de V. ~. mas o fato existiu e precisa ser
devidamente esclarecido. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
quero dizer a V. Exª e a esta Casa que pedi ao eminente Senador Ademir Andrade que permanecesse
no plenário para que eu não fizesse o pronunciamento na sua ausência. Inclusive, enviei-lhe cópias,
conforme S. Ex" registrou.
A gravidade é tanto maior, Sr. Presidente, porque o falo. pode constituir-se em uma leviandade.
Um Senador não pode ser vítima de uma atuação
que inclua a menor sombra de leviandade. Por quê,
Sr. Presidente? Porque a informação que chega ao
Senador Ademir Andrade, e renovada, é de que isso
jamais Efx!Siiu. Somente foi incluído, indevidamente,
na redação final.
Ora, Sr. Presidente, o Prodasen tem um banco
de dados extraordinário sobre a Assembléia ·Nacional Constituinte e a sua informação, para mim, é rigorosamente verdadeira, porque partiu da Comissão
de Sistematização. Portanto, em 24 de janeiro de
1989 foi aprovado esse texto.
Se, no primeiro turno - e aqui esclareço o eminente Senador Ademir Andrade -, não confere a informação, entre o primeiro e o segundo turnos da
Comissão de Sistematização deve ter havido emenda de algum constituinte para que viesse já alinhada
no projelo aprovado na Comissão de Sistematização, que depois foi para o plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.
Temos de saber, Sr. Presidente, como, do primeiro para o segundo turno, chegou essa informação - mas chegou muito antes de ir ao plenário da
Assembléia Nacional Constituinte e muito antes da
redação final. A informação prestada ao Senador
Ademir Andrade é a de que foi incluída indevidamente na redação final.
Ora, urna informação dessa natureza põe em
dúvida, sobretudo, a figura do eminente Senador
Afonso Arinos, que presidia a Comissão de Redação
Final; põe em dúvida lodos os Deputados, do PT ao
PMDB, que estavam na Comissão de Redação Final, quando, muito antes, a maléria havia sido aprovada
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Quero, Sr. Presidente, com este pronunciamen1o, fazer chegar às mãos da Mesa o documen1o
original, que me veio do Prodasen, acompanhado do
resumo feito pelo jornal do Senado. É preciso que a
Mesa 1ome as providências que o paso reclama e
que não se atenha a uma atitude meramente administrativa, porque isso envolve também uma figura
delituosa no campo do Direito Penal, Sr. Presidente.
Temos aqui uma infração administrativa e uma inflação penal, além do que poderia esse falo levar à
desmoralização de um Senador. Imagine V. Ex", se
o eminente Senador Ademir Andrade não ressalvasse a figura do seu companheiro do Senado, onde
iríamos chegar pela forma, aí sim, leviana de se
prestar uma informação!
Faço chegar à Mesa esses documen1os. Sei
que V. Ex~ está no exercício interino da Presidência
e que, portanto, não lhe competirá 1omar as providências necessárias, mas certamente V. Ex" encaminhará o assunto ao Presidente José Samey, para
que seja esciarecicla essa forma de se fazer política
no nosso País.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.

a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU DI~
CURSO:

ASSUNTO:
Origem do art 166, parágrafo 3", alínea b,
da Consti~o Federal
Confonne solicilação do Senhor Senador Bernardo Cabral, o Prodasen efetuou pegqúlsas no banco de dados APEM, que contém proje1os e anteporoje1os elaborados pelas Comissões e Subcomissões _e emendas apresentadas por membros da Assembléia Nacional Constituinte.
- O primeiro documen1o em anexo contém o
texto do então art 172, (que viria a dar origem ao
art 166) como foi aprovado em primeiro turno (denominado "projetO" B");
·
- O segundo documen1o contém o texto do art
166, como foi aprovado em segundo turno (denominado 'projeto C");
- O terceiro documento contém o texto do art
166, como passou a constar na redaçãQ-final.
Marco A. P. Reys, Dire1or Executivo Prodasen.
Art. 166. Os proje1os de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos crédi1os adicionais serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.
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§ 1"- Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os proje1os
referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da Replblica;
11 - examinar e emitir parecer sobre os planos
e programas nacionais, regionais .e setoriais previstos nesta Constill.ição e exercer o aoompanharnenil e .
a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e
de suas Casas, criadas de acordo com o art 58.
§ 29. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das
duas Casas do Congresso Nacional.
-- § 3" As emendas ao proje1o de lei do orçamento anual ou aos proje1os que o modifiquem somente
podém ser apróvadas caso:
· I - sejam compat[lleis com o plano plurianual e
·
com a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais
para Estados, Municípios e o DiStrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros QU omissões; ou
bJ com os dispositivos do texto do projet> de lei.
§ 49. As emendas ao proje1o de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5" O Presidente da Replblica poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetas a que se refere este artigo enquantO não iniciada a votação, na comissão mista,
da parte cuja a~eração é proposta.
§ 69. Os proje1os de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamen1o anual serão
enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que
se refere o art 165, § 91§ 7'1- Aplicam-se aos proje1os mencionados neste
artigo, no que não contrariar o cf!SpOSlo nesta Seção,
as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 89. Os recursos que, em decorrência de velo,
emenda ou rejeição do proje1o de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, confonne o caso, mediante ~
ditos especiais ou s~ementares, com prévia e específica au1orização legislativa

ANAIS DO SENADO FEDERAL

304

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Aru~o:

172
:tulo VI
Da Tributação e do Orçamenlo
Capítulo 11
Das Finanças Públicas
Seção 11
Dos Orçamenlos
Fase: Projeto aprovado no primeiro turno- projeto '8'
Ar!. 172. Os projefos de lei relativos. ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos crédilos adicionais serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso tolacional. simultaneamente.
. ..
1. Caberá a uma comissão mista permanente
de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre ~s projetos
referidos neste artigo, sobr.e. os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais- previslos nesta
Constituição e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da;República; ....
11 - exercer o acompanhamenlo e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das dern~s cprni~es qo ConillE1SSO. Nacional e de suas
Casas, criadas de acordo com o ar!. 60.
2. As emendas serão apresentadas na comissão. mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciad<;~s. na. forma · regimental, pelo Plenário das duas
Casas do Congresso Nacional.
3. As emendas aos projetes de·lei do orçamento anual e de crédilos adicionais somente poderão
ser aprovadas quando se relacionátem com·: · ·
I - os investimentos· e· outras despesas deles
decorrentes, desde que:·
··
.
·
a) sejam compativeis com plano pluriànual e
com a lei de diretrizes orçamentárias;
···
b) indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de anulação de .despesas da mesma natureza;
li - as autorizações a que se refere o artigo
terior é 8, I;
·
III - a correção de erros ou inadequações.
4. As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual. ·
5. O Poder Executivo poderá enviar mensagem
ao Congresso Nacional para propor modificação nos
projelos a que se refere este artigo enquanlo não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja
alteração é proposta.
6. O projelo de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República ao Congresso
• Nacional, nos termos da lei.

o
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Artigo: 166
Título VI
Da Tributação e do Orçamento
Capítulo 11
Das Finanças Públicas
Seção 11
Dos Orçamentos
Ar!. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos crédilos adicionais ·serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.
.
1. Caberá a uma Comissão mista permanente
de Senadores e Deputados:
I - exall)inar e emitir parecer sobre os proje- ·
tos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; ·
· · 11 - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previslos nesta Constituição e exercer o acompanhamenlo e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acor-

do com o art. 58.
2. As emendas serão apresentadas na Comissão Mista. que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas
Gasas do Congresso Nacional.
3. As emendas ao projelo de lei do orçamenlo
anual ou aos projelos que o modifiquem somente
(Xidem ser aprovadas caso:
I -sejam compatíveis com o plano plurianual e
i:oin a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários, admitideis apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais
para Estados, Municípios e Distrilo Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os ãiSpositivos do texlo do projelo de lei.
4. As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
5. O Presidente da República poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetes a que se relere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista,
da parte cuja aHeração é proposta.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa
atenderá à solicitação de V. Ex~
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano
Melo.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, retomo hoje assunto que considero importante ser debatido nessa Casa, na busca de soluções para evitar que se repita e possa gerar conseqüências mais graves do que as que já vêm
ocorrendo.
Trata-sé do falo ocorrido no último dia 12,
quando o Sr. Sérgio Von Helder, num programa da
TV Record, esmurrou e chutou por diversas vezes a
imagem de Nossa Senhora Aparecida
É sabido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado-.
res, que o Brasil é um País que dá muita iniportãncia
à religião, e que a grande maioria de sua população
tem fé em Nossa Senhora Aparecida, a ponlo de ser
ela proclamada padroeira do Biasil.
Assim, como bem disse " Edilorial de Jornal
do Brasil do último dia 14, 'sua profanação pública
foi um desrespeito semelhante ao de um católico
. que chutasse publicamente a imagem de Buda na
fndia, insultasse Maomé na Meca, ou conspurcasse
com pichações o Muro das LamentaÇões em Jerusalém, a pretexto de que representações e sítios sagrados para os outros não passam de mistificações'.
Mais do que lamentável, a atitude do Sr. Von
Helder é inadmissível não só por esse motivo, mas
também por ferir a Constituição brasileira, que dá ao
cidadão o direilo ao eullo, o direito de escolher a sua
religião, desrespeitando assim . não só os direitos,
como também a dignidade do cidadão, além da cena
de violência em si, que incita a repetição, o confronto entre religiões e a violência generalizada
O Brasil, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é tido como um dos países do mundo onde há
maior liberdade religiosa, a qual se pode verificar em
todas as áreas, como nas escolas, repartições públicas, e até mesmo no Congresso Nacional, onde há
Parlamentares com diferentes credos, ou mesmo
sem religião, e que, no entanto, convivem de forma
·
harmoniosa e pacífica
E assim o é, exatameote por ser um País democrático onde não se pode permitir que atitudes
com a do Sr. Von Helder sejam cometidas e disseminadas nos lares através de um canal de televisão,
como exemplo a ser seguido.
Não quero de forma alguma, Sr. Presidente,
St-'s e Srs. Senadores, defender a volta da censura,
um dos instrumentos mais abomináveis da ditadura
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No entanto - repilo - é preciso ter a atenção para
atas de intolerância, de fanatismo, de ·vandalismo,
de desrespeito e de transgressão às les. A liberdade
de expressão, no caso, precisa ser garantida, inciusive
para os que optaram pela adoração de imagens.
Afinal, como determina a regra de boa convivência, os direitos de um cidadão terminam quando
começam os direilos do outro.
E a malsinada atitude do Sr. Von Helder não só
transgride os preceitos da boa conduta e do direito
ao culto religioso consagrado na Carta Magna, como
vai muito além: induz, entre outras coisas, o cometimento de delitos dessa natureza.
Foi violência pura. Os socos e pontapés desferidos pelo Sr. Von Helder na imagem certamente
atingiram em cheio os católicos que acreditam na
santa e que, provavelmente, receberam diretamente
a agressão, além de outras religiões que se pautam
pelo respeilo ao ser humano.
Os próprios integrantes da Igreja Universal
possivelmente foram também atingidos por essa violência, e queira Deus não tenham tomado o alo
como exemplo a ser seguido e não pretendam repeti-lo, não só com imagens, mas sobretudo com pes-·
soas que tenham pensamentos contrários aos seus.
A S.. Marina Silva - Permite-me V. Ex~ um
aparte, nobre Senador Aaviano Melo?
O SR. FLAVIANO MELO- Pois não, SenadoraMarina Silva
A s .. Marina Silva - Parabenizo V. E# pela
oportunidade do tema que está abordando nesta
manhã e pela maneira cuidadosa com que o faz. É .
V. Ex o segundo Senador a falar sobre esse assunto. É lamentável que aconteça um episódio dessa
nosso, onde existe
natureza em um País coino
grande liberdade e diversidade no que se refere à
prática de cullos religiosos. Há, no País, uma convivência respeilosa, ainda que muitas vezes ocorra
uma certa disputa, do ponlo de vista ideológico, entre os possíveis fiéis de cada igreja. É de suma importância que, ao abordarmos essa questão, o façamos com J cuidado - como faz V. Exª, repilo - que o
assunlo requer. Caso contrário, ao invés de trazermos um alerta, seremos veículo de estímuo ao con-:
flito inadequado, que não traz proveilo para nenhuma religião e para nenhum credo. Esse episódio do
Paslor, desse membro da Igreja Universal, poderia
ser analisado, pelos que querem ter boa vontade porque o Evangelho nos aconselha a sermos homens e muheres de boa vontade -, como um alo
desloante do conjunto da doutrina da igreja. Não vou
entrar no mérito da minha posição com relação às ·

o
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práticas da Igreja Universal. Vamos supor que se
tratou de uma extrapolação. Ainda assim, após o
próprio Bispo Edir Macedo pedir desculpas, tive
oportunidade de assistir hoje, pela manhã, a mais
uma pregação transmitida pelo canal de propriedade
da Igreja do Bispo Macedo. Nesse programa, o Bispo faz advertências para o que ele chama de culto
de imagens e de símbolos. Nessa hora, mostraram
imagens características da religião espírita, ligadas
ao candomblé. No meio dessas imagens, vê-se nitidamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Ou seja, ainda hoje houve essa atitude de continuar
o embate- a meu ver, muito perigoso- entre católicos e os membros da Igreja Universal. Tenho formação católica, . mas me considero uma pessoa que
tem religiosidade. Sempre digo que não tenho religião específica, tenho religiosidade. Acredito em
Deus e traduzo para as religiões aquilo que Deus
traduziu em forma do que seria o céu. Ele diz: "Na
casa de meu Pai existem mUitas moradas e Eu vou
preparar-vos um lugar". Pt?nso também que 'para
chegar a essas muitas moradas devem existir muitos caminhos. Que trilhemos os caminhos de acordo
com a nossa consciência e da forma que mais combine com a nossa religiosidade. Sen8d<lr Flaviano
Melo, a Igreja Católica, os católicàs e aqueles que
respeitam as imagens não consideram que elas sejam Deus ou que elas sejam realmente os santos ali
presentes através daquelas representações. Tratase apenas de representações simbólicas, de ãncoras nas quais nos pegamos para reverenciarmos
Àquele que, em última instância, é qllem deve receber todo o culto: Deus. As pessoas muitas vezes
tentam dizer que estaria havendo urna contrariedade
no aconselhamento do Evangelho, que diz que não
se devem adorar símbolos e imagens. Não é isso
que acontece no culto católico. Até mesmo os membras da Igreja Universal -tive a oportunidade de ver,
hoje pela manhã - trabalham com símbolos. Foi o
caso do pastor, que apontava para um guardanapo
de papel com ~ gravura _de um leão e dizia que aquilo seria a doença, a possessão demoníaca, o infortúnio e que, no caso, o fiel devia rasgar aquele papel
simbolicamente dizendo que estava destruindo o
mal. Assim, eles também trabalham com símbolo;
então, por que desrespeitar os símbolos sagrados dos
católicos? Era 0 que tinha a dizer. Mui1o obrigada.

O SR. FLAVIANO MELO - Agradeço o aparte
de V. Ex~ e o incorporo ao meu pronunciamento.
Nobre Senadora, além desse aspecto do simbolo e da religião abordado por V. Ex", preocupamme multo as notícias, publicadas pelos jornais, de
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conlfitos existentes entre católicos e evangélicos.
Isso está gerando uma animosidade e um conflito
religioso que nunca tivemos, graças, única e exclusivamente, à atitude do Pastor na televisão. O brasileiro é um povo pacífico, nunca tivemos problemas religiosos, e, de repente, a troco de uma atitude impensada, uma atitude talvez até louca, começam a acorrer conflitos e incidentes em vários Estados do arasi!, como a imprensa tem noticiado.
Continuando, Sr. Presidente.
Queira Deus não aumente, entre aqueles que
se sentiram atingidos com a agressão do Pastor, a
revolta, para que não tenhamos o acirramento dos
conflitos que, infelizmente, já estão acontecendo,
corno em Pernambuco e no Rio de Janeiro, conforme tem noticiado a imprensa. Ainda ontem, inclusive, bispos do Brasil usaram esquema de segurança
quando se reuniram, em Aparecida, para debater a
questão.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são
apenas alguns exemplos dos fatos que já vêm ocorrendo e do que os murros e pontapés deferidos por
aquele senhor da Igreja Universal na imagem da Padroeira do Brasil podem signifiCar.
Nesse aspecto, cumpre ressaitar a· posição
adotada pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) em relação ao caso, que se manteve
serena, evitando certamente o acirramento dos con- _
!fitos religiosos no País.
De qualquer modo, é lamentável, ou melhor,
inadmissível que, enquanto tentamos combater a
violência - um dos problemas mais graves do País -,tenhamos alguém que, mesmo com a responsabilidade de pregar os mandamentos religiosos - corno
deve ser o objetivo de qualquer religião - faz exalamente· o contrário: espalha intolerância, semeando
·
ódio e violência.
pedido de desculpas do Sr. Edir Macedo, lider da Igreja Universal, é importante pelo próprio reconhecimento do erro do integrante da sua igreja.
Muito mais importante, porém, é 0 reconheci- _
mento do Sr. Sérgio Von Helder do seu próprio erro.
Até mesmo como forma de corrigir os danos que já
causou e evitar problemas maiores.

o

Nesse sentido. quero louvar as posições já
adotadas pelas autoridades competentes em relação ao caso, e reforçar a necessidade de rigor
com esse tipo de atitude, para evitar que se repita
e sirva, insisto, como escola da transgressão das
leis, do desrespeito, da intolerância, do ódio e da
violência.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, graças ao serviço de informação que ternos aqui no Senado, pude obter a síntese de algumas das palavras do hoje Presidente Fernando Henrique Cardoso, sobretUdo quando, no ano de 1988,
foi um dos fundadores do PSDB.
Vou citar a síntese de alguns de seus pronun"
ciamentos, como, por exemplo, o do dia 14 de janeiro de 1988. O texto, confonne publicação da Folha
de S. Paulo, do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil, do dia 15 .de janeiro, retrata as palavras de
Fernando Henrique Cardoso, Líder do PMDB _no Se- nado, quando responsabilizou o PMDB pelo fato de
a Emenda de Matheus lensen, Deputado Federal do
PMDB-PR, que estabelecia cinco anos de mandato
para o Presidente José Samey, ter recebido 317 a&sinaturas de apoio, sendo 160. do PMDB: .
"Fernando Hehrique Cardoso (SP),
Líder do PMDB no Senado, responsabiliza
o PMDB pelo fato de a emenda de. Matheus lensen, Deputado Federal (PMDBRJ), que estabelece cinco·anos de mandato para o Presidente José Samey, ter recebido 317 assinaturas de apoio, sendo 1 60
do PMDB. Pensa que a sociedade deve
·pressionar o Congresso Constituinte para
reverter a possível aprovação dos· cinco
anos. Informa que o Comitê Pró-Diretas
vai organizar o "Dia Nacional de Advertência", no dia 4 de março, quando haverá
manifestações em várias capitais contra o
mandato de cinco anos. Acredita que "se
não houver negociação, não haverá Constituição este ano, haverá urna ·guerra di>
trincheiras, sem maiorias nftiaas". Diz que
a Constituinte está dividida entre o Centrão
e a minoria, representada pelas esquerdas,
cúpula-do PMDB e os "modernos• do PFL
O governo e o Centrão usaram de todo seu
poder, competência e pressões sobre os
parlamentares, contra o imobilismo do
PMDB, para conseguir o apoio à emenda
lensen.•
Há um outro trecho relevante, confonne reportado na Folha de S. Paulo, de 27 de janeiro de 88,
sobre o que ocorreu no dia 26 de janeiro de 1988,
na sede da Federação e Centro do ComérCio do Estado de São Paulo. E aqui está o registro:

-
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"Femandó Henrique Cardoso (SP), Líder do PMDB no Senado, realiza conferência. Critica a "corrupção eleitoral" promovida
pelo Governo Federal dentro da Constituinte. Lembra que "vários deputados declararam que ganharam concessão de rádio a
troco de voto". Quanto à atuação do Centrão, afirma que o grupo "não esconde o fisiologismo nem no texto do projeto de Consti!Ução". Essa postura foi incentivada - segundo o Senador Fernando Henrique Gardoso - pelos Ministros Prisco Viana (PMDB),
da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente
(MHU), e Antonio Carlos Magalhães (PFL),
das Comunicações. Considera o fato de "o
governo assumir que vai usar a máquina estatal inadmissível", e espera que essa questão, além da do mandato do Presidente José
Samey, seja discutida pelo Diretório Nacional do· partido. lnfonna que conversara com
os governadores para uma decisão combina:la que resuite na rapidez da Constituint!! e
un prazo de 4 anos de mandab presidencial.
Admite que poderá deixar o PMDB caso "os
conservadores tracem as linhas do partido".•
De outro trecho, reportado pela Folha de S.
Paulo, Jornal do Brasil e O Estado de Sao Paulo
em 26/6/88, sobre o que ocorrera em 25/6/88 no
Plenário qa Câmara dos Deputados, aqui registro a
síntese:
"Oito Senadores e trinta e sete Deputados Federais fundam o Partido da Social
Democracia Brasileira, o .PSDB. O Senador
Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP)
anuncia o discurso do Senador Mário Covas
(PSDB_SP), prinieiro presidente do partido.
Neste momento, os presentes ao encontro gritam em ·coro: "un, dois, três, quatro, cinco rril,
queremos Covas Presidente do Brasil". Eín
seu ÕISCUrso, Covas enfa!iza que o novo partido nasce alicerçado na esperança. fé, caridade e fraternidade. Ele será um partido ph.ral e
tolerante. Ele nasce para que, finalmente, o
povo tenha un instrunento de poder. Fernando Henrique diz aos presentes:· "Muita gente
nao acreditou nesse novo partido. Vocês acreditaram. (...) A militãncia sincera do PMDB vai
o novo partido.( ...) Hoje renasce a esperança do Brasil. Queremos ética na política".

para

Gostaria também de citar dois arngos publicados em 1988, de aubria do Senador Fernando Hen-
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rique Cardoso, na Folha de S.• Paul~. O primeiro,
em 1O c:Je março de 1988, denominado "Presidencialismo, Com.pção e Cliente6smo".
"Nos próximos dias a Assembléia Nacional Constituinte deve votar o sislema de
governo. A escolha crucial será entre o presidencialismo e o pariamentarismo e tomara
que não se aprove um "híbrido" que pode ter
conseqOências desastrosas.
O nervosismo no plenário é grande.
Não fossem os "presidentistas• - isto é, os
constituintes mais aten1Ds aos d9S!!jOS do
Planalto do que a qualquer outra consideração - e a vitória parlamentarista seria nltida.
Entretan1D, com apelos, argumente90es políticas e benesses do oficialismo, é difícil
prever resultados. A carne (e às vezes o esplri1D) como se sabe, é fraca.
A1é agora só os' parlamentaristas apresentaram razões para justificar a inovação.
Os presidencialistaS, errilora devam ter
seus argumen1Ds, estiveram encolhidos, salvo os pedetistas (com argumen1Ds óbvios) e
os petistas que, embora contem na bancada
com rm.i1Ds pariamentariStas, a começar
pelo Lula, estão presos a uma diretriz partidária. Esperemos que nos próximos dias o
Presidencialismo apresente razões mais
consistentes do que o simples apelo à tradição republicana ou os riscos da mudança,
para não mencionar o impagável •argumen~
to• que insiste em que a Assembléia Nacional Constituinte não tem poderes para mudar o sistema de Governo.
Enquan1D não vêm os argumentos, vamos aos fa1Ds. Estes depõem contra o presidencialismo. No escândalo das listas da fisiologia e de intennediação financeira, desenha-se nitidamente o retrato do arblbio que
o Presidencialismo abriga e sob cujo man1D
vicejam a corrUpÇão e o clientelismo.
Com efei1D, se é cer1D que hoje é a Seplan e seu ex-Ministro quem estão no peloulinho; até cer1D ponto eles estão apenas "pagando o pa1D". Não quero me antecipar às
conclusões dos vários inquéri1Ds que rolam
sobre o assunto, mas a verdade é que os
depoimentos estão a mostrar que instalouse na República um verdadeiro "sistema• de
favorecimento politico e· de facilitação de negócios. E este sistema, o que é mais de lamentar, gravita ao redor da Presidência.
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Por quê? Acaso .é o Presidente quem

por seu estilo incentiva tais práticas? Seria
pobre argumentar por ar.
grau de arbítrio

o

que o presidencialismo propicia faz, quase
inevitavelmente,,coni que áulicos e interessados desloquem as decisões do plano técnico-administrativo para o político e neste
tudo acaba nas costas do Presidente.
Se aprofundarmos a análise deste "sistema•, veremos que a Seplan é a ponta do
lceberg. É só ir ao MEC, ao MDU, aos Funrurais da vida e veremos o mesmo espetáculo: o favorecimen1D político e, na esteira
· deste, o ilícito das práticas de intermediação
espairando-se por toda a administração.
Neste rumo, 1Ddos os caminhos acabam
chegando a Roma...
Fosse parlamentarista o sistema de
governo e a hiS1ória seria outra. Para começar, ao contrário do que se apregoa, o proje- ·
to parlamentarista vem junto com a proibição constitucional para a nomeação dos funcionários sem concurso, até mesrriO para
cal!ióS ·de confiança. Não se poderá fazer,
como alguns temem, um mercado ·de nomeações tendo por sede a Câmara. A Cons-.
tiluição que instalará o pariamentarismo
proíbe o empreguismo.
Por outro lado, assim como estamos
vendo hoje, a CPI da Corrupção do Senado
e a Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara inquirindo e controlando os desmando da administração. no sistema parlamentar instala-se a prática permanente de
os ministros prestarem contas à nação através da Câmara. O contraditório permanente,
a fiscalização contínua da oposição e, sobretudo, o controle da destinação do orçamen1D l~irá o que hoje é rotina.
Hoje, parcelas vtitosas do orçamen1D
são distribuídas ao bel-prazer dos ministros
e, obviamente, da Presidência. Não tem cabimento algum que se distribuam verbas
para o "atendimen1D social" - ou para qualquer outro fim - sem destinação prévia proposta segundo cri1érios técnicos e com a
aprovação do Congresso. Mas nosso presidenciai'JSmo imperial subtrai do controle p(bli. co a destinação de verbas e 10ma o presidente, ql.leira-o ou não, o instrumen1D do arbítrio.

Se quisermos acabar com este "sistema•, além de punir os responsáveis que On~ ·
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felizmente, como sempre, serão os lambaris
e não os tubarões) será preciso adotar o
parlamentarismo e aprovar leis que coíbam
a discricionariedaele de ministros e funcionários na destinação de verbas ou em sua suplementação. Projetes há, inclusive meus.
Resta a decisão política que a adoção do
parlamentarismo certamente fortalecerá •

É interessante um Presidente que tem a consciência crítica dos abusos que pode permitir o presidencialismo, agora precisa tomar cuidado para não
incidir nos mesmos abusos, mi mesma forma de
abusos sobre os quais ele chamava a atenção. Então, se for verdade que Sua Excelência teria dilo a
um dos líderes que o Presidente que tem a caneta
que nomeia é o mesmo que tem a caneta para "dasnomear", é preciso que O Presidente tenha a consciência do que ele próprio disse em 1988: "Não estamos no parlamentarismo".
Mas uma coisa é muito interessante. Ainda outro dia, quando estivemos visitando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o Presidente Nacional
do PT, José Dirceu, o Líder do PT, na Câmara, Deputado Jacques Wagner, e eu próprio, Sua Excelência estava impressionado pelo número de vezes que
os seus Ministros estão sendo chamados ao Parlamento para prestar esclarecimentos, a ponto de, naquela semana, os Ministros José Serra e Pedro Malan terem estado quase que quatro vezes, os dois,
na Câmara e no Senado, sómados.
Ora, relembremos que o próprio Presidente
Fernando · Henrique Cardoso achava multo conveniente que o Parlamento estivesse cobrando de
seus Ministros esclarecimentos com a freqüência
que normalmente ocorre no parlamentarismo, mas
que pode ocorrer também no presidencialismo,
quando o Congresso Nacional bem exerce as suas
funções de fiscalizar o Executivo.
Mas gostaria de dar mais substãncia ainda
para a reffexão de V. Ex~. porque há um outro artigo,
de 26 de maio-de 1988; também do então Senador
Fernando Henrique Cardoso, cujo nome é "Dando e
Recebendo".
"0 Palácio do Planalto ~ mesmo obcecado. Por um lado apregoa que a vilória
dos cinco anos está garantida. Por outro,
mobiliza e faz "terrorismo moral adverso"
contra os quatroanistas. Se os governistas
estão seguros da vitória, como dizem, por
que a pressa e o medo de que não se vote
esta semana a duração do mandato?"

309
Quero aqui fazer um parêntese porque, hoje
pela manhã, conversei com o Presidente José Sarney para relembrar os fatOs da época. S. Ex" - e é
justo que o diga - inforrnolHlle e lembrou-me que recebeu, quando da entrega do seu diploma de Presidente e da faixa presidencial, a informação de que
seu mandato era de seis anos. Portanto, disse que a
redução de seis para cinco anos era um movimento
para encurtar o mandato, mas, obviamente, estavase lutando, no Congresso Nacional, pela definição
de um mandato que, àquela época, não continha a
natureza tão importante de ser estabelecido através
de eleição direta. Daí a razão fundamental de que
não fosse de seis anos.
Prossigo com a leitura das palavras do então
Senador F~ndo Henrique Cardoso:

"Entre os que se opõem à votação
apressada, nótadamente da liderança do
· PMDB, a preocupação é outra. Para aprovar
a <juração do mandato é preciso votar as
Disposições T ransilórias da Constituição .e o
número de "trens de alegria" e de privilégios
esdrúxulos é grande neste capítulo. É necessário, portanto, definir uma estratégia
que permita conter estes excessos e isto demanda tempo.
Vê-se, mais uma vez, a diferença ele
postura política. O goverrio se preocupa, na
Constituinte, com tudo que não seja a duração do mandato. Os que fazem oposição,
não a fazem ao Brasil. Por isto mesmo, estão envolvidos até a medula em discussões
e acordos infindáveis para mell)orar o texto
constitucional.
De falo, no momento em que há uma
reação nos setores políticos contra o fisiologismo e a corrupção - notadamente nas
CPis do Senado - não podemos deixar passar casuísmos na Constituição que beneficiem grupos de interessados. Eu acho mesmo que deveria haver um movimento suprapartidário, sob incentivo da sociedade, para
que nas DisposiçÕes Transilórias e no segundo turno seja possível limpar a Constituição de tudo que é privilégio indevido ou despropósilo constitucional.
E por falar em despropósilo, adianto
mais um que se está gastando. Fala-se agora em •mandato de quatro anos e meio"
para Samey. Na prática, não é nada disso.
Querem apenas antecipar o primeiro turno
das eleições presidenciais para setembro ele .
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89 e o segundo para outubro, mas a posse
tanto, é importante recordar - como V. Ex" está la-do eleito seria em 1990. Por trás disso o que
. zendo - as posições anteriormente tomadas, com- pletamente antípodas das posições qtk o Governo
desejam é prorrogar os mandatos dos prefeitos, sob a alegação de que não convém
Fernando Henrique Cardoso adotou. Não apenas o
uma "eleição solteira" para Presidente.
Presidente é a negação do sociólogo, màs também
. A tão pouco se está reduzindo a nossa
o político, o legislador, o Senador Fernando Henri"transição democrática" que esta é última inque Cardoso é a negação do Presidente Fernando
venção do arsenal dos politiqueiros. FingeHenrique Cardoso. De modo que, como vou talar sose que reduz o mandato presidencial para,
bre este assunto dentro de poucos minutos - espero
na prática, prorrogar mandatos dos prefeitos
eu - uso deste aparte apenas para congratular-me
com V.ExA pela sua sensibilidade em trazer essa
que já governam há seis anos...
· 61aro que há os interessados nisso.
questão que, em breve, estará aqui ocupando nossa
São precisamente os que pensam eleger-se
atenção no Senado. Muifo obrigado.
com 8p9iO das máquinas eleitOrais dos municípios e que estão confundindo 0 verdadeiO SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço 0
ro municipalismo com interesses eleiçoeiros. . aparte de V .Ex", Senador Lauro Campos, que mosIra como é importante haver coerência nos procediE 0 qlie é pior: os porta-vozes do PMDB e
da administração paulista.
mentos, na história de cada pessoa É claro que
É outra forma de agir conforme a frase
cada um de nós evolui, no que diz respeito às idéias;
todos nós amadurecemos, observamos os fatos da
famosa: é dando que ·se recebe. Dá-se uns
meses a mais para os prefeifos e se. espera
História e nos transformamos. Mas a quem cabe
a retribuição com un5 votos a mais para prechamar à responsabilidade? Em primeiro lugar, de
nós próprios, membros do Congresso Nacional, Desidente ... E ainda há quem faça isfo em
putados e Senadores. Até que ponfo estamos aqui
nome da democracia ou da transição demo·
H · d sta
votando matérias de acordo _com a nossa conVicção
crálica. aJa e çatez."
e a consciência do nosso Partido? Ainda nesta sePalavras do Presidente Fernando Henrique
mana, vivemos uma situação extremamente relevanCardoso, condenando esta política do "é dando que
te em termos de observar a seriedade de propósifos
se recebe".
na discussão - refiro-me à votação relativa à criação
O Sr. Launo Campos - Permite-me v. ExA um
do CPMF. Nós, os cinco Senadores do PT, discutiaparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?
mos, conversamos a respeito desse assunfo e expuO SR. EDUARD.O SUPLICY - Com muita honsemos nossas dúvidas. No conjunfo, tivemos dúvi·
das sobre o que foi decidido pelo Diretório Nacional;
ra, Senador Lauro Campos.
O Sr. Launo Campos - Nobre Senador Eduarpropusemos uma nov~ reflexão sobre a matéria - e
do Suplicy, gostaria de tecer algumas considerações
refiro-me a este falo porque estamos pensando no
conteúdo do que pode ser benéfico ou não para a
a respeito do pronunciamenfo de V. Ex", que traz à
baila um tema importantíssimo que inquieta a sociepopulação. Mas imaginem se, em meio à nossa discussão, não estivesse em voga a questão da análise
dade brasileira e que, nesta semana, alvoroçou os
do propósito da criação do CPMF ou, no caso, a
trabaihos da Câmara e, ao mesmo tempo, mostrou
questão relativa à reforma administrativa, mas sim
uma parte da face real deste Governo. Fez baixar a
outras questões como aquela que foi transmitida ao
máscara deste Governo, mostrando o caráter despóDeputado lvandro Cunha Lima, do PMDB, da Paraítico de suas entranhas e·de suas verdadeiras finaliba: "não se esqueça de que a mesma mão que nodades. O próprio jornalista Jànio de Freitas observou, em três ou quatro artigos sobre este assunfo
meia é a que demite". Ora, um frase como essa, naquele contexfo, é algo que não corresponde à consque fez publicar, nesta semana, na Folha de S.Paulo, que essas práticas que estão sendo adotadas
ciência crítica do então Senador Fernando Henrique
Cardoso. V. Exª recorda muito bem que se faz nepelo Governo do Senhor Fernando Henrique Ca-rdoso constituem um recuo nas suas relações com o
cessário ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
lembrar do que foram as suas próprias observações
Congresso Nacional e com os outros Poderes da
críticas. As vezes, as pessoas mudam muito com a
República, diante mesmo do aprendizado que os gohistória
vemos militares já vinham fazendo e que haviam 1eSr. Presidente, concluirei o meu pronunciamenvado a relações mais transparentes, mais honestas,
to, pois sei que o meu tempo já está esgotado.
mais respeifosas com o Congresso Nacional. Por-
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O tempo
de V. ~já se esgolou há três minutos. Pediria a V.
Ex"- que concluísse o seu pronunciamento.
O Sr. Geraldo Melo - Lamenlo, Sr. Presidente,
não ter oportunidade de apartear o nobre Senador
Eduardo Suplicy, o que faria se a Mesa me concedesse essa possibilidade e o nobre orador me permitisse o aparte.
SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
uma vez que o Senador Laura Campos, que também deseja usar da palavra, foi chamado, se for
possível, concederei o aparte ao Senador Geraldo
Melo com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ eonce-·
derei ao Senador Geraldo Melo a oportunidade de

o

apartear V. Ex" por um breve espaço de tempo.
O Sr. Geraldo Melo - Agradeço a generosidade da Mesa e a do nobre Senador Eduardo S~.plicy.
Desejava fazer uma ponderação sobre o assunto.
Se eu estivesse convencido, Senador Eduardo ,Suplicy, de que o Presidente Fernando Henrique tinha
de repente se transformado na figura que pode serdeduzida do discurso de V. Exª-, do noticiário que a
imprensa vem fazendo a respeito de Sua Excelência, o meu papel aqui seria, come Congressista e
como Senador, o de me associar à indignação de V.
Ex" No entanto, além de dizer que tenho uma imensa confiança na seriedade e na integridade intelectual e política do Presidente Fernando Henrique, eu
queria trazer à lembrança da Casa o episódio recente que envolveu o Governador Cristovam Buarque,
acusado como o foi de haver lido um comportamento discutível ao apoio que deu à grande concentração popular, que se realizou em Brasfiia. A época,
atribuiu-se a S. Exª-, ao seu Governo, a utilização de
recursos públicos para uma atividade que não era
pública. Recordo-me com que solidariedade e energia V. Exª e alguns Senadores do seu Partido se
manifestaram, protestando, inclusive, contra a forma
que consideraram leviana e imprópria de a imprensa
registrar aquele episódio: Com relação a isso, eu me
pergunlo: Será que está havendo a completa fidelidade às palavras do Presidente Fernando Henrique
Cardoso? Ou não se trata de mais uma vez pinçar
uma frase outra corno se fez, por exemplo, no depoimenlo do Ministro Sérgio Motta, que o tempo se encarregou de esclarecer que as coisas não tinham
sido daquela maneira? Ao mesmo tempo, afastando
todo componente de hipocrisia que muitas vezes
perpassa a análise que se vê, feita por aí afora, e
que chega, algumas vezes, a esta Casa, provocan. do em homens da seriedade de V. ~. da do Sena-
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dor Laura Campos, a indignação justa ·que expressam nesta Casa? Será que em um Governo presidido por um homem do Partido de V. Ex", homem sério como o Governador CriSlovam Buarque, por
quem tenho admiração pessoal e muito respeito,
deixariam, ocupando posições importantes, auxiliares que, de repente, em relação a decisões concretas da linha programática do seu Governo, a alguma
medida concreta de politica de ação do seu Governo
tivessem uma posição expressamente contrária? Na
realidade, quando se discutem as reformas que astão sendo propostas ao Congresso Nacional, está se
discutindo o que é a essência, a sl.bstãncia, a própria natureza do Governo e da proposta do Presidente Fernando Henrique. Quando alguém, dentro
do seu Governo, eventualmente não seja uma peça
totalmente comprometida com a sua linha de ação.
pouco importa se isso tem a ver com volo de Congressista ou não. Entendo que 0 dever do Presidente da República será o de manter a unidade de ação
do seu Governo. É dessa maneira que encaro a posição que 0 Presidente da República vem expressande. Conhecendo o Presidente Fernando Henrique, como
~.não creio senão numa caricatura
que se procura fazer do Presidente, que a sua imagern, a sua maneira de encarar os problemas e, sobretudo, as relações com o Congresso tenham passado a ser essas que, útimamente, o noticiário procura descrever.

v.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o
aparte, Senador Geraldo Melo. Conheço bem o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Espero, pelo
menos, que as expectativas que tenho com respeito
a sua trajetória de vida possam ser preenchidas.
Trouxe, aqui, as palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque quero, para a
consciência dele próprio, de toda a Nação e do Congresso Nacional, expor a evolução de seu pensamanJo. Em certas situações históricas que vivemos,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez criticas sérias a procedimentos do Poder Executivo,
que, para atingir os seus desígnios, como o de aprovar certas matérias no Congresso Nacional, estaria
praticando atos que Sua Excelência, então, qualificava de inadequados. Se a imprensa não registrou
com fidelidade o que aconteceu, tanto melhor, mas o
Senador Laura Campos e eu nos consideramos com
a responsabilidade de aqui chamar a atenção da
própria consciência que se formou ao longo da história do hoje Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Estão registradas criticas severas, com palavras
dele próprio nos seus artigos, pt.blicados na Folha
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de S.Pau1o, inclusive críticas que fazia a seus colegas de Parlamento. É importante que cada Deputado e Senador, nesta Casa, tome decisões em
função daquilo que considera melhor para o interesse público e não eventualmente pela negociação
de cargos ou de interesses mais privados do que
públicos.
Era este o registro que eu desejava fazer, Sr.
Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lauro Campos, que dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nãó há dúvida alguma de que somos vítimas de um vício de visão.
A maneira pela qual analisamos os fenômenos
nos leva, muitas vezes, a explicar, por meio de gestos e de condutas individuaE,'fatos e fenômenos dos
quais esses indivíduos são meros portadores.
Há uma estrutura económica, política, social,
resistências do passado, há
há uma tradição, há
uma ordem jurídica, constitucional, que são formas
pelas quais o passado rege o presente.
Assim, sei muito bem que nem toda a culpa
atribuível ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
é uma culpa individual, mas Sua Excelência, nesta
sociedade individualista, tem de ser, infelizmente, individualmente responsabilizado por aquilo que se
passa num governo presidencialista como o nosso.
A reforma administrativa que o Ministro Bresser
Pereira urdiu para fazer passar como rolo compressor sobre o Congresso é apenas uma pequena
amostra de todo o processo de desconstitucionalização, de desemprego de funcionários, de desmantelamento das bases produtivas da Nação, levando o
desemprego brasileiro a se aproximar rapidamente
do desemprego argentino, de 16,8%.

as

É um Governo que até agora nada construiu;
desconstruiu, desconstitucionalizou e desmantela o
serviço público em nome de promessas de um futuro
mais enxuto, um futuro mais eficiente, mais produtivo. A produtividade e a eficiência dessa nossa sociedade, a modernização de uns e de outros têm colno
um dos seus objetivos, um dos seus ideais, uma de
suas promessas futuras aquilo que é tão antigo
quanto a própria história do capitalismo, pelo menos.
A robotização do processo produtivo, a informática,
a robótica e outras modernas formas - principalmente de comunicação - encantam e justificam o ataque
a,o homem; a máquina que desemprega o homem, a
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robotização que desemprega o trabalhador e que
agora, atinge, na periferia do mundo, traços dantescos.
O Governo, por intermédio de Bresser Pereira,
antes de examinar qualquer tipo de programa, qualquer padrão de racionalidade, já adivinhou que a
sua racionalização levaria a 80 mil demissões de
-·funcionários públicos! Cada funcionário púbriCo, através de seus gastos, através dos empregos, de em. pregados domésticos, de cozinheiras, de auxiliares
domésticos e de suas despesas que fazem cada
um desses funcionários desempregados, vai ter o
seu desemprego multiplicado - atraves do multiplicador de desemprego - por, pelo menos, quatro.
Então o Sr. Bresser Pereira, que enxugou o Pão
de Açúcar a ponto de quase liquidar o seu lucro,
foi, felizmente para essa empresa, parte da aguaceira que foi enxugada de suas despesas, através
da quantia de "US$1 milhão que ele recebeu de for. ma bastante oculta a fim de não pagar o Imposto
de Renda <jessa negociação que toda a imprensa
noticipu.
Mas os funcionários públicos S. Exª não quer
enxugar com os critérios que ele empregou na Inicia~
tiva privada Lá, sim, onde o lucro tem que ser maximizado e deve ser maximizado não através de auxílios, incentivos, juros negativos e outros auxmos do
Governo; deveria ser maximizado, siin, lá, na iniciativa privada, em outra esfera que se move por outra ·
racionalidade. . Lá, existe um critério que não pode
ser confundido com o critério que preside o preenchimento de cargos e o funcionamento da Administração Pública
É por isso que o sistema capitalista com sua
eficiência, com a sua robótica, oom a sua informática, desemprega trabalhadores. São 820 milhões de
trabalhadores desempregados em escala mundial depois do processo mais prolongado e mais intenso
de acumulação de capital, resultaram 820 milhões
de desempregados. Até há pouco tempo, o governo
capitalista oonseguiu, · através da reabsorção da
mão-de-obra desempregada, quebrar as arestas
desse sistema desumano e manter o nível de emprego em patamares razoavelmente aceitáveis entre
4% e 6% do desemprego.
Agora, no entanto, governo oomo o dos Estados Unidos, que mantém 15,5% da população economicamente ativa como funcionários públicos; governo oomo o da S'ª Thatcher, na Inglaterra, que
tem 21% da mão-de-obra ativa nos quadros de funcionários públicos, ultrapassa muito os 9,4% de funcionários públicos em relação à população economicamente ativa do Brasil.
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O Brasil já enxugou, há ml.ito tempo, seu qua-·
dro de funcionários. Agora, como ninguém é isolado
no mundo, como afirmei no princípio desta minha
fala, também o servi90 plblico não é urna ilha, não é
mera coincidência o fato de 10% da população brasileira receber 53% da renda nacional, a maior concentração de renda do mundo; na área dos funcionários públicos essa injustiça se repete: 1O% dos
funcionários plblicos no Brasil recebe 52% das despesas com funcionários.
O Senador Jefferson Peres e outros Senadores
que conhecem mui10 melhor do que eu o Direito
Constitucional brasileiro já demonstrara.m que a
Constituição de 1988 fornece os instrumentos para o
combate a e~ injustiças, aos marajás, o que foi
transformado em bandeira, por exemplo, no maiogrado Governo do Sr. Fernando Collor de Mello. A
Constituição de 1988 fornece os instrumentos que
não são utilizados; fixa o teto. máximo de remuneração dos funcionários públicoS, teto esse que não é
obedecido. Vemos, no Piauí, um coronel receber ·
R$21 mil por mês de salãrio, enquanto eu, por
exemplo, recebo salário líquido de R$3,4 mil por
mês. não tenho awolio-moradia, não tenho apartamen10, não tenho nada, a não SIW um carro 1985.
No Distrito Federal, um Deputado Distrital recebe,
bruto, R$32 mil, quase 1O vezes o salário líquido
que recebo.
Da modo que, então, é caótica, realmente, a situação do funcionalismo público, mas não será modificada ameaçando-se demitir 80 mil pessoas, relirando-se a eslabindade no funcionalismo público e
extinguindo-se o concurso público - a grande aquisição do ditador Getúlio Vargas, essa aquisição fantástica, em relação à qual caminhávamos para constituir realmente um Estado com uma equipe de funcionários públicos profissionalmente capacitada e
dedicada ao servi90 da coletividade. Agora querem,
de um lado, abrir vagas acabando com a estabilidade e, de outro lado, encher de novo, rechear de
novo com critérios meramente políticos e não com
critérios racionais, critérios realmente seletivos atravês de concursos públicos..
Portanto, a máscara já caiu há mui10 tempo.
Fernando Henrique Cardoso, por sinal, tal como eu,
não era apenas estável, era vitalício. Gozávamos da
vitaliciedade da cátedra, a única maneira que, num
Pals conturbado politicamente, era possível defender a independência para a transmissão do conhecimento científico e tecnológico nas universidades. E
qual será a atitude? Qual será realmente não a produtividade em papel e em carimbo, mas a produtiví-
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.dade·em coragem para modificar a estrutura presente, em coragem para rebater os argumentos, em coragem para mostrar as falhas do Governo, que um
funcionário sem estabilidade poderá te!?
·Absolutamente nenhuma! Teremos, portanto,
um conjunto de funciOnários públicos amedrontado,
inerme, incapaz de imaginar, de criar e defender-se
diante de um Governo que se mostra cada dia mais
despótico, centralizador e autoritário.
Declarações são âJVulgadas pela imprensa, a
mesma imprensa que foi tão generosa na condução
da campanha política e no apoio a todas as medidas
feitas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e
que .agora é a culpada pelos males e desvios que,
lapsus calami, teriam sido cometidos pelo Presidente da Replblica.
·
A experiência individual, portanto, do Presidente Fernando Henrique Cardoso deveria mostrar
que, no nosso contexto económico, político e social, sequer a vitaliciedade tem-se mostrado como
um escudo suficientemente forte para que a liberdada de ação, a liberdade de uso da inteligência, a
liberdade para contribuir no sentido do aprimoramento das-instituições pudesse ser realmAnte utilizada.
O Sr. Bresser Pereira não sabia sequer o número de funcionários públicos existentes no Brasil,
quando já havia prometido demitir 80 mü, que se somariam aos 160 mil demitidos pelo Presidente Collor
em uma só penada, muitos dos quais acompanho
aqui em Brasma e vejo as agruras pelas quais eles
passam. -Muitas funcionárias demitidas, desesperadas cheg<IJ'3ffi à prostituição; muitos funcionários allamente qualificados transformaram-se em camelOs.
O submundo da marginalidade está sendo alimentado por esse processo altamente despótico de
desemprego e de enxugamento. Mas por quê? Se a
ordem jurídico-constitucional dá outros instrumentos
mais eficientes para que esses fins sejam colimados, para que a Administração Pública seja realmente tomada mais eficiente? É porque existe urna ordem supraconstitucional neste País, esses mandamentos que aí estão de politica cambial, de abertura
para concorrência estrangeira destruidora, para a
elevação e manutenção das taxas de juros nos píncaros em que se encontram.
O FMI acabou de declarar que, enquanto não
houver uma reforma tributária, os juros no Brasil não
poderão ser reduzidos. E assim. essa política de
fome e de terra arrasada não está nas nossa leis,
não é desejo de nossos governantes, mas, então, é
imposta por uma legislação st_pranecional.
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Dizem que o Estado Nacional é ooisa do passado. Se é, eu não sei; se é, ele desapareceu não
oomo superação, não oomo um processo de solidariedade universal entre os povos, mas oomo um processo de decadência em que algumas nações se
ajoelham sob o cutelo, o mando e o imperialismo
das relações de dominação de outros países.
0 FMI, sem dúvida alguma, mandou, independentemente da Constituição, que os funcionários
públicos brasileiros fossem demitidos em massa, enquanto nos Estados Unidos 15,5% da população
eoonomicamente ativa é constituída de funcionários
públioos. Por que o FMI não manda o Sr. Clinton demitir os seus funcionários e vem mandar aqui o Sr.
Bressar Pereira· arranjar argumentos capangas para
praticar esse genocídio oontra a população brasileira?
Portanto, trata-se de um esquema de parte de
uma grande montagem, de parte de uma grande articulação que visa desempregar trabalhadores no
Brasil, para empregar trabalhadores na Itália, nos
Estados Unidos, na Alemanha, no centro do capitalismo mundial, produtores de partes, peças e oomponentes que serão importados por nós, a preço de
banana, oom um câmbio adredernente favorável a
essas importações. E chegaremos à situação do
Méxioo, em que 87% dos oompon"entes dos carros
mexicanos não eram produzidos no Méxioo, mas importados desses palses onde o desemprego foi minorado através dessas expo!fações.
t: uma articulação mundial da qual esses indivíduos são meros símbolos, são meros representantes individuais. Portanto, neste processo ooletive, neste processo de dominação internacional, o
nosso Presidente da República e o pobre Sr. MinisIro Bresser Pereira são realmente pouoo responsáveis, quase irresponsáveis diante daquilo que lhes é
imposto fazer.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa
lembra ao nobre orador que seu tempo está esgotado e pede para ooncluir seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS- Pois não, Sr. Presidente, estou ooncluindo.
Portanto, diante desse quadro, se o Poder Executivo está mais preocupado em poses intemacionais e em fabricar imagens para o narcisismo indiliidual e em projetar esta imagem em termos internacionais, se está mais preocupado em ser agra~
oom títulos nos Estados Unidos, de homem do ano,
espero que, no Congresso Nacional, tenhamos um
perfil mais próximo ao perfil pobre, ao perfil sofrido,
ao perfil feio do trabalhador brasileiro, da oole!ivida. de brasileira
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Por ex911lliO, os banoos privados estão ameaçando demitir 180 mil bancários; a Caixa EoonOmica, a fechar não sei quantas mil agências; o Banco
do Brasil, a mesma ooisa. Diante deste quadro, eu
gostaria que o nosso Presidente -tivesse a cara do
povo, tivesse bexiga na face, a marca das doenças
medievais, que ocupam o espaço da nossa modemidade. Ao invés de ser bonitinho, ao invés de querer,
narcisisticamente, tal oomo o outro Fernando, embelezar a sua figura individual, eu gostaria que ele tos- .
se tão feio que a sua figura indMdual, flsica não pudesse ser objeto do desperdlcio desse tempo dedicada ao embelezamento narcísioo e à produção de
uma imagem de pés de barro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR PREsiDENTE (Nabor Júnior) - O Sr. Senadar Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser pl.blicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex" 'Será atendido.
O SR ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, em diferentes oPQ!1unidadas, tenho exaltado, nesta tribuna, a iniciativa de
alguns Ministros de Estado ou de representantes
seus, no sentido de promover a divulgação seja de
seus programas e projetas especiais, seja de instruções e esclarecimentos que permitam aos usuários
de tais programas o acesso direto e desburocra!izado, aos beneficias por estes proporcionados.
Ainda recentemente, assim procedi em relação
ao Ministério da Educação e dos Desportos, ao saudar o lançamento do "Manual de Procedimentos
Operacionais Relativo às TransferênciaS de Recursos às Escolas das Redes Estadual e Municipal de
Ensino Fundamental", divulgado, em maio deste
ano, já sob a gestão do ilustre professor, Ministro
Paulo Renato de Souza
ldên!ioo procedimento também foi adotado
em relação à Secretaria de Ação Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, quando
exaltei a digna Secretária, Doutora Lúcia Vânia
Abrão Costa, pela iniciativa por ela adotada de
editar uma cartilha destinada a orientar a implementação do art 30, da Lei ,.. 8742 - Lei Orgânica
da Assistência Social.
A referência a esses antecedentes vêm a calhar, quando chegam-me às mãos oflcio-cirrular
subscrito pelo Dr. Sérgio Cutelo dos Santos, digno
Presidente da CEF e pela Sr"- Maria Emma R. Mello
de Azevedo, por via do qual me são encaminhados
exemplares das Cartilhas dos Programas Pró-Moradia e Pró-Saneamento, preparados para facilitar o
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acesso às novas linhas de financiamento, lançadas
pelo Governo Federal neste ano de 1995.
O que há de elogiável nessa prática, Sr. Presidente, é que preocupando-se em facilitar o acesso a
linhas de financiamento tão vitais quanto o da Moradia e o do Saneamento básico, as citadas autoridades revelam saudável espírito democrático que não
se compadece com o estilo dos que restringem informações para privilegiar reduzido número de bem informados, ou dos mais chegados ao Poder.
Elogiavel, também, é a nova sistemática de seleção das propostas de operação de crédito com recursos do FGTS.
Eliminado o fulcro decisório único, concentrado
no Poder Central, e criadas instãncias regionais com
prerrogativas decisórias antes detidas, exclusivamente, pela cúpula do órgão fin~ador, a CEF
mostrà-se perfilhada aos princípios de descentralização, parceria e participação, adotados no discurso e
nas ações do Governo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Decorridos quatro longos anos sem que o Fun- do de Garantia por Tempo de Serviço haja realizado,
no período, novos financiamentos para a hàbitação
popular, a reàbertura das contratações para tal fim,
neste final de ano, deve ser saudada, corno sumamente alvissareira.
É que ela parece sinalizar para duas perspectivas igual mente relevantes:
- a garantia de que os recursos das contas vinculadas dos trabalhadores estarão sendo aplicadas
com transparência e adequada racionalidade;
- a certeza de que os projetos financiados pelo
FGTS corresponderão melhor às necessidades e
demandas populares por hàbitação, saneamento e
infra-estrautura urbana, já que selecionados de forma democrática e descentralizada
É o que penso, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Nàbor Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
tràbalhos
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h15min.)

Ata da 174ª-Sessão não Deliberativa,
em 23 de Outubro de 1995
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 5Ql!. LEGISLATURA
Presidência dos Srs. José Sarney e Valmir Campelo
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Flavinao Melo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

-

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER~ 671,

DE 1995

Da Comlssao de Constltuiçao, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2
306, de 1995, (n2 961195 na origem}, do
Senhor Presidente da RepúbliCa, submetendo à aprovaçao do Senado Federa~ o
nome do Sr. Nelson AntOnio Daiha para
compor o Tribunal Superior do Trabalho.

e

A Comissão de Constituição, Justiça Cidadania, em votação secreta realizada em 18/1 0195 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Josaphat Marinho (em anexo ao paracer), sobre a
Mensagem n2 306, de 1995, do Senhor Presidente
da Rep(tllica, opina pela Aprovação da escolha do
Senhor Nelson AntOnio Daiha para exercer o cargo
de Ministro Classista Temporário.
·
Sala das Comissões, 18 de oullbro 1995. lris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Esperidillo Amin - Roberto Requiao - Ronaldo Cunha Lima - Lúcio AJcantara - Bernardo
Csbral - Romeu Tuma - Élcio Alvares - Jefferson Peres -José Eduardo Outra -José FogaçaAdemir Andrade - Francelina Pereira.
Relator: Senador Josaphat Marinho
Submete-se a esta Comissão a Mensagem n2
306, de 1995 (n2 961195, na origem), do Executivo,
que apresenta à consideração do Senado Federal o
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nome do Dr. Nelson Antônio Daiha, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dós empregadores, no triênio de 1995 a 1998.
Diplomado bacharel em Direito em 1967, tem
extensa experiência na área comercial atestada
pelos cargos ocupados em diversas instituições, e
freqüentou seminários, além de ter integrado o
Conselho de Fazenda do Estado da Bahia e Comissão Especial que trabalhou junto à Assembléia
Constituinte da Bahia, confc>rme indica seu curriculum vitae. Entre outros cargos, exerceu o de
Diretor-Secretário da Confederação Nacional do
Comércio e ainda agora ocupa a Presidência· da
Federação do Comércio do Estado da Bahia. Foi
representante do Sesc/BA no Conselho Deliberativo da Sudene, Participou de Encontro de Juizes Classistas da sa Região, em 1991 e da 80ª
Re1.11ião da OIT em Genebra, em 1993. A indicação atende aos preceitos constitucionais.
Isto posfD, cremos esiar esta douta Comissão
apta a deliberar sobre a indicação do nome de Nelson Antônio Daiha, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de
1995 a 1998.

Ademir Andrade - Lúcio Alcântara - Jefferson
Peres - Pedro Simon - José Eduardo Outra.
Relator: Senador Ramez Tebet
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuída pelo
art 101, inciso 11, n2 9, do RegimenfD Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da
qual consta indicação do nome do Senhor Luis Malheiros Tourinho para compor o Tribunal Superior do
Trabalho no cargo de Supiente de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1995 a 1998.
De acordo com arl 52, inciso III, alínea "a", da
Magna Carla, combinando com arl 111, § 1", inciso
11, compete, privativamente, ao Senado Federal
aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
·
O mérito do Senhor Luis Malheiros Tourinho,
natural de Campo Grande - Estado de MafD Grosso
do Sul, indicado para exercer o elevado cargo de
Suplente de Ministro Classisfa Temporário representante dos empregadores, extrai-se do "curricúum
vitae" constante deste processo, no qual se destacam os seguintes ponfDs:

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente- Josaphat Marinho, Relator.

Formaçao Universitária
Faculdade de Direito da Universidade Federal
·do Acre, Bacharel em Ciências Jurídicas.- Diploma,
período: 1972 a 1976
Fundação da Universidade Federal de Rondônia, Curso de Administração - Parlados I e 11 (Curso
não concluído)- Histórico Eseolar, perfodo: 1981 e
1983.
Formaçao Suplementar
Extensão Universitária
Curso de Direito Penal, Professor James Tubenchlak, PromofDr da Faculdade de Direno da
UFAC- Rio Branco (AC), outubro/73- Certificado.
Curso Novo Código de Processo CMI, Professor Ronildo Bueno de Souza, Promoção: SUDAM e
Reitoria da UFAC - Rio Branco (AC), julho/1974 Certíficado.
·
Curso de Técnica Acusa1ória Perante o Tribunal do Júri, Professor Alberto Torres de Melo Rlho,
Rio Branco (AC), outubro/75 -Certificado.
Estágio
Estágio de Nível Universitário instítufd<!. pela
Resolução n" 30, de 1972 (Regime Interno) e Regulamentado pelo ato da mesa n2 6, de 1975, realizados nos seguintes órgãos: Secretaria Geral da

PARECER N" 672, DE 1995
Da Comissao de Constituiçao, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2
307, de 1995, (n2962195 na origem), do Sr.
Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federa~ o nome do
Sr. Luiz Malheiros Tourinho, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho.
A Comissão de Coristituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 18-1 0-95 apreciando o rela1ório apresentado pelo Sr. Senador Ramez Tebet (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n2 307, de 1995, do Senhor Presidente da República, opina pela Aprovação da escolha do Senhor
Luiz Malheiros Tourinho para exercer o cargo de Suplente de Ministro Classisfa Temporário.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente- Ramez Tebet, RelatorJosé Fogaça - Josaphat Marinho - Ronaldo Cunha Lima - Romeu Tuma - Esperidilio Amln -
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Mesa; Centro de Documentação e lnfonnação; assessoria de Divulgação e Relações Públicas; Assessoria Regional; Departamento de Comissões; Departamento de Taguigrafia; Revisão e Redação, com 8
horas, na Câmara dos Deputados, em Brasilia (DF).
Período: 29-3-a 9-4-76
Treinamento
• Curso Especial de Administração de Pessoal,
Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro. Escola
Brasileira de Administração Pública - EBAP 1956.
• Curso Especial de Relações Públicas, Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro. Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP 1956.
• Curso Especial de Organização e Métodos,
Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro. Escola
Brasileira de Administração Pública - EBAP J956.
• Seminário sobre "Desenvolvimento Gerencial", Escola de Administração Fazendária. Ministério
da Fazenda Porto Velho (RO), período: 26 a 28-8-88
- Registro 769/88- Certificado.
• Curso para Coniadores/Administradores.
Promoção: FIAT Automóveis S.A. Objetivo: DesenvoMmento Administrativo/Rnanceiro/Econômico da
Empresa. Período: 26 a 28-1-89 - Porto Velho (RO)
- Certificado.
·•
• Estãgio integrando Delegação da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em Tour
Tecnológico Brasil de visita a Fábrica IBM, em Sumaré (SP), Centro Técnico em São Paulo (SP) e
Centro Educacional Residencial da Gávea, no Rio
de Janeiro. Período: 12 a 3-7-87- a Convite.
• III Congresso Brasileiro de Direito Processual
do Trabalho- São Paulo (SP). Período: 29 a 31-791 - Certificado.
Extensão Universitária no Exterior
• Programa de Desenvolvimento de Administração Organizacional em Regime de Internato. Promoção: lnslituto Centro Americano de Administração
de Empresas (lncae) e Instituto Latino-Americano de
Gerência Organizacional (ILGO). Objetivo: Lideres
Empresariais Voluntários da América Latina Local:
Campus Universitário de Alajuela (Costa Rica). Período: 8 a 11-9-88 -Certificado.
• Instituto Latino-Americano de Gerência Organizacional. Colaboração: El Instituto Centro
americano de Administração de Empresas. Local:
Alajuela, Costa Rica. Período: 11 a 17-9-88- Certificado.
• Estágio integrando Delegação Brasile.ira da
Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em Tour tecnológico de Visita aos Laboratórios e
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Fábrica IBM, nos EEUU, de costa a costa, USA. Período: agosto/1986 - a Convite.
• Seminário de Estudos Jurídicos. Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões. Período: 6
a 10-7-87- Lisboa- Portugal- Diploma
• Seminário de ·Estudos Jurídicos. Universidade Lusíada- tisboa- Portugal. Período: 6 a 10-787- Diploma.
• Seminarium de Causae CMfis Jure a Brasiliensibus Causidicis. Pontifícia Studiorum Universitas
Urbaniana - Roma Período: 23 a 24 de julho de
1992- Diploma
Experiência Profissional
Contrato de Trabalho ·
Governo do Território Federal de Rondônia
Período: 30-4-53 a 8-3-57. Função: Datilógrafo •o•.
Banco do Brasil S.A - Ag. Porto Velho-AO. Período: 11-3-57 a 29-9-<58. Função: Escriturário 'E".

Promoções:
Data 22-2-59 - Concurso Interno. Função: Escriturário 'A" reclassificado para "B' na mesma data;
Data 28-11-59 - Promoção. Função: Escriturário •c• a partir 11-3-59
Data: 10-3-<51 -promoção
Função: Escriturário "E' ·
Governo do Território Federal de Rondônia
Período: 5-5. a 1-6-<51. Função: A disposição-para
colaborar na Missão de Levantamentos Conlábeis
(Portaria 23598161).
Período 5-4-<53 a 10-11-<54. Função: A disposição do Governo para servir no Gabinete e Assesso-ria de Imprensa (portaria 140/69).
Empresa Alto Madeira L1da. Jornal Alto Madeira. Admissão: 1-4-1963. Função: Diretor Superintendente
Condomínio no Edifício Rio Madeira. Admissão: 22-1-1968. Função: Administrador
--

--

Condomínio do Edifício Rio Mamoré. Admissão: 10-3-1977. Função: Administrador
TOURINHO - Corretores e Seguros L1da. Admissão: 1-1-1969. Função: Gerente Rnanceiro
Empresa 'O Rio Branco Uda." •- Jornal O Rio
Branco.
Período: 1-4-1969 até 1-11-1988. Função: Diretor Superintendente
Comercial de Veículos Uda (COVEL) - Concessioária FIAT. admissão: 2-1-1978. Função: Diretor Geral
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Televisão Alto Madeira Ltda Admissão: 3-12-

1985. Função: Diretor Geral
Rio Madeira Gráfica Editora Ltda. Admissão: 1-

1-1972. Função: Dire!or Superintendente
Rondônia Comércio de Veículos Ltda. - Concessionária Chryler. Período: 2-1-1969 até 19-1 o1969. Função: Gerente Geral
Acre Veículos Ltda Concessionária Volkswagem. Período: 3-1-1972 até 2-1-1976. Função: Gerente Geral
Indústria Madereira Transamazônica Ltda. Período: 13-9-1973 até 14-11-1981. Função: Gerente
Geral
Apedia Fomento Comerclal--(FACTORING)
Ltda Período: 13-9-1973 até 14-11. 1981. Função:
Direlor
Ante o expos!o, face à natureza da matéria em
apreciação, é o que se tem a relatar no presente

processo.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente- Ramez Tebet, Rela!or.
PARECER~

673, DE 1995

Da Comissao de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara n~ 38/94 (~ 3.417192 na Casa de
origem), que "Dispõe sobre direitos do
cOnjuge sobrevivente e dos herdeiros necessários na sucessao".
Relator: Senador Esperidilio Amin.
I - Relatório
A presente proposição, de au!oria do Deputado
MendonÇa Ne!o, visa assegurar ao cõnjuge sobrevivente e aos herdeiros necessários o direito de levantar depósitos ou aplicações financeiras·- crécli!os do
falecido -, necessários à sobrevivência deles, mediante a expedição de alvará judicial.
O projeto sob exame trata do levantamento na
hipótese específica da existência de outros bens sujeitos a inventário e partilha
Quando não há bens a inventariar, o levantamen!D é permitido - Lei ~ 6.858180 -, como bem
ressaltou o üustre au!or da proposição, acompanhado, logo a seguir, pelo não menos ilustre rela!Dr do
projeto jun!o à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, na instância de origem, Deputado Nelson Jobim. Na prática judiciária, temos conhecimento de que os juízes vêm deferindo pedidos de levantamento de recursos financeiros, antes do término
do inventário, para a garantia da sobrevivência da
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meeira e dos herdeiros. Esse fato está corroborado
no relatório do Deputado Nelson Jobim, acima referido. No entan!o, não há previsão legal para o levantamento n.os termos do proje!o sob exame. O Juiz,
ao apreciar pedidos dessa natureza, na hipótese
descrita na proPosição. poderia indeferi-los sob o argumento da falta de previsão legal para a espécie. O
indeferimento seria muito prejucflcial aos requerentes.
É o relatório.

11-Méritn

- 2 .:: Permitimo-nos entender que se faz necessáriauma nova redação ao projeto sob exame, para
que ele se aperfeiçoe, tirando-lhe a característica de
procedimento autónomo como o é na hipótese especifica da inexistência de outros bens a inventariar
(Lei ~ 6.858/80). A proposição em foco precisa e
deve ser entendida como parte integrante do procedimen!o do inventário e partilha, disciplinado nos
arts. 982 e seguintes do Código de Processo Civil.
Se existem outros bens a inventariar, a abertura do
processo de inventário toma-se imprescindível. Para
a abertura do inventário e o julgamento da partilha
de bens, a apresentação do atestado de óbito e da
prova de estado do requerente e dos herdeiros é
condição sine qua non para o desenvolvimen!o válido e regular do processo. Melhor dizendo, o deferimento do pedido e a expedição do alvará devem ser
requeridos nos autos do inventário, antes do julga. men!o da partilha dos bens levados à colação.
As modificações ao proje!o que nos permitimos
sugerir através de substitutivo não alteram o sentido
teleológico que lhe imprimiu o seu ilustre autor. A
nova redação que damos ao proje!D ora examinado
apenas faz inseri-lo dentro do contex!o processual
vigente, adaptando-o à realidade processual que lhe
é pertinente. Ao art. 1.017 do Código de Processo
Civil acrescentamos mais dois parágrafos em que se
prevêem os pagamen!Ds d~vidos ao cõnjuge sobrevivente e aos herdeiros necessários. Esses pagamen!os serão feitos quando estiverem fiquidadas as
dívidas passivas do espólio. A aearente feição de
procedimento autónomo conferida na redação original foi afastada, para que a possibilidade do levantamen!o das importâncias depositadas em instituições
financeiras a crédi!o do falecido seja uma possibilidade real, antes do julgamen!o da partilha e dentro
dos autos do inventário.
Em face do expos!D, opinamos pela aprovação
· da presente proposição, na forma do seguinte substitutivo que inclusive atende à melhor técnica legislativa: . ,
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EMENDA I'P-1-GCJ (SUBSTITUTIVO)
Projeto de Lei da Gamara I'P- 38
(Substitutivo), de 1994
Modifica o art. 1.107 do Código de
Processo Civil, acrescentando-lhe os§§
52 e 6", para r atribuir ao cOnjuge sobrevivente e aos herdeiros necessários, direito de levantamento de importâncias de-·
positadas em nome do falecido.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1J>.Oart 1.107daLein"5.869,de11 dejaneiro de 1973 Código de processo Civil passa a vigorar com acréscimo dos seguintes parágrafos:
"Art. 1.107••••••••.•••••.•...•.•.•••••.•...•....••••••.
§ 5J>. O cônjuge sobrevivente e os herdeiros necessários dependentes do falecido
poderão levantar as quantias necessárias à
sua sobrevivência, depositadas ou aplicadas
em instituições finariceiras, desde que os levantamentos não prejudiquem os credores
do espólio.
§ 6" O cônjuge sobrevivente, não sendo herdeiro, poderá exercer o direito previsto no parágrafo anterior, até o limite do que
lhe couber por meação ou usufruto. •
Art :«. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão 18 de outubro de 1995. lris
Rezende, Presidente - Relator, Francelina Pereira
- Lúcio Alcãntara - Roberto Requiao -Jefferson
Peres - Ramez Tebet - Ademir Andrade - José
Eduardo Outra - Esperidião Amin -José lgnácio
-José Fogaça- Josaphat Marinho. .
PARECER I'P- 674, DE 1995 :
Da Comissão de Constituição, Justiça e Çidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara n" 105, de 1995 (n" 4.865, de
1994, na
de Origem), de Iniciativa
do .Presidente da República que "dispOe
sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus
e dá outras providências".

casa

Relator: Senador Ramez Tebet
Através do Oficio n" 254/95, a Gamara dos Deputados remeteu a esta Casa o projeto de lei em referência, que trata de custas processuais no primeiro
e segundo graus da Justiça Federal.

-
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O texto faz remissão à legislação estadual,
para a cobrança de custas, nas causas ajvizadas
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal.
A forma de recolhimento prevista é a usual,
mediante documento de arrecadação das receitas
federais, com preferência da Caixa Econõmica Federal (art 29.), podendo, contudo, se processar a arrecadação em qualquer outro banco oficial, nas localidades onde não exista agência da CEF. A regra
vale, igualmente, para os depósitos de pedras e metais preciosos, quantias em espécie e amortizações
ou liquidações de dívidas ativas (art 11 ).
O .art. 32 da proposição atribui ao Diretor de
Secretaria (aí suberítemdendo-se do Juízo onde tramitem os autoS) competência para fiscalizar os recolhimentos.
O art 42 elenca as entidades isentas de pagamento de custas, entre as quais a União Federal, os
Estados, Municípios, Territórios Federais, o Distrito
Federal e as respectivas autarquias e fundações.
Além destes, figuram como beneficiários da
isenção os que provarem insUficiência de recursos e
os que recorrerem à assistência judiciária gratuita
(art 42 11).
·
Ademais, estão isentos dos recolhimentos de
custas o Ministério Público, os autores de ações populares, ações civis públicas e ações coletivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Ainda
que manejando essas ações, excetuam-se das hipóteses de isenção os litigantes de má-fé.
·
Por seu turno, o art 5J>. isenta de custas os processo habeas corpus e habeas data.
O art 7Q exclui tarrtlém do encargo pecuniário
a reconvenção e os embargos à execução. No que
concerne aos recursos dependentes de instrumento,
há previsão do pagamento de despesas de translado, consoante disposto no art 8Q da proposta. ··
A proposição estabelece que, nas ações penais subdivididas, as custas penais serão pagas
pelo réu, se condenado.
O parágrafo único do art 8Q quer que o recolhimento de custas dos recursos e dos transladas,
quando interpostos os recursos exclusivamente pela
União Federal, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas
autarquias e fundações, seja eletuado ao fim da
ação, pelo vencido, exceto se este for isento. Haverá, contudo, reembolso ao vencedor da ação, ainda
que o primeiro integre o rol dos isentos do recolhimento de custas preparalórias (art. 14, § 42).
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Ainda sobre recursos, o recolhimento feito por

um dos interessa:los não aproveita oos demais, salvo se
represerta1os pelo mesmo advogado (art. 14, § 50).
Está consignada também a isenção de oovo
recolhimenfo, na hipótese de redisbibuição do feito
por incompetência do juízo (art 9"-).
A fixação da remuneração do perito, do intérprete e do tradufor, segundo o projefo, será de competência do juiz (da causa), à vista da proposta de
honorários e ouvidas as partes (art 10).
O índice de correção de valores será o mesmo
utilizado para cálculos de débitos de natureza fiscal
(art 12).

O art 14 do projefo de lei, ora sob o nosso
exame, está dedicado aos procedimenfos relativos
ao recolhimento de custas e contribuições devidas
nos feifos e nos recursos. Ali se prevê que o au!or
pagará a metade das custas pa ocasião da disbibuição do feifo ou logo após o despacho da inicial (I).
Aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade das custas, em cirico dias, sob pena de deserção (11). Se, por outro lado, não houver recurso e o
vencido cumprir a determinação contida na sentença, este reembolsará ao vencedor !;la ação as custas
e conbibuições previamente recolhidas (III). Se, todavia, o vencido, embora sem recorrer da sentença,
oferecer defesa à sua execução, ou embaraçar seu
cumprimenfo, pagará a outra metade (das custas), sob
pena de não ser apreciada sua impugnação (IV).
O abandono, a desistência da causa e a transação entre partes não acarretam isenção de custas, e só se admitem o assistente, o litisconsorte ativo voluntário e o oponente se recolherem custas
idênticas às recolhidas pelo autor (art. 14, §§ 12e 2").
Sobre o ressarcimento de despesas de locomoção, e!etuadas por oficiais de justiça avaliadores,
os critérios serão estabelecidos pelo Conselho da
Justiça Federal (art 15).
Rnalmente, através do art 16 da proposição,
fixa-se em quinze dias a· prazo para que a parte responsável recolha as custas devidas, sob pena de remessa de elementos à Procuradoria da Fazenda Nacional.~_ para a inscrição como dívida ativa
1::: o relatório.
Passaremos, em seguida, aos exames de
constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e

mérifo.
É constitucional o Proje1o de Lei n2 105195, que
teve sua iniciativa no Poder Executivo, conforme se
,extrai da Mensagem Presidencial n2 1.134, de 8 de
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dezembro de 1994, acostada a fls. 1O do processado, porquanto encontra apoio no art 61, combinado
com o art 24, inciso IV, da Constituição Federal.
Quanto à legalidade, igualmente, não há reparos a fazer em relação ao projeto sob exame, especialmente porque a lei ordinária, a que se pretende
alçá-lo, é a modalidade própria para versar o tema,
com base nos mesmos artigos constitucionais acima
indicados.
No que se reporta à técnica legislativa, deve-se
considerar que a elaboração do projeto, inobstante
ter ocorrido anteriormente a 1994, ano em que se
deu a edição das leis n2 8.950, 8.951, 8.952 e 8.953,
modificadoras do Código de Processo Civil, e editadas em dezembro daquele ano, não colide com
aqueles textos, ainda que incidindo sobre alguns dos
temas ali versados.
Ressalte-se, por fim, que aspectos de relevo,
contidos no texfo, refletem a necessidade de observância das exigências da prática processual.

É o que se observa, por exemplo, da redação
dos incisos do art 14. de falo, consideràndo-se que
os valores de custas devem ser expenãldos em razão do interesse, é de boa concepção legal que o
aufor se obrigue ao recolhimento da metade do valor, sendo a outra metade das custas recolhida pelo
recorrente da sentença.
Ainda sobre o art 14, no seu inciso I foi utilizado o vocábulo contribuições, o qual não traduz exatarnente a natureza dos recolhimentos de custas e
de emolimehtos processuais, p()is estes são imposições pecuniárias que, por sua natureza, discrepam
da espontaneidade que caracteriza as contribuições.
O mesmo raciocínio se aplica aos §§ 12, 3l' e 42.
Malgrado o teor dessa observação, não nos parece
que o vocábulo constitua elemento capaz de suscitar
emenda, fato que retardaria o processo em lide, fazendo-o refomar à Casa de origem e pouco acrescendo ao texto.
Outro aspec!o dé realce no exame da matéria,
mas também incapaz de ensejar modificação, é atinente à forma de recebimenfo de preceitos contidos
em normas anteriores, consagradas pelo uso e pelo
tempo. Referimo-nos, neste caso, ao inciso 11 do art
42, onde se exige que a isenção de custas seja deferida aos que provarem insuficiência de recursos, ao
invés de se lhes exigir apenas que o declarem.
Na verdade, está em uso, desde 1950, disposi:
tive consentãneo com a realidade dos que não podem arcar com as custas processuais, contido na
Lei n2 1.060, daquele ano, através do qual, por de-
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claração própria do interessado presume-se pobre
quem afirma essa condição. A mesma lei, em seu
art 12 dispõe: "A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las
desde que possa fazê-lo, sem prejulzo do sustento
próprio ou da famnia".
A lei em evidência sanciona ainda, com o. décuplo do valor das custas judiciais, quem falsamente
declarar essa condição. Embora, a nosso ver, o ordenamento, quanto à matéria, já esteja suficientemente provido, nada obsta que, sob novo enfoque,
contido no texto ora em exame, exija-se a prova da
necessidade como condição à isenção de custas.
No mérito, o Projeto de Lei no. 105/95 está em
condições de ser integralmente aprovado por esta Comissão de Constiltição, Justiça e Cidadania, na forma
do art 133 do Regimento Interno do Senado Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995 Iris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator José lgnácio -Jefferson· Peres - Roberto Requiao - Josaphat Marinho - Ademir Andrade José Eduardo Outra - José Fogaça - Lúcio AIcantara - Esperidiao Amin - Francelino Pereira.
PARECER fll!!. 675, DE 1995
Da Comissao de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento no. 1.130, de 1995, que solicita a
"manifestaçao de repúdio aos Governos
da República Popular da China e da França pela retomada, por estes pafses, dos
testes nucleares".
Relator: Senador Joel de Hollanda
Vem à presente Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o Requerimento nº
1.130/95, no sentido de fazer expressar-se o Senado desta Rep(blica em repúdio à retomada de testes
nucleares por parte da República Popular da China
· - e da República Francesa
O pedido em apreço vem embasado nos dispositivos regimentais pertinentes à matéria, artigos 222
e 223 do RISF, que condicionam a manifestação formal do Senado, em moção de repúdio, à oitiva da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porquanto relacionar-se formal e materialmente
à natureza do J)edido.
·
·
Alude a motivação do Requerimento, em· sua
justificação, dentre outros, aos seguintes elementos:
"Meio século após o uso bélico da
mais poderosa arma. de extermínio que se

tel)l notícia, a bomba atõmica, atirada em 6
e 9 de agosto de 1945, respectivamente sobre Hiroshima e Nagasaki, a China fez experiências nucleares subterrâneas em seu território e a França anuncia a retomada dos
testes nucleares .nos atóis de Muroroa ·e
Fangatalfa, rio Pacífico Sul•. (..•) Testes nucleares subterrâneos agem . alterando · as
.condições do meio ambiente, provocando
fissuras na estrutura da Terra, atingindo·as
correntes de águas internas, devido aos elementos radiativos produzidos pela explosão
da bomba Segundo observadores internacionais; os testes têm como objetivo aprimorar o aspecto ofensivo dos arsenais atõmicos. (•..) A decisão francesa, anunciada em
maio pelo recém-eleito Presidente Chirac,
igualriler\te levantou uma onda-de protestos.
De um lado, aponta-se para o riseo de contaminação nuclear do oceanà, devido aos
perigosos elementos radioativos, por outro
lado, a decisão ·do governo· francês ocorre
justo no momento ein que sé buscam novos
compromissos, entre as nações deteotoras
de capacidade atõmica, rumei ao desmantelamento dos arsenais nucleares globais. Di-·
versos governos acusam a França de hipocrisia, por anunciar novos testes logo após
os compromissos firmados em maio, quando
da Conferência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, onde se reafirmou
a necessidade de se finalizar um tratado internacional proibindo definitivamente a realização de testes nucleares. Apesar do governo francês assegurar que os testes não trarão conseqüências para o ambiente, os dados disponíveis dão motivos para preocupação, tanto no que se refere à integridade da
estrutura dos atóis, quanto de vazamentos
· -de material radioativo. (••.) Pelas razões expedidas, preocupação com as conseqüências que poderão advir da retomada das explosõeS atõmicas, nos levam, como representante do povo brasileiro no Parlamento, a
propor um votO de censura aos governos da
Repúblicá Popular da China e da RepCblica
_Francesa O Brasil, com sua vocação paci.fista, não poderia ficar omisso diante da decisãq dos gqvel'!los da China e da França de
·retomarem as experiências atOmicas, principalmente quando a tendência entre as naçõé pe Ç~egar-se a 1.1m acordo de Não Pro-
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· · liferação de Armas Nucleares e
. ' 'testes nix:leares.• ' '

o fim dos

Não obstante.ter principalmente a República da
França manifeStado suas justificativas perante a comunidade internacional, o que contras1ou com a atilude silente do governo chinês, que considerou o alo
de .domínio .interno e logo protegido pelos termos do
art 2-.(7)-da·Carta de São Francisco, não hâ'como
minimizar-5e· o grande repúdio que tais afos geraram
em todo o mundo.
. É. induvidoso que . tais condenações, sem
contar a recente proposição de 'urna· causa pela
Nova·Zelândia: contra·a França, junto à Corte Internacional de ·Justiça da Haia. têm demonstrado à
exaustão que' ambos os· pafsas reclamados estão,
em suas políticas nucleares, à margem do mundO
e da História Nem bem se realizaram as cerimônias em toda o.. mundo, lamentando as tragédias
de Hiroshima e Nagasaki, hâ cinqüenta anos, e os
Governos da Ohina·e da França promOvem explosões-nucleares para.fins bélicos, o que vem levantando uma ·grande reação internacional, a ponto de
a pequenina e neo-nafa República de Nauru, no Sudoeste PacíficO, ter inclusive rompido relações diplomáticas com a França
·
· ·Em que -pese verificar-5e uma perceptível complacência por parte dos países considerados como
grandes potências, vez que o_ Grupo dos Sete (G?)
limitou-se a criticas grosso modo informais, podemos afirmar categoricamente que a comunidade internacional vem condenando maciçamente tais experimentações. Em verdade, o movimento qUe vem
se observando em foda o mundO, envolvendo grupos ambientalistas e entidades voltadas para a defesa dos direitos humanos e civis e a opinião pü:Jiica
de modo geral conformam uma postura critica unânime contra o espectro da tragédia a!Omica, que parecia proscrita do cenário mundial.
Por ocasião. da IX Reunião de Chefes de EStado e de Governo do Grupo do Rio, realizada em
to, nos dias 4 e 5 de setembro de 1995, constou da
Declaração final do encontro a veemente marifestação de preocupação e repúdio em relação à retomada dos testes nucleares pela China e França, exortando todas os pafses a negociarem um tratado nUtilateral de proibição total de testes nucleares. Gabe
destacar do texto final da Declaração do Grql<l da
Rio o seguinte:

au-

"Los paises dei Grupo de Rio, ante la
decisión dei Gobiemo francês de reanudar
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los ensayos nucleares en el afolón de MUfUroa, expresan su profunda pr~ ai
respeclo y le fonnulan un Hemamiento a fin
de que reconsidere su decisión y cancele dichos ensayos nucleares (••.)
Esta decisión hâ sido adoptada poco
tiempo después de la prolongac_ión indefinida dei tratado de No Proliferación Nuclear
(TNP), ai margen de cuyas negociaciones
se llizo un llamado a la Conferencia de Desanne a concluir las negociaciones para la
suscripción de un tratado internacional de
prohibición total y completa de los ensayos
nucleares.
Los pafses dei Gn.po de Rio, reiteran
su preocupación por los potenciales afectos
negativos de los ensayos nucleares sobre el
media antliente y la salud humana. valores
que estamos obligados a preservar.
El Grupo de Rio, en su calidade de Mecanismo de Consulta y Concertación Politica
de América Latinay el Caribe, primara zona
6bre de armas nucleares, hace un lamado a
todos los estados posseedores de armas
nucleraes para que, hasta que ai Tratatado
de Prohibk:ión Total de Ensayos Nucleares
cobre vigencia, suspendan todos los ensayos nucleares mediante moratorias unilaterales o acordadas. •
Outrossim, o Conselho Permanente da Organi. zação dos Estados Americanos, OEA, !alrtlém vem
se posicionando no sentida de deplorar e condenar
tais atividades, consoante as uníssonas manifestações
provenientes das mais diversas partes do mundo.
No Brasil, a opinião pü:Jiica. meios universitários, intelectuais e a imprensa de maneira geral jâ se
manifestaram em repúdio aos governos dos pafses
responsáveis. Agora. é fundamental que todas as
inslitições que possam fazê-lo, aluem no sentido
de condenar foR1181mente tais experimentos, contrários ao querer cOlativo da sociedade internacional e
totalmente discrepantes do aluai grau de desenvolvimento das relações internacionais. Creio, portanto,
que a fonnalização do repúdio desta Casa. pela retomada dos testes nucleares por parte da França e
da China é oportuno e conveniente aos interesses
nacionais e perfeitamente consoantes ao querer comum da maioria das países, organizações governamentais e não-governamentais e da própria sociedade civil nacional e internacional, que vêm exaustivamente demonstrando tal posição.
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Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente a
que se defira o Requerimento n<> 1.130 de 1995, na
fonna de uma manifestação do Senado Federal de
que deplora e expressa seu desacordo em relação
aos atos de retomada de testes nucleares por parte
da República Popular da China e da República Fran-

dada de um plano de ação regulamentando a construção de obras hidráulicas, que possam aHerar os
regimes hidrológico e hidrobiológico dos rios, visando a conservação dos recursos pesqueiros.
Por fim, hã a previsão de constituição de um
Grupo de Trabalho, integrado por representantes
cesa
das instituições competentes das Partes ContratanSala das Comissões, 19 de oulibro de 1995. tes. que se encarregará da coordenação e da gestão
AntOnio Canos Magalhaes, Presidente - Joel de
das ações necessârias à aplicação do Acordo e do
Hollanda, Relator- Romeu Tuma -Geraldo Melo
tratamento de temas diversos relativos à atividade
- Nabor Júnior - Sebastlllo Rocha - Bello Parga . pesqueira, na região limítrofe.
A matéria chega ao Senado Federal após tra- José Agrlplno - Bernardo Cabral - Humberto
Lucena.
·
mitação na Câmara dos Deputados, onde recebeu
pareceres da Comissão de Ago;icultura e Política RuPARECER H> 676, DE 1995
ral, da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e da Comissão de Constituição
Da Comissllo de Relações Exterioe Justiça e de Redação, nas quais recebeu pareceres e Defesa Nacional sobre o Projeto de
res favoráveis.
Decreto LeglslaUvon"119, de 1995 (n"-93,
No Senado, o Projeto foi distribuído esta Coele 1995, na camara dos Deputados), que
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a
"a~a o texto do.Acordo para a Conserfim de receber parecer quanto ao seu mérito.
vaçllo da Fauna Aquática nos Cursos dos
Rios Llmltrores, celebrado entre o Gover11 -Voto do Relator
no da República FederatiVa do Brasil e o
A
gestão
dos
recursos hídricos tem-se constiGoverno da República do Paraguai, em 1~
tuído em uma das mais importantes tarefas do Poele setembro ele 1994".
der Público. Em adição aos graves problemas de
Relator: Senador Nabor Júnior
abastecimento de água que importantes cidades do
planeta começam a enfrentar, des!aca-$e a perda da
I -: Relat6rlo
diversidade biológica das águas, um fenômeno que,
em escala global, tem sido objeto da preocupação
Trata-se de Projeto de Decrefll Legislativo que
da maior parte dos países. O resultado mais expres"aprova o texfo do Acordo para a Conservação da
sivo desse sentimento foi a assinatura, em 1992, da
Fauna aquática nos Cursos dos Rios Umftrofes, ceConvenção da Diversidade Biológica, durante a Confelebrado entre o Governo da Rep(bfica Federativa do
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e DeBrasil e o Governo da República do Paraguai, em
senvoMmento, reafiZada no Rio de Janeiro.
BrasOia, em 1" ele setembro de 1994".
No caso particular da diversidade biológica
O referido accrdo, confonne a Exposição de
existente em águas doces, estamos falando do que
Motivos de n<> 498 do Senhor Ministro de Estado das
pode ser o mais ameaçado ecossistema da Terra
RelaçOes Exteriores, visa fundamentalmente a •reNo mundo todo, cerca de 20% das espécies conhegular a atividade pesqueira ao longo de toda a froncidas de peixes de água doce enconlra-$e ameaçateira liquida entre os dois países e estabelecer forda ou é objeto de especial preocupação, o que se
mas de cooperação para a conservação e proteção
deve,
principalmente, ao nível de degradação amda fauna aquática".
Destacam-se, entre as disposições do Acordo,
biental acumulada, ao longo do curso dos rios, em
função da atividade humana Nessas áreas, a água
a possibilidade de realização de controles conjuntos,
é utilizada para consumo flumano, para irrigação,
com a participação de funcionários dos organismos
para depósito de efluentes sanitários, como meio de
competentes em cada trecho aquático, a fim de gatransporte e atrai a agricultura para suas margens.
rantir o cumprimento de suas disposições; a perspectiva de regulamentação específica para a atividaOs ecossistemas aquáticos suportam ainda
de pesqueira, nos trechos em questão; a decisão de
grande número de espécies de peixes que constitui
realizar, conjuntamente, estudos de avaliação do reuma parte vital do suprimento global de alimentos.
_curso ictíico e frabalhos de piscicultura; e a necessiEstima-se que cerca de 1 (hum) bilhão de pessoas,
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principalmente nos países em desenvolvimento, dependem do peixe como sua única fonte de proteínas. Assim, toda preocupação que tenha como toco
a racionalização do uso e da exploração dos recursos hídricos deve ser considerada com atenção, especialmente no que tange aos estoques pesqueiros
do planeta.
Muitas das mais importantes bacias hidrográficas mundiais são comeartilhadas por mais de um
país. Bacias comuns perfazem 60% da área total da
África e da América do Sul.
A importância que as nações associam aos
seus hídricos é refletida na existência de mais de
2000 tratados relacionados a bacias hidrográficas
comuns. Em outros lugares, no entanto, os tratados
são inexistentes ou se revelam inadequados aos
seus propósitos.
Em paralelo aos acordos bilaterais, um amplo
conjunto de normas internaCionais tem se constituído baseado no princípio de que nenhuma nação soberana pode atingir os interesses de outra, no que
se refere ao uso e à gestão de recursos comuns.
É nesse contexto que se submete ao Congresso NaCional a análise do Acordo para a Conservação da Fauna Aquática dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, assinado
em Brasília, em 1• de setembro de 1994.
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No caso dos recursos pesqueiros, percebe-se
acentuada redução de estoques em função da poluição e da degradação dos ecossistemas aquáticos.
Não há, além disso, informações cientificamente
a!iuradas quanto ao potencial pesqueiro do País. Os
dados relativos à captura de peixes em território nacional não apresentam a confiabilidade desejada,
em função da conjunção da baixa capacidade fiscalizadora dos órgãos ambientais e da reconhecida atividade clandestina Apenas para se ter idéia, no entanto, dados da FAO - Organização de Agricultura e
Alimentação das Nações Unidas indicam que o volume de pescado capturado anualmente no Br.;tSil encontra-se em tomo de 600.000 toneladas ao ano.
Países como Chile ou Peru apresentam números 10
(dez) vezes superiores aos brasileiros.
Os dados, ainda que imprecisos revelam-se
claros indicadores do descaso histórico do Brasil
com os seus recursos hídricos. No Acordo em
pauta, avança-se no sentido de •regular a atividade pesqueira ao longo de toda a fronteira líquida
entre os dois países e estabelecer formas de cooperação para a conservação e proteção da fauna
aquática" (Exposição· de Motivos n" 498/MRE).
Einbora a justificação original para a assinatura do
acordo tenha sido os freqüentes incidentes ocorridos em águas 'fronteiriças, entre pescadores paraguaios e Polícia Florestal brasileira, todo documento ê inspirado em princípios de preservação e
conservação dos recursos pesqueiros, de limitação da degradação ambiental e da poltição. das
águas e ecossistemas associaddos, e de cooperação técnico-{)ientífica destinada à proteção dos
recursos pesqueiros.

Sob a ótica do interesse nacional, o uso e a
gestão dos recursos hídricos de nosso País enquadram-se entre as mais relevantes preocupações do
Poder Público. O Brasil é o País de maior volume de
recursos hídricos renováveis do planeta, apresentando, segundo dados do World Resources lnstitute,
um volume de 5.190 quilômetros cúbicos. Isso equivale a mais do que o total de todo o volume do continente africano, metade -de todo o continente asiático, o dobro do volume dos Estados Unidos ou o dobro de todo o continente europeu.

O Acordo em tela, assim, mostra-se um importante instrumento para a proteção dos recursos naturais nacionais e enquadra-se dentro do crescente
espírito de integração e de harmonização de ações
que nossa nação tem procurado alcançar com as
demais nações da América Latina, e, em particular,
do Cone Sul.

Não obstante a expressividade de tais cifras, o
crescimento demográfico e econômico do País, nos
últimos anos, utilizou os recursos hídricos além de
sua capacidade de suporte. A expansão desordenada dos núcleos urbanos e a incapacidade ffsica de
atendimento às necessidades de abastecimento de
água têm-se constituído em um dos principais problemas sociais que a sociedade brasileira tem enfrentado.

Em face do exposto, somos pela aprovação do
Acordo para Conservação da Fauna Aquática nos
Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai em 12 de setembro de
1994, em Brasília, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo apreciado e aprovado na Câmara dos
Deputados.
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Sala das Comissões 19 de oufltlro de 1995.
AntOnio canos Magalhlles, Presidente - Nabor
Júnior, Relator - Geraldo Melo -José Agripino Sebastiao Rocha - Bello Parga -Artur da Távola
- Romeu Tuma - Bernardo cabra! - Joel de Holanda- Humberto Lucena.
PARECER N!! 677, DE 1995
Da Comissao de Constituiçllo e Justiça e Cidadania sobre Requerimento n~
1.082, de 1995, de autoria do Senador
José Eduardo Outra, que "requer, nos 1er·
mos regimentais e Constitucionais, sejam solicitadas ao Sr. Ministro Chefe da
casa Civil da Presidência da Rep(lblica,
informaçOes atinentes à forma de controle da Admlnistraçao Pública Federal em
relaç:lo ao cumprim'ento das disposições
legais relativas às incompatibilidadeS-entre os exercfclos das funções p(lblicas e
a posse de cotas, participaçao societária,
ações de sociedade anOnima, funções de
gerência e participaçao em conselhos e
recebimentos de remuneiaçao em empre~s de capital privado."
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
1. A Mesa do Senado Federal encaminha a
esta Comissão o Requerimento n" 1.082, de 1995,
.que solicita ao Ministro ,Chefe da Casa Civil da Presidência da RepCblica informações quanto à forma
de controle da Administração Pública Federal, em
relação ao cumprimento das disposições legais relativas às incompatibilidades entre o exercício de funções públicas e a posse de cotas, participação societária, ações..de sociedade anOnima, fulções de gerência, participação em conselhos, e recebimentos de
rertlli1eração em empresas dacapital privado.

2. Pretende, ainda, o autor do Requerimenui;
Senador José Eduardo Outra, saber quais São os
membros do Governo Federal - ocupantes dos car~
gos de ministros, secretários, presidentes e diretores
de autarquias, empresas pCblicas, sociedades de
economia· mista e fundações mantidas pelo Poder
Público que ocupam cargos de conselheiros e dirigentes de empresas de capital privado - que mantêm outros vínculos profissionais e societários.
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3. Especifica, nessa circunS1ãncia, determinadas autoridades, relacionando-as com empresas privadas, a fim de elucidar essa relaçllo:
"Ministra da Indústria e Comémio Dorolhéa Wemeck e a empresa de consultoria
Trevisan e Associados;
Minis1ro da Justiça Nelson Jobim e o
escritório de advocacia Jobim, Ferrão e, Morais;
Ministro das Comunicações Sérgio
Motia e a empresa de engenharia e consuf.
toria Hidrobrasileira;
Minis1ro Chefe da Casa CMI Clóvis
Carvalho de Barros e a empresa Indústria
Villares;
Ministro da Agricultura José Eduardo
Andrade Vieira e o Banco Bamerindus e a
eiTIP.resa de comunicação CNT;
Ministro da Administraçao Federal
Bresser Pereira e o grupo Pão de Açúcar;
Secretário de Acompanhamento EconOmico José MRton Dallari e a empresa de
consulfDria Decisão;
Presidente do Banco Central Gustavo
Loyola e a empresa de consultoria MCM
Consultores;
VJCe-Presidente da Empresa Brasileira
de Correios Edfgio Bianchi e a empresa de
in!Qrmá!ica Valbeck;
· Secretário de Politica Econômica José
Roberto de Mendonça Barros e a empresa
MB ConsulfDria;
O Secretário-Executivo do Ministério
do Pianejarnenfo Andrea Calabl e a empresa Consemp ConsulfDria;
O Diretor do Banco Central Francisco
Lopes e a empresa de consultoria Macrométrica."
4. Requer, ainda, quanto à remuneração de
qualquer espécie que as referidas autoridades possam receber -, mesmo quando afastados temporariamente ou licenciados das empresas citadas - que
se indique a natureza, a regularidade e o valor das
aludidas vantagens.
5. É o rela16rio.
6. Segundo o art 216, inc. I, do Regimento lntemo do Senado Federal, os requerimentos de informações •semo adimissfveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou atinente à sua competência fiscalizadora".
7. No caso, o requerimento visa a apurar a legitimidade ou não da situação de titulares de cargo de
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confiança. de nomeação do Presidente da Repúbli-

ca logo, o requerimento envolve a apuração de legitimidade de ato atinente à competência fiscalizadora do Congresso ou qualquer de suas Casas.
8. O ato da Comissão Direlora f19. 14/1990, que
"estabelece normas de admissibilidade de Requerimenlo de Informação, "dispõe, em verdade, no artigo 2", inc. 11, que o requerimento não poderá conter
"pedidos referentes a mais de um ministério"
9. Esta restrição não se aplica, porém, na espécie, pois o requerimento visa a esclarecer a situação de titulares de cargo de confiança nomeados
pelo Presidente da República. E como se sabe, tais
aios são originários da Casa Civil ou por ela devem

passar.
1O. Se, porventura, algumas das situações, a
que se refere o requerimento, não envolverem aios
diretarnente sujeitos ao exame da Casa Civil, são,
entretanto, todos, atos de nomeação do Presidente
da República, devendo os esclarecimenlos cabíveis
ser prestados pela Casa CMI, como órgão que centraliza os procedimentos da Presidência
11. Tratando-se do exercício da função fiscalizadora de uma das Casas do Congresso, a interpretação deve ser no sentido de proporcioná-lo, e não
de o dificultar, sobretudo se a pretensão manifestada se traduz em forma própria, sem julgamento antecipado. Em realidade, o requerimento apreciado
pede esclarecimentos sem prejudicar nenhuma situação, nem consignar ofensa aos titulares mencionados, sendo a elucidação do interesse também das
auloridades mencionadas, para que não subsista
qualquer dúvida O interesse público e o interesse
individual se comunicam, a bem da elucidação pretendida
·
12. Diante do exposlo, opinamos no sentido de
ser admitido e encaminhado o requerimento formulado pelo Senador José Eduardo Outra
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. lrfs Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Ademlr Andrade - José Eduardo Outra Ramez Tebet- José Fogaça -José lgnácio- Jefferson Peres - Roberto Requiao - lúcio Alcantara- Francelina Pereira- Esperiãrao Amin.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) -O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Os
Projelos de lei da Cêmara f19. 38, de 1994 (n"3.417192, na Casa de origem), e n"-1 05, de 1995 (n"4.865194, na Casa de origem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
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nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno,
e<,mbinado com o art. ~ da Resolução no. 37, de
1995, do Senado Federal.
Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SJ'ls e Srs. Senadores, vollo a esta tribuna,
nesta segunda-feira, primeiramente para comunicar
a realização de uma importante reunião que ocorrerá ainda hoje, às 16h30min, na sala do Conselho
Monetário Nacional, em que se contará com a presença do Sr. Ministro da Fazenda, do Sr. Ministro da
Agricultura, do Sr. Secretário EXecutivo do Ministério
da Fazenda, Pedro Parente e dos Presidentes do
Banco do Brasil e do Banco Central. Juntamente
com todas as cooperativas agrícolas do· País, trataremos de um assunlo da maior relevância Para os
Estados e, em conseqüência, para o País.
Estamos exatamente no período em que se semeia a safra de verão, e as cooperativas se encontram em situação precária de endividamenlo, em situação financeira difícil. E até agora, não foram tomadas medidas que possam alcançar essas organizações que são fundamentais para o desenvolvimenlo da agricultura
É cerio que o Governo, na semana passada,
tomou uma medida de extrema importância, quando
securitizou as dívidas dos agricullores. limitando os
empréstimos em R$200 mil. No entanlo, essa medida adotada pelo Governo não alcança, de forma absoluta, as cooperativas, que têm dívidas rm.ito maiores e que são contratadas para financiar· milhares de
produlores rurais. Não podemos, pórtanto, tratar as
cooperativas como se fossem produtores individuais.
Esse é o primeiro ponlo.
O segundo ponto que quero analisar é que,
mesmo que tenha sido justo com aqueles que devem e que não pagaram porque não puderam, é preciso que se analise a situação também daqueles que
pagaram as suas dívidas. Eles podem sentir-se agora estimulados, Sr. Presidente, num futuro próximo, no
vencimenlo dos seus crédilos para a próxima safra, a
não pagar, esperando que o Governo possa estender
medida equivalente àquela que adotou agora
A meu ver, o Governo demorou demais, porque, no semestre passado, realizamos diversas reuniões das quais participaram alguns Senadores, inclusive o líder do Governo. Apontávamos, naquela
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oportunidade, as soluções ou propostas que o Govemo poderia adotar para resolver o problema do
campo. Penso que teria safdo mais bara1o, Sr: .Presidente, porque agora a securitização vai atingir um
valor de R$7,5 bilhões de dívidas, que vão ser roladas por sete anos, com juros de 3% ao ano e mais a
equivalência produlo. Isso significa que o Tesouro
vai ter que colocar dinheiro para equallzar a diferença da dívida, corrigida normalmente nos bancos,
através da securitização.
Os cálctJos de alguns técnicos chegam à conclusão de que o Governo terá que deSembolsar cerca de R$2,5 bilhões para cobrir essa diferença. Não
fiz os cálculos; estou confiando nos cálculos dos
técnicos, mas, de qualquer forma; aquela solução
imediata que apontávamos na oportt,midade, ou
seja, no primeiro semestre, alcançaria uma cifra
.em tomo de R$1 bilhão. e 600 milhões. portanto teria resolvido o problema de oforma 'anl:eci!Jada, fazendo com que aqueles produtores se preparassem para a atual safra, não• retardando a retomada
de crédito por esses produtores e, além disse, te·
ria um custo menor.
Se a decisão tornada pelo Governo é essà, nós
a respeitamos, maS não podemos respeitar a proposta que está sendo feita para o Governo. Eu,
como Senador integrante da Bancada do Governo,
do PSDB, quero estar S!'Jmpre ao: lildo dos produtores, mas estarei também ao l.ado cjo Governo quando perceber que a proposta que lhe for apresentada
não for benéfica ao Pa(s r:n.as apenas um privilégio a
meia dúzia de pessoas.
A proposta ora apresentada, Sr. Presidente, pretende transi:lnnar dívidas ou pagar dívidas com IDAs.
FIZ um levantamento no Incra e cheguei à conclusão
que as TOAs vencidas têm hoje um valor no resgate
de 58",{, apenas em relação oo seu valor de face, e as
TOAs a vencer têm um valor ainda menor, não chegam a 30% do seu valor de face. Imaginem um devedor do Banco do Brasil ou de tributos que queira pagar
o Governo, e este aceita ·a pagamento dessas dívidas
com b1Uos podres, como se constituem as TOAs, significando um deságio que pode chegar até a 70%
quando os títulos estão a vencer.
Não posso, portanto, concordar com essa proposta que vem sendo discutida por alguns integrantas da Bancada Ruralista e que o Governo está se
predispondo a anunciar, que alcançaria todos os
produlores e tiraria, inclusive, o limite de R$200 mil
estabelecido para a securitização. Será, sem dúvida
nenhuma, no meu entendimento, um negócio até
imoral com o Governo e a sociedade.
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Primeiro, vou repetir o que tenho dito desde o
início, quando analiso questão das dívidas: não é
justo que alguns produlores sejam obrigados a pagar as suas dividas e para isso tenham de vender
tra1ores, equipamentos, colheitadeiras e até parte da
sua propriedade, enquanto outros esperam que tudo
estoure, para que o Governo, pressionado pela reforma a ser votada pelo Cogresso, ceda em favor de
poucos que continuam devendo, apesar das condições ofertadas 'para a negociação das dívidas.
Dizem que esta medida adotada vai atingir os
pequenos produlores, o que é verdade: serão 250
mil atingidos. Agora. colocando-se 250 mil em um
universo de sete milhões de produlores e tirando-se
o percentual, verifica-se que a minoria está sendo aicançada pela securitização das dívidas.
Se o Governo estender essas medidas e transformar dívidas em TOAs. será um escândalo. porque
atingirá pouco mais de 15 mH produlores em um universo de sete milhões.
Particularmente, não concordo com isso e vou
criticar o Governo - que defendo aqui e a favor do
qual voto praticamente em todas as matérias -. se
aceitar essa proposta que, no meu entendimento, é
imoral.
Estamos vivendo um perfodo de dificuldades
para a União, os Estados e os Municípios e enormes
obstáculos para os pequenos e médios empresários
do campo, da cidade e, consequentemente, para os
trabalhadores. A quota de sacrifícios tem que ser de
todos. Agora, simplesmente, considerar a TDA válida para pagamento de dívidas será, sem dúvida nanhuma, algo de imoral e, evidentemente, não posso
apenas concordar, mas irei criticar, de forma severa,
se isso acontecer, denunciarei este acordo que está
sendo feito.
Tarnbém não posso concordar com o fato de
que dívidas que estão sendo pagas com o Banco do
Brasil possam ser feitas com a sobrevalorização dos
bens que estão em garantia. Na semana passada, vi
na imprensa um negócio feito com uma fazenda de
propriedade da famma dos Matsubara, do Paraná,
que inclusive, são meus amigos. Não posso concordar com o valor dado àquelas terras, recebendo-as
em garantia para o pagamento da dívida Um cálculo
grosseiro do Banco do Brasil chegou à conclusão de
que cada hectare irá ficar para aquele banco num
valor R$6.800, o que significa uma sobrevalorização
de pelo menos três vezes em relação ao valor real
daquelas terras.
Se o Banco do Brasil quer receber as suas dividas, comece, por exemplo, recebendo as dívidas
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do Tesouro que alcançam.a R$4,8 bilhões. Mas ninguém, nenhum diretor do Banco es1á autorizado a
simples~nte receber dívidas supervalorizando, porque, do contrário, daqui para frente, será conveniente ser devedor e não bom pagador. Se é bom devedor, tem securitização, há a possibilidade de pagar
com TI!Uos da Dívida Agrária, os chama:los títUos podres, de negociar a sua hipoleca, a sua terra por um
preço supervalorizado. Erní>, por que pagar a conta?
O Governo tem de tomar cuidado para não desestimular os honestos, os decentes e transformálos, também, em inadimplentes do Banco do Brasil,
o que vai agravar, de forma muito mais severa, a situação do Banco, que existe para financiar o pequeno e médio produtores de forma prioritária
Na semana passada, apresentei propostas a
este Plenário e ao Presidente da República, as quais
podem dar solução definitiva ao crédito rural.
A primeira delas aumenta o volume de crédito
rural disponível de R$3 bilhões para R$1 O bilhões,
sem mexer em um centavo do Tesouro, usando 10%
dos fundos que estão aí, o chamado FIF, que poderiam ser transformados em Letra Agricola ou CDB
Verde- como estou chamando.
A Letra Agrícola poderia ser opetada por inter- ·
médio das cooperativas que, juntamente com as
Bolsas de Mercadorias, passariam a financiar não
apenas o custeio das safras, mas também o investimento. essas Letras Agrícolas seriam títulos com
credibilidade e poderiam, inclusive, lastrear as
TOAs, oferecer também mais credibilidade às TOAs
e teríamos lJiha Reforma Agrária mais célere. Como
assim?
Hoje o grande entrave da Reforma Agrária está
exatamente no seguinte: o proprietário da terra resiste à idéia, em primeiro lugar, de ceder a sua terra
por um valor que não seja justo; em segundo lugar,
o proprietário não deseja receber em tílulos com
prazo de 20 anos e que não têm valor algum no
mercado ou, se têm valor, têm 30% ou 58%, no caso
·
de títuios vencidos.
Estou propondo· que essas Letras Agrícolas
possam lastrear as TOAs e oferecer credibilidade. E,
ao se avaliar a propriedade, se ela é produtiva ou
não, deve-se detenninar o valor, cujo preço seria
pago da seguinte fonna: 50% com as Letras Agrícolas, e os outros 50% poderiam ser pagos em TOAs,
não em 20 anos, mas em 1o anos como se faz com
os lotes urbanos
Aqui estão vários ex-Governadores, ex-Prefeitos que sabem que quando se desapropria lotes urbanos o prazo de pagamento é de 1o anos, diferen-
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temente do que ocorre no campo, quando o prazo é
de 20 anos e o seu preço é pago com títulos podres.
Minha proposta visa diminuir a resistência dos
proprietários que, mesmo com terras improdutivas,
muitas vezes, vão à Justiça, como ocorreu na Fazenda dos A1ala8, no Paraná Somente agora a Justiça conseguiu detenninar que essa propriedade fosse destinada aos assentados que lá estão desde
1986, apesar de ter sido demonstrado várias vezes
que aquela te.rra era improdutiva
Essa é uma proposta de viabilização de crédito
para a Refonna Agrária
A outra proposta visa a dar sustentação ao crédito rural e aos investimentos. Hoje não estamos carentes apenas ·do crédito de custeio para plantar as
safras, precisamos modernizar nossas propriedades
para tomá-las competitivas e inserinnos a agricuiUa
de forma competitiva no mercado internacional. E para
fazermos isso precisamos investir em moderrização e,
sobretu:lo, na aplicação de novas tecnologias.
Pois bem, o que estou propondo é que 10% do
FIF seja colocado no Banco do Brasil como crédito
para financiar a produção agrícola no seu custeio,
como crédito para financiar investímerrtos na produção agrícola e investímen!Qs na agroindústria
O dinheiro que hoje está sendo usado para a
especulação, e que portanto não resulta em nenhum
emprego e não resulta em fomento à produção, seria ele dirigido ao fomento da produção e da geração
de empregos. Não sairia um centavo do Tesouro e o
Governo teria, assim, o dinheiro que os bancos utilizam na especulação para a produção e geração de
empregos.
Com 12% de juros ao ano, esse dinheiro poderia ser captado pelo Banco do Brasil, ou seja, pagos
esses tr!Uos pelo Banco na ordem de 9% ao ano,
sobrando 3% para capitalização daquela instituição
financeira Pelo meus cálculos, seriam R$1 O bilhões
que estariam disponíveis para o Banco do Brasil
operar tarrto no custeio da produção quanto no investimento para modernização da propriedade.
Se 3% ficassem com o Banco, teríamos R$300
milhões ao ano no Banco do Brasil, capitalizando-o,
viabilizando-o para que voltasse a praticar uma atividade que ele deixou de fazer, e que está gerando
muitas irregularidades no campo. Uma delas é que
há muitas pessoas, Sr. Presidente, que estão tomando dinheiro no Banco do Brasil para financiar a
produção e estão praticando agiotagem com esse
dinheiro. t: preciso denunciar: tomam dinheiro a 16%
ao ano e, em vez de plantar, emprestam a 1O% áo
mês; portanto, uma prática de agiota e que está sen-
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do feita nas barbas do Governo, sem que se tome
uma providência.
Pois bem, com esses R$300 milhões que o
Banco do Brasil receberia .na diferença da operação
desse crédito, ele colocaria em prática novamente
uma estrutura de fiscalização, para exigir duas coisas: primeiro, que o dinheiro do Banco do Brasil seja
aplicado efetivamente para a produção, para a geração de empregos; segundo, que esse dinheiro seja
aplicado na produção e também em tecnologias modernas indispensáveis para o aumento da produtividade. Não dá para brincar com a Argentina. Não dá
para brincar com o Uruguai. A Argentina, porque tem
um solo muito mais fértil do que o nosso, pode produzir sem fertilizantes.
Para que os Srs. Senadores tenham idéia, fiz
um levantamento da custo de produção de qualquer
cultura na Argentina. Par exeJ1l)la, o custo total para
a produção de uma tonelada' de trigo é igual ao que
gastamos na soma de adubos e defensivos ou agrotóxicos para produzir a mesma tonelada de trigo.
Como vamos competir, se não aumentannos- a eficiência produtiva, que tem que passar exatamente
pela aplicação de tecnologias que estão disponíveis,
mas que não são aplicadas, pois 'faltam recursos e
oportunidade ao produtor?
Entregamos também ao Presidente da República um projeto, um grande programa nacional de calcário. Lembro-me de quando era Secretário de Agricultura do Paraná dos Governos Álvaro Dias e Roberto Requião. Na época, fizemos um mutirão de
calcário, corrigindo praticamente todo o ·solo do Estado do Paraná, com subsidia, porque sabíamos que
a aumento da produtividade aumentaria a arrecadação de impostos e que aqLilo que o Governo estava
colocando para aumentar a produtividade retomaria
na forma de impostos. Isso aconteceu.
Estou propondo, não que se subsidie o calcário, mas que se coloque o calcário em crédito de investimento porque ele vai ter o seu efeito no solo por
dois ou três anos. Não é justo que o produtor pague
a seu financiamento na custeia da safra. que é um financiamento paga em seis meses, às vezes, em oito
meses ou um ano. É preciso colocar-se a calcário na
linha de inves!imenfll. Com isso, tenho certeza de
que vamos aumentar a utilização de calcário.
O levantamento que fiz demonstra que 14%
das necessidades desse insurno estão sendo atendidas. Por que apenas 14%? Porque todas as vezes
que o produtor vai plantar, ele faz uma conta: tenho
R$500 por alqueire ou por hectare, preciso comprar
adtbo, semente e óleo diesel; preciso preparar o
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solo; preciso pagar a mão-de-obra, etc. Faz o cálculo e chega à conclusã() de que o dinheiro não dá
Então, ele corta alguma coisa e quase sempre é o
calcário,. que é exatamente o insumo que vai possibilitar a absorção do adtbo. Além de estarmos evitando o aumento da produtividade, estamos induzindo o produtor a jogar dinheiro fora quando coloca o
adubo na terra sem o calcário.
O Governo não pode prescindir, de forma alguma, de. um programa nacional de calcário, pois esse
é. o insunio mais barato que temas à nossa disposição e que pode, através desse programa, ter a sua
aplicação multiplicada duas ou três vezes. O que
acontec.eu no Paraná, em dais Governos, é que triplicamos a aplicação do calcário tanto no Governo
Álvaro Dias como no Governo Roberto Requião.
Otereci essas propostas de crédito, ofereci
a5 propostas de aumento da produtividade, e ofereço outra proposta que vai muito além da .discussão interna de. nossas políticas. Pesquisei junto à
FAO e ao Banco Mundial ·e obtive os preços das
commodities agrícolas de 1965 para cá Há trinta
anos a União Européia, os Estadas Unidos e o Japão aumentaram de forma significativa os ·subsídios da agricultura, chegando hoje a 350 bilhões
de dólares.
Pois bem, desejava saber qual o impacto desses subsídios no aumento da produtividade, e o estudo me levou à seguinte conclusão: ao ano, a produtividade agrícola nésses países cresceu 1,8%. É
evidente que. no casa de produtividade alta, corno
acorre nesses países, 1,8% ao ano é rnu~o significativo, principalmente tendo em vista o acúmulo dessa
taxa durante 30 anos. A produção agrícola cresceu
2,4% ao ano, sendo que 0,6% foi em função do aumenfll da área e 1,8% em função da produtividade.
A conclusão a que se chega é que as stbsídios agrícolas deram oportunidade aos produtores
dessas regiões de incorporarem tecnologias modernas, a ponto de sua produtividade ter crescido nas
últimas 30 anos quase 50%. Nosso País, que exporta imposto e importa subsídio, não tem condições de
competir. É preciso mudar a regra. Parece-me que a
reforma tributária proposta pela Governo toca na
ponto da redução dos impostos nas exportações.
É necessário também que o Governo brasileiro
negocie de forma mais agressiva a redução gradativa do protecionismo e dos stbsídias das outras regiões do mundo, porque eles são responsáveis pela
diminuição do preço das commodities agrícolas - e
esse é um dado oficial do Banco Mundial - de 0,5%
ao ano. E se acumularmos a redução dos preços
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dos produtos agrícolas, chegaremos à conclusão de
que o preço das commoditles. agrico_las ~íram
20% nos últimos trinta anos. E qual o impacto que
isso traz para um país em desenvoMmenlo, como o
Brasil, que tem sua base econõmica na agricultura?
O impacto é assombroso.
O outro estudo mostra que se, de repente,
acabassem os subsídios os preços dos grãos,
para o produtor, subiriam 20% e o preço do leije
subiria 50%, o que sem dúvida viabilizaria nossa
agricultura. Mas, se de repente acabassem os
subsídios os países em desenvolvimento passariam a ter um mercado maior de compra, ou seja,
de importação, de cerca de R$40 bilhões. O Brasil teria uma fatia muito importante de R$15 bilhões nesse mercado de commodities, principalmente. Somente no mercado de açúcar o Brasil teria uma ampliação nas exportações de R$7
bilhões.
·
Portanto, quando vejo aqui Senadores da Bahia brigando pelo cacau, Senadores do sul do País
brigando pelo café, chego à conclusão de que- não
há corno fazermos uma política de viabilização para
a cacauicultura. para a cafeicultura, para os grãos,
para a pecuária e para o leite, se o Governo brasileiro não interferir nas rodadas de negociação, principalmente do GATT, mostrando de forma agressiva
que é incompreensível, realmente inaceitável a continuação dessa política protecionista que coloca produtos em nosso país no valor de 80%, ou até menos
que isso, do custo de produção sem o subsídio. Isso
é incompreensível!
Com o cacau não foi diferente. O problel'ml do
cacau ao longo dos anos decorreu exatamente das
políticas protecionistas. Inclusive, fizeram trocas
com países concorrentes, trocas comerciais que
possibilitaram o aumento da produção daqueles concorrentes. O Brasil ficou de fora. Está na hora de o
nosso País começar a negociar o seu espaço. Essa
negociação de espaço começa com o Presidente da
República, paSsa pelos· Senadores da República e
vai até os Governadores, sem a mediocridade de ficarmos discutindo eternamente a falta de uma política agrícola. Até se tomará irrelevante o falo de o governo ter um ministro banqueiro, ou que não seja
banqueiro, de chapéu, sem chapéu, ministro que entenda ou que não entenda dos problemas relativos à
Pasta que dirige. Penso que devemos desprezar
esse fato .e simplesmente partir para o seguinte: nas
negociações com o Mercosul ou com outros blocos
econõmicos, o Brasil tem de dizer o que quer em relação à política de subsídios, ao protecionismo, que
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hoje é o grande entrave para o desenvoMmento da
nossa agljcultura.
Não pensem que vamos resolver o problema
da agricultura brasileira com a securitização feija ou
simplesmente com a oferta de créãdo. Be não será
resolvido enquanto não vencermos essa barreira de
preços imposta pelo protecionisrno mundial.
O Sr. Waldeck Omelas- V. ExA COncedEHOO
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com todo o prazer, nobre Senador Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há
cinco minutos o tempo do Senador Osmar Dias se
esgotou. Por i~o. peço a V. Ex", nobre Senador
Waldeck Omelas, que, por favor, seja breve no seu

aparte.
O Sr. Waldeck Ornelas - Senador Osmar
Dias, V. Ex" tem sempre tratado das questiles agrícolas com profundo conhecimento de causa e com
muija responsabilidade, corno agora o faz. São importantes as ponderações que apresenta a respeito
de discussões que estão sendo mantidas neste momento, como tarrilém o são as propostas que apresenta. Tenho sempre buscado chamar a atenção
para a grande heterogeneidade e desequilíbrio que
marcam o nosso País e para a necessidade de levarmos isso em consideração. O País não comporta
políticas homogêneas, lriformes. Quero chamar a
atenção, em particular, para a região oeste da Bahia, que, hoje, participa com 2% da produção nacional de grãos, um número que pode parecer irrelevante, considerada a forte produção do Rio Grande
do Sul e do Paraná,_ ma&- que é-extremamente significativo quando se considera que se trata de uma região nordestina. Essas novas fron1eiras·precisam de
atenção especial por parte do Governo, quando da
execução das suas políticas de expansão da produção agrícola. O Brasil é um país muito feliz, que
pode crescer não apenas com os ganhos de produtividade, a que se referiu V. Elt§, mas também ainda
mediante a incorporação de alguns falores. A região
oeste da Bahia, uma fronteira implantada sem os
subsídios do crédito rural e sem o crédito subsidiado
do Proterra, requer atenção especial. Deve haver
uma orientação específica aos agentes financeiros
na renegociação dessa dívida, no acordo que foi leito, até porque se trata de uma fronteira ainda não inteiramente ocupada, mas apenas embrionariamente,
incipientemente, ocupada. situando-se mais amplamente no contexto do que nós chamamos de cerrado setentrional, ou seja, aquela área que abrange o
oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sudoeste do
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Plaul e praticamenle todo o Estado do Tocantins,
que constib.Ji Lina válvula de escape muito grande,
muito significativa para a grave crise social que nós
enfrentamos no nordeste. Quem, ao aduzir esses
comen1ários, CUI!1lrimenlar V. ExA pelo prom.rlciamen1o que acaba de fazer.
O SR. OSMAR DIAS - Já vou concluir, Sr. Presidente.
Aceifo o apar!e do· Senador Waldeck Omelas
como parte do meu pronunciamento, ao mesmo
tel11l0 em que afirmo que o trabalho de S. ExA na
comissão que foi iiJ1llantada para o desenvolvimento do Vale do São Francisco com certeza irá colaborar muifo para o desenvolvimento daquela região, inclusive como exeiJ1llo para outras regiões do Pais.
Nós precisamos integrar-nos competitivamente. Não é aceitando títulos podres em troca de dividas ou tribu!Ds que o Governo brasileiro irá ajuder a
agricultura Essa ajuda só será passivei se tivermos
uma politica mais agressiva e competente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com
a palavra o nobre Senador L.aum CBill>OS~ ·
S. ExA dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do bradar.),- Sr. Pre. sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, seguindo o caminho do
Banco Mundial, vem pedir desculpas. Naturalmente,
desculpas pelo que não fez, porque ele sempre afirmou que com o seu plano de combale à inflação,
através do esmagamento de uma pretensa demanda
efetiva demasiadamente elevada - o perigo do consumismo brasileiro-, linha experimentado a sociedade brasileira uma série de melhorias durante o processo de Imposição do plano, copiado lpsls lltterls
da Argentina, de Cavaflo, e do México. Pedir desculpas e dizer que chegou ao fim o sofrimento que ele
dizia inexistir é uma flagrante incongruência.
Mas, ao mesmo tempo, recém-egresso do FMI,
onde prestava_os seus s_ervjços pessoais, o Ministro
Pedro Malan, nos Estados Unidos, afirma que o FMI
está praticando na América Latina uma politica perversa, anlipoda daquela que os Estados Unidos estão adotando.
E Malan na sua farsa externa pergunta por que
acontece esse falo, por que o FMI obriga o Governo
brasileiro a adotar medidas restritivas numa economia já deficiente de oportunidades de emprego,
numa economia cujos dados e números parecem pipocas que ·explodem a cada mês, se não acompanharmos diariamente os rúneros, que são sonegados,
inclusive pelo Banco Central, ficamos perplexos.
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Eu, por exemplo, estava ainda digerindo os dados relativos à existência de 500 mil crianças prostitutas entre 1o e 15 anos, quando sou surpreendido
com o falo de 500 mil já ser um dado arcaico, um
dado dinossáurico, porque agora a modernidade nos
apresenta 2 milhões de crianças prostituídas nessa
faixa etária
Esta é a modernidade que traz de volta o medievo, a hanseníase, a dengue, a febre amarela, a
fome epidêmica. Essa é a modernidade instaurada
pelo FMI via governos subservientes como Collor e
FHC. Enquanlo o governo norte-americano, que se
diz preocupado com o equilíbrio orçamentário, apresenta uma dívida pública de US$4,9 trilhões, o Governo brasileiro está acuado e continua completamente inerme, porque não consegue enfrentar o sistema bancário.
A bancocracia brasileira il11l9de, obstaruiza o
resgate da divida piblica, cujo serviço no Brasil é,
relativamente, o maior do mundo. O Governo brasileiro é refém da dívida pública interna, irmã siamesa
da dívida externa. Cada brasileiro nasce hoje devendo US$1 mil de dívida externa e. aproximadamente,
US$1 mil de dívida interna. Não temos casa, alimeiltação, el11lrego, não temos futuro, mas, graças a
essa modernidade, temos US$2 mil per capita de
dfvida ao nascer. E temos a obrigação moral de
pagá-la, diz a moral da subserviência, diz a moral de
joelhos. Somos obrigados a pagar o compromisso,
porque, se não o fizermos, estaremos desonrados.
Mas os brasileiros, antes de nascerem, jã estão devendo. Qual o compromisso feilo por essas crianças
que já nascem devendo US$2 mil?
Isso estarrece a própria direita norte-americana. No Conselho de Segurança Nacional dos Estado
Unidos, um amigo do ex-Presidente Bush afirmou:
"A maneira pela qual o FMI está cobrando a dívida
externa da América Latina está destruindo a classe
média no continente e criando uma situação revolucionária. prestes a explodir diante da segurança nacional dos Estados Unidos". Quem diz isso não é um
petista de esquerda, um marxista ou um socialista. É
um homem da direita "bushniana", que afirma que o
FMI está destruindo a classe méãiB e provocando urna
situação explosiva no continente latino-americano.
Portanto, não é de estranhar que um outro órgão da ONU, a OIT, em sua última reunião, afirme
que o FMI é o grande responsável pelo empobrecimenlo dos países pobres e pelo enriquecimenlo dos
países ricos. Portanlo, os cinqQenta anos de existência do FMI. que agora transcorrem. não devem ser
objeto de nenhuma comemoração.
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O que o Brasil faz hoje, vender e!lllresas estatais, a Inglaterra obrigou Campos Sales a fazer desde o seu primeiro ano de governo. Ele colocou à
venda 9llllresas estatais como a Central do Brasil,
penhorou a Companhia de Água do Rio de Janeiro,
aumentou a carga tributária, demitiu funcionários
para enxugar as despesas do governo e equilibrar o
orçamento, foi obrigado, pelos banqueiros ingleses,
a criar um i!lllOSto-ouro sobre a importação, à fim de
pagar em moeda forte, n!lo em real de hoje, mas em
ouro, a dívida externa brasileira aos Rholschikl ingleses.
Quando deixou o governo, depois do enxugamento, Campos Sales foi apedrejado pela população
desempregada e 6!lll0brecida por um plano em tudo
igual ao que se apr~ca de novo no Brasi da modemidada
Esse plano aplicado no princípio do século
mostra que o FMI não é senão uma figura emblemática, um órgão de articulação da voz do dono, da voz
imperialista que nos comanda: lá de fora
As mesmas medidas tomadas por Campos Sales são impostas ao governo brasileiro, ao governo
argentino, ao governo mexicano. O FMI, que fOí criado para evitar desequilíbrios no balanço de pagamentos, que fechou os olhos todas as vezes em que
os banqueiros do mundo se enco"travam abarrotados de dinheiro, que fechou os olhos na crise do final dos anos 60, quando os eurodólares e petrodólares abarrotaram de disponibilidade aqueles bancos,
permitiu que todas as regras que presidem os empréstimos internacionais fossem menosprezadas.
O FMI permitiu que o Brasil, a Argentina, o México e todos os países periféricos se endividassem
além de suas possibilidades. E para quê? Para que
os banqueiros internacionais encontrassem a quem
emprestar o dinheiro ocioso que sobrava na banca
mundial. Naquela ocasião, o FMI não foi rigoroso
como fora, por exemplo, ao término da Segunda
Guerra Mundial, quando restringiu extremamente
nossos e!lllréstimos externos, a fim de facilitar a entrada dos investimentos diretos do transplante de capitais que os ÉS!ados Unidos precisavam.fazer, para
evitar o retomo da crise de sobreacumulação que
caracterizou os anos 30. Portanto, o capital sobreacumulado tinha, naquela ocasião, que ser transplantado para cá. Por isso o FMI inibiu o nosso endividamento externo, limitou-o para que os investimentos diretos, o capital estrangeiro, pudessem vir a ser
o hospedeiro privilegiado e o dinamizador contraditório da economia brasileira.
Esse capital de ponta, que representava a modernidade da época, obrigou os países pobres a
concentrarem a renda, a reduzirem os salários reais,
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tudo sob a batuta do FMI, a fim de criarem um mercado de 1 Oo/o de pessoas elitizadas e privilegiadas,
que gozassem as benesses da concentração selvagem de renda como consumidores privilegiados dos
produtos de luxo que abarrotaram a periferia
Naquela tempo, o BNDES não tinha o "s" do
social, que hoje foi incorporado ao seu nome. De social, o BNDES nunca nem soube o significado real.
Criado em 1953 com adicionais do Imposto de Renda, o BNDES é o gestor dos fundos dos trabalhado-·
res, dos recursos amealhados do trabalho sacrificado do trabalhador coletivo brasileiro, como o FAT,
por exemplo, que é repassado aos capitalistas a taxas de juros irrisórias. O BNDES, que diz que é o
responsável pelo processo de privatização gratuita,
de doação de empresas estatais, foi também aquela
ponta do triângulo das Bermudas que existe no Rio
de Janeiro, onde tudo desaparece. O famoso triângulo das Bermudas, um apelido que o povo brasileiro deu àquele triângulo perverso situado no centro
do Rio de Janeiro e cuja ponta ergue-se com o mais
luxuoso edifício que já vi em minha vida, em qualquer parte do mundo, que é a sede do BNDES, o social, luxuoso!
Geisel tentou, pelo menos, no último dia de seu
Governo, salvar alguma coisa e Impedir que fundos
do T escuro Nacional fossem doados à famflia do Sr.
Maluf, para salvar as eficientes empresas privadas.
Esses que falam na eficiência do mercado e das empresas privadas, que fizeram eles lá do outro lado da
cerca, quando deixaram o Governo para serem empresários? Roberto Campos ajudou a quebrar um
dos mais antigos bancos do Estado de São Paulo.
São inúmeros os malogros que esses privativistas
sofreram quando estavam na esfera privada Mas
eles sabiam muito bem como "mexer os pauzinhos"
e articular, como agora o Governo parece que está
fazendo, doando, repassando ou arranjando R$7
bilhões para socorrer o setor rural da economia
brasileira
Ainda há muito dinheiro neste País, ainda sobejam os recursos para certas finalidades, depois
desse processo que levou necessariamente à falência do próprio Estado, nas tetas do qual, como dizia
An1õnio Delfim Netto, eles vivem mamando - os empresários privados, os eficientes,-os modernosos até que secassem. Mas essas tetas não secaram
ainda, pois há um conluio, obviamente, entre todo o
mercado privado, conluio em que comerciantes e industriais são portadores de títulos da dívida pública
e, portanto, dividem com banqueiros o serviço fantástico da dívida pública brasileira
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As doações, os eslfmuos diretos realmente se.
reduziram. Não· é possível mais dizer, como dizia
Delfim Netto quando Ministro, pela segunda vez, que
é preciso que o Governo faça chover dinheiro nas
cabeceiras da agricultura para inigar toda a economia brasüeira. Portanto, depois desses despropósitos é necessário que se diga que a crise por excesso de concentração de renda, por excesso de concentração de riqueza e de destruição do mercado interno de base, que a crise que resultou da dinâmicas
dos empréstimos internos dos anos setenta, a dívida
externa acrescida, permitiu nos anos setenta que industriais e capitalistas importassem máquinas e
equipamentos, mantendo o processo de crescimento, tanto nas empresas privadas quanto nas estatais.
O dinheiro era tanto que em 1972, antes do primeiro
aumento do preço do petróleo, a dívida externa brasileira passou de seis para nove e meio bilhão de
dólares. O que foi feito com esse dinheiro? Mantido
em reserva.
O Brasil de Simonsen ·tomou dinheiro emprestado lá fora para pagar juros aos banqueiros, sem
fazer nada com esse dinheiro. Manteve U$4 bilhões
em reservas intocáveis, apenas para pagar juros sobre o dinheiro.
Assim, é óbvio que foi a burguesia brasileira,
os políticos brasileiros, os grandes administradores
esquecidos que padecem de amnésia, foram eles,
sem dúvida, os principais responsáveis, inspirados
no FMI, pelo incremento, pelo aprofundamento das
diversas crises na economia brasileira, incapazes de
confessar os erros cometidos e procurar um diagnóstiço sério e uma terapêutica adequada aos problemas nacionais.
O que vemos é que a visão individualista, a visão empiricista, a visão da idiotia da aparência, de
repente faz com que o grande processo negativo de
aprofundamento da crise da economia e da sociedade brasileiras se estilhace em dezenas de crises: na
crise da educação, da saúde, das finanças públicas,
da divida externa, do ensino, das estradas esburacadas. E ninguém sabe e percebe que existe uma
unidade nessas crises todas, que todas tiveram uma
matriz comum e que agora percebemos, nesses estilhaços de crises, apenas os sinais efêmeros locais
da grande crise que foi urdida no processo selvagem
de desenvolvimento do capitalismo brasileiro.
Portanto, não é de se estranhar que entre essas crises haja também uma crise de legitimação. O
poder militar que se legitimava através do desenvolvimentismo econõmico empurrou com a baniga esse
desenvolvimento além das fronteiras permitidas pe-
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las leis da economia, a fim de manter o poder politico nas mãos dos militares. Quando o processo iria
desmoralizar os próprios militares à frénte do poder,
eles passaram para os civis o grande "abacaxi": a
administração da economia já "inadminisfrável", com
U$28 bilhões só naquele grande acor:do nuclear feito
com a Alemanha, que nunca tinha produzido, jamais
em sua história, nenhuma usina nuclear. E foi feito
um acordo de U$28 bilhões com o Brasill
E assim, somando erro em cima de engano,
chegamos a essa situação. E não encontramos ainda um Governo capaz de ter. a coragem cívica, a
hombridade, a ÕIQOidade de fazer um diagnóstico
real, concreto e objetivo da nossa situação e passar
a atingir o fUcro dos nossos problemas, das nossas
contradições: a concentração excessiva de renda e
de riqueza, a acumulação de capital, que levou o
Governo a se exaurir na tentativa de ceder as suas
tetas, cada vez mais magras, para alimentar esse
capital, que não pode viver do mercado, mas tem
que sobreviver do próprio Estado que eles dizem
combater. Jogam a rupa de tudo isso em cima dos
9,6% da população economicamente ativa blasileira,
que são os funcionários p(blicos, os aposentados,
as crianças desamparadas. Assim, o genocídio se
transforma em uma mentira, em um engano, em um
engodo, onde a covardia creSce e se ajoelha diante
das vozes externas que nos comandam.
Se a América Latina não encontrar formas
mais dignas de pagar a dívida externa - repilo eu
aqtilo que foi dito por um membro do Conselho de
Segurança Nacional dos Estados Unidos: se a América Latina continuar a ver destruída a sua classe
média.••porque uma vez empobrecida as bases da
população, reduzido o salário a míseros R$70,00 por
més, é preciso empobrecer agora classe média,
para continuar a pagar o serviço da dívida interna,
para continuar a pagar o serviço da divida externa,
para continuar a manter os esqueletos das obras
inacabadas.
A classe média, agora, é convocada a entregar
tudo que lhe restou. O que vemos, infelizmente, é
muito triste: PhDs, mestres e bacharéis empregados
corno porteiros e, assim corno meu filho, motorista
do Tribunal de Contas por concurso.
É dito: "Vamos resolver essa situação com a
educação!" A educação não resolve; a:educação é
abstrata; a educação sem emprego; a educação
sem objetivação do saber e sem oportunidades de
trabalho não existe e não tem poder de modifiçar
coisa alguma, mas de apenas aprofundar o des:contentamento social.
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Portanto; o que vemos é que o engodo se sobrepõe ao engano. E lá fora, o Sr. Pedro Malan reconhece que é absurda a maneira pela qual ele aqui
dentro gere, de acordo cpm os mandamentos do
FMI, a nossa economia e a nossa sociedade.
E agora, diz o FMI, que é preciso, primeiro, aumenlarmos a carga tributária no BraSil, para pensarmos, depois, em reduzir a taxa de juros. Quantas
versões justificadoras o FMI não tirou de sua algibeira, de seu colete, de sua cartola de mágico, para
justificar o aumento da taxa de juros que pesa sobre
a América latina dilacerada?
Agora, há mais uma vetsão: é preciso que o
Congresso aceite rapidamente a reforma tributária,
porque, segundo o FMI, sem o aumento da reforma
tributária, não se pode pensar em reduzir a taxa de
juros. Depois da reforma tnbutária, será que haverá
alguém capaz de usufruir o paralso de um pais "bancocrático", em que a taxa de juros tome-se razoavelmente humana?
Trata-se de mais um engodo, de uma promessa que vem por aí para dourar a pnula e impor ao
Congresso a transformação da Constittição, pc:-que
existe uma ordem sobrenacional, superconstilucional, que é a ordem do FMI, que Sll i!ll)Õe sobre as
constituições da Argentina, do Brasil, da Venezuela
e do México. O FMI não quer saber o que as nossas
consfiluições rezam. o que quer saber é o que é necessário legislar, qual é a ordem jurídica que é necessário pOr em prática para que as suas medidas
destmanaS sejam impostas aos povos periféricos,
aos povos dominados, aos povos dependentes de
todo esse processo devorador.
Assim, penso cumprir a minha obrigação corno
Senador pelo Distrito Federal, ao apontar os descaminhos, as contradições, o diz hoje e desdiz amanhã, a amnésia social corno o ingrediente necessário à aplicação dessas medidas perversas. Depois,
corno os gêngsteres mandam flores, eles vêm pedir
desculpas peiQ. genocfdi9 que praticaram.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi sepultado hoje
em Salvador o empresário Mamede Paes Mendonça.
Filho de Sergipe, ali trabalhou, a princípio no
ca~. lavrando a terra oom suas próprias mãos;
depois, no pequeno comércio. Dali se deslocou para
Salvador, onde ingressou no comércio de lojas de
artigos domésticos e de alimentação em geral. Nas-
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sa atividade prosperou; tomou-se um precursor, um
pioneiro do desenvolvimento de supermercados no
País a partir de Salvador.
As lojas que então construiu e pôs em funcionamento primavam pela organização, pela higiene,
pelo bom serviço ao públioo. Eram, além do mais,
fontes de multiplicação de riqueza no Estado pelo
desenvolvimento de suas atividades na aquisição de
produtos destinados à revencla, provenientes ela
agricultur;~. De Salvador, desenvolveu suas atividades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Era um homem simples de fato e não por elogio
após a morte. Era um homem simples, de letras primárias inacabadas, extremamente empreendedor e
generoso, criando e multiplicando ~ empresas ao
mesmo te~ alargava o campo do emprego; beneficiando larga parte da população quer no oentro,
quer na periferia da capital.
Era, por outro lado, o empresário
por sua
instrução, não podendo ter a grande visão da yicla
social e educativa, não recusava, entretantl, sua ajucla
a todos os empreendimentos que, na Bahia, se· cJesen.
volviam e ainda se desenvolvem nesse setlr: · · ··
Não havia instante em que as instilúções de
assistência social ou de natureza cultural precisassem de ajuda a que se rect ISasse o empresário Mamede Paes Mendonça.
.
.
.
Era cativante no trato. Em regra, Sr. Presidente, os homens que eririqueoern, vindos das camadas
mais simples da população, tomam-se também vaidosos. Paes Mendonça guardou a simplicidade•.
Para que se sbubesse que ele se encontrava em alguma reunião social, era preciso procurá-lo. Procurado, era um cicladão oomum; não deixava transparecer o poder econõmico de que era detentor..
A moléstia o aoolheu e o levou à morte. Os
Anais do Senado, que registram sempre a vida de
personalidades ilustres, deve oonter também um lugar para anotar a morte dos homens simples que foram úteis à sociedade. Assim foi Mamede Paes
Mendonça.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda
S. Ex'! dispõe de 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOI..LANDA- (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, dois assmtos me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro,
para lamentar o clesaparecir:nentl, ontem, do ex-Prefei..
to de Recife, Augusto LLCena. Esse proeminente homem nasoeu na Paraíba, Mmicípio de Guarabira, for- .

que,
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rrol.l-5e em Direito, pela tradicional Faa !Idade de Direito de Recife, e lá constniu uma exerqJja' vifla pública.
Augusro Lucena foi Vereador durante duas Legislaturas; Prefeito per dois períodos administrativos;
Deputado Estadual per três Legislaturas; e, Deputado Federal por uma Legislatura Mas, sobretudo, foi
na condição de Prefeito da Capital do meu Estado
de Pernambuco, que destacou-se corno um administrador preocq>ado com as áreas mais pobres daquela
cidade, pelas quais trabalhou incansavelmente.
·
Não existe um bairro de Recife que não contenha uma obra realizada pelo então Prefeito Augusto
Lucena
Era como ele mesmo gostava de dizer: um prefeito dos morros e dos alagados, um prefeito que se
identificava rom o cidadão comum da cidade, com a
população mais humilde e que por ela trabalhava incansavelmente.
:: . Augusro Lucena marcou a vida politica do meu
Estado pela sua participação, pela sua cultura, pela
sua inteligência e sobretudo pelo seu amor à políti0<1. que fazia com maestria, com seriedade e com total dedicação..
. Augusto Lucena era casadO' com Dona Yêda
Arcoverde Lucena, uma senhora também extremamente operosa e que, ao seu lado, lhe ajudou em todos os cargos públicos que exerceu. Dona Yêda esteve sempre a.o seu lado em todos os momentos e
foi, sem dúvida, um pcnto forte na trajetória desse
d~icado P<>lílico pernambucano.
Augusto Lucena deixa uma filha, Silvana Bulity, neste momento abalada com o desa.parecimento
de seu querido pai.
·.. . Por isso, Sr. Presidente, Sr% e srs. Senadores, -é·que-na-to·rma·do art 218, estou encamin.hando à Mesa requerimento em que solicito voto
de pesar pelo desaparecimento do Dr. Augusto Lucena. Estou certo de que essa lacuna será enormemente sentida na vi.da política do Recife e do
meu Estado, mas ficará para as futuras gerações
o seu exemplo de político operoso, de político dedicado, de político que administrou a coisa pública, olhando para as populações mais humildes e
mais sofridas.
Por isso, neste momento, faço questão de registrar, desta tribuna, a Perda que Recife e Pemambuco sofrem com o desaparecimento desse grande
político que foi Augusto Lucena
O Sr. Romero Jucá- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço 0 nobre
Senador com muto prazer.
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O Sr. Romero Jucá - Gostaria também de
associar-me ês colocações que V. Ex" faz aqui no
plenário a respeito da figura pública, política e administrativa de Augusto Lucena Tive a honra de
servir na administração do então Prefeito Augusto Lucena. Comecei minha vida pública dirigindo
o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, autarquia da Prefeitura de Recife, na administração
do mesmo. Sem dúvida nenhuma a perda de Augusto Lucena para Pernambuco e para a história politica do Nordeste, é muito grande. Foi
prefeito de Recife mais de duas vezes, tendo
uma trajetória de obras e realizações naquela
cidade, inclusive de uma forma peculiar; fazer
política com tiradas folclóricas, ações de cunho
extremamente popular, mas, por isso mesmo,
com uma conotação muito forte de trabalho social no Recife.
Quero associar-me à iniciativa de V. Ex" e, aqui
no plenário, deixar minhas condolências à tamilia e
a toda a politica de Pernambuco pela grande perda
do nosso querido Augusto Lucena
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço ao
nobre Senador Romero Jucá a genbleza de seu
aparte, que incorporo com muita alegria ao meu registro feito nesta tarde, na tribuna do Senado.
Na verdade, todos nós lamentamos profuldamente o desaparecimento do Dr. Augus1D Lucena, que
era um abnegado da causa pública, um homem que
se dedicou com toda a sua inteligência e capacidade
de trabalho à causa das pessoas mais humildes, dos
recifenses, sobretudo. Corro ele sempre assinalava,
era'o prefeito da cidade pcbre, do lado pobre da cidade. Mesmo assim, não deixou de rasgar avenidas no
Recife, de constnir ginásios, de investir·na educação,
na saúde, no sistema de transportes da capital pernambucana Por isso, sempre mereceu a aprovação, o
respeito e a admiração dos pemarnbucanos.
Portanto, Sr. Presidente, estou encaminhando
este requerimento à Mesa, para que o Senado pronuncie-se neste voto de pesar ao ex-prefeito Augus1D
Lucena
O segundo assunto que me traz à tri:luna é um
rrotivo de alegria: regisbar os sessenta anos de uma
das empresas pernambucanas de maior relellància, de
maior importância, de maior conceito entre todas as empresas públicas. Refiro-me à E"lJI'ésa Pernambucana
de Pesquisa Agropecuária - IPA -, que completa agora
sessenta anos, portanto, mais de meio século de bons
serviços prestados à pesquisa em nosso Estado.
A Empresa Pemambucana de Pesquisa Agropecuária nasceu Instituto de Pesquisas Agronômicas
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de PemarrtxJco, em 1935, com a sigla IPA, conservada
até hoje, frUo da capacidade que tinha o entã> Governalor Carlos de Uma Cavalcanti de ootever t.m futtxo
promissor e glorioso para a agropecuária brasileira, càca:lo em novas tecnologias e em novas pesq1 iscs.
Desde então, a 8fTlliOOél passou por ducs significaivas 1ransformações: a primeira, em 1960, quando virou autarquia, e a outra, em 1975, oo ser convertida em
8fTlliOOél p(i:Jiica, com a dénominaçãJ que tem hoje.
Essas alterações retratam a preocupação de
governantes, de dirigentes e de servidores em ter o
lPA como uma entidade sintonizada com a personalidade jurídica que melhor lhe permitisse cumprir a
sua missão institucional e que lhe assegurasse permanente atualidade, mantendo-se na vanguarda da
geração e do desenvolvimento do conhecimento
científico no campo agropecuãrio.
O sentido permanente de aggiomamento e de
antevisão do futuro nasceu com a sua própria criação. Foi o primeiro instituto de pesquisa agronõmica
do Nordeste e o segundo do Brasil, antecedido apenas pelo Instituto Agronómico de Campinas, São
Paulo, fundado na época do Império.
Como é sabido que o que faz o nome e o bom
conceito de um instituto de pesquisa é a qualidade
dos seus pesquisadores, a política de contar com
pessoal de reconhecido saber sempre foi uma
constante do lPA. Sempre foi grande o número de
pessoas, no seu quadro de pesquisadores, com o
grau de mestrado e doutorado, por exemplo.
O intercâmbio com outras instilúções de pesquisa é outra característica da vida institucional do
IPA. Assim, em âmbito naciónal, compartilha experiências e conhecimentos com outras instituições
como a Superintendência de Desenvolvimento· do
Nordeste {Sudene), Banco do Nordeste {BNB), Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade
Federal de Pernambuco, Universidade de Slio Paulo,
Universidade de Viçosa. lnstitt1o Agronõmico de Campincs, Empresa Brcsileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa -, e, no con1ex!il internacional, mantém cooperação com a Fundação Ford, as universidades do
Texas, da Geórgia e de Purdue, nos Estados Unidos,
com a FAO e como CIAT,dentreoutros.
A despeio de larçar os seus 1enlá::Uos para o Brasi
e além fronteiras, o lPA tem sua atJ.a;:!b prepondelanlemer1e wlla:ia para Perrartxm e para o Nordeste.
Sessenta anos de atuação lhe permitiram acumular mlitos conhecimentos e informações quanto
às propriedades físicas e químicas e quanto à fertilidade do solo da região. Na área da botânica, seu
acervo é tão grande e significativo que hoje é a insti-
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tuição que detém o maior e o mais antigo herbário
do Nordeste e um dos maiores do Brasil, com cerca
de cinquenta e seis mil exsicatas, amostras dessecadas de plantas, com identificação do exemplar, do
coletor e do local da colheita.
Na área de fitossanidàde reside uma expressiva contribuição dessa empresa ao desenvolvimento
da agropecuária e à defesa do meio ambiente. com
a identificação dos agentes causadores da cJgarrinha da cana-de-açúcar e do moleque da bananeira
e com a descoberta dos métodos de controlá-los
biologicamente, por meio de fungos. Também do
IPA são os trabalhos que resultaram na oferta de
inoculantes, que, utilizados em leguminosas, fixam o
nitrogênio ao solo, com redução de custos e sensível melhoria do seu grau de ferblidade.
Atualmente, a empresa está trabalhando para
obter mudas de banana e de batatinha isentas de
doenças virais, fúngicas e bac1erianas.
Em decorrência das pesquisas realizadas com
hortaliças, foi possível introduzir a cultura do toma1e
no Vale do São Francisco, em escala comercial, o
que ensejou a instalação de grandes indústrias processadoras ria região. Cerca de oitenta por cento
das semen1es dessa herbácea aí utilizadas e mais
de cinqüenta por cento das sementes plantadas no
Brasil levam a marca lPA.
A cebola é outra hortaliça que recebeu tratamento preferencial nas programações de pesquisa,
tendo a empresa desenvolvido tecnologia pioneira
para regiões tropicais, ao conseguir produzir sementes no semi-árido, sob o processo denominado vernalização artificial. Em conseqüência desse eflllenho,
já foram gerados diversos cultivares que ganharam a
pre1erênc!a de plan1edores e consumidores.
A pecuária bovina foi outro alvo de um in1enso
trabalho de pesquisa do lPA, do qual derivou a criação da bacia leiteira de Pernambuco e sua expansão para o Estado de Alagoas. Foi por seu esforço
que se deu a introdução do gado holandês no Estado; a prática de inseminação artificial; o aleitamento
artificial de bezerros; o emprego da uréia, da tórua,
do sorgo e da palma forrageira na alimentação dos
animais; o controle da tuberculose bovina; a introdução do capim bulfel; o estabelecimento de técnicas de
engorda confinada com uso de slbprodutos da canade-açúcar; a definição de sistemas de criação de bovinos de leite e de corte na regiro canavieira do Estado,
bem como a criação do bimestiço girolando.
Em decorrência ainda das pesquisas executadas em seus campos experimentais, foi possível
criar o camarão de água doce em escala comercial,
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~im corro deserNo~er projelos de criação d:l canarao
marinho, em coopera;:i!il com tma errpresa chinesa.
No focanle às frUas, o lPA já pOde oo1ocar à disposiçã:> dos prociUores l.lll conj!Ml expressivo de resl.ita:los, entre os quais se mencionan: técnicas pam
produçlk> de aba:axi, no períod:l da entressafra, entre
os meses de abril e jUho; tecnologia pam o corte da bananeira e uso de nulas ~ de proc1Jzir cachos
mais pesa:los; mélodos de sobre-enxertia do at-acáeiro; cUtivll'eS de goiéiJa pam fins induslriais; vaiedades
de graviola mais prod!Jivas; comole biológico da broca
de bananeira e ~icaçã:l vegelaliva da acerola.
Pesquisas são ainda encontradas com amiláceos- mandioca, cará e batata-doce-, com vistas ao
desenvolvimento de espécies mais produtivas e resistentes a doenças e, no caso da mandioca, à introdução de novas técnicas de plantio, manejo e beneficiamento. Com o feijoeiro, foram executados trabalhos de melhoramento, de que resultaram· cultivares
mais produtivos e resistentes a pragas, largamente
plantados na região de lrecê, na Bahia
A ação do lPA lez-$8 sentir ainda <;om a uti6zação do sorgo - na produção de grãos e forragem - e
da seringueira Em arrilos os casos, pesquisas determinaram o m.;lhoramento genético desses cultivares, de modo que produzissem mais em menor tempo e fossem menos infensos a pragas e doenças.
Sabiamente, o IPA aplica a si o princípio de
que ..6 tem futuro quem tem passado. A julgar pelo
passado, podemos assegurar que o seu futuro será
altamente promissor. Se mais não foi feito foi parque
as condições não o permitiram, pois boa vontade e
dedicação não fiütararn aos seus servidores.
Ao tempo em que tomo p(blica minha satisfação pela existência e atuação dessa empresa pernambucana de pesquisa e com os inúmeros resultados positivos que já alcançou para a agropecuária,
principalmente de Pernambuco e do Nordeste, faço
um alerta às nossas autoridades para que lhe emprestem todo o apoio financeiro para que possa ainda atender oÜiras áreaS do Estado que precisam
contar com suas pesquisas e o conhecimento de
seus técnicos. Nesse rol, incluo a agriculli.ra irrigada
do São Francisco, que necessita de tecnologia pós-colheila, principalmente pam tn.tas destinadas à exportação; os brejos de altitude, totalmente inexplorados e
que têm condições de se transformarem em nova fronteira agrícola do Estado; a Zona da Mata, que espera
mais do IPA para explorar os cerca de oitocent:ls 11111
hectares não ocupados com a cana-de açúcar.
Por tudo isso é que posso concluir: o futuro do
IPA é ainda muito vasto, mais vasto do que as fron-
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!eiras de Pernambuco, ~o vasto quanto é vasto o
Brasil.
Muilo obrigado! (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Joel de Hollanda, o Sr. Va/mir Campe/o deixa a cadeirada presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente •

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presidência, antes de conceder a palavra ao próximo OICilor, deseja associar-se às manifestações de pesar expressas
pelo Senador Joel de Holl<n:la pela morte d:l Dr. Augtslo Lucena, politico de rafzes pclplill'eS e de grande i'l!egtidade que marrou profundanenle a vi:la e a politica de
Pernambuco, principalmente corno Prefeito de Recife.
Com a palavra do Senador Francelina Pereira
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -·Sr.
Presidente do Senado da República, José Samey,
Sr<s e Srs. Senadores, modestamente represenlo o
Estado do Maio Grosso do Sul, que teve a graça divina de ser cortado pelo Pantanal, decantado em
prosa e em verso no mundo inteiro.
Venho de um Mato Grosso do Sul de terras férteis e generosas, mas que, por ser limítrofe de países irmãos como o Paraguai e a Bolívia, freqUentemente tem sido objelo do noticiário da imprensa nacional, como rota, por exemplo, do narcotráfico. Ainda ontem, a televisão mostrava a lodo o Brasü tma
carga de SoO loneladas de cocaina apreendida em
uma fazenda situada em território sul-malogrossense.
A imprensa também tem comentado muilo sobre o trabalho escravo no Brasil, sobre a exploração
que se faz do trabalho infantil, do trabalho das crianças que deveriam estar nas esoolas e estão trabalhando em lugares subumanos.
Com efeilo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
dados da Secretaria de Planejamento do meu Estado informam que existem cerca de 364 carvoarias e
entre 6 a 1o mil trabalhadores, além de 2.500 crianças no maciço florestal do Estado, localizado no eixo
Campo Grande-Três Lagoas, incluindo ainda os municípios de Ribas do Rio Pardo, Água aara, Santa
Rita do Pardo, Brasilãndia e Bataguaçu. São trabalhadores cuja maioria vem de outros Estados da federação, que são submetidos ao regime de semi-escravidão, e que, lamentavelmente, inclui a exploração do trabalho infantil.
Além das condições subumanas de trabalho,
ali se tem constatado violências em relação às ga-
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rantias individuais dos cidadãos, tais.como a apreenlamente com o .Governo do Estado, l!flEllll-Se no afã
são de suas carteiras de-trabalho, o uso de violência
de tentar ilidir, de uma vez por todas, esse ·grave
para intimidar os operários e distribuição de bebidas
problema social que assola o Brasil e, particularmenalcoólicas, para depois denegrir a imagem do trabate, assola o Estado de Mafo Grosso do Sul.
Esse encontro teve a finalidade de sensibilizar
lhadbr e surrupiar-lhe os direitos.
e envolver todos· para a erradicação do trabalho inEsse quadro ·vem selldo denunciado ao Pais
desde 1990. Já há alguns anos o trabalho sarni~
fantil nas carvoarias do nosso Estado; articular e
cravo nas carvoarias tem sido objefo de denúncias
coordenar ações junfo com o Governo do Estado,
não só da imprensa nacional, eis que ganha o destadesenhando· a rede de ajuda para o desenvolvimento de ações integradas; apontar prioridades de atenque também na imprensa internacional. E o trabalho
das crianças continua ocorrendo. Parte dessas
dimenfo às familias carvoeiras; colaborar com os pocrianças tem menos de 1o anos de idade e já ajuda
deres locais- Governo e comlllidade -, para que exeros pais na produção de carvão.
çam as suas opções entre as alternativas que se apreSr. Presidente, Srs. Senadores, conheço bem
sentarem e definam o seu esquema operacional.
esse problema; conheço bem o maciço florestal insDisso resullaram e resU!am princípios básicos
talado no eixo entre .Campo Grande e Três lagoas
norteadores da elaboração
Programa de Ações ln00
numa área superior 600 mil hectares, onde foram
!agradas_ PAI: integ~ação dos esfo"""" dos três níveis
·rplantados eucaliptos e pinhos com incentivo fiscal na
década de 70. É que a idéia do Governo Federal era
de governo - federal, estadual e mlllicipal -; parceria;
que o Estado atrafsse a indúslria de celulose, interesdescentralização; e restilados em sefores priorizados sacia no maciço. Como isso não ocorreu, as carvoarias
condições gerais de trabalho, educação, saúde,
foram a a!ividade econOmica que restilou nesse promentação e sanearnenfo -, obtidos a curto, médio e
cesso que hoje é objeto dessas denúncias de semi-es- . longo pr_azos, ·de acordo com o cronograrna de comcravidão e de exploração de trabalho infantil.
prome~mento das ~estabelecidas.
Mas não venho ocupar hoje esta tribuna para
Assim, Sr. Presidente, Mato Grosso do Sul, o
seu Governador e as suas entidades têm o objetivo
formular nenhuma denúnCia. ApeAas a ocupo para
fazer um registro auspicioso, porque nos dias 1O e
de eüminar 0 trabalho em condições subumanas de
11 do corrente mês realizou-se a primeira reunião dO
mais de duas mil crianças.
A estratégia para isso está sendo desenvolviFórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho lnlanbl, que resultou na Carta de Mato Grosso
da, e, no próximo dia 25, mais precisamente depois
do Sul, onde os integrantes desse Fórum, o Governo
de amanhã, o Governador-Wilson Martins estam endo Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de
!regando ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
Campo Grande, os municípios já mencionados de
um documenfo, na esperança viva de que Sua ExceTrês Lagoas, Água Clara, Brasilãndia, Bataguaçu,
lência, com o espírito sensível que tem, observe
Santa Rita do Pardo e entidades organizadas da soesse grave problema social e destine os recursos indispensáveis para que toda essa atlvidade que está
ciedade civil do Estado sul-matogrossense, reunidas
na capital do Estado, formalizaram o compromisso
sendo realizada no Estado de Mato Grosso do Sul
pela erradicação do trabalho infantil, iniciando nas
possa realmente ter êxito, colher restilados positicarvoarias de Mato Grosso do Sti, num contexto de
vos e tirar daquele trabalho de escravidão, das conmelhoria da quar!Ciade de vida das famílias carvoeidições subumanas as crianças que estão desellll8ras, articulando ações nos três níveis de Governo e
nhando 0 seu mister. Poder-$8-á dizer, e diz-se
parceria com instituições não-governamentais.
mesmo, que os menores que ali estão, para ajudar
Senti-me no dever de fazer o registro dessa paras suas tamifias, trabalham - conheço bem o probleceria altamente saudável entre o Governo de Mato
ma - de forma que avilta, degrada o ser humano,
Grosso dO Sti e entidades civis, entre as quais cumpre prejudica 0 nosso fuluro e, lamentavelmente, contri:>ui,
destacar algt.mas delas como a Ordem dOs Advogasem dúvida nenhtma, infelizmente, para a péssima ou
dos do Brasa, as centrais sincfiCais, a Confederação
má imágem dO Brasü até mesmo no exterior.
Nacional dos B~ Brasileiros, a Confederação NaFaço o registro, não das denúncias, porque já
cibnal da Agrictitura, o Ministério dO Trabalho, Ministéfoi realizado, mas para que se conheça o trabalho
rio Público do Trabalho, Ministério da Educação, da
pertinaz de um Governo que convoca a sociedade
Justiça, da Saúde e da Previdência Social.
num instante em que ninguém tem recursos; chaEnfirn, Sr. P~idente, Sr"s e Srs. Senado~.
mem-se as entidades mais representativas da nossa
. um elenco de entidades públicas e particulares, junsociedade para somar esforços e pôr fim a isso que,
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infelizmente, volto a afirmar, está contribuindo para
degradar o ser humano, que deve ter um trabalho
digno, honrado.
Sei que é muito fácil comparecer a uma tribuna apenas para fazer denúncias. Mas entendo que
devemos aqti comparecer para deixar registrado o
esforço dos homens públicos que querem trabalhar, como aqueles que compõem o Governo do Estado de Mato Grosso do Su. t preciso também render as nossas homenagens à sociedade do meu Estado, que está consciente das suas responsabilidades e prepara-5e, com o auxílio do ·Governo Federal,
num trabalho integrado entre três níveis de Governo
- federal, estadual e municipal - para pôr termo à situação de descalabro que existe no trabalho nas
carvoarias no Estado de MaiO Grosso do Sul.
· Ali, volto a repetir, as carvoarias foram o resultado de um processo econOmico que não foi o pretendido, que não foi o desej<ldo na década de 70.
Ali, com incentivos fiscais, plantaram-5e eucalip!os e
pinus numa extensão de mais de 600 mil hectares.
E, com o fracasso do processo de indusbialização
daquela região, sem dúvida nenhuma, o resU!ado
foi IOdo esse processo das carvoarias, que causou
esse grave problema social que está denunciado
pelo Brasil e pelo mundo.
•
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
faço este registro, formulando sinceros vo!os de que,
na audiência de amanhã entre o Governador do Estado e representantes de entidades da nossa sociedade junto ao Presidente da República, sejam obtidos recursos financeiros por parte do Governo Federal, para que, somados ao pouco que se tem ou que
se pode consegtir em meu Estado e na sociedade,
possamos dar uma parcela de contribuição efeliva
para solucionar esse problema que, volto a repetir, degrada a imagem do meu Estado e a do nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"'
tem a palavra por 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem à noite, o País tornou conhecimento, pelo programa Fantástico, de um problema que a Amazônia Ocidental
vive há mais de dois meses e que eu e outros companheiros do Senado já tivenios oportunidade de colocar neste plenário.
Foram veiculadas para fodci Brasil deClarações da Comunidade Indígena Waimiri-Atroari, que fica
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no Estado do Amazonas e de Roraima, em que textualmente o cacique dizia que só permitiria o asfaltamen!o da BR-174 se fossem liberados para a sua
comunidade R$3,5 milhões.
Têmos colocado que não somos contra a proteção às comunidades indígenas; pelo contrário, corno
Presidente da Funai durante quase tn3s anos, tive oportunidade, no Governo José Samey, de fazer a maior dernan:aç:OO de área indígena na história do índio.
Entendemos que o asfaltamento de qualquer
BR. de qualquer estrada, qualquer tipo de intervenção em área indígena deve ser acompanhado
de proteção antropológica, das proteções à cultura
e à comunidade indígena. Entendemos que a pavimentação da BR-174 deve ter esses cuidados, inclusive com a construção de postos de fronteira,
de postos de segurança, no sentido de proteger as
comunidades. Consideramos, porém, impraticável
que o Exército brasileiro, o 6« Batalhão de Engenharia esteja há mais de dois meses instalado
dentro da reserva, junto à estrada, para iniciar as
obras de pavimentação e até agora, infelizmente, o
Governo brasileiro não tenha tomado uma posição
decisiva sobre a questão.
Falei pessoalmente com o Ministro NelSon Jobim, com a equipe do Ministério da Justiça e reiteradas
vezes tivemos a informação de que a questão estava
resolvida; infelizmente, até agora, o asfaltamento da
BR-174, no trecho Waimiti-Atroari, não começou. Estamos correndo o risco, segundo palavras do próprio
Exérti!o, de que seja ilesmobil"IZSda a equipe que está
lá, porque dentro em.pouco vai voltar a chover na área
e, a partir daí, será impraticável iniciar esse trabalho.
Teremos que esperar para execltâ-lo no próximO ano.
Sem dúvida nenhuma, esse é um prejuízo grave para
o Estado de Roraima, para o Estado do Amazonas e
para o desenvolvimento de toda a região.
Eu gostaria de fazer duas observações: primeiro, reitero ao Ministro Nelson Jobim a solicitação de
que tome uma providência urgente sobre essa questão; segundo, não é possível que o Governo braSileiro se dobre e pague taxa de pedágio à comunidade
indígena Se isso ocorrer, estará sendo aber!o um
precedente que não dará mais condição de o Governo brasileiro executar qualquer tipo de obra, principalmente na região amazOnica
Somos favoráveis à proteção das comunidades
indígenas, somos favoráveis à construção - repito de pontos de observação e de segurança para a comunidade indígena. Queremos que o Governo brasileiro e o Ministro !ornem uma posição para que não
seja pago diretamente às comunidades indígenas .
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como pedágio esse valor de R$3,5 milhões. Se isso
ocorrer, o Governo estará desmoralizado e abrindo
um precedente. perigoso para, inclusive, reconhecer
a aulonomia das áreas indígenas.
Hoje, a BR-174 é uma estrada federal implantada, e existe a área de domínio federal. É o Exército Brasileiro que quer trabalhar dentro da área indígena e, efetivamente, nada disso acontece.
Quero deixar registradas essas colocações e
pedir providências urgentes ao Ministro da Justiça no
sentido de desimpedir a estrada para sua pavimentaçOO e, ao mesmo tempo, marcar uma posição séria e
definitiva do Governo brasileiro sobre a questão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Flaviano Melo.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sl"s e Srs.
Senadores, ocupo hoje a tnbrna desta Casa no horário destinado à Liderança do PMDB para tomar urna
decisão que em toda a minha vida p(bfiCa jamais imaginei precisar fazer: solicitar a intervençao federal no
Governo do Acre tendo em vista o descalabro administrativo que se instalou nos últiroos dez meses no
Estado e as graves demíJCias que pesam contrã o seu
Governador, o Sr. Orleir Messias Cameli. 8ao denúncias que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e que já lhe renderam, inclusive, o lí!Uo
de ''fora da lei" e "campeão de falcatruas" - conforme o
definiu, domingo, o jornal O Globo•.
O Acre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
vive uma das piores crises já registradas em toda· a
sua história:. não há investimentos, não há empregos, não há sequer os devidos serviços básicos de
saúde, segurança, educação, infra-estrutura; e à violência, a insegurança, a miséria e a fome campeiam
por lodos os lados.
Enquanto isso, com pouco mais de dez meses,
desde que asst~miu o Governo, o Governador do Estado, Sr. Orleir Messias Cameli, já é acusado de 16
crimes, dos quais 11 estão sendo investigados pela
Procuradoria-Geral da República, entre os quais
passo a relatar:
No dia 15 de fevereiro deste ano, 45 dias depoiS de assumir o cargo, o Sr. Orleir destinou R$60
mil para a Prefeitura de .Cruzeiro do Sul - onde está
a maior parte dos seus negócios. A verba era para
recuperar uma escola e estradas vicinais, mas foi
desviada para pagar a empresa Carneli Comercial e
Distribuidora Lida, de propriedade do governador.
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Pouco depois, o governador do Acre contratou,
sem licitaçOO, uma empresa para transportar a ITUiança
do seu Secretário de Fazenda, de QLixadá, no Ceará,
para Rio Branco. Orleir autorizou a dispensa de licitaçOO
justificando que se a ITUiança nà:l fosse feita logo
haveria riscos para a sociedade e o palrimOnio p(bflco.
No dia 30 de março, o Governo solicitou ao
FUndo de Assistência Previdenciária dos Servidores
Públicos do Estado do Acre um empréstimo de R$7
milhões para pagar os salários dos servidores. Assegurou, na ocasião, que o Estado passava por dificuldades financeiras o que, porém, nà:l era verdade uma
vez que o Tnbtxlal de Contas do Estado comprovou
haver disponibifldade financeira de R$13 milhões.
Orleir ainda é acusado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia
e Extensão Rural do Acre de reter as contribuições
sindicais que são descontadas dos salários dos ftrlcionários, mas·não são depositadas na conta da entidade sindical - o que afronta a Consolidação das
Leis do Trabalho.
O governo do Estado também é acusado de
rescindir o contrato com o Exército para asfaltar trechos de duas rodovias federais existentes no Estado
(as BRs 317 e 364). Com isso, o governador estaria
beneficiando empresas partiruares fiQadas a ele.
Além disso, nenhuma"das empresas contratadas faz
o Relatório de Impacto Ambiental pará execuçãÓdas
obras, infringindo o art. 225 da Constitlição Federal
que, associado ao art. 12 da Lei 8.666193, exige o
RIMA como requisito para as obras que porventura
possam afetar o meio ambiente.
O Tribunal de Contas do Acre também constatou, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, possfveis
irregularidades numa só liberação de recursos para
a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, onde, repilo, Orleir
tem a maioria dos seus negócios particulares. O
TCE constatou superfaturamento na reforma da Escola Absolon Moreira
Outra irregularidade cometida pelo aluai governo foi dispensar a licitação para reformar o Pronto
Socorro de Rio Branco, segUndo o Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde do Acre. As justificativas
dadas pelo Governo são consideradas insuficientes.
O governador argumentou que era preciso .adequar
o hospital aos padroes exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, entre outras alegações. Entretanto, isso não é motivo que justifique a dispensa de 6cilação, segundo a Lei 8.666/93.
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O Tribunal de Contls do Es1ado constatou,
tarrbém, que de janeiro a maio deste ano, o governo
do Estado liberou mais de R$65 mffhões a terceiros,
através de ofício e não por empenho prévio, corno
determina a Lei 4.320/64. Para o TCE, pode estar
havendo um caixa dois no Estado.

o próprio presidente do Tribunal de Cantis,
Hélio Saraiva de Freitas, entrou com representação
contra o governador Orleir Cameli que, segundo justifica, lhe teria feito ameaças durante entrevista num
programa de televisão.
As acusações contra o Sr. Orleir não param
por ar. Antes mesmo de tomar-se governador ele já
tinha sido denunciado por prática de trabalho escravo e retirada irregular de 405 toras de cedro e 152
de mogno das terras dos índios Kampa, no Município de Cruzeiro do Sul.
EntretanfD, uma das ácusações mais graves
que pesam contra a gov~or não está apenas no
âmbifD administrativo e sim· policial. No último dia 6
de agosto, a Receita Federal apreendeu, em São
Paulo, um Boeing 727-200, de propriedade da empresa Marmud Cameli, transportando contrabanda
(mercadoria irregular). O próprio" avião entrou no
Brasil com documentação irregular e pode ser confiscado pela Receita Federal.
Todo o falo ganhou repercussão nacional. Orleir
nega que a aeronave seja de sua propriedade; mas,
cf.as antes da apreensão, num programa de televisão,
em Rio Branco, havia confinnada a compra da avião.
Em pronunciamento feifD nesta mesma Casa,
alertei sobre o falo de o Governador ter viajado, pouco tempo antes disso para os Estados Unidas, a pretexto de negociar recursos externos.
Ao voltar, não anunciou verba alguma para a
Es1ado. Chegou apenas com a história do avião, o
que leva a crer, inclusive, que ele estaria ublizanda
recursos públicos (passagens e diárias) para fazer
negócios particulares. .
Mais grave ainda, Sr. Presidente. Sr"5 e Srs. Senadares, é a noticia divlJgada hoje pelo Jornal O Globo que garante: há duas semanas o Governador da
Acre adiTitiu, à Polícia Federal, que intercedera junto à
embaixada dos Estadas Unidos para conseguir vista
de entra:1a para o piloto Mat.ro Olivier de Castro.
Mauro Olivier é o mesmo piloto que trouxe de
Miami o Boeing 727-200 apreendido pela Receita
Federal em São Paulo e marido de Sônia Haddock
Lobo, presa em 1994, em Tocantins, na maior
apreensão de cocaína do País.
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Recentemente ainda, o Senador Romeu Tuma
denunciou a existência de uma carta de intenções firmada no dia 4 de abnl deste ano, entre o Governo
acreana e a empresa colombiana Mobil Ami que oferece um empréstimo de US$165 milhões (valor algumas
vezes st.perior ao seu capital, US$55 milhões) corno
empréstimo para o Estada. Em troca, o Governo oferece. em regi(11El de comodalo, um terço da território
acreana para a empresa explorar durante 1O anos.
Como se não bastlsse. agora Orleir é acusada
de crime de falsidade ideológica. Segunda noticiou a
imprensa neste final de semana. o Governador do
Acre possui 4 CPFs, senda dois falsos, um desativado e outro que estaria sendo usado atualmente.
O jornal O Globo de domingo denuncia também que a Eletroacre - Empresa de Eletricidade do
Acre - contratou a transpor1adora CONAVE, da família Cameli, para transportar 5,5 milhões de lilros de
combustivel de Manaus para municípios da interior.
Uma empresa amazonense, conforme o jornal O GJo.
bo, acusa o governo da Acre de beneficiar a empresa
de Carneli e assegura que faria o mesmo transporte
por valores inferiores. Apesar de ser o contratante da
serviço, a Eletroacre para apenas 10% da transporte.
ficando o restante por conta da Petrobrás.
São denúncias que, em boa parte, há muito venha fazenda, desde a campanha para o governo da
Estado, na tentativa de evitar a eleição de quem não
tinha comprometimento com o Es1ado. Evitar fafDS
corno esses que, mais do que lamenfãveis, são
inadmissíveis, por tratar-se de alguém que deveria
luter pelo bem do Estado, tomá-lo próspero e acreditado. Mas, ao contrário,. nem mesmo completa seu
12 ano de governo e já começa a mostrar que seu
objetivo parece ser outro: conforme as acusações,
promove a dilapidação do Estado, envergonha e desonra o seu povo.
·
Não são denúncias fabricadas por opositores,
conforme· alega o Governador. Muitas delas, devidamente documentadas, foram entregues na Procuradoria-Geral da República. assinadas por mim, pelos
Senadores Nabor Júnior e Marina Silva. por Deputados Federais, Estaduais, e por mais de 30 entidades
representantes da sociedade civil do Acre.
Segunda frisa o jornal O ·Globo de domingo, os
crimes cometidas por Orleir poderiam levá-lo a perder
o carga 3 vezes, a cumprir pena de prisão durante 33
anos e a permanecer outros 13 anos proibido de
celebrar contrafDS com o setor público.
Como se pode ver, Sr. Presidente, Sri!s e
Srs. Senadores, o Sr. Orleir Gameli não tem con~i-
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ções de continuar no comando do Estado. A renúncia ou o afastamento do cargo, enquanto durarem as investigações sobre as irregularidades das
quais está sendo acusado, seria a saída. ~ sua
obrigação e a única maneira de evitar a intervenção federal.
~ muito duro, Sr. Presidente, eu estar sendo
forçado a pedir intervenção federal em meu próprio
Estado. Todavia, diante de tais circunstancias, considero a medida ainda melhor do que a manutenção
da crueldade, do desrespeito e da vergonha a que
os acreanos estão sendo submetidos.
·Entendo, data venta, que a intervenção federal
se encontra agasalhada no inciso III do art 34 da
Constituição Federal, que prevê o referido procedimento quando houver comprometimento da ordem
pCillica. No momento em que há no Estado, ·em to'dos os segmentos da sociedade, um clima de instabilidade, de incerteza, de insegi.J'aJ'IÇ3. é irrperioso qm
unm Proceda à intervençàl, a fim de restlJelecer a
nonnalida:!e l'1llql.ela sofrida linida:!e da Fecleraçirw:l.
A única alternativa que poderia evitar essa medida é o Governador renunciar ou, pelo menos, afas-'
tar-se do Governo do Estado, enquanto as denúncias contra ele estiverem sendo investigadas.
~ necessário ress:!lflar ainda que o descalabro
adrrinistrativo que se instalou no Acre e as deniÍ'ICias
que pesam contra o Governador Qlei Cameli há m.ito
justificam a ·intervenção da Assembléia Legislativa no
Estado através de um processo de lmpeachment
Estou orientando a Bancada do PMDB a tornar essa medida, e apelo para as lideranças nacionais dos partidos de sustentação ao governo local (que são maioria na Assembléia) que intercedam junto às suas Bancadas no sentido de que reflitam melhor sobre a situação do Estado e da população e apóiem o processo de lmpeachment sob pena de conivência com o que vem ocorrendo
no Estado e todos os seus desdobramentos.
O Acre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
é um Estado extremamente pobre que sobrevive basicamente da extração da seringa, da castanha e de
repasses federais. Seu povo é marcado pelo sofrimento e pela discriminação, e não pode ter no seu
comando um "fora da lei", um "campeão de falcatruas•, segundo as manchetes do jornal O Globo
de domingo; precisa, sim, de uma administração
séria e honesta, comprometida com o desenvolvimento econômico e social do seu povo.
Assim, volto a apelar para as autoridades competentes, para que ajam com o máximo rigor na apu-

ração das denúncias feitas contra o Governador CrIei Cameli e a definitiva entrada da Policia Federal
no ~o. Fui informado de que a Procuradoria-Geral
da República já está enviando dois procuradores
para a região. Louvo a medida e encerro o meu pronunciamento reforçando a necessidade de urgência
nas apurações, uma vez que, quanto mais rápido forem conclufdas, melhor para o Acre e o seu povo.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
paiavra o Senador Lúd10 Coelho. (Pausa)
Se algum dos Srs. Senadores desejar usar da
palavra, a Mesa poderá concedê-la, porque não há
mais oradores inscritos. (Pausa)
A Presidência lembra ao Plenário que está
convocada sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã, dia 24 do corrente, às 19h, no
plenário na Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de medidas provisórias, do Projeto de
Lei no. 32/95-CN e do Projeto de Resolução no. 8,
de 1995-CN.
A Presidência convoca outra sessão conjunta
a realizar-se, dia 25 do corrente, às dezanove horas, nq Plenário· da Câmara dos Deputados, destinada apreciação de Vetos Presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

a

ORDEM DO DIA
-1REQUERIMENTO ~ 1.130, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art 222,
·
§ 2",do Regimento lnterr!O)
Votação, em turno único, do Requerimento no.
1.130, de 1995, da Senadora BeneditadaSilva, solicitando, nos termos regimentais, Voto de Censura
aos Governos da Repúbiica Popular da China e da
França pela retomada, por estes países, dos testes
nucleares, tendo
Parecer favorável, sob no. 675, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional.

-2REQUERIMENTO ~ 1.31 O, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento no.
1.310, de 1995, do Senador Ademir Andrade, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado no. 102, de 1995, com
o Projeto de Lei do Senado no. 103, de 1995 (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado no.
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233, de 1995), por tratarem de matérias que versam
o mesmo assunto.
-~
REQUERIMENTO NO- 1.312, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento rJ".
1.312, de 1995, do Senador lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto
de l:ei do Senado n" 165, de 1995, de sua autoria
que dispõe sobre a ·aplicação das receitas provenientes das privatizações.

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N0-12, DE 1991
Votação, em primeiro tumo, da Proposta de
Emenda à ConStituição n" 12, de 1991 , de autoria do
Senador Mauricio Corrêa e outros Senadores, que
cria o Conselho Nacional de Justiça e dá outras pro~dênci~
'

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº-153, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 153, de 1993 (n" 1.348/88, na Casa
de origem), que institui a obrigatoriedade de indicação do Registro Geral e CPF dos" interessados nas
certidões expedidas pelos cartórios distribuidores e
de protesto, tendo
_
Parecer, sob n" 598, de 1995, da Comissao
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- de Constiluiçao, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
~~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!1- 143, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 143, de 1994 (n" 3.787193, 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, tendo
Parecer favorável, sob n" 622, de 1995, da Comissão
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania.
-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº-78, DE 1995
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 78, de 1995 (n"- 3.811/93, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que altera dispositivos do CóãJQo de· Processo CivU,
relativos ao procedimento sumaríssimo, tendo
Parecer favorável, sob n" 646, de 1995, da Comissão
-de Constituiçao, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 16h35min)

Ata da 175ª-Sessão deliberativa ordinária
ém 24 de outubro de 1995
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Qll Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna
Romeu Tuma e Jefferson Peres
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:

.
Ademir Andrade - Antonio Caries Magalhães
- Ar1indo Porto- Artur da Távola- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Bemardo CabralCaries Bezerra- Caries Patrocínio - Coutinho Jorge
- Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo SL.piicyÉlcio Alvares - Emma Fernandes - Epitácio cateteira
- Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Nero - Geraldo Melo - Gerson Carnata- Güberto
Miranda - GUilherme Palmeira - Hugo Napoleão 'Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho Je!ferson Peres -João França- João Rocha- Joel de

Hollancla - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo
Outra - José Fogilça - José Roberto Arruda - José
Sarney - Júnia Marise - Latro Campos - Leomar
Quintaniiha - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcf10
Coelho - Marina Silva- Mariuce Pinto - Mauro Mirarr
da - Nabor JÚ'lÍOr - Ney SuasstXla -. Onofre OUna1
- Osmar Dias - Pedro Piva ..: Pedro Simon - Rarnez
Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire- Roberto
RecPão - Romero Jucá - Romeu Tl.fTla - Ronalcb
CISlha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Macta:lo Valmir Carnpelo Vilson Kleinrbilg- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassl.lla) - A lista de
presençaa:t.sa o~ de 71 Sls. Sermores.
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Havendo rúnero regirrerta, declaro àlertaasessão. Sob
a proteç!k> de Det.s, ini;iaros rossos tr.Dams.
O Sr. !'> Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
SUBMETENDO A DEUBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL A ESCOLHA DE NOME INDICADO
PARA CARGO CWO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIA AQUIESCÉNC/A:

MENSAGEM N2342, DE 1995
(N2 1.084/95, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
de conformidade com ó art 84, inciso VIl, d3
Constib.Jição Federal, e com.o disposto no art 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 93.325, de 12 de oultbro de 1986,
no art 39 inciso I, alínea a, no art 40, do anexo I ao
Decreto n" 99.578, de 1O de oultbro de 1990, submeto a apreciação de Vossas Exeelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Pedro Paulo Pinto
Assunção, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Embaixador
de Diplomata para exercer o
do Brasil junto ao Estado de Israel.
Os méritOs do Embaixador Pedro Paulo Pinto
Assunção, que me induziram a escolh~o para o desempenho dessa elevada função constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Bl'a5l1ia 17 de oultbro de 1995. - Lufs Eduardo MagaiMes.

cargo

EM. fll". 575/G/SRC/OSE/DP-MRE- APES
Brasma, 11 de oultbro de 1995
Excelentíssimo Senhor-Presidente da RePaxica.
De acordo com o art 84, inciso VIl, da Consti!J.i..
ção, e com o disposto no·art 18, iilciso I, e nos arts. 56
e 58 do Regulamenlo aprovado pelo Decreto n"
93.325, de 12 de oulubro de 1986, no art 39, inciso I,
alínea a, e no art 40, do Anexo I ao Decrelo n2 99.578,
de 1O de outubro de 1990, subrnelo à apreciação de
Vossa Excelência a anexa mim.ta de Mensagem a:>
Senado Fedei'al destinada à iiK:licação do Senhor Pedro Paulo Pinto Assu"llÇão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junlo ao Estado de Israel.
2. Encaminho, em anexo, o- Curriculum VItae
do Embaixador Pedro Paulo AssuflllÇã.o, que, junta-
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mente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, será apresentada ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae
Ministro de Primeira Classe PEDRO PAULO
PINTO ASSUMPÇÃO
•
Três Rios/RJ, 02 de julho de 1936.
Filho de Pedro Paulo Assumpção e Maria José
Pinto Assumpção.
Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais,
FND-UB/RJ. CPCD, IRBr. Curso de Economia
feeira, IBC/RJ. Curso de Extensão em Lógica,
PUC/RJ. Curso de Economia, em nfvel de Mestrado,
"George Washington University", Washington, DC.
Terceiro Secretário, 07 de novembro ele 1962.
Segundo Secretário, antigüidade, 22· de novembro de 1966.
Primeiro Secretário, rnerecirnento,01 de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 05 de abril de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimenlo, 18
de agosto de 1981.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1992.
Assistente do Chefe da Divisão da América Setentrional, 1962.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,
1963.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de
Base, 1964/67;
Oficial de Gabinete do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos Econõmicos, 1972.
Subchefe da Divisão de Política Financeira,
1973177.
Chefe da Divisão de Política Financeira,
1977185.
Chefe do Departamento do Oriente Próximo,
1992/95.
Washington, Segundo Secretário, 1967/72.
Panamá, Encarregado de Negócios, a.i, 1990.
Reunião da Junta Executiva da OIC, Londres,
1964 (membro).
Negociações para a renovaçOO do Acordo de Trigo Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1964 (membro).
11 - Reunião das Ali<lridades Açucareiras, convocada pelo CIESIOEA. Washinglon, 1965 (membro).
XIX Sessão do Conselho Internacional do At»car, Londres, 1965 (membro).

ca-
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Conferência da ONU para negociar o Convênio
Internacional do Açúcar, Genebra, 1965 (membro).
Junta Deliberativa do Departamen!o do Trigo
da Superintendência Nacional do Abastecimento,
1965/67 (representante do MRE).
I Reunião do Subcomitê de Produtos de Base,
UNCTAD, Genebra, 1_966 (membro).
Reunião da Comissão Especial do CIESIOEA,
Caracas, 1970 (delegado).
VIII Reunião Extraordinária do CIES/OEA, em
nível ministerial, 1970 (delegado).
Reunião Extraordinária do CIES/OEA, Washington, 1970 (membro).
I Sessão da CECON/CIESIOEÀ, WashingiOn,
1970 (membro).
11, III e IV Reuniões do Grupo ad hoc de Comércio sobre barreiras tarifárias e não-tarifárias e
queslões conexas, CECONJCIESIOEA, WashingiOn,
.
1970 (membro).
Reunião Extraordinárià da CECON/CIESIOEA,
Washington, 1970 (membro)
Reunião do Subcomitê sobre o Brasil, CIAP,
Washington, 1970 e 1971 (membro).
IV e XIX Sessões do Conselfio Internacional do
café, Londres, 1964 e 1971 (membro).
11 Reunião do Grupo Consultivo de Pesquisa
Agrícola Internacional no âmbilP do BIRD, Washington, 1971 (delegadÓ).
Reunião Extraordinária da CECLA, Brasilia,
1971 (delegado).
Reunião dos Centros Internacionais do Grupo
Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional no
ãmbi!o do BIRD, Washing!on, 1972 (delegado).
· Negociação com a Grã-Bretanha de A<XIrdo
para evitar a Dupla Tributação em matéria de Impostos sobre rendimentos, Londres, 1973 (delegado).
Negociação com a Itália de Acordo para Evitar
a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre
Rendimen!os, Roma, 1973 (delegado).
À disposição de Missão oficial do Japão à posse do Senhor Presidente da República, Brasilia,
1974.
11 Reunião Anual da Assembléia de Governadores do FAD, Dacar, 1975 (delegado).
VIl Reunião do Comitê de Invisíveis e Rnaciamen!o relacionado ao Comércio, UNCTAD, Genebra, 1975 (delegado).
Grupo de Trabalho lnterministerial sobre a participação do Brasil na implementação da Rede PanAfrícana de Telecomunicações, Brasflia, 1975 (representante do MRE).
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III Reunião, em nível ministerial, dos países do
"Grupo dos 77", Manila, 1976 (delegado)
IV UNCTAD, Nairóbi, 1976 (delegado).
Conferência sobre Cooperação Económica Internacional e VI e VIl Sessões da Comissão de Assun!os Financeiros, Paris, -1976 (delegado).
·
Conferência sobre Cooperação Económica Internacional, a Nível Ministerial, e suas Reuniões Preparatórias, Paris, 1977 (delegado).
Comissão de Seguro de Cr'édito à Exporiação,
Instituto de Resseguros do Brasil, 1977/83 (representante do MRE).
IV Reunião da Comissão Especial de Cooperação Chileno-Brasileiro, Brasflia, 1977 (delegado).
Grupo de Trabalho encarregado de coordenar,
-a nível governamental, a execução dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da 11 Reunião
da Comissão Mista Ministerial Brasil-Irã de Cooperação Econõmica·e Técnica, BrasHia, 1977 (coordenador, como representante do MRE).
--Comissão de Estudos Tributários Internacionais (CETI), Ministério da Fazenda, 1977185 (representante do MRE).
Comitiva do Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, em visita oficial ao Irã, 1978 (merribro).
XX Reunião do Comitê da Assembléia de Governadores do BID, Vancouver, Canadá, 1978 (delegado).
Comissão de Empréstimos Externos (GEMPEX), 1978/79 (representante do MRE).
Comitiva do Senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial à Venezuela, para inauguração de Agência em Caracas, 1978 (membro).
Comitiva do Senhor Ministro da Fazenda, em
visita oficial à Itália, 1978 (membro).
Comitiva do Senhor Ministro das Minas e Ener- gia, em visita oficial ao Irã, 1978 (membro).
Reuniões do Grupo de Contato lntergovemamental Brasil-Portugal para Exame das Queslões
Relacionadas com Investimentos Recíprocos, Usboa
e Brasflia, 1978 (delegado).
À disposição de Sua Alteza Imperial a Princesa
Achraf Pahlavi, do Irã, em sua visita oficial ao Brasil,
1978.
Comitiva do Senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial à Costa do Marfim, para
inaugurar Agência em Abidjan e participar do "Simpósio para Fomen!o do Intercâmbio Brasil-África
Ocidental", Abidjan, 1979 (membro).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Funções e
Políticas do BID, Washing!on, D.C., 1979 (delegado),__
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Reunião do "Grupo dos 7", a nível de Ministros
da Fazenda, no âmbito do FMI, Belgrado, 1979 (delegado).
Missão Oficial ao Peru para tratar da cooperação bilateral, a nível de bancos, Uma, 1979 (coordenador).

I Reunião, de nível ministerial, da Comissão
- Mista de Coordenação para Cooperação Econômica
Brasil-Nigéria, lagos, 1981 (delegado).
À disposição do Senhor Sunao Sonoda, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, em visita
oficial ao Brasil, 1981.

À disposição_de Missão oficial do Peru à posse
do Senhor Presidente da República, Brasíüa, 1979.À disposição dos Senhores Ministro da Indústria e Energia e Ministro do Comércio e Turismo da
Espanha, em visita oficial ao-Brasil, 1979.

11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque,
Brasflia, 1981 (delegado).

À disposição do Senhor Ministro do Comércio
Internacional e Indústria e do Senhor Vice-Ministro
da Fazenda do Japão, em visita oficial ao Brasil,
1979.
Conferência· na Escola Nacional de Informações (ESNI) sobre o tema "Situação Monetária Internacional", 1979.
'
·
À disposição do Senhor Ministro dasRelações
Exteriores e Cultura da República da Costa Rica, em
visita oficial ao Brasil, 1979.
I Sessão da Comissão Mista Brasil-República
Popular da China, Pequim, 1980 (delegado).
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial àArgentina,1980 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial a Macau, para inauguração de Agência em Macau, 1980 (membro).
I Seminário sobre Reforma do Sistema Monetário Internacional, patrocinado pelo Funâo Monetário Árabe, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
1980 (delegado).
À disposição do Senhor Subsecretário do Ministério das Finanças da República do Iraque, em visita oficial ao Brasil, 1980.
À disposição do Senhor Ministro das Rnanças
da República do Iraque, em visita oficial ao Brasil,
1980.
Reunião Preparalóíia das Negociações Brasil Iraque, de aHo nível, sobre a criação de empresas
binacionais nos campos de bancos e seguros, SEPLAN, 1980 (representante do MRE).
Atos de inauguração de Agência da Caixa Geral de Depósitos em São Paulo, SP, 1980 (representante do MRE).
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial à França, 1981 (menibro).
À disposição do Senhor Paul N'ze, Ministro dos
Negócios Estrangeiros da - RepÚblica Popular do
Congo, em visita oficial ao Brasil, 1981.

À disposição do Senhor Paul A. Volcker, Presidente do "federal Reserve System", Estados Unidos
da América, em-visita oficial ao Brasil, 1981.
Delegação à assinatura dos Atos Consfitutivos
do Banco Brasileiro/Iraquiano e da Companhia Seguradora Brasileiro/Iraquiano, em Bagdá, à Arábia
Saudita, ao Estado de Bahrein, Kuaite e Iraque, com
vistas a incrementar a Cooperação financeira e comercial, 1981 (delegado).
Reunião de Peritos Governamentais, de alto nível, para examinar a constituição de um Fundo MlXIdial destinado a financiar desequilíbrio de balanços
de pagamentos de países em desenvolvimento, de
acordo com o Programa de Ação adotado em Conferência soõre cooperação Econômica entre os Países
em Desenvolvimento (CEPO), Bagdá, 1982. (chefe).
XIX Reunião de Governadores de Bancos Centrais de América Latina, Espanha e Filipinas, Montego Bay, Jamaica, 1982 (delegado).
Aios de inauguação do Banco Brasileiro-lraqLiano SIA, Rio de Janeiro, 1982 (representante do MRE).

I Rodada de Negociações Brasil-Nigéria sobre uma Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda, Rio de Janeiro, 1982 (delegado).
I Reunião, a nível ministerial, do Grupo de Trabalho Brasil-Estados Unidos da América sobre Assuntos Eoonômicos, Washington, DC., 1983 (delegado).
Grupo de Trabalho para tratar de Estudo Conjunto sobre Comércio e Finanças vinculado ao Grupo de Assuntos Econômicos Brasil-Estados da América, Rio de Janeiro, 1983 (delegado).
Conferência Especializada Extraordinária sobre
Financiamento Externo, no âmbito da OEA/CIES, a
Níveis de Peritos Governamentais e de Ministros,
Caracas, 1983 (delegado).
Reunião do Grupo Informal (Argentina, Brasil,
México, Peru, EUA) para um Programa de Trabalho
de Comissão Especial lnteramericana para examinar
questões afetas à dívida externa, ao comércio e fi-_
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nanciamento, no âmbito da OENCIES, Washington,
D.C., 1983 (delegado).
Simpósio sobre renegociação de dívidas externas dos países da América latina, Organizado pelo
Departamento de estado, EUA, e pela Universidade
de Illinois; Williamsburg, VA, e Washinglon, 1983
(representante do MRE).
• I Rodada de Negociações Brasii-Trinidad e Tobago em tomo de urna convenção Bilateral Destinada a Evitar a Dupla Tributação e prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de lmposlos sobre a Renda, Rio
de Janeiro, 1984 (delegado).
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Brasília, 1984 (delegado).
Conferência Econômica Latino-Americana,
QL.ilo, 1984 (delegado).
XXX a XXXIII, XXXVI e XXXVII Reuniões da
Comissão da Assembléia de Governadores do BID,
1982, 1983, 1984 (delegado).
XIV a XVI e XVIII a XXV Reuniões anuais da
Assembléia de Governadores do BID, 1973!75 e
1977/84 (delegado).
XXII Reunião de Governadores de Bancos
Centrais do Continente Americano, Port of Spain,
1984 (delegado).
XXXV e XXXVIII Reuniões de Governadores
de Bancos Centrais Latino-Americanos e da Espanha, Montego Bay, 1982, Port of Spain, 1984 (delegado).
Reunião Técnica Preparatória e 11 Reunião do
Conselho de Ministros da ALADI, Montevidéu, 1984
(delegado).
Negociações, no ãmbilo da ALADI, relativas à
Revisão dos Acordos de Alcance Parcial Brasil-Argentina, Brasil-Peru, Brasil-Paraguai e Brasil-Uruguai, de um Prolocolo de Expansão Comercial Brasil-Uruguai e de um Acordo Brasil-México no se1or
de máquinas-ferramentas, Montevidéu, 1984 (delegado).
III Rodada de Negociações Brasil-Paraguai em
tomo de uma Convenção Bilateral destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
matéria de Impostos sobre a Renda, Assunção,
1984 (delegado).
Reunião de Chanceleres e Ministros da Fazenda de Pafses latino-Americanos, e respectiva Reunião Preparatória, a Nível Técnico, sobre queslões
financeiras internacionais, Cartagena das fndias, Co. lõmbia, 1984 (delegado).
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Reuniões do Grupo dos 24 (países em desenvolvimenlo), no âmbito do FMIIBIRD, 1977 a 1981 e
a nível de Suplentes e de Ministros 1982 a 1984 (delegado).
X a XXIII Reuniões do Comitê Interino 1977/84
e XVII a XXIV Reuniões do Comitê de Desenvolvi- ·
menlll, 1981 a 1984, no âmbilo do FMIIBIRD, (delegado).
XXXII a, XXXIX Reuniões Anuais, conjuntas,
das Assembléias de Governadores do FMI/BIRD,
1977 a 1984 (delegado).
À disposição de Missão Oficial da Replblica
Popular da Polônia, sob a chefia do Vice-Presidente
do Conselho de Estado, às cerimônias de posse do
·
Presidente da República, 1985.
11 Rodada de Negociações Brasil-Tchecoslováquia em tomo de uma Convenção para visitar a D!..pla
Tributação da Renda, Rio de Janeiro, 1985 (delegado).
Junta Deliberativa do Trigo (JUTRI), no âmbilo
da superintendência Nacional de Abastecimenlo
(SUNAB), do Ministério da Fazenda, 1985190 (representante do Ministério da Agricultura).
Reuniões Prévias, às 11 e III Reuniões do Mecanismo de Consulta e Acompanhamento Regional,
a nível de Chanceleres e Ministros das Finanças, estal:ielei:ido Pelo Consenso de Cartagena, 1984 e
1985 (delegado).
11 e III Reuniões do Mecanismo de Consulta e
Acompanhamenlo Regional, a nível de Chanceleres
e Ministros das Finanças, estabelecido pelo Consenso de Cartagena, São Domingos, 1985 (delegado).
Grupo lnterministerial de Trabillho, no ãmbilo
do MRE, sobre Comércio Internacional de mercadorias para FormulaçãO. Coordenação e Execução da
Política Brasileira para discussões desse tema no
ãmbilo do GATT, 1986190 (representante do Ministério da Agricultura).
X Reunião da Comissão lntergovernamental
Brasii-URSS de Cooperação Comercial, Econômica, Cientifica e Tecnológica, Brasília, 1986 (delegado).
IX Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia,
Brasília, 1986 (delegado).
Reunião, a nível Ministerial, do Comitê Negociador do Sistema Global de Preferências comerciais (SGPC), Brasília, 1986 (delegado).
I Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Espanha Específico para a Cooperação nos Setores Agrícola, Pecuário, Rorestal, Pesqueiro e Agroalimentar,
Brasília, 1986 (delegado) •
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IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Dinamarca, Brasília, 1986 (delegado).
Comissão Nacional, para Assuntos Antárticos
(CONANTAR), no âmbito do MRE, 1986/90 (represenlante do Ministério da Agricultura).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-República Democrática Alemã, Brasília, 1986 (delegado).
11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Finlândia
de Cooperação Econõmica e Industrial, Brasília,
1986 (delegado).
III Consulta Ministerial sobre Estratégias e Políticas Alimentares na América Latina e no Caribe, no
âmbito da FAO, Buenos Aires, 1986 (delegado).
Reunião, Informal de Pafses Agrícolas da Zona
Temperada, Montevidéu, 1986 (delegado).
Corritiva do Senhor Presidente da República, em
visita oficial à Rep(blicaArgentina, 1986 (membro).
Delegação do Brasil, a _nível Ministerial, às solenidades do "Dia do Brasil", -na XII Feira Internacional de Teerã, 1986 (delegadp).
Encontro Ministerial de Países de Comércio
Agropecuário, Caims, Austrália, 1986 (delega<lo).
Reunião, preparatória da visita do Presidente
da República Argentina a Brasma, ·para considerar a
implemeriia.Ção-cio-Pr~gre~a de ,;rt~ração Económica Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1986 (delegado).
Comissão Nacional para Assuntos da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), no
âmbito do MRE, 1987/90 (representante do Ministério da Agricultura).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá,
Brasflia, t987 (delegado).
VIl Reunião Ordinária do Comitê Executivo do
fiCA, São José da Costa Rica, 1987 (chefe da delegação).
Comitiva Oficial do Ministério da Agricultura
para assinatura, do Acordo de empréstimo "Controle
das Doenças de Animais", Banco Mundial, Washing.
ton, 1987 (mel]:lbro).
IV Reunião Ordinária da Junta lnteramericana
. de Agrtcu!tura (JIA) e IX Conferência lnteramericana
de Cooperação para a Agricultura, no âmbito do
fiCA, Ottawa, 1987 (subchefe).
XXXIII Sessão do Conselho da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1987 (delegado).
XXIII e XXIV Sessões da Conferência da FAO,
Roma, 1985 e 1987 (delegado).
Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técilicas ao Comércio, no âmbito do Instituto Nacional de
. Metrolpgia (INMETRO), do Ministério da Indústria e

Outubro de 1995

Comércio, 1988/90 (representante do Ministério da
Agricultura).
Seminário Internacional sobre a Importância da
Biotecnolpgia no Desenvolvimento, Goiãnia, 1988
(participante).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Irã, Brasília, 1988 (delegado).
11 Reunião da Comissão Mista de Cooperação
Amazônica Brasil-Colômbia, Brasília, 1988 (delegado).
XX Conferência Regional da FAO, Recife, 1988
(delegado).
Rodada de Consultas Preparatórias da Constituição do Comitê de Sanidade Vegetal dos Países
-·do Cone Sul (COSAVE), Montividéu, 1988 (chefe).
I Reunião, a nível Ministerial, do Comitê Hemisférico para a Erradicação da febre Aflosa, no âmbito
da OPAS, Washington, DC., 1988 (delegado).
Comitiva do Ministro da Agricultura à. C fi Exposição Internacional de Pecuária, Agricultura e Indústria, Buenos Aires, 1988 (membro).
Reunião do Grupo de Países representativos
da Agropecuária Mundial (Grupo de Morges), Genebra, 1988 (delegado).
IV Reunião do Gn~ Técnico sobre Mens~
ção de Medidas Agregadas de Suporte à Agricultura
e Problemas correlatas, Genebra, 1988 (delegado).
Reunião Ministerial do Comitê de NegocillÇlÕes
Comerciais da Rodada Uruguai!GATT de Negociações Comerciais Multilaterais, Montreal, 1988 (delegado).
Missão Técnica às Comunidades Européias,
Bruxelas, 1989 (chefe da missão).
Missão Ministerial às Comunidades, Bruxelas,
1989 (delegado).
Reunião, a nível Ministerial, de países latinoamericanos participantes do Grupo de Países de
Comércio Agropecuário (Grupo de Caims), Buenos
Aires, 1989 (delegado).
Missão Ministerial, para assinatura de Acordos
de empréstimo com o BIRD e para entendimentos
com o BID, OPAS e USDA, Washington, DC, EUA,
1989 (delegado).
Reunião do Grupo de Países representativos
da Agropecuária mundial (Grupó de Morges), Genebra, 1989 (delegado).
Reuniões de altos Funcionários do Grupo de
países de comércio Agropecuário (Grupo de Caims),
Genebra, 1988, e Montreux, 1989 (delegado)_
V Reunião Ordinária da Junta lnterarnericana
. de Agricultura do Instituto lnteramericano de .Coope-
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ração para a Agricultura (fiCA), São José dá Costa
Rica, 1989 (chefe de delegação).
XXV Sessão, a Nível Ministerial, da Conferência da FAO, Roma, 1989 (delegaçlo).
11 a VI Reuniões Ministeriais, do Grupo de países .de comércio Agropecuário ·(Grupo de Caims),
Ottawa, 1987, Budapeste e Bariloche, 1988, Waitangi, NZ (delegado) e Chiangmai, Tailãndia, 1989
(chefe da delegação).
XI, XII, XIV e XVII Reuniões do Grupo negociador de Agricultura no ãmbifo da Rodada Uruguai/GATI de Negociações Comerciais Multilaterais,
Genebra, 1988 e 1989 (delegado).
.•
Missão Ministerial para assinatura 'de Acordos
de empréstimo com o BIRD e o BID, Washington,
1990 (delegado).
À disposição de Missão oficial da República Islâmica do Paquistão, sob a ,chefia do Ministro da
Ciência e Tecnologia, às cerimônias de posse do
Presidente da República, 1990.
Coordenador da Coordenação de Assunfos Internacionais de Agricultura (CINGRA), do Ministério
da Agricultura, 1985190.
Medalha lauro Müller, Brasil. •
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mérifo Tamandaré, Brasil.
Medalha Mérifo Sanfos Dumont, Brasil.
Ordem de Maio ao Mérifo, Comendador, Argentina
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departamenfo do Serviço Exterior.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional).
AVISOS
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N-0 946195, de 19 do corrente, do Ministro da
Fazenda, referente ao Requerimenfo n"- 1.175, de
1995, de informações, dos Senadores Nabor Júnior,
Flaviano Melo e Marina Silva
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimenfos vão ao Arquivo.
Oficio do 1Q secretário da C;}mara dos DeputadO$, encaminhando à revi$ão do Senado Federal
autDgrafo do seguinte projefD:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2153, DE 1995
(N-0124, de 1995, na Câmara dos Deputados)
Aprovo o texto do Tratado sobre
Extradição, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e· o Governo da Austrália, concufdo em Carnbenra
em 22 de agosto de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Fica aprovado o texfo do Tratado sobre
Extradição, celebrado _entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Australia, concluído em Camberra, em 22 de agosto de 1994.
Parágrafo único. F1Ca111 sujeifos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer afos que impliquem modificação do referido Tratado, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou cof1l)romissos gravosos ao patrimonial'l'lacional.
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
M 3'> Revogam-se as áiSposições em contrário.

DE MINISTROS DE ESTADO
N-0 946195, de 19 do corrente, do Ministro da
Fazenda, refer:.ente ao J:lequerimenfo _n"- 1.156, de
1995, de informações, do Senador Lúcio Alcãntara
As informações parciais encontram-se
à disposição do requerente na Secrefariac
Geral da Mesa
N-0 600195, de 20 do corrente, do Ministro da
Agricultura, do Abastecimenfo e da Reforma Agrária,
referente ao Requerimenfo n"-1.140, de 1995, de informações, do Senador José Bianco.
N-O 947195, de 19 do corrente, do Ministro da
Fazenda, referente ao Requerimenfo n"- 1.185, de
1995, de informações, do Senador Osmar Dias.

Justificaçao
MENSAGEM N"1.203, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49,
inciso I, da Constituição Federal, submefo à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texfo do Tratado sobre Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, .
em Camberra, em 22 de agosfo de 1994.
Brasma, 26 de dezembro de 1994. - Itamar
Franco.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 617/MRE, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RE1Aç0ES EXTERIORES
Excelentlssimo Senhor Presidente da Rep(tllica,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o anexo texto do Tratado
sobre Extradição, firmado em Camberra, em 22 de
agosro de 1994, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália Conforme a Constituição, para a entrada em vigor desse
ato internacional no Brasil, faz-se necessária sua
aprovação pelo Congresso Nacional.
2. No que se refere à importância e à oportunidade da assinatura, permito-me assinalar que o referido Tratado irá tomar mais efetiva a cooperação entre
os dois países na prevenção e repressão ao crime.
3. 8evo, igualmente, à apreciação de Vossa
Excelência, o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, para o ençaminhamento do presente Tratado à consideração do Poder Legislativo.
Respeitosamente.- Celso L. N. Amorim, M"!·
nistro de Estado das Relações Exteriores.
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2. No caso de a extradição ser requerida para
fins de execução de setença condenatória proferida
por autoridade judicial da Parte requerente em decorrência de urna infração q\.16 autorize a extradição,
eslá será concedida apenas se a duração do restante da pena a ser cumprida for de pelo menos 9
(nove) meses.
.3< Para os efeitos deste artigo, ao determinar
se os fatos COI')stituem infração penal prevista na legislação da Parte requerida, será observado o seguinte:
a) não se levará em conta se as leis das Partes
Contratantes definem, ou não, a conduta criminosa
dentro da mesma categoria penal, ou se a denominam com idêntica terminologia;
b) a totalidade dos fatos que constituem a conduta imputada contra o extraditando será tornada em
consideração, não se levando em conta se, segundo
as leis das Partes Contratantes, os elementos constitutivos da infração forem diferentes.

4. Um crime de natureza fiscal, inclusive quando
se
tratar de crime previsto na legislação referente
TRATADO SOBRE EXTRADIÇÃO ENTRE
a
impostos,
direitos alfandegários, controle de câmA REPÚBLICA FEDERATIVA
bio
ou
qualquer
outro assunto fazendário, será pasDO BRASIL E A AUSTRÁLIA
sível de extradição, nos termos do presente Tratado.
A República Federativa do Brasil
E desde que a conduta pela qual a extradição for ree
querida seja .crime previsto na legislação da Parte
A Austrália
requerida, a extradição não poderá ser negada com
(doravante denominadas "Partes Conlra!antes"),
base no fato de que a lei da Parte requerida não preDesejando tornar mais efetiva a cooperação
veja a mesrha espécie de imposto ou taxa, ou que
entre seus respectivos países na prevenção e na renão exista regúlàmento fiscal, tarifário, aduaneiro ou
pressãJ de crimé mediante un lra!ad:l de extradiçãJ,
cambial do mesmo tipo que aquele existente na leAcordam o seguinte:
gislação da Parte requerente.
5. Quando o crime tiver sido cometido fora do
ARTIG01
território da Parte requerente, a extradição será conObrigação de Extradi1ar
cedida apenas quando a lei da Parte requerida tamCada Parte Contratante concorda em extraditar
bém autorizar a punição de crimes cometidos fora
para a outra, segundo as normas e as condições esdo seu leriitório, em circunstâncias similares. Quantabelecidas no presente Tratado, qualquer pessoa
do a lei da Parte requerida assim não dispuser, a
que seja procurada para: ser submetida a um procesParte requerida poderá, à sua discrição, conceder,
so criminal ou cumprir pena no território da Parte re- . ou não, a extradição.
querente, por infração penal que autorize a extradiçãJ.
6. A extradição pode ser concedida, nos termos
do
presente Tratado, desde Rue:
ARTIG02
a) o crime objeto do pedido de extradição esteCrimes que Autorizam e Extraãlção
ja previsto na lei da Parte requerente, no momento
1. Para os objetivos do presente Tratado, será
em que foi cometido;
concedida extradição pelos fatos que, segundo as
b) a conduta imputada ao extraditando, se tileis de ambas as Partes Contratantes, constituam invesse sido cometida no território da Parte requerida,
frações puníveis com urna pena privativa de &berdaconstituísse crime previsto em sua legislação, em vide cuja duração seja de pelo menos um ano, ou
gor no momento de formaiização do pedido de extrapena mais grave.
dição.
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7. Quando o pedido de extradição tiver por objeto vários crimes, e a todos eles as leis de ambas
as Partes cominarem pena de privação de liberdade,
não se enquadrando, porém, nas condições dos parágrafos 1 e 2 deste artigo, a Parte requerida, neste
caso, poderá conceder a extradição por Iodes estes
crimes desde que pelo menos um deles preencha os
·
requisitos que autorizam a extradição.
ARTIG03
Recusa Obrigatória da Extradição

A extradição não será concedida em qualquer
das seguintes hipóteses:
a) quando a Parte requerida for competente, de
acordo com sua legislação, para processar a pessoa
cuja entrega é reclamada pelo crime ou delito que
fundamenta o pedido de extradição, e a Parte requerida pretender exercer sua juljsdição;
b) quando, com base nos mesmos fatos, a
pessoa reclamada estiver sendo ou já tiver sido julgada em definitivo pelas autoridades competentes
da Parte requerida;
c) quando a pessoa reclamada já tiver sido beneficiada com anistia ou perdão pelas autoridades
competentes da Parte requerida;
d) quando os procecfimenfos legais, ou a aplicação da pena, pelo crime·cometido tenham sido extinfos por prescrição, de acordo com a legislação da
Parte requerida;
e) quando a pessoa reclamada puder ser, ou
tenha sido, julgada ou sentenciada por tribunal extraordinário ou de exceção;
f) quando o crime pelo qual a extradição da pes- ·
soa seja solicitada for de caráter puramente mmtar;
g) quando o crime pelo qual a extradição seja
solicitada for considerado crime político pela Parte
requerida Para os efeifos desta alínea, crime político não incluirá:
·
I) assassínio ou tentativa de assassínio de
Chefe de Estado, Chefe de Governo ou membro de
sua família; ou
11) crime pelo qual cada Parte Contratante esteja obrigada, segundo acordo multilateral internacional, a extraditar a pessoa reclamada ou a submeter
o caso a suas autoridades competentes para fins de
julgamento;
Em todos os outros casos, a determinação se
um crime é de natureza política será de responsabilidade exclusiva das autoridades competentes da
Parte requerida;

h) quando a Parte requerida tiver fundadas razões para acreditar que o pedido de extradição foi
apresentado com a finalidade de julgar ou punir a
pessoa reclamada em razão de sua raça. religião,
nacionalidade ou opinião política, ou que a posição
dessa pessoa reclamada em razão de sua raça. religião, nacionalidade ou opinião política, ou que a posição dessa pessoa possa ser prejudicada por qualquerdaqueles,motivos; ou
I) se o crime pelo qual a extradição é requerida
for um crime que implique punição do tipo mencionado no artigo 7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
ARTIG04
Recusa Facultativa da Extradição

A extradição poderá ser recusada nos termos
deste Tratado, em qualquer das seguintes circunstâncias:
a) quando ao crime pelo qual a pessoa reclamada for acusada ou tiver sido condenada, ou qualquer outro crime pelo qual a pessoa possa ser detida ou julgada de acordo com este Tratado, for cominada pena de morte, segundo a legislação da Parte
requerente, a menos que aquele Estado se comprometa a não impô-la oü, se imposta, a não exectiá-la;
b) quando a pessoa reclamada tiver sido absolvida ou condenada em difinitivo em um terceiro Estado pelo mesmo crime pelo qual a extradição é solicitada e, se condenada, a sentença imposta tenha
sido completamente aplicada ou não seja mais aplicável; e
c) quando, em circunstâncias excepcionais, a
Parte requerida, embora levando também em conta
a gravidade do crime e os interesses da Parte requerente, decidir que, devido às circunstâncias pessoais de pessoa reclamada, a extradição seria incompatível com considerações humanitárias.
ARTIGOS
Extradição de Nacionais
-.--

1. A Parte requerida não será obrigada a conceder a extradição de uma pessoa que seja seu nacional, mas a extradição de seus nacionais estará
sujeita à legislação aplicável desse Estado.
2. Quando uma Parte recusar a extradição com
base no parágrafo 1 deste artigo, deverá submeter o
caso a suas autoridades competentes a fim de que
possam ser instaurados os procedimenfos para julgamenfo da pessoa Com relação a todos e quai!r
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quer crimes pelos quais esteja sendo solicitada a extradição. A referida Parte infonnará à Parte requerente sobre qualquer ação empreendida e o resultado de qualquer processo. A nacionalidade será determinada no momento em que o crime, pelo qual a
extradição for solicitada, tenha sido ~metido.
ARTIGOS

Regra de Especialidade
1 . Uma pessoa que tenha sido extradiÍSda Sob
a égide deste Traiado não será detida, processada
ou julgada por qualquer crime cometido antes da extradição, a não ser por aquele crime pelo qual tenha
sido concedida a extradição, e nem será extraditada
para um terceiro Estado por qualquer crime, a não
ser em qualquer das seguintes circunstãncias:
a) quando essa pessoa tiver deixado o território
da Parte requerente após a extradição e para lá tiver
retomado voluntariamente;

b) quando essa pessoa não tiver deixado o território da parte requerente no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias após ter sido liberada para fazê-lo;
c) quando a Parte requerida assim o consentir.
O pedido de consentimento deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos mencionados no artigo 7 e com registro de qualquer declaração feita
pelo extraditando com relação ao crime de que se

trate.
2. A Parte requerente poderá processar a pessoa que tenha sido extraditada por outro crime que
não aquele pelo qual foi concedida a extradição,
desde que tal crime:
a) se baseie em prova dos mesmos fatos contidos no pedido de extradição e seus documentos justificativos; e
b) seja punível com a mesma pena máxima ou
com uma pena máxima mais branda que aquela
pela qual a pessoa foi extraditada
3. Q parágrafo 1 deste artigo não se aplicará a
crimes cometidos depois da extradição.
4. O parágrafo 1, alínea b, deste artigo não se
aplicará se puder ser interpretado, direta ou indiretamente, como exílio, expulsão ou retirada forçada do
Brasil de um nacional brasileiro.
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a) descrição dos atos ou omissões que são imputados à pessoa reclamada, com relação a cada
crime pelo qual se pretende a extradição;
b) indicação e descrição de cada crime pelo
qual se pretende a extradição;
c) detalhes necessários ao estaiJelec:iner da
. idel1ida:le ou na::ionalidade da pessoa reclamada, incfiJ. sNe, quando possíve~ fotografias e impressões digitais;
d) texto da legislação que tipifica o crime e
descreve a pena que poderá ser imposta ou, se o
pedido for feito pela Austrália por crime do direito
consuetudinário, indicação dos fundamentos para a
definição do crime e a pena aplicável; e
e) se o pedido for feito pela Austrália, textos das
leis que imponham qualquer restrição com relação ao
processo ou, se o pedido for feito pelo Brasil, textos
das leis relativas à prescrição do processo ou da pena
3. Quando o pedido se referir a pessoa que
não tenha sido condenada, será também acolllJélnhado do original, e, na sua impossibilidade, de uma
cópia autenticada de ordem de detenção ou mandado de prisão, ou por mandado legalmente equivalente, expedido pela autoridade competente da Parte
requerente.

4. Quando o pedido se referir a pessoa que tenha .sido condenada, será também acompanhado
dos seguintes documentos:
a) se o pedido tiver sido feito pela Austrália,
certidão de condenação e cópia da sentença, se tiver sido imposta; ou, se a sentença não tiver sido
imposta, declaração de intenção de impô-la;
b) se o pedido tiver sido feito pelo Brasil, cópia
da sentença que tenha sido imposta
Quando uma sentença tiver sido ~ a Parte
requerente fornecerá oertidã:l declarando que a sentença pode ser eJCOO*ada imeáiSiamente e que ainda
não o foi totalmente e em que medida ainda não o foi.
ARTIGOS

Tradução dos Documentos
Os documentos justiliéativos que acompanham
o pedido de extradição estarão em conformidade
com o artigo 9 e serão acompanhados de tradução
para o idioma da Parte requerida
ARTIGOS

ARTIGO?

Autenticaçao de Documentos

Documentos que Fundamentam o Pedido

1. Um documento que, conforme o artigo 8,
acompanhe pedido de extradição, será 'admitido,
quando autenticado, em qualquer procedimento de
extradição na Parte requerida

1. O pedido de extradição será feito por escrito
e será transmitido por via diplomática
2. O pedido será acompanhado de:
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2. Um documento

é considerado autenticado,

para os efeitos desta Tratado, se:
a) tiver sido assinado ou certificado por um juiz,
magistrado ou autoridade na, ou da Parte requerente; e
b) tiver sido selado com selo oficial ou plbfiCO
do Estado requerente ou de um Ministro de Estado,
ou de um Departamento ou autoridade do Governo,
da Parte requerente.

ARTIGO 10
lnfonnaçOes Suplementares
1. Se a Parta requerida considerar que as informações fornecidas em apoio a um pedido de extradição não. são suficientes, de conformidade com
esta Tratado, para possibilitar a concessão da extradiçOO, tal Estado poderá solicitar que informações adicionais sejam fornecidas no Pf<IZO que estabeleça.
2. Se a pessoa cuja eXtradição for pretendida
estiver presa e as informações acflcionais não forem
suficientes de acordo com este Tratado, ou não forem recebidas no prazo estipulado, a pessoa poderá
ser liberada da custódia. Tal liberação não impedirá
que a Parta requerente apresenta novo pedido de
extradição daquela pessoa
•
3. Quando a pessoa for liberada da custódia de
conformidade com o parágrafo 2, a Pat;te req,uerida
informará à Parta requerente tão Jogo possível.

ARTIG011
Prisão Preventiva
1 • Em caso de urgência, uma Parte Contratante poderá solicitar a prisão preventiva da pessoa reclamada, pendente da apresentação do pedido da
extradição por via diplomátiCa A solicitação poderá
ser transmitida por correio ou telégrafo ou por qualquer outro meio que permita um registro escrito.
2. A solicitação de prisão preventiva incluirá:
a) informações a respeilo da identidade e, se
disponível, naéionalidadé da pessoa reclamada, sua
descrição física e localização provável;
b) declaração de q~J:ta extradição será pedida;
c) denominação, data e local do crime e breve
descrição dos fatos pertinentes;
d) declaração indicando que exista uma ordem
de prisão ou que uma sentença foi imposta, mencionando a data, local e autoridade que a pronunciou; e
e) declaração indicando o máximo de privação
de liberdade que pode ser irrtposta ou que tenha
sido imposta e, quando for o caso, que falta cumprir.
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3. Ao receber tal solicitação, a Parte requerida tomará as medidas necessárias para assegurar a prisão
da pessoa reclamada, e a Parte requerente será prontamente informada do resultado de sua solicitação.
4. A pessoa presa será colocada em liberdade
se a Partr, requerente deixar de apresentar o pedido
de extrc.dição, acompanhado dos documentos especificados no artigo 7, dentro de 60 (sessenta) dias a
contar da data da prisão, desde que isso não impeça
a instauração dos procedimentos necessários para a
extradição da pessoa reclamada se o pedido for
posteriormente recebido.
ARTIGO 12
Decisão e Entrega
1. A Parta requerida comunicará sua decisão à
Parta requerente, tão Jogo se tome uma decisão a
respeilo do pedido de extradição, por via diplomática. Serão apresentadas razões para qualquer recusa total ou parcial de pedido de extradição. Concedida a extradição, a Parte requerida comunicará prontamente à Parta requerente que o extraditando está
detido, e à sua disposição••
2. Quando concedida a extradição de uma pese
soa, tal pessoa será encaminhada pelas autoridades
competentes da Parte requerida a um porto ou aeroporto do território desse Estado que seja mutuamente aceitável para ambas as P?f!es.
3. A Parta requerente poderá enviar à Parta requerida, após ter recebido autorização desta última,
um ou mais agentes devidamente autorizados, seja
para auxiliar na identificação da pessoa reclamada,
seja para conduz~la ao seu terrilório. Tais agentes, durante sua permanência no território da Parta requerida,
não desempenharão nenhum ato de autoridade e estarão sujeilos à legislação aplicável daquele Estado.
4. A Parta requerente retirará o extraditando do
terrijório da Parta requerida no prazo de 50 (cinqüenta) dias a contar do recebimento da decisão
mencionada no· parágrafo 1 e, se a pessoa não for
retirada em tal período, a Parta requerida poderá colocá-la em liberdade e poderá recusar a extradição
pelo mesmo crime.
5. Se circunstâncias fora de seu controle impedirem uma Parta Contratante de entregar ou retirar o
extraditando, a outra Parta será disso informada. As
duas Partes Contratantes decidirão de comum acordo sobre uma nova data de entrega e serão aplicadas, nesta caso, as disposições do parágrafo 4 deste artigo.
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ARTIGO 13
Entrega Diferida ou Temporária

1. Quando a pessoa reclánlãda estiver sendo
processada ou estiver cumprindo pena no território
da Parie requerida por outro crime que não seja
aquele pelo qual se pede a extradição, a Parte requerida poderá entregar a pessoa reclamada ou
adiar a entrega até que seja concluído o processo
ou seja cumprida no todo ou em parte a pena imposta. A Parie requerida informará à Parte requerente
sobre qualquer adiamento.
2. Quando, na opinião de autoridade médica
competente, a pessoa cuja extradição for pedida não
puder ser transportada do território da Parte requeri- ·
da para a Parie requerente sem sério perigo de vida
devido a enfermidade grave a entrega da pessoa
nas condiçõeS do presente Tratado será adiada até
o momento em que o perigo, na opinião de autoridade médica competente, tenha sido suficientemente
reduzido.
3. Na medida em que lei da Parte requerida o
permitir, quando urna pessoa for julgada extraditável, ela poderá ser entregue temporariamente à Parte requerente para ser processada de Acordo com
as condições a serem determinadas pelas Partes
Contratantes. A pessoa "que for retornada à Parie requerente após a entrega temporária poderá ser finàlmente entregue para cumprir qualquer pena a que
for condenada, ao abrigo do previsto neste Tratado.

a:

ARTIGO 14
Conseqüências de uma Recusa de Extradiçllo
Se a extradição de uma pessoa for recusada,
nenhum outro pedido de extradição da mesma pessoa poderá ser apresentado com base nos mesmos
fatos que fundamentaram o pedido erigi nal.
ARTIGO 15
Comunicação da Sentença Definitiva

A Parte que obtiver a extradição comunicará à
que a concedEtu, a decis.ão final proferida no processo que deu origem ao pedido de extradição.
ARTIGO 16
Despesas
1. A parte requerida tomará todas as providências necessárias e arcará com as despesas relativas
a quaisquer procedimentos derivados de um pedido
de extradição e representará, em outros aspectos,
os interesses da Parte requerente.
2. A Parte requerida arcará com as despesas
realizadas em seu território para a prisão da pessoa
cuja extradição for pretendida, bem como com sua
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manutenção sob custódia até sua entrega à pessoa
designada pela Parte requerente.
3. A Parie requerente arcará com as despesas
decorrentes da retirada da pessoa do território da
Parte requerida.
ARTIG017
Entrega de Bens

1. Na medida em que seja permitido pela lei da
Parie requerida, e ressalvados os direitos de terceiros, que serão devidamente respeitados, todos os
bens encontrados no território da Parte requerida
que tenham sido adquiridos com o produto do crime
ou que possam ser requeridos para fins de prova serão, se a Parie requerente assim o solicitar, entregues, se a extradição for concedida
2. Nos termos do § 1 deste artigo, os bens acima mencionados serão entregues à Parte requerente, se esta assim o solicitar, mesmo que a extradição
não possa ser efetuada, devido à morte ou à fuga da
pessoa reclamada
3. Quando a legislação da Parte requerida ou
os direitos de terceiros assim o exigirem, quaisquer
bens que assim tenham sido entregues serão devolvidos à Parie requerida gratuitamente, se esta Parie
assim o solicitar.
ARTIGO 18
Transito
1• O trânsito, pelo território de qualquer das
Partes Contratantes, de pessoa entregue por terceiro Estado a umà· das Paries Contratantes será concedido mediante pedido feito por via diplomática
pela outra Parte Contratante. O pedido incluirá informações a respeito:
a) da nacionalidade da pessoa que está sendo
entregue;
b) dos crimes pelos quais a entrega tenha sido
efetuada;
c) cópia ou detalhes da ordem de entrega feita
pelo terceiro Estado; e
d) detalhes da pena que pode ser imposta pelos crimes em razão dos quais a entrega tenha sido
efétuada
2. O pedido de trânsito poderá ser negado por
qualquer razão pela qual também possa ser negada,
segundo este Tratado, a extradição ou se o atendimento do pedido for contrário à ordem púplica
3. A permissão para o trânsito de uma pessoa
incluirá, nos termos da lei da Parte requerida, permissão para que a pessoa seja mantida em custódia
·
durante o dito tránsito.
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4. Quando uma pessoa estiver sendo mantida
em custódia de acordo com o parágrafo 2 deste artigo, a Parte Contratante em cujo território a pessoa
estiver sendo mantida poderá ordenar que ela seja
6bertada se o transporte não tiver continuidade num
prazo razoável.
.
5. ·A Parte Conlratante para a qual a pessoa
estiver sendo extraditada reembolsará a outra Parte
Contratante por quaisquer despesas realizadas por
esta última em relação com o trânsito.
6. Nenhuma autorização de trânsito será necessária quando estiver sendo utilizado transporte
aéreo e nenhum pouso esteja programado no território do Estado de trânsito.
7. Na hipótese de ocorrer uma aterrisagem forçada no território de uma Parte Contratante, a outra
Parte deverá apresentar um pedido de trânsito em
conformidade com o disposto no parágrafo 1 deste
artigo. O Estado de trânsito deverã deter a pessoa
que estã sendo extraditada até que o transporte seja
reiniciado, desde que o pedido de trânsito seja recebido 96 horas contadas a partir da aterrisagem 1brçada

notificarem-se mutuamente por escrito-de que os
seus respectivos trâmites para sua entrada em vigor
foram cumpridos.
2. Este Tratado serã aplicado a qualquer crime
especificado no artigo 2, tenha ele sido cometido antes ou depois de sua entrada em vigor.
3. Qualquer das Partes Contratantes poderá
denunciar este Tratado a qualquer tempo, notificando a outra Parte Contratante por escrito com 6 (seis)
meses de antecedência
Em testemunho do que, os signatãrios abaixo
devidamente autorizados por seus respectivos Governos, firmaram o presente Tratado.
Feito em Camberra em 22 de agosto de 1994,
em dois exemplares originais nos idiomas português e
inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pela República Federativa do Brasil - Celso L.
N. Amorim, Ministro de Estado das Relações Exteriores - Pela Austrália - Gareth Evans Ministro das
Relações Exteriores.

ARTIGO 19
Concurso de Pedidos
1. Quando forem recebidos pedidos de dois ou
mais Estados para a extradição da mesma pessoa,
seja pelo mesmo crime ou por crimes diversos, a
Parte requerida deterrninarã a qual daqueles Estados a pessoa deverã ser extraditada e lhes comunicarã sua decisão.
2. Para determinar a qual Estado a pessoa será,
extra1"1!ada, a Parte requerida levarã em consideração
todas as circunstâncias relevantes, e particularmente:
a) se os pedidos se referirem a crimes diversos, a gravidade relativa daqueles crimes;
b) a data e o local em que foi cometido cada
crime;
c) as datas respectivas dos pedidos;
d) a nacionalidade da pessoa reclamada; e
e) o local_de residê~ia habitual da pessoa

PARECER N" 678, DE 1995
Da Comissao de Assuntos EconOmicos, sobre a Mensagem n~ 317, de 1995,
do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciaçao do Senado Federal
o nome do Senhor Bento José Bugarin
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da Uniao.

ARTIG020
Preservaçao de Obrigações Multilaterais
Nada neste Tratado prejudica quaisquer obrigações que tenham sido, ou que no futuro venham a
ser assumidos pelas Partes Contratantes, ao·abrigo
de qualquer Convenção multilateral.
ARTIG021
Entrada em Vigor e Denúncia
1• O presente Tratado entrarã em vigor 30 (binta) dias após a data na ql!al as partes Contratantes

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
--

A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta realizada em 24 de outubro de 1995,
apreciando o rela!ório apresentado pelo Sr. Senador
Va!mir Campelo, sobre a Mensagem n"- 317, de
1995, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Bento José Bugarin para Ministro do Tribunal de
Contas da União, por 20 votos favorãveis e nenhum
contrário.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Valmir campelo,"
Relator - Vilson Kleinübing - Esperidiao Amin Joao Rocha - Francelina Pereira - Pedro Piva Osmar Dias - Joel de Holanda - Berro Parga Geraldo Melo - Beni Veras - Jefferson Peres Elcio Alvares - Ney Sliassuna - Pedro Simon Eduardo Suplicy - Josaphat Marinho - Laura
campos- Manuce Pinto.
Relator: Senàdor Valmir Campelo
Encontra-se sob apreciação desta Comissão,
para os efeitos previstos no art 52, inciso ffl, alínea
"b", e do art 73, §§ 12 e 22, inciso I, da Constituição
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Federal, a Mensagem enviada pelo Exceletissimo
Senhor Presidente da República, que submete à
aprovação do Senado Federal o nome do Dr. BeniO
José Bugarin,_ para exercer o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro Ofavo Drummond.
Acompanha a Mensagem Presidencial, o "currlculum vitae" do Dr. BeniO José Bugarin, do qual
consta ter o mesmo nascido na cidade de Maceió/AL, em 29 de abril de 1931, possuindo longa e
abrangente vida profissional, da qual destacamos Funções att.ialmente exercidas: Ministro-Substituto
do Tribunal de Contas da União e Professor Titular
da Faculdade de Direito da Universidade de Brasffia;
-Cursos Superiores de Graduação e Pós-Graduação: Bacharel em DireiiO pela Faculdade de Direito
do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco;
Bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de
São Luis, da Universidade Federal do Maranhão;
Pós-Graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas; Doutor pela Unviersidade de
Brasflia em Finanças Públicas (Tributos); 7 D~ntre
os muitos cargos e funções exercidas destacamos:
Assessor Técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM-RIO; Advvgado do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos- IAPM;
Assessor Normativo de Racionalização e Produtividade da Secretaria de Administração do Governo do
DistriiO Federal; Assessor do Gabinete do Ministro
das Comunicações; Conselheiro de Administração
da Sociedade de AbastecimeniO de Brasma S/ASAB; Conselheiro da OABIDF; Assessor do Senado
Federal; Professor do Curso de Mestrado em DireiiO
Fiscal da ESAF-DF; Conselheiro-StiJstituto(AudiiO"
do Tribunal de Contas do DistriiO Federai-TCDF; Ministro-StiJs!íluto(Auditl" do Tribunal de Contas da
União-TCU; Chefe do Departamento de DireiO da Universidade de Brasma-UnB. St.pervisor do Convênio entre o Tnbunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda(ESAF) e o Banco Ml..lldial, referente ao Programa Avançado de Audttoria Governamental - PAAG, e
Coordenador do Curso de Alto Nível sobre Audttoria
Governamental; - Possti trabalhos pub6cados, conferências ministJà:las, représentações e participações
em eventos, além de diversas honrarias e condecorações; - Logrou êxitl em vários Conct.I'SOS Públicos,
dentre os quais destacamos: Professor da FGV/SP,
Procurador da Fazenda Nacional, Assessor do Senado Federal e Aucfi!Or do Tribunal de Contas da União.
O indicado reúne as condições necessárias
para ocupar o cargo de Ministro do Tribunal de Con. tas da União.
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Sendo o que cumpre referir no ãmbiiO deste relatório, entendemos estar a Comissão de Assun!os
Econômicos devidamente informada e, portaniO, habilitada a deliberar sobre a escolha ora em apreciação.
Sala das Comissões, em 24 de outtiJro de
1995. - Gilberto Miranda, Presidente - Valmir
Campelo, relator.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nos
termos· dO art 376, alínea c, do Regimento Interno,
combinado com o art 4!! da Resolução n" 37195 do
Senado Federal, o ProjeiO de DecreiO Legislativo n"
153, de 1995,1ido anteriormente, terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
prazo de cinco dias úteis para recebimeniO de
emendas, findo o qual a referida Comissão terá 15
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para opinar sóbre a proposição.
•
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Jefferson
Peres.
t: lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.355, DE 1995
. Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, sejam solicitádas as informações abaixo ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia: ·
1. Montante total dos investimentos realizados
pela Petrobrás na implantação de uma destilaria
para produzir álcool de mandioca, indicando:
1.1 - inversões fixas em moeda nacional e respectiva conversão para dólar norte-americano às la'
xas de câmbio vigentes nas datas correspondentes;
1.2 - inversões fixas em outras moedas e respectiva conversão para dólar norte-americano às taxas de câmbio vigentes nas datas correspondentes;
2. Ano do infcio da implantação do empreendimeniO e ano do início da sua operação;
3. Localização da destilaria;
4. Produção,<Je álcool da destilaria, ano a ano,
desde a sua implantação até o presente;
5. Despesa total e receita total da destilaria, na
moeda em que tenham ocorrido, convertida para dólar norte-americano às taxas de câmbio vigentes nas
datas correspondentes;
6. CusiO de produção do litro de álcool produzido pela Destilaria calculado pela Petrobrás;
7. Quantidade e valor (convertido a dólar norteamericano à taxa de câmbio vigente nas datas correspondentes) da matéria-prima processada para
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produção de álcool de mandioca com indicação das
localidades de origem da matéria-prima
8. Situação aluai da destilaria;
8.1 - quanto à sua administração, indicando a
estrutura de pessoal de todos os níveis;
8.2 - quanto à sua produção, indicando a programação operacional para os próximos três anos;
8.3 - quanto à matéria-prima indicando a existência, em qualquer tempo, de produção própria e,
se for o caso, a evolução da produção e projeção
para o futuro;
8.4- quanto à manutenção, indicando o estado
aluai dos equipamentos, fixos ou não, das instalações e das áreas de produção agrícola, se for o caso.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. Senador Geraldo Melo•.

(À Mesa.para decis/io.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termOs do inciso ll(.do 1m. 216 do Regimento Interno: ·
·
Sobre- a mesa, requerimento que será Hdõ pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senacltlr Jefferson
Peres..
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO NQ 1.356, DE 1995
Senhor Presidente,
Na fomia do artigo 218, alínea b, e 221, alínea
a, do Regimento Interno, requeiro seja registrado em
ata voto de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito
Augusto Lucena, aos 79 anos de .idade.
Natural de Guarabira/PB, Augusto Lucena era
casado coin Y êda Arco verde Lucena, tendo deixado
uma filha Silvana Burity. Foi três vezes deputado estadual (1955/59/63), vice-prefeito do Recife (1963),
prefeito de 1964/69 e 1971/75, vereador de 69/71 e
77/79, deputado federal de 71/79.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1995. Senador Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir a
deliberação do Plenário.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral,
para um comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado. res, acabo de fazer a entrega de duas comunicações:
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uma, ao eminente Senador José Sarney, Presidente
da Casa; e outra, ao Senador Esperidião Amin, Presidente do PPB.
O texto dirigido ao Presidente José Samey é o
seguinte:
"Sr. Presidente,
Serve o presente para comunicar a
Vossa ExCelência que, a partir desta data,
deixo de pertencer aos quadros do PPB,
agremiação restitante da fusão dos partidos
políticos PP e PPR.
Ressalto, na oportunidade, que este
desligamento não significa filiação imediata
em outra sigla partidária.
_.
• · · Encarecendo de Vossa Excelência as
medidas regimentais necessárias, renovolhe o meu apreço e estima pessoal."
E a comunicação feita ao Senador Es. peridião Amin está_ nos seguintes termos:
.
. "Sr. Presidente,
· Serve a presente para comunicar a V.
Exª que, a partir desta data, deixo de pertencer aos quadros do PPB, sem que esse desligamento importe - pelo menos a curto prazo - o meu ingresso em outra agremiação
político-partidária.
Agradecendo a atenção que sempre
me dispensou, aproveito a oportunidade
para apresentar a V. Ex"- o testemunho da
minha consideração."
Sr. Presidente, a partir desta data, conseqüentemente, estou em posição independente, sem me
atrelar a qualquer orientação político-partidária.
Era essa a comuniCação que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Hâ oradores inscritos.
.
Concedo a pàlavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda, por 20 minutgs.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Exrnºs
Pares, uma condição decisiva para o desenvoMmento económico de Pernambuco é a ampliação do
Aeroporto Internacional dos Guararapes. O aeroporto dos Guararapes preenche uma função importantíssima, como infra-estrutura modema, na economia
de Pernambuco, com reflexos que se irradiam por
todo o Nordeste.
A ampliação dos Guararapes é necessidade
que jâ foi tecnicamente comprovada hâ muitos anos.
No entanto, é projeto que se arrasta inteíminavelmente em suas fases preliminares de estudos e de-
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sapropriações. Pernambuco precisa que a área federal, por intermédio da lnfraero, se empenhe seriamente em promover uma arrancada decisiva. desencadeando as ações e as obras necessárias para a
ampliação.
Na verdade, as dificuldades, delongas e protelações relativas à concretização do projeto jã chegam a uma situação-limite de sufocamento, de estrangulamento.
· Como cidadãos, tendemos, muitas vezes, a encarar um ae1"9porto como uma mera comodidade,
mais uma conveniência da vida modema. O falo é
que é enorme a importância de um grande aeroporto
para a vida económica de uma região. Ele viabiliza o
deslocamento dos homens de decisão que movimentam as empresas e as instituições. Ele é intensamente usado para o transporte de carga aérea
cuja importância cresce no ·Brasil e no mundo. Um
grande aeroporto contribui para o turismo em massa, hoje fator económico de peso.
O Aeroporto Internacional dos Guararapes é
um dos grandes aeroportos do Brasil. Entre os novos aeroportos internacionais, ele possui a melhor
localização, pois estã relativamente próximo ao centro da ãrea metropolitana, aos núcleos de comércio,
de indústria, de turismo. Guararapes é, no Nordeste,
o aeroporto internacional por excelência: ele é responsável, no conjunto da região, por 60% dos '}:lassageiros internacionais e 80% da carga aérea internacional. O total de embarque e desembarque de
passageiros no aeroporto estã se aproximando dos
sete milhões anuais. ·
No entanto, hã anos se detectou que o aeroporto dos Guararapes estã estrangulado. Sua pista
de pouso e decolagem de 3.000 metros jã se tomou
insuficiente, apresenta limitações para a decolagem
de grandes aeronaves. Aparelhos como o Boeing747 e o MD-11, por exemplo, ficam impedidos de ser
carregados em seu máximo limite, com passageiros
ou carga, se destinados a percursos mais longos,
que requerem maior car{ja de combustível, como é o
caso dos vôos que demandam os países escandinavos, o Leste Europeu e mesmo as capit8is não ibéricas da Europa Ocidental, como Roma, Milão, Paris e
Londres. Essas Umitações causam prejuízos de toda
sorte à economia de Pernambuco e do Nordeste.
O principal obstáculo que o projeto de ampliação do aeroporto dos Guararapes tem que enfrentar,
em termos de custo e de esforço administrativo, é a
necessidade de desapropriação de centenas de residênCias que foram, ao longo dos anos, se aglomerando junto ao aeroporto. Hoje isso cria uma enorme
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dificuldade ao projeto. Não é esse um fenômeno específico do aeroporto dos GuaraiapeS, mas típico do
Brasil e do mundo.
A implantação de um grande aeroporto significa sempre a oferta, para suas cercanias, de excelente acesso viário, de serviço telefônico, luz, égua
Cria-se sempre um impasse: a atração dessas vantagens leva ao surgimento de bairros e comércio na
região do aeroporto; desenvolve-se a cidade, que
passa a necessitar de um aeroporto maior; a ampliação esbarra na presença de imóveis que é preciso
desapropriar e indenizar, mesmo que tenham ali se
estabelecido ilegalmente.
É o caso de perguntar se seria viável resolver a
questão construindo um novo aeroporto, como se
fez em Belo Horizonte. No caso de Recife, foi cal cu- -lado recentemente o custo de novo aeroporto:
R$700 milhões. Ora, ampliar o aeroporto aluai custa
dez vezes menos: cerca de R$75 milhões, inciuidas as
desapropriações. É claro que a solução é ampliar.
Em 1979, no Governo Marco Maciel, foi firmado importantíssimo convênio entre o Ministério da
Aeronáutica e o Governo do Estado de Pernambuco,
com interveniência da Infraero, para a execução dos
serviços de ampliação e melhoramento do aeroporto
dos Guararapes. Como resultado desse convênio,
foi triplicada a estação de pi!SSageiros, que passou
de 8 mil para 24 mil metros quadrados, e construída
a nova pista, permitindo pouso e decolagem de modernos aviões de grande porte e a conseqOente
abertura do Recife para vôos internacionais.
O Governo do EStado sempre se preocupou
com a questão das áreas adicionais necessárias à
ampliação futura Em f979, o govem.ador Marco Maciel decretou ser ãrea de utilidade pü:Jiica para fins
de desapropriação um polígono definido junto ao
aeroporto, iniciando-se o processo de desapropriação e indenização. Em 1982, novo decreto estadual
reformulou aquele polígono. Em 1991 , foi novamente definida, pelo Decreto Estadual n"- 15.074, a condição de ãrea de utilidade pública de um polígono
modificado segundo as mais recentes necessidades
técnicas.
Este ano foram acelerados os estudos da ampliação, por esforço conjugado de órgãos da Aeronáutica e de órgãos estaduais. Constatou-se que
uma !ração da ãrea de ampliação que havia sido desapropriada hã muitos anos tomou a ser invadida e
ocupada Foi articulada uma ação para coibir novas
ocupações residenciais e comerciais na ãrea de interesse. Definiu-se como necessária a relocação de
duas importantes obras de infra-estrutura que se encontram dentro da ãrea: um ramal ferroviário da
Rede Ferroviária Federal e um trecho de relevante
via municipal.
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Dos cerca de R$75 milhões que custará a ampliação dos Guararapes, R$45 milhões se referem à
desapropriação de 427 imóveis residenciais e comerciais. A relocação viária municipal custará R$15
milhões. A relocação ferroviária, R$8 milhões. As
obras da pista de pouso e decolagem e da correspondente área de proteção e segurança" "custarão
cerca de R$7 milhões.
O aeroporto é propriedade da União. Ampliado,
será igualmente propriedade da União. A lnfraero
constrói e administra os aeroportos federais. Conta,
para construção, ampliação e manutenção dos aeroportos, com a arrecadação das diversas taxas pagas
pelos usuários dos aeroportos, sejam passageiros,
empresas de transporte aéreo ou proprietários das
cargas transportadas.
Como proprietária e operadora, a União tem o
dever de dar solução à situação dos Guararapes.
Depois de tantas vicissitudes, é chegada a hora de
dar prioridade à ampliação do Aeroporto lnlemacional dos Guararapes. É claro que o Governo do Estado de Pernambuco não deixará de cooperar com um
tal esforço, na medkla de suas possibilidades, notadamente providenciando a desapropriação dos inpveis e
áreas necessárias à ampliação da pista de pouso.
Deixo aqui, portan!o, um apelo ao Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúblic:a para que determine ao Ministério da Aeronáutica e à lnfraero a máxima prioridade para as obras de ampliação do
Aeroporto Internacional dos Guararapes.
. Mui!o obrigado.
. .. ·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edua.do Suplicy.
V. E# dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, salien!o nesta
oportunidade a importância de criarmos, Congresso
Nacional e Poder Executivo, condições para que no
próximo ano o Imposto Territorial Rural seja efetivamente um desestfmuJo à utilização improdutiva da
terra, que cumpra a sua função de tomar produtiva a
terra no Brasil, de acordo, aliás, com o que nesses
últimos dias tem falado o Presidente do Incra, Fran·
cisco Graziano: ·
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda
ontem li em diversos jornais, dentre os quais a Folha de S. Paulo, o que disse Francisco Graziano,
Presidente do Incra:
"0 ITR foi criado para penalizar a grande propriedade, especialmente a improdutiva, mas tem sido de uma inefiCácia total.
A tributação é um importante instrumen!o de democratização do acesso à terra
A forte penalização da grande propriedade improdutiva faz com que seja insupor-
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tável para quem especula manter ·à terra
como reserva de valor.
O especulador vai preferir aplicar em
fundos de commodities, ouro ou sei lá o
quê, e isso possibilitará que a terra seja destinada a outras pessoas.
Quando perguntado: "de quanto será o aumento?", disse Francisco Graziano:
Temos um procurador estudando isso
e já conversei com Everardo (Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal).
Minha tese é que, a partir de determinado tamanho, a grande propriedade tem
que ser supertaxada e, se for improdutiva,
escandalosamente taxada
Quando talo em grande propriedade,
es!ou imaginando algo acima de 1O mil hectares. Em alguns Estados, acima de 5 mil.
Espero encontrar mecanismos legais e
respaldo para concretizar a minha tese."
Saliento, em nome do Partido dos Trabalhadores, que o Executivo, há tempos, tem obtido respaldo para !ornar o Imposto Territorial Rural em algo relevante e que cumpra aquilo que está previsto na
Constituição.
Dispõe o art 153 da Constituição, inciso VI,§ 4'>:
. Art. 153. Compete à União instittir impos!os sobre:
VI -propriedade terri!orial rural;
§ 4'> O impos!o previsto no inciso. VI
terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas e não incidirá sobre pequenas
glebas rurais. definidas em lei, quando as
explore, só ou com sua tamma, o proprietário que não possua outro imóvel.
Portanto, a concepção da instituição do ITR,
consagrado no Estatulo da Terra, foi de que o ITR
deveria ser um instrumento auxiliar da reforma agrária. Para tan!o, deve alcançar os seguintes objetivos:
a) ter um caráter de progressividade direismente relacionado à má utilização das_ terras (estimular o uso produtivo da terra);
b) induzir o aumento da produção e da produtividade no campo;
c) que os recursos oriundos do ITR servissem
de apoio ao orçamento do Incra;
d) Desestimular os que exercem o direito de
propriedade sem observância da função social e
econõmica da terra
Gostaria de relembrar alguns falos da história
da tramitação da legislação relativa ao ITR.
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Após a terceira tentativa, a contar de 1990, o
Congresso Nacional aprovou, no dia 26 de janeiro
de 1994, o Projelo de Lei de Conversão à Medida
Provisória n" 399, editada em 28 de dezembro de
1993, a atual legislação sobre o ITR - Lei n" 8.847,
de 28 de janeiro de 1994. A primeira tentativa de
aprovação desta lei, após a promulgação do Estaluto da Terra (1964), ocorreu no ano de 1990, através
de projelo de lei enviado pelo então Presidente Fernando Collor. A segunda ocorreu no final do ano de
1991, quando o PT ofereceu substitutivo global. ao
projelo do Executivo. Também em janeiro de 1994, o
PT ofereceu o substitutivo global e emendas à Medida Provisória do Governo. Nas duas primeiras tentativas, os setores defensores do latifúndio improdutivo inviabilizaram as votações.
O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu
a necessidade de atualizar a legislação que regula o
ITR. Para o PT, caso o ITR, um imposlo patrimonial,
se adapte às regras de progressividade previstas na
Constituição, este imposlo pOderá se constituir num
razoável instru.rnento de taxação do patrimônio rural,
bem como instrumento de· desestimulo do uso da
terra para especulação imobiliária, ou sua manutenção improdutiva abaixo de níveis satisfatórios de exploração.
Atualmente, poucos são os. proprietárioS que
pagam o lmposlo Territoriai Rural. Besta comparar a
estimativa de arrecadação para o ano de 1994, que
era de R$314 milhões, com a arrecadação efetivada
de apenas R$16,9 milhões. Os pequenos proprietários são os que mais pagam. Atualmente existem cadastrados no Incra cerca de 4,9 milhões de imóveis
rurais, dos quais 4,3 milhões têm até três módulos
fiscais e apenas 34 imóveis com mais de 600 módulos fiscais. Na média, o grau de utilização da terra no
Brasil concentra entre 60% e 80%.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, julgo importantes as recentes declarações do Presidente do
Incra, al;cerçada em argumenlos consistentes que,
em muitos ponlos, coincidem com os propósitos do
Partido dos Trabalhadores, já demonstrados em várias oportunidades, como na recente audiência do
Presidente der PT, José Dirceu, com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ocasião em que o Líder do PT na Câmara, Deputado Jaques Wagner, e
eu próprio acompanhamos o Presidente do Partido ·
dos Trabalhadores.
Mais importante é a necessidade do Governo
agir, em todos os níveis, para fazer do ITR um imposlo progressivo, inclusive no tempo, com alíquotas
mais fortes e o reaparelharnento da Receita Federal.
Ainda ontem, a Folha de S.Paulo registrava as
palavras da Secretária-Adjunta da Receita Federal,
economista Lytha Spíndola:
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A Secretária-Adjunta da Receita Federal calcula que, neste ano, apenas 15% do
ITR cobrado será pago. A Receita enviou notificações no valor de R$1 ,9 bilhão. Até 11 de
outubro, só havia recolhido R$99, 1 milhões.
Ainda assim, em 1994 e 1995 deverão
registrar as melhores arrecadações de imposlo. A estimativa de recolhimenlo é de
R$250 milhões a R$300 milhões para cada
exercfcio.
·
Mas, como já registramos, o ano de 1994 ficou
muito aquém, e o de 1995 também ficará no mesmo
patamar.
t: preciso, portanlo, que se transforme em ação
mais vigorosa a intenção do Governo, expressa pelo
Presidente do InCra. Faz-se necessário acabar com
as diversas brechas que permitem hoje, sobretudo
aos grandes proprietários, evitar de pagar o lmposlo
Territorial Rural. Na forma como ele hoje é administrado, o proprietário rural é quem faz as declarações
sobre o que está contido na terra e qual o grau de
seu aproveitamenlo, não havendo uma forma adequada e satisfatória de a Receita Federal e o próprio
Incra fiscalizarem adequadamente a veracidade daquelas informações. Então. nem mesmo aquilo que
é cobrado, segundo as alíquotas vigentes hoje, é
pago.
Ressaltamos que são importantes as afirmações do Presidente do Incra, Sr. Francisco Graziano,
mas é preciso que se transforme em ação concreta
do Executivo, ainda este ano, para que, em 1996, se
realize o que por ele está sendo proposto.
Gostaríamos de salientar que quando Francisco Graziano responde sobre a cobrança de ITR pelos Municípios, avalia que deva ficar resguardado na
Constituição que quem norrnatiza o imposto - quanlo
é e como é pago - é a União. Isso pode ser feito por
lei complementar, podendo os Municípios colaborarem para cobrar o Imposto Territorial Rural. E, perguntado se teme as pressões dos proprietários sobre as prefeituras, responde que, exatamente, se o
ITR descer ao nível do município e não for bem normalizado, a situação ficará pior do que está hoje.
Ora, o Governo Federal apresentou emenda·
passando para os Estados. a ci>brança do ITR. Nós,
do Partido dos Trabalhadores, após muilo refletirmos sobre esta matéria, concordamos que a União é
quem deverá normatizar e unificar o cadastramento,
organizar a forma de se cobrar o ITR, até porque há
muitas propriedades rurais que se estendem para
além de divetl>Qs Municípios, quando não cruzando
as fronteiras de diVersos Estados. Mas, obviamente,
seria interessante que a União realizasse convênios
com os Estados e Municípios visando uma melhor e
mais eficaz cobrança da lmposlo Territorial Rural.
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Assim, Sr. Presidente, queremos assinalar,
como pontos positivos, as declarações de intenção
do Presidente Francisco Graziano, que diz ser necessário um aumento escandaloso das alíquotas do
Imposto Territorial Rural, para que possa cumprir a
finalidade para a qual, segundo a Constib.ição, foi
criado.
Registramos também que consideramos importante o fato de que o Sr. Francisco Graziano esteja
visitando os acampamentos, diãlogando com os trabalhadores sem-terra, seja no Pontal do Paranapanema, como na semana passada, seja, como ontem,
em Sumaré. Porque o diálogo direto com os trabalhadores sem-terra, aqueles inclusive que estão realizando experiências de assentamento de cultivo da
terra, fará com que os responsáveis pela realização
da reforma agrária compreendam melhor o sentimento, o anseio e as possibilidades dos trabalhadores em melhor aproveitar a terra. Pois diante de
grandes espaços vazios, não ocupados para a produção, é natural que trabalhadores, há tanto tempo
com dificuldades de alcançarem a sua própria sobrevivência, com disposição, braços e vontade de trabalhar e cultivar a terra, estejam ocupando e§SIIS
áreas, sinalizando ao Governo que não utilizar produtivamente grandes áreas em nosso País constitui
algo que, segundo a Constituição, pão pode ser considerado adequado. É preciso que a terra cumpra a
..
sua função social tomando-se prod!Jiiva
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por
permuta com o nobre Senador Nabor Júnior, que
dispõe de 20 minutos.
.
.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, nesta oportunidade em que OCLPO a tribuna desta Casa, gostaria de abordar um tema que
creio da mais alta importância para o nosso País: a
reforma tributária
Como o Senado Federal, com muita oportunidade, vem debatendo este tema, gostaria de participar dessas discussões, pois entendo a sua complexidade e a suã impartância para toda a sociedade
brasileira
Sr. Presidente, com o avanço da abertura da
economia brasileira, notadamente a partir de 1990, o
Pais foi slbmetido a um processo mais acirrado de
concorrência, que evidenciou, de maneira mais marcante, o conjunto de distorções e ineficiências no
processo produtivo da sua economia
Dentre as distorções evidenciadas, destacamse, de maneira particular, as do sistema tributário
nacioné'', que impõem uma carga tributária desigual,
com sobretaxação do setor industrial, uma questionável tributação sobre as exportações e uma exces-
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siva carga tributária sobre os produtos agrícolas, sejam destinados à exportação, sejam, sobretudo, destinados ao abastecimento do mercado interno, como
.:omponentes da cesta básica da população brasileira.
Refiro-me especificamente ao que chamarei de
"custo governo", um dos componentes importantes
do conhecido, debatido e questionado "custo Brasil",
que tanto compromete o sistema produtivo nacional.
No caso da agricultura, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores. o quadro é alarmante, já que o Brasil é, lamentavelmente, o "campeão mundial" na prática de tributar alimentos. Dos 57 tributos que existem no Brasil, incidem sobre os produtos alimentícios 13 impostos que, somados às taxas, contribuições etc, perfazem nada menos que 43 tributos.
Isso, Sr. Presidente, faz com que um produto
industrializado chegue às prateleiras do varejo ·de
um supermercado, para ser consumido por uma população, na maioria de miseráveis, com õnus fiscal
médio de 32,7o/o. E, respondendo por parcela significativa desse õnus, silua-se o ICMS, colocado como
grande vilão do aluai sistema tributário brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa
carga tributária não existe em praticamente todos os
países do mundo. A média internacional entre os
pafses industrializados da comunidade econõmica
européia, mesmo com rendas muito superiores às
do Brasil, não ultrapassa a casa dos 7%.
Estudos realizados pelo Professor Luiz Arruda
Villela, em abril de 1995, para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, mostram que, num
total de 28 países, da Europa e América Latina, a
maioria vem dando tratamento preferencial aos alimentos, assim como aos insumos agrfcolas, geralmente, o mesmo dispensado aos medicamentos, artigos para deficientes ffsicos, livros, periódicos e
bens culturais. A alíquota zero no Imposto sobre Valores Agregados para alimentos básicos é adotada
em seis países: em Chipre, Irlanda, Hungria, Portugal, Reino Unido e México. A isenção é o procedimento autorizado por nove pafses: Suíça, Argentina.
Colômbia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela A utilização de alíquotas reduzidas é feita em 11 países: Alemanha, Áustria,
Bélgica, &panha,.França, Holanda, Itália, LuXemburgo, Suécia, Turquia e Uruguai.
Observa-se que mesmo nos pafses considerados ricos, quase sempre os alimentos recebem tratamento tributário preferencial. Mais que isso, observa-se que em países que apresentam boa distribuição de renda, os alimentos são proporcionalmente
menos gravados.
··
Em outras palavras, Sr. Presidente, observa-se
que mesmo em sociedades desenvolvidas, onde a
população não teria, em tese, maiores restrições financeiras para ter acesso à alimentação básica•.
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seus governos, ainda assim, costumam proporcionar
se tnbuto para insumos na agropecuária e adoção
uma significativa redução no õnus tributário.
de outros procedimentos, como o crédito presumido
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em maque produzam efeitos idênticos;
téria tributária, o Brasil, lamentavelmente, está na
c) uniformização tributária a nível nacional,
contramão.
com a fixação das mesmas alíquotas internas e inteO Brasil, apesar de não ser um País pobre. é
restaduais;
um País perversamente injusto. Apresenta, segund) diferenciação de alfquotas das contribuições
do estudos realizados pelo Banco Mundial e pela
sociais, como o PIS, Cetins e Funrural, que incidam
Organização das Nações Unidas, uma das piores
sobre o faturamento das empresas, no sentido de
distribuições de renda, já que cerca de 50% da rendar tratamento preferencial aos produtos de primeira
da é apropriada pelos 10% mais aquinhoados, finecessidade;
·
cando os 20% mais pobres com apenas 2,1% da rene) desoneração tributária das exportações de
da nacional.
.
· O Brasil tem uma agricultura dinâmica e pujan- · produtos primários e semi-elaborados, mediante eliminação da injusta discriminação instituída no camte, entre as maiores e mais modernas do mundo,
po da incidência do ICMS.
mas a sua população passa fome e não tem acesso
f) redução do custo tributário dos investimena esses produtos alimentares.
tos, mediante concessão de crédito integral do ICMS
Nesse contexto, a incidência elevada de õnus
para quaisquer bens que compõem o processo protributários sobre os alimentos assume uma propordutivo das empresas, inclusive os incorporados a
ção de maior gravidade, já que a percentagem da
seu ativo permanente.
despesa média mensal que g mai.oria da população,
exatamente as famílias mais pobres, gasta com aliSeguramente que a aprovação das medidas
mentação corresponde, em média, a cerca de 40%
acima relacionadas ainda neste exercício, para vidas despesas totais.
-gência em 1996, já representará um forte estímulo à
Assim, um dos primeiros impactos da redução
produção agropecuária, cuja expansão sustentada
dos preços dos alimentos básicos, que pode ser pronos próximos dois anos é crucial para a consolidaporcionada pela redução das cargl!S tributárias; seção do Plano Real.
ria o conseqüente efeito redistributivo, o que significará, na prática, comer mais e/ou melhor.
Evidente que outras medidas ainda deverão
Por outro lado, a redução da incidência da carser analisadas e implementadas, dentro de uma
ga tributária sobre os insumos e sobre .Q,S _produtos
perspectiva de médio e longo prazo, para que o Pais
agrfcolas, no contexto, levará a um progresSivo autenha, até o final do século, um sistema tributário
mento do nível de çompetitividade do setor, não somais contemporâneo, justo e condizente com os anmente a nível internacional, mas também a nível inseios e necessidades da sociedade brasileira. Um
terno.
sistema que assegure uma tributação justa aos proComo conseqüência, a agricultura brasileira
dutores nacionais, dando-lhes condições de compepoderá melhor se tecnificar, se reestruturar e se contir em posição vantajosa, tanto no mercado doméstisolidar como importante e vital fonte de emprego e
co quanto nos disputados mercados internacionais.
renda, usufruindo das invejáveis condições de que
Um sistema que possibilite uma melhor democratizadispõe o Pafs, em termos de potencial produtivo.
ção dos benefícios entre os produtores, o Governo
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a remoe, acima de tudo, os consumidores brasileiros.
ção das barreiras tributárias, que vêm comprometendo a competitividade da agricultura brasileira, toma.
Reconheço as enormes dificuldades para se les~, dessa man~ira, uma. exigência de interesse navàr avante uma ampla e profunda reforma no sisteClonai e não uma questão meramente setorial. Nesma tributário brasileiro, pelas complexas implicações
se sentido, gostaria de elencar um conjunto de medidecorrentes, sobretudo, no difícil processo de equilídas a serem tomadas em caráter emergencial para
brio das contas públicas, nas desigualdades regiopossibilitar a progressiva adaptação do sistema trinais e na necessidade de preservação do eql.ilíbrio
butário brasileiro aos padrões internacionais contemporâneos:
federativo.
a) isenção e/ou redução do custo tributário inciA reforma tributária não é um processo rápido,
dente sobre os alimentos. Para tanto, é imprescindíque possa ser implementado de maneira completa
vel a imediata diferenciação de alíquotas de ICMS
em um curto espaço de tempo. Deve ser vista como
conforme a essencialidade dos bens;
uma tarefa contínua, uma responsabilidade coletiva
b) eliminação da cumiJatividade do ICMS na
de toda a Nação e na qual tenho plena convicção de
agricullu(a, mediante a restauração da isenção des-
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que o Congresso Nacional, o Senado Federal, .,m
particular, irá nela se integrar, por obrigação, por dever, por convicção e por compromisso social.
Muito obrigado.
Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente.
(Muto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
V. ExA dispõe de 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a minha terra
estâ em festa. Hoje, Manaus, Capital do Estado do
Amazonas, para uns, completa 326 anos, se for considerada a época da criação do Forte São José da
Barra e não apenas a elevação da Vila da Barra à
categoria de cidade; para ol$'as correntes, a cidade
não tem ainda essa idade toda. O que é menos importante aqui é saber o seu tempo de duração, sua
existência, mas sim o que
fazendo ao longo do
tempo.

vem
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na cidade de Manaus. Existia, então, uma certa
cútura e isso qualquer um dos jovens da nossa
geração testemunham comigo, como o meu companheiro, Senador Jefferson Péres; todos tínhamos conhecimento razoável da língua francesa,
que até hoje nos acompanha em função daquelas fammas que se educavam no exterior.
Mais tarde, com a denominada queda do extra. tivismo, enveredamos pela chamada Zona Franca
de Manaus, que hoje, sem dúvida nenhuma, é indispensável, mas que não atendeu aos reclamos do
que querfarnos. Houve uma desfiguração da Cidade
de Manaus.
Há um jovem que publicou um livro, onde ele
me honra com citações, inclusive com fotografias,
sobre o que era a juventude daquela época, inciusive a juventude idealina. Este, então jovem, é hoje o
nosso Senâdor Jefferson Péres, que na opinião do
Senador Francelina Pereira continua jovem Faço
questão de fazer esse registro.
O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. ExA um
aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL - Com mt.ita
honra.

Na época áurea da borracha e do extralivismo,
Manaus era uma espécie de cidade que porejava a
educação advinda da Europa. Naquela altura, quando o Amazonas contribuía com 51% do Orçamento
da Nação, e um quilo de borracha custava 15 libras
esterlinas de ouro, foi possível erigir o suntuoso Teatro Amazonas, que, no ano vindouro, compJetarã
1oo anos de existência. Quem conhece o que foi a
saga para a construção do Teatro Amazonas e também do Palácio da Justiça há de entender que apenas em uma época áurea, em que corresse muilo dinheiro, seria possível fazer, em plena selva, um templo de arte daquela categoria. A época, rodeada praticamente por uma plantação, foi preciso construir
um plafO, e, enquanto não havia os arranha-céus - e
considero-os espigões de mau gosto -, era possível
avistar-se, de toda a parte da Capital, a cúpula do
Teatro Amazonas, feita com uma louça importada da
Holanda.

O Sr. Jefferson Peres - Senador Bernardo Cabral, infelizmente não pude me inscrever para falar
hoje sobre o aniVersário da nossa Manaus, Cidade
pela qual somos tão apegados, porque antes de
amazonenses somos mesmo é manauaras. Vejo
que V. Exª relembra a Manaus da nossa infância e
juventude com um toque nostálgico, que não pode
deixar de haver, porque Manaus foi, em grande parte, desfigurada, descaracterizada com o crescimento. Aliás, como dizem os sociólogos, houve um inchaço, que, em parte, hoje, estâ sendo recuperado faça-se justiça à administração aluai, e o faço com
muita isenção porque não pertenço ao gll.lpo político
do aluai Prefeito, que estâ reaflzando um trabalho de
reurbanlzação mt.ito importante. Senador Bernardo
Cabral, solicitei o aparte para pedir que V. Exª faleficarei muito honrado com o registro - também em
meu nome ao exaltar a nossa cidade natal.

Anos depois, o Governo irresponsável da
União desprezou aquele sentido extrativista. Enquanto, no começo do século, um quilo de borracha
custava 15 libras esterlinas de ouro, depois, com a
débãcle, se comprava, como cidadão, com apenas
uma libra esterlina, 15 quilos de borraCha. Daí à
falência de mt.itas empresas foi um salto. Havia
famílias que mandavam os seus filhos se educarem, sobretudo, em Paris .. Lembro-me que a minha
professora de francês, Magnólia Nery, filha de governador, esposa de governador, educada na
França, era um retrato vivo do fastígio que existia

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V.
ExA, nobre Senador Jefferson Péres, a honrosa delegação e aproveito para registrar que os políticos que
exercem o seu mandato com seriedade estão acima
de questiúnculas político-partidárias. Acabo de ouvir
o Senador Jefferson Péres declarar que, embora
não pertencendo ao gll.lpo político do aluai Prefeito,
reconhece que a Cidade estâ melhorando. .
A propósito, Sr. Presidente, trago uma reportagem intitulada "Manaus Resgata o Sorriso", a qual
solicito que determine a sua inscrição nos Anais da
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Casa, produzida pelo Jornalista Mário Adolfo, que é
editor do Jornal Amazonas em Tempo e um dos
cuRares da inteligência amazonense. Nessa manifestação S. Sã começa por uma frase do atual Prefeito Eduardo Braga, que registra o seguinte:
•Acabou aquela hls1ória de dizer que
Manaus era a capital do cólera, do lixo e dos
buracos. Hoje a cidade entrou na mídia e já
faz parte do contexto nacional.
Hoje acabou aquela história de dizer
que Manaus era a cidade da doença e dos
índios. Tudo bem. Nós todos somos descendentes de índios. Mas não é porque somos descendentes de índios que vamos ser
relegados ao segundo plano.
Temos mais é que mostrar que somos
competentes, que podemos construir uma
cidade modema, preservando a nossa cultura•, diz Braga
Sr. Presidente, este Prefeito acaba de receber,
da Pesquisa RCT Telemarketing, de São Paulo, um
laurel, apontando-o como o segundo melhor prefeito
do Brasil. Ora, aqui cabe menos o elogio do que o
registro sincero, pois sincera é aquela mesma pergunta que faz Mário Adolfo:
"Qual é a cara de Manaus? De uma cidade com caracteristicas européias, até
pouco tempo, encravada no meio da floresta? De uma cidade descaracterizada onde
antigos casa!Oes resistem ao avanço de
meia dúzia de espigões ou de uma cidade
que se moderniza, se enche de cores, sem,
contudo, esquecer o seu passado hls1órico?
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Manaus é uma cidade de muitas caras.
Tem cara de índio, de português, de negro e
até de japonês.•
Sr. Presidente, embora os tutores da Capital
tenham resolvido adotar duas cidades, uma de 326
e outra de 147 anos, quero me apegar exatarnente a
Isto. Tem cara de negro porque naquela terra não
existe, em nenhum segmento, .a chamada discriminação racial. Vou até mais longe: não existe sequer
o preconceito social, tampouco Ci preconceito para
com o índio, o português, o italiano, o judeu, o turco,
o libanês, o sírio. Houve como que uma integração
tão grande na Cidade de Manaus que quando o conflito do Oriente Médio, entre Israel e Palestina, se fazia mais acentuado, os palestinos e os judeus conviviam como irmãos, fruto de quem soube vencer a inclemência do tempo. O amazonense é, sobretudo,
um vitorioso não porque a vitória é conquistada na
batalha através das armas, mas porque ela é conquistada através das enchentes, é conquistada atraVés do índice pluviométrico, conquistada através do
calor, e, sobretudo, pela dignidade que cada um desenvolve em favor da sua terra.
Portanto, Sr. Presidente, no momento em que
a minha cidade natal completa mais um ano, não poderia deixar de registrar mais do que a alegria, a
honra de ali ter nascido. E ao mesmo tempo que
faço este registro, agradeço aos eminentes Senadores pela atenção dispensada
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNADO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO:

----------
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Uma cidade de muitas caras
adotar dun:s idades para Manaus.
326 ou 147 anos..
- Parece algn :>lf'iim cumo
J velha senhora que resolveu
~ [t uma plástica e voltou com

P,.. Mirto Adolfo
Qual~

a cara

de Ms.naus? De
uma cidade com •
caracterfsticas
europl!ias
at~
pouco tempo.
encravada
no

l. ."líl outro. idade!
··

Mesquita.

meio da nore!ita?
De uma cidade desca.ractcrizil.dl!li

uut.lc illguns ::mtlgo~ casarõe~
re-sl:ttem 30 a\ranço de meia dúzia
de espigõel'l ou de uma cidade
quo se modcmiza. -:;e enche de
core~.

sem comudo, esqu~cer o
5cu pas..'!ado hi:nórico?
M;maus é uma ddade de
muita.'\ curas. Tem cara de índio.

de portugues, de negro, e <~t~ d_c
. japone.. Dlzell\ att que· a elpll•
cação 1>ara o excesso de

con~

traste~

está no fato de a cidade
estar abaixo da tinh3 do_ Eqnador.
Ou, então, porque. ini)Centcmente • ou despudoradamente -

re!tolveu ficar de costas parn n
que (Cm de mais belo~ o Ri.o

Negro. Põlra confundir ainda mais
seu," índios. os tutores

~ ironiza o.

artista pl;:i.stico Otoni

r~:solvcr:~.m

03 c;oaur.u.le!> edsu:m. Mi\s
nlio importa. O fato é que ~::otis~
tem. mil fOrmas de amar Manaus

para o artista plástico A11biio
·Metlo, presidente do Sindicato
dos E~rirore~. Manaus está com·
plelando 326 anos, se fufConsid·
erada a época Ua criação c.lo Fone

de S11:o Jo:'>é da Barra, e não ape~
rias a elevação d.a Vila da Barra à.
c:ategoda,de Cidade.
• Esta 6 uma questão que con·
ti nua dividindo os historiadorc:!o •
diz o artb:1ta plástico. que considera Manaus uma cidade ba.•nante
co~mopnlita onde há oportuniQ.adcs para todo ntundo.
- Infelizmente, nern todos
possuem a capacidade e a sen:'>ihilidade necessárias para conservá-la inraçta, i::om ~uas hde:Zn:i
naturais. pa!rimoniais e cuilurai:s.

A amaiurla CIOS amazonense.~:~. 6
testemunha das_ agrel;:o~ões que o.
ci~ade tem ~ido vítima ao longo
dos anos,

"Tenbo

uma

deixo de enxergar se~

probl.emp. Para mim.

a ç.U~ da cid;u:le é a

Ponla Neara. Mas
·existem outro:s pomos
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~..,: está bonila. nlo há dúvi-
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do bonito e m~lboso coavlvcndo
<:am a llliXria. Principalmente social

vldeomokr, autor dos d_cx:ument4r1os "Mansus. Op~raçdo
Mem6ria'' e "Balblna~. ataca a
fesra de anivetsúio por conside-rar que ela esfot sendo "lutclada

O tacacád•
Hllda é a cara
deManaus

pelos organismos oficiais".
Segundo ete, este fato dá a nítida

A cara de Manaus tamb~m
pode ser a da tacacazeira Hitda

ainda nlo come&uiU :se firmar.
- Observe que est' havendo

lrnp,... ~e<~~:Sn dfll qu11 :\

Bentes Lira, 61 anos, que manté rn sua bança no calçadio da

GetúHo Varsas deSde 1962.
Atendendo a 200
por dia,
que consoiD.tdl um d~ maís

p<sso••

saboroso!i· tacacá da cidade pelo
preço de R$ 5,00 a cuia, ela con-sideru que ..sua" cidade mudou.
E para melhor.
• É claro que eu tenho
saud;tdc daquela Manaua bem
mais agradável dos anos 60, mas
gosto muito desta nova Martaus,

bem mai:.; limpa, maís humana e
com cara de progrwo. Tem violência? Tem sim e ~preocupa.
Ma.<~ o fato 1: ij'ur icw ••~ ACIOtUa
~-eriOO no Brasil todo • diz Hllda.
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lfal....tdodo do Amaon...
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Amana (Associação do.• Amigas
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c-a, reunindo pessoas d03 mais
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dúzia de intolerantes. Manaus
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slecifra .. E q"em conse&q;e.
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o nusso povo tum dO$ ~ntO!J po:5itivo:t cl~ :zlual.ãômisii3tração.
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ManaUs resgata o sorriso
Prefeito diz que cidade f&a parte do contexto nacional
PorMMioAdolfo

iiso. c a todos oa tkniCC$ qua estio
etnolvidos com a el3bomç4o dessa
Pf:Ojcto. Portanto o pri~tro senti~que me vem lcabeça6 o de
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buracos. Hoje a cldad'a
entrou na mfdia. e j4 faz
parle do contexto

gratidlo.

nacional".

A mais completa
.traduçJlo da nova Maoaus ~ feita
J)elo prefeito Eduardo Droga, apon-

~

tii:fo· semana passada como o
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de'~

c:om a pesquisa da Rcr

··~Nu mo. avaliaçiio mais ampla
sobre os resultac;to, que Manaus
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:cultural. por e~ernplo, ~ a que rem a
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frente pra o Rio Negro
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próprios u!cnicos do
Rober1o. possui uma
ft0U1
"das m:Uores lnfra-eslru·
culturl" ' '
toras para shows do
Brasil. No mesmo
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,·ti....., llay Ccnnif, óPéra House
do Nova Yõn:, Jau, J~ Ber\jor,
Hcrmeto ruch.oal. Nelson
Gonçalves. Tim Mai~. Bntlo. cu
acbo que tudó isso, a nCvel de
Brasil. 1em tra?;ido um rr.rorno

mUito positivo.

Adverte

Eduardo 0J>p, que
hoje acabou aquela
história de dizer que

Manaus

era

a

cidade dO cólera, a
cidade do Hxo. da
doença e dos Cndios.
~ Tudo bem.
Nós todos somos
descendentes de
índios. Mas o.!lo 6
porque
somos
descendentes de
índios que "amos
ser relegados ao
segundo plano.
Temos maís 6 que
monrar que somos competentes.
que podemos construir uma cidade

modema preservando a nossa eul~
tura ~ diz Braga.

Para o prefeito, Manaus mestra
que em. se tô~ a "capital na-

t\lral do plan·eta", como a propria
Cou-Cola tem divulgado no
mundo inteiro.
Com mais um ano de adtninis-

lraçAo. Eduardo Braga. sarouite que

muitas obras Jí1 estão planejadas
potra serem festas no mais rápido
espaço de tempo. O Pro&rama
Manaus 2.000, por exemplo, que

C5t4 sendo deOagrado. em.~ a;11t- J

jontac:omo~mméfbl.ib'

mais ambicioso paco•e de iJbms.j;t
rllaboradu para a cidade. Só na
wna Leste e zona Norte, scrio be-

neficiados meio milh~o de h:~bi·
tantcs. Em rclaç:lo ao sistema
viário. toda a cidade será beneficiada.
O programa r..,~m b<neflc:lort 30 m~_.rrynflias com Uaoçlo

c!t~trk:d:"O c(ue muita gente nlo
'sabe. comenta Eduardo Braga,~~
·.que muit:as pessa3S morrem todos
~os nnals de semana cm Manus.
:cm funs!k' dos "JiliOS.. que existem
na penfcria. "Quando chove há

luma condUij:lio e14!trica esp:tlhada
!pcfaa ruas onde ~:rianças brinc:om...
1 No momento. em conjunlO com
~ governo do .Estado. a prefeitura
~:ná

caloc:lndo lisua p3r.1 tSO mir

1"'1""" ....... Leste da cldado de .
Manous. O p~ de humaniza·
çllo envolve obrai como o·

A.manrlinho no Educandos, a feir.t
do Sahto Antônio. a Ceita da Zonot

Leste. novas passarelas de
pedestres, noV3s pr.aças que es!OO
consuutd!LI, Envolve ram.b~rR.· .~ •tr•bp''»s.............
Educaçao c de Sallde. "que muitos
nlo. enxergam porque n:ID querem
~ndo

ver", comenta o prefeiiO.

• &lá "' IIJHO•Imando o período e~leitoral. O negócio agora ~
falilr mal. Uma eoisa fi certa.
Mao::tus mudou. c mudou para melhor. Nós cinda ac:hunos pouco.
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, por
·
cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE - (PDT-MG. Como Líder. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr%
e Srs. Senadores, a situação da agricultura em todo
o Brasil, e particularmente no meu Estado, Minas
Gerais, tem sido objeto de freqüentes manifestações
por parte não apenas de agricultores e produtores,
mas, principalmente, de trabalhadores rurais e de
toda a sociedade.
Tenho em mãos uma correspondência dos produtores rurais da Cidade de Francisco Sá, anexada
também à correspondência da Prefeitura Municipal,
da Câmara de Vereadores, do Sindicato dos Produtores Rurais e da Emater-MG, revelando, através de
um relatório, a dramâtica situação do Município causada pela seca prolongada e cobrando providências
dos Governos Estadual e Federal.
Portanto, Sr. Presidente, diante dessas dificuldades por que passa hoje a nossa agricultura e, particularrnente, os Municípios que são assolados pela
seca em nosso País e no meu Estado, Minas Gerais, essa situação está provocando, segundo mani!estação de todas essas entidades, uma calamidade
pública. A base da economia do Município é a agropecuária, com a predominância de pequenos produtores. As principais culturas são feijão, milho, arro:z;,
pecuária bovina e, em menor escala, pequenos animais.
Nos últimos três anos a seca, aliada à falta de
uma política de desenvolvimento agropecuário, desestabilizou totalmente a economia da região.
Esses dois fatores, aliados, têm provocado prejufzos incalculáveis à região, obrigarldo os agricultores a optarem por outras atividades econõmicas
como forma de sobrevivência
As perdas da agricultura de sequeiro, safra
94/95, alcançaram percentuais alarmantes. Dos 350
hectares de algodão plantados, a perda foi de 75%;
dos 300 hectares de feijão das águas, a perda foi de
83%; dos 2.177 hectares de milho, a perda foi de
90%; dos 680 hectares, a perda foi de 70%.
Portanto, Sr. Presidente, a situação da agricultura irrigada é a seguinte: existem 199 irrigantes
com uma área instalada de 448 hectares, e uma
área irrigada de 295. Do recurso hídrico disponível,
46% são águas de rios e 54% são de poços llbulares, sendo que 38% dos conjuntos de irrigação estão parados por não apresentarem viabilidade eco-
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nõmica às atividades agrícolas que poderiam ali ser
desenvolvidas.
O rebanho bovino, que é o compo)1ente-chave
da economia municipal, vem sendo reduzido gradativamente.
A produção de pequenos animais está reduzida a um plantel da ordem de 30% em relação ao período anterior à seca
O que eles propõem, não apenas ao Governo
do Estado, mas ao Governo Federal é o seguinte:
fornecimento de equipamento dos poços tubulares já
perfurados e liberação de recursos para implementar
a instalação de mais poços nas regiões carentes;
dotar os órgãos dos recursos necessários para
maior eficiência no atendimento das demandas; fornecimento de carros-pipa para transporte de água
potável; liberação dos estoques de milho existentes
no depósito do Governo para fornecimento díreto
· aos produtores, através das cooperativas; agilizar a
Uberação de recursos destinados ao atendimento de
emergência; e construção de Qarragens e outros
meios de captação de águas pluviais, de uso comunitário, para consumo doméstico e criação dê animais.
Com essas manifestações, quero aqui i"egistrar, Sr. Presidente, através dos documentos que me
foram encaminhados por todas as flderanças do Município de Francisco Sá, demonstrando que o exempio desse Município, em estado praticamente de
emergência e de calamidade pública, decorre in"exoravelmente da omissão por parte dos nossos governantes. Estamos lá passando por uma situação dramática em virtude da seca que assola aquela região,
e esta situação é ainda mais grave quando verificamos e constatamos a perda da economia daqueles·
Municípios e, particularmente do Município de Francisco Sá.
Faço aqui, portanto, como porta-voz das reivindicações que estão sendo encaminhadas ao Senado
da República e a esta Senadora, o apelo ao Ministro
da Agricultura e ao Governo Federai para que, diante .de uma situação emergencial como essa, possa
aquele órgão dotar imediatamente das condições
necessárias para atender aos reclamos daquela população sofrida, da região de Francisco Sá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sris e
Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Júnia Marise, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Sec/'fr
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
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A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra à nobre Senador Marina Silva. por cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, desde que assumi nesta Casa o meu mandato, tenho feito um esforço muito grande no sentido de tentar trazer ao plenârio desta Casa temas que sejam do interesse da
Nação e da minha Região. Até porque entendo que
esses problemas não são somente da Região Arnazõnica, mas de todo povo brasileiro.
O que falo. nesta breve comunicação é algo
que jã vem sendo debatido e denunciado, tanto pela
Bancada do Acre, aqui, no Senado, quanto pela imprensa
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Nobre
Senadora Marina Silva, peço licança a V. Ex"' para
prorrogar a sessão por mais 15 minutos, para que
possa concluir.
A SRA. MARINA SILVA - Muito obrigada
Trata-se das inúmeras denúncias feitas contra
o Governador do meu Estado, o Sr. Orleir Messias
Cameli, que tem, hoje, na Procuradoria Geral da Re. pCb!ica; um documento assinado por três Senadores, dois· Deputados Federais, seis Depuiados Estaduais, inúmeras entidades representantes da sociedade civil, do Prefeito e da vice-Prefeita da Capital e
alguns prefeitos de outros Municípios.
Nesse documento, constam 16 irregularidadllS
que deverão ser acrescidas de mais uma recente
denúncia. que é a questão dos CPFs falsos do Governador do Estado. Ele tem, segundo as denúncias
feitas, quatro CPFs. Não precisamos entrar em mui"tos detalhllS para saber que o uso dessa prãtica,
quando não se constitui em erro - e no caso não é
erro. porque são quatro, e estavam movimentando
empresas do Governador - é uma tentativa de IElSar
o fisco ou outras prãticas delituosas.
Quero dizer, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, que esse problema passa a ser do Estado
brasileiro e da sociedade. Não é possível que a Nação acompanhe todas essas irregularidadllS, que
sinta o clamor do povo do Acre, sem condições de
resistir, porque a própria autoridade maior estã envolvida em inúmeras irregularidades e que não se
laça aquilo que a Nação acradita deveria ser feito,
ou seja. uma intervenção no Estado do Acre.
Infelizmente, devo dizer que nunca fui simpãlica à idéia da intervenção, até porque nos perfodos
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da ditadura, com certeza, essa palavra era mlito dolorosa para muitos que defendiam a democracia,
mas nesse caso é uma situação partiruar.
Imaginem um Estado como o nosso com problemas de violência envolvendo madeireiros, envol- vendo interesses muito altos e a própria autoridade,
que deveria mostrar para a população alguma segurança, estã envolvida em vãrias irregularidades.
Sr. Presidente, posso citar, aqui, inúmeras
manchetes de jamais que dizem o mesmo, como é o
caso do jornal O Globo: "Cameli investigado pela
polícia"; "Inimigos alertam para cartel de Manaus,
uma operação que envolve, inclusive, outros Estados"; "Governador vai pedir intervenção no Acre•.
Ontem, numa emissora de televisão deu uma
entrevista, pedindo ao Governo Federal uma intervenção, porque o Governador sabe que ele não tem
mais condições de governar aquele Estado. Como
vai se negociar verbas públicas, liberar dinheiro público dos velhos ministérios para um governador
com todas essas irregularidades?
_
Estamos buscando juntamente com os Senadores Aaviano Melo e Nabor Júnior, uma audiência
com o Ministro Nelson Jobim, para que- coloquemos
a gravidade dos fatos, a fim de que seja feita uma intervenção no Estado do Acre, para que todas as irregularidades sejam apuradas e a sociedade acreana
não sinta mais uma vez que a impunidade grassa no
Acre, até mesmo por parte daqueles que deveriam
dar o exemplo.
Muito obrigada

Durante o disCUISO do Sr. Marina Silva,
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiãvel.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para
uma comunicação inadiãvel.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, estou apresentando
hoje ao Senado projeto de lei que dispõe sobre a
adoção de critérios de equivalência-produto nos financiamentos agrícolas para pequenos e médios
produtores no semi-ãrido nordestino. A proposição
procura justamente fazer uma diferenciação no pagamento das taxas de juros praticadas no País, levando-se em consideração a situação sui generis
do sem~ãrido do Nordeste, que estã sujeito a oscila-
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ções de clima, parlicUarmente a secas peri6dicas, o
que influi consideravelmente no custéio das safras. A
Sl.bvenção prorua, sobretu:lo. beneficiar as operações
de crécflfo n.ral realizadas por pequenos e mécios prodl.iores rurais e suas cooperativas. Pam o CISJ1llimenlo
da lei, os recusas necessáios serão alocaOOs do Orçarnenlo da Ulião, de acordo com a legislação em vigor.
Era o que· linha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ Secretãrio em exercício, Senador Ney Suassuna
É lidO OSElgUinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO W 287, DE .1995

Institui, ·em caráter permanente, a
hora brasileira de verao em todo o território nacional e dá outras providências.
O Congresso Nacional d!l(:reta:
Art 1~ A hora brasileira de verão vigorará, em cará!er permanerte, em 1odo o .tenitório nacional, representada pela hora legal adiantada de sessenta mirUos.
Parágrafo único. Os Estados das Regiões Norte e Nordeste comunicarão, anualmente, à Presidência da República, com antecedência mínima de trinta
dias do seu início, se desejam adolàr em sua jurisdição a hora de que trata o caput deste Artigo.
- Art 2" A hora a que se refere o art 12 se iniciará à zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de um ano e terminará à zero hora do segundo
domingo do mês de fevereiro do ª"o seguinte.
Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 42 RevogarTH;e as disposições em contrário.

Justificaçllo

O instituto da hora de verão tem sido muito utilizado como instrumento de economia do consumo
de energia elétrica nos países que possuem verão
em que o dia é mais longo que a noite. · ·
A idéia surgiu em 1784, em artigo publicado
pelo cientista ã político· norte-americano Benjamin
Franklin, que sugeriu fosse o horário oficial adiantado artificialmente de uma hora, com o fim de aproveitar o mais possível a luz solar durante os dias longos do verão. Entretanto, somente no início do aluai
século, os países europeus começaram a aplicar
esse mecanismo de diminuição do gasto de energia
No Brasil, a adoção da iniciativa deu-se em
1931. Posteriormente, o Decreto-Lei n24.295, de 13
de maio de 1942, incluiu a hora de verão entre os
instrumentos de racionalização econõmica, ao esta, belecen
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•Art. 12 A fim de melhor aproveitar e de
aumentar as disponibilidades de energia elétrica no país, caberá ao Conselho. de Águas
e Energia Elétrica (CNAEE) determinar ou
propor medidas pertinentes:
I) a utilização mais racional e econõmica das correspondentes instalações, tendo
·
em vista particularmente:
b) a redução de consumo, seja pela
eliminação das ublizações prescindíveis,
seja pela adação de hora especial nas regiões e nas épocas do ano em que se fizer
conveniente,
ooooooouooooooooooooooo•oouooooouoooooo•oooooou-o-ho

•

A partir do então, o Poder Executivo tem instituldo a hora brasileira de verao de forma descontínua Nos últimos dez anos, porém, ela tem vigorado
inintern.ptamente.
Estudos das •centrais Elétricas Brasileiras S/A
- ELETROBRÁS" informam que no verão de
1992/1993 houve decréscimo médio no consumo de
energia elétrica de 0,9% nas regiões Sul e Sudeste
consideradas conjuntamente e de 1,3% no CentroOeste, · incluídos apenas os Estados de Goiás e
Mato Grosso e o Distrito Federal. A diminuição média do consumo ocorrida nas regiões Su e Sudeste
. correspondeu a economia de 6,5 mühões de dólares.
Entretanto, se a economia no consumo de
energia é o elemento mais important~ nem wr i$0
a adoção da hora brasileira de verão pode deixar de
levar em conta outras variáveis de relevância na matéria
Os Estados que não possuem período de
maior luminosidade natural que tome viável a diminuição do dispêndio de energia elétrica têm suportado custos econõmicos adicionais decorrentes da implantação da hora de verão no Centro-Su do País.
Estando a economia brasileira unificada em escala
nacional, os bancos, as bolsas de valores, o setor industrial e de serviços e outras esferas de atividades
econõmicas dos Estados em que não vigora a hora
de verão são obrigados a manter horário extraordinário, com o fim de acompanhar o expediente do
Centro-Sul.
É sobejamente conhecido quão elevados são
os encargos das horas extras dos trabalhadores. Todavia, o empresariado dos Estados em que nllo há
hora de verão não tem escolha; ou nao paga os custos das horas extras de seus empregados, ou assume o risco de incorrer na perda de negócios, competindo em desvantagem com seus concorrentes.
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Assim, uma medida de racionalização econõmica para uma parte do País funciona como instrumen!o de prejuízo para outra.
Com o objetivo de corrigir essas distorções,
apresentamos o presente projeto de lei, que institui a
hora brasileira de verão em todo o terri1ório nacional,
com a opção de os estados das regiões Norte e Nordeste que acharem conveniente a adoção dessa
medida aderirem à mesma. Tal medida propiciará a
diminuição do consumo de energia elétrica no Centro-Sul, sem que os Estados do Norte e Nordeste do
País paguem por tal iniciativa com o aumento dos
custos de funcionamento de sua economia
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. Senador Guilherme Palmeira, (PFL- AL).
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI

~4.295,

DE 13 DE MAIO DE 1942

Estabelece medidas de emergência,
transitórias, relativas à indústria da energia elétrica.
·
Art 1~ A fim de melhor aproveitar e de aumentar as disponibilidades de energia elétrica no País,
caberá ao Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica (CNAEE) determinar ou propor medidas pernitentes:
'
I - à utilização mais racional e económica das
correspondentes instalações, tendo em vista particu·
larmente:
a} o melhor aproveitamento da energia produzida, mediante mudanças de horários de consumidores ou por seu agrupamento em condições mais favoráveis, bem como o fornecimento a novos consumidores cujas necessidades sejam complementares
das dos existentes, e quaisquer outras providências
·
análogas;
b} a redução de consumo, seja pela eliminação
das utilizações prescindíveis, seja pela adoção de
hora especial nas regiões e nas épocas do ano em
que se fizer conveniente;·
11 - ao acréscimo de capacidade ou ao mais
eficiente aparelhamen!o das mencionadas instalações, pela execução compulsória das modificações ou
ampfiações, de que trata o Decreto-Lei ~ 2.059, de
5 <ie março de 1940, tanto nas instalações a que se
refere esse decreto-lei como em quaisquer outras
destinadas à produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica;
III - ao estabelecimento compulsório de novas
instalações de produção de energia elétrica e das
· complementares de transmissão, transformação e
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distribuição, para evitar deficiência nas zonas de
operação atribuídas às empresas.
§ 1~ Serão determinadas por meio de resolução do CNAEE:
a} as medidas constantes do inciso .1 e suas alineas, quando envolverem apenas pessoas ou empresas que exploram a indústria da energia elélrica;
b) as modificações de instalações previstas no
inciso 11 deste artigo e no citado Decreto-Lei ~
2.059, de 5 de março de 1940{}.
§ 2" As demais medidas de que trata o presente artigo serão determinadas por decreto do Governo Federal, cujo proje!o incumbirá ao CNAEE.
§ 3º- Quando o estabelecimento de novas instafações ou a ampliação ou modificação das existentes tiverem o caráter compulsório e for verificada,
para sua execução, a impossibilidade financeira, total ou parcial, por parte da empresa, ficará a respectiva efetivação condicionada à abertura do crédito
necessário, · cujo montante será indicado pelo
CNAEE.
. .

(A Comissão de Assuntos Ecoirômlcos · ··
-decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto
será ptblicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO- 288, OE 1995
Dispõe sobre a adoçao de critério de
equivalência produto nos financiamentos
agrícolas para pequenos e médios produtores no sem i-árido Nordestino.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ É o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção económica nas operações de crédito rural em financiamentos realizados com ·pequenos e médios produtores rurais e suas cooperativas
no semi-árido do Nordeste.
Art 2" A subvenção a que se refere o artigo
anterior incidirá sobre os financiamentos agrícolas
que adotarem a equivalência produto.
Parágrafo único. Não serão cobrados juros nos
financiamentos mencionados no caput deste artigo.
Art 32 Os recursos necessários ao cumprimento desta Lei serão alocados no Orçamento da União,
confOrme o estabelecido no art 23, V, da Lei 11"
9.082, de 25 de julho de 19,95, obedecendo ao dis-
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posto nas Leis nºs 8.880, de 27 de maio de 1994,

art 16, e na Lei n"- 8.427, de 27 de maio de 1992,
arts. 4J! e 5'!.
Art 4J! Esta Lei entra em vigor na data de sua
plblicação.
Art 5l! Revogam-se as ãJSPOSições em contrário.
Justificação
A situação dos pequenos e médios produlores,
bem como a situação de suas cooperativas merece
do Congresso Nacional a mais profunda atenção.
O critério de equivalência-produto, recomendado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
que investigou o endMdamento do setor agrfcola em
1993 e referendado pela Lei n"- 8.880, de 27 de maio
de 1994, objetiva corrigir as dividas dos agricultores
sem as distorções impostas pela política monetária
vigente, que penaliza os selares produtivos da economia vis-à-vis o setor lina~iro.
Os pequenos e médios produlores do semi-árido nordestino, bem como suas cooperativás estão,
sem sombm de dúvida, entre os mais necessitados
de apoio creditício pam o desenvolvimento de suas
atMdades, razão pela qual submetemos este projeto
de lei à aprovação dos senhores paJ"Iamentares.
No ar!. 23 da Lei n"- 9.082, de 25 de julho de
1995, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, cons!a
que "a progmmação a cargo da unidade orçamen1ária Opemções Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda co-ntará exclusivamente e integralmente as do!ações destinadas a
atender despesas com:

•v - equalização de preços de comercialização da Política de Garantia de Preços
Mínimos e equalização de taxas de juros e
outros encargos financeiros, previstos em lei
específica."
A Lei n"- 8.880, em seu art. 16, determi-.
na que •continuam expressos em cruzeiros
reais, ãté a emisSão do Real, e regidos pela
legislação especifica:
IV- as opemções de crédito rural, destinadas a custeio, comeroialização e investimento, qualquer que seja a sua fonte;
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equalização de taxas de juros será limitada
ao diferencial de taxas entre o custo de cap!ação. dos recursos, acrescidos dos custos
administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais, nas
suas opemções atuais e os encargos cobrados do tomador final do crédito rural", conforme especifica o parágrafo único.
"Parágrafo único. A subvenção económica à que se refere este artigo estendEH>e
aos empréstimos concedidos a partir de 1~
de julho de 1991 , pelas insti1t.ições financeiras oficiais federais aos produtores rurais.•
Assim, acreditamos que, na medida em que a Lei
nº- 8.880 e a Lei nº- 8.427 estejam em vigor, é várldo solicilar do ExecUivo a inclusão dos recusos necessérios
ao cunprimento desse projeto de lei no Orçamento,
atendidos que fomm os requisitos expressos nos ar1s.
21 e 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias pam 1996.
AsSiril, com base no eicposto, acreditamos que
o projeto de lei em análise será aprovado pelos nobres Parlamentares, por atender um pleito justo daqueles que fazem da agricultura sua atividade principal, numa das regiões mais inóspitas do Pais. .
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. Senador Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 9.082, DE 25 DE JULHO DE 1995.
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1996 e
dá outras providências.
Art 23. A programação a cargo da unidade orçamentária Operações oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda conterá exclusiva e integralmente as do!ações destinadas
a atender despesas com:
V - equalização de preços de comeroialização
da Política de Garantia de Preços Mínimos e equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros, previstas em lei especifica.

(í LEI Nº- 8.880- DE 27 DE MAIO DE 1994
~ 2º-

Nas opemções referidas no inciso
IV a atualiZação monetária aplicada àqueles
contmtos será equivalente à dos preços mínimos em vigor pam os produlores agrícolas.•
A Lei 00-8.427, de 27 de maio de 1992,
em seu art 42 determina: "a subvenção da

Dispõe sobre o programa de Estabilização EconOmica e o Sistema Monetário
Nacional, institui a Unidade Real de Valor
- URV, e dá outras providências
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Art 1S. Continuam expressos em Cruzeiros
Reais, até a emissão do Real, e. regidos pela legislação específica:
LEI N2 8.427- DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessao de subvençao econOmica nas operaçOes de crédito rural.
Art 4"- A stbvenção de equalização de taxas
de juros ficará limitada ao diferencial de taxas entre
o custo de captação de recursos, acrescidos dos
cus!os administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador
final do crédito rural.
Parágrafo único. A subvenção econômica a
que se refere este artigo estend&Se aos erq>réstimos concedidos, a partir de 12. de julho de 1991, pelas instituições financeiras oficiais federais aos produ!ores rurais
Art so. A concessão da subvenção de equaliza.
ção de juros obedecerá aos fimftes. e normas operacionais estabelecidos pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, especialmente no que diz
respeito a custos de captação e de aplicação dos recursos.
{A Comissllo de Assuntos Econ6micos- decislio terminativa.)

O PRESIDENTE (José Samey) - 0 Projeto
será publicado e remetido a Comissão competente.
Sobre a mes.a, requerimento que será lido pelo
Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
_ Rj:~_E!'ILM~IIITO W 1.357, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solici!o a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado
no Correio Braziliense de 21 do corrente, intitulado
Agressão do pasfor de auforia do Dr. Emando
Uchoa Uma Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil.
Sala das Sessões 24 de outubro de 1995. Senador Hugo Napoleão, Lfder do PFL no Senado
·Federal.

-Outubro de 1995

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimen!o será submetido ao exame da Comissão Direfora, na forma do art 21 o do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12. Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 1.358, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 21 O do Regimento Interno,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo publicado no periódico "tribuna da lrq>rensa", de
19 de outubro de 1995, intitulado "Amarai Net!o, o
repórter".

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. --Bernardo C8bral.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o art 21 O do Regimento Interno, o requerimenfo será submetido ao exame da Comissão Direto.ra e posteriormente incluído em Ordem do Qia
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr: Presidente,
pelaordem.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - COncedo
a palavra a v:~
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. PresidE1nle, Sr% e
Srs. Senadores, solici!o a palavra apenas para justificar a entrega do requerimento. Fui companheiro de
Câmara do Deputado Amarai Ne!IO não somente em
1967, mas também como Constituinte e, a meu juízo, esse foi o melhor trabalho que li sobre seu passamento. Por essa razão, encaminhei o requerimen:.
to, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu o Ofício n!>. 1.249, de 20 do corrente,
do Presidente da Câmara dos Deputados em que
comunica recebimento da documentação referente
aos afos constitutivos do Partido Progressista Brasileiro, PPB, decorrentes da fusão do Partido Progressista Reformaclor,_I'PR, e_o F'a@<l Progres!õista. PP. _
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu o Oficio n!>. 1.219, de 1995, de 9 do
corrente, do Presidente da Câmara dos Deputados,
que trata da realização de sessão solene do Congresso Nacional no dia 20 de novembro próximo, às
onze horas. destinada a homenagear o tricentenário
da morte do Zumbi.
Em votação a proposta.
- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
Estâ convocada a mencionada sessão solene
da Congresso Nacional para o dia 20 de novembro
próxirno, às 11 horas, na plenária do SenadoFOOeral.
A Mesa indica a Senadora Benedita da Silva,
corno representante do Senado na sessão solene,
para falar em nome da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
o período destinada ao Expediente.
Passa-se à
·

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1:
REQUERIMENTO N"- 1.130, DE 1995
(Incluída em Ordem da Dia nas termas
do art 222, § 2",da Regimenta Interno)
Votação. em turno único, da Requerimenta 11º- 1.130, de 1995, da Senadora Bened~ da Silva, solicitando, nas termas regimentais, vota de censura aos Governas da
República Popular. da China e da França
pela retomada, par estes países, dos testes
nucleares, tenda
Parecer favorável, sob 11º- 675, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peça a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ConcedO
a palavra a V. Ex~. par cinco minutas. ·..
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero importante e significativa a moção
apresentada pela Senadora Benedita da Silva. A
matéria foi devidamente discutida, analisada e aprovàda na Comissão de Relações Exteriores. Creio
que, com a concordância da Senadora Benedita, os
termas que ap!pvamos !]ão têm sentida de repúdio,
mas são uma forma de manifestação do Senado Federal, que deplora e expressa seu desacordo em relação aos alvos da retomada dos testes nucleares,
por parte da República Popular da China e da República Francesa.
Considero corretas a moção e a proposta e
vota favoravelmente a essa moção. Acho que o Senado Federal tem essa obrigação. Fez muita bem a
Senadora Benedita em apresentar moção dessa natureza Quando o mundo inteira reclama do que estâ
acontecendo, quando o mundo todo fala em paz, em
· entendimento, quando o mundo fala em concórdia,
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não se pode compreender que numa hora corno
essa, de repente e não mais do que de repente, um
país como a França, que merece de nós todo carinho, afeta, admiração, respeito, que- o que é mais
estranho -tem um governa recém-assumido, um govemo nova, apresente como primeiro ata desse govemo uma decisão dessa natureza
É clara que nós sabemos que a decisão do Senada Federal não significará mu~a. não alterará a
destino do mundo, mas é por meia de decisões
corno essa, decisões tomadas P<>r nações que respeitam os direitas e o desenvolvimento pacífico da
saciedade que vamos tentar alterar os rumos da so·
ciedade.
Felicoo a Senadora Bened~ da Silva par sua
iniciativa; felicito também a Comissão de Relações
Exteriores ·por ter encontrado uma redação que se
adapte ao estilo diplomático, pois isso era necesSário, e felicita a Seriado Federal pela votação que certamente teremos aqui. Par outra lado, lamenta que
nós, que temos carinho pela França e uma biografia
tã(f identificada· com aquele país, tenhamos e§Sa divergência que não é com a França, nem com seu
povo, mas que é decorrente de um ata muito infeliz
de parte do seu atual governo.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peçó a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Eduarda Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar a votação. Sem revisão da orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em agosto, guanda a Senadora _propils, nos termas regimentais conforme prevêem os arts. 222 e 223 da Regimenta
Interno -que ;, Senado, em nome da povo brasileiro,
expressasse seu repúdio aos Governos da República Popular da China e da República Francesa por
estarem realizando - ou naquela época estavam por
realizar - testes nucleares. Somente hoje o requerimenta é incluída em Ordem do Dia, após o Governo
francês já ter realizado dais testes em Mururoa: e da
petardo chinês ter sido detonado em 15 de agasto.
Todavia, o vota de censura proposto é ainda
extremamente oportuna, pasta que o programa nuclear da França prevê a realização de testes até
maia do ano vindouro e os da China poderão ser
realizados a qualquer tempo, visto que esse país
não apóia os acordos de não-proliferação de armas
nucleares.
É, assim, de todo louvável a iniciativa da Senadora Benedita da Silva de fazer com que a Senado.
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brasileiro expresse oficialmente a posição do povo
brasileiro, consoante a nossa ·tradição pacifista,
contrária à retomada de testes nucleares no instanta em que o consenso mmdial é pelo fim da
corrida armamentista nuclear e a preservação do
meio ambiente.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _ A Mesa
·
esclarece ao Plenário que incluiu este requerimenlo
na Ordem do Dia em face do que dispõe 0 art. 222 •
§ 22-, que determina que requerimenlos de censura
ou de aplauso sejam incluídos na Ordem do Dia
imediatamente após a leitura do parecer.
Por isso, a Mesa assim procedeu, uma vez que
ele não constava no planejamenlo quinzenal jâ distribuído aos Srs. Senadores.
E também desejo esclarecer, nos termos do
parecer, que o que Senado vai votar é o seguinte:
Pelo exposlo, a Comissão de Relações EJde.
riores aprova uma manifestaçlio do Senado Federal
que deplora e expressa seu desacordo em relação
aos alos de relomada de testes nucleares por parte
da República Popular da China e da República Francesa
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o qprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A Presidência cumprirâ a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Joçé Samey) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimenlo n"
1.310, de 1995, do Senador Ademir Andrade, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projelo de Lei do Senado n" 102, de 1995, com
o Projelo de Lei do Senado n" 103, de 1995 (que tramita em conjunto com o Projelo de Lei do Senado n"
233, de 1995), por tratarem de matérias que versam
o mesmo assunlo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. ~nadorG$ que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Serâ cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimenlo n"
1.312, de 1995, do Senador Lúcio Alcãntara. solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projelo
de Lei do Senado n" 165, de 1995, de sua auloria
que dispõe sobre a aplicação das receitas provenientes das privatizações.
Em votação.

Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n" 165,95 vai ao
arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Semey) -Item 4:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Consfituição n" 12, de 1991, de auloria do
Senador Mauricio Corrêa e outros Senadores, que
cria o Conselho Nacional de Justiça e dâ outras providências.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 16 t;le outubro de 1991.
Passa-se à \lotação.
Sobre a mesa, requerimenlos _que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretârio em exercício, Senador Ney
Suassuna
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N•1.359, DE 1995
Senhor Presidente,
· Nos termos do art. 315, combinado com o art.
279, alínea a, do Regimenlo Interno, requeiro o adiamenlo da votação da Proposta de Emenda à Constituição n" 12, de 1991, a fim de que seja ouvida a Co- ·
missão de Consfituição, Justiça e Cidadania, em
face das novas disposições regimentais relativas à
tramitação das PEC e de não havei tido pronunciamenlo da referida Comissão sobre a matéria
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1995. José Samey - Bernardo Cabral - Francisco Pereira - Josaphat Marinho.
REQUERIMENTO N•1.360, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro. com fulcro no art. 315, combinado
com o art 279, alínea b, § 3", alínea a do Regimenlo
Interno, adiarnenlo da votação da PEC n" 12, de
1991, para reexame pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
Justificação
Esta proposição não foi apreciada pela Comissão de Constitlição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal. A época de sua apresentação, o Regimenlo
Interno previa a instalação de comissões especiais
para apreciação de propostas de emenda à Constituição. A comissão relativa a esta proposição não
chegou a funcionar, tendo a matéria ido a Plenârio
sem parecer de colegiado. Em Plenârio, encerrou-se
a discussão sem que sobre seu objelo houvesse
qualquer manifestação.
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Sobreveio ao encaminhamento da proposição
para o Plenário reforma regimental que, alterando o
art. 356 do Regimento Interno, estabeleceu a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Resolução ~ 89192) para propostas de
emenda à Constituição.
Em face da elevada conflitividade que vemse constituindo em torno deste tema e ante sua
importância para o bom funcionamento das instituições democráticas, parece-nos absolutamente
cortveniente que, sobre a proposta, manifeste-se a
CCJ, a fim de que o Plenário possa deliberar com
consciência e serenidade a respeito de tão polêmicaquestão.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sárney) - Em votação o primeiro requerimento, do Sr. Senador José
Samey e de outros Srs. Senadores.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimen!o, a matéria será submetida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Fica prejudicado o Requerimento ~ 1.360/95,
do Senador Eduardo Suplicy no mesmo sentido.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Proje!o
de Lei da Cãmara ~ 153, de 1993 (~
1.348198, na Casa de origem), que institui a
obrigatoriedade de indicação do Registro
Geral e CPF dos interessâdos nas certidões
expedidas pelos cartórios distribuidores e de
protes!Q, tendo
Parecer, sob ~ 598, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorãvel, nos termos de substitutivo
que oferece.
Ao projete não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão da matéria. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o subStitUtivo, qire tem preferência
regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigiro vencido para o turno suplementar.
(É o seguinte o SubsJitutivo aprovado.)

EMENDA N•1-CCJ
(Substitutivo ao Projeto de Lei
da Câmara~ 153, de 1993)
Institui a obrigatoriedade da indicação do RG_ou do CPF e do CGC do_devedor nas certidões relativas a protesto de
titulas.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• As certidões expedidas pelos serviços
de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia
distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além
do nome do devedor, seu número no Registro Geral
(RG), conslan!e da Cédula de Identidade, ou seu número no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF), se
_ pessoa ffsica. e o número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC), se pessoa jurfdica.
Parágrafo único. Cabe ao apresentante do título para protesto fornecer os dados previs!os no caput, sob pena de recusa
. Art 22 A inobservância do disposto no artigo
anterior implicará a nulidade da certidão e ã aplicação, ao responsãvel por sua expedição, de multa
correspondente a trinta dias-multa.
·
Parágrafo único. A multa serã aplicada pelo juízo competente para exercer a fiscalização, de oficio
ou por provocação do Ministério Público, e seu valor
reverterá ao Estado.
Art 32 As normas desta lei aplicam-se aos títulos protestados a partir de sua publicação.
Art-49- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 5" Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº- 143, de 1994 (~
3.787/93, na Casa de origem), que a~era aredação do art 332 do Decre1o-Lei nº- 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tendo
Parecer favorãvel, sob ~ 622, de
1995, da Comissão
- de Constituição; Justiça e Cidadania.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art 235, 11, d, do Regimento Interno.
Discussão em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para encaminhar a votação tem a palavra o nobre Senador
Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo salientar a alta significação desse projeto, que altera a redação do art
332 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal.
Trata-se de agravar a pena do crime de tráfico
de influência, Sr. Presidente. A proposição foi apresentada pela Comissão de Inquérito, destinada a
apurar as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello
contra o esquema de corrupção montado no Governo Collor pelo Sr. Paulo César Farias.
O nobre Senador Bernardo Cabral destaca os
aspeclos positivos do projelo de lei no seu parecer,
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
,
~ ~ _
Cidadania
O que quero neste instante registrar é que o
Congresso Nacional começa assim a dar cumprimento às decisões tomadas ao aprovar o relatório
da CPI PC Farias, o que é muito importante sobretudo para a moralização dos costumes polilico-administrativos do País. . ·
-- - ~ O SR. fóRESiõENfê (josé Samey):: filão- na~
vendo mais quem queira encaminhar, vamos passar
à votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, embora a matéria tenha sido distribuída e faça parte
da pauta da Ordem do Dia há cerca de. quinze
dias, trata-se de modificação do art. 332 do CÓdjgo de Processo Penal, que passará a ter a seguinte
redação:
~

para

"Solicitar, exigir, cobr'ar, obter
si
ou para outro vantagem ou promessa de
vantagem a pretexto de influir em afo praticado por funcionário público no exercício da
função. Reclusão de dois a cinco anos e
multa_
.·
Parágrafo único. A pena é aumentada
da metade se o agente alega ou insinua que
a vanta_gem é também destinada ao funcio-

nário".
Emvofação.

Os Srs. Seiii!dores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
·
A matéria irá à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2143, DE 1994
(N2 3.787/93, na Casa de origem)
Altera a redaçao do art. 332 do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de
1940- ~igo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O art 332 do Decreto-=Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Tráfico de influência
Art 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ·ou para~ outrem, vantagem ou
promessa de vantagem, a pretexto de influir
em ato praticado por funcionário públ!co no
exercício da função.
·
Pena: Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.
·
Parágrafo único. A pena é at.l11eftOOa da
metade, se o agente alega ou insinua que a
vantagem é tanbém destinada oo funcionário. •
Art. 22 Esta lei entra em vigor na datã de sua ~
publicação.
__ Art. 32 Revogam-se as dispoSições ein cOntrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
Discussão, em turno único, do Projelo
de Lei da Câmara .nº 78, de 1995 (nº
3.811/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos do Código de Processo Civil, relati)IOS ao procedimento sumaríssimo, tendo
Parecer favorável, sob nº 646, de
1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania
Ao projelo não lbram oferecidas emendas, nos termos do art. 235, ftem 11, letra d, do Regimenfo Interno.
Discussão em turno único. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimenfo que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Ney Sl.l8iSSllla.
~ lido o seguinte:
REQUERIMENTO N~1.361, DE 1995
Senhor Presidente,
•
Requeiro, com amparo no art 279, alínea b, §
32, alínea a, do Regimenfo Interno, adiamenfo da
discussão do Projefo de Lei da Câmara n" 78, de
1995, para reexame pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
Justificaçao
O projeto em questão busca alterar dispositivos
do}?ódigo de Processo Civil, modificando as regras

Outubro de 1995

ANAis Dú"SENADO FEDERAL

procedimentais relativas ao rifo sumarfssimo para as
ações que correm perante a jurisdição civit. A proposição é fruto de anteprojeto elaborado por comissão
instituída pelo Ministério da Justiça, da qual fazem
parte renomados processualistas, coordenados pelo
Ministro Sálvio de Fgueiredo Teixeira, do STJ, insigne professor da UFMG e da UnB.
Verificamos, entretanlo, que eSta matéria merece ser reexaminada pela CCJ, em virtude da publicação da Lei n" 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais. Duas são as razões que determinam tal
encaminhamento: em primeiro lugar, tanto a lei aprovada como esta proposição visam a regular procedimenlos relativos às matérias elencadas no ar!. 275,
inciso 11 do CPC (v. art. 3", inciso 11 da Lei n"
9.099195 e art. 1Q da proposição em referência); em
segundo, ambas estabelecem cadências processuais que precisam ser confronta~ de forma a
que não se estabeleça uma confusão. entre normas
d e processo, quando a intenção do legislador e o
clamor da sociedade, particularmente nesta matéria,
é de simplificação.
Por este motivo, solicitamos o reexame da matéria pela Comissão de Constib.Jiçãp Justiça e Cidadania.
'
Sala das Sessões 24 de outubro de 1995. _

Eduardo Suplicy.

'

O SR. JADE R BARBA LHO - Sr. Presidente,
peço· a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, Líder
do PMDB.
O SR. JADE R BARBALHO (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, gostaria que fosse lido, se
contiver no requerimenlo, a justificativa para o pedido de adiamenlo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sr. 1Q
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna,
procederá a leitura dna JUstificativa.
.
. .
É lida a segwnte.
Justificaçao
O projeto em questão busca alterar dispositivos
do Código de Processo Civil, modificando as regras
procedimentais relativas ao rilo sumarfssimo para as
ações que correm perante a jurisdição civil. A proposição é fru1o de anteprojeto elaborado por comissão
instituída pelo Ministério da Justiça, da qual fazem
;>arte renomados processualistas, coordenados pelo
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Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, do STJ, insigne professor da UFMG e da UnB.
Verificamos, entretanlo, que esta matéria merece ser reexaminada pela CCJ, em virtude da publicação da Lei n" 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais. Duas são as razões que determinam tal
encaminhamento: em primeiro lugar, tanto a lei aprovada como esta proposição visam a regular procedimenlós relativos às matérias elencadas no art. 275,
inciso 11 do CPC (v. art 32, inciso 11 da Lei n"
9.099195 e art 1Q da proposição em referência); em
segundo, ambas estabelecem cadências processuais que precisam ser confrontadas, de forma a
que não se estabeleça uma confusão entre normas
de processo, quando a intenção do legislador e o
clamor da sociedade, particularmente nesta matéria,
é de simplificação.
Por estes motivos, solicitamos· o reexame da
matéria pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sala das Sessões, 24 de outubro de '1995. -

Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A. Mesa
consulta o nobre Senador Jader Barbalho se deseja
mais algum esclarecimento. (Pausa.)
Em votação o requerimenlo, no sentido de solicitar que a matéria seja reexaminada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Os Srs. Senadores· que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de ConstitLição, Jus!iça e Cidadania para reexame.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna, por 50 minutos.
,O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) -Sr. Prasidente, Sr"s e Srs. Senadores, recentemente, ocupei esta tribuna para fazer referência ao orgulho que
sentimos, eu, o Senador Geraldo Melo, o Deputado
Márcio Fortes e todos os brasileiros que estavam no
encontro do Banco Mundial, em Washington.
Havia um sentimenlo de orgulho em relação ao
andamenlo da economia nacional, e eram muilos os
empresários, os investidores que elogiavam a posição do Brasil. E mais: declaravam-se prontos a vir
investir no nosso Pafs.
Relatamos o falo neste plenário e dissemos o
quanto aquele encontro foi gratificante, porque, antes, nobres Senadores, quando íamos para o exte--
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rior, sentíamo-nos incomodados, como se os devedores da dívida externa fossem cada um de nós iso·a jamente. Hoje, ninguém mais se refere à divida
externa; é uma dívida pequena, resolvida, e já não é
mais problema internacional do Brasil.
Quero declarar, no entanto, ao Sr. Presidente,
as Sr% e aos Srs. Senadores, a nossa preoct.pação
com a economia brasileira sob o ponto de vista interno. Estamos chegando em novembro e, daqui a um
mês, teremos que ter recursos para pagar o décimo
terceiro salário ao funcionalismo plblico - municipal,
estadual e federal. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esses recursos inexistem!
Hoje, eu conversava com uma pessoa muito
bem informada do Senado Federal, um homem que
está sempre preocupado com a situação nacional,
que é o nosso companheiro Senador Vilson Kleinllbing. S. Exª nos relatava algumas de suas grandes
preocupações. Uma delas er:a em relação ao 131',
porque não há recursos amealhados para o seu pagamento; a outra era com os juros internos, que são
exorbitantes e que está fazendo a alegria dos estrangeiros que aqui internam dinheiro para auferir lucros.
A diferença entre os juros, no Brasil, sobre uma
moeda forte, o real, e o dólar ultrapassa os 25%
anuais. Outro dia, ouvi o Senador Esperfdião Amin
dizer que esse dinheiro não é de patrirnônio; é um
dinheiro que passa uma noite e se vai, mesmo em
se tratando de um volume gigantesco. Foi o que
ocorreu com o México. Esse é um dos nossos grandes temores.
O Senador Vilson Kleinübing lembrava esse
item. Esses juros, além de criarem um problema tremendo de carga de pagamento ao exterior - apenas
dois países têm juros semelhantes ao no8so - fez
também com que a dívida interna, nos últimos 30, 40
dias, desse um salto superior aos 2 anos de arrecadaÇão do imposto do Ministro Adib Jatene.
Aqui, gastamos muito tempo discutindo se deveríamos ou não aprovar o imposto sobre cheques,
para resolver o-problema da Saúde. Num único mês,
talvez em 40 dias, o aumento da divida interna foi
superior à arrecadação de dois anos desse imposto.
Ainda hoje, na conversa que tivemos sobre as
nossas preocupações, dizia o ilustre Senador Vilson
Kleim.lling que o déficit, em quase todas as contas
governamentais, se avoluma de uma forma tal que
não vemos salda
Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, venho à tribuna declarar á l)linha preocupação.
Fora do Brasil, estamos sendo vistos como um Pafs
que está dando certo o que, inclusive, nos deixa pr-
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gulhosos. Internamente, porém, estamos vendo o
andar de uma carruagem que tudo indica, se não for
muito bem monitorada, levar-nos-á a um precipício.
Essa é a preocupação que quero trazer nesta
tarde aos Srs. Senadores, para que possamos analisar o assunto com a maior seriedade possível, porque é preciso que estejamos muito atentos para um
plano que nos está dando orgulho, pela estabilização d_a moeda; para um plano que está fazendo com
que sejamos vistos no exterior corno um País promissor, que merece investimentos; investimentos esses que, se chegarem, provavelmente dar-nos-ão a
certeza da aceleração da economia, que superará
os problemas internos. Mas poderemos não obter
esses resultados se não tivermos a habilidade de
conduzir a economia interna de forma a permitir um
espaço de tempo necessário à sua consolidação.
Por isso, faço o alerta, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores. Inclusive, não estou apresentando
soluções, porque não as tenho. Tenho sim um sentimento de dicotomia, pelo orgulho de ver, em Washington, que o Pafs está sendo visto com bani-olhos
e que está dando certo; e, aqui, ter essa grande
preocupação, o que me leva a essa dicotomia, que
hoje divido com os senhores. Essa é minha preocupação. Peço a cada um dos Srs. Senadores que me
ajude na busca de caminhos.
O SR. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senador.
O SR. Humberto Lucena - Congratulo-me
com V. Exª por abOrdar assunto de tanta relevância
Na verdade, a nossa dívida interna e seu serviço é
hoje o problema número um da nossa Economia
Sem que o resolvamos, dificilmente teremos corno
enfrentar novos surtos inflacionários. Dai por que faz
bem V. Exª quando alerta o Senado para essa questão. Quero lembrar a esta Casa que estou estudando a apresentação de um requerimento ao Senado
para a criação de Comissão Especial Temporária
destinada a aprofundar a análise do endividamento
·interno do Pais e buscar soluções alternativas para
resolvê-lo no menor prazo possível.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Humberto Lucena. Recolho o aparte de V. Exª
com muita satisfação.
O que tem acontecido - podemos constatar,
quando vamos às bases - é o fato de o prefeito preocupar-se em conseguir recursos do Estado; estes,
por sua vez, quase à morte, pedem auxmo ao Governo Federal; e o governo federal pensa em uma
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refonna fiscal que lhe pennita arrecadar um pouco
mais, para resolver o seu próprio .problema Tratase, portanto, de uma situação dificil e complicada,
razão pela qual trouxe aos senhores as minhas
preocupações.
O Sr. Humberto Lucena - Senador Ney Suassuna, ainda aditando ao aparte anterior, observo
que, enquanto Municípios e Estados precisam de
autorização do Senado para aumentar sua dívida
mobiliária, inclusive emitindo ti!ulos, a União não necessila dessa autorização: aumenta diariamente o
seu endividamento interno, lançando novos tí!ulos
no mercado financeiro para recolher recursos que
lhe pennilam a rolagem da dívida mobiliária · Esse
aspecto deve ser estudado pela Comissão a que me
referi. Talvez tenf'!amos que apresentar uma proposta de emenda eonstitucional mediante a qual a
União passa a depender da autorização do Senado
para a rolagem da sua dívida .mobiliária
O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço a V. ExA
pelo aparte e acrescento: todos os cargos autorizados pelo Senado deveriam ter acompanhamento;
dessa fomia, poderemos saber se a confiança deposilada está sendo correspondida.
Hã dias ouvi do Senador Geraldo Melo uma colocação muito bem feita Dizia S. Ex~ que os cargos
aprovados pelo Senado Fãderal - por éxemplo para
o Banco Central - deveriam ser 1T19ni1orados para
que, no caso de quebra de confiança, de deslize,
fosse o Senado também capaz de retirá-lo em uma
espécie de voto de desconfiança. Isso é importante;
devemos começar a pensar ·em ações como essa
Mui10 obrigado.
Durante o diSCUISO do Sr. Ney Suassuna, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo

Sr. Levy Dias, 4" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa)
Concedo·a palavra-ao Senador NaborJúnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, o Senado Federal é, por
essência e tradição, a casa que sintetiza a Federação do Brasil, onde os graves problemas das
Unidades encontram acolhida para o necessário
debate democrático. Graças a isso, muitos assuntos que poderiam receber o rótulo de "simples paroquialismo• têm sido enfocados com seriedade e
patriotismo, a ponto de gerar soluções e repercussões a nível nacional.
"
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Com o mesmo respeilo que todos ouvimos exposições e pronunciamentos de representantes de
outros Estados, voltamos, hoje, a falar da grave crise moral, política, administrativa e social enfrentada
pelo Acre, crise que vem merecendo amplas manchetes e coberturas da grande · imprensa do País.
Creiam Vossas Excelências que é com o mais profu1do constrangimento que trago a este Plenário as
amargas experiências dos acreanos, em decorrência
dos desmandos e das irregularidades implantadas
em nossa terra desde 12 de janeiro último, quando
tomou posse o Sr. Orfeir Cameli.
Jamais, todavia, poderia incorrer no pior dos
erros do homem público: a omissão, a tibieza, a spatia face aos destinos de seu povo. Mesmo porque,
ainda no desenrolar da campanha eleitoral do ano
passado, fui o primeiro a alertar a sociedade acresna para os riscos que estavam expressos na candida!ura do Sr. Orfeir Cameli _ que me processou mas
não conseguiu desmentir as denúncias comprovadàs, de que levantei a questão primordial: quem sonega ii11POS10s terá moral para cobrá-los e reprimir
sonegadores, se assumir o Poder?
No dia 09 de setembro de 1994, no programa
do TRE, afinnei: "continuo esperando, serenamente,
que seja apresentada na Justiça a queixa~rime que
ameaçaram abrir contra minha pessoa•. E acentuei:
•A Secretaria da Fazenda levou mais de um mêS tiscalizando a empresa da famffia ·i:to candidato do
PPR, e conciuiu pela apiicação de três au10s de infração, respectivamente sob os números 02307,
02309 e 02334; e mais tarde, os sonegadores confessaram, declarando: 'vêm mli respeiiOsarnente fazer sua confissão de dívida sobre os processos supra' _ ou seja, confessaram expressamente que sonegaram impos10s ao longo de vários anos, até serem apanhados pela fiscalização".
É por dois motivos que faço a citação daquele
meu pronunciamento de campanha: primeiro, quero
mostrar que não pratiquei ato politico-eleitoral, mas
a responsável advertência à cidadania acreana,
quanto aos riscos que corria com a candidarura do
Sr. Orieir CameÍi; em segundo lugar, ressalto o falO
de que as notícias sobre sua desastrada presença
no Palãcio Rio Branco eram perfeitamente previsíveis,
consideradas as atividades pregressas do mesmo.
Em menos de dez meses de Governo, o Sr.
Orieir Cameli jã afrontou a dignidade do povo que
representa em pelo menos quatro episódios da
maior gravidade: quando a Receita e a Polícia Federais apreenderam um Boeing de sua eiT!Presa, portando mercadorias contrabandeadas; quando editou
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uma propaganda do Estado, alijando nómes como
Oscar Passos, Ruy Uno, Geraldo Fleming, José Au. gus10 · e outras legendas gloriosas do acreanismo;
quando assinou um pro10colo, cedendo a suspeitlssimos empresários colombianos uma parte da floresta preservada; e, pior ainda, quando afirmou que a
assinatura não era para valer, que aquilo era uma
formalidade que não seria cumprida
Nos últimos dias, mais uma irregularidade, que
chega a ser digna de diversos artigos do Código Penal, voltou a projetar, nos jornais de todo o Pais, o
Governador do Acre: a fartura de documentos como
Carteiras de Identidade e CPFs, dele e de sua famí&a, documentos que os mortais comuns e hones10s
recebem apenas uma vez. Duvido que qualquer um
dos Senadores, Servidores e Jornalistas aqui presentes esteja portando mais do que um único número de CPF, um único número de RG policial; duvido
que qualquer um dos Senadqres, Servidores e Jornalistas que me ouvem tenham três CPFs de reserva _qualquer que tenha sido sua origem _ ou usem
alternativamente seus RGs: Só o Governador do
Acre e seus parentes têm esse privilégio!
Tivemos, aliás, casos parecidos, em passado
recente de nossa História: a pro~o de CPFs, contas fantasmas e operações mirabolantes que derrubou o ex-Presidente Fernando Collor, em meio à
execração pública generalizada
Outra acusação, mais grave ainda, está sendo
veiculada contra o Sr. Orleir Cameli, acusação que ·
envolve direitos humanos, a dignidade da pessoa, o
mais elementar direito da cidadania: receber a justa
remuneração por seu trabalho - fora disso, é a escravidão abjeta e hedionda. Mas é o próprio Sr.
Orieir Cameli quem afirma, numa entrevista concedida ao repórter Ascãnio Seleme, pt.tllicada na edição
de ontem do jornal O Globo _ e friso que a leitura
que farei será textual, sem mudar vírgula ou acentos. Diz o Governador: "Esse negócio de trabalho
escravo é coisa que vocês povo do Sul não entendem e não conhecem. Se dar alimento em troca de
trabalho for escravidão qualquer comerciante de barranco de rio é escravagista (...) O trabalhador produz
borracha, farinha e castanha e troca isso por comida"
Com essas palavras, o Sr. Orieir Carne& faz o
Brasil voltar mais ae um século em sua História; é
inconcebível que um homem revestido de au10ridade
pública, executivo máximo de uma Unidade da Federação, faça a apologia da escravidão, às vésperas do Século XXI!
Mas a mesma reportagem atribui ao Governador crimes característicos de tempos modernos: "de
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janeiro a abril, o Governo estadual liberou todos os
pagamen10s através de ofícios, dispensando ilegalmente o empenho prévio dos valores e sem esclarecer o objeto dos crédi1os feitos a terceiros, num total
de US$ 65,4 mffhões. Para o TCE, esse dinheiro
pode ter gerado um caixa dois no Estado".
São, ao todo, 16 as denúncias coligidas pelo
repórter Ascãnio Seleme e publicadas em O Globo.
Para conhecimento da Casa e para que, no futuro,
não sejam os homens públicos de hoje acusados de
omissão, leio-as na íntegra, a fim de que fiquem
consagradas nos anais do Legislativo:
1 - Cameli assinou com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul convênio de R$60 mil para recuperar 15
qlilômetros de estradas vicinais. O dinheiro foi parar
na conta da Cameli Comercial e Distribuidora de
Combustfveis, da família do Governador.
2 - O Governador contra10u seis empreiteiras para asfaltar trechos de duas estradas féclerais, de responsabifidade da
União. As empreiteiras não fizeram relatório
de impac10 ambiental, o que toma os contratos sem efeito.
3 - Alegando urgência e risco para a
sociedade e o patrimônio público estadual,
Cameli contratou sem licitação uma empresa de transporte para fazer a mudança do
secretário de Fazenda de Fortaleza para Rio
Branco.
4 - A Eletroacre contratou a Transportadora Conave, da famma Cameli, para
transportar 5,5 milhões litros de combustfvel
de Manaus para o interior do Acre. Uma empresa amazonense acusa o Governo de beneficiar a empresa de Camefi e assegura
que faria o mesmo transporte por valores inferiores. Apesar de ser a contratante de serviço, a Eletroacre paga apenas 10% do
transporte, ficando o restante por conta de
Petrobrás;
5 c Alegando falta de caixa para a folha de pagamento, Cameli tomou emprestado R$7 milhões do Fundo Previdenciário
dos Funcionários Estaduais. O Tribunal de
Contas verificou que o empréstimo era
desnecessário, porque, na ocasião, o Estado dispunha de mais de R$13 milhões em
caixa;
6 - Sem justificativa, o Governo deixou
de repassar para os sindica10s os descon10s
dos salários dos funcionários feito pela Secretaria da Fazenda;
·
·
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7 - Para abrir espaço a empresas privadas, Cameli cancelou convênio firmado
pelo Governo anterior que autorizava o Batalhão de Engenharia de Construção a fazer
serviço de terraplanagem e obras em duas
estradas federais;
8 - O Presidente do TSE, Hélio Saraiva
de Freitas, denunciou Cameli ao Tribunal de
Justiça por ter ameaçado deixar de repassar
verbas para o Tribunal e retirar pessoal do
Estado cedido ao órgão, em represália às
denúncias feitas contra ele;
9 - Uma das empresas do Governador
arrendou nos Estados Unidos, um Boeing
para iniciar serviços de vôos charter. A negociação foi concluída durante a viagem ofi..
cial de Cameli aos Estados Unidos. Ele é
acusado de fazer negócios particulares
usando diárias e passagens aéreas financiadas pelos cofres públicos;
1o - O avião de Cameli está retido em
Cumbica por ter carregado contrabando e
pode ser confiScado pela Receita Federal;
11 - O mesmo avião entrou nó Brasil
sem que seus arrendatários tenham pagos
impostos referentes à transação junto à Receita Federal. Cameli também responde a
processos por sonegação fiscal na vende de
borracha;
12 - O Governador repassou R$20 mil
para o Município de Cruzeiro do Sul recuperar uma escola. A obra cusfDu apenas
R$1 .800 e foi duplamente ilegal porque,
além de superfaturada, não passou por licitação.
13 - Alegando estado de emergência,
Cameli dispensou licitação para reformar
dois hospitais. Segundo o Sindicato dos T rabalhadores na Construção Civil, a obra po-'
deria ter sido feita por R$1 milhão; o Estado
pagou R$2,9 milhões;
14 - De janeiro a abril, o Governo Estadual liberou todos os pagamentos através
de ofícios, dispensando ilegalmente o empenho prévio dos valores e sem esclarecer o
obje!G do~ créditos feitos a terceiros, num
total de R$65,4 milhões. Para o TCE, esse
dinheiro pode ter gerado um caixa dois no
Estado;
15 - Cameli tem quatro CPFs, sendo
, dois falsos, um desativado e .outro que ele
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diz ser de uso corrente. Seu pai e seus dois
irmãos têm três CPFs cada um;
16 - O Governador é acusado de ter
assinado uma carta de intenções com a empresa colombiana Mobil Ami, oferecendo um
terço do território do Acre como garantia do
empréstimo no valor de US$165 milhões.
Nem mesmo um repórter da competência e de
responsabilidade de Ascãnio Seleme poderia desco• brir todas as irregularidades, cometidas pelo Sr. Orleir Cameli e seus acólifDs. Mesmo porque elas só
aparecem quando existe uma apuração séria e
exaustiva, como a pluralidade de CPFs e RGs que
eles exibem _ e que só apareceram, repito, quando
se fez um verdadeiro garimpo nos contratos e documentns assinados por S. Ex'-. Dizer, como ele diz,
que perdeu um documento e tirou outro com outro
número _ dizer isso é atentar contra os mais cornezinhos sentimentns de respeito pela inteligência
alheia Como se diz na linguagem corrente, é achar
que todo mundo é bobo.
O Sr. Ademir Andrade - Permite-me úm aparte, nobre Senador?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Nabor Júnior, são realmente estarrecedoras as denúncias
que V. f:x'.s faz e as que f?mos ouvido, permanentemente neste plenário tanfD de V. Ex", como da Senadora Marina Silva e do Senador Raviano Melo.
Surpreendeu-nos a atitude do próprio Governador
do Acre, quando - salvo engano, ontem ou anteontem - S. Ex'-, inclusive, aconselhou o Poder Executivo a lazer a intervenção no Estado do Acre para poder investigar as denúncias que são feitas contra a
sua pessoa Gostaria de compreender, - V. Ex" é um
homem da área, percebo que os três Senadores
desta Casa, rodos cientes das irregularidade cometidas pelo Governador - onde está a razão da falta de
ação do Poder Executivo. Porque, diante de tantas
questões, diante de tantas denúncias e da própria
disposição do Governador, de S. Ex" mesmo pedir a
intervenção no Estado, por que o Governo, por que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda não
agiu neste sentido? Será por que o Governador está
num partido que lhe respalda politicamente ou há alguma pressão? O que acontece? Para nós isso é
absolutamente inexplicável. Diante de questões tão
graves quanfD essa já era para o Presidente ter tomado a decisão da intervenção, ter mandado para o
Congresso Nacional para a imediala aprovação, e
regularizar a vida do povo do Acre, que, me parece,
está sofrendo muito com fDdo esse tipo de adminis- -
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tração. Gostaria de ter esse esclarecimento e compreender a falta de atitude do Presidente da República diante de uma situação como essa.
O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Ademir Andrade, devo agradecer, inicialmente, a participação
de V. Ex" no meu discurso. A solução mais indicada
para esse problema para a apuração desses fatos,
é, realmente, a intervenção federal no Estado.
O próprio Governador, em entrevista concedida
ontem ao Jornal do Brasil, pediu que o governo federal decrete essa intervenção no Estado. Quando a
nós, representantes do Estado, estamos encarninhando um documento ao Ministro da Justiça, firmado por mim, pela Senadora Marina SUva, pelo Senador Aaviano· Melo e dois Deputados Federais do
PMDB, solicitando que seja efetivada a providência,
que, como se viu, conta com o apoio do próprio Govemador.
É preciso, também, definir com clareza se isso
é apenas um jogo de cena do Governador ou se ele
quer realmente a intervenção para esclarecer tudo
ou se ele busca uma cortina de fumaça para justificar a sua perversa atuação político-administrativa no
Estado. S. Ex"- pode até dar entrevista dizendo
"Aceito a intervenção e quero a intervenção", mas se
não )lrmalizar o pedido por escrífo, o governo federa1 não terá como tomar conhecimento.
·
Queremos a intervenção para esclarecer esses
fatos, uma vez que as denúncias são muifo sérias!
. O Governador é empresário no município de
Cruzeiro do Sul, juntamente com seu irmão e seu
pai. E ele está agindo à frente da administração do
Acre como se estivesse gerenciando as próprias
empresas, inclusive usando de artifícios como decretar estado de calamidade pública para poder dar,
sem licitação, a um amigo, obra de reforma em um
hospital, sob a alegação de ter visto na televisão que
lá havia um hanseniano cujos pés estavam sendo
.roidos por ratos. Ao proclamar o estado de calamidade pública, não ~evou em consideração que a Lei
8.666 estabelece os critérios para que isso se processe; também ignorou a legislação sobre dispensa
de licitação pública, que a restringe a casos específicos. Não pode ser simplesmente por ver ratos no
hospital que o Governador vai decretar o estado de
calamidade pública, dispensar a licitação e entregar
a obra a um correligionário amigo - obra superfalurada, conforme denúncias aqui elencadas no doeumento que acabei de ler.
Creio ser caso, realmente, de intervenção federal. O Governo Federal, num determinado momento,
terá que partir para essa solução, pois não podemos
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ser surpreendidos quase diariamente com denúncias
envolvendo o Governador do meu Estado.
A Sr"- Marina Silva - V. Ex" me permite um.
aparte, nobre Senador"Nabor Júnior?
SR. NABOR JÚNIOR - Pois não, nobre Senadora Marina Silva.
A Sr"- Marina Silva - Senador Nabor Júnior,
nós, que somos signatários da denúncia apresenteda junto à Procuradoria da República e que aqui, de
forma incansável, temos colocado os problemas referentes a essas denúncias que envolvem o Governador do Estado do Acre, sempre temos tido o cui- dado de mostrar que nossa posição não é um ato de _
pura oposição ao governo do Estado. Faço questão
de reiterar isso porque podemos ser oposição, podemos fazer críticas, mas isso não termina necessariamente com um ato na Justiça ou com um pedido de
intervenção. Se estamos fazendo .isso é porque algo
de muito grave está acontecendo no Estado. E quero, inclusive retomando um pouoo a indagação do
Senador Ademir Andrade, dizer que o Governo Federal, até por solidariedade e em respeiio ão povo
do Acre, deve fazer a intervenção. Como é que o
Governador, com o peso de todas as denúncias, que
não são levianas, são concretas, com provas doeumentais, vai continuar governando o Estado do
Acre? Como o Presidente da República vai liberar,
através dos seus Ministérios, recursos para cantornar os graves problemas que o Acre está atravessando, tendo à frente da administração do EstadO
um infrator das leis, como é o Governador Orleir Cameli?
Quanto ao caso dos CPFs falsos, quero dizer
que estou encaminhando ofício- até estou conversando com V. Ex" para que assinemos juntos, os
três Senadores do Acre - pedindo que a Receita Federal faça as investigações sobre o assunto aqui de
Brasilia, porque o representante da Receita Federal
no Estado do Acre tem a oorilgem de dizer que só
vai agir se receber uma denúncia formal contra o
Governador. Ora, ele está ali para defender o interesse público, o interesse da União. Se está havendo algum tipo de tentativa de burlar a Receita - e
com certeza há -, ele não podê ficar de mãos aladas
e de braços cruzados e dizer que só vai agir se aiguém o provocar de ofício. Isso é no mínimo ser conivente com todas essas irregularidades que estão
acontecendo. Insisto: hoje o ato de intervenção no
Estado do Acre é solidariedade e respeito para com
o povo acreano, que já passou por momentos mt.ito
difíceis, .como foi o caso da morte do Governador
Edmundo Pinto, o assassinato do Chico Mendes, a ·
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fuga dos assassinos Darli e Darei, e agora está vivendo um novo episódio. Como todos sabem, no
Acre, essas coisas mútas vezes acabam em violência. E para evitar que mais tarde algo de grave venha a acontecer envolvendo as pessoas que estão
querendo que as irregularidades sejam apuradas, é
preciso que se tome uma providência Hã pessoas
ali que agem na certeza da impunidade. Não é à toa
que morreu o Governador, depois foi assassinado o
engenheiro responsável pela obra do canal, uma
obra superfaturada, e nunca foi dada uma explicação para esses fatos. Parabenizo V. Exª por esse
pronunciamento. A força que temos está na formação da opinião pública graças às denúncias feita
pela imprensa nacional. No Acre, inclusive, essas informações mútas vezes não chegam à população: é
a televisão que sai do ar em determinados momentos; os jamais não chegam a circular nem para os
assinantes porque são interqeptados antes mesmo
de chegar às bancas. É uma situação dif!cil. Dessa
forrna, quero mais uma vez dizer que a nossa audiência com o Ministro Jobim é para pedir a solidariedade para com o Acre e que se façam essas investigações, porque - reitero mais uma vez - chega
de impunidade em nosso Estado. •
O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Senadara Marina Silva
O Sr. Humberto Lucena - V. Exª me concede
um aparte?
0 SR. NABOR JÚNIOR -Com todo prazer, nobre Senador Humberto Lucena
O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador Na. bor Júnior, em primeiro lugar, gostaria de levar a minha solidariedade a V. Exª e à bancada do Acre
diante do que está ocorrendo naquele Estado, que é
profundamente estarrecedor. Ainda ontem eu e toda
a Nação ouvimos pela televisão uma entrevista do
aluai Governador. Ele próprio - como disse hã pouco
o nobre Senador Ademir Andrade - chegou ao cúmulo de pedir a intervenção federal como forma de
investigar o seü govemó. Gostaria de dizer a V. Exª
que a intervenção seria uma medida extrema Mas,
pelo que tenho que ouvido sobre as denúncias contra o Governador do Acre, é tal a improbidade manifesta da sua administração que caberia perfeitamente um processo por crime de responsabilidade por
parte da Assembléia Legislativa do Estado, para
afastar de pronto esse Governador, a fim de que o
mesmo fosse julgado pelos crimes praticados e
afastado, durante oito anos, das atividades do sefllr
público. Mas se houver dificuldades na Assembléia
do Acre, não haverá outro caminho senão a própria
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intervenção federal, que ele mesmo está pedindo,
para que possamos dar um cobro à essa situação
de descalabro politico-administrativo, que infelicita o
Estado de V. EX"
O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Humberto
Lucena, muito obrigado pelo seu aparte.
Recordo-me das reações iniciais recebidas
pela denúncia do Sr. Pedro Collor de Mella; naquela
explosiva entrevista à revista lsfDÉ: os desmentidos
foram unânimes, negou-se qualquer fundamento às
denúncias. Instalada uma CPI, apurou-se que havia
muitas irregularidades, concluindo-5e pelo impeacfl.
ment do então Presidente Feniándo Colar de Mello.
Denunciamos esses fatos!
Agora, se não for tomada providência alguma,
o Governador do Acre complelarâ o seu mandato,
continuando a praticar iregularidades, a dilapidar o
Erário e a executar obras sem licitação. Para ele,
tudo é natural - como eu disse, respondendo ao
aparte do Senador Ademir Andrade, ele está administrando o Estado como administrava· as suas firmas, que não precisam fazer licitação para adquirir
um bem ou serviço. O Sr. Gameli pensa que, nõ Eslado, também pode proceder dessa forma, mas não
pode. Somos obrigados a cumprir as leis, as quais
determinam que seja feita a licitação.
O Governador diz: "Podem me responsabilizar
por isso. Posso ·até perder o mandato, mas decretei
o estado de calamidade pública, para poder recuperar o hospital onde um hanseniano estava sendo incomodado por ratos". Isso é problema de higiene e
não de calamidade pública; calamidade pública é caracterizada por terremoto, maremoto, inundação. ou
algo dessa ordem. Simplesmente porque transitam
ratos dentro do hospital o Governador decretou estado de calamidade pública para, dispensada a licitação. ali fazer obras, o que não se justifica de maneira alguma
Mas não é só isso que está acontecendo. Por
exemplo, nos autos de infração a que me reportei no
início deste pronunciamento, consta que a firma dele
vendia borracha beneficiada para a Goodyear em
São Paulo. A tatura era feita como se a borracha
fosse de segunda, mas era embarcada borracha de
primeira; quando chegava em São Paulo, era emitida nota fiscal da diferença de preço. Recolhia-se o
dinheiro, mas não o imposto - tudo está lã, nos processos.
Como o Governador justificou isso, hã poucos
dias, quando foi entrevistado? Está aqui, numa das-:
sas reportagens, no jornal O GLOBO. Ele pura e
simplesmente disse o seguinte: "Durante o Governo-
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Samey, a inflação era muito alta. A gente vendia e
!aturava a borracha por um preço, e, quando a borracha chegava em São Paulo, tinha outro preço. Então nós emitiamos uma 'nota calçada'. Mas isso era
perfeitamente legal".
Ora, quem é comerciante - acho que aqui há
alguns comerciante, e eu também o fui durante muito terJllO- sabe que •nota calçada" é uma infração à
legislação fiscal do País. E ele justificou: "Era uma
'nota calçada', mas era uma 'nota quentem. Quer dizer, o Governador pensa que tudo é fácil.
A justificativa do Governador para o fato de ter
quatro CPFs foi pura e simplesmente esta: "Não, eu
já cancelei dois. O terceiro foi a datilógrafa que errou
na hora de emitir, mas na verdade eu só tenho um".
Mas em..cada contrato celebrado pela sua firma
ele está identificado com um CPF diferente.
Para os Srs. Senadores terem uma idéia: nes- ·
ses primeiros dez meses de r[landato, o Governador
não passou, talvez, três meseS no Estado. Ele sai de
Rio Branco e não dá a menor satisfação à Assembléia; nunca comunicou à Assembléia o destino de
suas viagens. Mesmo sabendo que, legalmente, ele
pode ausentar-se durante quinze dias sem transmitir
o Governo ao vice-Govemador, tem de comunicar
·à Assembléia se vai a serviço do"Estado. Mas, repito, ele não procede assim; ausenta-se do Estado e
ninguém sabe onde está. A irJllrensachegou a noticiar: "O Governador chegou a Rio Branco para fazer
uma visita ao Estado". Ele só viaja de jatinho fretado. Viaja para Manaus, .Brasma, São Paulo e trata
dos negócios de sua empresa à custa do Estado.
Essas coisas não podem continuar acontecendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Não se
trata de oposição radical e sistemática; o que nós
propomos é deferlder os interesses do Acre, um Eslado pobre, um Estado carente. Hoje mesmo a Sancada do Acre se reuniu, com a presença de Deputados ligados ao Governo Estadual, para apresentar
emendas coletivas de interesse do Estado, inclusive
para financiar obras que o Gove!Tiador está exeCu!ando.
No momento de defender os interesses do
Acre, todos nós estamos unidos, tentando viabilizar
recursos para promover o seu desenvolvimento.
O Sr. Flaviano Melo - Permite-me V. ~ um
aparte?
·O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. ~com
·
prazer.
O Sr. Flaviano Melo - Senador Nabor Júnior,
endosso todas as palavras do seu discurso, porque
- concordo plenamente com ele. Ontem, inclusive, já
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usei a tribuna desta Casa para pedir a intervenção
do Governo Federal no Estado do Acre. t bom que
os nossos Pares saibam que esse movimento não
foi iniciado pelos Senadores do Acre; é oriundo da
sociedade organizada do Estado do Acre, que, vando a impossibifldade de a Assembléia Legislativa volar o lmpeachment, concitou todos os políticos e ca!alagou todas as infrações cometidas pelo· Governador. Nós, Parlamentares, não podemos ficar a reboque da História. Assim que soubemos dos fatos, procuramos o Procurador-Geral da República e lhe pedimos que apurasse a veracidade dessas denúncias
e encaminhasse ao STJ pedido de abertura de inquérito. Para o STJ processar o Governador do
Acre, também precisa da autorização da Assembléia
Legislativa. Estamos vendo que o tempo está passande e as~ irregularidades que o Governador vem
cometendo continuam. De lá para cá, já se descobriu mais uma: o Sr. Orleir Cameli tinha quatro
CPFs, o pai dele e seus dois irmãos têm três CPFs
cada um. Por essa razão, os nossos Pares precisam
estar conscientes de que esse ato extremo que-estamos pedindo - estamos tentando audiência com o
Ministro_Jobim para apresentar formalmente o pedi. do de intervenção -se deve ao fato de que não estamos vendo outra saida para resolver essa questão.
Já estamos cansados, assim como o povo acreano,
de todo dia ver a grande- imprensa divulgar nos jornais e na televisão noticias- qtie dão o nosso Governador como criminoso, fora-da..Jei. Queremos um
basta. A partir do momento em que reconheceu a
instabilidade política, a ingovemabifidade, o próprio
Governador do Estado pediu a intervenção por meio
de uma emissora de televisão. Temos de resolver
isso de uma vez. Acredito que o Ministro da Justiça
nos receberá e dará prosseguimento a essa solicitação. Com certeza, o Presidente da República pedirá
autorização ao Congresso para decretar a intervenção no Estado do Acre. Muito o.brigado.
O SR. NABOR JúNIOR -"Obrigado a V. ~.
~Realmente, o Governador demonstrou ontem,
pelo "Jornal Nacional", da TV Globo, o seu desejo
de que a União decrete estado de intervenção no
Acre, para apurar todos esses fatos, que são perfeilamente notórios.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. ~ me permite
um aparte?
O SR. NABOR JúNIOR- Ouço V. Ex", Senador Eduardo Suplicy.
·
O Sr. Eduardo Supr.cy - Diante dos fatos que
V. Ex•, a Senadora Marina Silva e o Senador Flaviano Melo têm trazido à tribuna do Senado e que a im- - ~
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prensa tem noticiado, parece-nos correto que o Ministério da Justiça acolha aquilo que V. Ex"s vêm
propondo ao Governo Federal, dado o grande número de irregularidades cometidas nos últimos meses
pelo Governador do Estado do Acre. Obviamente,
esses diversos falos estão levando a população daquele Estado à intranqüilidade com repercussões
nacionais. O falo de o Chefe do Poder Executivo ter
como característica a fraude em seus papéis pessoais, o não cumprimento da Conslill.ição federal ou
da Constituição do Estado, o desrespeito de normas
perante a própria Assembléia Legislativa, a utilização de recursos pCtllicos a sélviço de interesses privados, como a utilização para uso indevido de um
avião que chegou a ser objeto de apreensão por
parte do Governo. São tão flagrantes e numerosos
os falos que comprovam as irregularidades que se
faz necessária o exame aprofundado dessa matéria,
dando-se o legítimo direi1o qe defesa ao Governador. Mas, devem ser Jornadas providências urgentes, soficitando o esclarecimenlo completo desses
falos.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte
de V. EJCll.
Ex~ um
A S~ Marina Silva - Permite-me
aparte?
SR. NABOR JÚNIOR_ Com prazer ouço Ex"-

v.

o

v.

A S~ Marina Silva - A minha assessoria acaba de informar que ligaram para o meu gabinete, comunicando que o Governador estaria divulgando
uma nota dizendo que não deu aquela entrevista e
que a Rede Globo fez uma montagem com a fala
dele. Isso para os Srs. Senadores terem uma idéia
do comportamento do nosso Governador. Quem assistiu àquela matéria ouviu que ele pede intervenção
para que as coisas se esclareçam e, uma vez esclarecidas, que seja punido ou i110C9ntado de uma vez ,
por todas. Essa declaração foi ouvida por milhões de
telespectadores. Agora, dizem que ele, repetidas vezes, está divulgando uma nota nos ~os de comunicação da paiOquia locáJ, onde ele sabe que tem o
poder de controlar boa parle das pessoas, dizendo
que não disse o que disse. Nós, Senadores, e as
pessoas solidárias com o povo do Acre temos a esperança de que o Governo Federal faça realmente a
intervenção, Senador Nabor Júnior. Não se pode
confiar num homem que, além de estar envoMdo
em várias irregularidades, tem falsidade ideológica,
faz uso de documentos falsos, diz uma coisa e depois diz que não disse. O povo do Acre não merece,
desculpem-me o termo, esse achincalhamenlo que
está sendo feilo através de seu mandatário maior.
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O SR. NABOR JÚNIOR - A Casa, então, pode
tirar suas conclusões a respeito do comportarnen1o
do Governador do Acre. Para nó$, acreanos, isso
não é novidade. Há algumas semanas, ele se vangloriou de que a firma dele havia comprado um
Boeing. Depois, quando o avião foi apreendido cóm
rT10al'l'tla, declarou às auloridades federais que a
sua firma tinha sido apenas avalista na operação de
compra do avião. Ora, tenho em meu Gabinete cópia da fita coin a entrevista anterior, aquela em que
assumiu a propriedade do aparelho. Agora o Governador, de novo, desmente a si próprio. Ontem ele
deu uma declaração, de que todos tomaram conhecimenlo, mas hoje nega tudo. Será possível que a
TV Globo teria interesse em fazer uma montagem
da entrevista do Governador? Creio que não, pois a
TV Globo foi muito correta ao ouvir as diversas acusações e depois dar a palavra ao Governador, para
defender-se, dar a sua versão dos falos. Ele, ar,
concluiu a entrevista·dizendo que estava pedindo intervenção no Estado para o Governo Federal apurar
se essas denúncias são ou não procedentes - se torem, gostaria de ser punido; do contrário, que deiXl!SS9fll de fazer criticas e acusações a sua administração. Hoje, através de nota oficial, ele diz que não
deu aquela declaração.
Ninguém pode mais acreditar no que diz o Governador do Acre!
•
Outro importante jornal carioca, o Jornal elo
Brasil, desmascara também essa alegação do Governador. Na capa de sua edição de hoje, denuncia,
explicitamente: •o Governador do Acre, Orleir Cameli, tem quatro números de CPF e duas carteiras
de identidade com registres diferentes, emitidas pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado. Dos
quatro CPF, dois constam do cadastro oficial da Receita Federal. Os outros dois são fictícios ou fantasmas, mas estão registrados na Junta Comercial, em
contralos das empresas nas quais o governador figura como sócio. O pai e os dois irmãos do Governador também têm vários CPF".
Pergunta-se, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores: o honrado pai do Sr. Orleir
Cameli e seus outros dois filhos também perderam
várias vezes seus documenlos e foram forçados a tirar outros, sempre trocando os números? Alguém
conhece casos assim?
O Governador declarou que tinha duas carteiras de identidade, porque uma, emitida no Acre, ele
perdeu; então, foi a Manaus e tirou outra - aliás, ele
vive mais em Manaus do que no Acre. Ora, o procedimenlo normal é publicar um aviso no jornal dizen~ ·
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do que o documento foi extraviado, até mesmo oferecendo gratificação a quem encontrasse; não o recuperando, o cidadão se dirige à Secretaria de Segurança, diz que perdeu o documento e solicita uma
segunda via. Eu mesmo já tive segunda via de. carteira de identidade e acredito que alguns dos senhores também devem ter segunda via de carteira de
identidade, de certidão de casamento ou nascimento, de CPF. Mas ... ter quatro CPFs, duas carteiras
de identidade é estar agindo de boa fé? Isso é o que
o jornal está esclarecendo. Pergunto: Será que os
pais e os irmãos, que também têm três CPFs cada
um, também perderam os documen!os? Será que é
t.ma prática corriqueira só na tarnma do Govemaóor?
O povo .do Acre, indignado e atônito, exige um
esclarecimento cabal e imediato dessas denúncias;
o nome do Estado, pobre porém honrado, não pode
ficar expos!o ao achincalhe dos demais brasileiros,
que só encontram notícias acr!lanas nas páginas policiais e nas denúncias envolvendo contrabandos,
escravidão, e irregularidades patrocinadas pelo Governador, ou, no mínimo, dotadas de sua conivência
A bancada da oposição está entregando ao Ministro da Justiça um pedido de intervenção federal
no Estado, para que o Sr. Or1eir CQnleli seja afastado do Governo até que apureni as graves acusações que se multiplicam, envolvendo sua administração.
0 próprio Governador garantiu qiJe aceita essa
alternativa- mas, já agora, eu fico em dúvida, ao ver
a Senadora Marina Silva, no seu último aparte, declarar que o Governador está divulgando uma nota
dizendo não ter prestado aquelas declarações à TV
Globo, divulgadas ontem no Jornal Nacional. Cabe a
nós, agora, apurar se S. Ex•. está sendo sincero ao
pedir que seja decretada a intervenção almejada por
todos os acreanos conscientes.
Quero também abrir um parêntesis, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, para dizer que, em recente pesquisa
de opinião feita no meu Estado, 0 governador estava
com uma aceitação de apenas 7% dos acrearos.
- .
. -O Correio Braziliense, outro pilar da melhor
imprensa brasileira, noticia hoje: "0 Governador do
Acre, Orleir Cameli, pediu ontem, em entrevista à televisão, que o Presidente. Fernando Henrique Cardoso decrete intervenção federal no Estado". E acentua a matéria do jornal da Capital da RepCblica: •segundo Cameli, essa é a única forma de se apurar as
suspeitas de irregularidade contra ele". Em palavras
dramáticas, SS$lundo o jornal, o Governador pediu:
"Se for verdadé que me punam. Mas se for tudo
mentira, que acabe com essa liislória, de uma vez
por todas•.
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Nessa entrevista à TV acreana, reproduzida
pelo Correio Braziliense, o Sr. Or1eir Cameli jurou
que "a caria de intenções com a empresa Mobil Ami
(por meio da qual cedia parte da floresta como pagamento de um empréstimo} foi resultado de "inexperiência". Fica difícil, muito difícil, fazer qualquer ra- ·
ciocínio em cima de atitudes desastradas e injustificáveis como essa, agravadas por desculpas pueris,
para não dizer coisa mais grave.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadares:
•
Todos esses !aios estão sendo levados ao cc- nhecimento do Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça, Doutor Nelson Jobim.
Até mesmo o pedido de intervenção federal,
feito pelos homens de bem e pelas mulheres honestas do Acre, foi submetido ao crivo do Senhor Ministro, como o impor1ante adenda apartado pelo próprio
Governador, que apoiou o pedido -tenha sido sincera ou não, essa atitude do Sr. Orleir Cameli.
Repugna-me pensar que ele tenha feito ape- ·
nas uma teatral encenação, ante as câmeras de TV,
e que, agora. venha a trabalhar nos bastidores, contra a intervenção que pediu em pCblico!
.
Este discurso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
foi por mim redigido antes do aparte da Senadora
Marina Conhecendo, como conheço o Sr. Or1eir Cameli, il!Tjá estava prevendo que ele ia desmentir a
entrevista e trabalhar contra a intervenção. A nota
que ele divt.igou à imprens9 do Acre diz que a entre·vista foi montada pela TV Globo.
Quero, ao concluir, reafirmar minha confiança
no Senado Federal, que, por intermédio dos representantes do Estado do Acre e pela valiosa atenção
dos demais componentes, está atento ao desenrolar
da crise e dos fatos novos que _ desgraçadamente!
_ vão surgindo a cada dia, mostrando que a administração do Sr. Orleir Cameli é um mal que deve
ser erradicado, urgente e completamente, das páginas da História acreana Vamos acompanhar, agora,
as gestões e as decisões que o Governo Federal
vier a adotar.
Nós não nos omitimos.
Esperamos que o Governo também não se
omita _ e cumpl'll sua obrigação constitucional de
restabelecer no Estado do Acre os primados da moralidade administrativa, do equilíbrio político, da astabilidade institucional e do respeito aos direitos humanos, postuiados permanentemente ameaçados
pelo Sr. Orleir Cameli em seu já exaustivo e sutocante período como Governador.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Sr. Senador Lúdio Coelho. S. ExB rem a
palavra por vinte minutos.
O SR. LÚCIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, a Imprensa Nacional tem cuidado, nesses últimos tempos. das invasões de terra
e da reforma agrãria. Temos também acompanhado
artigos de sociólogos; do presidente do Incra, enfim,
as apreciações mais variadas sobre esse aconteci·
mente.
Tenho comigo que a Nação estã preocupada
com os fatos que estão ocorrendo. TJVemos, no ano
passado, uma safra agrfcola enorme, uma das maiores que o País jã teve. A agrirutura brasileira estã
dando sustentação ao Plano Real. Os preços dos
produtos agrícolas; dada a grande Qferta, estão ainda menores do que quando da implantação do Plano
,
Real.
O que estou observando neste processo de invasão de terras é que hã outros interesses que não
estão relacionados com a agricultufa Estão mudando o nome de invasão para ocupação, o nome de Irabalhadores sem emprego para trabalhadores rurais.
lmagino que o Senado da República deveria
examinar o assunto em profundidade. A Nação deseja a reforma agrãria Os preços das terras estão
reduzidos em relação ao ano passado, estão valendo em tomo de 50% a 60% de seu valor. As propriedades rurais, em sua grande maioria, estão à venda
Deverfarnos discutir o assunto em profundidade e o
setor do Governo poderia - como disse o Presidente
do Incra em recente artigo - selecionar os trabalhadores sem emprego, e que estão invadindo as ãreas
rurais, trazendo a intranqüilidade e insegurança, e
relacionã-los, para que se faça um assentamento
com o setor dos trabalhadores que tivessem conhecimento da agricultura. Agricultura não é uma atividada para qualquer um.
·
Cerli:l dia, eu estava explicando acompanheiros aqui do Senado sobre o arrendatãrío. Existem
muitas pessoas que fazem restrições ao arrendatãrio de terras. Dizia éu que o proprietãlio de terras às
vezes não é agrirutor. Como a agricultura é uma especialidade, ele arrenda sua terra, como o dono de
um prédio na cidade, que não é comerciante, que
não é das Casas Pemambucanas ou não sabe mexer com mercearia, aluga sua casa para uma empresa que tenha especialidade na área Agricultura é
uma especialidade.
Parece que o nosso problema é assentar famífias de baixa renda que estão sem emprego no cam-
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po. Tenho me perguntado mlito qual é o caminho a
tomar.
Eu disse aos sem-terra lã do meu Estado que
no Senado da República eu iria me debruçar sobre
este assunto, para buscarmos a solução adequada,
sem demagogia e sem conversa fiada. Porque o que
estã havendo é uma demagogia enorme, colocando
proprietãrio de terras como se fosse marginal, como
se fosse crime possuir terras.
Ouvi, ainda ontem, o Presidente do Incra falar
em criar impostos punitivos ao proprietãrio de terras.
Só que, decerto, ele não lembrou que, das terras do
nosso Pais, não ocupamos nem 1O% na agricultura.
Se formos fazer agricultura em terras inadequadas,
dentro do quadro nacional, vamos ter uma falência
geral.
A agriclitura brasileira é muito qualificada. Os
países desenvolvidos do mundo - Estados Unidos,
França, Canadã - no setor agrfcola, transportam por
no mãximo 200 milhas seus produtos agrfcolas e
despacham nos portos. Eles têrri navegação aquãtica e, quando não, têm um sistema de lranSJX!.rle rodoviãrio e ferroviãrio de primeira linha. O agricultor
brasileiro não tem nenhum porto Iluvial para transportar seu produto. O agricultor de Mato Gros$o, de
Goiãs e do Tocantins têm que produzir lã para mandar embarcar no Porto de Paranaguã, ou para ser
consumido em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, nos
grandes centros de consumo.
Estamos sendo heróis, nós, agrirutores do
meu País. No meu Estado, jã hã muitos papéis afixados nas camionetas - inclusive na minha: "agricultor com muita honra", "produtor rural com muita honra", porque não somos marginais, como estão querendo chamar a classe do homem do campo.
·
Nasci em uma fazenda para onde meu pai foi
no começo deste sécúo. Junto com 12 irmãos, nascemos todos em mão de parteira, sem nenhum assistência. Estou vendo esses engravatados que não
entendem nada de agrirutura vir pregar conversa
fiada aqui. Um dia desses, estava falando com uns
companheiros meus - porque treqaento os acampamentos, tenho diãlogo com o homem do campo - e
prometi a eles que iria trabalhar nisso.
Eu até pergunto: serã que é cristão quem leva
famílias pobres, famílias· de baixa renda e as coloca
no carnpo sem· energia elétrica, sem água, sem
transporte? Hoje, não existem mais internatos nas
cidades. Esse pessoal que foi levado para o campo
estã quase todo condenado a deixarem seus filhos
semi-analfabetos. É um problema extremamente
complexo.
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Sr. Jefferson Peres - Concede-me V. Ex" um
aparte?
.O SR. LODIO COELHO - Com muita honra,
Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Jefferson Peres - Senador Lúdio Coelho, ouço com muita atenção o seu pronunciamento.
A reforma agrária é uma arma de dois gumes; bem
conduzida, é um excepcional fator de impulsionamenta econõmico. Assim ocorreu no Japão, na Coréia do Sul e em Taiwan, onde a reforma agrária foi
muito bem conduzida e onde se criou uma estrutura
agrária muikl bem distribuída, com médias, pequenas e miCI'Q propriedades. com excelente sistema de
apoio, que resultou na criação de um suporte para a
industrialização que veio em seguida. Não é por
acaso que esses países não apenas são campeões
de crescimento econOmico, como também têm excelente estrutura de distribuição ode renda. Como sabemos. no Brasil, ao contrário, há desigualdade em
tudo, inclusive na estrutura fundiária Contudo, a reforma agrária é uma arma de dois gumes, porque é
simplesmente um desastre se mal conduzida, mal
implementada. Uma reforma agrária que consista
apenas na pura e simples distribuição de terras pode
resultar numa desorganização da produção rural;
sem a criação de uma estrutura de apoio, os autênticos pequenos e médios produtores ficam desestimulados e geram-se apenas miseráveis supostos proprietários de terra Isso ocorreu, por exemplo, na Bolívia Em 1952, Paz Estenssoro fez uma revolução,
nacionalizando as minas de estanho, e fez, ao meSmo tempo, uma violenta e radical reforma agrária. a
distribuição de terras, sem um apoio de crádikl, de
assistência agrícola, de escoamento da produção.
·Simplesmente distribuiu-a para rurícolas extremamente despreparados para o seu desempenho. E dizem, Senador - faz parle do folclore boliviano -. que
ele deu a cada um, além de um trato de terra, duas
ou três reses, cabeças de gado que seriam o capital
inicial para aqiiela gente; faz parle do folclore boliviano - repito - que, no dia em que ele fez essa distribuição. podiam-se ver do alto de La Paz, do qual
se descortina grande parte do altiplano boliviano,
centenas de pontos de luz. Eram os camponeses
comemorando a reforma agrária com vastos churrascos. E assim transformaram os seus bens de capital em bens de consumo, e foi um desastre total a
reforma agrária, uma frustração. De forma que a reforma agrária no Brasil é necessária, mas ela precisa ser muikl bem e racionalmente conduzida Muito
. obrigado pela sua atenção.
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O SR. LODIO COELHO - Agradeço o aparte
de V. Ex". Penso que a reforma agrária é um desejo
da Nação brasileira
O Sr. lris Rezende - Permite-me V. Ex• um
aparte, Senador Lúdio Coelho?
O SR. LODIO COELHO- Ouço V. Ex" com
prazer, Senador lris Rezende.
O Sr. lrls Rezende - Senador Lúdio Coelho, a
presença de V. Ex• na tribuna, na tarde de hoje, expondo a preocupação daqueles que militam na vida
campesina como proprielários, agricultores, lavradores, chama-nos a atenção, porque V. Ex._ conhece
muikl bem a vida rural. Ela nos desperta a atenção,
porque V. Ex" é um homem, posso testemunhar pelo
nosso relacionamen1o como representantes de Estados vizinhos, que sempre se posiciona com mt.ita
seriedade em todos os seus empreendimentos.
Quando assume uma posição, quer politica, quer
empresarial, o faz com mt.ita responsabilidade. E é
sabendo disso que também a palavra de V. ExAme
chamou a atenção ao abordar aqui problemas existentes, hoje, no campo, quando dezenas;- centenas
de trabalhadores pelo Brasil afora, quando não invadem, preparam-se para ~ar propriedades ora
produtivas, ora improdutivas, mas que têm os seus
donos. Portan1o, isso realmente nos pr~a V.
Ex... nesta Casa. é um dos Senadores que tem, realmente, qualificação para abordar esse tema; já senti,
pelas suas primeiras palavras, que o faz com mt.ita
propriedade. Gostaria de congratt.iar-me com V. Ex"
e acentuar que nós, na verdade, precisamos nos
preocupar com o problema da terra neste Pals; temos de nos preocupar com a reforma agrária; este
Pafs precisa adotar um sistema agrário que realmente acolha aqueles que querem trabalhar a terra.
Lamentavelmente, o País tem sido infeliz nessa
área, porque normalmente são destacados para estudar e executar os planos de reforma agrária pes- -soas que não são do ramo, pessoas que, mt.itas vezes, conhecem os problemas teoricamente, mas não
os conhecem na realidade. EstUdam a reforma agrária de outros países, cujas realidades são totalmente
diferentes da nossa Por exemplo, a reforma agrária
imposta pelos americanos, quando assumiram o comando do Japão, deu res!Jtado, mas a realidade japonesa é uma e a nossa é outra Somos um terri!ório de dimensão continental, mas, na verdade, temos
que nos p~. Não é possível que, em um país
de 8 milhões e 500 mil km2 e de apenas 150 milhões de pessoas, ainda existam trabalhadores percorrendo as ruas, mt.itas vezes até como massa de ma. nobra. mas dentre eles aqueles que realmente que-
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rem trabalhar. No Brasil, não pode faltar terra para
quem queira trabalhar. Precisamos· entender que a
reforma agrária não é coisa simples. V. Exi' disse-o
muito bem; o Senador Jefferson Péres interveio até
com riqueza de detalhes. Não é simplesmente dar a
terra, levar o homem à terra. Não faz muifo tempo
que 80% da população brasileira vivia na roça.
Atualmente, a situação é inversa: 82% da população
brasileira estão vivendo nas cidades, entupindo os
grandes centros, inviabilizando a vida das pessoas.
Se roça fosse algo bom, o agricultor não teria vindo
da zona rural para as cidades, que não estão preparadas para recebê-lo. Agora, o que precisamos é estudar e fazer a reforma agrária com seriedade e
competência, porque a primeira denominação que
receberam os títulos dados pelo Governo em pagamento das terras foi "moeda podre", que não vale
nada, não foi honrada. Quer dizer, aqueJes que tiveram suas terras desapropriadas hoje estão na miséria, se porventura possuíam ilpenas esse bem. Então,louvo a atitucle de V. Ex~ e congratulo-me com o
seu posicionamento, nesta tarde, porque a reforma
agrária precisa, na verdade, ser alvo de discussão e
preocupação de todos nós, que temos nos ombros
responsabilidades de coordenação .da vida do nosso ·
povo. Muito obrigado a V. Exi' ·
O SR. LÚDIO COELHO- V. ExA conhece bas!ante o assunto, é homem do interior, também ligado
ao campo. As observações feitas P9r V. ExA são
muito corretas.
Chego a perguntar-me onde está a nossa seriedade de querermos fazer algo tão importante para
a Nação brasileira, como a reforma agrária, sem dotações orçamentárias adequadas. Um governo que
se preza não tem o direito de emitir uma "moeda podre•, que não vai honrar.
Quero prestar um depoimento ao Senado da
República: no ano passado, em Miranda desapropriaram as terras, de minha irmã. o que considerei
correto. Na última campanha eleitoral, eu viajava por
aquela localidade e fui ·procurado pelo Líder dos
acampados que solicitaram o meu apoio. Disseramme: -"Sr. Lúdio, a nossa salvação será o seu irmão,
o Dr. Magno, que nos está atendendo, dando-nos
vaca leiteira, arrumando a estrada. Colocaram-nos
na Fazenda Sumatra e não nos deram assistência
de ordem nenhuma."
O Senado da República tem a responsabilidade de cuidar desse assunto, com seriedade, porque
a primeira etapa desses assentamentos no sistema
que estão fazendo deixam as pessoas despreparadas sem nenhuma assistência. Aqueles col<mos ma-
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tam todas as caças que, lá, existem como os tatus,
as capivaras, as queixadas; vendem todas as madeiras de lei e uma grande parte delas é desperdiçada porque não há assistência
Assistimos, impassíveis, à implantação do Piano Real no nosso País. Asseguro à Nação brasileira
que nesse um ano de Plano Real veio mais agricuitor para a cidade do que durante dez anos. A área
agrícola brasileira foi desapropriada Derrubamos
um veto do Presidente da República, no Congresso
Nacional, e Sua Excelência não o aceilou. Disse que
só era válido a partir daquela data em diante.
Hoje, fez-se uma negociação da dívida agrícola, que está depend_endo de uma medida provisória
a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Não sei
quando vem, quando iremos votá-la. Esses agricultores inadimplentes não têm mais a mínima condição de plantar nesta safra. Não adianta colocar corretive no solo, pois um dos princípios básicos da
agricultura é que a plantação tem que ocorrer no
tempo certo,. E os financiamentos devem ser suficientes. Se não se planta corretamente, não se tem
êxito.
O Sr.lris Rezelll1e- Senador Lúdio Coelho, V.
Ex"- me. concede um aparte?
o sR. LU" 010 COELHO - O uço V• Ex"-, Senador lris Rezende.
O Sr. lris Rezende - Peço escusas. Tenho a
impressão de que estou tumultuando um pouco o
discurso de V. Exª, mas o assunto é na verdade
apaixonante. V. Exª acabou de fazer mais uma assertiva e, não pedisse o aparte, talvez passasse o
momento. Apenas desejo reforçar a tese que V. Exª
defende. O Governo do Presidente Fernando Henrique, ninguém pode negar, é um Governo bem intencionado, está procurando o acerto, está procurando
servir a Nação com toda a sua força, com toda a sua
inteligência. No corrente exercício, faz parte do plano do Governo Fernando Henrique assentar 40 mil
famílias; no ano seguinte, um número maior e assim
por diante. Todos nós louvamos a atitucle do Presidente, e isso até nos traz tranqüilidade. Mas cometeu-se um erro na política agrícola do corrente ano,
da presente safra, com a imposição de juros mais
TR numa política econõmica estável. Ninguém pode
negar que se estabilizou. O agricultor que buscou
nos bancos R$1 oo,oo. por exemplo, chegou ao final
da safra devendo R$160,00 - juros e mais TR. Se
ele plantou milho, levou prejuízo, porque no ano
passado o milho alcançou R$6,00 o saco de 60kg e
neste ano esse milho foi vendido a R$4,50. Enfãó, o
preço do produto baixou, acredito que pelo excesso
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de produção. E o seu débito mais que dobrou. Até
es1ou inscrito para falar sobre as negociações- mas
tenho a impressão de que não tenho mais condição
de fazê-lo na tarde de hoje - justamente para corrigir
uma injustiça que a imprensa cometeu, situando o
resultado da negociação como que uma verdadeira
negociata entre as Uderanças parlamentares agrfcolas e o Governo - o que não é verdade. t: isso que
desejo trazer ao conhecimento desta Casa. Não
houve negociata em troca de votos para as emendas que estão em apreciação. Longe disso! Foi uma
neg_ociação séria Mas as negociações demoraram
muito. Há quantos meses eu próprio, o Senador Jonas Pinheiro e outros Senadores, dezenas de Deputados estamos envolvidos nessas negociações! Foram um tanto demoradas. Nesse intervalo, vejam
bem, mais de 60 mil lavradores neste País perderam
suas propriedades, venderam-nas e estão se encaminhando para o entupimento ainda maior dos centros urbanos. Ern outras ·palavras, vamos assentar
40 mil pessoas no campo e 60 deixaram o campo.
Já podemos computar aí um saldo negativo de 20
mil agricultores. Essa é a nossa realidade. E não podemos nos conformar com ela Temos que mudar.
Mais uma vez, meus cumprimentos, Senador, pela
preocupação de V. ExA. Enquanto existir um Parlamentar neste País preocf.4)ado com o problema,
nem tudo esté perdido, ainda temos condições de
chegar ao final do túnel.
O SR. LÚCIO COELHO- Multo obrigado.
O Sr. Ademir Andrade- V. Exª me permite um
aparte?
O SR. LÚCIO COELHO- Com prazer.
·o Sr. Ademir Andrade - Acho interessante
quando tratamos da questão da reforma agrária. Parece que estamos pisando em ovos. As pessoas falam a favor da reforma agrária e ao mesmo tempo
criticam as mínimas atitudes do Governo em relação
a isso. O Senador Jefferson Péres fez uma crítica
muito violenta. Refiro-me à história que o Senador
contou ocorrida na Bolívia, de que o trabalhador comeu os bois que foram colocados como capital,
como se o trabalhador fosse um irresponsável ou
um inconseqOente. Na verdade, temos que compreender a dificuldade por que passa nosso País.
Ocupamos 8.500.000km quadrados; somos uma Nação de pouca gente; uma Nação jovem, com apenas
150.000.000 de brasileiros. E, se formos comparar a
nossa produção agrícola com a produção agrícola
de outros países do mundo, poderemos verificar que
a França, por exemplo, que é dezassete vezes me. nor do que o Brasil, duas vezes e meia menor do
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que o Estado do Pará, produz a mesma tonelagem
de grãos que o Brasil produi quando o Bl'asll atinge
o seu recorde. E por ai vai. Se observarmos a China, veremos que ela tem uma área agricuitável menor do que a nossa; no entanto, tem uma produção
agrícola com càpacidade para atender 1,5 bilhão de
habitantes e ainda exporta excedentes. Vamos ver
que estamos muito atrasados nesse processo e vamos entender que a reforma agrária é uma necessidade. No entan1o, temos que compreender também
que a nossa classe política é extremamente conservadora nesse aspecto. Fui Constituinte nesta Casa
Quando se tratou do capftúo da reforma agrária, foi
a única votação, entre as mais de duas mU votações
que houve aqui, em que não faltou um único Parlamentar neste Congresso Nacional. Nenhum! Não se
compara nem à do mandato do Presidente Sarney, a
qual faltaram três Parlamentares. A única votação à
qual não faHou ninguém foi a do capftúo da reforma
agrária FaiS"se em reforma agrária há sécUos neste País, mas a classe política não compreende a necessidade e a importância dessa reforma agrária
Ela é conservadora por excelência, e o :Congresso
Nacional acima de tudo, desde a Constituinte de
1946, passando pela de 1964 e depois pela de
1966. O Governo nunca conseguiu vencer a classe
política, mesmo quando o Poder Executivo manifes.
tava vontade. João Goulart caiu em 1964, porque
pensou em fazer reforma agrária E nunca conseguimos fazer nada para facilitar isso. O Governo nunca
toma a iniciativa. As pessoas safram do campo Rela
falta de condições; os meios de comunicação chegaram ao campo e mostraram a essas pessoas a possibilidade de uma vida melhor, vida essa que nunca
lhes foi dada no campo - a oportunidade da escola,
da educação dos filhos, do hospital, da assistência
médica, ou seja, ·o que vêem na novela, no rádio e
na televisão. Por isso, essas pessoas ficam desestimuladas e vão embora para a cidade. Há ainda a
violência que existe contra elas em todo o campo, a
concentração do capital etc. O Governo não faz
nada Na hora em que o movimento de trabalhadores sem-terra começa a agir e fazer com que o Governo se sensibilize com o problema, não podemos
criticá-lo. Em absoluto! Temos que nos Congratular
com essas pessoas, colaborando e COI1lJreendendo
suas necessidades. Se o Governo hoje toma qualquer iniciativa é mais pela ação desses trabalhadores sem-terra, pela ação da Igreja Católica, que fortalece essa luta e esse movimento, do que pela ati. tude do próprio Governo. Penso que devemos apresentar soluções para os problemas e não tecer crfti-
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cas ao Governo, que agora conversa com os semestimular a luta de classes. O que ~ são trabalhaterra. dá espaço para os sem-terra, cemeça a comdores sem el'll>rego e não trabalhadores sem terra. .
preender a necessidade de respeitar essas pessoas
Não tenho estatísticas, mas tenho a impressão
e esses rnovimen!os. Queremos que a reforma agráde que talvez· as terras do mundo inteiro não esteria seja feita e que seja dado o apoio para que as
jam nas mãos de mais do que 5% da população. Os
pessoas possam na terra produzir e permanecer.
Estados Unidos são o maior prodLtor de alimen!os do
Acraditamos que a salvação deste País é a agriculmundo e têm 2,5% da sua população na área nsal.
tura, mas não aquela centralizada, do latifúndio, mas
Temos a responsabilidade de não deixar criar
a agricuHura do trabalhador rural, que leve o homem
um clima de confronto entre o homem do campo e
o trabalhador. Somos companheiros da mesma
de volta ao campo, que leve o conforto, para que ele
possa lá viver e produzir. Não cabe, pois, nenhuma
· empreitada. Isso precisa ficar bem claro porque,
critica à atitude aluai do Governo de ·dialogar com
ao se desapropriar terras inadequadas, que não
essas pessoas e de procurar abrir espaço para estêm nenhuma fertilidade, como estão desaprosas pessoas. Ao contrário, penso que merece até
priando, para fazer a agricultura dentro dos
elogios da nossa parte a atitude que está sendo tomeios usados hoje, faz-se com que, prime.iro, as
mada agora Durante esta semana, o novo Presipessoas comam as caças, vendam a madeira e,
depois, entrem em confronto com o proprietário
dente do Incra está reunindo Estado por Estado, movimen!o por rnovimen!o, levantando os problemas da
porque terão que se alimentar. A esposa do Sr.
Nação corno um IOdo, para ,a busca de soluções,
Rainha disse que, se não houver o que comer, vai
que é dever nosso.
carnear boi.
O Brasil tem condições de produzir dez vezes
Não sei onde existe amparo legal para se invamais do que produz, bastando para isso que procedir terra hoje. A Justiça retira, invadem amanhã noda à reforma agrária e direcione investimen!os para
vamente e não acontece nada O Governador do Esesse se!or. Era o que gostaria de manifestar para fapírito Santo afirmou ontem que apóia as invasões. O
zer parte do pronunciamen!o de V. t:x"
que S. Exª deveria apoiar é buscar recursos e terras
O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado pelo
adequadas para fazer os assentamen!os corretaaparte de V. Exª
mente, sem demagogia Não tenho mado de falar
Não es!ou fazendo crítica ao Governo em conem reforma agrária, nem aqui e nem em lugar oeversar com os sem-terra, pois há um Bcalll>amen!o
nhum. O que não podemos é assistir a essa damadeles há doze quilômetros da minha casa, com
gogia desenfreada, como se o dono da terra fosse
quem mui!o converso.
um marginal.
O que quero, Sr. Senador, é que estejamos
Até na Constituição a desapropriação da terra,
aten!os. O nosso desenvolvimento foi baseado na
através da reforma agrária, é para ser paga com tftuagricultura, no café, na cana-<le-açúcar, na ervalo podre, com 20 anos de prazo. Entretanto, a Classe
mate, no cacau, na ipeca Foi do campo que saíram
política não teve coragem de propor a reforma urbaos recursos para a industrialização brasileira
na, porque, se o trabalhador tem direito a ter terra, a
famnia tem direito a ter moradia Aqui na porta do
Não podemos desarrumar o que está pronto,
corno foi feito na Rússia. A reforma na Rússia, entre
meu apartamento, na Super Quadra 209, há famílias
dormindo ao léu. Falta apenas o PT propor a inva1917 e 1920, transformou aquela nação no maior
importador de alimen!os do mundo durante meio s~
são dos apartamen!os que têm quartos vazios para
culo, perdurando essa situação até hoje. Os Estados
essas pessoas morarem. Ocorre que eles não têm
Unidos vendem alimen!o.s para aquele país em concoragem de enfrentar a ~rea urbana, que tem mais
dições especiais, porque a grande arma do amaricaforça.
Portanto, convoco os companheiros do Senado
no é a Rússia não produzir o necessário para comer.
Nós produzimos o suficiente para comer e esda República para, jun!os, buscarmos um caminho
ternos sustentando o Plano Real. Esses frangos de
para a Nação brasileira Essa é nossa responsabiliR$0,90 o qLilo são fllhos de milho, de R$4,50. Nós .
dada. Não podemos deixar que aconteça um confli!o
da agricultura '6rasileira estamos sustentando o Piaarmado, pois toda pessoa tem o dever de defender o
que é seu. Até os animais irracionais, quando estão
no Real, estamos empobrecendo, mas o estamos
sustentando. O que o Senado da República, na micomendo sua presa, !ornam-se agressivos ao se
nha avaliação, tem a responsabilidade de fazer é
sentirem ameaçados. O cidadão que não defende o
procurar uma saida para o impasse. Não podemos
que é seu não tem dignidade.
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o sr. lris Rezende • Disponho-me a fazer parte desse grupo.
SR. LÚCIO COELHO- Perfeito; Senador lris
Rezende.
0 Sr. Levy Dias _ Senador Lúdio Coelho, v.

o

ExR me permite um aparte?
O SR. LÚCIO COELHO- Ouço com prazer V. Ex'
0 Sr. Levy Dias- Senador Lúdio Coelho, estava presidindo a sessão e solicitei ao Senador Jefferson Péres que assumisse o meu lugar porque queria
ter a honra de aparteá-lo. O que ouço é um discurso
sereno, tranqüilo, seguro e de quem conhece o assunto. V. Exª- é um agricultor que, há muitos anos,
vem utilizando tecnologia de primeiro mundo, fazendo uma agriCultura séria Tenho dito nesta Casa em
outros pronunciamentos, que reforma agrária e latifúndio viraram chavão hã algumas décadas, porque
o assunto não foi tratado com a seriedade e com a
responsabifidade que merece: O grande equivoco é
muitas pessoas pensarem que refo"rma agrária é dar
um pedaço de terra para unia família que não tem.
Esse é o grande equívoco de quem batalha como
afirma v. E~. atrás de uma política estabeiecida pelos engravatados e em busca de distribuir terras. Reforma agrária não é um problema matemático, não é
a questão de se constatar qual governo que deu
mais. Infelizmente, é o que ocorre hoje. Discute-se
que o governo tal assentou 20 mil famílias, outro,
1ao mil. O que é assentar? Tem que se definir uma
série de chavões estabelecidos ao longo das décadas. O que é um sem-terra? Para mim, é uma pessoa que trabalha na área da agrirutura e conhece o
problema da área rural, mas não tem condições de
comprar um pedaço de terra para sustentar a sua tamília Senador Lúdio Coelho, V. Ex' colocou mtito
bem essa questão. No nosso Estado, há várias experiências. Deveríamos convidar a vir ao Senado
Federal para conhecer o problema de perto uma caravana de pessoas que falam, no ar condicionado,
sobre a reforma agrária. V. E~ ressaltou que, normalmente, num assentaniento, são eliminados todos
os animais silvestres, desde a lagartixa. E se os ecologistas visitarem um assentamento. eles perceberão isso. Ocorre que há, no nosso Estado, o maior
exemplo de reforma agrária de que o nosso Pafs acredito eu - teve conhecimento, que foi a reforma
agrária proposta pelo então Presidente Getúlio Vargas, que criou na região da grande Dourados a
lõnia Federal de Dourados com cerca de 500 rml
hectares de terras adequadas. V. Ex' falou multo sobre a distribuição de terras inadequadas. Na região
de Dourados há terras adequadas, terras de cullu-
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rão. terras de perobal, e ali foram distribuídos lotes
de 30ha a cada família Foram dados insumos para
o plantio e maleriais de construção para o colono
construir a sua casa. Quem vive hoje naquela região? Dos primeiros que receberam o seu título na
Colônia Federal de Dourados apenas 5% vivem lá
hoje, ou seja, 95% dos colonos venderam suas terras. Hoje, em assentamentos do nosso Estado - essas terras foram desapropriadas e dadas às pessoas há pouco mais de sete anos -. moram menos
de 40% daqueles que receberam o seu pedaço de
terra. Realmente conheço bem de perto o assunto,
como conhece v. Exª. O problema não é dar um pedaço de terra apenas, o problema é o inverso: temos
imensos vazios para serem ocupados. O Governo
precisa estabelecer uma política não de doar !errenos, mas de dar condições de vida, garantias e segurança. Isso o Governo não tem condições de fazer. Senador Lúdio Coelho, creio que V. ~assistiu,
no domingo, a uma reportagem da Rede Globo,
dentro do programa Globo Rural, sobre os nossos
-agricultores do sul do País, que estão atravessando
0 Rio Uruguai de barcas, com as suas. máquinas.
com os seus tratares, com as suas colheiladeiras.
indo plantar ria Argentina, onde um trator fabricado e
vendido no Brasil é R$1 o mil mais barato do que
aqui. arrendamento na Argentina é mais barato. O
juro na Argentina é mais barato. Enquanto estamos
falando aquí em dar terra para quem não tem, os ho- ·
mens mais preparados tecnologicamente para prodU2ir no nosso País estão deixando-o. Fico feliz porque v. Ex> fala com a independência que lhe caracterizou dtrante toda a sua vida V. Ex' fala com eo;ragem e com desenvoltura e, como Senador do
PSDB, peço - porque o Presideme Fernando Henrique Cardoso não se encontrava no Brasil no domingo _ que mostre aquela fita relativa ao programa
Globo Rural, onde se vê os melhores produtores do
Brasil deixando o País por falta de condições de
aqui prodU2ir. Cumprimento V. Exª- pelo seu pronunc!amento. Conheço-o hã muitos anos, sei da sua seriedade, sei do seu trabalho, sei da maneira como V.
Ex~ encara o problema e fico feliz, porque aborda o
~ assunto com a independência e com o patriotismo
que devem caracterizar um Senador da República
Peço desculpas por ter me alongado, mas alegro-me
por ter participado do seu prom.r1ciarnento nesta tarde.
0 SR. LÚCIO COELHO _ Muito obrigado, Senador Levy Dias. Incorporo 0 seu aparte ao meu pro-

o

nunciamento.
O Sr. Romeu Tuma - Senador Lúdio Coelho,
permite-JOe V.~ um aparte?

~
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O SR. LÚDIO COELHO- Ouço V. Exª com
prazer.
O Sr. Romeu Tuma - Desculpe-me por interromper o importante discurso de V. Ex2, mas percebi, antes que V. Exª ascendesse à tribuna, a sua angústia e a sua preocupação em expor este sério problema que, com tanta consistência, com tanta tranqüilidade, mas com o coração apertado, V. Ex" expõe a esta Casa. Assisti ao programa a que fez
menção o Senador Levy Dias e vi as queixas de
agricultores que estavam sem meios para levar a
cabo a preparação de suas safras. Eles diziam, com
prOfunda amargura, que estavam perdendo tudo
aquilo que seus pais haviam construído por falta de
uma política agrfcola do Governo. De repente vi ao
lado do ilustre Senador alguns recortes de jornal.
Uma das manchetes do Jornal do Brasil era a de
que Dom Pedro Casaldaglia, Bispo do Araguaia, advertia sobre o risco de confrorrtos armados por causa das invasões e do desespero de proprietários,
que sentiam como ameaça .as invasões nas cercanias de suas fazendas. O Governo tem que estar
alerta. E o discurso de V. Ex2 é preventivo, pois traz
questões que demonstram que, talvez, dentro de
poucos meses poderemos estar chprando por causa
de outros confrontos corno o que houve no Norte do
País, com mortes inexplicáveis e desnecessárias. O
Governo tem que tomar uma providência, tem que
traçar a sua política e chamar aqueles que discutem
o problema e que têm interesse na reforma agrária:
os proprietários e os sem-terras, para que busquem
uma solução para as suas vidas, para terem uma
área onde plantar. Devem procurar, num tom harmonioso, uma política séria e com dotações orçamentárias, como exige V. Ex", chegando a uma solução
· pacífiCa, para que não haja mais confrontos. Hoje,
este Senador que aparteia Ex" para parabenizá-lo
e trazer fatos que colaboram com a sua exposição,
terá talvez que lamentar mais algumas mortes desnecessárias. Cumprimento V. Ex" e assusto-me
quando se fala..na possibilidade de confrontos armados no campo, porque já tivemos muitas experiências e sabemos como começam e não podemos
imaginar como terminam.
O SR. LÚDIO COELHO - Senador Romeu
Tuma, agradeço o aparte de V. Ex".
Terminando, quero mais uma vez dizer que temos a responsabilidade de examinar o assunto e
buscar novos rumos, não podemos permitir que isso
chegue a um confronto, caminho que tem sido trilhado.
Pergunto-me se, efetivamente, o Poder Público
brasileiro deseja a reforma agrária. Não se pode
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. fazê-la sem dotação orçamentária, · emitindo-se
"moeda podre" e depois colocando a culpa na terra,
quando esta representa apenas 10% dos gastos.
· Toda a agricultura brasüeira está praticamente
à venda O Governo pode estabelecer um programa
e buscar propriedades para comprar em boas áreas.
Alguém, recentemente, citou aqui os americanos na marcha para o oeste, tema dos filmes de faroeste. Queremos jogar as nossas familias de baixa
renda em zonas distantes, sem nenhum recurso,
amparo, saúde, transporte, serrr nada. Isso não me
parece cristão, temos de colocá-las onde possam
produzir. Para isso é necessário que assumamos as
responsabilidades, busquemos os caminhos.
Falei, ainda há pouco, em desapropriações de
terras inadequadas. No meu Estado, desapropriaram 16 mil hectares nessa região tão comentada do
carvão. Trata-se de uma terra péssima, que, na situação atual, não serve nem mesmo para plantar
abacaxi ou mandioca Irão assentar essas farrulias
com que objetivo? .O que irão fazer? Temos essa
responsabilidade de buscarmos um caminho ernbuí~ dos de um espírito prático. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lúdio Coelho, o Sr. Levy Dias, 3'! Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Péres.
Durante o discurso do Sr. Lúdio Coelho, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy
Dias, 3'! Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa)
Concedo a palavra a nobre Senadora Benedita
da Silva
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois
problemas enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro trazem-me à Trlbuna.
~
O primeiro deles é a questão da privatização
do Banerj.
Sena interessante se houvesse maior terqlo para
discorrer aql.i a respeito da his16ria recente daquela
instituição, do quanto significa para o Estado e para a
sociedade fluminenses, a razão pela qual se encontra
sob intervenção e quem são os responsáveis.
Sabemos que para avaliar melhor, com justiça,
~é importante conhecer a hiS1ória do Banerj.
A atuação do Banerj fui decisiva para a construção do Rio de Janeiro de hoje. Criou o primeiro·
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Nos últimos 25 anos, o Banerj foi obrigado a incheque especial do País, foi um dos primeiros bancos
corporar .uma série de mais de 30 instituições finana ser informatizados e a reconheCer, já nos idos da década de 60, a importância e o vaiar da mulher profisceiras privadas - é bom que se diga isto - lalidas ou
sional, indicando a primeira mulher gerente de banco
sob intervenção. Prestou um grande serviço pCblico.
no Brasil. Era, então, uma instituição financeira sólida
Infelizmente, porém, acima das suas reais possibiliHouve a fusão do Estado da Guanabara e do
dades.
É importante dizer também que essa intervenRio de Janeiro. Então, teve inicio um periodo de cri- se. Porém·; é necessário dizer que os maiores proção no Banerj tenha ocorrido pela falta de R$56 milhões. Urna divida que não é daquela instituição,
blemas surgidos naquele periodo foram conseqüênembora ela seja custodiante. É de pasmar, porque
cias da política adotada pelo Governo Federal com
esse montante representa absolutamente nada, ou
relação àquela instituição.
Temos que fazer justiça a esse esforço do Esseja, menos de 10% do que o Banco Central, o Tetado do Rio de Janeiro. A gravidade da "situação fisouro Nacional e o Eslado do Rio de Janeiro devem
nanceira e administrativa do Banerj teve inicio, sem
ao Banerj.
Mencionarei, a seguir, alguns dados:
dúvida, a partir do. fato de o Banco ter sido obrigado,
O Banco Central do Brasil deve ao Banerj
em fins do Gov11mo Chagas Freitas, a assumir o
aval pela dívida do metrõ do Rio de Janeiro, substiR$200 mHhões, correspondentes a custos financeiros,
juros, multas e depósitos especiais remunerados; o
tuindo o Governo Federal, que era o mentor princiTesouro Nacional deve ao Banerj R$146 milhões,
pal, estimulador e avalisla. .
correspondentes ao Finsocial, recolhido e julgado inHoje, fica fácil dizer: 'Vamos privatizar". Obrigado a pagar uma dívida de. US$130 milhões no exconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
dezembro de 92, e mais R$160 milhões a título de fiterior, o Banerj não possuía tais recursos.
nanciamentos externos, concedidos a e~resas esO Sr. Lúdio Coelho - Senadora Benedita da
tatais, Fundo de Compensação de Variação Salarial,
Silva, V. Ex"- me concede um aparte?
FABRI e outros.
A SRA. BENEDITA DA SILV~- Ouço V. E#
. O Estado do Rio de Janeiro deve ao Banerj
O Sr. Lúdio Coelho·- Senadora Benedita da
R$590 milhões, relativos à divida assumida do meSilva,· mais uma vez justifica-se a privatização do
. trõ, preslação de serviços e contratos com a antigá
Banerj. Se ele não fosse do Estado não seria obrigaCehab.
do a assumir uma conta da responsabilidade do Estado. O banco estatal é para isso. Estamos assistinRessalto que os valores aqui apresentados são
os registrados em 31 de julho deste ano, apurados
do ao mesmo em São Paulo-. O Banerj está à venda
na CPI do Banerj, realizada pela Assembléia Legisporque foi mal administrado como banco pCbl ico.
lativa do Rio de Janeiro.
Banco particular não precisa assumir dívida de poder público. Eles não respeitam às leis. Ao banco é
Portanto, quero parabenizar Mário Covas,
proibido, por instruções do Banco Central, emprestar
que resiste à privatização do Banespa Temos, no
dinheiro ao seu controlador. E, no entanto, assistinosso Governador, Marcello Alencar, não só o
mos ao Banco do Estado de São Paulo emprestar
apoio à privatização como a pressa em querer prirecursos ao Estado de São Paulo maiores que os or. vatizá-lo.
çamentos de quase todos os Estados do Brasil.
Como representante dos interesses do Estado
Quero, portanto, felicitar o Governador do EStado élo
do Rio de Janeiro, tenho que me posicionar contraRio de Janeiro-pela sua-intenção de privatizar o Bariamente a essa decisão e dizer que estamos empenerj. Muito obrigado.
nhados em ajudar o Governo do nosso Estado a faA SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
zer com que haja urna politica de incentivo ao peaparte de V. Ex"-, mas o nosso Governador está
queno e ao médio empresário, ao pequeno e ao méequivocado quando se apressa em privatizar um
dio produtor. E o Banerj deverá ser o banco que fibanco do qual ele tem tolal conhecimento e que chenanciará esses agricultores. Estamos querendo que
gou a administrar.
o Banerj seja esse banco popular para aquela simples dona-de-casa, para que alguém que começou a
É importante lembrar que à época do regime
militar o Governo Federal empurrou os bancos estasua pequena indústria de fundo de quintal possa encontrar um financiamento adequado. Quem é que
duais, os bancos privados que quebravam, tentando
faz isso? Qual é o banco privado que tem dado essa
evitar o •efeito cascata• da quebradeira Mas comoportunidade?
. prometeu seriamente a estrutura bancária oficial.
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O Sr. Darcy Ribeiro - V. Ex"- concede-me um
aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo um
aparte a V. Ex•.
O Sr. Darcy Ribeiro - Sr. Presidente, pedi a
palavra para dar total apoio às palavras da Senadora. O Rio de Janeiro, que ajudei a administrar, não
pode ser administrado sem um banco seu, sem um
banco oficial, sem um banco comprometido com a
economia do Estado. Entregar sua economia, uma
das mais importantes do Brasil, a um banco privado,
ao aventureirismo dos banqueiros privados é um
completo absurdo. Um absurdo tanto maior porque a
crise do Banerj deve-se tão somente a um ato político: o Governo Federal pressionou o Governador
Chagas Freitas, nos últimos dias do seu governo, a
absorver a dívida que ele havia feito internacionalmente para a construção do metrõ. O Governo Federal, que ajudou a fazer todos os metrõs, jogou a
dívida referente ao mesmo sobre o Banerj. Hoje, o
banco tem dificuldades financeiras em função desse
ato do Banco Central, dessa aquiescência admitida
por um Governador que estava de saída Na medida
em que essa questão for examinada e que esse absurdo for erradicado, o Banerj sobreviverá para cumprir seu importantíssimo papel na administração do
Rio de Janeiro. Até hoje, o Banerj representou papel
muito positivo e pode continuar r€Presentando-o. O
Rio de Janeiro, entregue aos banqueiros privados,
só o será para ser espoliado. Muito obrigado, Senadora
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Exª, Senador Darcy Ribeiro, porque tenho certeza de que estaremos juntos enfrentando
esse problema, até porque sabemos que ele é causado - como bem colocou V. Ex"- - muito mais pelo
uso político do banco do que pela incompetência do
seus funcionários. Ao contrário, sempre vimos esses
funcionários apresentarem medidas saneadores
para aquela instib.ição.
Como representante, mais uma vez, do povo
fluminense, afirmo que o que mais desejo é a manutenção do Banerj estadual, mas corno um banco saneado, independente da ingerência di reta dos governos e sobre o c-ontrole público.
Outro assunto que me traz a este Tribuna é
também de grande relevância para o Estado do Rio
de Janeiro. Trata-se da questão da Lighl Sabemos
que a Light está entre as 1o maiores empresas do
País e que é a melhor em desempenho no setor, !aturando mensalmente cerca de US$1 00 milhões. Em
1994, ela apresentou lucro líquido de R$122 milhões. Possui um património líquido superior ao permanente. Detém 47,5% do capital social da Eletropaulo,
algo em tomo de US$1 bilhão, estendo desde 1981
sem pagamento. O não-pagamento da dívida da
Eletropaulo prejudica, sem dúvida alguma, muito o

a

nosso Estado, o Rio de Janeiro, pois esses recursos
deixam de ser usados no aprimoramento do sistema
da Lighl Mesmo assim, esta foi reconhecida em
1995 pelo povo fluminense como a melhor empresa
prestadora de serviços públicos do Rio de Janeiro.
Como podemos, então, aceitar a privatização
· da Light?
Retomando o seu histórico, também com o intuito de subsidiar os nobres pares, no início dos
anos 60, o grupo estrangeiro Light deixou de investir
na expansão 'de seu parque gerador obrigando a população a conviver com racionamentos freqOentes
de energia
Conste que nesse período a Light ajudou a
construir um império: a Brascan. A remessa de lucros era feita pelo dólar oficial, quando o dólar valia,
na realidade, pelo menos o dobro.
No final dos anos 40, a partir de ameaça de crise no sistema de energia, a Light, empresa estrangeira, obteve empréstimos externos com aval do governo brasileiro. Só que o tal empréstimo, na verdade, foi para sua matriz - a Brascan, ou seja, uma
empresa estrangeira obteve empréstimos, com aval
do governo brasileiro, com juros de 4,5% aa. e !;!mprestou esse mesmo dinheiro às suas subsidiárias
brasileiras a juros de 8% ao ano. É de pasmar! Além
de dar a concessão a uma empresa estrangeira, o Governo forneceu meios financeiros para sua operação.
O Sr. Darcy Ribeiro - V. Ex"- me permite um
aparte, nobre Senadora Benedita da Silva?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Pois não, nobre Senador Darcy Ribeiro.
O Sr. Darcy Ribeiro - Sr'! Senadora, peço perdão por interromper seu discurso mais ul)'la vez. Trata-se entretanto de um problema fundamental do Rio
de Janeiro, problema ppuco conhecido porque ocorreu há muito tempo. Há décadas, a Light só fazia investimentos no Brasil quando o Governo tomava dinheiro emprestado para ela. Empreendimento principal ao desenvolvimento da região, a Light, tendo o
prazo de ser entregue de volta ao Poder Público,
porque ia cumprir o prazo legal de 99 anos, pouco
antes de entregar seu património ao serviço público,
cometeu a negociata de uma venda escandalosa por
US$900 milhões que o governo ditatorial pagou por
ela, fazendo uma desapropriação absurda porque
era a desapropriação de um bem que já ia cair em
mãos do Estado. Foi uma negociata das mais vergonhosas. Agora, o assunto volta na onda de tecnocratas bisonhos, que são conselheiros deste Governo,
que nunca .fizeram nada na vida mas que estão na
moda A doutrina que se prega hoje é das privatizações, mas a privatização da Light é uma idéia completamente louca pois o governo a tornou da antiga
empresa canadense, renovou-a, ampliou-a e possibilitou que ela atendesse ao crescimento do Rio de
Janeiro. Essa empresa sofreu apenas um prejufzo
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terrível: todas as outras Ligh1s desapropriadas torem
entregues aos Estadós; a do Rio de Janeiro ficou
nas mãos do Governo Federal. Em funÇão disso, o
Governo usava os recursos da light para atender a
outras empresas, inclusive para atender ao sistema ·
elétrico de São Paulo. Criou-se, assim, urna situação
muito diffcil, mas que a Light está enfrentando muito
bem, apesar de ter emprestado centenas de milhões
de dólares ao sistema elétrico de São Paulo. Agora,
os novos tecnocratas, os tecnocmtas bisonhos que
nada fizeram, querem de novo entregar aos banqueiros privados, entregar às empresas privadas
aquela empresa bem sucedida Essa é uma vergonha do tamanho da vergonha de querer desapropriar
e privatizar a Vale do Rio Doce, precisamente porque é exftosa, precisamente porque é lucrativa
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço
mais urna vez o excelente aparte de V. Exª, que encurta meu discurso e, ao mesmo tempo, engmndece
esta minha intervenção, porque tenho aqui apenas
que ressaltar que a light foi responsável pela eletrilicação das favelas do Rio, atingindo uma população
carente de 330 mil pessoas, além de ter realizado
uma extensão considerável da rede rural. Além disso, muitos desconhecem o fato de que a Ught é responsãvel por grande pane do abastecimento de
água da Cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Auminense, pois 90% da água é decàntada nos seus
reservatórios antes de passar para o Complexo do
Guandu. Na área dos reservatórios ela desenvolve
um progmma de reflorestamento, preservado como
reserva ecológica
Srs. Pariamentares, preocupa-nos o mélodo
previsto para a privatização da Ught, via fluxo de
caixa, já que esse processo resulta em "subavaliação". Be não foi usado pelo governo ao comprá-la,
em 1978.
Portanto, preocupa-nos o critério de avaflação
patrimonial que não se sustenta se comparado com os
procedimentos de outros pafses da América Latina
Preocupa-nos, enfim, a desestatização ainda
não ter logrado êxito. De 1991 a 1993 foram vendidas 24 empresas estatais que renderam aproximadamente US$7 bilhões, recursos esses_que não forem suficientes-sequer para abater a dívida que rola
a curto prazo, com taxas de juros reais de 25% ao
ano, as mais elevadas do mundo. O governo só recebeu moedas podres. A entrada de dinheiro vivo
não passou de US$18 milhões, valor insuficiente
para pagar serviço das consultorias que avaliaram
as empresas a serem vendidas.
Srs. Senadores, urna empresa de energia elétrica e um banco estadual, num pais de gmndes desajustes como o nosso, São decisivos para a definição de políticas de incentivo ao desenvolvimento de
Estados e municípios bem como pare a definição de
. qualquer politica pública
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Mas, agora parece que é moda pegar o nosso
patrimõnio e entregá-lo. Quero que seja publicada
uma matéria que tive a oportunidade de ler na Tribuna da Imprensa, cujo título é o seguinte: "Além
de doarmos as riquezaS e o patrimõnio, ainda aumentamos loucamente a divida interna e externa."
Há uma parte que fala exatamente o seguinte:
"Toda a indústria de base é estrangeira
Quase todos os frigorífiCos são estrangeiros.
Toda a indústria automobilística é estmngeira
Quase 1oda a indústria de alimentação
é estrangeira
Quase toda a distribuição de petróleo é
estrangeira
Quase toda a indOstria de tecidos é estrangeira
Quase toda a comercialização de produtos nacionais (café, cacau, algodão, açúcar, soja, etc) é estrangeira
Isso -é um verdadeiro crime. 'Quase toda a máqui na de promoção e
propaganda é estrangeira
Quase toda a produção e, principalmente, a distribtição de 'energia é estrangeira
Quase toda a indOstria de refrigerantes
é estrangeira
Quase 1oda a indtístria de tratores é
estmngeira

Quase toda a indústria naval é estrangeira
Quase loda a indústria de aproveitamento de derivados de petróleo é estrangeira
Quase loda a riquíssima extração, exploração e exportação de minérios é estrangeira. Destacam-se manganês e cassiterita
que dão lucros fantásticos a grupos estran-

geiros.."
Não queremos isso. Queremos fazer, com
CÇlnsciência, as mudanças e as reformas necessá- -rias, mas queremos garantir esse patrimõnio, que se
constitui não em moedas podres, mas em moedas
fortes, vivas, reais, para que possamos abastecer o
mercado interno para suprir a necessidade social
por. que passa o nosso Pais.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada
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1- APRESENTAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadqres nas Indústrias Urbanas do Rio de
Janeiro que representa cerca de 40 mil empregados das empresas LIGHT,
FURNAS, ELETROBRÁS, CEPEL, NUCLEN, · RIO LUZ, CEDA E, CEG,
FEEMA, IEF, CET~RIO e CORCOY ADO vem colocar à disposição dos
poderes constituídos, entidades da sociedade civil e do conjunto de cidadãos
fluminenses o documento "LIGHT PÚBLICA - EM DEFESA DA
POPULAÇÃO FLUMINENSE", demonstrando seu compromisso em
apresentar propostas ao processo que definirá os rumos do setor elétrico no
Rio de Janeiro.
A população 'fluminense precisa conhecer as conseqüências da priva·tização da LIGHT e seu efeito sobre a política de tarifas dentro da estratégia
de ·desenvolvimento industrial do Rio e no controle ·das águas do sistepia
Guandu; e desenvolver todos os esforços para afastar de seu horizonte as
incertezas e sobressaltos provenientes dessa iniciativa; caso a população não
seja agente de decisão e regulação desse processo.
A direção do Sindicato e os trabalhadores da LIGHT contam com o
fundamental apoio dos variados segmentos da sociedade para intluir e definir
o futuro da empresa.

2- A LIGHT, SUAS CARACTERÍSTICAS E
IMPORTÂNCIA PARA O ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
A LIGHT- tem mais de 90 anos e possui um patrimônio avaliado em
US$ 6,6 bilhões. Está entre as dez maiores empresas do país, fatumndo
mensalmente cerca de US$ I 00 milhões e é considerada a melhor empresa em
desempenho no setor, tendo inclusive sido reconhecida pela população
fluminense como a melhor empresa de serviço público do Rio de Janeiro, em
pesquisa junto a opinião pública feita pelo Jornal do Brasil, EM 1995.
No Rio de Janeiro, 28 municípios são· atendidos pela empresa,
totalizando uma área de concessão de 11.003 Km 2 , atendendo a 2.7 milhões
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de clientes, o que representa um alcance de I0.8 milhões de habitantes. A
LIGHT é responsável por 80,5% de toda a energia fornecida ao estado. Na
sua área de concessão, a LIGHT consume 10% da energia elétrica produzitla
no país sendo que, por força da integração do sistema, gera apenas 16,2 % tia
energia distribuída no Rio, adquirindo o restante de FURNAS (50.5 %) e
ITAIPÚ (33,3 %). É importante destacar que a empresa já poderia ter ampliado sua capacidade geradora, caso houveSse, recebido autorização tle
investimento próprio em seu parque gerador.
Após sua estatização, a LIGHT foi responsável pela eletrificação das
favelas do Rio, tendo executado 70 mil ligações, beneficiando, assirri. uma
populaÇão de 320 mil favelados, além de atender à população de baixa renda
da periferia urbana e realizado uma extensão considerável de sua rede na árt:<l
rural.

·

_Além disso, a LIGHT é responsável por grande parte do abastecimento
de água do município do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, onde 90%
da água c;onsumida é decantada nos reservatórios da empresa, antes de passar
para o êomplexo do Guandu.
Para garantir a qualidade desse serviço estratégico para o povo do Rio,
a LIGHT ocupa uma vasta extensão de terras ria área dos reservatórios . .:uja a
vegetação periférica é preservada como reserva ecológica. ·
Para concretizar com eficácia-cada üma Tie st.ias tarefas, a LIGHT tem
11.305. empregados que atende a sua clientela em 40 agências ·comerciais,
apresentando, hoje, um índice de produtividade consumidor/empregado 246'/f
acima dqs índices da empresa quando pertencia ao grupo canadense. Em
1994, apresentou um lucro líquido. de R$ 122 milhões, tendo já regi,tradcl
lucro também no 1o semestre de 1995; superior a R$ 50 milhões.
Ã L_IGHT tem um património líquido superior ao permanente, sendo
que responde, hoje, por uma dívida externa relativa ao pagamento d.:
financiamentos tomados pela ELETROBRÁS (sua controladora federal) na
base de USS 280 milhões. Como é do conhecimento de parte da societlade
fluminense, a LIGHT detém 47,5% do capital social da Eletropaulo, que vale
aproximadamente US$ 1,2 bilhão, estando desde 1981 sem pagamento.
Nesse aspecto, a atitude tomada pelos últimos governos de São Paulo.
de não honrar a dívida da Eletropaulo com a LIGHT, prejutlicou muito nosso .
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estado, pois foram recursos que deixaram de ser usados no aprimoramento de
nosso sistema, sendo canalizados para a construção de estradas, escolas e
prisões para os paulistas.
Pode-se depreender dessas informações o quanto uma empresa de
energia elétrica é decisiva não só para definição de políticas industriais de um
estado e seus municípios, como para definição das demais políticas públicas.

3- OS ARGUMENTOS DO GOVERNO PARA
. A COMPRA DA LIGHT
Após anos s<;>b controle da empresa canadense Brazilian Traction Light
and Power and Coinpany- Brascan Limited, a LIGHT Serviços de Eletric.:idade S.A., em janeiro de 1979, passou ao controle acionário da ELETROBISÁS.
Em março de 1981, quando a Eletropaulo, empresa recém criada pelo governo paulista, assumiu os serviços prestados pela LIGHT em São Pau'io, a
denominação LIGHT Serviços de Eletricidade S.A. tornou-se exclusiva da
Área do Rio de Janeiro.
·
Desde o início dos anos 60, o grupo LIGHT, incluindo as partes do Rio
e São Paulo, deixou de investir na expansão do seu parque gerador no Brasil,
obrigando a população a conviver com racionamentos de energia. No início
da década de 70; a~ companhia holding Brascan Administração e
Investimentos, fundada em 1956 pela Brazilian Traction, já detinha o cuntrul<:!
ou participava de mais de 40 empresas instaladas no Brasil, o que tornava
claro o interesse do grupo canadense em deslocar-se da infra-estrutura para
setores mais rentáveis economicamente. Na ocasião, a empresa passou a
contar com a energia que começava a ser produzida pelas hidrelétrkas
governa-mentais, dirigindo seus recursos para a área de distribuição ~
Ademais, desde a formação da ELETROBRÁS, a Brascan passara a
considerar a venda ou a encampação da LIGHT uma questão de tempo. A
decisão. da ~ Brascan de negociar a LIGHT foi comunicada ao governo em
1974, Dois anos depois houve o início de negociações com a empres<t
Brasileira de Participações (Embrapar), formuda por um grupo de 20 gr;mde~
empresários. O grupo propôs a compra da LIGHT com recursos da ordem dc:
US$ 680 .milhões sob a garantia do Tesouro Nacional. O Governo rejeitou a
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proposta, argumentando que faltava de garantias efetívas para o programa tk
investimentos, premissa essa que, ·aliás, não vemos discutida no atual programa de privatização do governo federal.
Em 1977, a Companhia de Força e Luz Cataguases Leopoldina mmbéni
se interessou pela compra da LIGHT, oferecendo US$ 300 milhões à Brascan-:A empresa apresentou, como garantia, a possibilidade de obter empréstimos
no exterior junto ao American Express Bank - a maior empresa de cart\ies de
crédito do mundo, dispensando assim o aval do Tesouro Nacional. A proposta
também foi vetada governo federal. que- questionou a capacidade técnica <!
financeira da Cataguases para assumir o controle de um:! empresa do pune da
LIGHT.
.
Em dezembro de 1978, o presidente Ernesto Geisel aprovou a compra
da LIGHT pelo go'verno federal nos' termos propostos por uma "exposição c.k
· motivos" assinada pelos então ministros Shigeaki Ueki, da Minas e Energia:
Mário Henriqt!e Simonsen, da Fazenda!; e João Paulo dos Reis Veloso, du _
Planejamento. A compra da LIGHT suscitou inúmeras críticas concernem~:>
principalmente ao altG valor da operação e às questões jurídicas como a ·
proximidade do término de grande parte dos contratos de concessão, prevista
para 1990, estando acordada uma cláusula de reversão, sem quakjuer
indenização, do acervo da empresa à União.
Naquela ocasião, em sua exposíção de motivos, o governo afirrríavü
que:
" a) O modelo econômico de mercado, para ter l'iabilidade no
longo prazo, pressupiJe l/IIUI nítida delimitaçcio das fwzçües e da
diménsão do setor público, para evitar o avanço da estatização.
Quanto mais atuante for o Governo, mais importante é que esteja
claro o que pretende fazer e até onde pretende ir, afim de haja
estabilidade e eficiência do sistema.
b) Apesar de insuficientes, têm sido crescentes os investimt'lltos
realizados'pela UGHT para o atendimellto dos seus sen,iços de
energia elétrica, obrigando aquela empresa a tomar empréstimo.\' 110
mercado financeiro intemacionaf cuja obtenção, sem a interferência
clíreta do Governo Federal, se demonstm bastante difícil.
" c) À medida em que a LIGHT !l(io rem podido Úll'estir IW
proporção exigida, a qualidade do serl'iço \'em caindo sensivelmentt'. o·
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que, se nela evitado, levaria a médio prazo à situaçc/o de enormes
dificuldades no atendimento da demanda de energia elétrica na sua
área de concessão, com reflexos negativos na produçc/o dos parques
industriai.\' de Seio Paulo e do Rio de Janeiro.
d) Tendo em vista as razões expostas e considerando a
responsabilidade do Poder Concedente na manutenção e expansüo dos
·
serviços de eletricidade, julgamos um imperativo da política
energética nacional uma ação pronta do governo federal no semidq d~
serem evitados os graves transtornos que a postergaçcio da soluçâo dos
problemas apontados poderia causar."
Nessa mesma época, inúmeras autoridades técnicas e juristas di.s<.:ordaram da decisão do governo de compra da LJGHT, fazendo as seguinte,;
considerações sobre· a questão:
Em entrevista ao Jornal Movimento, o engenheiro CatuHo Brauu>
atirmou ter a iiú-pressão que a compra da LJGHT t:stava muiw cara. P~tra <.!lo:. •r
Brascan havia constru~do um império com o dinheiro ganh(). através ·da
LIGHT, que causou enormes estrágós à Nação. aluando como um vcrdadeiw
truste. O engenheiro relatou que Ít 1:eli1essa de lucros. era feita pelo dólar
oticial, quando o dólar valia, na realidade, mais do Jobro desse valor. ~o tina!
da década Je 40, a partir de uma ameaça ele t:rise no sistema de energia
elétrica, a LIGHT logrou obter empréstimos externos cÇ>m o aval do governo
brasileiro, para a realização de novas obras. O empréstimo efetivamente saiu.·
com aval brasileiro, só que não para a LIGHT, mas para a sua matriz, a
Brazilian Traction Light and Power. Ou seja, uma empresa estrangeira obteve
empréstimos com o aval do nosso· governo, a juros de 4.5 % ao <~no. <!
erripres'tou esse mes1no dinheiro às suas subsidiárias brasileiras a juros de s<7r
ao ano. Para o engenheiro, essa era a atuação típica da LIGHT no BrasiL
Além ele dar a concessão a .uma empresa estrangeira, o governo forneL·eu
meios ffn;mceiros para sua operação. Com manobras desse tipo, o grupo
Brascan lucrou muito dinheiro.
Por outro lado, o Dr. Barbosa Lima Sobrinho contestou u exposição- do:
motivos do governo, segundo a qual a reversão gmtuita dos bens da LIGHT
ao estado não teria amparo -legal.' Barbosa Lima, que atuou na década de: 50
como advcigudo do antigo Distrito Fedem! wntra a LIGHT. p.:rgunw: "Por
que a reverscio é juridicameme impossível se ela consw de todos os
contratos? Foi a própria LIGHT que ofereceu as c:lâusu!as de reversüo como
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forma de se romar mais atrativa e facilitar a sua entrada no país". Como s.;
sabe, o contrato de concessão estipula que a empresa cobre um'! quota a m;lis
nas suas tarifas com o objetivo de ir amortizando todos os investimentos
realizados. Findo o contrato. a empresa não é proprietária dos bens qu.:
desfruta: todos eles devem reverter para a União, pois já foram pagos pelos
contribuintes.
Naquela época, diante do clima de desconfiança que se estabeleceu na
sociedade bmsileira. o ministro Shigeaki Ueki anunciou que seu ministério
iria preparar um "livro branco" sobre a operação, busc;mdo evitar a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o assunto.
alegando que, sem ler esse documento, os parlamentares iriam discutir o
assunto sem conhecê-lo detalhadamente. Ou seja, o ministro anunciou
providências que, dp ponto vista lógico, deveriam ter sido tomadas antes qu.:
a compra da LIGHT se consumasse apenas para calar •ts críticas confundt:nt<::s
da opinião pública; sendo que até hoje, gerações após gerações de brusileirus
criticam a oportunidade e probidade dos homens públicos envolvidos no·c
. c:~tndo negócio.
Por fim, décadas depois desses acontecimentos, parece-nos coerente
indagar se os pontos levantados pelo governo naquela ocasião, tais como: a
necessidade de que sejam realizados os investimentos necessários para
garantir a estabilidade e eficiência do sistema e os cuidados com a qualidade e
modicidade dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica.
deixaram de ser relevantes·.

4- CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE
. PRIVATIZAÇÃO DA LIGHT
Desde 1993, a LIGHT foi incluída no Programa Nacional de Desestatização. Sua eventual privatização, sem ser precedida de um amplo debate . .:
sem a aprovação dos. marcos regulaiórios firmemente pactuudos .:ntre o
governo federal, detentor da concessão, e os representantes do povo lluminense acarretará certamente, graves prejuízos aos municípios de sua área Je
concessão, e consequentemente ao Estado do Rio .de Janeiro.
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4.1- A QUESTÃO DAS TARIFAS E DO
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Na política tarifária atual, a L!GHT remunera seu capital em I O'!f·. mas
a própria diretora do Programa de Desestatizaçiio uo BNDES. Elena Ll!ld;ttt.
admite, em suas palestras, em defesa da privatização, que essas tarifas podem
se tomar mais atraentes, tendo se verificado no caso da Escelsa, j;í
privatizadá, uma pressão de aumento na ordem de 20%.
Hoje, a tarifa de energia está no patamar de USS 61. sendo que nos
EUA, varia de US$ 67 a US$ 70. Na Argentina, ap<is a privatização da empresá de energia elétrica, a tarifa atingiu o patamar de US$ 100 por MW. Por
outro lado, desde o Plano Real, estamos verificando um novo congelamento
de tarifas que volmram a ser usadas, a exemplo do Plano Cruzado e Collor.
como recurso de estabilização econômica.
Quanto à planilha que relaciona consumo e receita, a LIGHT tt::m ·a
seguinte distribuição: .
TIPO DE CONSUMO
Industrial
Residencial
Comercial
Outras

CONSUMO
40,5%
27,4%
19,6%
12,5%

RECEITA
26,6 'lc
35,5%
26,7%
11.2%

E impor<ante considerar q·ue. muito embora o custo da Ji,tribuiç:tu de:
energia elétrica ,;eja mais barato para grandes consumidores 1:t!'inal a rcdt:
exige menor extensão de condutores e concenu·a equipamentos de proteç;io 1.
se percebe que o consumidor residencial paga mais pela energi:~ que us
empresários que têm nessa polític.:a, mais uma forma de estímulo ao desenvolvimento intlustrial da região. Nesse particular. vale notar que. entre dc1.
países que tantbC:m têm sua energia elétrica palHalla na g<.:ra.,:üo htdr;íuiiL·a. a.'
tarifas domésticas giram em tol·no tle 20% a 30% mais baraws que <lS til>
Brasil, enquanto as industriais são mais caras que as brasileiras. Ou seja:
nesses países, que têm a mesma cttracterística de geração, a lógica Jo
consumo/receita se inverte.
.
Sobre a questão tarifária, é importante compararmos sua evolw;ão,
desde a época da empresa privada.
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~~~~~~~~~~--------------Como se pode verificar nos anos 70, anterior a compra da L!GHT pelo
Governo Federal. o preço méuio da tarifa ultmpassava t)() Jôlarcs por MW: ,i:í
nos anos 80, dcpenuenuo da política definida pelo governo, essa mesma tarifa
maiitivesse abaixo do valor real pois, em muitos momentos. serviu de
instrumento de controle inflacionário, dos diferentes planos econômicos.

4.2- A QUESTÃO DA ÁGUA E DO USO DAS TERRAS
AGRICULTURÁ VEIS DOS RESERVATÓRIOS
Dentro de seu mix de produção a LIGHT empresta importante valor a
sua inserção no sistema de abastecimento de água do 111unicípio do Rio de
Janeiro e Baixada Fluminense.
Para isso tem investido massiçamente no reflorestamento de parte das
terras do entorno de seus reservatórios, recuperando a Mata Atíântica, em
projeto cujo mérito ecológico é reconhecido pela UNESCO.
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Recentemente, a empresa vem estreitando seu vínculo com a CEDAE .
.buscando estabelecer uma política de desenvolvimento sustentável da bacia
hidrografia do Rio Paraíba que permita o aproveitamento racional das águas
p<!-ra s.eus múltiplos uso, a saber:· agricultura, piscicultura, fornecimento de
energia e de água e aproveitamento turístico.
Com a privatização, caso o novo grupo controlador da ·empresa não
esteja comprometido com uma política de preservação do conjun.to desses
interesses, priorizando a lógica do lucro, poderá prejudicar algumas dessas
possibilidades de maximizar o uso das águas em benefício múltiplos da
sociedade e em respeito à natureza.
Nesse particular, é preocupante a situação hidrológica na Bacia do Rio
Panuôa do Sul que,_ em 1994, apresentou precipitações naturais inferiores aos
seus valores médios históricos e, a médio prllZo, caso não haja uma substancial melhora no_ período de chuvas em I 995 corre-se o risco de comprometer
suprimento de água do Rio de Janeiro confonne relatório anual de FURNt\S
Centrais Elétricas.

o

Por fim, é importante destacar que a LIGHT tem parte significativa de
suas terras arrendadas para sitiantes que exercem atividades agrícolas c
pastoris importantes para a economia de seus municípios. ficando esses
ameaçados de perderem seus meios de subsistência, caso não se estabeleça
claramente em que çondições esses contratos serão mantidos.

4.3 - ANALISANDO O MODELO DE
PRIVATIZAÇÃO DO BNDES
Do ponto de vista financeiro,' preocup:~-nos o método adot<tdo pt.:lo
BNDES, de vender a LIGHT pelo fluxo de caixa, já que esse processo result<t
em uma- sub-avaliação, depreciando topa estrutura do complexo LIGHT.
Além disso, essa metodologia não foi a usada pelo governo ao comprá-la. em
1978.
E mais,. os critérios de avaliação nii9 se süstentam quando comparados
com os procedimentos de avaliação patrimonial realizado em programas de
privatizaÇã,9 de outros países da América Latina, que consideravam também.
como incidentes sobre o valor final das empresas, o custo de posicionamento
geo-espacial de suas unidades, seus mercados e possibilidades de abertura de
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novos negócios, como por exemplo a transmissão de dados por tibra ôtica.
·que· nos: EUA é responsável por acréscimo no faturamento das empresas de
energia elétrica na ordem de·26%.
Nesse sentido, podemos afirmar que no Brasil, até esse momento, a
desestatização não tem logrado efetivo resultado. De 1991 ;1 1993, fmüm
vendidas 24 empresas estatais que renderam aproximadamente USS 6.6
bilhões. Esses recursos não foram suficientes para abater sequer a dÍvida que
rola a curto prazo (cinco meses), a taxas de juros reais (25 % ao ano), as mais
elevadas do planeta. O Governo nesses processos só recebeu "moedas podres"
em troca. das estatais. A entrada de dinheiro vivo não passou de USS 17.2
milhões,. valor este insuficiente para pagar o serviço de empresas de
consultaria que fizeram a avaliação das empresas a serem ventlidas. Ess<IS ·
consultarias tiveram o custo de US$ 43,4 milhões. Assim, o resultado do PND
rendeu, até o péríodo em referência, prejuízo de US$ 26,2 milhües.
demonstrando claramente a insensatez do programa.
No caso da Escelsa, a primeira empresa de energia elétrica e ser privatizada, o valor arrecadado na sua venda representa o pagamento de apt:nas
cinco dias de juros da àívida interna. Assim sendo, ganha corpo na sociedade
a consciência de que "com os juros bombardeando a dí1•icla pública 1111111
ritmo escandaloso, a privatizaçüo se constitui num desperdício de dinheim.
torrando-se uma Vale do Rio Doce por mês em juros da dívida imema"
conforme publicado na revista Veja, em 1995.
No caso da LIGHT, por força da Constiwição, o governo federal
decidiu dividir a companhia e pretende concentrar essa dívida numa empn:sa
de participação, a ser ven'dida logo após a LIGHT Serviços de Eletricidadc
SA. Essa decisão, que deverá ser submetida à aprovação do Congresso
Nacional, tal vez nos permita o tão desejado debate sobre a privatização da
empi:esa, num dos ambientes políticos mais próprios para questão. Entretanto.
há tentãtivas de se reduzir sua aprovação a uma simples decisão do colégio
dos líderes,-o que prejudicará enormemen're a possibilidade de análise d(»
argumentos ora apresentados.

5- PROPOSTA DOS TRABALHADORES PARA ESSE
PROCESSO
Inicialmente, cabe fazer referência às conclusões do estudo feito pda
COOPERS & L YBRAND, uma das s~te maiores empresas de consultaria do
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mundo, que concluiu que a qualidade e eficiência dos serviços públicos não
são atributos exclusivos de empresas privadas. Pelo ~.:ontrúrio, o que garalllt: :1
qualidade, segurança e eficiência é justamente o ~.:ontrole que é realizado
sobre os serviços e seus executores.
Os trabalhadores urbanitários têm propostas concretas e querem contribuir para que o setor continue sob controle público, assegurando que
particularidades da natureza do serviço e características estruturais do setor
elétrico brasileiro, tiquem resguardadas, mantendo a estabilidade do sistema c
a sua capacidade de estimulação das políticas industriais e de dt:senvolvimt:nto no nosso estado e municípios, destacando-se, entre outros, os. seguintes
pontos~

5.1 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
Participantes

Capital

Governo do ~stado .................... ,..................... .
Prefeituras ....................................................... .

10%
10%

Grandes Consumidores ... :.-...... .
Consórcios

25%

Médios Consumidores ........... .
Trabalhadores da LIGHT .................................... .
Grupos Privados ............................................ .
Fundações Urbanitárias ................................. ..
Consumidores· ................................................ ..
TOTAL

·lO%
25%
10%
10%
100%

Obs. 1 - Em caso de não cobertura do capital nas cotas referentes aos
governos estadual e municipais, o excedente será oferecido aos consumidores.
Obs. 2 - Fica assegurada uma representação no Conselho de
Administração da Empresa para cada participante detentor de, no mínimo.
10%.

Obs-. 3 - A participação dos governos estadual e municipais wmo
acionistas possibilitará que os mesmos detenham, no mínimo, poder de veto
em relação às medidas que ameacem os interesses da sociedade.
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Obs. 4 - Na participação da iniciativa privada, deverá ser priorizado
aqueles com capacidade de investimento para o gerenciamento técnico-cm·
presaria! da empresa.
·
Obs. 5 - Incentivo à criação de cr§dito energético.
Obs. 6- Como estratégia para atrair novos investimentos deverá ser
criado o Mercado Futuro de Energia (MFE) e, com parte dos recursos da
venda, do Fundo Estadual de Energia (FEE) para os setores de infra-estrutura,
prevista inclusive a utilização dos recursos da LIGHT Participações S.A.
5.2- INSTITUCIONAIS

- Rediscutir com empresas e demais órgãos do setor o estabeleciml!nto
de matriz energética compatível com os ní•ieis de crescimento econômko
projetado para o Estado do Rio de Janeiro. observado o regulamento do seror
e a articulação de ações e investimentos das empresas distribuidoras de
energia elétrica (CERJ e LIGHT), a saber:
. 1°) Preservação de uma política tarifária que contemple os contc.:Íidos
sociais do negócio;
• •
2°) Intensificação de programas de eletrificação rural e de comunidades
de baixa renda através do desenvolvimento e do repasse. de tecnologias de
baixo custo; ·
3°) Desenvolvimento junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia de
programas demonstrativos da tecnologia utilizada pelo setor e oferta aos
países. do Mc~rcosul;
4°) Desenvolvimento com a iniciativa privada de discussão ampla sobre
as possibilidades de construção e operação de centrais hidroelétricas de
pequeno port~ de forma a melhorar o aproveitamento da Bacia do P11raíba do
Sul em-parceria com grandes comunidades;
5°) Desenvolvimento junto com o Governo e Prefeituras da elaboração
e da implantação de um programa de incentivo à piscicultura, trazendo
retorno direto na criação de novos empregos e redução do custo do pescado; e

+

6°) Promoção junto à Secretaria de Turismo e iniciativa privada do
desenvolvimento e implantaçíio de pólos turísticos nos espelhos dos
reservatórios e nos recortes geográficos das _rt!giões cortadas pela Rio Paraíba
do Sul, resguardado os princípios de preservação dos recursos naturais.
~

~9
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Além de doàrnios as riquezas e o
patrimônio, ainda aumentamos loucaméií'te
a dívida interna e externa
E comum que é repelido (c L"!tplorado) com
monot<mia: a crise é mundial. a sitnaçãoeconõmica
:Ü~Tc

lu~:ar·
at~

umlu!!ar-çomum no mumk• de hnjc.

e fimmCeiw de tudos os paiscs é c;at;lslrófica, c só
tende a pimar, sendo que em 1975 mi alingir níveís
assustadores. Isso é repetido ex.autivamentc, dia-enoilc.. dia-e-noite, dia~e-noite.
Mas será que essa crise ..se instaloo" no mundo
inesperadamente, de uma bora para outra,. sem que
ninguém percebesse? Bobagem. Existemduasesp6::ies
di: crise, sempre, permanentes, irre_futáveis e
incoi1fundívcí~ E uma crise nãÕ.tcm· nada a ver com
outra. embora elas coexistam, sobrevivam juntas, se
alimentem até imperceptiVelmente (para muitos).
Uma é a cri~ dos pafsesde:çenvolvidos, industrialmente
fones, que sofrem a chamada crise de tran.<>furmação.
que por mais que <õcja incompreendida, cnmha.tidae ar~
amaldiçoada, dciu sempre ccsulladus positivos. pois 11!
na esteira dcs.o;a cri!>e que ~e plantam as grandes
conquisras d<1 futuro. Nenhuma gr.mde transformação
·da sociedõJde se faz sem "sangue-. suor ou lágrimas",
· mas estão 'aí ns J!rilndCs países, apc~ da." aparencias,
· cada vez maic; ncos e desenvolvidos. pnlspcros e cada
vez mais poderoso~.
A outra crise (essa, verdadeira e aterrorizante)~ a dos
pafses pobreo; e subdesenvolvidos, que participaram
como per.:;<>nagens insignificantes, de Iodas as crises de
transfonnaçãnda. História. e saíram de todas elas sempre
mais fracos. mais empobrecidos. mais subdesenvolvidas. mais miser.iveis, c estão hoje no limite
final da resisrência. A cada crise deixam no caminho
um pedaço de si mesmos. de suas esperanças. de seus
mseios. E a cada crise sentem que fica mais longe o
:aminho da redenção. o caminho da verdadeira
~mancipaç3o. o caminho da definitiva recu~o conõmica e financeira
\.!6 hoje-, através de todos o processos ou fases da
iistória. nenhuma crise ·rrouxe como conscqü!ncia
rma melhoria por pequena que fosse para a situação
jos paises subdesenvolvidos. Do carro de hoi à era
sofistícada do computador. conrinuamos escravizados
aos países-<lesenvolvidos. somos os mesJil()!; párias de
sempre~ arrojados aos p6s dos superpoderosos.
alimentando e mantendoaeconomiadessas sociedades
-exploradoras. enquanto (como sempre) recebemos as
migalhas desse banquele cada vez mais faustoso.
Monteiro Lohatodi1.ia que cada ve7. que acendemos
a luz, cada ve:r._ que compramos um retm:dio, cada
vez que fritamos um ovo. pagamo.'> roya_lities a
desconhecidos senhores de desconhecidas regiões
do e~lericlr, Por mai" surprccmkntt" que seja, e.<;.,o;a
· : ... •·

~--

:.-

· ...... , .. ,. .• ·•••••• • ••- • • n•l:"tc;'ir• ,J ..

f.!randc Munleim l.nhaln 1cRm5 que incluir oulms
Sl'lurc:o. de modo que a ~OSSA ECONOMIA l>E
UEPF..NDF..NC"IA ficaria mais ou menos assim

'xla a indú!i:tria de ha~ é estrangeira
Qua!ie todos os frigorilit.-os ~ estrangeiros.
Toda a indústria automobilística 11! eslran~ra.
Quase toda a indústria de alimentãçio ~estrangeira.
Qua~ toda a distribuiçã<, de petróleo ~estrangeira.
Qua~ toda a indústria de tecidos~ estrangeira.
QmL~ toda a comercializaçà<t de produtos nacionais
(Café. cacau. alGOdão. açúcar. ~ja ele.)~ es-trangeira.
Isso 11! um verdadeiro crime.
Qua"' toda a máquina de promoção e propaganda ~
estrangeira.
.
Qua.:-.e toda a produção e principalmente a distribuição
de energia é e.o;tran~cira.
Quase tnda a indústria de refngeranles é e.o;tr.:mg<:ira.
Qua.-.c toda a indústria de lratc,res é e5trangeira.
Quase toda 3 indtislria naval é estrangeira.
Quase toda a indúslria de apr•.veiramentOde derivados
do petróleo é estrangeira.
Quase toda a riquí~ima eilraçlo. exploração e
expm1açào de min.érios ~ estrangeira. Destacam-se
manganês e cassiterita que dão lucros fantásticos a
grupos estrangeiros.

T

A lém de tudo o que precisamos e que temos que
pagara~deouro,re:no;queconsidenrasnossas

riquezasbásicasque~exploradas(expkndasmesmo),

pela.. ferozeS. ávidas e t.."11~s multinacionais. 1hnos

toda•a•gualidadesdeminérios,etodoselesS-E-M-E-XC-E-Ç-A-Oenriquecemgrupo!ódelbraoomacornpetente
cobertura dos mesmos teslil.o;«--fenu de :tempre. ·
Em 19.~0. vendfamos 83 por ccnlo do cafll! que era
bebido pelo mundo, e tfnhamos alé condições de ditar
preços e impor condições. lloje. n~!>., panicipação no
conSumo mundial de café n3o ultrapassa uns míseros
32 por cento, os · preços nuS são impostos pelos
cnmpradore!i. e o que ~ ainda mais grave: a
comercializaçàodocafé produzido no Brasil~ feita por
gmpos norte-americanos (leia-se General Food) que
fica com a parte do leio dos negócios.
Cada vez construímos mais bidrel~tricas. usinas que
aparentemente iriam contribuir para o 'nosso
desenvolvimento e para nossa riqueZa. Ma issõ4!:só na
aparência. Pois na verdade. c:o;sas usinas que
N:)DERIAM c DEVERIAM ter sido con.'ilrufda.o;. com
Cru7einl!' furamconslruída... apcsodedólare.o;.eprirtanto
vão esmagar o nos.o;.o qnmlrn de endividamento que
c~eu nos anos de fonna nrr.t.,.adflora c inacreditável.
I

·'··•·• .1•• r•:,.•:trrf!n•

p•,

;rtrt•'

;1~ :tntnrtiT;ll.'f'>t•<.:

,.. ~~

retnmc• tft• um I imtn(:iumcntu 'Iuc n.i~ • pt ~~' t'-:tv;mM•s.
pli,. pudcriotmo ... lt•r (;nn.,lnti<kt
u ... ltm' ~.:uni u
nos,...,, próprio cs.l'on,:o VCl!<lltlOS tnda cMoa energia
produ1Jda c <..-ntrCJ!otmns a sua distrifllu"·ãt• à l.ight. uma

<"''·'"

empres.1.quc cnrllJucccueenriqucc.:e<.·;~d:t 1:c7 mais com
a exploração tk• "filé mignon·· da cncq!ia que é a sua

distribuição. E cs.-çeesfrangulamcntocrimirKtS(lat."Cmtece

em todos os scto~ de forma cada vez mai:- alarmanle.
E a partir do "milagre.. Delfim Nctto eo~a situação 5e
agravou mais ainda a parito dos númt.."n,... se ltll'TIIn:m

realmenleestam:t:t:dores. O que era uma ~utad' água se
transfonnou nn grande oceano do dc~~m nacional,
enãosahemmmaisoqttefazer.Nio5abcmos'!Sabemos

'sim, ma.'lõ ninguém qUer recomendar. es.-.e camin_ho_de
salvaçio nacional. pois 6-..e caminho é âsp:ro. duro e
doloroso. Ma.s o oulro. o caminho do cntn:~uismo não
é tam~m áspc'm. duro e duloroso. sem c untar que não
traz em nenhuma
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l":a~

a tão sonhada cmandp:1ção.

PS -Temos qul" c:'ienlher de uma vez pnr I<M.fa~:
OU SEGUIR() MOI>F.LO NI:OCOLONIAL. OEVER
CADA VEZ MAIS, VENDER CAOA VEZ MAIS.
CONSUMIR INTERNAMENTE CADA VEZ
MENOS, E PORTANTO GOMPREP.NI>ER QUE
ESTAMOS VENDENDO O NOSSO PRÓPRIO
FUTURO, DESTRUINDO AS NOSSAS ESPE-

RANÇAS E COMPROMETENDO A TRAN·
QÜLIDADE OOS NOSSO FILHOS.
PS 2- Ou então fazer uma modirtcaÇàn geral na nossa
política econõmica c financeira. abandónu as
"soluções" que nõo sio soluções j:laR coisa alguma,
jogar fenos paliativose utilizar remédios verdadeiros.
mesmo que essa decido possa pan:cer a...-tu:çtadon:. ·
PS 3 - NOS PRIMEIROS 6 MESES DE 1995,
ACUMULAMOS N~S NQSSAS 11tANSAÇ0F.S
CORRENTFS UM DEFICIT F.XATAMFN!'E DE 3
BILHÕES DE 428 MILHÓES DE DÓLARE.~.
PS4-ESSEÉONOSSODÉACITNOS6PRIMEIROS
MESES DE 19'15. NEM É DF.~PRO!'OSITADO
ADMmR QUE NO FINAL DE.~TF. ANO ESSE
DÉFICIT TENHA DOBRADO.ATINGINDO O
TOTAL DE QUASE 7 BILHÕES DE DóLARES.
.
ESSE É O"GRANDE" RESULTAOO?
PS S - Esse-; números: 5io fio revollante,o; que nlo
podempas.'lal'semumexamemaisdetalhadoeapuraclo.
Ali~. todo presidente da República deveria ter em
cima de :rua mesa. gravado a fogo. os númet'Q!II: ·do
balanço de pa~amc-ntos 00 país. De fnrm:. lio visrvel.
que todo ministro que entntsse pam ctuiVcrsar ou
despachar com S. Exa. pudesse ter uma visão bem
nítida da catáMmfc- que eles ~t:em.

.... ·· .. -....... .

---

5.3 -·ESPECÍFICAS DA CATEGORIA
-Manutenção da Fundação de

S~guridade

Privada- BRASLIGHT

- Garantia no emprego para o conjunto de empregados até a 1• data·
base.
- Manutenção do parque de oficinas eletro-mecânicas, laboratórios de
análises de materiais, de informática, entre outros, voltando-os para um
processo de expansão da prestação de serviços a outros clientes que operam
no ramo, assegurada a participação dos empregudos em qualquer redetinil;ão
desses serviços.
Face ao exposto, reforçamos a op1mao de que, além dos agentes
diretamente envolvidos na decisão política de venda da .LIGHT, cresc~ a
necessidade de que a sociedade civil, os poderes constituídos locais. asorganizações de consumidores, os acionistas minoritários e os empregados.
que deverão ser atingidos pela medida, participem desse debate, intervindo
para garantir a preservação desse serviço público, sua ql.lalidade-.
universalidade de serviços, modicidade de tarifas e garantia de capacidade de
investimeQtO dos eventuais compradores.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente.
peço a palavra para fazer uma breve comunicação
de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para uma breve comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. o Presidente do Congresso e do Senado, Senador José Samey, informou que o projeto
que estabelece sessões às terças-feiras visa abrir
espaço para que a pauta se mantenha desobstruída
Nós estamos de acordo que as Mesas Diretoras sugiram e venham a estabelecer - e que isto seja uma
resolução do Congresso - que haja sessões todas
as terças-feira$, das 19 às 21 horas. Será uma maneira de todos votarmos e discutirmos as matérias
que, muitas vezes, obstruem a pauta do Congresso
Nacional.
Esclareceu o Presidenté José Samey que não
hã qualquer pagamento de ietons aos Deputados e
Senadores, mas que parece haver a intenção de alguns pariamentares de propor remuneração na formadejetom.
Eu gostaria de salientar, Sr. f?residente, que o
art 49 da Constituição; inciso VIl, diz:
"Art. 49. É da competência exclusive
do Congresso Nacional:
VIl fixar idêntica remuneração para os
Deputados Federais e os Senadores, em
cada legislatura, para a subseqOente, observado o que dispõem os arts. 150, 11, 153, III,
e 153, § 2", 1".
Portanto, Sr. Presidente, a remuneração de
Deputados e Senadores para esta Legislatura foi fixada no final da legislatura passada, especificamente em janeiro deste ano, quando se fixou a remuneração de R$8 mil para Deputados e Senadores, que
tinham então plena consciência de quais os deveres
e procedimentõs que itíámos ter ao longo dessa legislatura, envolvendo sessões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional.
O fato de marcar horário fixo para as reuniões
do Congresso Nacional, às terças-feiras, não modifica a natureza de nosso trabalho. A única 'forma de,
durante esta legislatura, haver modificação de remuneração seria por meio do ajuste previsto em lei de
acordo com a variação do custo de vida, que também se concede aos servidores federais.
Portanto, gostaria de deixar registrado que o
Partido dos Trabalhadores não considera que seja
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devido o pagamento de jetons, até porque estaria terindo esse inciso da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr>s
e Srs. Senadores, também gostaria de falar em
nome do Partido Socialista Brasileiro sobre esta
questão que considero extremamente séria, principalmente pela repercussão que já está tendo na im- prensa nacional: a possibilidade de Deputados e Senadores receberem jetons pelas sessões do Con-

gresso.
Muitos Deputados Federais e Senadores se
queixam da aluai situação, das dificuldades por que
passam. Nós compreendemos e confirmamos essas
dificuldades, que não deixam de ser uma realidade.
Mas não somos só nós que passamos dificuldades.
Todo o povo brasileiro está passai!do dificuldades.
Não é justo, nem é correto, nem é ético, nem digno que busquemos uma solução para o nosso problema sem levar em conta a situação de dificuldade
de todo o povo brasileiro, além dos aspectos jã colocados pelo Líder do PT Eduardo Suplicy.
Se temos dificuldades, o povo as tem mais ainda. Se o salário mínimo está congelado, por que vamos buscar artifícios para mudar o nosso salário?
Além desse aspecto da falta de ética nesse processo,
ainda existe o exemplo que se segue por aí afora
Quando foi feita a ConStituição de 1988, retirou-se a vinculação do salário dos Congressistas ao
dos Deputados Estaduais e Vereadores. Naquela
época insisti que fosse mantida a vinculação, mas
foi inútil. Logo após a promulgação da ConStituição,
assembléias legislativas espalhadas por esse País
que chegavam a pagar US$20 mil a Deputados estaduais, como foi o caso, por exemplo, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais que foi um escândalo nacional.
O Senador Nelson Carneiro reapresentou uma
emenda constitucional, e foi aprovada essa vinculação, passando o Deputado Estadual a ganhar
70% do que ganha o Deputado Federal. Estabeleceu-se também a vinculação do salário dos Vereadores, etc.
Entretanto, todo múndo sempre encontra um
artificio para driblar a lei. Por exemplo, na Assem- bléia Legislativa do meu Estado, os Deputados,
além de receberem diárias para viagens e outras
coisas, quando viajam para o interior do Estado têm
direito a ressarcimento de até 70% do valor do salário. Portanto -ganham R$6 mil, que é o valor que a :

'é
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Constituição permite, e ganham 70% sobre esse valor para viajar pelo interior do Estado.
As Câmaras de Vereadores por todo o País
são algo que deixa todo mundo apavorado, porque
nas Câmaras de todo o Brasil, os vereadores pegam, normalmente, de 1O a 15% do orçamento municipal. Estive, neste fim de semana, na cidade de
Sagre, no Estado do Pará, orlde a Prefeitura arrecada R$1 00 mil por mês; a Câmara sozinha pega
R$15 mil; o salário do vereador é R$350. Perguntei,
então, para orlde ia o resto do dinheiro.
Ora, pagam R$3 mil para um contador fazer as
contas de R$12 mil; o resto é gasto pelo vereador,
que recebe uma diária de R$150~em suas viagens.
0 salário do vereador é R$350, mas, quando está
fora, a sua diária é R$150; em dois dias de viagem,
ganha quase um salário.
Há poucos dias, estive em Tucuruí, onde adiária do prefeito é R$700, quando está no Estado do
Pará; R$1.300, quarlclo está em Brasma ou na capital de qualquer outro Estado; e R$2.400, quando vai
para o exterior. Um Senador da República quando
vai a Nova Iorque recebe US$300 de diária; o prefeito municipal de Tucuruí se vai ao Haiti
RS$2.400 de diária Quer dizer, o ~fício, a artimanha, a sujeira de muitos políticos sem escrúpulos
denigrem a nossa imagem.
Essa idéia estapafúrdia que estão querendo
adotar é uma indecência e não pode passar de forma alguma Não podemos criar artifícios para enganar a população. Estamos cc)m dificuldades sim,
mas todo o povo também está. Não vamos arrumar
artificio para melhorar a nossa condição, sem levar
em conta a situação do salário mínimo da população
brasileira
Quero registrar, em nome do meu Partido, o repúdio a esse tipo de atitude de Congressistas desta
Casa, que ficam procurando maquiar forma de melhoFar o salário. Se esse mau exemplo for dado aqui
- repito -será seguido pelas assembléias, prefeituras
e câmaras de vereadores deste País afora. ~
Se fizermos algo semelhante, isso irá transformar-se em uma bola de neve: as assembléias irão
redobrar os seus salários, as câmaras de vereadores
vão triplicar os seus vencimentos, cs prefeitos criarão
diárias fantasmagóricas, etc. É um exemplo que o
Congresso Nacional não pode dar. Vamos segurar as
nossas ãdicuidades a exemplo do que faz o povo.
Portanto, registro a manifestação do Partido
Socialista Brasileiro radicalmente contrário a essa
idéia de alguns Parlamentares desta Casa
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} -O Sr. Sena·
dor Gilberto Miranda enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no ar!. 203 do
Regimento Interno.
S. E# será atendido.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM} - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o endividamento
público dos Estados estremece as bases da Federação ao submeter o relacionamento entre eles e a
União a tensões insuportáveis. Estamos diante de
um problema que, por sua dimensão, desloca para o
Senado foco da atenção geral do País.
Na qualidade de órgão superior de representação dos Estados e do Distrito Federal, a Cãmara Alta está acolherldo sucessivos apelos dos governos estaduais em sua desesperada busca de saiução para a crise financeira que os atormenta E, naturalmente, o Senado Federal procura cumprir o dever que lhe impõe a Constituição quando transforma
esses apelos em causa própria e se decide a lutar
em favor do grarlde pleito dos Estados.
-- ~
. Prova-mais recente disso. foi a reunião com. 15
governadores estaduais, promovida pela Comissão
de Assuntos Económicos desta Casa, no último dia
17 de outubro. A audiência pública contou cóm a.
presença do nosso nobre. colega, senador· Carlos
Bezerra, relator do conjunto de propostas tendentes
a reduzir o limite de 11% de comprometimento· da
receita líquida dos Estados como pagamento de
suas-dívidas, e também do Dr. Murilo Portugal, Sacretário do Tesouro Nacional.
~ A moldura legal da presente crise, Sr% e Srs.
Senadores, é a Lei nº- 8.727, de 05 de novembro de
1993, a qual impôs uma política de reescalonamento.
das dívidas internas dos Estados. Desde então,
essa política, que vem serldo escrupulosamente
cumprida pelo Banco Central, provou-se draconiana.
à luz. da precipitação da conjuntura de insolvência fi.,
nanceira que, sem fazer distinções regionais, passou a vitimar todos os Estados de Norte a Sul do·
País!
· Embora a princípio programada para estabele- ·
cer diretrizes básicas, a Lei 8. 727 acabou por se
converter em uma camisa de força contra a qual os·
homens públicos de bom senso deste País advogam
maior flexibilidade.
Há pouco fiz referência sumária ao Projete de
Lei ri! 120, relatado pelo Senador e ex-Governador
de Mato Grosso, Caries Bezerra De autoria dos nobres Senadores paraibanos Humberto Lucena, Aonaldo Cunha Uma e Ney Suassuna, a proposição
prevê alterações essenciais no entendimento do pro-

414

ANAIS DO SENADO FEDERAL

blema dentro da circunstância pré-falimentar amargada pela Federação brasileira .
Ao encontro dessa nova perspectiva, o Projero
n" 120 simplesmente resgata certa ponderabilidade
da lei sobre a necessidade de se adequar com equilibrio a regularização das dívidas pendentes com as
condições suportáveis de repasse dos Estados e
Municípios. .
Dessa ·forma, Sr. Presidente, tenta-se evitar
cair no abismo surdo em que a interpretação da lei
teima por vezes em incidir, aqui no Brasil, ao se
prender obstinadamente a aspecros formais e desconsiderar a realidade mutâvel à qual se acha subordinada. Quando a "lei da rolagem• foi aprovada,
cerca de dois anos atrás, não foram poucas as vozes que antecipavam um futuro nada alvissareiro
para os Esti!dos mais endividados.
E essa previsão se confirmou com mais veemência quando da aprovação da Resoluçllo nº11/94, que dispunha sobre a fixação do limite de
11% da receita lfquida real dos Estados para efeito
de comprometimenro da receita com o pagamenro
das dividas com a União. Bem acima, diga-se de
passagerr~ do patamar de 7% indicado por estudos
encomendados à época.•• Ora, esse. dispositivo inviabilizou por complero qualquer programa estadual de
saneamenro financeiro equililirado.
Não fora isso suficiente, a Lei 8.727 ainda
prevê que, dentro desse limite de 11 % de comprometimento, não estão enquadradas as dívidas referentes a garantias da área habitacional e dos
parcelamenros negociados janto ao INSS e ao
FGTS, entidades públicas da administração federal indireta.
Pois bem, Sr. Presidente, sem a inclusão desses valores no limite de comprometimento, vêem-se
os Estados da Federação obrigados a atrelar um volume insuportável de suas receitas mensais ao pagamenro da dívida com a União. Com efeito, longe
de se restringir, ao patamar de 11 %, já por si exagerado, os governadores mobilizam cerca de até 20%
da arrecadação de seus imposros somados aos valores transferidos pela União para a quitação progressiva de seu endividamenro.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores:
Nem ~empre os novos governadores encontram intérpretes isenros do drama que ora vivam. A
folha de pessoal é apontada como causa dos desequilibrios que fomentaram a expansão da dívida pública. relacionando-se o caos financeiro com o clientelismo e a inapetência para dispensar à coisa pública o cuidado merecido.
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Estamos diante de uma descrição parcial e inexata. Pois a análise correta da despesa com pessoal
não pode deixar à margem o efeito da legislação sobre o custo progressivo do funcionalismo. As gratificações, os anuênios e os triênios produzem incremenro auklmãlico da folha de pagamento. Hã, portanro, certa dose de irrealismo na lei federal que &mita a 60% os gastos dos Estados com pessoal. A legislação restritiva não considera o auromatisrno e vigora por força dos farores acima aludidos.
Informa-se que no Estado do Rio de Janeiro o
crescimenro mensal da folha é da ordem de 3%. No
acumuado, isso resulta na expansão anual de 42%.
Mesmo que o governo estadual não admita novos
funcionários nem conceda aumenro de vencimentos.
a folha cresce, por inércia, numa escala que desalia
o crescimento da receita rotai, inclusive transferências federais.
Repetem-se os casos de crise financeira aguda
no âmbiro dos Estados e Municípios. Mas não somente nas unidades situadas em regiões de renda
inferior à média nacionat. Levando em conta as dificuldades aluais e as previstas para o próximo aiio, o
Governo do Estado de São Paulo prepara o $eu orçamento de 1996 sem prever recursos para o pagamenro de dívidas assumidas com empresas construroras, nem as resutantes de sentenças judiciais e
desapropriações.
Essas dívidas, Sr. Presidente,-Srªs e Srs. Senadores, representam cerca de R$ 4 bilhões. Mesmo sem considerar esse montante, ·o orçamento do
governo paulista para o próximo ano ainda apresenta déficit Expondo o aperro financeiro atual, disse o
governador Mário Covas: "0 orçamenro está todo
atrelado e praticamente não hã de onde retirar dinheiro•.
A receita rotai do orçamenro paunsta estará repartida, ·em 1996, entre pessoal, vinculações de
ICMS com as áreas de habitação, universidades,
custeio da máquina administrativa, transferência dE,
verbas obrigatórias para municípios e outros itens
inapelãveis. Não estão previstos recursos para investimenro, o que dá idéia da aflitiva situação que o
governador Mário Covas tem enfrentado a enfrentarã nos próximos exercícios.
A dívida pctllica estadual e municipal de São
Paulo chega a R$ 50 bilhões, o orçamento do Estado não comporta dotações para obras públicas e o
Governo paulista airida tem de fazer face a uma dMda monumental com o Banespa Não pode o Senado ficar omisso diante de tão portentosa crise financeira, que se desenha corno insuperável se os Esta- .
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dos não puderem contar com auxilio da União em
escala que realmente contemple a gravidade da situação.
Se voltarmos as vistas para.Pernambuco, Estado que está longe de possuir infra-estrutura e indústrias semelhantes às de São Paulo, comprovaremos o caráter nacional da crise. A Secretaria de
Faienda estadual pernambucana prevê para setembro uma arrecadação da ordem de R$ 129 milhões, para fazer face a uma despesa de R$ 148
milhões.
Em conseqüência das dificuldades financeiras
existentes, o governador Miguel Arraes decretou
moratória por tempo indeterminado. Foram suspensos os pagamentos a fornecedores e ao mesmo
tempo bloqueadas as verbas destinadas a custeio e
investimento em obras sociais e de infra-estrutura
Segundo explicou o Secretário de Fazenda, a decretação da moralória era a úni~ medida capaz de evitar a suspensão do pagamento da folha de 35 mil
funcionários públicos estaduais.
O incremento inerciai da despesa com o ltncionalismo pode variar de ritmo, entre os diferentes
Estados, porém nenhuma unidade da Federação escapa à uniformidade dos juros. S~ estimarmos em
4% ao mês os juros da dívida pública pagos pelos
governos estaduais, assistiremos à expansão de seu
endividamento em cerca de 60% ao ano.
A taxa de juros representa a grande bomba desucção de recursos públicos nos Estados. Não é
possível examinar com seriedade esse problema
sem pensar nos danos que a falta de solução poderá impor à Federação.
Representando a dívida pública elos Estados e
Municípios R$ 100 bilhões, poderemos fazer avaliação desse pesado õnus financeiro se compararmos
o seu valor com a dívida pública interna da União.
Deverá esta atingir o montante de R$ 87 bilhões em
30 de setembro.
Mas, enquanto a União pode rolar com facilidade a sua dívida, os Estádos estarão sempre na dependência de aprovação de pedidos de rolagem
submetidos ao Senado Federal. De vez que a União
tem ao seu dispor a reserva cambial, o estoque de
moeda estrangeira na verdade abate na mesma proporção a sua dívida pública interna.
Vê-se, portanto, que o endividamento dos Estados constitui um õnus sem atenuante, e, além disso, é de valor que representa mais do dobro da dívida pública interna do Governo Federal. Se considerarmos a existência de reserva cambial da ordem de
· US$ 46 bilhões, a dívida pública interna da União
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representa 40% da que pesa sobre os Estados e
Municípios. As duas situações não são comparáveis.
E, como fica cada vez mais claro, é difícil crer
que o problema será resolvido mediante a simples
redução do percentual da receita estadual Jfquida,
que se destina à amortização da divida dos estados
com a União. Pois essa fórrnuia subtrai recursos elos
estados, porém não chega a reduzir o montante de
sua dívida, a qual cresce em escala sempre mais
alta.
Sr. Presidente, para corrigir tamanha distorção e tamanha injustiça, o Projeto de Lei no. 120,
estabelece uma nova redação para os contratos
de refinanciamento ·da dívida com a União. Em
síntese, objetiva . ele assegurar que a totalidade
dos dispêndios efetivos realizados pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em virtude elos compromissos financeiros assumidos junto
à administração federal indireta e outros empréstimos contraídos até 30 de novembro de 1991,
possa ficar contida no limite' fixado pelo Senado
Federal.
Paralelamente, os três autores do Projeto 120
assinam o Projeto de Resolução no. 49, que objetiva
complementar as deficiências identificadas na Resolução no. 11194. Entre a5 modificações sugeridas, hã
a fixação do limite rnãximo de 9o/o para a amortização de dívidas enquadráveis na rolagem, além de
prever a inclusão das prestações dos débitos com o
INSS, o FGTS e a Caixa Económica Federal. Mais
ainda, propõe a eXclusão do cãlculo da receita líquida, dos valores com destinação específica, como sejam royalties, salário-educação, receitas patrimoniais
e de convênios.
··
·
Tal reivindicação, Srªs e Srs, Senadores, nada
mais é do que mera manifestação de um reparo normativo que os processos de renegociação da dívida
pública interna jã deveriam ter incorporado desde as
primeiras negociações em 1994..
Entendo que, finalmente, começa a se verificar
uma convergência de opiniões no tocante à utilização de todos os meios para ajudar os Estados na
travessia dessa fase critica. Honrado que fui pelo
Senhor Presidente da República com um convite
para um café da manhã no dia 18 de outubro último,
dele ouvi firmes e inequívocas manifestações em favor de uma ráPida solução para o impasse. O Professor Fernando Henrique Cardoso foi iaxativo: •Jamais teremos uma União forte e estãvel com uma
Federação desmantelada".
De sua parte, o Senado Federal não deixará de
fazer dos poderes constitucionais de que dispõe

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

416

para reduzir ou eliminar ameaças aos fundamentos
da Federação.
Sim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
problema das dívidas estaduais terã de ser equacionado de forma justa e equilibrada, a partir de considerações que tomem a unidade nacional como bússola.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional estã convocado para uma sessão conjunta a
realizar-se, hoje, às 19 horas, no plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de medidas provisórias, projetos de lei e de resolução. · ·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não hã
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhas, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min, a seguinte ·

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N<'-1 00, DE 1995
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'l1 00, de 1995 (!)'! ;373195, na Casa de origem), que autoriza o parcelamento. do recolhimen10
de contribuições previdenciãrias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica, e determina outras providências, tendo
Pareceres:
- de Plenãrio, Relator: Senador Lúcio Alcântara, em substituição· à Comissão de Assuntos Sociais, 12 pronunciamento: favorãvel ao Projeto com
emenda n'l3, de redação, que apresenta, e contrário
às emendas nOs 1 e 2; 22 pronunciamento: contrãrio às emendas n'lS 4 a 14; e·
·
- n" 660, de 1995, da Comissão de Assuntos
EconOmicos (conforme Requerimento n" 1.216, de
1995, de audiência), favorãvel ao Projeto e à emenda n'l3, e contrario às emendas rl's 1, 2 e 4 a 14.

-2REQUERIMENTO W 1.222, DE 1995 .
Votação, em turno único, do Requerimento n'l
1.222, de 1995, do Senador Eduardo SI..Piicy, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n" 101, de 1993 (n'l 1.258188, na
Casa de origemh qu~ fixa diretrizes e bases da educação nacional, além da comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
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-3SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N<'- 47, DE 1993
Discussão, em turno suplementar, do SubstitUtivo do Senado· ao Projeto de Lei da Câmara n'l 47,
de 1993 (n" 2.522/89, na Casa de origem), que altera o art. 40 da Lei n" 6.368, de 21 de outubro de
1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao trãfico ilícito e uso indevido de substâncias en10rpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica, e dã outras providências, tendo
Parecer, sob nº-647, de 1995, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N<'-24, DE 1993
Discussão, em turno único, do Proje10 de Lei
. da Câmara n'l 24, de 1993 (n" 2.797189, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo ao art•. 61 do Código Penal, tendo
·
Pareceres, sob n'l$219 e 644, de 1995, da Comissão
- de Constituiçlio, Justiça e Cidadânia, 1°
pronunciamento, favorãvel ao Projeto com as
Emendas n'ls 1 e 2-CCJ, que apresenta; 22 pronunciamento, iavorãvel à Emenda n" 3-Pienãrio, nos
termos de subemenda que oferece.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 101, DE 1993
(Tramitando em cànjun10 com o
Projeto de Lei da Câmara n" 45, de 1991)
Discussão, em turno único, do Proje10 de Lei
da Gamara n'l 101, de 1993 (n'l 1.258188, na Casa
de origem), que fixa diretrizes e bases da educação
·
nacional, tendo
Pareceres das Comissões:
·
- de Educação, 1.. pronunciamento: parecer
sob n'l250, de 1994, favorãvel ao Projeto, na forma
do Substitutivo que apresenta, pela desanexação do
Projeto de Lei da Cãmara nº- 45, de 1991 , e pela prejudicialidade do Proje10 de Lei do Senado n'l 208, de
1989; 2" pronunciamenlD: parecer sob n" 597, de
1995, favorãvel integralmente às emendas de Plenãrio n'ls 3, 8, 14, 19; 21, 22, 31 a 34, 36, 39, e 52; parcialmente às emendas de Plenãrio n'lS 1, 2, 4, 16 a
18, 20, 23, 26, 28, 40,41, 45 a 47,53 e 54; contrário
às de n'ls 5 a 7, 9 a 13, 15, 24, 25, 27, 29, 30, 35,
37, 42 a 44, 48 a 51, 55 a 57; pela prejudicialidade
da de n'l 38; conciuindo favoravelmente ao Projeto,
nos termos de Substitutivo que oferece; e pela prejudicialidade do primeiro Substitutivo desta Comissão
e do Projeto de Lei da Cãmara n" 45, de 1991, que
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tramita em conjunto; com voto em separado das Senadaras Emma Fernandes, Marina Silva e do Senador Esperidião Amin.
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, (contonne Requerimento n2 174, de 1995, de audiência)
1" pronunciamento: parecer sob n2 301, de 1995,
favor&vel ao projeto, nos termos de Substitutivo que
oferece, pela prejudicai idade do Projeto de Lei da
Câmara n2 45, de 1991, e do primeiro Substitutivo da
Comissão de Educação; 22 pronunciamento: parecer sob n2 596, de 1995, favorável integralmente às
emendas de Plenário n2s 3, 8, 14, 19, 21, 22, 31 a
34, 36, 39, e 52; parcialmente às emendas de Plenário n2s 1, 2, 4, 16 a 18, 20, 23, 26, 28, 40,41, 45 a
47,53 e 54; contrário às de n2s 5 a 7, 9 a 13, 15, 24,
25, 27, 29, 30, 35, 37, 42 a 44, 48 a 51, 55 a 57•
pela prejudicialidade da de n2 36; concluindo lavaravelmente ao Projeto, nos termos de Substitutivo que
oferece; e pela prejudicialidade·do segundo Substitutivo da Comissão de Educação e do Projeto de Lei
da Câmara n2 45191, que tramita em conjunto.

.

-6-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 45, DE 1991
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n2 101, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 45, de 1991 (nl' 2.405/89, na Casa de.
origem), que dispõe sobre a concessão de bolsa de
estudo e pesquisa aos pós-graduandos e dá outras
providências, tendo
Pareceres das Comissões:
-de Educaçao, 1~ pronunciamento: parecer
sob n2 250, de 1994, favorável ao Projeto, na forma
do Substitutivo que apresenta, pela desanexação do
Projeto de Lei da Câmara n2 45; de 1991 , e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n2 208, de
1989; 2" pronunciamento: parecer sob n2 597, de
1995, favorável integralmente às emendas de Plenário nl's3, 8, 14, 19, 21, 22,31 a34, 36, 39, e 52; parcialmente às emendas de Plenário n2s 1, 2, 4, 16 a
18, 20, 23, 26, 28, 40,41, 45 a 47,53 e 54; contrário
às de n2s 5 a 7, 9 a.13, 15, 24, 25, 27, 29, 30, 35,
37, 42 a 44, 48 a 51, 55 a 57; pela prejudicialidade
da de n2 38; concluindo favoravelmente ao Projeto,
nos tennos de Substitutivo que oferece; e pela prejudicialidade do primeiro Substitutivo desta Comissão
e do Projeto de Lei da Câmara n2 45, de 1991 , que
tramita em conjunto; com voto em separado das Senadoras Emma Fernandes, Marina Silva e do Senador Esperidião Amin.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, (confonne Requerimento n2 174, de 1995, de audiência)
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1~ pronunciamento: parecer sob n2 301, de 1995,
favorável ao projeto, nos termos de Substitutivo que
oferece, pela prejudicalidade do Projeto de Lei da
Câmara n2 45, de 1991, e do primeiro Substitutivo da
Comissão de Educação; 2:0 pronunciamento: parecer sob n2 596, de 1995, favorável integralmente às
emendas de Plenário n2s 3, 8, 14, 19, 21, 22, 31 a
34, 36, 39, e 52; parcialmente às emendas de Planário n2s 1, 2, 4, 16 a 18, 20, 23, 26, 28, 40,41, 45 a
47, 53 e 54; contrário às de n2s 5 a 7, 9 a 13, 15, 24,
25, 27, 29, 30, 35, 37, 42 a ·44, 48 a 51, 55 a 57;
pela prejudicialidade da de n238; concluindo favoravelmente ao Projeto, nos termos de Substitutivo que
oferece; e pela prejudicialidade do segundo Substi.tulivo da Comissão de Educação e do Projeto de Lei
da Câmara n2 45/91, que tramita em conjunto.
_7 _
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE 1995

Discussão, em turno únicó, .do Projeto de Lei
da Câmara n2 13, de 1995 (nl' 1.919191, na Casa de
origem), que cria o Programá Nacional para Atividades de Extensão Universitária em Saúde, na AmaZônia Legal, tendo
. ·
Pareceres sob n2s 208 e 633, de 1995, da Comissão
- de Educaçl!o: 1~ pronunciamento: favorável ao Projeto; 2" pronunciamento: favorável às
emendas n2s 1 e 2, oferecidas perante a Mesa

-8PROJETO DE LEI DO SENADO
NQ5, DE 1995- COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n2 5, de 1995-Complementar, de autoria
do Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo
ao arl 38 da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de
1964, para excluir do benefício do sigilo bancário as
pessoas que menciona, tendo
Pareceres sob n2s 594 e 595, de 1995, das Comissões
, - de Assuntos EconOmicos, concluindo pela
audiência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania; e
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.

-9MENSAGEM N"312, DE 1995
.
·Escolha de Chefe de MisSão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 312, de 1995 (nl' 991195, na
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origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Virgilio Moretzsohn de Andrade, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe do Egito.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encerrada a sessão.
(Levanta~e a sessão às 1Bh19min.)
DISCURSO DO SR. JOSAPHAT MARINHO, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE
23110195 QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAfDO COM INCORREÇÕES NA ANTERIOR.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, foi sepultado hoje em Salvador o empre- ·
sário Mamede Paes Mendonça.
Rlho de Sergipe, ali trabalhou, a princípio no
campo, lavrando a terra com suas ·próprias mãos;
depois, no pequeno comércio. Dali.~e de51ocou piu:a
Salvador, onde ingressou no comércio de lojas de
artigos domésticos e de alimentação em geral. Nessa atividade prosperou; tomou-se um precursor, um
pioneiro do desenvolvimento de supermercados no
País a partir de Salvador.
·
··
·
As lojas que então construi.u e pôs em ft.ncionamento primavam pela organização, pela higiene,
pelo bom serviço ao público; Eram, além do mais,
fontes de multiplicação de riqueza no Estado pelo
desenvolvimento de suas atividades na aquisição·
de produtos destinados à revenda,. provenientes
da agricultura. De Salvador, desenvolveu suas. ati-
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vidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em. Minas Gerais. Era um homem simples de fato e não
por elogio após a morte. Era um homem simples,
de )etras primárias inacabadas, extremamente emprei;mdedor e generoso, criando e multiplicando
suas empresas ao mesmo tempo alargava o
campo do emprego, beneficiando larga parte da
população quer no centro, quer na periferia da
capital.
Era, par outro lado, o empresário que, por sua
instrução, não podendo ter a grande visão da vida
social e educativa, não recusava, entretanto, sua
ajuda a todos os empreendimentos que, na Bahia, se
desenvolviam e ainda se desenvolvem nesse sefpr•.
Não havia instante em que as instituições deassistência social ou de natureza cultural precisassem de ajuda a que se recusasse o empresário Mamede Paes Mendonça.
Era cativante no trato. Em regra, Sr. PreSidente, os homens que enriquecem, vindos das camadas
mais simples da população, tornam-se também vaidosos. Paes Mendonça guardou a simplicidade.
Para que se soubesse que ele se encontrava em alguma reunião social, era preciso procurá-lo. Procurado, era um cidadão comum; não deixava transparecer o poder econômico de que era detentor. ·
A moléstia o colheu e_ o levou à morte. Os
Anais do Senado, que registram sempre a vida de
personalidades ilustres, deve conter também um lUgar para anotar a morte dos homens simples que foram úteis à sociedade. Assim foi Mamede Paes
Mendonça.

Ata da 176ª-Sessão deliberativa ordinária
em 25 de outubro de 1995
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Ney Suassuna e Bel/o Parga
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:·

Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto- Artur da
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro - Edison

Lobão - Edtmrdo Supliq - Élcio Alvares - Emília
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim
- ~eridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam
Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- fris Rezende- Jader Barbalho-
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Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco José Eduardo Outra - José Fogaça .: José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Campos Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella
Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva - Mar1uce Pinto- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassun!l,- Onofre Quinan
- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez
Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire- Roberto
Requião- Romero Jucâ- Romeu Tuma- Sebastião
Rocha- Sérgio Machado- Valmir Campelo - Vilsoit
Kleinübing- Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. i" Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

RESTITUINDO AUTÓGRAFOS DE PROJETaS DE LEI SANCIONADOS:
N~ 345, de 1995 (ri! 1.100195. na origem), de
23 de outubro do corrente ano, referente ao Projelo
de Lei ri! 24, de 1995-CN, que acrescenta dispositivo ao inciso I do art. SO. da Lei ri! 8.980, de 19 de janeiro de 1995, que estima a Receita e fixa a Despesa da .União para o exercício de 1995, sancionocfo e
transforrnocfo na Lei ri> 9.115, de 23 de outtbro de 1995;
N• 346, de 1995 (ri! 1.101/95, na origem), de
23 de oú!ubro !lo corrente ano, referente ao Projelo
de Lei ri! 37, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor de um
bilhão, quinhenlos e cinqüenta e sete mlhões, cenlo
e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três
reais, para os fins que especifiCa, sancionado e
transformado na Lei ri! 9. 116, de 23 de outubro de
1995; e
N• 347, de 1995 (ri! 1.102/95, na origem), de
23 de outubro do corrente ano, refere.nte ao Projeto
de Lei ri! 40, de 1995-CN, que autoriza o Poder Exe-
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cutivo a abrir ao Orçàmento Fiscal da União, em faver do Senado Federal, crédilo suplementar no valor
de dois milhões, quatrocenlos e quarenta mil reais,
para 'os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei ri! 9.117, de 23 de outubro de 1995.
PARECER w. 679, DE 1995
Da Comissao de Educaçao sabre o
PLS 11"- 177, de 1995, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que "detennina a
impressao da mensagem que menciona
nos contracheques dos servidores públicos federais e dá outras providências".
Relator: Senador Osmar Dias

I - Relatório
De iniciativa da Senadora Benedita da Silva, o
projeto de lei em exame, de natureza autorizaliva ao
Executivo Federal e indicativa aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, trata da inserção, nos comprovantes de pagamento do mês de
outubro de 1995 dos servidores públicos da administração direta e dos empregadOs de sociedades de
economia mista e de empresas públieas, da Mensagem "1695-1995 - 300 anos da 'imortalidade de
Zumbi dos Palmares", com o destaque a que se refere.

li-Voto
A celebração da consciência pegra nacional,
conforme exercício acentuado desde as comemorações pelo centenário da assinatura da Lei Áurea,
não poderia deixar despercebida a evocação de um
dos maiores mártires que a História universal do movimenlo negro pôde conhecer.
· Antes de legitimo representante de sua iaça e
dos ideais libertários contra o jugo de um estado escravagista manipulado pelo poder económico e político dos senhores feudais, Zumbi constituiu-se, sem
dúvida, em símbolo incontestável da mesma luta
pela independência nacional, mais tarde imortalizado por Tiradentes.
Se os Inconfidentes ainda permanecem na memória vida de todos os brasileiros, muito se deveu à
consíar'te e meritória evocação dos feitos daqueles
heróis•
. Como justificativa a autora propositura, tanlo
Zumbi como Tiradentes são não apenas heróis brasileiros, mas os únicos assim reconhecidos, por tudo
o que representaram na luta contra a infância e pela
liberdade de um povo e de uma nação.
Então, nada mais justo e oportuno que elevar
também o herói negro à plenitude de seu heroismo e
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à conscientização pública acerca de sua representatividade para a História do país.
É disso que trata, como parte de um trab<llh·o
mais amplo de consolidação da imagem de Zumbi, o
projeto em exame: mostrá-lo imortal e exemplar
para os que ainda buscam percorrer o caminho da liberdade, da igualdade e da justiça, iniciado por ele
há trezentos anos•.
Por tais razões, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado o" 177, de 1995, com a seguinte emenda que ora apresentamos, no intuito de
adequar o projeto de forma que possa ser aprovado
·
em tempo hábil.
EMENDA

~

1 -CE.

Substitua-se no Ar!. 1~ do presente Projeto a
expressão: •referentes ao pagamento do mês de outubro do corrente ano, ... • por: referentes ao pagamento em um mês do corrente,ano, ..•
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1995. Roberto Requião, Presidente- Osmar Dias, Relator - Coutinho Jorge - Gerson Camata --Jader
Baribalho - Waldeck Omelas - Hugo Napoleão João Rocha - Marina Silva - Lauro Campos -'José Roberto Arruda- Em !lia Fernandes- Bello
Parga- Beni Veras- Lúcio Alcântara.
TEXTO FINAL, APROVADO NA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N"- 177, DE 1995

Outubro de 1995

Art 4" Esta Lei entJ:a em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senador Roberto Requilio, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.
·

É lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº- 64, DE 1995
Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7º- e revoga o art. 233 da Constituição
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.
Art 1º- O inciso XXIX do art 7"- da Constituição
Federal pasSa a vigorar com a seguinte redação: ._
"Art.

lQ ••.••••••••••••: •• ·-···-·········-·······: ••

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os traba- lhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de
trabalho.

•

Determina a impressão da mensagem que menciona nos contracheques
dos servidores públicos federais e dá outras providências. -

Art 2'- flellógar'rH;e o art 233 da Constib..içã:l Federá.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Fica o Poder Executivo autorizado, através de seu órgão competente, a inserir nos contracheques dos servidores públicos da União (civis e
militares) e empregados das sociedades de economia mista e e1J1Presas pQblicas em que a União detenha participação acionária, referentes ao pagamento em um mês do corrente ano, a saguinte mensagem alusiva ao tricentenário da morte de Zumbi
dos Palmares: "1695-1995- soo Anos da Imortalidade de Zumbi dos Palmares•.
·
Art 2"-•A frase de que trata esta Lei será impressa-· >em caixa alta, na parte ·inferior dos contracheques, obedecendo à mesma fonte e ao mesmo
corpo de letras utilizadas para a impressão do nome
do servidor.
Art 3º- É facultado aos estados, Distrito Federal
e municípios, a aplicação desta Lei.

A Constituição Federal traz, entre os seus dispositivos, diversas normas tendentes a dispensar
tratamento igualitãrio às pessoas humanas. Assim,
por exemplo, "todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. (.•.)" (caput do art
5º-). Nas normas de conteúdo trabalhista, constantes
do art 7º-, temos a •proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil"
(inciso XXX), a •proibição de qualquer discriminação
no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência" (inciso XXXI) e
•proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos•
(inciso XXXII). Ao disciplinar o prazo prescricional
das ações trabalhistas, entretanto, a Constituição introduz um tratamento diferenciado para trabalhadores urbanos e rurais:

Justificação
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"Art. 72 ................................................

xxix··:·~Çã~·:·q~;~i~·~·~;édii~~-;~~~tantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção
do contralo;
b) até dois anos após a extinção do
contrato, para o trabalhador rural."
Dessa forma, o trabalhador rural foi privilegiado com a ausência de previsão de prazo prescricional. Este benefício fundamenta-se na maior dificuldade enfrentada pelos trabalhadores rurais para inteira-se de seus direilos, em relação às facilidades
dos urbanos. Tai tratamenlo diferenciado, entretanto acaba ocasionando mais prejuízos para os empr~gadores rurais do que beneJícios efetivos para os
empregados.
·
O trabalho na zona rural, por suas caracteristicas, não deveria ser punido cilm os custos contábeis
da burocratização e da guarda de documenlos por
prazo indeterminado.
O mercado de trabalho rural sofre em conseqOência de norma desta natureza, Pois os empregadores acabam optando, cada vez mais, pela contra. tação de avulsos e pela busca de alternativas corno
parcerias ou arrendamentos. Dessa _forma, os ~
pregos formais acabam sendo redUZidos em preJUIzo dos próprios trabalhadores. A rotatividade da
mão-<le-obra também pode aumentar na medida que
os empregadores rurais se sintam inseguros arespeito da ampl ib.Jde dos direilos eventualmente remanescentes num contralo de 20 (vinte) anos, por
exemplo. Mas fácil se loma a demissão periódica
dos mais antigos para evitar problemas futuros.
Como resultado final temos que a estabilidade das
relações de emprego acaba por ver-se abalada
Não só nos aspeclos já apontados a norma em
análise acaba gor se rev:elar ensejadora de injustiças. lnexitentes as provas da realização efetiva do
trabalho e dos pagamenlos efetuados, transporta-se
para as decisões do Judiciário a insegurança jurídica
a respeilo dos falos. Em conseqOência, os cuslos
com recursos judiciais aumentam e as possibi6dades de conciliação podem até diminuir em razão da
dificuldade em se estabelecer um meio-termo entre
as expectativas de empregados e a disposição de
empregados para transacionar.
Em nosso entendimento, tal tratamenlo diferenciado está fundamentado em visão errõnea da realidade. Hoje com a atuação dos sindicatos, com o
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acesso aos meios de comunicação e com a obrigatoriedade de freqOência aos bancos escolares, não
se justifica a inexistência de um prazo prescricional
efelivo no que se refere ao exercício das ações trabalhistas. A prescrição é, esclareça-se, um mecanismo necessário para a pacificação das relações se-'
ciais e para o bom funcionamenlo do Judiciário.
Em conseqOência dos argumenlos e falos
apontados estamos propondo um tratamenlo igual
para trabalhadores urbanos e rurais no que diz respeito à prescrição. Guardando direta relação com a
mudança proposta, o art 233 perde sentido na medida em que o prazo prescricional passe a ser qíiinqOenal. lslo ocorre porque a disposição contida nesse artigo pretende compensar os empregadores rurais pelo tratamenlo diferenciado dispensado aos
seus empregados, dando-lhes a possibilidade de
comprovação periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas.
Com a revogação do art 233, por outro lado,
são simplifiCados os procedimentos contábeis dos
empreendimenlos rurais. Desta forma, quiça, haja
até algum aumenlo de emprego em função dã redução de encargos.
Por lodo o exposlo, estamos submetendo apresente proposta de emenda à Constittição à apreciação dos nobres colegas, esperando contar com o seu
apoio para o aperfeiçoamento e aprovação dela
Sala das sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Osmar Dias. - Senador Jefferson Peres.
- Senador Levy Dias. - Senador- Waldeck Ornelas. - Senador Romero Jucá. - Senador Mauro Miranda. - Senador Romeu Tuma. -Senador Ernandes Amorim. - Senador João Rocha. - Senador
Bello Parga (em apoiamenlo). - Senador Llldio
Coelho. - Senador Ramez Tebet - Senador Lúcio
Alcan!ara.- Senador Nabor Jllnior. -Senador Gilberto Miranda. - Senador João França. - Senador
Guilherme Palmeira. - Senador Roberto Requiao.
-Senadora Marina Silva. -Senador Vilson Kleiniibing. - Senador Bernardo Csbral. - Senador Joel
de Hollanda. - Senadora EmOia Fernandes. - Senador Arlindo Porto. - Senador Sérgio Machado. Senador Lucrdio Portella. -Senador Leomar Quin!anilha. -Senador Frei!as Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art 7~ São direitos dos trabalhadores ulbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua .condição social:
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XXIX - ação, quanto a créditos resutantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato;
b) até dois anos após a extinção do contrato,
para o trabalhador rural;

§ 3" A comprovação mencionada neste artigo
poderá ser feita em prazo inferior a cinco anos, a critério do empregador.

Art 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma.delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ 12. A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2" A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3" A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 42. Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I -a forma federativa de Estado;
11 -o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5º- A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
fida está sujeita às disposições especificas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.

Art 233. Para efeito do art-XXJX, o cumprimento comprovará, de cinco em cinco anos, perante
a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para C()m o empregado rural, na
·
presença e de seu representante sindical. ·

§ 12 Uma vez comprovado o cumprimento das
obrigações mencionadas neste artigo fica, o empregador isento de qualquer ônus decorrente daquelas
obrigações no período respectivo. Caso o empregado e seu representante não coneordem com a comprovação do empregador, caberá a Justiça do Trabalho a solução da controvérsia
§ 22. Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito de postular judicialmente, os
créditos que entender existir, relativamente aos (iltimos cinco anos.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania)

É lido o seguinte
OF[CJO N2 20/95-CE
Brasma, 21 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2" do artigo 91 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
n2 177, de 1995, que "Determina a impressão da
mensagem que menciona nos contracheques dos servidores públicos federais e dá outras providências".
Atenciosamente- Roberto Requiao, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com
referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art 91, §§ 3" a 5º-, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para a interposição de recurso por 1/1 O da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 177195, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário.
-_. Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 289, DE 1995
Altera dispositivos da Lei n2 7.492,
de 16 de junho de 1986, que "define os
crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Os artigos da Lei n2 7 .492, de 16 de junho de 1986, adiante referidos, passam a viger com
os seguintes textos:
•Art. 21. Atriluir-se, ou atrillir a terceiro,
falsa identidade, em contrato de câmbio, aber-. ·
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tura de conta ou qualquer operação perante
instituição financeira
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito)
anos e multa
§ 1• Incorre em igual pena quem, para
os mesmos fins, sonega informação que deveria prestar ou presta informação talsa; ou
quem deixa de exigir os documentos de
identidade ou de inscrição nos Cadastros de
Pessoa Física (CPF) ou de pessoa jurídica
(CGC) ou negligencia sua análise; ou quem
determina ou induz qualquer desses procedimentos.
§ 2"- Havendo participação ou conivênela das pessoas mencionadas no art 25, a
instituição financeira será multada em até 1O
(dez) vezes o valor do maior saldo histórico
da conta, atualizado monetariamente.

;:;;:·2;;:-sã~-~~~~i;;;;~i;-~;;;;~~~;ã~;i~.
nos termos desta Lei, o controlador, o diretor
e o gerente aos quais, na estrutura da instituição financeira, se subordina r a unidade
operacional em que ocorrer o delito, bem
como o empregado que o cçmeter.
Parágrafo único ..................................."
Art 2• O produto da arrecadação da multa a
que se refere o§ 2"- do art 21 da Lei n" 7.492, de 16
de junho de 1986, será recolhido ao Tesouro Nacional, para aplicação no Programa Comunidade Soli~
dária ou, na falta deste, em outra finalidade de caráter social semelhante.
Art 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 42 Revogam-se as disposições em centrário~

silo de inibir tais práticas delituosas. O Congresso
Nacional tem atuado com proficiência nesse deslderatum. Após a Constituição de 1988 já aprovou leis
importantes contra a corrupção, como, por exemplo,
a Lei Orgãnica do Tribunal de Contas da União, a
Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei n" 8.429, de
2 de junho de 1992, que "dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito (Lei do Colarinho Branco), a nova
Lei das Licitações e a Lei 8.730, de 10 de novembro
de 1993, que "estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos públicos".
Desta feita, estamos tentando aperfeiçoar a Lei
n" 7.492, de 16 de junho de 1986, que "define os crimes contra o sistema financeiro nacional", e, para
isso, esperamos contar com a imprescindível ajuda
dos Senhores Congressistas.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Júlio Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Define os crimes contra o sistema fi.
nancelro nacional, e dá outras providências.
Art 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa
identidade, para realização de operação de câmbio;
Pena- Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
·
e multa_
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem, para o mesmo fim, sonega informação que
devia prestar ou presta informação falsa
Da aplicação e do procedimento criminal

Justificação
O Congresso Nacional, ultimamente, vem-se
assoberbando com trabalhos de Comissões Parlamentares de Inquérito. "Ailerias para registrar as
mais significativas, instituíram-se a CP! da Corrupção, a CP! das Obras Públicas, a CP! PC/Collor e a
CPI do Orçamento.
Em todos esses episódios, que enodoam a história político-administrativa de nosso País, tem-se
constatado a prática de aberturas de contas correntes bancárias irregulares, chamadas popularmente
de " contas fantasmas", com o intuito de escamotear
a utilização de dinheiros havidos por meios escusas.
I:. necessário, portanto, dotar o País de uma legislação mais severa sobre o assunto, com o propó-

Art 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradoreS de
instituição financeira, assim considerados os dire!!)-_
res, gerentes (vetado).
Parágrafo único. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (vetado) o interventor,
o liquidante ou o síndico.

(A Comissão de Assuntos Econ{imicos e à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.
·
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Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo
Sr. 1Q Secretãrio em exercício, Senador Jefferson
Peres.

É lido o seguinte:REQUERIMENTO N•1.362, DE 1995
Senhor Presidente,
Com base no art. 215, inciso 11, alínea b, solicito a Mesa Diretora do Senado Federal as seguintes
informações:
1. Quais os critérios utilizados pelo Presidente,
Comissões ou por iniciativa de Senadores, no presente ano, na indicação de Senadores para viagens
ao exterior;
2. Informar quantos Senadores viajaram ao exterior até esta data, e quan!o custaram ao Senado
Federal estas viagens.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1995.
- Vilson Kleinubing.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimen!o lido é deferido pela Presidência.
·
Sobre a mesa, ofício que serã lido pelo Sr. 1•
Secretãrio em exercício, Senador Jefferson Peres.
É lido o seguinte:
OF. 95-0293
Brasflia, 24 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Serve o presente para comunicar a. Vossa Excelência que, a partir desta data, deixo de pertencer
aos quadros do PPB, agremiação resultante da fusão dos partidos políticos PP e PPR.
Ressalto, na oportunidade, que este desligamento não significa filiação imediata em outra sigla
partidãria.
Encarecendo deVossa Excelência as medidas
regimentais necessãrias, renovo-lhe o meu apreço e
estima pessoal. - Senador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
Hã oradores inscritos.
. Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ocupar esta
tribuna hoje, faço-o com a mais segura convicção de
· estar focalizando um tema que, por sua relevância e
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absoluta prioridade, merece de todos nós o mãximo
de atenção. Refiro-me ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de longa, difícil
e tumultuada tramitação no Congresso Nacional,
projeto que es!ou acompanhando jã hã alguns anos,
desde a Câmara dos Deputados.
A inacreditãvel e inaceitãvel, demora para a
aprovação do referido projeto, cujo início de tramitação remonta ao ano de 1988, logo após a promulgação da nova Constituição, reflete, em boa medida, o
jogo de interesses - muitos dos quais inconfessãveis, digo-o com múta convicção - que envolve o assun!o. Postergar a definição dos fundamentos nor- . teadores do sistema educacional brasileiro também
pode ser entendido como forma de impedir sua melhoria, mantendo-se um quadro que, com certeza,
não corresponde aos anseios e às necessidades da
população.
Não tenho a ingenuidade de supor que uma lei,
por si só e num passe de mãgica, consiga transformar a caótica fisionomia da Educação no Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, sei que uma LOS bem elaborada, democraticamente construída e tendõ clara
concepção da educação como instrumento para o
pleno exercício da cidadania é condição essencial
para se reverter o atual panorama do ensino que temos.
Essas características, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão presentes no projeto que a Câmara
dos Deputados aprovou a 13 de maio de 1993, e
que, no Senado, teve a sua essência mantida pelo
Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Para se entender melhor o alcance e o sentido
do Proje!o de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional que a Câmara dos Deputados encaminhou
ao Senado, cuja aprovação defendo enfaticamente
agora, é necessãrio recuperarmos a sua história
Pouco depois de promulgada a Carta Magna
de 1988, o então Deputado Octãvio Elísio, de Minas
Gerais, apresentou o Proje!o de Lei nº 1.258/88,
hoje PLC nº 101/93, que fixava as diretrizes e bases
da educação nacional. A seguir, outros parlamentares apresentaram projetes sobre a matéria e que,
como estabelece o processo legislativo, foram apensados à proposta pioneira.
Tinha-se claro, naquele momen!o, tal como
ocorre agora, a imperiosa necessidade de se regulamentar e, principalmente, de se aprofundar e de se
ampliar os conceitos e as normas gerais sobre a
educação que o novo texto constitucional consagrava. Assim foi feito, com a mais ampla, aberta, responsãvel e democrãtica participação dos mais diversos se!ores da ãrea educacional.
·
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Das inúmeras contribuições recebidas, emanadas de incontáveis seminários, debates e audiências
públicas - estas patrocinadas pela própria Comissão
de Educação da Câmara dos Deputados - nasceu o
primeiro Relatório, sob a responsabilidade do então
Deputado Jorge Hage. Interesse contrariados impediram que o texto fosse levado ao Plenário, para votação.
Façó
histórico, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, porque não é esta a primeira vez que
venho à tribuna abordar esse assunto. Votaremos
hoje, em primeiro turno, essa proposta. Quero crer
que ainda há oportunidade de se dar à LDB outra
versão, resgatar o projeto original. Por essa razão,
fiz questão de ocupar esta tribuna antes da votação.
Há emendas que se referem às inúmeras contribuições recebidas, emanadas de incontáveis seminários, de estudos aqui realizados. O projeto original,
portanto, sofreu profunda mudança.
Iniciada a nova Legislatura, o projeto foi sendo
retomado. Repetia-se a enriquecedora metodologia
de se ouvirem todas as partes envolvidas com a
educação. Estudantes, docentes, pessoal técnicoadministrativo, dirigentes de instituições, autoridades
governamentais, todos, sem exceção, puderam expor suas opiniões, defender suas posições e oferecer suas contribuições.

esse

Na difícil tarefa de consolidação do texto a ser
votado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns fatos
ganharam destaque e, com justiça, merecem aqui
serem lembrados. Reporto-me, por exemplo, à sensível mudança de orientação do Governo em relação
a matéria: poucos meses após assumir o Ministério
da Educação e do Desporto, o Professor Murílio Hingel dirigiu-se pessoalmente à Câmara para manifestar
o seu mais vivo interesse na votação do projeto da
LDB. Coerentemente, foi além: destacou o seu assessor especial para, falando em seu nome e em apoio à
Liderança do Governo, acompanhar todas as discussões protagonizadas pelas lideranças partidárias.

o

Outro ponto digno· de- registro foi
comprO:
misso, sustentado até o fim, dos partidos políticos
com relação ao projeto. Graças a isso, foi possível
chegar a um texto que, redigido consensualmente,
artigo por artigo, pudesse ser finalmente aprovado.
Para tanto, foi fundamental o comportamento da
Relatara, a ex-Deputada Ângela Amin. Consciente
das dificuldades do processo e da necessidade de
vê-lo concluído, teve a Relatora a grandeza de,
mesmo discordando de eventuais itens do projeto,
acatar integralmente a redação por todos os lide. res aprovada.
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Foi assim, então, Sr. Presidente, que o projeto,
aprovado na Câmara, chegou ao Senado Fe<leral.
Vê-se, pelo breve relato que acabo de fazer, que o
texto encaminhado para o exame desta Casa não foi
obra do acaso, nem produto de uma cabeça iluminada. Ao contrário, o PLC n" 101/93 é fruto de construção coletiva, de difícil porém democrática elaboração, permeado-pela mais cristalina preocupação de
valorizar a participação dos setores comprometidos
com a ação educacional. Nisso reside sua força.
- A Comissão de Educação do Senado Federal,
então presidida pelo nobre Senador Valmir Campalo, teve a sensibilidade de compreender a grandiosidade do processo de construção do projeto na Câmara dos Deputados e o profundo significado do seu
conteúdo. Assim, cumpriu-se a promessa feita pelo
Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, desde o
primeiro momento: as alterações apresentadas ao
texto jamais comprometeriam a estnJiura básica, o
eixo definidor do projeto tão bem debatido na Câmara
Quando tudo parecia indicar a existência de
óbices à votação do Substitutivo Cid Sabóia de Carvalho, eis que um fato novo modifica radicalmeflte o
quadro. Ao PLC n" 101193 é acoplado o PLC n"
45/91, que "dispõe sobre a concessão de bolsas de
estudo e pesquisa dos pós-graduandos" e, com essa
manobra regimental, a matéria é encaminhada a
exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na CCJ, o nobre Senador Darcy Ribeiro consegue ver aprovado o seu parecer que, na verdade,
é outro projeto de LDB.
Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senadores. ao reiterar categoricamente minha posição de total e irrestrito apoio ao projeto oriundo da Câmara dos Deputados, inclusive pelas razões já apontadas, não me
move nenhum sentimento que desmereça a contribuição do nosso querido e particularmente muito
amado amigo e companheiro Senador Darcy Ribeiro. Antes, nele reconheço todas as qualidades do
emérito educador e antropólogo, de justo reconhecimento internacional.
Muito mais do que valores e méritos individuais, o que está em jogo é a educação brasileira e
o conteúdo conceituai normativo de sua estruturação. Exatamente por assim ser é que me posiciono
a favor do projeto que a Câmara enviou ao Senado.
Creio serem densas e consistentes as razões que
fundamentam meu ponto de vista.
Em primeiro lugar, nunca é demais repetir, há
um aspecto essencial no PLC n" 101/93, que o faz
singular: o extraordinariamente democrático processo de sua elaboração. Além do exaustivo debate

426

ANAIS DO SENADO FEDERAL

promovido pela Câmara dos Deputados, o projeto foi
alvo de idêntico e salutar procedimento nesta Casa:
por iniciativa da Comissão de Educação, o Senado
também promoveu novas audiências, as primeiras
das quais tendo como expositor o Ministro da Educação e dos Desportos.
Aliás, sábias foram as palavras do Professor
Murflio Hingel naquela ocasião. Em seu depoimento,
em 1~ de setembro de 1993, corno já disse aqui, o
então Ministro salientou o fato de que "a Câmara
dos Deputados acabou aprovando um projeto praticamente por consenso, embora, inicialmente, houvesse muitos pontos polêmicos e muitos não acredilassem que se chegasse a esse ponto, dentro de
uma hannonia e de um entendimento". Hingel fez
questão de lembrar que "o tempo dispendido para
discussão trouxe resultados benéficos: ampliou a
possibilidade de participação, democratizou o debate", de modo que "praticamente todos os segmentos
interessados na matéria puderam opinar, lutar pelo
seu ponto de vista".
.
_
Outro ponto definidor do PLC n" 101/93, e que
sintetiza conceitualmente todo o texto, diz a respeito
à aguda valorização da participação dos atares do
processo educacional. Em seu Parecer n" 250/94, o
Senador Cid Sabóia de Carvalho càptou com extrama correção o cerne do Projeto de LDB da Câmara
Textualmente afirmou o Relator:
"São propostos o princípio âa representatividade dos diversos selares envolvidos com a educação nos órgãos nonnativos
dos sistemas de ensino, assim como a participação da soci_edade na elaboração de sugestões para a política educacional. De forma semelhante, é prevista a implantação,
pelos sistema de ensino, de progressivos
graus de autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira das unidades escolares públicas, com o objetivo de valorizar
a iniciativa daquelas pessoas que mais sentem os_problemas educacionais e que, com
muita freqüência, possuem melhores condições para á superação dos mesmos."
Além desses pontos, é preciso que se diga que
o PLC n" 1 01/93 também avança, e muito, em outros
campos da educação. Ressalto, entre outros aspectos, a ampliação das oportunidades educacionais: o
projeto enfatiza as alternativas adequadas às necessidades de jovens e adultos trabalhadores na educação básica; possibilita a qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída, além do Ministério Público, acionar judicialmente o Poder Público pelo nãooferecimento ou oferta irregular do ensino obriga!ó,....__,-
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rio; institui a obrigatoriedade da oferta de cursos noturnos nas instituições públicas de ensino superior.
O PLC n" 101/93, Sr. Presidente, trata_ globalmente o crucial tema do financiamento da educação,
a fim de tomar mais transparente sua gestão. Ademais, impõe maior nitidez na definição de despesas
de manutenção e desenvolvimento do ensino e define os critérios para a transferência de recursos públicos às escolas comuni!ârias, confessionais e filantrópicas.
Dois outros pontos abordados pelo Projeto de
LDB da Câmara merecem destaque especial, não
apenas por serem de fundamental importância, mas
por sua antevisão do futuro. De um lado, a abrangência estabelecida para a educação básica, que lnclui a educação infantil, o ensino fundamental e o
médio; de outro, o estabelecimento de capítulos próprios para a educação à distância, a educação especial e a educação para as comunidades indígenas.
Concluindo, faço uso das palavras do Senador
Cid Sabóia de Carvalho que, em seu parecer, sublinhou no Projeto n" 101/93 o fato de "o empenho em
assegurar padrão mínimo de qualidade em todos os
níveis de ensino é manifestado na valorização dos
profissionais da educação, especialmente na atenção dada à fonnação de professores e à carreira do
magistério. Também está sendo proposto o aumento
dos dias letivos na educação básica e superior, e
previsto o alcance de relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as
condições materiais do estabelecimento de ensino
na educação básica".
Ao contrário do Substitutivo do Senador Darcy
Ribeiro, o PLC n" 101/93 vincula a educação escolar
ao "mundo do trabalho e à prática social"; estabelece a igualdade, a tolerância e a justiça social como
princípios basilares da educação; possibilita a cria-ção de um Sistema Nacional de Educação; institui o
Conselho Nacional de Educação, como órgão normativo do sistema e com uma composição democrâtica; define a autonomia universi!âria e estabelece
um processo de avaliação externa ao qual estarão
submetidas todas as instituições de ensino superior.
Ex" um
0 Sr. Lauro Campos _ Permite-me

v.

aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Concedo um
aparte ao nobre Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos - Senadora Benedita da
Silva, nós, trabalhadores da educação, estamos
realmente empenhados em alterar 0 sistema de ensino no País, que produziu, ao longo dos anos, entre
outros efettos maléficos, 33 milhões de analfabetos. -
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Senadora Benedita da Silva, exerci apenas uma profissão na vida, a de professor - inclusive, após a
aprovação da lei de dedicação exclusiva, fui a terceira pessoa, no Brasil, a requerer a minha inclusão-, e
nela permaneci a minha vida inteira. Gostaria, ao
· lado de medidas que pudessem melhorar a qualidade de ensino no País, diante da sifuação em que se
encontram os professores, os técnicos de educação
e as bases materiais de que o ensino se vale, de declarar a minha posição: acho que educação não resolve. Precisamos realmente desmistificar o que
está sendo veiculado, principalmente por Brizola e
outras pessoas. Sou professor, filho de professor, e
digo: educação não resolve para este País. Percebemos que existe uma destruição do homem, o desemprego é g"rande - acompanhando o da Argentina,
que já chega aos 20% -, e há uma destruição das
oportunidades de trabalho. Imagine V. Exª: se, ao invés de 31 ou 33 milhões de a(lalfabetos, tivéssemos
apenas 5 milhões, o que faríamos com esses 28 milhões de pessoas letradas, procurando um lugar no
mercado de tralbalho? Mercado de trabalho em que
vemos pedreiros, carpinteiros, ascensoristas e motoristas com anel no dedo; doutores, com curso superior, exercendo funções totalmente desvinculadas de
suas qualificações. E, além dessas pessoas, desses
ex-professores incluídos nos 160 mil demitidos no
Govemo Cofiar ou nos 80 mil que vêm por aí, com o
atual Ministro da Administração, vemos jovens que
se formarão na sétima série - como agora promete o
Ministro da Educação carrear recursos para que isso
aconteça - e ql.lé irão disputar cada vez mais com
aqueles que ainda não conseguiram ingresso no
mercado de trabalho, de acordo com a sua qualificação profissional. Então, veremos crianças recém-formadas na sétima série disputando com antropólogos e sociólogos desempregados. Sábios
miseráveis! Se essa situação continuar, teremos
uma sociedade de sábios miseráveis, filósofos
platõnicos, antropólogos desempregados, dispu!ando um lugar de motorista, de ascensorista. Que
sociedade é esta? O microcosmos da educação
não resolve o problema do todo, que está sendo
estraçalhado, dizimado. A educação só poderá
funcionar para soerguer o homem, qualificá-lo e
habilitá-lo para a vida, na medida em que essa totalidade for transformada E nós não temos coragem política para lazer isso. Aqui quein manda é o
FMI, quem manda é a desconstitucionalização,
quem manda é o desemprego, é a destruição das
oportunidades de trabalho. Como podemos falar
em educação em um sistema como esse? Educa-
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ção, para quê? Para a miséria e o desemprego?
Não adianta. Para mim não resolve. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o
aparte de V. Ex~. Senador Laura Campos.
Vejo que o tempo está-se esgotando; estou
concluindo, Sr. Presidente.
Quero apenas dizer que o projeto de LDB, criginário da Câmara, tem uma história, uma história
de muita luta, como aqui enfatizei, de difíceis negociações, mas, sobretudo, de intensa participação.
Os que o acusam de extrema prolixidade parecem desconhecer a complexidade de nosso sistema
educacional. Os que o desqualificam como produto
de pressões corporativas seguramente temem uma
sociedade organizada
·
Este é o projeto de LDB que o Brasil exige, que
a sociedade aplaude e que a escola tanto necessita.
·Uma LDB capaz de contribuir para a superação de
nossas mazelas educacionais. Uma LDB .em condições de lazer com que uma escola renovada nos
ajude a caminhar na direção do desenvolvimento, da
justiça, da cidadania, como bem colocou o nobre Senadar Laura Campos, ao expressar sua preocupação com relação a uma educação dinâmica, aquela
que leve aos brasileiros a informação necessária
não apenas para competir no mercado de trabalho,
mas também para garantir o conhecimento que possa uitrapassar a classe social.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrig~da.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amórim.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador [ris Rezende. (Pausa.)
Concedo a palavra o nobre Senador Coutinhc
Jorge, por permuta com o Senador Ney Suassuna
V. E# dispõe de 20 minutos.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estivemos
há pouco numa longa reunião na Câmara dos Depulados, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. , onde tivemos um debate
com o Ministro do Planejamento José Serra Mostrou-nos S. E# que a referida Comissão havia evoluido no sentido do debate, da discussão dos planos
de orçamento desta Casa. Lembrou-nos, também,
que o orçamento em plano seja talvez aquela preocupação mais significativa que qualquer Parlamento
tem e deve assumir, além. é claro, da missl!o de
avaliar e acompanhar a ação do Poder Público.
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Em relação aos orçamentos e planos, concordo que o processo e a metodologia de funcionamento desta Casa tem-se aprimora:lo. Em relação
processo de avaliação das a;:ões do setor p(blíco, lamentavelmente, ainda estamos bastante distantes desta grande missão de qualquer parlamento a nível mundial.
Lembramos que este é um ano atípico no que
diz respeito à apreciação por esta Casa dos instrumentes de planejamento e orçamento, ou seja, a
LDO, o orçamento anual e o orçamento plurianual.
São três instrumentos definidos na Constituição Federa! no seu art. 165 e que refletem, na realidade, as
decisões, em termos de prioridades nacionais e regionais, em favor do povo brasileiro.
De quatro em quatro anos, discute-se de forma
integrada estes três instrumentos, exatamente porque temos o Governo novo que aí está
i:omo documento mais importante no nosso entender, o piano plurianual, aquele que defil)e aquilo que o Governo Federal irá realizar durante os quatro anos do
seu mandato. São os investimentos, são os projetes
de duração superior a um ano, como prevê a Constituição, são as diretrizes, metas e estratégias que
vão dar condições para que o Governo cumpra o
seu papel em favor da sociedade. •
Lembro que, lamentavelmente, esta Casa ainda continua a desconhecer a prioridade e a importãncia do plano plurianual que, na verdade, representa a estrada, o roteiro, a sinalização daquilo que
o Governo fará nos quatro anos de mandato; esta
Casa continua se preocupando de forma equivocada
com o orçamento anual, que nada mais é do que a
operacionalidade dos aspectos fundamentais contidos no plano plurianual. É, portanto, a ação, o projeto do dia a dia. Mas sem aquela sinalização, sem o
pano de fundo, sem o caminho e a direção, é difícil
realmente discutir de forma coerente prioridades nacionais, regionais e setoriais.
E mais uma vez, de quatro em quatro anos, e
aqui estamos presentes nesta fase, o Governo Federal encaminha o PPA, ·o plano plurianual, definindo as grandes diretrizes, os grandes objetivos, os
giandes investimentos, como prevê a Constituição,
de forma regionalizada
Ao analisar o PPA, aprofundei-me no que diz
respeito à metodologia e aos aspectos técnicos e
políticos. Posso dizer que neste PPA, o segundo
praticamente da série - o primeiro foi da época do
Collor, que teve todo aquele problema que nós lembramos - já há um avanço metodológico e técnico
em relação ao plano .anterior. Mas ainda não existe
· ~ uniformidade metodológica nos vários aspectos.

ao
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O PPA se compõe de quatro volumes que, no
nosso entender, poderiam ser dois. O primeiro e o
segundo diScutem os grandes objetivos, as políticas
e os grandes programas nacionais; o terceiro e o
quarto sintetizam exatamente os aspectos ligados
aos objetivos, aos projetas e às ações a serem desenvolvidas de forma regional e também no ano de
1996, porque não cumpriu o disposto na Constituição em relação à explicitação do que vai fazer no
ano de 1996.
Neste sentido, eu diria o seguinte: o Plano do
Governo já é um aprimoramento, mas traz uma série
_de equívocos, traz uma série de erros metodológicos
- eu disse pessoalmente ao Ministro José Serra há
pouco instante na Comissão de Orçamento.
O Governo Federal cumpriu o seu papel. Cabe
a nós cumprir o nosso, de avaliar, de aprimorar este
programa que é importante, que é a finalização do
que o Governo fará nos quatro anos.
Lamentavelmente, a Comissão de Orçamento
do Congresso Nacional tomou uma decisão equivocada: não mais acatará a idéia de o Plano trazer
projetes e subprojetos. Quer realmente apresentar o
plano numa versão mais sucinta, mais globalizada,
que seria a apresentação em .grandes programas.
Trocando em miúdos, significa dizer que, ao invés
de o Parlamento aprimorar o que veio errado, equi- vocado ou não explicitado, vamos piorar o Plano, vamos trazer realmente, em vez projetes concretos,
programas gerais. Vou dar um exemplo. Para ser
.concreto na Amazônia: projetes como a Transamazõnica, Santarém-Cuiabá, as alternativas relativas à
energi<t, o grande milhão da hidroelétrica de Tucuruí,
a alternativa da energia que virá da Venezuela para
a margem esquerda do Estado do Amazonas, ou então a utilização do gás de Urucu como alternativa
que o próprio Governo apresenta e que lamentavelmente serão extirpados do orçamento por decisão
do Parlamento brasileiro.
Ora, é um absoluto equívoco. Um plano plurianual deve ser a sinalização das grandes diretrizes,
programas e projetas prioritários. Rodovias, hidroelétricas, portos - são projetes importantes, de duração superior a um ano, que têm que estar contemplados no plano plurianual.
O Góvemil encaminhou, mas ele tem alguns
equívocos. Por exemplo, com relação à área social,
educação e saúde, a visão do Governo é de projetas
e ações globais; não há a regionalização que a
Constituição prevê. Então, caberia a nós consertar,
corrigir esses equívocos metodológicos e técnicos
do orçamento do Plano Plurianual.
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Nós vamos fazer pior: vamos esquecer tudo
isso e apresentar o Plano, por exemplo, no que diz
respeito às rodovias. Ao invés de falarmos na BR230, a Transamazônica para a Amazônia, iremos
aprovar alguns quilõmetros para a Amazônia, mas
isso não interessa Aprovamos 3 portos para a Região Sudeste, mas isso também não intereSsa É um
equívoco. Metodologicamente e tecnicamente, em
termos constitucionais, é, realmente, um retrocesso
não da parte do Governo, neste caso, que traz o
equívoco embutido no PPA, mas do Congresso Nacional, que decidiu assim.
Debati com o Ministro na. Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização e S.
Exª concordou com o nosso ponto de vista, reconhece que hã um problema A Constituição exige que se
faça uma lei complementar que discuta a metodologia, a formatação, a apresentação do Plano Plurianual. Essa lei tramita há ano!! no Congresso Nacional e não foi aprovada, mas ·o Governo cumpriu a
sua parte. Tentou apresentar. em 4 documentos, a
idéia de estratégia, de programas e de projetas prioritários para o Brasil. Não há uniformidade nos vários setores dessas propostas.
Caberia, portanto, a esta Casa alterar, aprimorar, aperieiçoar o instrumento, que é importante, e
não simplificar, globalizar, como é o que vem fazendo. Mais uma vez, o Governo federal tem a visão do
que fazer e o Congresso Nacional passa a ter o total
desconhecimento dos programas e prioridades, por
deliberação de si próprio, por equívoco metodológico, por incompetência ou incapacidade de tentar
analisar o PPA e tentar aprimorá-lo. Isso é inadmissível e, portanto, não posso aceitar.
Afirmei pessoalmente ao Ministro e à Comissão, e estou dizendo agora ao Senado Federal: estamos cometendo um grande erro. A nossa visão
dos projetas do orçamento anual continua sendo de
curto prazo, imediatista. Estamos perdendo a visão
global de médio e longo prazos, porque todo processo de planejamento que se preze deve, primeiro,
conter o plano global de ação, durante os 4 anos de
governo. Nenhum governo assume o comando sem
saber o que vai fazer nos próximos 4 anos. O Governo sabe. E como conhecer, como discutir as prioridades do Governo se não for através do Plano Plurianual? Este, praticamente, cumpre um ritual, dentro da funcional programática, dentro da visão das categorias econõmicas, mas perde a noção do médio
prazo, perde a noção das prioridades do Governo.
Não vou entrar em maiores detalhes, mas, ao
estudar o PPA, até falei sobre isto com o Ministro,
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entendi que poderíamos sintetizar os quatro volumes
em dois. Unir os Volumes I e 11 que sintetizam os objetivos, os grandes programas. É um documento
bom, tecnicamente, que precisa ser aprimorado nas
suas lacunas. O volume III trata, de forma clara, dos
programas, objetivos, projetos e ações a serem realizadas por regiões e o IV répete a mesma coisa, dizendo o que vai ser feito este ano. Ora, podíamos
sintetizar o III e o IV volumes em um único documento, introduzindo uma coluna. Para que tanto documento, se o III volume sintetiza o IV e da mesma
forma com relação ao I e ao 11?
Falei dessa minha idéia com o Relator Osvaldo
Coelho e ele ficou entUsiasmado. Mas, lamentavelmente, os Líderes da Câmara decidiram que o PPA
será, realmente, um plano genérico, um plano global. Por exemplo, o projeto do metrô, os grandes
portos brasileiros e as rodovias da Amazônia e do
Sudeste não entram; mas são projetos. Se, sob o
aspecfo técnico, entrar só programa e subprograma,
vamos ter apenas intenções, generafldades, não vamos ter projetos porque o PPA tem obrigação de
chegar ao nível de projeto.
O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. EXi um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Pois não, com
todo prazer.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Coutinho Jorge, quero parabenizá-lo pela explanação que
faz a respeito não só do PPA como do orçamento de
um modo geral. Acompanho, aqui no Senado Federal, a sua atuação na área de planejamento, de orçamento, na parte financeira. V. Ex" já demonstrou um
profundo conhecimento nessa matéria, é um expert
na área de orçamento, pela experiência vivenciada
como prefeito de capital, como parlamentar. Durante
as vezes em que pude COrJl)arecer à Comissão de
Orçamento. apreciei as ponderações lógicas e as interferências de V. EJ(l! naquela Comissão; perianto, é
de justiça que se faça· essa observação. Quero comungar também com V. E#, além dessa sintetização, dessa globalização de que fala, a respeito do
orçamento, que este já vem do Executivo, em grande parte, como V. E~ sabe, carimbado. Temos pouco o que fazer aqui, principalmente no que diz respeito à parte de investimentos. Com relação à parte
de custeio, é lógico qlle tem que vir carimbada mesmo do Executivo, que é responsável por essa Parte.
bem como a parte de despesas correntes, a parte de
pessoal e de encargos sociais. Màs no que diz respeito à despesa de capital, ou seja, à parte de investimento, penso que deveríamos ter uma participação
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maior no debate aqui, como V. Ex• também se refere. levanto essa questão porque ela é necessãria O
orçamento deveria ser feito pelo Congresso Nacional, e não sermos aqui um mero órgão de carimbo,
fazendo uma série de emendas, retalhando-o todo
para. no final, tudo ser praticamente vetado pelo próprio Executivo. Queria também lamentar a falta, nobre Senador, que faz uma comissão de fiscalização.
Essa comissão é necessãria exatamente para que
possamos, ao final de um exercício, acompanhar a
execução perfeita daquele PPA que aprovamos.
Portanto, parabenizo-lhe pela sua interferência e
mais pelo brilhante discurso que faz nesta tarde.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Valmir
Campelo, posso afirmar a V. Exª que a coisa vai
continuar assim se nós não tivermos um plano de
médio prazo, definidos, é claro, os projetas prioritãrios por Região e não os detalhes de projetes e programas por Municípios. Essa $a visão do Plano Plurianual. Na verdade, temos R$5 bilhões para investimento anual, mas grande parte já vem carimbada
pelo Governo. A área de m3nobra e fl6XIbilidade das
emendas é curta porque perdemos a visà:> do que será

feito nos próximos 4 anos de Governo FernandO Henri-_
que Cardoso. O Presidente sabe, ~ nós nà:> sabemos. Nós nã:> temos o instrumento necessãrio para
acompanhar e fiscai"IZar as prioridades e os projetas do
Governo, o que todos os governos responsáveis têm.
Mas a culpa maior é nossa, estou insistindo.
Então, nesse sentido, concordo que além de
estarmos ainda engalinhando no processo de aprovar planos, orçamentos, estamos muito longe do
processo de fiscalização e controle de Governo. Fui
Secretãrio de Planejamento de dois .governos, portanto, conheço toda a manobra, toda a metodologia
de aprovação do Poder Legislativo e o funcionamento do Poder Executivo. Sei que não importa, às vezes, estar no orçamento. O orçamento é u111a autorização que pode ser executada ou não, V. ~ sabem muito bem disso. O que importa é que, além da
autorização, tenhamos que usar a faculdade fundamental de todos os Parlamentos do mundo: acompanhar a execução do dia-a-dia do Orçamento, as prioridades e como estã sendo ublizado pelo Governo
frente àquilo que o Congresso aprovou. Lamentavelmente, não temos tido aptidão, experiência ou competência para fazermos isso até agora Temos, então, que rever isso, porque, no fundo, o Executivo
cumpre a sua parte, executa ou não aquilo que
está autorizado, mas nós não· temos capacidade,
instrumentalidade para acompanhar o dia-a-dia do
. Executivo.
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Fui integrante do Poder Executivo e conheço muito bem o seu funcionamento. Hoje estou no Parlamento e observo que há uma grande disparidade
entre os dois Poderes nesse sentido. O Poder Executivo possui· realmente um instrumental técnico à
sua disposição, sabe conscientemente o que vai fazer. Nós ficamos aqui discursando e defendendo interesses das nossas regiões e não temos a capacidade ainda de acompanhar rigorosamente o que é
feito pelo Poder Executivo.
O Sr. Joao Rocha - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Ouço V. Exª com ..
prazer.
O Sr. João Rocha - Nobre Senador Coutinho
Jorge, temos acompanhado a trajetória de V. Exª e a · ~
sua preocupação com toda sua experiência corno
Secretãrio de Planejamento. Tem V. Exª uma definição muito clara sobre macroplanejamento. As cotocações feitas por V. Exª são muito importantes para
que possamos realmente nesta Casa elaborar um
Orçamento compatível com a realidade e a transparência que todo o País cobra do Congressu. Cllrfcor- - do com V. Exª quando diz que esta Casa, lamentavelmente, não quer se aprofundar na LDO e n;~ elaboração do Plano Plurianual. Temos todas as condições - competência e material humano - para que o
Orçamento da União não gere o que jã aconteceu
neste ano de 1995: retenção de verbas, de recursos
que estavam alocados. Ontem e hoje estávamos
discutindo um "jumbão" -foi esse o nome dado - tentando fazer retornar ao Orçamerito R$ 2,8 bilhões
que, por incompetência nossa, dele foram desviados. Concordamos quando o Executivo fez o contingenciamento de verbas com a alegação de que
aqueles recursos previstos no Orçamento de 1995
não seriam realizados. E hoje falo a V. Ex•. com
muita tranqüilidade, que a receita prevista para 1995
-será bem superior àquela que o Executivo nos encaminhou. E o que fizemos? Concordamos paSsivamente
com o Orçamento encaminha:lo pelo Executivo; ccnccrdamos passivamente com o corte de verbas do Or. · çamento de 1995 e, o que é mais lamentêvel, ...
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Advirto o
de que o tempo do orador se esgotou.

<~parteante

O Sr. Joao Rocha - Pediria a v. Ex•, dev'do à

importância do assuntol que me

conc·3t~esse tempo~

para concluir meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Senador
João Rocha, há outros oradores inscritos.
O Sr. Joao Rocha - Em todos os parlamentos
do mundo, seja do Primeiro, do Segundo ou do Ter-

·
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ceiro Mundos, o orçamento do país é peça fundamental para a viabilização de projetes, gastos e•feceita. E nós temos que começar a nos preocupar, a
partir deste momento, com esta realidade. Congratulo-me com V. Ex~ e endosso as suas palavras. Te-mos que continuar discutindo o orçamento, porque é
tão ruim para esta Casa lutar dia e noite, aprovar o
orçamento e, dois ou três meses depois, ver o Governo fazer o que quer, ou seja. contingenciar, reduzir, manobrar verbas. Ou vamos aprovar o orçamento da União ou não vamos aprovar nada. Em resumo. temos que discutir o orçamento, que é a peça
mais importante da engrenagem do Congresso Nacional; não só a sua aprovação, mas também a fiscalização da sua execução. Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador João
Rocha, agradeço o aparte.
Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que não
hã dúvida nenhuma de que o, PPA é talvez o instrumento mais importante do processo de tomada de
decisão para o País. Lamentavelmente, ele veio com
alguns equívocos do Governo, e o Congresso Nacional está mostrando que não tem condições de reformá-lo e aprimorá-lo. Ao contrário, o Congresso, na verdade, vai mutilá-lo, prejudicá-lo, no rneu entender.
Portanto, esta é a posição que trazemos aqui,
posição que expus há pouco - insisto - em debate
com o Ministro José Serra na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
Durante o áJSCliSO do Sr. Collinho Jorge,
o Sr. Ney Suassuna deixa a cadeira da~
dêrcia, que é oetpada pelo Sr. Bello Parga.

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. A_DEMIR ~NDRADE (PSB-PA. Para
· uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, gostaria de registrar dois falos que são importantes para
nós: primeiro, finalmente a Comissão de Obras Inacabadas do Senado Federal visita, amanhã, o Estado do Pará, especialmente as eclusas da Hidrelétrica de Tucuruí - obra que consideramos da maior importância para o nosso Estado, para a Região Norte
do País e também para a Região Centro-Oeste, porque poderemos ter, no futuro, uma hidrovia com
transporte unirnodal, com transporte todo fluvial. O
Brasil precisa se inteirar da necessidade aesta obra

A segunda questão, Sr. Presidente, é que gostaria de registrar a presença, nas galerias desta
Casa, de uma comitiva de lideranças de trabalhadores rurais do Município de São Félix do Xingu. E registrar ainda a maneira como essas pessoas chegaram aqui. Com grande sacrifício, rodaram 3.400 quilômetros numa caminhonete, para chegar até aqui e
ter uma audiência com o Ministro da Agricultura e
com o Presidente do INCRA.
Estivemos com o Ministro da Agricultura, às 1O
horas da manhã, e vamos estar, agora. às 16 horas,
com o Presidente do INCRA. Essas pessoas, eomo
não conseguem resolver os seus problemas no próprio Estado, são obrigadas a fazer esse deslocamento absurdo, imenso, para lutar pelos seus direitos. São Félix do Xingu, no Estado do Pará, é um
dos Municípios de terras mais férteis da nossa região, contudo não tem estradas, não tem energia da
Itens
Hidrelétrica de Tucuruí e não tem uma série
necessários ao seu desenvolvimento.
Vários documentos foram entregues ao Ministro, solicitando crédito no PROCERA para financiamento de oito entidades de associações, eEjuipamentos para que essas associações possam trabalhar, estradas, escolas, entre outras coisas e, principalmente, a legalização de suas terras e em relação
à denúncia contra funcionários do INCRA que agem
de maneira irregular na região vieram apresentar o
requerimento de um escritório definitivo .do INCRA
no município de São Félix do Xingu.
Gostaria de citar o nome dos companheiros
que aqui estão: Sr. Alvino Ferreira Barbosa, Luís Pereira de Carvalho, Francisco Marcelino da Silva, Damião Carias Barbosa, Valdivino Abadia da Conceição, Francisco de Assis da Luz, Edrriilson Pereira
Silva, Valdir Luís Vieira, Denimar Rodrigues e Vicente Alves de Paula. entre eles um Vereador e um dirigente da EMATER no Município. Todos eles-são
presidentes de associações de cooperativas ou de
pequenos produtores rurais que fizeram esse sacrifício
e esse esforço. E, por isso, gostariarnos que coristasse nos Anais do Congresso Nacional cópia dos quatro
documentos por eles entregues em mãos ao Sr. Ministro da Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira - que
é, inclusive, um grande proprietário de terras no Estado do Pará e, portanto, espero tenha sensibilidade
para com os graves problemas enfrentados pelos companheiros do Município de São Féflx do Xingu.
Solic~o. pois, que constem dos Anais os referidos documentos e vamos torcer para que seus pedidos e solicitações sejam atendidos.
Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO. NUNCIAMENTO:
COMISSÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES
COOPERATIVA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE
SÃO F~LIX DO XINGU
São Félix do Xingu, 23 de outubro de 1995
Ao

Exrrl' Ministro da Agricultura
Dr. José Andarde Vieira.
Sr. Ministro;
Com nossos cumprimentos, em primeiro lugar
gostaríamos de nos apresentar: representamos oito
associações de pequenos produtores rurais, uma
cooperativa e o sindicato de trabalhadores rurais de
São Félix do Xingu. Em nome de-aproximadamente
seis mil famflias de produtore.s rurais situados em diversas colónias de um município rico em recursos
naturais renováveis e terras férteis e ao mesmo tempo pobre em estruturas sociais (estradas vicinais,
escolas, postos de saúde, armazéns etc.) necessários e tão importante no processo produtivo e de fixação do homem ao campo.
Valendo a pena ressaltar que até então, em
toda a sua história, apesar de seu potencial e seus
mais de trinta mil habitantes na zona rural, representando aproximadamente 75% do total da população do município, apesar de tudo isso nunca fomos
beneficiados com obras ou projetas de qualquer natureza que viessem do Incra ou do Ministério da
Agricultura. Com isto, Sr. Ministro, na oportunidade
onde tanto se discute reforma agrária, gostaríamos
de merecer vossa atenção neste extenso recanto de
nossa nação, onde está acontecendo o inverso_ de
outras regiões. do pafs, é que o povo aqui está abandonando as suas terras por falta das citadas estruturas sociais básLcas. Ou s.eja, enquanto em outros locais observamos um alto custo pelo processo, aqui
por falta de pouca coisa o povo está abandonando
as suas terras, muitas vezes para gerarem problemas sociais em outras regiões.
Neste contexto Sr. Ministro vimos fazer um
veemente apelo a V. E# no sentido dotar o INCRA
local dos recursos necessários para execução de
projetes existentes de acordo com o OF JMAARAIINCRNS.RJG/No. 653195 (Ofício em anexo).
Na expectativa de que V. Ex~ se sensibilizará
com o nosso apelo e cuidará de resolvê-lo, subscre-

. yemo·nos;
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Atenciosamente, - Raimundo Santos - Domingos Barbosa de Sá - Ângelo Pereira - Alvino
Ferreira Barbosa - Luis Pereira de Carvalho Francisco M. da Silva - Damiao C. Barbosa - Edmilson P. Silva - Valdir Luis Vieira - Francisco
·de A. da Luz ~ Valdivino A. da Conceiçao - Vicente A. de Paula- Denimar Rodrigues- Olavo SiJ.
va Rocha- Raimundo Santos- Adem!r Andrade.
Sr. Ministro,
Com nossos cumprimentos, vimos através des- .
te, solicitar de V. Exª que se digne a nos atender
quanto à observação de nossa denúncia feita ao Superintendente do Incra do Pará, conforme documento em anexo.
Gostaríamos qué V. Exª se sensibilizasse no
sentido de verificar a veracidade dos fatos e tomasse as providências cabíveis.
Na expectativa de que V. Exª cuidará em atender
nossos pleitos, para melhor andamento dos trabalhos
deste órgão em nosso municfpio subscrevemo-nos;
Atenciosamente, - Alvaro Ferreira Barbosa Luis Pereira de Carvalho - Francisco Marcelino
da Silva - Damião Carlos Barbosa - Edmilson
Pereira Silva - Dantao Carlos Barbosa - José Andrade Vieira - Ademir Andrade ~ Valdivino Abadio da Conceiçao -Valdir Luis Vieira -Domingos
Barbosa de Sá - Francisco de Assis S. da Luz Ciro Mafra - Olávio Silva Rocha.
São Félix do Xingu, 23 de outubro de 1995
Ao
Dr. José Andrade Vieira
Exrrl' Ministro da Agricultura
Sr. Ministro,
Vimos, através deste, solicitar a V. Exª que
seja tomada providências urgentes quanto a demarcação e regularização de lotes dos agricultores das
colónias: Canaã, Tancrédo Neves, São Sebastião,
São José e Taboca, em nosso município.
Tai pleito justifica-se pelos seguintes motivos:
- Evitar oonfllos entre colonos que élJE!S8f' de cadastradas, suas divisas são motivos de grandes dlNidas.
- Dar acesso aos agricultores ao crédito financeiro (fnoxprocera) e outros.
Cumprir com a antiga promessa do órgão que cadastrou os produtores, gerando assim grandes expecta.
tívas quanto ao referido trabalho. Entre outras...
·
· Nestes termos Senhor Presidente acreditamos
na sensibilidade de V. Exª quanto ao atendimento deste nosso humilde e tão importante pleito ora apresentado que atenderá para mais de 4.000 (quatro mil)
famflias. · ·
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Sem mais para o momento, nossas cordiais
saudações. - Alvino Ferreira Barbosa - Damiao
carlos Barbosa - Edmilson Pereira Silva - Vicente Alves de Paula - Luis Pereira de CarvalhoValdivino Abadio da Conceiçao- Denimar Rodrigues- Olávio Silva Rocha - Francisco Marcelino
da Silva - Francisco de Assis S. da Luz - Valdir
Luis Vieira- Raimundo Santos- Ademir Andrade.
PROJETO COMUNITÁRIO
Ao
Dr. José Andrade Vieira
Exrrl' Ministro da Agricultura
Sr. Ministro,
Com os nossos cumprimentos, dirigimo-nos a
V. Exª solicitando o atendimento ao seguinte projeto
·
comunitário:
I - Interessados: Associações de produtores
rurais de São Félix do Xingu:
a) Caixa agrícola dos co,lonos unidos do Xingu
(CACUXI).
b) Organização rural Vila dos Maranhenses
(ORUVIM).
c) Cooperativa alternativa dos pequenos agricu~ores de São Félix do Xingu.
d) Associação Evangélica Xinguense.
e) Associação dos produtores rurais da Vila
União.
f) Associação dos produtores rurais Aliança do
Xingu.
g) Associação dos produtores rurais Colônia Unhares de Paiva
h) Associação dos produtores do lriri.
i) Associação dos produtores da Gleba Sudoeste.
11 - Solicitado: Ministério da Agricu~ra/ln
cra/Procera
III -Do projeto: Que seja destinado a cada associação os seguintes patrimõnios:
Quant Disc. do patrimOnio
preço (R$)
1) 1 (um) tratorêle Pneu MF-275 ............. 29.100,00
1.1) 1 (uma) Carreta Méd. 3 ton ............ 1.276,00
1.2) 1 (uma) Lãmina dianteira................ 6.000,00
1.3) 1 (uma) Grade aradora GA-2 14x26 2.718,00
1.4) 1 (uma) Roçadeira SP-2 Avaré ....... 3.490,00
1.5) 1 (uma) Pã carregadeira P/275 ...... 1.516,00
2) 1 (uma) Mãquina benef. arroz Z-40 6.400,00
3) 1 (uma)
Casa de Farinha Completa
(desintegrador, tomo de prensa e fomo) 2.000,00
01 (um) Armazém 10 x20 ..................... 6.800,00
01 (uma) Batedeira de Cereais BC-80 .... 2.800,00
Total
.......................................... 59.302,00
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Que seja destinado a todos em nome de um
conselho formado pelos presidentes das respectivas
associações, presidente do STR e Secretário Municipal de Agricultura representante do Incra para
coordenação e fiscalização do seguinte patrimônio:
1)
2)
3)
4)
5)

Um caminhão 1418 Mercedes LAK ..
Um armazém central 15 x 30 .........
Um barco capacidade 6 ton ...........
Um secador de cereais motorizado
Uma Pickup Toyota ........................

R$75.000,00
R$12.000,00
R$18.000,00
R$ 5.200,00
R$28.000,00

Totai ....................................................R$138.200,00
IV- Montante total de recursos ........... R$533.718,00
............................................................ R$138.200,00
Total Geral ......................................... R$671.918,00
V- Público atingido:
- Diretamente pelos associados........
1.835 prod.
- Diretamente pela comunidade.........
20.000
- Toda a população rural - serviços
-Toda a população urbana- preços e qualidade
VI - Objetivo:
_
O objetivo bãsico do presente projeto é o de
dotar as associações e comunidades rurais de instrumentos e meios para que as mesmas consigam
prestar serviços a seus sócios de forma a diminuir
os custos de produção, aumentar a produtividade,
diminuir as perdas de produção causadas pelo mau
armazenamento, criar alternativas economicamente
viãveis aumentando assim sua renda familiar e conseqüentemente melhorando seu padrão de vida
Atenciosamente. - Alvino Ferreirea Barbosa
- Damiao Carlós Barbosa - Edmilson Perefra ·Silva -Giovanni Queiroz- Luis Pereira de carvalho
- Valdivino Abadia da Conceiçlio - Valdir Luiz
Vieira - Raimundo Santos -Francisco Marcelino
da Silva - Francisco de Assis E. da Luz - Ciro
Mafra - Denimar Rodrigues -Domingos Barbosa
de Sã- Olãvio Silva Rocha -Adem ir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A solicitação de V. Exª será atendida pela Mesa, nos termos
regimentais.
SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva para uma
breve comunicação.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
breve cbmunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje pela manhã,
por volta das 11 h, eu, os Senadores Nabor Júnior, .
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Flaviano Melo, a vice-prefE:ita da capital do Estado
do Acre, Regina Uno e o ôeputado Mauri Sérgio, tivemos uma audiência com o Ministro Nelson Jobim.
Na ocasião, colocamos a nossa proposta, entregando a S. Ex• um documento formal, pedindo a intervenção do Governo Federal no Estado do Acre,
dada as denúncias e o envolvimento do Governador
do Estado em inúmeros casos de denúncias de corrupção e, até mesmo, atitudes que depõem contra o
dirigente daquele Estado, como é o lamentável episódio de uma entrevista que concedeu, onde teve a
coragem de defender o trabalho escravo, algo que,
inclusive, deixa as pessoas do Estado do Acre numa
situação de muita dificuldade, porque passa a ser
quase que uma forma de achincalhamento ficar ouvindo as pessoas dizerem que você tem corno Govemador de seu Estado alguém que defende o trabalho escravo. Isso é algo, no mínimo, abominável.
Nesse documento fazernos ver ao Ministro que
não há condições de o Sr. Orfeir Cameli continuar à
frente do Governo, buscando recursos do Governo
Federal para administrar o Estado, como se nada tivesse acontecido, até porque o Estado do Acre está
numa situação de muita dificuldade.
O SR. PRESIDENTE (Bello P.arga) - Senadora
Marina Silva, interrompo V. Exi 'para prorrogar a
hora do Expedientê, caso não haja manifestação em
contrário do Plenário, por 15 minutos, a fim de perrnitir que V. Exi conclua dentro do prazo que lhe foi
concedido.
·
A SRA. MARINA SILVA- Muito obrigada
Além de alertar, como falei anteriormente, o Ministro, que no Estado do Acre - e já ternos inúmeros
exemplos - se não houver um apoio por parte do Governo Federal, da Justiça brasileira, no plano nacional, muitas vezes, as situações acabam se "resolvendo"através de pressão e de violência. Twernos
vários episódios dessa natureza e não queremos
que se repita Tomanios uma põsição, juntamente
com os Senadores Flaviano Melo, Nabor Júnior e os
dois Deputados Federais, bem como os Deputados
Estaduais e as entidades, pois não nos calaremos face
às irregularidades que estão acontecerdo no Acre.

-

Sabemos que existem grupos muito poderosos, que não respeitam os direitos humanos, que
não respeitam a justiça e acreditam que podem resolver tudo mediante o princípio da lei do mais forte,
de que quem se apresenta à frente do seu caminho
como empecilho deve ser eliminado. Não vamos recuar da nossa posição, ou seja, a de que essas pessoas devem ser investigadas e punidas na forma da
lei. E hoje tivemos uma demonstração disso.
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A equipe da TV Bandeirantes, que está fazendo a cobertura no Estado do Acre. está, nesse momenta, na Polícia Federal prestando queiXas de que
foram ameaçados de morte· por uma pessoa muito figada ao Governador, o Sr. Narciso Mendes, que teria ameaçado a equipe de jornalismo da TV Bancleirantes com tiros, e que haviam conseguido filmar
essa ameaça. Então, o que vimos colocando como
alerta, corno hipótese, começa a· se articular. E se
acontece com jornalistas devidamente armados com · · ·
os seus mecanismos de filmagem - pois filmaram
essas imagens -, quanto mais com simples mortais,
como é o caso de muitas pessoas que estão à frente
desse processo.
Faço questão de fazer esse registro, para que
as providências sejam tomadas. É claro que o Minis· tro Nelson Jobim vai ponderar na forma da lei e de
acordo com a Constituição, mas tenho a certeza de
que, pelo nível de preocupação, S. Exi deve buscar
uma saída para esse impasse, e é o que esperamos. Se um jornalista que está fazendo uma cobertura, que tem todos os meios para registrar uma
ameaça como essa é ameaçado. quanto mal~ um
simples mortal que está à frente dessas pessoas tão
poderosas e que lançam mão de todos os recursos
para não terem os interesses, na maioria das vezes,
mesquinhos. contrariados!
· Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a
Mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 290, DE 1995
Dispõe sobre a concessão de iricentivo fiscal para as pessoas jurfdicas e f~
sicas que participarem do Programa do
Vale-Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), e
dá outras providências.

·o Congresso Nacional decreta:
Art 1Q Fica instituído o incentivo fiscal para as
pessoas jurfdicas e físicas que participarem do Programa do Vale-Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP),
para os trabalhadores urbanos e rurais, que percebam até 5 (cinco) salários mínimos.
Parágrafo único. Equiparam-se ao trabalhador
referido no caput deste artigo, para os benefícios
desta Lei, os servidores públicos da Administração
Federal Direta ou lndireta, ativos e inativos.
Art 2" As pessoas jurídicas e físicas poderão
deduzir do Imposto de Renda devido, as despesas -
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comprovadamente realizadas com o fornecimento
do Vale-Gás.
§ 12 As despesas realizadas durante o períodobase da pessoa jurídica e física, além de constituírem custo operacional, poderão ser consideradas
em igual montante para o fim previsto nesta artigo.
§ 2" A dedução do Imposto de Renda estará limitada no máximo a 5% (cinco por cento) do imPosto devido em cada exercício, podendo o eventual excesso ser transferido para dedução nos 2 (dois)
exercícios subseqüentes.
Art go. São considerados consumidores de baixa renda aqueles cujo consumo de energia elébica
residencial ou rural seja atendido por intermédio de
ligação rnonofãsica e não exceda, no mês, a 75%
(setenta e cinco) quilowatts-hora.
§ 1~ Cada fatura de energia elébica quitada dará
direi1o à percepção de um mico Vale-GáS, que terá
para efeito de identificação e p;õgamento, a expressão
"residencial monofásico" ou "rural monofásico".
Art 4º- O valor pago pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência
de conbibuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e n~m se configura
corno rendimento tributável do trabalhador.
Art. 5" Caberá ao Ministério do Trabalho, através
do Programa de Alimentação do Trabalhador, coordenar, organizar e fiscalizar o Programa Vale-Gás.
Art 6" As despesas decorrentes da aplicação
desta lei no seu parágrafo único, art. 1º, Córrerão à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral
da União para o exercício de 1996.
Art 7• O Poder Executivo regulamentará esta
Lei dentro do prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência
Art 8" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 92 revogam-se as disposições em centrário.
-

Justificação
A disbibuição injusta da riqueza gerada permanece na raiz dos muitos problemas enfrentados pelo
Brasil. Durante muito tempo, prevaleceu a tese de
que o desenvolvimento era condição suficiente para
diminuir a desigualdade social. A experiência demonstrou, no entanto, que é necessário que o país cresça,
mas também crie as condições para que todos os que
nele vivem tenham asseguradas suas necessidades
humanas básicas e possam exercer plenamente e
com dignidade seus direitos como cidadãos.
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Os gastos sociais no Brasil contam com e_scassos recursos fiscais. Entre os pàfses da América Latina, o Brasil é um dos que destina a menor soma
por habitante para às despesas sociais, conforme
dados da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e do Programa Regional de Emprego para
América Latina e Caribe (Prealc). O gasto social do
Brasil em 1990 foi US$129,90, enquanto na Argentina, em 1988, gastava-se US$457.
Além disSo, o investimento social é totalmente
fragmentado institucionalmente, com a superposição
de órgãos públicos e fundos sociais vinCIJados que
engessam a destinação dos gas1os. A pouca eficácia disbibutiva do sistema se deve, em grande medida, à escassez dos recursos, mas também ao seu
inadequado direcíonamento.
Assim, os gastos sociais dificilmente alcançam
os- inais-pobres e com maiores necessidades, geralmente pouco organizados e com pequena foiÇa de
pressão política.
O Brasil é o pafs com maior concentração de
renda do mundo. Enquan1o os 1O% mais ricos detém 48,1% da renda nacional, os 20% mais pobres
concentram apenas 2,6% do total (fonte: Banco
~ ·Mundial; IBGE).
Segundo a Frente Sindical de Federações de
Trabalhadores do Estado dê São Paulo, "cerca de 8
milhões de consumidores de baixa renda estão enquadrados no limite de consumo de 75 quilowalls-hora
Entretanto, há outros milhões de tmbalhadores
que moram nos bairros mais pobres da periferia urbana, e quando suas casas têm energia elétrica é
gmças a ligações clandestinas.
Os trabalhadOres do meio rural não têm qualquer chance de acesso a esse benefício.
Como exemplo, em recente estudo sócio-económico da população do norte do Espíri1o Santo e
sul da Bahia, localidades num mio superior a 5 ou 6
Km dos centros urbanos não são atendidas por nenhum tipo de rede elétrica, embora seus trabalhadores rurais e urbanos, em sua grande maioria, faz uso
do gás engarrafado que é adquirido na cidade mais
próxima, com grande sacrifício financeiro em seus
i nfimos salários.
Na verdade, a criação do Vale-Gás é fundamental no Programa de Alimentação do Trabalhador.
_Se a cesta básica e o tíquete alimentação complementam o tíquete restaurante estendendo os benefícios à famflia do trabalhador, é indispensável
que ele tenha em seu lar o combustível necessário
ao preparo desses alimentos - o GLP (gás engarrafado para uso doméstico), bem essencial nem sem-
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pre disponível aos trabalhadores de baixa renda,
cujo custo assume características de bem supérfluo
em função das necessidades básicas e prioritárias
que precisam ser atendidas com seus escassos recursos.
Os filhos dos trabalhadores de hoje serão os
trabalhadores de amanhã. O trabalhador com mais
saúde, terá menor custo social durante a vida ativa e
maior expectativa de vida, produzirá mais para a sociedade e conseqüentemente para o Estado.
Assim, o grande dP.safio para o País é o de incorporar os milhões de excluídos e elevar o nfvel geral de vida de toda a população, ampliando e dinamizando as políticas sociais.
Por todas essas razões da mais profunda justiça social, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta iniciativa
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Gerson Camata.

(A Comissão de Assuntos Sociais e à
Comissão de Assuntos Económicos - decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O projeto
será publicado e remetido às comiss{les competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

t: lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.363, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 50, parágrafo 1•,
da Constituição Federal, sejam solicitadas, por esta
Casa. ao Exm2 Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro
Sampelo Malan, as seguintes informações de competência do Banco Central do Brasil, devendo a elas
proceder com referencial em dólar:
- Transferências para o exterior, etravés da
conta CC5, nos anos de 1990, 1991, 1992, 1993,
1994 e 1995 (qüanto a eSte última, até setembro).
-Volume de depósitos a vista nos bancos comerciais e oficiais, em dezembro de 1993, julho e
dezembro de 1994, março, junho e setembro de
1995.
- Volume de depósitos compulsórios retidos
pelo Banco Central do Brasil em janeiro, junho, julho
e dezembro de 1994, março, junho e setembro de
1995, especificando compulsório sobre depósHos a
vista, sobre aplicações financeiras, sobre poupança
e qualquer outra modalidade de recursos retidos
pelo Banco Central do Brasil.

- Volume de recursos do Banco Central do
Brasil a receber, através da rubrica "Redesconto" ou
"Empréstimos" ao sistema financeiro oficial e privado
(individualizado), com base em janeiro de 1993, janeiro,junho e dezembro de 1994, março, junho e setembro de 1995.
Tais dados, desejo oonsignar, afigurarTh'le da
mais alta importância para que a Câmara Alta obtenha um perfil, o mais fiel possível_do montante pecu- _
niário movimentado pelo Baiico Central do Brasil.
Trata-se em suma, de informações basilares para diversas outras inferências de natureza eoonômica,
alinente ao País.
Sala das Sessoes, 25 de outubro de 1995. _
Senador João Rocha.
LEGISLAÇAO CITADA

CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas oomissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares
de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República para prestarem, pessoalmenté, informações sobre assunto previamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada
§ 1• Os Ministros de Estado poderão oompare- cer ao Senado Federal, à Câmara dos DepUtados ou
a qualquer de suas oomissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

t: lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.364, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
PLS n2 227195.
Justificação

O projeto já se encontra na Comissão de Educação há mais de 40 (quarenta) dias úteis, tendo as-
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sim ultrapassado o prazo regimental e, considerando
que no dia 20 do próximo mês se comemora o terceiro centenário da morte de Zumbi, estamos requerendo a apreciação deste projeto por este Plenário.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 1995. Senadora Benedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerimento lido será incluído na Ordem do Dia, oportunamente, após manifestação do Presidente da Co01issão de Educação, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO W-1.365, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do arl 281 ,_do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstíCio e prévia distribuição
de avulsos do Parecer da Comissão de Assuntos
Econõmicos relativo à Mensagem n2 317, de 1995,
que submete à apreciação do Plenário do Senado o
nome do Senhor Bento José Bugarin para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Sala das Sessões, 25 de ouiubro de 1995. João Rocha- Elcio AlvaresO SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na
Ordem do Dia da próxima sessão.
·
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lida a seguinte:
Brasília, 25 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 72 do Regimento Interno do
Senado Federal, os Senadores abaixo-assinados
comunicam a Vossa Excelência que passarão a integrar a Bancada do Partido Progressista Brasileiro PPB, decorrente da fusão do PPR com o PP.
Atenciosamente, - Esperidião Amin - Leomar Quintanilha -João França - Lucídio Portella
- Epitácio Cafeteira- Levy Dias.
O SR. PRESIDENTE (Bello Pf'•ga) - O expediente lido por completo vai à publicação.
Sobre a mesa, cf•cic que será lia o pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
OF. GSACV 82123/95
Brasília, 25 de outubro de 1995
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Senhor Presidente,
Cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência e a esta augusta Casa que estou desligandome do Partido Progressista Brasileiro (PPB).
Registro, no entanto, as manifestações de consideração por parte das lideranças do novo Partido
(PPB), que resultou da fusão do PPR com o PP, e
por esse intennédio agradeço de público a solidariedade recebida em todos os momentos.
Agora, atendendo aos apelos de meus companheiros de Sergipe e aos imperativos políticos que
me conduziram a esta Casa, ingresso no PSB (Partido Socialista Brasileiro) de cuja Bancada passarei a
fazer parte no Senado Federal.
Cordialmente, - Senador AntOnio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, antes de iniciar a minha oração, desejo
fazer um apelo. Hoje, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania recebi para relatar um projeto
sobre a prorrogação do mandato dos prefeitos e vereadores, em relação à próxima eleição. Pediria aos
Srs. Senadores que, por favor, extemassem suas
opiniões particularmente, porque existem as favoráveis e as contrárias, por isso gostaria que me dessem a oportunidade de conhecê-las, para que tomássemos uma direção.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que trago hoje a esta Casa é o velho Rio São
Francisco.
EITI entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo,
edição do dia 5 deste· mês, o Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
Gustavo Krause, afirmou que "o Governo Fernando
Henrique vai aRerar conceitualmente o rito dos processos decisórios". "No Brasil - disse Krause -, a tradição é decidir rápido e iiTlJiementar quase nunca".
Ao reportar-me a tal entrevista, tenho em vista
a execução de um projeto que foi anunciado no ano
passado, tendo desencadeado intensa polémica, e
que parece, no entanto destinado a cair na vala comum das obras fortemente alardeadas que jamais
saem do papel. A essa altura, não deve ser difícil
para os nobres pares imaginar que o projeto a que
me refiro é o da transposição das água do Rio São
·Francisco, que, utilizando apenas uma pequena por-
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ção daquele imenso caudal, pode representar o início de uma ação redentora para a economia e para
a qualidade de vida da população nordestina
O anúncio desse projeto, como é do conhecimento geral, provocou celeuma, tendo sido contestado por pessoas e instituições as mais diversas, freqüentemente amparadas em informações precárias,
em velhos preconceitos. Daí a minha preocupação
de retomar a defesa do projeto, cuja viabilidade técnica e econômica demonstraremos a seguir. Antes,
quero registrar o meu protesto paio tratamento que
se deu ao projeto de transposição das águas do Velho Chico, uma vez que o Orçamento de 1995, encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional,
previa apenas. cem milhões de reais para a obra;
quero, desde logo, observar que a questão nordestina parece não ter sensibilizado igualmente alguns
companheiros deste Parlamento, que, em numerosas emendas à peça orçamenl;ária, utilizaram aquela
exígua rubrica como fonte de cancelamento para beneficiar outros projetos.
.
Assim, parece-me fundamental que o Executivo, com o apoio dos Parlamentares e da opinião pública, apresente proposta de crédito adicional para
repor os minguados recursos que, absolutamente
exíguos para uma obra de tal vulto e de tamanho
significado, possa alavancar a consecução do projeto. É' fundamental, também, que o projeto seja apresentado na sua integridade para a sociedade brasileira, dentro de uma visão abrangente e não a partir
de opiniões viciadas, de posturas preconceituosas e
de informações distorcidas.
O que a população brasileira, os políticos e governantes precisam saber, Sr. Presidente, é que a
transposição das águas do Rio São Francisco não ·é
uma idéia estapafúrdia, mas uma proposta antiga
que a falta de coragem, de determinação e de vontade política impediu que viesse a se concretizar. É'
preciso saber, da mesma forma, que esse não é um
projeto paliativq, mas um? proposta para mudar radicalmente a geografia da região, tornado-a mais produtiva e menos dependente do Poder Público; e
mais, que o projeto não beneficia o Nordeste, mas
todo o País. A questão nordestina, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, não é a seca, como acredita a
maioria dos brasileiros, mas a ·irregularidade das
chuvas. A perenização dos rios nordestinos, bem
corno a irrigação de terras férteis, contribuirão para
fixar o homem no campo e para fazer do Nordeste
um agente propulsor do desenvolvimento nacional.
Volto a citar, Sr. Presidente, a entrevista há
pouco referida do Ministro Gustavo Krause ao jornal
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O Estado de S.Paulo, na qual aquela autoridade
critica a desinformação em tomo do assunto, sobretudo as distorções geradas pelos meios de comunicação. "DiSseram, por exemplo, que o projeto custaria dois bilhões de dólares, quando custa apenas
900 milhões de dólares", acusa o Mjnistro, depois de
salientar: "0 projeto de transposição tem nome pomposo, mas é na verdade uma tomada de água, cuja
prioridade fundamental é o abastecimento, e prioridade secundária, a irrigação. A prioridade que per- ·
meia tudo isso, é transformar a transposição num
mecanismo de resistência ao semi-árido".
Salientei; há pouco, que o projeto de perenizar
os rios do Nordeste e reduzir os efeitos e o regime
irregular de chuvas, especialmente nos Estados de _·
Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte,
corno se pretende, jamais se efetivou por falta de
vontade política Uma rápida digressão na nossa
história nos dará essa comprovação, bastando lembrar que no Brasil Império já se falava em interligar
as águas do São Francisco com as do Jaguaribe, de
forma a ampliar a navegação na região. O enqenheiro André Rebouças também proporia, anos mais tarde, a interligação do Velho Chico com os rios das
Bacias do Tocantins e do Amazonas. A questão chegou a ser estudada pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, na década de 30; pelo Governo Getúlio Vargas, na década seguinte; e pelo
Ministro do Interior Mário Andreazza, no Governo João Figueiredo.
. A Região Nordeste, Sr. Presidente, por suas
condições cronicas de miséria, jamais removidas,
tem sido objeto de comiseração de milhões de brasileiros. Entretanto, por desinformação ou reação espontãnea a estratégias politicas e administrativas
equivocadas, tem sido também alvo da ira de milhões de contribuintes, que se queixam do eterno paternalismo governamental em relação à região. Para
esses, o Nordeste tem sido um voraz sorvedouro do
dinheiro pctllico sem qualquer retomo.
A realidade não é esta, e é preciso que nós
parlamentares e a classe política em geral nos esforcemos por demonstrar os -equívocos a que é induzi- -·
da a opinião pública É' indispensável que Governo e
população brasileira saibam que os nordestinos, tanto quanto os brasileiros de outras regiões, estão
também cansados de soluções paliativas e paternalistas; e que saibam também que o Nordeste, uma
vez solucionada a questão da indisponibilidade ou irregularidade dos recursos hídricos, responderá positivamente, com retomo rápido para cada centavo ali
investido.
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A vocação do Nordeste para a agricultura. e
mais precisamente para a agroindústria. parece agora ser consensual. Da mesma forma, não se discute
que a agroindústria é o caminho~ mais iildicado para
reverter a situação de miséria e integrar a região à
economia nacional. Que ninguém du\lide do potencial da região e da população nordestina: mesmo
sem uma política adequada, em termos de planejamento nacional, o Nordeste dá mostra de que tem
determinação para o progresso, como se vê pelos
exemplos mais recentes das regiões de Mossoró, no
Rio Grande do Norte, ou de Juazeiro e Petrolina, na
divisa eritre Bahia e Pernambuco;
Isto posto, pode-se questionar outros aspectos
combatidos do Projeto de Transposição das Águas
do Rio São Francisco. Um deles diz respeito à falta
de vetbas. Ora, as vetbas existem no· Orçamento
Geral da União, apesar da reduzida capacidade de
investimento do Governo. Traja-se, apenas. de definir as prioridades e analisar a relação custo/benefício, salientando-se, mais uma vez, que o éusto do
projeto não é de dois bilhões de dólares, como foi
alardeado, mas sim de 900 milhões de dólares. Em
outros termos, a questão pode ser assim colocada:
ou o Governo investe esses recursps que permitirão
alavancar a economia nordestina. ou continuará com
sua política fraca. pusilànime, de destinar à região
algumas migalhas que, sobre não atenderem à necessidade real, em pouco tempo poderão suplantar
a estimativa que hoje se apresenta
Quanto ao retomo dos investimentos em irrigação, não há muito o que falar, tão sobejos são os resuitados dessa prática agríeola, adotada mundialmente. Para ficarmos na experiência com o semi-árido, citaremos apenas a agricultura irrigada da Califórnia, nos Estados Unidos, que, utilizando uma área
equivalente a apenas .3% do território americano,
abastece 40% do mercado.
Alguns críticos do projeto alertam para eventuais agressõe;? à ecoiO!jia Com todo o apreço que
tenho por aqueles que se manifestam contrariamente ao projeto, devo lembrar que a inexistência de um
relatório de impacto sobre o meio ambiente, se não
permite afastar essa possibilidade, também não permite concluir pela inevitabilidade do desastre. Aliás,
o mais provável é que não haja qualquer impacto
negativo, a julgar por experiências semelhantes já
desenvolvidas, e mais: ainda que houvesse alguma
· agressão desse tipo, o projeto, que não foi sequer
executado em seu detalharnento técnico, poderia ser
compatibilizado, pois não se trata de um "pacote"
blindado. A verdadeira agressão ecológica verificou-

se e ainda se verifica com desmatamento indiscriminado, com políticas sociais e económicas inadequadas e com o sofrimento de milhões de nordestinos,
condenados à pObreza, ao d~esemprego, à doença e
à morte prematura
Alude-se também, freqüenternente, a eventuais
perdas na geração de energia elétrica no sistema
CHESF. Trata-se de uma visão unilateral e egoísta
do aproveitamento das águas do São Francisco- e
aqui volto a citar o Ministro Gustavo Krause, que, ao
advertir para a necessidade do aproveitamento múltiplo e integrado da bacia do São Francisco, na sua
integridade, pôs o dedo na. ferida ao dizer que "ninguém é dono do rio, como alguns acham".
O Projeto de Transposição prevê o bombeamento da água a a uma altura de 160 metros, até
transpor o divisor de águas por um canal de 200 quilómetros de extensão. Na primeira etapa, serão captados apenas 3% da vazão do rio, no município de
Cabrobó, na divisa entre Bahia Pernambuco. Após
a captação, a água será lançada serra acima por
três estações elevatórias até alcançar a vertente do
rio Jaguaribe, quando então passará a escoar·por
calhas naturais.
Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
essa obra permitirá levar parte das águas do São
Francisco a uma distància de dois mil quilómetros,
mas em apenas 200 quilómetros haverá necessidade de canais artificiais. Após a última etapa do projeto estarão sendo irrigados 1,6 milhão de hectares de
terras e perenizados os rios Jaguaribe, Apodi, Piranhas e Várzea de Souza Além disso, o rio São
Francisco poderá ser intenigado aos reservatórios
de Orós, Pedras Brancas, Banabaiú, Choró e Pacoti.
O Velho Chico estará, então, servindo ao semi-árido
dos Estados de Pernafribuco, ceará, Parãlba e Rio
Grande do Norte. O custo dessa obra, confrontando
com os benefícios que proporcionará, toma-se irrisório; é irrisório da mesma forma se analisado numa
perspectiva histórica, levando-se em Conta os recursos que têm sido e que continuarão sendo despendidos por décadas pelo Governo Federal, para atender de forma absolutamente precária às mais prementes necessidades da população do semi-árido.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. ~
um aparte, nobre Senador Ney Suassuna?

e

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Exª, com
muito prazer.

O Sr. Humberto Lucena - Louvo a presença
de V. Ex• na tribuna para abordar, mais uma vez, o
tema da transposição das águas do São Francisco
para o semi-árido do Nordeste, particularmente para
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Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Apenas lamento, nobre Senador, que no Governo esse sonho dos nordestinos tenha sido adiado.
Sabe V. Ex~ que no Governo do Ex-Presidente ltamar Franco havia uma verdadeira euforia em tomo
dessa obra, o Ministro Aluizio Alves a ela se dedicou
de corpo e alma, e inclusive o Ex-Presidente da República chegou a me dizer, que estava dependendo,
para iniciá-la, apenas da decisão· sobre o impacto
ambiental, que até hoje ninguém sabe qual é. Por
outra parte, pelo menos o anteprojeto ficou pronto e
estariam em andamento também as providências
para o financiamento externo, através do Banco do
Nordeste ou do Banco do Brasil. Enfim, uma série
de medidas concretas foram tomadas. A partir do
início do Governo atual tudo isso parou e a única notícia mais nova que tive a respeito da transposição
das ãguas do São Francisco veio do Ministro Gustavo Krause, adiantando-me q\ftl pretendia fazer um
seminãrio, no âmbito do seu Ministério, para discutir
com os diversos segmentos da sociedade, a nível
nacional, a importância da obra, sobretudo mostrando que nela não havia nada de prejudicial aos demais Estados e nem tampouco à própria perenidade
do Rio São Francisco ou à continlJação do trabalho
das hidrelétricas que estão ali funcionando. Fora daí
nada se sabe a respeito do assunto. É por isso que
estou achando muito bom o pronunciamento de V.
Ex•, que coloca novamente o tema sobre a mesa
Digo, sinceramente, como nordestino, que hoje estou sem esperanças maiores de que, no aluai Governo, tenhamos iniciado essa obra de redenção do
semi-ãrido do Nordeste.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, ilustre Senador Humberto Lucena
Ontem o Ministro Krause, na Comissão do Vale
do São Francisco, mostrot.Hlos que o Velho Chico é
o responsável por 65% das águas do Nordeste;
4,5% é de águas subterrâneas e outros reservatórios hoje existentes.
O Sr. Roberto Requiao - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senador Requiao.
O Sr. Roberto Requião - Senador Ney Suassuna, quero aparteá-lo atendendo ao pedido inicial
da sua peroração, sobre a prorrogação de mandatos
de prefeitos e vereãdores.
O SR. NEY SUASSUNA - Eu pediria a V. E#,
Senador, que conversássemos depois sobre essa
questão - foi o apelo que fiz -, porque o tema do meu
discurso é o São Francisco. Eu pedi que, particular-
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mente, depois, os Senadores me dessem as suas~
informações.
O Sr. Roberto Requiao - De qualquer forma,
quero, publicamente, deixar a minha impressão sobre essa proposta, que é de imoralidade absoluta,
tão imoral quanto uma suposta proposta de prorrogação do mandato dos Senadores para 16 anos. O
País não pode resistir mais a esses casuísmos. Principalmente neste momento em que prefeitos fecham
as suas prefeituras e trabalham meio expediente,
toma-se absolutamente incompreensível o desejo de
prorrogar esse suposto-martírio.
O SR. NEY SUASSUNA - Encerrando, Sr. Pre~
~
sidente...
O Sr. Waldeck Omelas - Permite-me V. Ex"
~um aparte?
~~
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senadar Ornei as.
·
~ O sr. Waldeck Omelas - Senador Ney Suassuna, quero inicialmente confessar a minha surpresa
com o tema do pronunciamento de V. E# - com-~~
preendo até que V. Ex• estivesse inscrito para. !alar
sobre ele-, pois ontem, como V. Ex• mesmo disse,
V. Exª teve oportunidade de assistir à exposição do
Ministro Gustavo Krause, na Comissão do Sao Francisco. Há, nesta Casa, uma Comissão que busca
exatamente valorizar, recuperar o São Francisco,~
preservar o rio, cujas condições ambientais estão se
~ deteriorando e se degradando passo a passo, para
permitir exatamente que ele possa vir a cumprir essa
função que se espera, a de ser a grande via hídrica
de salvação do Nordeste. O São Francisco é um rio
que reúne, que acumula 68% da água de superfície
no Nordeste, mas que tem a sua própria bacia, 58%
dela, na região do semi-ãrido, uma região que tem
os mesmos problemas de seca, de pobreza, de
fome, de dificuldades dos Estados que mais têm deficiências hídricas no Nordeste, a saber o Ceará, a~
Paraíba, o Rio Grande do Norte e outros. De modo
que manifesto a minha surpresa, porque V. E# ouviu o Ministro Gustavo Krause dizer que se trata de
um falso dilema a questão de sermos contra ou a la~ vor da transposição das águas do sao Francisco.
Falo com total isenção a esse respeito, porque a forma como tenho me portado como Relator da Comissão do São Francisco tem demonstrado isso. Queremos, sim, todos, viabilizar água para o Nordeste,
mas não podemos fazer isso de uma forma precipitada, de uma forma tecnicamente insustentável, com
base num estudo que não chega a ser um projeto e
que não tem ainda um Relatório de Impacto Ambiental que demonstre efetivamente o seu impacto e, ~ .
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bretudo, que não contemplava um trabalho prévio de
recuperação do São Francisco. Qualquer brasileiro,
de qualquer parte do País, há de, em primeiro lugar,
tratar de preservar esse curso dágua. Porque se o
Nordeste com o São Francisco é problemático, sem
o Nordeste será muito pior. De maneira que manifesta a minha surpresa e espero que possamos encaminhar essa questão de modo racional, de modo
sensato, fazendo um projeto integrado, que seja capaz de atender a todo o Nordeste, e que não venha
a ser causa do agravamento da grave enfermidade
que afeta o rio São Francisco.
O SR. NEY SUASSUNA - Darei ao nobre Senadar, mal termine a oração, cópia do discurso, para
V. EX' confirmar que nada mais ponderado. Estamos
pedindo apenas que este assunto não saia da pauta.
E mais: que seja, o mais rápido possível, executado,
com todas as cautelas, o projeto de transposição
das águas do São Francisco. ,
Encerrando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero apelar ao Governo Federal para que
reestude o projeto e providencie, para a sua execução, os recursos necessários. e conclamar também
os colegas desta Egrégia Casa a unirem os seus esforços objetivando a démarrage d.este projeto, que
pode representar uma solução definitiva para a crônica miséria que assola o Nordeste e uma contribuição inestimável para a consolidação da economia
nacional.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder, porque preciso fazer
uma comunicação de interesse do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra, para uma comunicação de Liderança.
ao nobre Líder do PSB, Ademir Andrade.
O SR. ADEM IR ANDRADE (PSB-PA. Para
uma comunicação pela liderança. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria,
em nome do meu partido, e aqui falando em nome
do Governador de Pernambuco, Miguel Arraes, Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro, de
registrar o nosso alívio, a nossa satistação de ver ingressar no nosso Partido o Senador Antonio Carlos
Valadares, um companheiro que tem sido insistentemente convidado por nós, pelo Governador Miguel
Arraes e por outras lideranças expressivas do Partido Socialista Brasileiro.
O Senador Antonio Carlos Valadares começou
a fazer política desde jovem. Foi Prefeito do Município de Simão Dias, no Estado de Sergipe, com 23
anos; foi Deputado Estadual, por duas legislaturas,
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no Estado de Sergipe; foi Presidente da Asserrtlléia
Legislativa; foi o Deputado Federal mais votado do Estado de Sergipe; foi Viee-Governador daquele Estado
e, posteriormente, Governador, de 1987 a 1991.
Agora, nas eleições de 1994, foi eleito pela coligação "0 Povo na Frente", formada peio PSB, peio
PC do B, pelo PP e pelo PT, coligação que trouxe os
dois Senadores do Estado de Sergipe para esta
Casa: Senador Antonio Carlos Valadares e Senador
José Eduardo Outra, do Partido dos Trabalhadores.
Lamentavelmente, o Governador que estava
ao lado deles não foi eleito, o nosso companheiro
Jackson Barreto.
..
Junto com o Senador Antonio Cartas Valadares, ingressam também no PSB um Deputado Federal do Estado de Sergipe e dois Deputados Estaduais, entre inúmeras outras lideranças.
Quero ressaltar que. nesta Casa, ao longo de
todo este ano e com a nossa convivência política, o
Senador Antonio Carlos Valadares tem-se colocado
como um homem que se afina com as idéias e com
o programa do Partido Socialista Brasileiro. Nossos
votos têm sido iguais em todas as emendas-apresentadas pelo Governo Federal. E creio que, agora,
numa bancada de dois Senadores, poderemos fazer
um trabalho melhor em nome do nosso Partido e,
evidentemente, buscando estreitar, cada vez mais,
as nossas relações com o Partido dos Trabalhadores e com o Partido Democrático Trabalhista, incfusive com o Partido Popular Socialista, do nosso companheiro Senador Roberto Freire.
Creio que o nosso Bloco de oposição se tortaIeee, no Senado Federal, com o ingresso do Senador Antonio Cartas Valadares no Partido Socialista
Brasileiro.
Portanto, que fique registrada a nossa alegria e
a nossa satisfação peia sua filiação ao PSB.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da prasidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio Gampos, 2'1 Vire-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
Diretora sente-se feliz em registrar a presença. neste plenário, do nosso ex-Presidente do Senado Federal, ex-Governador do Estado do Mato Grosso - e
chegou a ·exercer interinamente a Presidência da
República, no seu período de Presidente do Senado
- José FrageiH.
É uma honra tê-lo em nosso meio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - Esgotado o período destinado ao Expediente.
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Passa-se à
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será Hdo pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nº-1.366, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
interno, requeiro inversão da Ordem.do Dia, a fim de
que a matéria constante do item n2 5 seja submetida
ao Plenário em terceiro lugar, após a deliberação sobre o Requerimento n21.222, de 1995.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carrpos)- Aprovado o
requerimento, será Cll11prida a qeliberação do Plenário.
ltem1
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n2 1oo, de 1995 (n2 373195,
na Casa de origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de conbibuições previdenciárias devidas pelos empregadores
em geral, na forma que especifica, e determina outras providências, tendo
Pareceres:
~ ~~ de Plenário, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais, 12 pronunciamento: favorável ao Projeto com emenda n2 3, de redação, que apresenta, e contrário às emendas n2s 1 e 2; 22 pronunciamento: contrário
às emendas n2s 4 a 14; e
- n2 660, de 1995, da Comissão de
Assuntos Econômicos (conforme Requerimento n2 1.216, de 1995, de audiência), favorável ao Projeto e à Emenda n2 3, e contrário ~ Emend~ n2s 1 , 2 e 4 a 14.
A matéria constou da Ordem do Dia de 19 de
setembro último, quando teve sua votação adiada
para hoje.
Passemos à votação do projeto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercfcio, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N21.367, DE 1995
Sr. Presidente,
Nos termos do art 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Projeto de Lei da
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Câmara n2 100/95 e para os requerimentos de destaques requeridos.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT.- José
Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo- ~
tação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação nominal do projeto.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a
palavra
Ex~
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, o parecer do nobre Relator Geraldo Melo se inicia contrapondo a duas visões divergentes quanto ao mérito do projeto: uma,
que se opõe à concessão desse benefício, por entender que essa é uma atitude de resistência. ao pagamenlo de tributos. Portanto, julga necessário que
o Estado tome medidas que facilitem a recuperação
desses tributos, que normalmente estão sendo objeto do não pagamento por parte das empresas. A outra: julga necessário que o Estado tome algumas
medidas que facilitem a recuperação do empresariado nacional, atingido por sucessivas experiências
em matéria de politica econômica
O nobre Relator opta pela segunda, argumentando que o Estado é uma criação da sociedade
para servi-la, tendo como papel fundamental o de
garantir os direitos do cidadão, segundo o Relator,
atingidos por medidas Jornadas pelo Estado.

v.

Dev~ ressaltar que, ao servir essa parcela
da sociedade, beneficiada por esse projeto, continuamos "de costas" para outra parcela, muito mais
numerosa, para qual a expressão "o direito do cidadão" não tem sido mais do que uma ficção. São os
11 milhões de aposentados e pensionistas que recebem R$1 00 mensais porque a Previdência não tem
arrecadação suficiente para conceder benefícios
maiores. São os 40 milhões de cidadãos que vivem
abaixo da Unha de pobreza e que não recebem do
Estado o serviço de Saúde e Educação minimamente satisfatórios.
Se queremos discutir seriamente a questão
dos direilos do cidadãos, devemos considerá-los
prioridade máxima
Mesmo não guardan:lo relação com a questão da
garantia de direitos do cidadão, o projeto tem o mérito :
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de proporcionar condições para que pequenos e médios-"
erq:>resários qlitem as suas áiViclas oom 0 INSS.
~
Como bem observa 0 nobre Relator, 0 projeto
não beneficia sonegadores, mas sim empresas que
declaram as suas obrigações, mas não as recolhem
por falta de dinheiro. É uma situação que merece a
nossa anãlise e preo_cupação. No entanto, os argumentos oferecidos até o momento não permitem o
endosso dessa tese. Como saber se a totalidade ou
mesmo a maioria dos devedores encontram-se efetivamente nessa situação?
A retirada do regime de urgência dessa matéria
não favoreceu sua adequada instrução.
Ainda não temos em mãos dados mínimos
para o julgamento da questão: o volume das dívidas
que estão sendo parceladas, o valor da anistia que
estaremos concedendo às multas acumuladas e o
percentual devido por empresas com faturamento
anual superior a um certo pall!mar.
Apresentamos uma série Je emendas a esse
projeto e estamos solicitando destaque para votação
em separado de quatro emendas - Emendas de n"- 7,
8, 9 e 1O- que dizem respeito à anistia das multas.
Deve-se registrar, -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, que as empresas parcelaram os seus
débitos em 60 meses mediante a· Lei n" 8.212, de
1991; repactuaram-nos em 96 meses graças a Lei n"8.620, de 1993, com perdão de 50% das multas. Terão agora mais 50% das multas perdoadas em função desse projeto. Existe inclusive um parágrafo que
prevê a anistia das multas pelo fato de o empregador ter recolhido a parcela do trabalhador e não ter
repaSsado para a Previdência Social. No nosso entendimento, se aprovarmos esse parágrafo, estaremos institucionalizando a apropriação indébita, mesmo que seja por parte dos Estados, Municípios, Distrito Federal e cooperativas de trabalhadores.
Em função disso, encaminhamos a votação
contrária ao projeto ora em discussão e favoravelmente às Emendas n"-s 7, 8, 9 e 1O.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, para
encaminhar a 'lotação. S: Ex• dispõe de 5 minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nosso encaminhamento é favorável à aprovação do presente projeto
de lei da Câmara Federal. E o fazemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na exala compreensão das
dificuldades por que passa a economia brasileira,
dos apertos por que passam as empresas, principalmente as pequenas e médias. E o fazemos também
porque entendemos que o projeto de lei foi muito
bem elaborado e redigido: concede apenas 50% de
redução no pagamento das multas. Por outro lado,
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objetiva, nesse instante de crise da economia, de
falta de recursos financeiros, beneficiar, além das
empresas, também os Estados, Municípios e o Distrilo Federal. É importante que se saliente esse aspecto, uma vez que todos nós, no Senado da Rep(blica, temos sustentado a difícil situação financeira por que
passam os Municípios e os Estados brasileiros.
TratH;e, portanto, de uma oportunidade de elerecermos sugestões para amenizar a situação desses
entes p(blioos. Vale ressaltar que 0 projeto de lei beneficia entidades beneficentes de assistência social,
conforme está estipulado no seu Parágrafo 6"- do art.
1 ~. bem como os assalariados, de acordo com o que
dispõe 0 art 3"-, que determina textualmente:
•Art 3"- - O assalariado que tiver o seu
contrato de trabalho rescindido por qualquer
motivo poderá, quando da readmissão, regularizar sua situação junto à Previdência
Social, sendo-lhe assegurado o parcelamento em até 96 vezes das contribuições referentes ao perfodo de desemprego."
Portanto - repito - o projeto ora em discussão
favorece as empresas que produzem neste PaíS; a
União, os Estados e os Municípios que estão endividados, que estão atolados; as entidades beneficentes de assistência social; e também o trabalhador
brasileiro, o assalariado. Daí por que, Sr. Presidente,
Srªs e Sr5. Senadores, encaminhamos favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei devido
ao seu alto alcance social, econõmico e financeiro.
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra, para encaminhamento de votação, ao
-Senador Geraldo Melo, que· disporá de 5 minutos
para o seu pronunciamento.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, resolvi ocupar o tempo de V.
Ex"s em tomo dessa questão porque fui o relator
desse projeto na Comissão de Assuntos Ecóflômicos e porque ouvi, com atenção, o competente encaminhamento feito pelo Senador José Eduardo Outra. Entretanto, S. Exª_ sugere que se submeta à
apreciação da Casa uma ponderação. Pela colocação de S. Ex•, parece que estamos optando entre
conceder o benefício do parcelamento aos contribuintes em atraso e negar o benefício da Previdência Social a milhões de trabalhadores e de aposentados brasileiros. Na verdade, por mais inteligente
que seja a colocação, esse é na verdade um dilema
que não existe, porque negariamos o direito a trà:Jalhadores se estivéssemos modificando a legislação que dá
a eles o direito de cobrar da Previdência a assistência
que o Estado garante aos seus contribuintes.
Na realidade, os direitos dos trabalhadores sao
slbsistentes, independente do fato de os contnbulntes ·
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recolherem ou nã:J suas taxas. O segi.J"ado da Previdência tem o dire~o de receber os seus benefícios mesmo
que todos os contnbuintes estejam em atraso.
O problema que se pretende resolver, de certa
forma, ajuda a dissipar as preocupações do Senador
José Eduardo Outra. Porque o que se está procurando resolver é a entrada de recursos na Previdência
para que ela possa atender, prestar os serviços aos
senhores segurados, utilizando a sua própria receita.
que não está ingressando em seus cofres, sem precisar recorrer a fontes onerosas. Na realidade, tratase de situações que não envolvem nenhum tipo de
conflito. A questão entretanto é que, do ponto de vista da Previdência, as obrigações dos contribuintes
não estão sendo cumpridas. Embora reconhecidas,
escrituradas e lançadas pela imensa maioria deles,
os contribuintes· não estão recolhendo, em virtude
das dificuldades que se abateram sobre a empresa
nacional. E que empresa nacional é essa que está
em dificuldade? Serã que esse parcelamento se
destina a beneficiar as multinacionais que operam
no Brasil? Serã que se destina a beneficiar os banqueiras? Será que se destina a beneficiar as grandes corporações em todos os setores da economia?
Não é para essas empresas que se está propondo o
parcelamento, porque essas não estão afetadas
pela crise; essas estão com suas contribuições em
dia, e para elas tanto faz que 0 Congresso Nacional
concorde ou não com 0 parcelamento.
Sr. Presidente, fico pensando em um amigo
que tenho em uma pequena cidade do Rio Grande
do Norte, dono de um "barzinho" em Caicó, que tem
três garçons e que há mais de dois anos não recolhe
à Previdência porque não tem dinheiro para pagar. É
para ele que se destina o parcelamento que 'JOtaremos esta tarde. É para ele e para a empresa naciona!, descapitalizada, financeiramente em dificuldades, em uma hora em que, para suprir a sua deficiência de capitel, é obrigada a recorrer a um sistema bancário que lhe cobra juros escorchantes.
Por isso, e por compreender a urgência tanto
da Previdência Social - que precisa dos recursos
para atender '! esses m~lhões de trabalhadores que
preocupam o Senador José Eduardo Outra - quanto
à dos contribuintes, que precisam normalizar a sua
vida e fazer um parcelamento, é que, como Relator
da Comissão de Assuntos Econômicos, rejeitei todas as emendas e propus - como proponho e reitero
a proposta ao Senado Federal o que aprovasse o
Projeto, como veio da Câmara dos Deputados, com
a emenda de redação do Senador Lúcio Alcântara
Por isso, o PSDB encaminha favoravelmente à
aprovação do Projeto.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE" (Júlio campos) - Concedo a palavra. para encaminhar, ao Senador Jader
Barbalho.
o SR. JADER BARBALHO (PMDIH'A. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presiden,
te, Sr"s e~ Srs. Senadores, a liderança do PMDB no
Senado recomenda a aprovação do Projeto, não só
por argumentos que jã ·foram expostos favoravelmente ao projeto, levando em conta a crise que abala a maioria das empresas no País, particularmente
as pequenas e médias, como hã mais um dado, que
é o parcelamento - e não foi dito aqui, ou pelo menos não foi ressaltado - relativo à parcela do empregador. Portanto, não haverá parcelamento das contribuições relativas aos empregados, mas sim so~ mente em relação à parcela relativa ao empregador.
Além disso, Sr. Presidente, hã o benefício para ~
as cooperativas agrícolas no País; benefício que
também se estenderá aos trabalhadores autônomos
e aos assalariados que toram demitidos e que ficaram fora da abrangência da Previdência Social.
Portanto, Sr. Presidente, levando em conta a
sruação grave em que vive a grande maioria das
pequenas e médias empresas brasileiras, considerando que o projeto beneficiará não só as empresas
mas também os assalariados e as cooperativas, e
que o benefício incide única e exclusivamente sobre
a contribuição do empregador, nunca sobre a contribuição do empregado, a liderança do PMDB recomenda à Bancada a aprovação do Projeto.
0 SR. HUGO NAPOLEÃO _ Sr. Presidente,
peço a palavra~ para encaminhar.
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Corice- ~
do a palavra, iJara encaminhar a votação. ao Senador Hug~0 Napoleão, Líder do PFL.
~_
~

Ã

O SR. HUGO NAPOLE O (PFL- PI. Para en- ~
caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Srªs e S~. Senadores, a Liderança do
Partido de Frente liberal recomenda igualmente o
voto "sim" aos companheiros por todas as razões
aqui expostas, e porque esse Projeto de Lei visa sanar a situação difícil das pequenas e médias empresas, considerando que o mesmo dará condições
para que eles possam parcelar os seus débitos com
a Previdência, regularizando-os, sobretudo por que
se destina ao trabalhador.
Por essas razões, também o PFL é a favor da
aprovação do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o Projeto. (Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que tomem os
seus assentos porque iremos proceder à votação
nominal.
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Todos ~os Srs. Senadores já registraram suas
presenças? Daqui a pouco desligaremos o painel
para, em seguida, procedermos à votação nominal.
Peço oos Srs. Sena:lores que permaneçam em plenário, pois ha.terá inúmeras vota<;:OOS na tarde de hoje.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDE1-lTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação. à Senadora Júnia Marise, do PDT.
~
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Senadores, o Projeto tem alguns equívocos. O primeiro deles é que é abrangente e, certamente, beneficiará aqueles que não têm a responsabilidade de manter os compromissos com a Previdência Social. Ent~>etanto, existe, no Projeto, uma
questão que reputo de grande importãncia. O projeto
beneficia os Municípios, os Estados e o Distrito Federal. O que está ocorrendo com ie]ação aos Municípios brasileiros - e constato isso nos Municípios
mineiros - é que a grande maioria está em débito
com a Previdência e o Governo Federal está exigindo a quitação desses débitos, a fim de que o Governo possa realizar conllênios de fundamental importáncia na área da educação, saúde e saneamento
básico com esses Municípios. Se ~ssa é a condição
do Governo Federal, certamente isso está trazendo
grandes prejuízos para os nossos Municlpias. Considerando-se alguns pontos equivocados desse Projeto que. da forma abrangente, beneficiará ou, quem
sabe, tr.
uma certa anistia àqueles empregadores
que são maus pagadores, temos que analisar principEJrr;er.:e a questão da maioria dos Municípios brasiie!ccs q:.:ll. f:'aücamente, estão em situação de in5ol-

.,:a

vêncla..

-- _- -'-- _- __ ----

Quem manifestar meiJ voto favorável ao Projets ~ e,-r:endas de destaque do Senador José
Edu::.f.:!Q r;t.:~~a. porque entendo que a partir da aprovaç-lV dB~tas -srr-.endas certamente o projeto será

w

G

r::Gih~r

9.,::sr7;:;iy::;ado.-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,

peço -a-p::úi\iTS para e:ncaminhar a votação.
O SR. PR-ESIDENTE (Júlio Campos) - Conceca a pal2.vra, para encaminhar a votação, ao nobre
S8f·adr.,r csporicião Amin, Lidar dó Partido ProgressL5~;;,

i:;-G:;i;:;:!o..

-

-

O SR. ESPEP.iDIÃO AMIN (PPB-SC. Para encamir',-,~ a vc:a.ção. Sem revisão do orador.) - Sr.
Pre.;:.Jen:b, a :alocação que pretendo fazer aqui, va!e; 'G~~"'e c; o e>oaço do meu Partido, é de advertênc:a. :=:ssi; ?rcj;Sto Já teve sua tramitação retardada
p;::• ·~! .. ~;s!(.,;::s de :12.tureza moral, ética, _legal e tarn-tér7'! n rrc-:ss~1:J_ade de regulariZação de importantes
e Ç/"':Nes s:tL:-ações de Municípios, enipreSas públi, cas,
~sfidv.s e empresas privadas, sustentam essa
.

a

~
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iniciativa. Quero deixar ~ aqui consignado, independentemente das emendas que foram apresentadas, que é princípio constitucional, e princípio do
Sistema Tributário Brasileiro, o da universalidade.
E quando se permite que alguém possa parcelar com um bônus - no caso de 50% - as importãncias devidas a título de multa, esse princípio da universaliaade vai ser condão ou para estender essa
redução a quem já tenha feito parcelamento sem tal
~ redução ou vai representar a aposição de um veto
pelo próprio Executivo, se tiver que fazer a conta
dessa isenção de multa, que será, pelo princfpio da
universalidade, alcançável ou requerível, pelo menos, por quem quer que se sinta em situação semelhante, tendo feito uma transação mais desfavorável.
Reconheço várias questões quanto ao mérito,
mas gostaria de deixar essa advertência assinalada
no momento do encaminhamento da votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jüio Campos) - Votação
nominal do Projeto de Lei da Câmara n" 100195. A
Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares.
~·as Srs. Senadores já pOdem votar, sem prejuízo das emendas. (Pausa.)
Votarão SIM a favor do projeto; e NÃO contra o
projeto.
(Procede-se à votaçao)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
A. Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da
Távola-- Bello Parga - Bani Varas - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim Fernando Bezerra - Raviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jsder Barbalho - Jefferson Peres - João França João Rocha - Joel de Hollanda ~- Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José Aglipino - José Alves José Arruda - José Bianco - José Fogaça -José lgnácio - Júnia Marise- Levy Dias- Lúcio AlcântaraLúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda Nabor Júnior :: driolre Quinan - Osmar Dias-:.. Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Sérgio Machado - Valmir Campelo- Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas.
VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva .:. Esperidião Amin - José
Outra - Lauro Campos - Lucídio Portella - Marina
Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Júl~o Campos) - Votaram SIM 59 Srs. Senadores e NAO 6.
Não howe abstenção.
Total: 65 votos.
Aprovado o Projeto de lei n'l- 100, de 1995 da
Cãmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Advirto
os Srs. Senadores que todos os requerimentos terão
votação nominal, de acordo com requerimento do
Senador Eduardo Suplicy. aprovado pelo Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Renan Calheiros.
É lido o seguinte:
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N2 100, DE 1995
(N2 373/95, na Casa. de origem)
Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiçoes previdenciárias
devidas pelos empregadores em geral, na
forma que especifica, e determina outras
providências.

O Congresso Nacional decreta::
Art 1~ Excepcionalmente, nos 180 (cento e oitenta) dias subseqUentes à publicação desta lei, os
débitos pendentes junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referentes a .contribuições do
empregador, incluídos ou não em notificação, relativos a competências anteriores a 1~ de agosto de
1995, poderão ser objeto de acordo para pagamento
parcelado em até 96 (noventa e seis) meses.
§ 12 Para a apuração dos débitos, no ato do
parcelamento, será considerado o valor original,
atualizado pelo índice oficial utilizado pelo INSS.para
correção dos seus créditos, com redução de 50%
(cinqüenta por cento) das importâncias devidas a título de multa, sendo total a isenção no caso dos Estados, do Distritp Federal_e dos Municípios.
§ ~ A redução da multa, prevista no parágrafo
anterior, aplicar-se-á, também, na hipótese de pagamento à vista de débitos parcelados ou não.
§ 32 O acordo será levado em termo específico, respondendo como seus fiadores os acionistas
controladores e seus diretores com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações
nele assumidas, por dolo ou culpa, óu em caso de
insolvência ou extinção da pessoa jurídica
§ ~As empresas que possuam acordo de parcelamento com o INSS poderão reparceiar seus débitos nas condições previstas neste artigo, não se
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aplicando, neste caso, o disposto no § 5º- do art. 38
da lei n'l- 8.21 2, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela lei n'l- 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 5º- Os Municípios, os Estados, o Distrito Fe-dera! e as cooperativas agrícolas poderão optar, excepcionalmente; por parcelar as contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, quando
referentes a competências anteriores a 1~ de agosto
de 1995, em até 12 meses, na forma prevista neste
artigo, ou nos termos do art. 27 da lei Complementa r n'l- 77, de 13 de julho de 1993, gozando também
da isenção total das multas.
§ 52 Aplica-se, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior às entidades beneficentes de assistêncía social que atendam aos requisitos estabe- lecidos nos incisos III e v do art 55 da lei n'l- 8.212,
de 24 de julho de 1991.
§ ~ Aplicam-se aos parcelamentos concedidos
nos termos deste artigo as condições estabelecidas
nos §§ 12 e~. 32 e ~do art. 38 da lei n'l- 8.212, de
24 de julho de 1991.
§ 82 O parcelamento do débito acordado- nos -termos deste artigo serã automaticamente rescindido em caso de inadimplência de qualquer parcela ou
falta de pagamento de contribuições devidas, restabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e
ficando o INSS obrigado, de oficiei, a proceder à
execução judicial do saldo devedor em até 90 (noventa) dias.
§ ~ Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar parcela inferior a 300 (trezentas) UFIR.
Art ~ Os débitos referentes a contribuições do
empregado autõnomo, incluídos ou não em notificação, relativos a competências anteriores a 12 de ju~ho de 1995, serão objeto de acordo para pagamento parcelado em até 96 (noventa e seis) meses.
Parágrafo único. Para a aprovação dos débitos
no ato do parcelamento será considerado o valor ori-ginal, atuafizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para correção dos seus créditos não
incidindo sobre essas importâncias nenhum acréscimo a lítulo de multa.
Art 32 O assalariado que tiver seu contrato de
trabalho rescindido, por qualquer causa ou motivo,
poderá, quando da readmissão, regularizar sua si1\Jação junto à Previdência Social, senda-:lhe assegurado o parceiamento em até 96 (noventa e seis)
meses das contribuições referentes ao período de
desemprego.
Parágrafo único. Para apuração do valor das
contribuições referentes ao período de desemprego ·
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do trabalhador será considerado o valor original,
atualizado pelo índice autorizado pela Seguridade
Social para correção dos seus créditos, não incidindo sobre esse montante qualquer acréscimo a título
de multa
Art. 42 O art. 20, o § 22 do art. 31 e do art. 89
da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação
dada·pelo art. 2" da Lei nQ 9.032, de 28 de abril de
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 20.
Salário-de-contribuição
até249,80
de 249,81 até 416,33
de 416,34 até 832,66

~
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te, que não comporte compensação de uma
só vez, serã atualizado monetariamente.
§ 62 A atualização monetãria de que
tratam os §§ 42 e 52 deste artigo observará
os mesmos critérios utilizados na cobrança
da própria contribuição.
§ 72 Não será permitida ao beneficiário
a antecipação do pagamento de contribuições para efeito de recebimento de benefí-

cios."
Alíquota em%
8,00%
9,00%
11,00%

Art. 520s arts. 86 e 128 da Lei nQ8.213, de 24
de julho de 1991 , na redação dada pelo art. 32 da Lei
nQ 9.032, de 28 de abril de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação;

Art. 31 .••••••••••.••....••.••••••••.•.••..••.••••-·--.

"Ar!. 86. O auxffio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da
_capacidade funcional.

§ 2'- Entende-se como cessão de mãode-obra a colocação ã disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos não relacionados diretamente
. com as atividades normais da empresa, tais
como. construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilãnCJã e outros, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
Art. 89. Somente poderã ser restituída
ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
§ 12 Admitir-se-A apenas a restituição ou
a compensação de contnbuição a cargo da
empresa, recolhida ao INSS, que, por sua natureza, não tenha sido transferida ao custo de
bem ou serviço oferecido à sociedade.
§ 22 Somente poderá ser restituído ou
compensado, nas contribuições arrecadadas
pelo INSS. valor ·decorrente das parcelas referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta lei.
§ 32 Em qualquer caso, a compensação não poderã ser superior a 300h> (trinta
por cento} do valor a ser recolhido em cada
competência
§ 42 Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão restituídas ou
compensadas, atualizadas monetariamente.
§ 52 Observado o disposto no § 32, o
saldo remanescente em favor do contribuin-

Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas
nesta lei e cujo valor de execução, por autor,
não for superior a R$4.897,99 (quatro mil,
oitocentos e noventa e sete reais e noventa
e nove centavos}, serão isentas de pagamento de custas e quitadas imediatamente,
não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil."
Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Ficam revogados os arts. 81 da Lei nQ
8.213, de 24 de julho de 1991, e demais disposições
em contrário.
REQUERIMENTO N•1.368, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimenfo
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 1, apresert!ada ao PLC nQ 100/95.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. -

Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Em votação o requerimento do Senador Bello Parga
Não hã encaminhamento de votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento acionem a tecla "sim", e os que são contra o re- querimento do Senador Bello Parga, "não".
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O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - V. Ex•
tem a palavra pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. parece-me que o pedido do Líder do PT era em relação à
matéria de fato, não ao requerimento. ·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passo a
ler o requerimento do Senador Eduardo Suplicy:
"Nos termos do art 294, do Regimento
Interno, requeiro votação nominal para o
Projeto de lei da Câmara n" 100/95 e para
os requerimentos de destaque."
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (J!JiiO Campos) - V. Ex•
tem a palavra pela ordem.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão dó orador.) ~ Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, entendo que esteja equivocada a redação do requerimento, mas o objetivo do
mesmo é que seja adotado procE(dlmento de vota,
ção nominal para as emendas que serão votadas
em separado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não havendo- objeção do Plenário, passa-se à votação da
matéria, como requer o líder do PT.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, gostaria que ficasse claro se
estamos votando destaques ou destaque para votação em separado. Pela leitura do requerimento, feita pelo Senador Renan Calheiros, parece que o que ·
está sendo pe(lido é o éfestaque para votação em
separado. Mas, ao que parece, o requerimento
pede destaques e não destaque para votação em
separado - DVS.
Gostaria que a Mesa esclarecesse essa questão, embora eu não tenha nada contra a sua decisão, que segue a sugestão do Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - São
destaques para votação em separado.
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à
votação do que foi abordado agora
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA- O quorum necessário é o mesmo para aprovação do destaque
em votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Exalamente. Trata-se de votação simples, por maioria
simples.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
intuito de colaborar com a Mesa, eu sugeriria a V.
Exª-, se possíver, com a anuência dos líderes, que
todos os . requerimentos sobre matéria destacada
fossem aprovados. Em seguida, procederíamos às
votações nominais para cada matéria destacada
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esse é
o procedimento regimental.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Faríamos avotação global de todos os requerimentos e, depois,
para cada matéria destacada, procederíamos à votação nominal.
_0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Regimento não permite que seja feita a votação global ·
dos requerimentos destacados. Teríamos· de votálos caso a caso, simbolicamente.
O SR. WALDECK ORNELAS -Sr. Presidente, .
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pela
ordem. Sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece que há um segundo equívoco no requerimento.
Pelo que estou entendendo, o destaque de votação
em separado só se aplica ao texto da lei aprovada e
não às emendas que não toram votadas. Gostaria
. que a Mesa esciarecesse isso.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - 0 projeto foi votado ressalvadas as emendas. Agora, estamos votando emenda-por emenda
O SR. WALDECK OFINELAS - Mas, se·as
emendas não fazem parte do corpo do projeto e não
têm parecer favorável do Relator, não lhes cabe
destaque. de votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carrpos) - De acordo com o Regimento, sim, há essa possibilidade.
Vamos ler os requerimentos dos destaques.
O SR. JAOER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
·
palavra V. Exª-
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
creio que o autor do requerimento deseja que as
emendas apresentadas que mereceram parecer
contrário do Relator possam ser votadas, tendo
como base a votação nominal.
Creio que da parte das lideranças não há inconveniente algum que a façamos desta forma: podemos votar emenda por emenda - parece--me que
são cinco -, nominalmente. É esse- o objetivo, segundo entendi, do requerente.
Iniciamos o processo de votação do projeto
com votação nominal. Vamos votar nominalmente as
emendas que não foram contempladas com o voto
favorável do Relator. O Relator manifestou-se contrariamente, e o Senador Eduardo Suplicy requer
que o Plenário se manifeste sobre as emendas por
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
tem que ler os requerimentos de destaque, fazer votação simbólica do requerimento, e, em seguida, votação nominal da emenda.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretário em_exercício, Senador Renan
Calheiros.

São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO N" 1.369, DE 1995

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 7, de· Plenário, ao Projeto de Lei
da Câmara n" 100, de 1995.
Justificaçao

Não cabe, além do parcelamento, conceder--se
de antemão, perdão da multa e juros de mora Tai
perdão configurar--sa--ia um estímulo à inadimplência, numa verdadeira anistia que tem como subproduto o incentillo ao não pagamento de débitos,
quando se alega que a seguridade social, e em especial, a Previdência, não tem recursos parà o pagamento dos benefícios a que o trabalhador tem direito.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT.
REQUERIMENTO N•1.370, üE 1995

Sr. Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 8, de Plenário, ao Projeto de Lei
da Câmara n" 100, de 1995.
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Justificação

Em vista de outra emenda, suprimindo a possibilidade de anistia de multa, também este dispositivo
deve ser suprimido.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Se_nador Eduardo Suplicy, líder do PT.
REQUERIMENTO N•1.371, OE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque; para votação em separado, da Ernénda n" 9, de Plenário, ao Projeto de Lei
da Câmara n" 100, de 1995.
Justificação

Não se pode permitir que, com a possibilidade
de reparcelamento, os devedores ·venham a ser novamente beneficiados com perdão de multa. Os valores incluídos no parcelamento já realizado, incluindo mu~as e jÚros, não podem ser reduzidos, se à
data do parcelamento não era autorizada a redução
da multa e juros.
_
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT.
REQUEF:UMENTO N•1.372, OE 1995 --

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 1O, da Plenário, ao Projeto de Lei
da Câmara n" 100, de 1995.
·
Justificaçao

O parãgrafo original do projeto, além de convalidar ato criminoso (apropriação indébita) ao permitir
o parcelamento de dívida decorrente de contribuições descontadas dos trabalhadores e não recolhidas
à Previdência ainda libera os devedores da multa.
Não se pode transigir tão amplamente com o interesse
dos trabalhadores, ainda mais quando se trata de dívidas decorrentes de apropriação indébita, crime que
deve ser apurado e responsabilizado seu autor.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -As matérias a que se referem os requerimentos serão votadas oportunamente.
Votação da Emenda n" 3, de redação.
Os Srs. · Senadores. que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada /.-·.

~a seguinte a emenda aprovada:
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EMENDA N~3 DE REDAÇÃO- R

anteriores a 12 de agosto de 1995, poderão
ser objeto de acordo para pegamento parce- .
lado em até 72 (setenla e dois) meses."

Dê-se ao caput do art 2" do Projeto
de Lei da Câmara n• 1 00, de 1993, a seguinte redação:
"Art. 2• - Os débilos referentes a contribuições de trabalhador aulônomo, incluidos ou não em notificação, relativos a competências anteriores a 1• de junho de 1995,
serão objelo de acordo para pagamento parcelado em até 96 (noventa e seis) meses."

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votação em globo das emendas de parecer contrário,
ressalvados os destaques. Emendas n% 2, 4, 5, 6,
11,12,13e14..
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:
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EMENDA Nº 6- PLEN
Dê-se, ao caput do artigo 1•. a seguinte reda- ·
ção;
-- · "Art. 1º Excepcionalmente, nos 180
dias subseqüentes. à publicação desta lei, os
débitos pendentes junto ao Instituto Nacio- -·
nal do Seguro Social - INSS, referentes a
contribuições do empregador, incluído ou
não em . notificação, relativos a competências anteriores a 1ºde egosto de 1995, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 84 (oitenta e quatro) meses."
EMENDA NO 11-PLEN

º·

Dê-se, ao § 52 do art. 1 a seguinte redação:
f!Arf. 1Qooooooooooonou••-•••-••••••oouoooo••-••••••

EMENDAN02
Atterar o parágrafo 60 do Art. 12

§ 60 Aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo anterior, aos clubes de
futebol profissional, e às entidades de assistência social que atendam os requisilos estabelecidos nos incisos III e V do art. 55 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
EMENDA N•4- PLEN
Dê-se, ao caput do artigo 1•. a seguinte redação:
"Art. 1• Excepcionalmente, nos 90 dias
subseqüentes à publicação desta lei, os débitos pendentes junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social -INSS, referentesa contribuições do empregador, incluído ou não
em notificação, relativos a competências anteriores_a 12 de agoslo de 1995, poderão ser
objeto de acordo para pagamento parcelado
em até 72 (setenta e dois) meses."
EMENDA N2 5- PLEN
Dê-se, ao caput do artigo 12 , a seguinte redação:
"Art. 12 ExcepCionalmente, nos 180
dias subseqüentes à publicação desta lei, os
débitos pendentes junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referentes a
contribuições do empregador, incluído ou
não em notificação, relativos a competências

§ 52 Os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as contribuições desconladas dos segurados empregados e dos
trabalhadores avulsos e não recolhidas ao
INSS, quando referentes a competências
anteriores em 1ºde agosto de 1995, em até
12 meses, na forma previsla neste artigo, ou
nos termos do artigo 27 da Lei Complementar no 77, de 13 de julho de 1993, acrescida
dos juros e multas correspondentes, sendo
computadas em dobro."
EMENDA NO 12-PLEN

º

Suprima-se o § 52 do art. 1

EMENDA N• 13-PLEN
Dê-se, à redação proposta ao art. 20 da Lei no
8.212, de 1991, pelo art. 2º do Substitutivo, a seguinte redação:
2

Art. 2 . ·--···············..·-····--···-····--"Art. 20 ...............................................
Aliquota em
Salário de Contribuição
até 249,80
8,00%
de249,81 até416,33
9,00%
de 416,34 até 832,66
10,00%"
EMENDA

No 14-PLEN

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:
"Art. No prazo de até 60 dias, a contar da publicação desla lei, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional projeto ·
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de lei destinado a tomar mais ágeis e cél&.
res os procedimentos de execução judicial e
extrajudicial da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Nacional decorrente da
inadimplência ou falta de pagamento de
contribuições devidas à previdência social,
ou de parcelas resultantes de acorpo de parcelamento."
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votação
destacada de cada emenda cujo requerimento foi
aprovado momentos atrás.
Destaque para a Emenda nº- 1 , de autoria do
eminente Senador Bello Parga, que diz:
Inclua-se, como art 2º, o dispositivo abaixo, renumerando-se o aluai art 2º e os seguintes:
"Art. 2º - São anistiadas, dos débitos
vencidos, as Santas Casas de Misericórdia
que tenham mais d~ 100 (cem) anos de
existência"
Esta votação será nommal.
Em votação. O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio 'Campos) - Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao autor
da emenda, Senador Bello Parga
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, &is e Srs. Senadores, o projeto em pauta
trata da contribuição dos empregadores, no caso,
das Santas Casas de Misericórdia, que~ em virtude
de diplomas legais, já são isentas dessa contribuição.
Todavia, grande parte delas tinha débito com a
Previdência Social por contribuição de empregado~es de períodos anteriores à isenção.
Isso me moveu a apresentar essa emenda;
pela qual o débito de contribuição de empregador, a
que as Santas Casas nã9 estão atualmente sujeitas,
seria anistiado.Essa é a consideração que submeto aos meus
ilustres Pares, pedindo a aprovação da emenda
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, Relator da
matéria
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, como
Relator da matéria, gostaria de explicar à Casa que
o meu parecer em relação à emenda do Senador
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Bello Parga foi contrário, sem que hotNesse nisso
nenhum julgamento em relação à importância das
. Santas Casas que têm mais ou menos de 1ao anos
ou qualquer outra idade.
A questão é que, por princípio e definição, a
posição adotada como Relator foi a de que as emendas - a não ser as absolutamente cruciais, críticas que implicassem, como é o caso, retardo da normalização das contribuições da Previdência deveriam
ser evitadas. Acolhi apenas a emenda de redação
do Senador Lúcio Alcântara
Além disso, nada impede que um projeto autõnomo seja apresentado ao Congresso, concedendo
anistia às San!ru! Casas, que são instHuições respeitáveis e dão grande contribuição à sociedade. Há
inúmeras outras instituições da sociedade que, à semelhança das Santas Casas, também prestam grande serviço ao Pais.
Por essa razão, o parecer foi contrá_rio à aprovação da emenda
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra, como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
uma explicação. Sem revisão do orador.) - Por ocasião do debate havido no plenário no momento em
que apresentei o parecer como Relator na Comissão
de Assuntos sociais, a matéria se encontrava em regime de urgência. Houve muito debate e a impressão falsa de que se tratava de anistia, de que se tratava de perdoar débitos para com a Previdência Social.
No calor dos debates - a discussão foi acirrada
- decidiu-se extinguir a urgência e determinar que a
matéria fosse apreciada na Comissão de Assuntos
Econômicos. O nobre Relator naquela Comissão,
Senador Geraldo Melo, em seu parecer subscreveu,
para minha honra, a emenda que eu havia apresentado aqui. A Comissão de Assuntos Econômicos
aprovou o parecer do Senador Geraldo Melo senão
por unanimidade pelo menos por larga maioria de
votos.
c

Em que pese ao mérito da iniciativa do Senador Bello Barga, que pretende, aí sim, anistiar, perdoar, esquecer realmente parte das dívidas ou as dívidas que as Santas Casas centenárias, ou mais
que centenárias, têm para com a Previdência, a
emenda de S. Exª foi rejeitada por mim justamente
porque não tinha irrienção de alterar o projeto, pois
se isso ocorresse ele teria de voltar à Câmara. Aí
sim, é um caso de anistia realmente. Os outros são ·
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de parcelamento em condições mais favoráveis ou
de '" pensa de parte da multa. Entre as emendas
~sentadas a que propunha anistia referia-se às
,;;.ntas Casas.
Por isso, sou a favor, embora tenha sido obrigado a dar parecer contrário para não quebrar o
princípio de não se anistiar. Entendo que não devemos perdoar essas dívidas e sim oferecer parcelal"'lentos que, de um lado, permitam à Previdência arrecadar mais recursos e, de outro, permttam ao devedar pôr em dia a sua sttuação perante o INSS.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação a Emenda nº 1.
A votação é nominal.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem rfi!vlsão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Liderança do
PMDS recomenda o voto "não", em que· pese reconhecer as dificuldades das Santas Casas. No caso,
trata-se de anistia e teremos que levar em consideração outras entidades que também prestam serviços relevantes.
Como no caso não há anistià, recomendamos
o voto "não" à Emenda nº 1.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o líder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, atendendo às considerações expostas por ambos os Relatores, Senadores Lúcio Alcântara e Geraldo Melo, a Liderança
recomenda a rejeição.
Não obstante reconheça o mérito, entendo, assim como o Senador Geraldo Melo, que nada impede seja apresentado um projeto de lei para dispor
sobre essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) -Declaro
que voto contra qualquer anistia fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, ouvindo o parecer dos dois relatores e em se
tratando de anistia, o PTB recomenda votar "não".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Sr. Presidente, não fomos a favor do projeto e também age. ra recomendamos o voto "não".
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Algum
Líder partidário deseja se manifestar?
O SR. CARLOS PATROCfNIO- Sr. Presiden-_
te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL-TO. Pelaordem. Sem ~evisão do orador.) - Sr. Presidente, o
voto é ao parecer do Relator ou ao pedido de destaque?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O voto é
à emenda. O voto "sim" aprova a emenda do Sena-dor aeno Parga e voto "não" rejeita a emenda nº 1.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
---(Procede-se à votação)

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:

Bello Parga - Darcy Ribeiro - Edison Lobão Emília Fernandes - Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Pedro Simon.
VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES:

A. Carlos Valadares - Arlindo Porto - ArtUr da
_Tavola- Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -- Coutinho Jorge Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - EpitaCio Cafeteira
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo- Gerson Camata '-Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- lris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson PeresJoão França - João Rocha - Joel de Hollanda - José Agripino - 'José Alves - José Arruda - José
Bianco- José Outra- José Fogaça- José lgnacioJunia Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucidio
• Portella - Lucio Alcântara - Ludio Coelho - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Nabo r Ju- nior- Ney Suassuna- Onofre Quinan - Osmar Dias.
- Pedro Piva - Ramez Tebet - Renan Calheiros Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Juca Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Sergio Machado
- Valmir Campelo - Vilsom KleinObing - Waldeck
Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Votaram
SIM 7 Srs. Senadores e NÃO 60.
Não houve abstenção.
Total devotos: 67.
A emenda do Senador Bello Parga foi rejeitada
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Votação
da Emenda nº 7:
Dê-se ao § 1 do art 1 a seguinte redação:

º

º
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"Art. 12
§ 1" - Para apuração dos débitos no
· ato do parcelamento. será considerado o valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para correção dos seus créditos, acrescido da respectiva multa e juros de mora"
Tem a palavra, para encaminhar, o Senador
Eduardo Suplicy, au1or da emenda
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, além de o projeto prever um parcelamento - e lembrando que, pela Lei n2 8.212, de
1991, empresas parcelaram em 60 meses seus débitos; e, graças à Lei n2 8.620, de 1993, repactuaram
em 96 meses, com perdão de 50% das multas - as
empresas ainda terão 50% das multas perdoadas. O
Partido dos Trabalhadores teme que, por meio não
apenas do parcelamento mas·também do perdão de
multas, se esteja a estimuar o não pagamento das
contribuições que cada entidade, cada empresa
deve à Previdência, aos cofres da Nação.
Para evitar esse estimulo é que apresentamos
essa emenda
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Relator, Senador Lúcio Alcântara, para dar
o seu parecer:
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, o que me levou a oferecer parecer contrário não apenas a essa emenda,
mas a outras assemelhadas que foram apresentadas, que visavam reduzir prazos, que visavam extinguir essa redução de 50% das multas, e assim por
diante, foi a evidência de que essas empresas que
estão em débito com a Previdência não estão cumprindo as suas obrigações por estarem impossibilitadas de tazé-lo. Estive, por mais de uma vez. não só
com o Ministro Reinhold Stephanes, mas também
com outras au1oridades da Previdência Social, que
mostravam até -uma certá angústia com a aprovação
desse projeto. Isso representa uma arrecadação
anual estimada, a mais, de R$1 bilhão. Se considerarmos que as condições para o parcelamento são
rígidas - garantia dos bens, comprometimento de
bens pessoais, perda de todas essas regalias no
caso de atraso de uma só parcela - a situação que
estamos atravessando, decorrente do plano de estabilização econõmica, e as dificuldades por que a
Previdência está passando, para garantir o ingresso
desses recursos nos seus cofres, é que entendi de
bom alvitre concederem-se os parcelamentos, nos
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termos em que o projeto prevê. Essa á a única maneira de a Previdência realizar esses créditos e assim equilibrar a sua situação e permitir a essas empresas, com o cumprimento dessas exigências rígidas de garantia dos seus bens e dos seu controladores, pel'l\'litir a esses contribuintes, inclusive autõnomos, regularizarem sua situação junto à Previdência
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, para encaminhar.
A SR~ JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, a emenda do Senador Eduardo Suplicy
vem corrigir algumas distorções. Esse projeto tem
pontos positivos, mas tem também pontos negativos. O que nos levou a atenéler à proposta do projeto foi a questão dos Municípios. Não podemos contribuir para que o empregador inadimplente, que deixa de recolher o dinheiro que arrecada do trabalhador, seja beneficiado com um parcelamento de 100
meses.
Entendo que a emenda corrige uma dis!orção.
Ao reduzir para 72 meses, já traz grandes bene1ícios
para o parcelamento dessa dívida e vai contribuir
para que os cofres do INSS possam receber as dívidas dos empregadores. Sou favorável à aprovação
dessa emenda e recomendo à Bancada o voto

"sim".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vamos
proceder à votação nominal da Emenda n207, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy.
Algum líder partidário gosiaria de instruir a sua
Bancada? .
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pl) -Sr. Presidente, o PFL recomenda aos companheiros de Bancada o voto "não", tendo em vista entender que a
emenda descaracteriza a intenção do proje!o.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Senador Valmir Campelo, como Líder do
PTB.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, a Liderança do PTB recomenda à sua Bancada o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a
palavra o Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr.
Presidente, a recomendação à Bancada é para manter a uniformidade do proje!o, ressaltando, mais uma
vez, que o recolhimento refere~e a contribuições do
empregador. Para que seja mantida a linha de todo
o projeto, que é a linha de levar em consideração as
dificuldades que as pequenas e médias empresas
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atravessam, a recomendaçao é votar "não" à emenda
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Senador Sérgio Machado, pela Uderança
do PSDB.
0 SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os Srs.
Senadores queiram ocupar seus lugares para que
possamos proceder à votaçao nominal.
Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Valadares - Carlos PatrocínioEduardo Suplicy - Emília Fernandes -José Outra José Fogaçf;:. Júnia Marise .:. lauro Campos - Marina Silva - Pedro Simon - Roberto Fréire - Sebastião Rocha
ABSTEVE-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Esperidião Amin.

-·

_ _ __

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Arlindo Porto - Artur da Tâvola - BeiJo Parga Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos BezerraCoutinho Jorge - Edison lobão -' Elcio Alvares Epttácio Cafeteira - Emandes Amorim - Fernando
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme PalmeiraHugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende
- Jâder Barbalho -Jefferson Peres -João FrançaJoão Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves José Arruda - José Bianco - José lgnácio - Levy
Dias - lucídio Portella - lúcio Alcântara - lúdio
Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet - Renan Calhêiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma- Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson
Kleinubing- Wãldeck Onielas.
O SR. PRESIDENTE (;Júlio Campos) -Votaram
SIM 12 Srs. Senadores e NAO 55.
Houve uma abstenção.
Total: 68 votos.
A Emenda n"- 7 foi rejeitada
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação a Emenda n"- 8, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
"Suprima-se o § 2" do art. 12."
Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" quer usar da
palavra para encaminhar a sua emenda?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-sP. Para encaminhar a votaçao. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, essa emenda tem o mesmo sentido da
precedente. A justificativa, portanto, é semelhante.
OSR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, Relator da
matéria
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr"G e Srs. Senadores, para sermos econõmicos, a nossa objeçao e- razão do nosso parecer contrário é a mesma que tivemos ocasião de expor quando da discussão em relaçao à emenda semelhante, também de iniciativa do
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Se al·gum Líder quiser esclarecer o voto aos seus liderados, poderá fazê-lo.
_·
A SR• JÚNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presidente, votamos favoravelmente à emenda do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presidente, votamos pela rejeiçao, pelas mesmas razões
expostas na votaçao anterior.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o voto é pela rejeiçao.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, o voto é pela rejeiçao.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Sr. Presidente, somos pela rejeiçao.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Os Srs.
Senadores já podem votar.(Pausa)
Lembramos aos Srs. Senadores que haverá inúmeras votações nominais na tarde de hoje, entre elas
a da famosa Lei de Diretrizes e Base da Educação.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Valadares - Benedita da SilvaCarlos Patrocínio - Eduardo Suplicy - Emma Fernandes - José Outra - José Fogaça - Júnia Marise
- Laura Campos - Marina Silva - Pedro Simon Roberto Freire- Sebastião Rocha
VOTAM "NÃO"OS SRS. SENADORES:

Artur da Távola- Bello Parga- Beni Veras Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira
·- Emandes Amorim - Esparidião Amin - Fernando
Bezerra- Raviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira -:
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Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro José Agripino - José Alves - José Arruda - José
Bianco- José-lgnácio -levy Dias- Lucidio Portella
- Lúcio Alcãntara - Lúdio Coelho - Marfuce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva- Ramez
Tebet - Renan Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma - Sérgio Machado - ·valmir Campelo Vilson KleinObing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Votaram SIM 13 Srs. Senadores; e NÃO, 54.
Não houve abstenção.
Total de votos: 67
A emenda foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Passase à votação da emenda n2 9.
"Dê-se ao§ 4!! do art. 1"- a seguinte redação. Art. 1º-, § 4!!,. as empresas que possuam acordos de parcelamento com o INSS
poderão reparcetar. os seus débitos nas condições previstas neste artigo e não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º- do art.
38 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela lei n2 8.620, de 5 de janeiro de 1993, vedada qualquer redução dos
valores cobrados a titulo de juros e multa."
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, se
assim quiser manifestar-se sobre a sua emenda
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o § 4" do art. 1º- do projeto pretende autorizar o reparcelamento dos débitos previdenciários, sem que
seja aplicado o disposto no § 5º- do art. 38 da Lei
8.212/91, introduzido pela Lei n2 8.620/93.
O§ 5º- do art. 38 da lei n2 8212/91 dispõe que
os devedores da Previdência que jâ hajam obtido o
beneficio do Pê'oelamento só possam obter um único novo reparcelamento e, ainda assim, mediante o
recolhimento, no ato da solicitação, de 10% do saldo
devedor atualizado.
Ora, dispensada a aplicação do disposto no §
5º- do art. 38 da Lei 8212/91 , tem-se a seguinte situação:
a) não haverá limttes de reparcelamentos;
b) não haverá exigibilidade de recolhimento antecipado de parte da divida;
c) o prazo de 180 dias, a contar da publicação
da lei, previsto no caput do art. 1"- do projeto, para
que o benefício de acordo de parcelamento seja re-
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querido, torna-se um simulacro de moralidade, pois
quem tiver 5olicttado a renegociação, nos temos
- desta lei, poderá, posteriormente, requerer ad infinitum novos reparcelamentos, gozando da extraordinária vantagem inicial de redução de 50% do valor
da multa, nos termos do § 1" do art. 1"-, obtendo, assim, sucessivas diminuições das parcelas a pagar,
calculadas sobre um montante jâ reduzido porforça
do expressivo abatimento no tocante à multa.
Por esses motivos. defendemos a supressão
do § 4!! do art. 1"- do projeto, o que significa votar

"sim" nessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Algum
Líder deseja orientar a sua Bancada?
A SR~ JÚNIA MARISE (PDT-MG.) - Sr. Presidente, peias mesmas razões, entendemos que essas emendas aperfeiçoam o projeto e dâ mais consistência a essa proposta do Governo.
'Portanto, votamos lavoravel mente à emenda.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pl.) - Sr. Presidente, a emenda acrescenta a expressão "vedada
qualquer redução dos valores cobrados a titulo de
·
.:.
juros e de multa".
Por entender também que isso desfigura o sentido do projeto, recomendo a rejeição da emenda.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) ~ Sr.
Presidente, o PSDB recomenda a rejeição da emenda, com o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, se a emenda for aprovada, o projeto que
acabamos de aprovar fica totalmente sem efeito. Por
isso, recomendamos o voto "não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, recomendamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase à votação da emenda
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para que se proceda à-votação nominal.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM'! OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Valadares '- Benedita da Silva Bernardo Cabral - Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes - Jefferson Peres - José Outra
- José Fogaça - Júnia Marise - Laura Campos Marina Silva - Pedro Simon - Roberto Freire ...: Sebastião Rocha

VOTAM "NÃO"OS SRS. SENADORES:
Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello PargaBeni Veras - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio Coutinho Jorge - ElcioAJvares - Epitácio CafeteTra - .
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Em andes Amorim - Esperidião Amin -

Flaviano~

Melo - Frani:elino Pereira - Freitas Neto:.. Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo. Napoleão Humberto Lucena- lris Rezende- Jader BarbalhoJoão França -João Rocha - Joel de Hall anda - Jonas Pinheiro- José Agripino- José Alves- José Arruda- José Bianco -José lgnãcio - Levy Dias- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinam- Osmar Dias- Pedro Piva- Ramez
Tebet- Roberto Requião - Romero Jucã- Romeu
Tuma -~Sérgio Machado- Valmir Campala- Vilson
Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Votaram
SIM 15 Senadores; e NÃO 50.
Não houve abstenção.
Total 65 votos. .
A emenda foi rejeitada _
O SR. PRESIDENTE (JÚlio Campos) - Passase à votação da Emenda n"-10.
_
Dê-se ao § 52 do art. 1~ a seguinte redação:

A SR• JÚNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presidente, recomendamos a aprovação da emenda
O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SP) - Sr.
Presidente, eu queria chamar a atenção dos Srs.
Senadores para o fato de que, neste caso, estã-se
anistiando múta da parcela do empregado, do trnbalhador. Mesmo sendo Município, Estado ou Distrito
Federal, entendemos que hã institucionalização da
apropriação indébita
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, concordo com o Senador José Eduardo
Outra Neste caso, a parcela é relativa aos empregados. No entanto, S. Ex• deseja uma multa ao Poder
Público, isto é, aos Estados, ao5 Municípios_ e ao
Distrito Federal e eu entendo que isso vai desfigurar
ainda muito mais o projeto. A multa que o Senador
deseja recai sobre o próprio Poder Público.
A recomendação à Bancada do PMDB é que
vote "não" à emenda
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs.
Senadores jâ podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)

"Art. 1~. § 52: Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal poderão optar, excepcionalmente, por parcelàr as contribuições descontadas dos segurados empregados
e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, referentes a competências anteriores a 10{08/95, em doze meses, na forma prevista neste artigo, ou nos termos do
art 27 da lei Complementar no. 77, de 13 de
julho de 1993, acrescidas dos juros e multas
correspondentes. Autoria: Senador Eduardo
Suplicy."
O Senador Eduardo S~icy deseja se manifestar?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P) - No
mesmo sentido geral daquilo que estou propondo,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs.
Líderes que q•Jiserem eiclarecer o voto aos seus liderados, podem fazê-lo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Presidente, a emenda manda que o parcelamento seja
acrescido de juros e multas correspondentes. Exalamente por todo o sentido do projeto, somos contra a
emenda.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Sr. Presidente, para mantermos a coerência, aconselhamos
a bancada a votar "não".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
• PSDB recomenda o voto "não".

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Darcy
Ribeiro - Eduardo Suplicy- Emffia Fernandes - Esperidião Amin - Jefferson Peres - José Outra - Júnia Marise - Laura Campos - Marina Silva - Roberto Freire- Sebastião Rocha

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Valadares -Arlindo Porto - Artur da Tãvola - BeiJo Parga - Beni Veres - Carlos
Bezerra - Cáries Patrocínio - Coutinho Jorge - Elcio
Alvares - Epitãcio Cafeteira - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -·Humberto
Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - João
França -João Rocha - Joel de Hollanda :._ Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Alves- José AmJda- José Bianco- José FogaçaJosé lgnãcio - Leomar Quintanilha -levy Dias - Luoídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marluce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro
Simon - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto
Requião - Romero Jucã - Romeu Tuma - Sérgio
Machado- V;;tlmir Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa
vai apurar o resultado.·
Votaram SIM 13 e NÃO 53 Srs. Senadores.
Não houve abstenção.

~
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Total 6p"Volos.
A emenda foi rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento J12 1.222, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
J12 101, de 1993 (J12 1.258/88, na Casa de
origem), que fixa diretrizes e bases da educação nacional, além da comissão constante
do despacho inicial, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, para encaminhar o seu requerimento. .
O SR. EDUARDO SUPtiCY (PT-8P. Para encaminhar) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nenhum momento, nesta legislatura, aqui no Senado,
foi discutido o aspecto concernente ao financiamento da educação, apesar de todas as polémicas que
vêm acompanhando a tramitação do PLC n" 1o 1/93.
Sem prescindir da necessidatle de maior discussão no mérito deste projeto, ainda não esgotada
nesta Casa, ressalto minhas preocupações quanto a
questões ligadas ao financiamento que, sem dúvida,
constitui instrumento indispensável à viabilização ou
não das diretrizes e bases da Educação Nacional a
serem aprovadas.
Nossa preocupação reside, especialmente, no
objetivo de garantir a democratização e universalização do acesso e permanência da população a uma .
educação pública e gratuita de qualidade e com isto
contribuir com a elevação do nível cuttural dos brasileiros, além de instrumentalizá-los melhor-para uma
convivência digna dentro da reacomodação que vive
hoje o mundo do trabalho e qualquer outro selor de
nossa socieda~e. Com C?erteza, mais que mudança
de paradigmas de qualidade, produtividade e outros,
vivemos, de falo, uma mudança de cultura na organização social e política, onde a educação tem papel
fundamental.
Partimos do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 208, I e 11, quanto à obrigatoriedade e à gratuidade do ensino fundamental, bem
como à obrigatoriedade e gratuidade do segundo
grau da educação, a ser implantado gradativamente.
O encaminhamento do "Plano de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério" por parte do Governo, apresentado pelo Presi-
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dente e pelo Ministro, especialmente no Dia do Professor, 15 de Outubro, onde se inclui a criação de
Fundos Estaduais e Municipais para gestão dõ Ensino Fundamental por parte do Governo, demonstra
uma inquietação com relação ao assunto, confirmando a relevância e urgência com que se deva tratar a
questão de financiamento da educação.
De fato, toda proposta do Governo através do referido Plano se baseia na proposição de reformulação
da Constituição, especialmente dos artigos 60, 211 e
212, que tratam da divisão de responsabilidades entre
União, Estados e Municípios. bem como na destinação
dos recursos para o ensino fundamental.
Neste sentido, outros pontos merecem destaque:
1. A educação profissional que no texto da Câmara, aprovado em 1990, sob a relaloria do Deputado Jorge Hage, dedicou o seu art 61 à definição das
possibilidades concretas de financiamento desta alternativa de educação, prevendo que dentro os recursos formados por receitas provenientes de contribuição social das empresas, 0,5% do valor das folhas de salário, destinado às secretarias de Estado
responsáveis pelas áreas de Trabalho e/ou Educação nas unidades federadas, segundo normas- a serem estabelecidas pelo órgão normativo correSpondente, seriam dirigidas ao financiamento da educação profissional, além das receitas orçamentárias da
União, dos Estados e dos Municípios. Isto objetivando apoiar a organização de Centros de Formação
Profissional que estava, também, sendo proposta
para viabilizar uma intervenção do Poder Público na
área, além da capacitação ocupacional, hoje a cargo
das entidades vinculadas ao sistema sindical patronal, este se apoiando no art. 240 da Constituição;
2. Um outro item da maior importância referese à educação infantil, que também consta como dever do Estado, conforme artigos 72, XXV, 30, VI,
208, e IV e 227 da nossa Constituição. Atualmente,
a educação infantil tem aproximadamente 70% de
sua rede de instituições educacionais sob a gestãc·
da rede particular. Como é sabido por todos, com
exceção do chamado "auxmo creche", a que somente uma minoria tem acesso, o Estado não oferece às
famílias qualquer subvenção que possibilite a colocação das suas crianças de o a 6 anos nestas instituições, como o fazem, principalmente, os países do
Primeiro Mundo (tão lembrado, como exemplo de
grupos de países que não oferecem creches e préescolas públicas para atendimento educacional desta faixa etária de nossa população).
O texto indicado do parágrafo anterior, de junho de 1990, previa <i salário-{)reche para este nível
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de educação, a exemplo do salário-educação para o
ensino fundamental (arts. 46, parágrafo único e 103,
IV) Seria o caso de se propor algo como renda minima, voltada para este estágio da educação;
3. A educação de jovens e adultos trabalhadores, e todas as dificuldades são colo~cadas para concretizar a sua formação educativa, tornando-a da
pior qualidade possível. Incoerentemente, ora se exige dos mesmos uma competência para competir no
mercado, formalmente desde os 14 anos; ora tanto o
Estado como
empresariado se eximindo, através
de variadas formas, da responsabilidade de contribuir, seja não oferecendo incentivo financeiro, seja
criando um clima de ameaça de demissão, se tiverem que contrib.uir pelo menos com a liberação de
um tempo mínimo do horário de trabalho, etc;
4. A educação superior tem recebido um tratamenta satisfatório pelos textos apresentados, especialmente o PLC 101/93 e o Substitutivo do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, embora os textos do Senador Darcy Ribeiro também não deixem de réconhecer a autonomia de gestão financeira, que deve ser
mantida com relação às universidades, prevista no
art 207 da Constituição, embora existam pontos
como regime jurídico, avaliação ins!ftucional e outros
que acarretam a necessidade de previsão orçamentária para que sejam efetivados e que merecem
maiores discussões;
5. Outras- questões de inegável importância
permanecem mal resolvidas como, por exemplo, o
uso da verba de "manutenção e desenvolvimento do
ensino" (art 212 da Constituição), capacitação de
docentes para todos os graus de ensino, capacitação de quadros que garantam uma gestão de qualidade, princípio de gestão democrática Constante do
art 206 da Constituição; e demais itens que estão a
exigir uma definição de diretrizes e bases para orienlar sua regulamentação e conseqüente realização.
Finalmente, o que pretendemos é garantir que
não haja recuo com relação a um aumento significative de recursos para a educação, especialmente
para a educação pública, desde a proposta aprovada em 1990, na Câmara dos Deputados, como resultado de estudos e discussões, a partir da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, para
encaminhar a votação.
0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em que pese todo o respeito que tenho pelos argumentos apresentados pelo ilustre Se-

o
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nadar Eduardo Suplicy, da audiência da Comissão
de Assuntos Económicos, entendo que o Senado
deve uma resposta à sociedade brasileira em relação ao assunto.
A matéria está a tramitar no Congresso Naciona! há cinco anos. Logo no início desta legislatura, o
assunto estava em pauta para ser apreciado pelo
Plenário. O mesmo retomou às Comissões, foi ~
exaustivamente apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela Comissão de Educação.
Considero, Sr. Presidente, da maior inconveniência que esta questão relativa à Lei de Díretrizes
de Bases da Educação retome à audiência de outra
Comissão, desta vez à Comissão de Assuntos Econômicos. Neste caso, corremos· o risco de nesta
Sessão Legislativa não apreciarmos este tema que
estamos devendo à sociedade brasileira. Por esse
motivo, vamos recomendar à Bancada do PMDB
que rejeite o requerimento apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy, sem prejuízo da contribuição
que possa ser dada pelo Plenário, com a apresentação de emendas que possam aperfeiçoar o projeto e
tratar da questão relativa ao financiamento da educação. ~
~
~ Considero, portanto, inconveniente a apreciação da ComiSSão, neste momento, e creio que o
Plenário há que se manifestar, em caráter definitivo,
a respeito desta questão.
o SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce- do a palavra ao nobre Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação.
0 SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia 0 seguinte discurso. Sem revisão do Orador).
sr. Presidente, a Lei de Diretriz-es de Bàse da Educação é matéria da competência especifica da Comissão de Educação, onde tramita já há algum tempo.
Por outro lado, gostaria de esclarecer ao Pienário que, aprovado o substitutivo do Senador Darcy
Ribeiro_ 0 que espero que aconteça nesta sessão-,
a matéria ficará na Mesa para receber emendas dos
Srs. Senadores por cinco dias, quando todas as
preocupações de S. Exª o líder do PT poderão ser
resolvidas.
A apresentação de emendas abre uma nova
oportunidade, em função da aprovação do substitutivo. Depois disso, a matéria será reexaminada pela
Comissão de Educação.
Dessa forma, Sr. Presidente, a sugestão apresentada a este_f'lenário por meio do requerimento ·
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de S. E~ o Senador Eduardo Suplicy teria característica meramente protelatória, o que já não se aceita mais em relação à Lei de Diretrizes e Bases da
EducaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com a
palavra o Senador e· eminente Professor Darcy Ribeiro.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Srs. Senadores, o
eminente Senador Eduardo Suplicy nos apresenta
uma proposição meramente protelatória. A educação está relacionada com tudo. Caberia mandar o
projeto a todas as Comissões, sé esse fosse um
procedimento possível. Não é possível! Protelar agora não tem nenhum sentido.
O ilustre Senador Eduardo Suplicy está convidado por mim e pela Comissão de Educação a apresentar alguma proposição concreta. Este é o momento apropriado, durante a primeira sessão de discussão da matéria. S. Ex• pode apresentarqualquer
proposição quanto ao financiamento da Educação,
mas não enviar o projeto de volta à Comissão, o que
teria efeito protelatório.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador Hugo
Napoleão, ex-Ministro da Educação e orilhante educador.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
muito obrigado. v. Exª me desvanece com-essas palavras tão amáveis.
O PFL entende que deva ser rejeitado o presente requerimento. Não é realmente mais possível
que protelemos indefinidamente, por dias, meses e
anos, matéria tão importante para a Educação nacional. De mais a mais, é preciso que nos lembremos de que, ao rejeitar o requerimento, não estamos
elidindo a possibilidade da apresentação de emendas posteriormente, para análise, votação e, eventualmente, até aprovação.
_
De modo ·que fica garantido aos Srs. Senadores o direito de apresentação de emendas -aliás, eu
tenho emendas ao projeto - que, quando voltarem
da Comissão, serão evidentemente avaliadas pelo
Plenário, a fim de que sejam aprovadas ou rejeitadas. O que se quer talvez seja justamente o aperfeiçoamento do projeto.
Por essas razões, somos pela rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
~arece que apenas um representante partidário
pode encaminhar. O único do PDT a encaminhar,
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com exceção do eminente Senador Darcy Ribeiro,
que falou como autor do projeto, é o Senador Sebastião Rocha
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, para encaminhar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo pela Liderança do
PDT, cuja recomendação é a de que se vote hoje o
substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, haja vista as
justificativas muito bem apresentadas aqui pelo Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de
Educação, e pelo eminente Senador Darcy Ribeiro,
autor do substitutivo.
_ Haverá, Elntão, um prazo para apresentação de
- emendas, quando eventuais dúvidas e supostas falhas poderão ser corrigidas.
Este é um projeto extremamente polémico,
complexo. Portanto,' dificilmente será obtido um consenso ao final da sua votação. A recomendação do
PDT é votar contra o requerimento do Senador
Eduardo Suplicy, porque somos favoráveis a gue se
vote hoje o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Cqncedo
a palavra, pelo PTB, à Senadora Emília Fernandes.
A_SRA. EMILIA FERNANDES (PT&RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, escutamos atentamente as argumentações apresentadas peios Senadores. A sociedade
brasileira vem assistindo atenta e atõnita ao longo
processo de tramitação da Lei_de Diretrizes e Bases
no Congresso Nacional.
·
Nós, que ajudamos a construir essa lei, como
professora como militante sindical, como cidadã que
tem compromisso com a Educação, com os jovens,
com os adole:;centes, hoje estamos presenciando a
chegada ao plenário desta Casa de uma lei com a
qual temos compromisso e por isso, por um lado,
queremos que seja agilizada o quanto antes, mas,
por outro lado, temos levantado a nossa voz contra
a forma da sua tramitação nesta Casa
Uma léi, que vem sendo discutida por muitos
anos na Câmara dos Deputados, com a sociedade,
com os professores, com os estudantes, de repente
chega ao Senado Federal e toma um outro caminho
que, no meu entender, não deveria ter sido tomado.
Portanto, queremos argumentar em cima do
-que temos discutido nesses poucos meses nesta
Casa Precisamos, paralelamente aos princípios, diretrizes e bases que estamos querendo propor ao
País, discutir também os instrumentos financeiros, a
responsabilidade do Estado, a parceria da iniciativa
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privada, enfim, a maneira como vai-se construir a
Educação no País.
Por isso, é necessário, principalmente neste
momento, que o Governo envie ao Congresso Nacional um plano de desenvolvimento do ensino fundamental e da valorização dos professores, sobre o
qual não tomamos conhecimento de forma profunda
e consistente. Precisamos avaliar se o programa de
democratização, de pennanência dos nossos jovens
e das nossas crianças na escola terá amparo e recursos necessários e suficientes.
O que temos presenciado neste País são leis,
são programas excelentes que aí estão, mas que,
na prática não se efetivam no dia-a-<lia, muitas vezes por falta de recursos. Ternos programas na área
da saúde da mÚI her que não apenas é exemplo para
o País e para a América Latina, mas também foi
exemplo numa Conferência Mundial. A própria Primeira Dama do País disse qu~ o programa está mt.ilo lindo, os objetivos estão lindos mas que precisamos colocá-lo em prática. E corno se coloca um programa em prática? Com recursos.
Há um pedido hoje de que a matéria seja enviada à Comissão de Assuntos Ecónômicos para lazer-se um estudo comparativo da proposta com os
recursos disponíveis. J:: muito boni!o o discurso. Mas
se nós não os conseguinnos, obviamente estaremos
impedindo a efetivação do que desejamos.
Então, é preciso fazei-Se um estudo comparativo da Lei de Diretrizes e Bases com o programa de
desenvolvimento da educação fundamental, que esperamos que chegue. Não se vai atrasar mais do
que já se atrasou. Não se vai tomar caminhos mais
tortuosos do que já se !ornou.
Portanto, é questão de coerência. Estamos ta!ando em recursos que existem neste País, mas
que, infelizmente, não chegam aos seus destinos.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra; pelo PSB, para encami·
-nhar.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -Tem V.
Ex~ a palavra para encaminhar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-5E. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria
de fazer uma ponderação à Bancada do PT, sob a
Liderança do ínclito Senador Eduardo Suplicy, que
nesta Casa é um defensor intransigente de todas as
matérias referentes às conquistas sociais do povo
brasileiro. E uma da$ conquistas mais desejadas do
segmento educacional brasileiro é a aprovação des-
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te projeto de lei que fixa as diretrizes e bases da
educação do nosso País.
Várias legislações já foram objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, edificando esta Casa
com as discussões que aqui foram feitas desde
1961, passando pelo ano de 1968. Daí em diante, a
antiga Lei de Diretrizes e Bases sofreu profundas
modificações.
Essa nova legislação, que foi amplamente discutida na Cãmara dos Deputados, recebeu informações, esclarecimentos e sugestões de todos
aqueles profissionais da Educação, verdadeiros
cientistas da área, que deram uma contribuição
inestimável ao aperfeiçoamento dessa matéria luminar, da maior importância para o desenvolvimente do nosso Pais.
No Senado Federal, foi apreciada pelo ex-Senadar Cid Saboia de Carvalho e, agora, sob a Presidência do ex-Governador e Senador Roberto Requião, a Comissão de Educação também estudou
amplamente a matéria.
Recordo-me que uma das primeiras matérias a
tramitar no início da aluai legislatura foi a lei que fixa
as diretrizes e bases da Educação. Os Senadores, quase por unanimidade, entenderam que a Cernissão de Educação aluai deveria ser ouvida sobre o _assun!o.
Eu, que faço parte da Comissão de Assun!os
Soéiais, poderia aqui requerer que a referida Comissão também fizesse um estudo detalhado da matária. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria
retardar o seu exame, e, como essa matéria se encontra há cinco anos no Congresso Nacional, o povo
brasileiro está manifestando a sua reclamação no
sentido de que seja aprovada o quanto antes, vis!o
que conta com o endosso, o apoio, a inteiigência, a
integridade e o entusiasmo desse grande Senador
pelo Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a matéria
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, essa Lei de Diretrizes e Bases. como não poderia deixar de ser, gerou polêmica e teve uma tramitação bastante atropelada, talvez
mais ainda aqui no Senado Federal.
Fizemos questão de dizer isso quando, na Ccmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ancaminhado por este Plenário, gerou-se controvérsia,
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inclusive para saber sobre qual projeto em tramitação e aprovado pela Câmara o substitutivo figurava
Não resta dúvida de que houve atropelo regin;ental na tramitação dessa matéria Mas, agora, a
L1derança do PT pretende postergá-la mais ainda
Se formos analisar a Educação, no sentido
mais geral, não haverá nenhuma Comissão Permanente ou Especial que se preteilda criar que não tenha algo a dizer sobre a Educação. Isso é evidente.
Isso atingirá a todos os setores, tais corno o de assuntos sociais; o de ciências e tecnologia, se for
criada uma Comissão nesse campo, tal como pretendo; e até mesmo o campo da infra-estrutura Da
mesma forma, pode-se elaborar um argumento brilhante para que seja pedida a audiência da Comissão de Assuntos Económicos.
Evidentemente, trata-se de algo protelatório.
Não sei se este é o momento de se protelar mais e
atropelar a tramitação da matéria. Este é o momento
de se decidir, de ter a clareza.de discutir o mérito, de
apresentar as emendas pretendidas. Este País exige
que haja uma Lei de Diretrizes e Bases.
Portanto, encaminho contrariamente ao requerimento.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a matéria
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce- .
do a palavra a V.. Ex•
·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para encami11har. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sró!s e Srs. Senadores, estamos acompanhando, com muito interesse, a tramitação desse
projeto no Senado Federal e até subscrevemos as
palavras do eminente Senador Roberto Freire, porque sabemos o estirão que foi a votação dessa matéria na Câmara dos Deputados. Sabemos das dificuldades que se teve, mas afinal foi aprovado na
Câmara dos Deputados. No Senado, contudo, estamos sentindo os sucessivos embaraços, os sucessivos empeços para que essa matéria possa ter a sua
apreciação definitiva pelo Plenário.
Nós já tivemos muita dificuldade no âmbito da
Comissão de Constituição, Jus!rça e Cidadania e,
agora, em plenário, há esse requerimento- que, tenho a consciência, não deve ter tido propósito protelatório - cuja conseqüência é protelatória
O Regimento do Sénado é muito claro no art 282:
"Art. 282. Sempre que for aprovado
substitutivo integral a projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução em turno único, será ele submetido a turno S!.plementar.
(

..........................................................)
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§ 2". Poderão ser oferecidas emendas

no turno suplementar, por ocasião da discussão da matéria, vedada a apresentação
de novo substitutivo integral."
Constato, Sr. Presidente, que há a oportunidade de que, em Plenário - inclusive com muito maior
oportuni~ade para as diversas vertentes de opinião
sobre uma peça tão importante, tão visceral para os
destinos da Educação - possa ser essa peça suficientemente debatida fora de uma comissão técnica
e, já agorª' ao nível alto do Plenário do Senado Federal.
Portanto, Sr. Presidente, devemos rejeitar esse
requerimento para que possamos votar a matéria,
levá-la para turno suplementar e termos a oportunidade de oferecer as emendas, debatendo suficientemente o assunto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votação, em turno único, do Requerimento nº- 1222, de
1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos
termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei da
Câmara n" 101, de 1993, que fixa diretrizes e bases
da educação nacional, além da Comissão constante
do despacho inicial, seja ouvida também a COmissão de Assuntos Económicos.
Os sr5: Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
.
..
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase ao item 5 da pauta, que reza sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de acordo com o Requerimento nº- 1.366, de 1995, aprovado anteriormente.
ltem5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 101, DE 1993
(Tramitando em conjunto com o~jeto
de Lei da Câmara nº-45, de 1991)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 101, de 1993 (n"
1.258/88, na Casa de origem), que fixa dire. trizes e bases da educação nacional, tendo
Pareceres das Comissões:
- de Educaçao, 1~ pronunciamento:
parecer sob nº- 250, de 1994, favorável ao
Projeto, na forma do Substitutivo que apresenta, pela desanexação do Projeto de Lei
da Câmara n" 45, de 1991, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n" 208,
de 1989; 2" pronunciamento: parecer sob ""·
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597, de 1995, favorável integralmente às
emendas de Plenário n"s 3, 8, 14, 19, 21,
22, 31 a 34, 36, 39, e 52; parcialmente às
emendas de Plenário n"s 1, 2, 4, 16 a 18,
20, 23, 26, 28, 40,41, 45 a 47, 53 e 54; contrário às de n"s 5 a 7, 9 a 13, 15, 24-. 25, 27,
29, 30, 35, 37,42 a 44,48 a 51,55 a 57;
pela prejudicialidade da de n" 38; concluindo
favoravelmente ao Projeto, nos termos de
Substítutivo que oferece; e pela prejudiciafidade do primeiro Substitutivo desfa Comissão e do Projeto de Lei da Câmara n" 45, de
1991, que tramita em conjunto; com voto em
separado das Senadoras Emília Fernandes,
Marina S.ilva e do Senador Esperidião Amin.
- de Constituiçao, Justiça e Ciciadania, (conforme Requerimento n". 174, de
1995, de auâiência) 1" pronunciamento: parecer sob n" 301, de 1.995, favorável ao projeto, nos termos de SUbstitutivo que oferece,
pela prejudicialidade. do Projeto de Lei da
Câmara n" 45, de 1991 , e do primeiro Substitulivo da Comissão de Educação; 2" pronunciamento: parecer sob n" 596, de 1995,
favorável integralmente às jlmendas de Pienário n"s 3, 8, 14, 19, 21, 22, 31 a 34, 36,
39, e 52; parcialmente às emendas de Pienário n"s 1, 2, 4, 16 a 18, 20, 23, 26, 28,
40,41, 45 a 47, 53 e 54; contrário às de n"s
5 a 7, 9 a 13, 15, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 37,
42 a 44, 48 a 51, 55 a 57; pela prejudicialidade da de n" 38; concluindo favoravelmente ao Projeto, nos termos de Substitutivo
que oferece; e pela prejudicialidade do segundo Substitutivo da Co missão de Educação e do Projeto de Lei da Câmara n" 45/91,
que tramita em conjunto.
A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei do Senado n" 208, de 1989, foi arquivado
ao término da 49ª Legislatura, nos termos do art.
33.2 do Regimento Interná.
Em discussão o projeto, os substitutivos e as
emendas. (Pausa)
A SRA. EMILIA FERNANDES- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•. .
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente,
gostaria de solicitar um esclarecimento. Enviei um
requerimento de preferência para a votação do
substítutivo do ex-8er:tador Cid Saboia de Carvalho
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ao PLC n" 101. Gostaria de indagar de V. Ex" se
este seria o momento de discuti-lo e encaminhá-lo.
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Senadora Emília Fernandes, no momento, estamos discutindo o projeto, os substitutivos e as emendas; depois
votaremos o requerimento de V. Exª.
.
O SR. ARTUR DA TAVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA {PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
embora bem infonnado pela Assessoria da Mesa,
gostaria que V. Ex•, oficialmente, esclarecesse à
Casa em que período as emendas ao atual substitutivo, ora em votação, devem ser apresentadas.
Como este procedimento parlamentar passou
por diversos caminhos contusos do ponto de vista
regimental, é importante que não percamos, aqui do
Plenário, a oportunidade exala de apresentar as
emendas. Mesmo aqueles que irão votar a favor do
substítutivo do ilustre Senador Darcy Ribeiro têm o
direito de defender e, posteriormente, buscar -opinião do Plenário a respeito.
Por isso, solicito, oficialmente, de V. Exª essa
infonnação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Respondando, oficialmente, a V. Exª, esta Presidência, ba- -seada no Art. 282 do Regimento Interno, afirma:
Art. 282. Sempre que for aprovado
substítutivo integral a projeto de lei, de decreio legislativo ou de resolução em turno
único, será ele submetido a turnosuplemen-

a

tar.
§ 2" Poderão ser oferecidas emendas
no turno suplementar, por ocasião da discussão da matéria, vedada a apresentação
de novo substítutivo integral.
E no seu§ 1", que não se trata deste
caso, diz:
-§ 1" Nos projetos sujeitos a prazo doe
tramitação, o turno suplementar realizar-seà quarenta e oito horas após a aprovação
dos substitutivo, se faltarem oito dias , ou
menos, para o término do referido prazo.

O SR. ARTUR DA TAVOLA - Portanto, fica
claro que o periodo de apresentação das emendas é
posterior à aprovação do atual substitutivo. É imediatamente posterior ou o prazo só se abrirá quando
a matéria voltar ao plenário para discussão suplementar?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - § 2":
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Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, por ocasião da discussão da matéria, vedada a apresentação de novo substitutivo integral.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA-AgralecicbaV.Exª0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão.
Concedo a palavra ao eminente Professor Darcy Ribeiro, digníssimo ex-Ministro da Educação do
Brasil, fundador da Universidade de Brasília e Relator deste projeto.
O SR. DARCY RIBEIRO (POT-RJ. Pará discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a minha tendência, de coração, seria começar dizendo que esta Casa vive um dia histórico; pois começa a dar uma lei de Educação ao
Brasil, tão necessitado dela
Mas muitos discursos começaram assim, e são
tantas as questões essenciais, que apenas refiro-me
a essa expressão para tomar 11 palavra brevemente,
com o sentido de tentar esclarecer a casa sobre o
sentido do substitutivo que está em discussão.
O substitutivo aprovado nas duas Comissões,
a de Educação e a de Constituição, Justiça e Cidadania é de minha autoria, mas gostaria de dizer aos
Srs. Senadores que ele não é propri,amente meu.
Este é um substitutivo síntese, pois substancia
7 anos de trabalho. É claro que não poderia querer
reinventar a Lei de Educação depois de 7 anos. Cinco ou seis anos, essa questão passou no Ministério
da Educação, que organizou um fórum, que ouviu
quantidades enormes, além de Parlamentares, de
educadores, de educandos, de pessoas interessadas na política educacional. Aquele projeto absorveu
uma imensa sabedoria e, também; uma larga preocupação nacional com a Educação.
É evidente que o que fiz foi uma tentativa de levar adiante aquele projeto e enxugá-lo, dar a ele
aquele sentido imediato da sua aplicação.
Há, é certO, -pequenas diferenças de concepção entre o projeto tal como será discutido aqui.
Leva-se em conta que esta é uma discussão preliminar - teremos uma segunda - e, entre as duas, há
possibilidade de os Srs. Senadores voltarem a examinar a maléria
Desejo declarar que tenho uma larga intimidade com essa lei. Há 40 anos trabalho com ela Fui o
principal auxiliar de Anísio Teixeira na discussão da
velha Lei de Diretrizes e Base da Educação, tendo do
lado oposto Caries Lacerda e Dom Hélder Câmara
Era Ministro da Educação, ocasionalmente,
quando a Lei de Oiretrizes e Base da Educação foi
· posta em execução. Fui eu quem deu posse ao pri-
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meiro Conselho Nacional de Educação, criei os primei.ros Conselhos de Educação Primária, de Educação Média e de Educação Superior.
Acompanho a matéria há 40 anos. Claro, nobres Senadores, que estive 15 anos fora, contingencialmente, no exílio. Nesse período, a situação piorou, porque a lei, que já possuía alguns aspectos
maus, foi muito piorada por legislações emitidas durante o período autoritário. O fato é que se tomou
tanto mais urgente dar ao Brasil uma lei de Educação.
Ao entrar nesta Casa, um dos primeiros procedimentos que tomei foi apresentar 48 emendas ao
Projeto da Cárnara, algumas das quais - poucas puderam ser discutidas, porque eram mais de mil
emendas. O projeto foi de tal forma tumultuário, que
muito pouco das minhas emendas puderam ser
aproveitadas; eram emendas, entretanto, que tinham
importãncia grande para darem realidade.
Acabam de promulgar a Lei de Educação a
França, a Espanha, Portugal e outros países que tinham excelentes leis de Educação; é que mudou
tanto a civilização, que a Educação está mudando; é
que a tecnologia de Educação nova é de tal fOrma,
que esses países estão-se dando novas leis. ·
Então, não podíamos aprovar a lei como vinha
da Câmara, porque era, digamos assim, atada, atrasada; era uma lei que representava uma atitude de
certo contentamento com a Educação que nós temos, uma certa conformação, resignação com a
ruindade do ensino primário que não alfabetiza, com
a ruindacfe do ensino médio que não prepara para a
universidade e nem para o trabalho, com a ruindade
da universidade, que faz com que grande parte dos
alunos estude em escolas privadas, pagas e caras.
Essa é a situação que tínhamos que enfrentar.
Quando o projeto foi ao plenário, cooperei muito com o Senador Cid Saboia de Carvalho, tentando
dar a ele uma forma adequada. Muitas das nossas
idéias foram incorporadas, mas o Senador Cid "" boia de Carvalho atendeu reivindicações que cre1o
que seriam perigosas, porque envolviam a Lei de
Educação com questões e com interesses particulares, quando a educação é de tão alta importância
Esse problema não existe mais, porque, numa
emenda remetida pelo Ministério da Educação, as
questões relativas ao conselho e à eleição das universidades serão discutidas em outra matéria
De qualquer forma, o projeto que hoje se apresenta é um enxugamento dos projetas da Cárnara e
do ex-Senador Cid Saboia de Carvalho. Creio, inclusive, que o nobre ex-Senador poderia assiná-lo tam-
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bém. Tenho orgulho de dizer aos senhores que sou
o autor, mas não se tr'ata de um projeto meu. Gostaria - e o meu coração pediria - que esse projeto fosse uma lei como a que acaba de sair na Suécia, com
nove artigos. Tudo está tão resolvido na educação,
que, com nove afirmações, a Suécia resolveu seu
problema. Aqui, as questões são tão complicadas! É
preciso regulamentar de tal forma a educação, é
preciso ordená-la com o cuidado de não ser enxundioso ou demasiado, que c nosso projeto alcançou
oitenta artigos, metade do que teria o outro projeto.
É esse projeto que está nas mãos de V.Ex"s.
Posso afirmar que, baseando-me em 40 anos de
convivência com a matéria, se os senhores votarem
este projeto, estarão votando um projeto de quem
está insatisfeito com a educação brasileira, que está
descontente com a escola primária, que produz mais
analfabetos que alfabetizados. O Brasil não pode
continuar pagando esse preço. O Brasil não pode
pagar o preço do fato de São Paulo produzir mais
analfabetos que alfabetizadc;>s. Metade das crianças
de São Paulo não termina a quarta série primáiia, o
que significa que são analfabetos efetivos: assinam
o nome, mas não sabem escrever uma carta. O Brasil não pode suportar um ensino médio sem reedição
e sem possibilidade de atteração. •
A lei, tal como apresentamos, possibilita nos
ensinos médio e superior que os sistemas estaduais
interfiram na lei, modifiquem-na e não entregue a
eles .uma martelada que sejam obrigados a cumprir
como se a educação do Acre pudesse ser idêntica à
do Rio Grande do Sul e não pode ser.
Essa é uma lei da liberdade de educar, da liberdade de experimentar a educação, da responsabilidade de educar e é uma lei que toma as providências necessárias para que sejamos capazes de
formar um magistério melhor e melhorar o magistério de um milhão que está ai, mais da metade dos
quais sem formação pedagógica
A lei que apresento não é aquela do meu ideal.
É a lei que o Brasil pode· ter no momento, mas representará um passo enorme no sentido de que cheguemos em tempos previsíveis. Falo em dez anos,
mas dez anos serão necessários para que cheguemos em prazo previsível a estancar a produção de
analfabetos, de organizar seriamente a formação do
magistério da •professorinha• que está ali, com seus
25 ou 30 alunos, da primeira à quinta série e da professora de matéria
Essa é uma lei que permtte também que a universidade se renove. Vivemos uma revolução edu. cacional e científica enorme. Os próximos cinqüenta
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anos vão mudar mais o mundo do que os últimos
cinqüenta anos. E o mundo mudou· muito nos últi=.
mos cinqüenta anos, todos sabemos. Os próximos
cinqüenta anos mudarão muito mais. Se não acompanharmos isso, se não acompanharmos a mudança tecnológica, se não fizermos uma universidade
séria, universidades do terceiro milénio, o Brasil corre risco até na sua soberania
Senhores, peço o voto e a confiança de V.
Ex"s, afirmando que eu, que estou há 40 anos neste
assunto, posso dizer: esta lei, como está aqui, iluminada pelas alterações que os senhores queiram fazer nos próximos dias, até a próxima discussão, poderá ser uma lei de salvação da educação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis-cussãó a matéria.
··
A SRA. EMÍLIA FERNANDES- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex•
tem a palavra
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
eu não me sínto suficientemente esclarecida põrque
entendo que, antes de abrirmos a discussão a favor
ou contra determinado substitutivo, deven·amos
apreciar meu requerimento de preferência para a votação e, portanto, para a discussão do projeto do
substitutivo do· ex-senador Cid Sabei a de Carvalho.
Tínhamos, então, que definir isso para depois
iniciar a discussão em cima de um projeto ou de outro,-porque a conotação é diferente. o-projeto já contempla determinados pontos, outros não. Será preciso haver emendas, será preciso um trabalho posterior. Eu preciso dessa votação, desse esclarecimento para depois poder usar da palavra
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência esclarece a V. Ex• que, de acordo com o art.
272 do Regimento Interno, a discussão da proposição principal e das emendas será em conjunto.
Portanto, o momento é agora. Quando anunciei'
a abertura do item, declarei a público, bem claro:
discussão do' projeto, do substitutivo e das emendas.
V. Ex' tem a palavra para discutir neste instante
e dispõe de dez minutos para seu pronunciamento.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Agradeço o
esclarecimento de v. Ex• e, nestes 1o minutos que
tenho para me pronunciar, eu gostaria de dizer a V.
Ex• que estamos solicttando a preferência da votação do substitutivo do ex-senador Cid Saboia de
Carvalho, com todo o reapeito e consideração pelo
cOnhecimento da trajelória hislórica do Senador Darcy Ribeiro, a quem conhecemos e respeitamos. Mas ·
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não estamos aqui para analisar autores de substitutivo; esiamos aqui para trazer os anseios e o apelo da
sociedade constituída deste País.
Estou em meu gabinete e já tive oportunidade
de trazer a este plenário, registrado em ata, inclusive, centenas de manifestos de todas as entidades ligadas à educação ou não. Essa lei é tão empolgante que a sociedade brasileira está envolvida, está
atenta, está participando, porque a educação não
atinge apenas professores e alunos, mas atinge uma
sociedade como um todo. Portanto, temos manifestações de diferentes entidades.
0 argumento utilizado para darmos preferência
ao projeto do ex-Senador Cid Saboia de Carvalho é
o seguinte: o resultado de toda essa caminhada que
foi exposta aqui já por mais de um senador, das consultas, das audiências da sociedade que levaram
quatro anos - até, no meu entendimento, se prolongaram demais - toram resultado de ampla discussão
democrática, responsável. Como resultado, surgiu o
substitutivo do ex-senador Cid 5aboia de Carvaiho,
que tem o consenso nacional, embora esta Casa tenha o direito até de fazer as suas correções, as suas
complementações ou até a supressão de alguns
pontos.
Entendemos que o que aconteceu aqui no Senado veio colocar a sociedade de um lado, clamando pela discussão e pelo respeito à sua participação,
que houve na trajetória do substitutivo do ex-Senador Cid Saboia, e simplesmente foi cortado.
Vejam os senhores: um assunto discutido durante quatro anos agora está sendo discutido em
seis meses e com sete substitutivos. o que estamos
a debater hoje já significa que a sociedade quer 0
debate.
nvemos apenas uma audiência no Senado Federal este ano depois que este projeto foi apresentedo. Temos que reconsiderar o trabalho feito pela Cãmara, pelo Senado Federal, que aprovou o substitutive na sua Comissão de Educação e que este ano
simplesmente fOi surpreêndido com uma nova trajetória, um novo substitutivo.
Essa minha manifestação, tenho certeza, é
feita em nome do PTB desta Casa, porque inclusive o Senador Vai mi r Campelo, nosso ilustre Líder
da Bancada do PTB, era o Presidente da Com issão de Educação, e sabemos do seu empenho
na discussão, no aprofundamento da questão. O
que estamos fazendo hoje como pretexto de enxugamento de uma lei? Esse enxugamento não se
faz por si próprio, mas sim pela caminhada e pela
· discussão.
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Foram levantadas questões no sentido de que
o projeto do Senador Cid Sabóia de Carvalho apresentava inconstitucionalidades no que se referia ao
Conselho Nacional de Educação. Aprofundamos
essa questão e há uma medida provisória que trata
desse assunto. Poderíamos muito bem travar uma
discussão a respeito do que está colocado na medida provisória e no substitutivo, para encontrarmos
uma saída; se fosse necessário, retiraríamos isso do
projeto.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, mais
uma vez, falo não como alguém que chegou há apenas um semestre ao Senado Federal e tomou ccnhecimento do assunto. Participei ativamente do
processo, assim como participaram também o5 professores do Brasil inteiro, mandando sugestões, estudando e debatendo o que estava sendo avaliado
aqui no Congresso Nacional.
Precisamos entender que já estamos tratando
de questões de mérito referentes às argumentações
usadas pelo Senador Darcy Ribeiro. Com todo respeito que temos por S. Exª., gostaria de dizer que S.
Exª disse "assuntos que seriam pormenores dã Educação poderiam ser resolvidos com portarias ministeriais, com referências estatutárias ou regimentais
das instituições".
Queremos um amplo debate e uma linha única
para o País. Não podemos admitir que uma universidade estabeleça os seus critérios e que outras estabeleçam critérios diferentes. Quem defende realmente uma Educação avançada não pode admitir
que continuem a existir escolas que ofereçam apenas o Primeiro Grau, o primeiro ciclo e o segundo cielo; não se pode admitir que escolas continuem a
oferecer apenas as cinco primeiras séries. Isso existe em todo o País.
Temos que procurar no corpo de uma lei um
compromisso do governo, da sociedade e dos próprios educadores em relação à terminalidade. Falamos que são obrigatórios os oito anos do ensino fundamental, mas abrimos a possibilidade de trabalhar
num ensino fundamental por ciclos de estudo, até a
quinta e até a oitava séries. Quer dizer, nós abrimos
brecha para que o Estado continue descompiomissado com as escolas até a oitava série, como estamos vendo em todo o País.
Estamos pedindo o que já foi construído, oque
a Câmara já aprovou, o que a Comissão de Educação do Senado aprovou. Analisando o substitutivo
do Senador Cid 5abóia de Carvalho verificamos que
ele é amplo. Acho que educação é algo que requer
detalhes, requer compromissos, requer ideologia po-
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lítica, mas f!ÓS não estamos fazendo uma lei para
um governo.
Fala-se em "década da educação". Só em falar
em década nós já estamos dizendo que esta lei, cerlamente, seria para dez anos. Então, nós não podemos deixar um assunto desses à mercê de um governo para que este decida sobre a questão com
portarias, decretos e medidas provisórias.
As universidades, a pré-escola, o ensino especial e as escolas técnicas profissionalizantes estão
clamando para que se aprofunde a discussão, porque no substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho salientamos que o ensino ·especial, por exempio, é alguma coisa que o País tem que assumir de
frente. Nós temos que assumir e dar condições para
que o filho do trabalhador pobre possa continuar os
seus estudos e o seu atendimento em escolas especiais. Hoje, só continua quem pode pagar uma escola particular.
Nós temos que ver o ensino profissionalizante.
Nós queremos ou não queremos que existam escolas técnicas neste País que dêem qual idade de mãode-obra para o nosso jovem ao concluir o segundo
grau? Temos que definir esse aspec!Oda questão.
Há idéias colocadas num projeto e noutro, mas há
diferenças de posturas, de alcance, de compromissos tanto da sociedade quanto do próprio Esládo.
Entendo ser errada a idéia de partirmos do menor para o maior. Já temos um trabalho construído e
deveríamos estar trabalhando a partir do que já existe, do trabalho maior que já foi construído. Foi feito
um estudo durante quatro anos, que a Câmara aprovou e ao qual a sociedade esteve presente. Estamos
decidindo algo importantíssimo para o País e se não
tivermos o envolvimento, o comprometimento atento
e responsável dos agentes da educação, que são os
professores, que são os estudantes e a sociedade
como um todo, teremos uma lei no papel, morta,
porque não foram estabelecidos compromissos na
sua elaboração.
É contra õ caminhá tomado pelo Senado que
estou levantando a minha voz. Não que o conteúdo
do substitutivo do Senador Darcy Ribeiro não tenha
alguns mér~os. Poderiamos aproveitar as idéias do
eminente Senador para aperfeiçoar o projeto original
que veio da Câmara, passou pela Comissão de Educação, foi ouvida a sociedade, discutiu-se a matéria,
debateu-se o assunto, foram feitas inúmeras audiências e fizemos também uma audiência pública quando algumas entidades se manifestaram.
SR% e Srs. Senadores, estou apresentando
esses argumentos não CO!Tl a disposição de votar
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contra a Lei cie Direirizes e Bases da Educação- jamais faria isso pois tenho um compromisso com a
educação neste País pela minha trajetória de 23
anos de magistério -, mas tentando fazer que V.
Ex% entendam que teríamos que partir do trabalhe
feito, do trabalho proposto e não buscar outros caminhos para chegar ao aperfeiçoamento. Esse é o
sentido do nosso requerimento e quero que V. Ex%
o levem em consideração.
Não vamos eliminar nem um substitutivo e nem
outro. Se efiminarmos o anteriormente construído,
esta Casa estará se colocando e afrontando a saciedade brasileira que constniu esse substitutivo.
Vamos aproveitar o que a sociedade nos passou, vamos aproveitar o que Senadores e Deputados de Legislaturas anteriores deram como contri- buição e, a partir disso, vamos buscar o aperfeiçoamento do projeto, vamos adaptá-lo aos novos tempos, às novas idéias.
Por isso peço que V. Ex% nos acompanhem,
porque o espírito que nos leva a fazer esse veemente pronunciamento nada mais é que o compromisso
que temos com uma caminhada muito leal e muito
honesta.
Muito obrigada.
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Queria
advertir à galeria que, de acordo com o Regimento
Interno, não pode haver manifestação nem de aplauso nem de protesto.
O SR. ARTUR DA TAVOLA- Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola, pela ardem.
O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Mesa Diretora, a meu juízo, tem o dever de dar um
esclarecimento à casa pertinente à questão levantada pela ilustre Senadora Emilia Fernandes.
Há um substitutivo que estava em plenário
quando começou esta legislatura: o slilstitutivo do
Senador Cid Sabóia de Carvalho. O que houve com
esse substitutivo? Desapareceu? Deixou de existir?
Há um problema realmente complexo neste caso.
Invoco os Srs. Senadores, que, além de preparados em vários outros setores, são também eminentes regimentalistas, para que se possa ter claraza nessa matéria, para que a
vote da maneira
mais límpida possível.
Parece-me que a Senadora Emília Fernandes,
ao colocar a opção de um ou outro como preliminar
a qualquer votação, realmente está dentrç> dos limi- · _
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tes regimentais, já que o substitutivo do Senador Cid
Sabóia de Carvalho não despareceu, tampouco se
fundiu em outras leis, l"las continua íntegro como
peça elaborada e presente em plenário.
É claro que surgiu posteriormente um andamento paralelo, que se justifica de certa maneira,
porque se trata de uma nova Casa, de uma nova
correlação de forças. Não há dúvida quanto a isso.
No entanto, não podemos elidir o fato de que
existe um substitutivo em plenário, e nesse sentido a
Senadora Emília Fernandes tem razão, ·a meu juízo,
ao solicitar que o Plenário se defina em relação a
um ou outro caso.
Daí a questão de ordem para solicitar à Mesa
um esclarecimento cabal no sentido de deixar claro
o que houve com o substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - O VicePresidente no exercício da P~esidência esclarece a
V. Ex" que o substitutivo do Senador Cid Sabóia de
Carvalho está presente ao anexo sob o n• do Pare- cer 250 e também está incluído no projeto. Não sumiu do projeto o parecer do Senador Cid Sabóia de
Carvalho. Ele está presente. Estamos discutindo a
matéria, e o Plenário irá optar após~.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA -{PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não desejo discutir com a Mesa Apenas gostaria de
dizer que, considerando a informação da Mesa, parece-me que justamente a última frase de V. Exª é a que
se ajusta ao Regimenlo. Ou seja, o Plenário decidirá•.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - No momento oporiuno, após a discussão-, haverá a votação
de vários requerimentns que estão sobre a mesa
O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Então, é a questão de ordem que levantou a ilustre Senadora
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Perfeito.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço ·a palavra
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Há um
inscrito, antes de V. Ex~. que é o eminente jurista e
professor Senador Josaphat Marinho.
O SR. VALMIR CAMPELO - Gostaria que V.
Ex" procedesse à minha inscrição.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, também desejo inscrever-me.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Estão
inscritos, hierarquicamente: os Senadores Josaphat
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Marinho, Valmir Campelo, Marina Silva e· José
Eduardo.
Concedo a palavra ao eminente jurista e professor Senador Josaphat Marinho.
O SR JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, serei breve. Os projetas e os
substitutivos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação já foram suficientemente discutidos.
De minha parte não pretenderei convencer
esta Casa sobre a excelência de nenhuma das proposições. Quero antecipar o meu voto, exatarnente
porque motivo superior me obriga a retirar-me.
Do acompanhamento que fiz da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nas diferentes oporiunidades de debate, resultou-me a
convicção que o mais apropriado, no momento, seria, como de minha parte será, votar em favor do
substitutivo do nobre Senador Darcy Ribeiro.
Compreendo as divergênciaS, inclusive as que
acabam de ser expostas pela nobre Senadora Emília
Fernandes, mas também creio que podemos, examinando os diferentes projetas, dar preferência- a um
deles e completá-lo com as emendas que vão ser
propiciadas no turno suplementar.
·
EsSa é a minha orientação. Isto apenas o que
eu queria antecipar ao Plenário: votarei pelo Substitutivo Darcy Ribeiro, reservando-me o direito de
apresentar emendas no turno suplementar. Já quis,
aliás, apresentá-las há meses, porém a Mesa do Senado esclareceu que tal só seria possível depois que o
Plenário decidisse sobre qual dos projelos iria adotar.
Era o que queria decla:iar afirmando: votarei
em favor do Substitutivo Darcy Ribeiro, reservandome o direito de apresentar emendas no turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Para
discutir a matéria, concedo a palavra o eminente Senador Valmir Campelo, ex-Presidente da Comissão
de Educação do Senado.
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, realmente, como ex-Presidente
da Comissão de Educação do Senado durante dois
anos, tive o prazer de discutir essa matéria durante
um ano. Durante esse tempo, compareceram àquela
Comissão reitores e secretários estaduais. Fizemos
semináfio com Ministro da Educação, trouxemos
professores, estudantes, e dissecamos todo esse
assunto durante 12 meses, discutindo matéria que a
Câmara já havia discutido - esse projeto tramitou naquela Casa durante quatro anos - e aprovado.
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Sr. Presidente, conseguimos_ aprovar o substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho na Comissão da EducaÇão do Senado Federal. A matéria veio
ao plenário com esse substitutivo.
Não ·obstante todo o respeito e a admiração
que tenho pelo eminente Senador Darcy Ribeiro, entendo que a matéria, a partir do plenário, começou a
tramitar erradamente. Se ela fosse devolvida à Comissão de Educação, deveria ser devolvida pelo
substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Lá,
a nova Comissão começou a discutir osubstitutivo
-·
do Senador Darcy Ribeiro.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero,"
nasta ocasião, acompanhar a Senadora Emilia Fernandes, porqu~ entendo que a matéria deveria ser,
inicialmente, discutida através do substitutivo acima
citado, porque ele é que foi aprovado na Comissão
de Educação do Senado Federal. É meu posicionamento não apenas como Senador, mas como líder
do meu Partido. Acompanho a nobre Senadora Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa
volta a esclarecer que o substitutivo do Senador Cid
Sabóia de Carvalho está sendo discutido, está incluso, não está fora da discussão.
O SR. VALMIR CAMPELO- Entendo, Sr. Presidente, mas estou pedindo preferência, como a Senadora Emília Fernandes, para que ele seja examinado primeiramente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa há requerimento, assinado pela eminente Senadora e professora Emília Fernandes, de inversão
de votação da matéria
Para discutir, concedo a palavra à Senadora
Marina Silva.
S. Exª disporá de dez minutos. ··
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) - Em primeiro lugar, quero
fazer uma pequena observação: em todo esse processo de discussão, houve ponderações feitas pela
Senadora Emina Fernandes, que foram antecedidas
por·uma exposição pelo ilustre Relator, professor e
cientista social, pelo qual tenho o maior respeito, Senador Darcy Ribeiro. · · ·
·
Penso que a discussão deve esclarecer algumas questões. Não me sinto muito bem ao vê-las
abordadas dessa forma. Ainda se· discute, superficialmente, o mérito, porque estamos discutindo manobras regimentais, procedimentos de plenário.
Quando se tenta entrar no mérito, ainda que de forma superficial, sempre vem uma desqualificação do
projeto anterior. Talvez- essa não seja a forma mais
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adequada de tratar da matéria. Por exemplo: dizem
que se o substitutivo do Senador Cid Sabóia de Gare
valho, que defendo, assim como a Senadora Emília
Fernandes e o Senador Valmir Campelo, for aprovado estaremos. apostando no atraso, que a educação
brasfleira ficará engessada, que não haverá condições de modernizar o ensino brasileiro. Todas as ma-zelas recairiam sobre o sistema educacional brasilei- ·
ro, caso esse projeto fosse aprovado. Quero evitar a
discussão dessa forma. Vamos trabalhar em termos
· de idéias, de projeto.
O Senador· Darcy Ribeiro - quero registrar aqui
o meu respeito e admiração por S. Exª -tem capaci. dade de fazer um substitutivo brilhante. Porém, há
algo que não pode ser substituído em hipótese alguma: os consensos obtidos nesta Casa e na Cãmara
dos Deputados em discussões infindas, relativos a
. urna proposta de Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil.
Nesse sentido, penso que seria mais proveitoso para esse processo como um todo se tivéssemos trabalhado realmente com base no qt,!e foi
construído com o parecer do Senador Cid Sabóia
de Carvalho. No entanto, foi apresentado um substitutivo pelo Senador Darcy Ritieiro. Critic-amos
esse projeto não por ser do Senador D;;rcy Ribei- .
ro, nem pela simples questão de método, o que já .
é um motivo de disputa e de divergência política,
mas porque foi relegado a segundo plano todo o
acúmulo da discussão hal(ida em todos esses
anos, com a participação de vários segmentos que
lidam com o ensino brasileiro.
No Substitutivo Cid Sabóia de Carvalho, não
havia desresponsabilização do Estado no que se refere à educação inlanfil. Também não havia o entendimento de que não nos estaríamos responsabilizando, com todo afinco, no que se refere ao ensino se- __
cundário.
··
No Projeto Cid Sabóia de Carvalho existiam
vários pontos compativeis com a concepção de educação; que não estão presentes no Projeto Darcy Ribeiro. No projeto do Senador Cid Sabóia de Carvalho havia uma concepção diferente de como ·se iria
oferecer as inúmeras disciplinas, articulando um
todo, no caso do ensino profissionalizante.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero
aqui falar como professora secundária de uma escola pública de Segundo Grau, que vê, com honestidade, com sinceridade, também no Projeto Cid Sabóia
de Carvalho, alternativas para tirar o ensino brasileiro ela situação caótica, que todos nós reconhecemos, completamente desarticulada
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Quero dizer que está sendo articulada por par!
te do Ministério da Educação uma proposta de ~éformulação, uma série de coisas que já estão l!éndo, através de medida provisória, encaminhadas
para o Congresso Nacional e que serão debatidas.
Quando entrarmos na discussão e optarmos por
uma das matrizes que irá orientar todo o debate,
quando entrarmos no mérito, vamos perceber que
aqueles que defendem o Projeto Cid Sabóia de
Carvalho não são assim tão ignorantes em termos
de educação e não estão propondo coisas tão absurdas.
Hã uma concepção diferente que deve ser tratada com respeno, tanto no projeto do Senador Darcy Ribeiro quanto no Projeto Cid Sabóia de Carvalho, porque, ca.So contrãrio, estaríamos dizendo que
todas as pessoas que defendem o outro projeto são
incoerentes ou que estariam deliberadamente querendo prejudicar uma propost{l tão importante para a
educação no País.
Venho de uma realidade onde o ensino, tanto
no nível básico, quando médio e superior, vive um
processo de crise que talvez não se compare a de
nenhum outro Estado. Se não houver um esforço da
sociedade, mesmo que não seja, a proposta que
gostaríamos que fosse, se ela não for pactuada corretamente, não sairemos do impasse que é hoje a
crise da educação.
É por isso que insisto que hoje as grandes saídas requerem o máximo de consenso para que possarnas assumir como sendo um projeto de todos e
que todos levaremos a cabo. Entendo que só atravês da educação teremos a possibilidade de contribuir para que a exclusão social em curso no mundo,
particularmente no Brasil, não seja tão monstruosa e
avassaladora oomo está aoontecendo. Só através
de uma proposta educacional que incorpore os setares excluídos, não só do ponto de vista das condições sociais, mas também culturais, uma série de formas de exclusão em que as pessoas são mão-deobra descartãvel, embora sejam sobreviventes, porque terão alguma ooisa para viver, para se alimentar
e continuar vivendo neste Planeta, só através da
educação será possível evitarmos a grande exclusão social em curso. E a LDB é peça fundamental
no processo como um todo. Falo aqui como Senadora e também como professora
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Senador José Eduardo Outra. S. Exª dispõe de dez minutos.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, na primeira reunião da Comissão de Educação de que participei quando se
discutiu esse projeto, o Senador Darcy Ribeiro disse
que às vezes se sentia um pouco incomodado com
o que ele detectava como sendo uma aura de unanimidade que se estaria formando em tomo dele, até
porque sempre se caracterizou como polémico. Naste momento, eu gostaria de me aliar àqueles que,
nesse aspecto, não estão unànimes em tomo do Se. nadar Darcy Ribeiro. Quero registrar também o profundo respeito que tenho pelo Senador Darcy Ribeiro, pelo seu passado e pelo seu presente.
Eu tenho uma preoeupação, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores. Tenho notado que, nesta
Casa. quando se quer desqualificar uma matéria,
Jogo se lhe carimba o adjetivo de corporativista. Lamenta que o Senado não destine a mesma ira que
destina aos projetas de interesse das corporações
aos projetas de interesse das corporations, que já
vimos muitas vezes serem aprovados nesta Casa
A maior critica que se faz ao projeto originário
da Câmara é de que ele está carregado de interesses corporativos. É muito mais tranqüilo se crassificar como corporativos projetas que envolvam interesses meramente salariais, projetas em que apenas
entidades sindicais participam da discussão. O que
não é o caso do projeto da Lei de Diretrizes e Bases.
Quando da sua tramnação na Câmara dos Deputados, envolveu efetivamente a participação de entidades sindicais, mas também e principalmente a participação de entidades cientificas, acadêmicas, num
grande debate. Os Senadores que eram Deputados
à época testemunharam essa participação. Queria
registrar também que o projeto aprovado na Câmara
dos Deputados foi resultado de um amplo aoordo
entre os diversos partidos polítioos, das mais diversas tendências. E não podemos classificar os partidos políticos oomo entidades corporativas. A Camara, oomo Casa representativa dos interesses da sociedade e não de determinadas corporações,-aprovou esse projeto, que interessava ao conjunto da seciedade brasileira
segundo aspecto que eu gostaria de registrar é 0 fato de estarmos hoje na iminência de optar
entre dois substitutivos. Devo registrar que isso
aoontece em função de uma subversão ao Regímento desta Casa, porque o substitutivo do Senador Cid
Sabóia de Carvalho estava pronto para ser votado
no início desta Legislatura. Houve um requerimento
para que ele fosse apreciado pela Comissão de:

o
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Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, que deveria se manifestar- sobre os aspectos de constitucionalidade, técnica legislativa e juridicidade. Foi indicado para relatar a matéria o Senador Darcy Ribeiro, que, no seu relatório, afinnava que, pelo fato de o
substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho eslar eivado de inconstitucionalidades, ele apresentava
um substitutivo de mérito. No entanto, a grande
maioria das inconstitucionalidades listadas pelo Senadar Darcy Ribeiro se referia ao famoso Conselho
Federal de Educação, que hoje é objeto de medida
provisória O Senador Daroy Ribeiro acatou uma
emenda da Senadora Marina Silva, que retirava o
artigo que fazia referência ao Conselho Federal de
Educação. Portanto, praticamente todas as inconstitucionalidades detectadas pelo Senador Oaroy Ribeiro, e que eram procedentes, estavam retiradas do
substitulivo original. Com isso, deixava de existir a
necessidade de se apresenl<!r um substitutivo _de
mérito, como foi apresentado pelo Senador Daroy
Ribeiro.
Com relação aos dois substitutivos, além das
questões levantadas pela Senadora Marina Silva, a
nossa preferência pelo substitutivo do Senador Cid
Sabóia de Carvalho decorre do fato. de que a questão da democratização da gestão da educação está
mais bem explicitada e representada no seu substitulivo.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vamos apoiar o requerimento da Senadora Emilia Fernandes, âe prelerêiicTa para o substitutivo do
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Se for aprovado,
votaremos favoravelmente ao substitutivo do Senador. Na hipótese de o requerimento não ser aprovado, não nos resta outra alternativa a não ser votar
contrariamente ao substitutivo do Senador Oarcy Ribeiro, porque é a única forma que teremos de ver
aprovado o substitutivo do Senador Cid Sabóia Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo
soar a campainlla) - Consulto o Plenário sobre a
prorrogação da sessão por 30 minutos, haja vista
que prazo regi mental se encerra neste instante.
(Pausa)
·
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 30 minutos.
Concedo a palavra, para discutir, ao Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PPSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando da apresentação do requerimento,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, propondo
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audiência da Comissão de Assuntos Econômicos,sugeri a S. Ex;t uma reflexão sobre o assunto e votei
contra o requerimento do nobre senador, tendo em _
vista que a matéria está donnindo no Congresso Nacional há muitos e muitos anos, e a sociedade reclama um posicionamento, o mais rápido possível, sobre assunto tão relevante e que diz respeito à educação brasileira
-Então, Sr. Presidente, aberta a discussão, todos aqui presentes pudemos verificar que não há
um consenso em tomo dos dois substitutívos apresentados. O projeto do Senador Cid Sabóia, originário da Câmara dos Deputados, teve ampla discussão
naquela Casa, que recebeu a visita de cientistas da
educação, de professores e de entidades ligadas ao
setor; enfim, veio devidamente instruído, passou
aqui no Senado, recebeu o pronunciamento da Comissão competente e veio ao plenário.
No plenário, com a eleição dos novos Senadores, 2/3 da Casa, resolveu-se- inclusive eu aprovei que a Comissão de Educação, composta também de
novos Senadores e Senadores da legislatura passada, deveria conhecer de perto a proposição. E isso
foi feito. Surgiu, assim, o parecer incluindo um novo
substitutivo, de autoria do nosso querido Professor
Darcy Ribeiro.
Ora, Sr: Presidente, fui o primeiro a achar que
a audiência da Comissão de Assuntos Econõmicos
iria procraslinar a votação e a deliberação do assunto. Entretanto, com a discussão, cheguei à conclusão de que seria melhor, tendo em vista a maior disponibilidade de tempo do Senado, estudannos os
dois substitutivos, o do Senador Cid Sabóia e o do
Senador Darcy Ribeiro, para apresentar destaques
que fossem importantes para a adoção de um novo
sistema educacional no nosso Brasil.
Se existem falhas ou equívocos em um, pode
haver falhas ou equívocos no outro substitutivo. Talvez aqui no plenário, sem a necessidade de uma audiência da Comissão de Assunlos Ecilnômicos ou
retomo à Comissão competente, a Comissão de
Educação, possamos chegar a um consenso nesta
Casa e adotar o que for bom do substitutivo do Senador Daroy Ribeiro e o que for bom do substitutivo
do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Desse modo, chegaremos a um consenso
não só do Senado e do Congresso Nacional, mas
com a manifestação favorável de se adotar de um
projeto de lei representativo da sociedade, principalmente daqueles que trabalham na educação,
como estudantes, professores, enfim, profissionais
dessa área
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Assim sendo, resolvi apresentar à consideração da Casa, nos termos do ar!. 315, combinado
com a alínea "c", do art. 279 do Regimento Interno,
um requerimento solicitando o adiamento da votação
do projeto pelo prazo de 15 dias, ou seja, no -dia 8
de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pronunciamento de V. Ex• não coincide com o seu requerimento.
0 SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Desculpe-me, Sr. Presidente. Quando estive na
Mesa do Senado, o funcionário me entregou o requerimento trocado. Já tenho o-verdadeiro.
0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Destroca-se, então.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Nos termos do art. 279, alínea "c", do Regimento lntemo, requeiro o adiamento da discussão do projeto
pelo prazo de 15 dias.
,
Nesse período, aqueles versados em matéria
educacional no Senado e os próprios profissionais
de educação nos procurarão, para que encontremos
um consenso sobre assunto tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será fldo p(llo Sr. 1 Secretario em exercício, Senador levy Dias.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N•1.373, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea c do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de lei da Câmara n" 1O1, de 1993, a fim de ser feita
na sessão de 9-11-95.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. AntOnio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex'-.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em que pesem aos argumentos apresentados
pelo Senador Antonio Canos Valadares, manifestome contrariamente ao mesmo.
Entendo que a Casa está devidamente informada a respeito da tramitação desta matéria; aliás,
desde a legislatura passada e, se talarmos do Congresso, há cinco anos.

471

Tivemos a oportunidade de owir, ainda há
pouco, as judiciosas considerações dos que defendemo substitutivo apresentado pelo professoLDarcy
Ribeiro, que agora pertence à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão de Eâti:ação
da Casa, que encamparam por maioria o parecer.
Da mesma forma, tivemos a oportunidade de
owir a defesa do substitutivo apresentado pelo exSenador Cid Sabóia de Carvalho a respeito do projeto originário da Câmara dos Deputados. Portanto, a
Casa está devidamente informada a respeito-desta
matéria
Creio, Sr. Presidente, se interrompermos a discussão após iniciada e debatida a questão, ql.le seria - desculpe-me o Senador Antonio Carlos Valadares- adiar mais uma vez a decisão do Senado Federal sobre matéria da maior importância para a saciedade brasileira
Cabe a nós, nesta oportunidade, ainda não em
caráter definitivo, manHestarmo-nos a respeito dos
dois substitutivos. Posteriormente, teremos a oportunidade a que se refere o ilustre Senador por Sergipe.
Neste espaço de tempo, entre a aprovação de um dos
substitutivos, teremos até o turno suplementar a opor!unidade de meditar sobre a contribuição que J)ossa
ser dada ao substitutivo que for aprovado hcje.
Portanto, se transferirmos esta discussão para
outra oportunidade, estaremos adiando o debate do
primeiro turno, se assim posso dizer. Dessa forma,
corremos o risco de haver retirado de pauta um projeto oriundo da legislatura anterior, terminará a primeira sessão legislativa desta legislatura e provavelmente transferiremos a apreciação desta matéria
para o próximo ano.
Sr. Presidente, a sociedade brasileira acompanha os trabalhos do Congresso, particularmente do
Senado. Seguramente, não haverá de compreender
como, depois de tantos debates, quando se vai discutir
ó que já foi discutido exaustivamente na Câmara e no
Senado, a discussão é transferida para outra data
Perdoem-me - releve-me o Senador por Sergipe - mas entendo, Sr. Presidente, que esta é a hora
-de decidir esta primeira etapa, porque a decisão de
hoje ainda não será definitiva. Haveremos, seja qual
for a decisão de aprovação de um dos dois substitutivos, de merecer então a contribuição dos Srs. Senadores para a deeisão final do Senado.
O SR. HUGO- NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a
palavra o eminente líder do PFl, Senador Hugo Napoleão.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ainda na tarde de hoje,
tivemos a oportunidade de apreciar o Requerimento N"1222, de 1995, de autoria do Senador Eduardo St.plícy, o qual pedia tosse ouvida tanbém a Comissão de
Assunllls Econômícos, com relação ao presente projeto ou ao corrplexo de projelo com substftulivo da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Naquela oportunidade, pude afirmar que não
deveriarnos mais protelar um projeto que já vem sendo examinado há anos e anos na Câmara dos Srs.
Deputados e no Senado Replblíca, julgando que devêssemos apreciar a matéria, até porque, se necessitássemos -foi o que eu disse- aperfeiçoá-la, teríamos
tempo e oportunidade, por ocasião da volta ao Plenário do projelll com as emendas. No caso, então, teriamos condições de aperfeiçoar as emendas, aprovando
algt.maS e rejeitando outras. E;u próprio tenho emendas a apresentar. Naturalmente, procurarei defendêlas no tempo oportuno, hábil e tempestivo.
As mesmas razões que invoquei na votação do
requerimento do Senador Eduardo Suplícy me metivam agora, por ocasião do requerimento do Senador
Antonio Carlos Valadares a estqr absolutamente
convicto da imperiosa, urgente e inadiável necessidade de examinarmos a matéria o quanto antes. Movido por essas razões, votarei pela rejeição do referido requerimento.
0 SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votaçãOO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para
encaminhar votação, concedo a palavra ao nobre
Senador Sérgio Machado, Líder do PFL
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o País precisa da LDB.
Esse projeto já foi discutido na Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, e na Comissão de
Educação da Cãmara dos Deputados. Ainda temos,
até o turno suplementar; tempo para poder aperteiçoá-lo. Não vejo por que fazer um novo adiamento.
Por isso, voto contra o requerimento que pede o
adiamenlll.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Mais algum Sr. Senador deseja discutir-o requerimento do
Senador Antonio Carlos Valadares?
A SRA. EMILIA FERNANDES- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a Senadora Emília Fernandes, para encaminhar a votação.
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A SR• EMILIA FERNANDES (Pffi-RS. Para
encaminhar votação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srs.- Senadores, serei breve. Gostaria
apenas de acrescentar dois pontos ao que já foi dito,
pois serão importantes para os registras, para os
Anais desta Casa e até para a reflexão dos Srs. Se--nadares:
Quanto ao primeiro ponto, não podemos prote- _
lar; esse projeto já foi amplamente discutido, pois é
conhecido de todos. Esse é um argumento que reffete meia verdade, e a sociedade conhece Q que foi
amplamente discutido. Não se poderia mais aguardar a votação de um substftutivo cuja aprovação
esta Casa tinha pronta na Comissão de Educação.-Trata-se do substitutivo do Senador Cid Sabóia de
Carvalho. Que fique bem claro.
Cada Senador aqui, é lógico, é consciente e li-_--vre para votar da forma que desejar. Mas queremos
saber se os Srs. Senadores, até por não fazerem-~~
parte da Comissão de EdiJcação, por não estarem
diretamente vinculados à área da educação, tomaram conhecimento dos sete substitulivos que ifamítaram este ano apenas, e com que dificuldade temos
levado à sociedade para que os conheçam e. nos
dêem um retorno, fazendo os aperfeiçoamentos e as
orientações necessárias. É preciso que isso fique
bem claro.
o Senador Darcy Ribeiro recebeu, por íntermêdio da Comissão de Constftuíção, Justiça e Cídadanía, no início desta legislatura, um Projeto de Lei de
Díretrizes e Bases da Educação para dar parecer:
isso também se constftui
verdade. O que foi
destinado ao Senador Darcy Ribeiro, no início desta
legislatura, foi um projeto de lei que tratava de bolsas de estudo, com dez artigos. O Senador, aproveitando dois deles, apensou e elaborou um Projeto de
Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Portanto, interrompeu-se uma trajetória, com a
visão clara de que se deveria deixar de lado todo o ~
trabalho construído. lniçiou-se nova caminhada Es-!amos, na verdade, srs: Senadores - e a sociedade
sabe disso -, discutindo um projeto de lei dessa envergadura e responsabilidade, que está para ser
aprovado há apenas seis meses, diante da nova
proposta que o Governo Federal está apresentando.
Há medida provisória, trazendo um plano especial
para 0 ensino fundamental e para valorização do
professor. Não queremos nem quinze dias para anaJisar e comparar essas questões. Estamos diante de
um Plano Pluríanual que está apresentando propostas para quatro anos e Orçamento para o próximo.
Não tivemos tempo de fazer essa comparação, por-

mela
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que temos que analisar com base no que está sendo
proposto. Dessa forma. entendo que a proposta que
está sendo apresentada é um meio termo. é uma
saída que contempla não um prazo indeterminado
para se apresentar em uma comissão, mas especifica são quinze dias para que os Srs. Senadores tenham a oportunidade de aprofundar o estudo a respeito dos projetas e analisar a medida provisória,
com propostas de reformulação da educação, que
vão atingir Estados, Municípios e Uniãc. Portanto,
são questões que devem ser avaliadas. Não podemos designar algo como responsabilidade do Município se não lhe dermos as condições. Não podemos prever uma Lei de Diretrizes e Bases que
permita que um professor tenha uma carreira digna e valorizada, se não sabemos de onde virão os
recursos.
Parece-me que o Senador Antonio Carlos Valadares foi muito eficiente na- sua apresentação e,
apesar de querermos a agilização, seriam oportunos
esses quinze dias. Chamados e levantados esses
aspectos por nós e por ott.ros Senadores, pelos que
defendem um substitutivo e pelos que defendem outros, seria o momento de nos debruçarmos mais
uma vez e, em quinze dias, esta Casa estaria decidindo.
Por isso, reitero que V. Ex"s reconsiderem a
votação abrindo um prazo de mais quinze dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Sr. Senador Eduardo Suplicy que dispõe
de cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, há pouco, estava dialogando com o Senadar Esperidião Amin, que lembrou de fato oconrido
na Comissão de Educação e nas comissões onde
esse assunto foi debatido.
Eu lembrava ao Senador Esperidião Amin que,
quando ali se võtou a~matéria, procurou-se não mais
prorrogar o prazo. Houve o argumento de que seria
importante que toda a Casa, todo o Plenário, discutisse a matéria em profundidade.
O requerimento do Senador Antonio Carlos Vafadares proporciona essa oportunidade e, assim, Sr.
Presidente, nós, ao Partido dos Trabalhadores, votaremos favoravelmente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Tem a
· palavra o Senador Esperidião Amin.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores eu não pretendia
falar nesta tarde. Nestes cinco minutos eu pretendo
tecer três comentários.
Primeiro, tenho o maior respeito por todas as
pessoas que se dedicaram a esse trabalho, especialmente aqui no Senado. Particularmente, tenho
um apreço m~ito especial pelo Senador Darcy Ribeiro. Mas nenhum apreço pessoal poderá alterar o
curso anormal do projeto. Não há apreço por ninguém que consiga alterar o curso anormal do projeto, curso anormal nesta Legislatura
Não vou rememorar todos os incidentes - vários pedidos de informação, questões de ordem_suscitadas à Mesa; o Senador Jader Barbalho bem se
lembra disso - em cinco minutos. O curso foi anor~ mal. Em vez de construir um projeto que procurasse
sintetizar, que pro:Ju.~-se &er o sincretismo ou próximo do sincretismo das múltiplas maneiras de enxergar a Educação no Brasil, nós, o Senado - pois essa
responsabilidade é nossa -, estabelecemos o_ confronte. Está estabelecido o confronto, confronto sob
a égide do Governo. O Governo quis o confronto. O
Governo não queria sessão pública. O Govenio pe~
diu para que não se discutisse o mérito.
Requeiro que seja apensado ao projeto o intéiro teor das notas taquigráficas da reunião na Cernissão de Educação do Senado em que foi aprovado o
substitutivo do Senador Darcy Ribeiro. Toda linha de
argumen1!3ção em favor da aprovação foi: o plenário
é 0 melhor local para a discussão. O Plenário é qu:•
vai ter a incumbência de promover essa síntese q~e
as Comissões não conseguiram. O Plenário é que é
credenciado. E 0 que estamos vendo hoje no Plen;',rio? A simplificação: deixa para discutir depois, depois de votar. Vamos escolher o substitutivo e depois aprovamos emendas ao substitutivo. Ou seja.
vamos votar o confronto, querendo esconder que ei;;,
existe. Esta é que é a verdade.
É um equívoco, porque esse projeto, se fo<
aprovado • como tudo indica -, vai para a Cãmaté
dos Deputados. E fá 0 confronto que estamos aqui
escondendo vai aflorar por inteiro. Vai aflorar c canfronte não apenas das idéias mas até entre as duas
Casas, cujas formas de trabalho foram diversas.
Por isso, considero a data do dia 9 de noverr~
bro não um adiamento, mas o úitimo apeio à raz1;o,
porque depois de votarmos, depois de escolherrr.m::
o substitutivo, aí a oportunidade de o Plenário ta.zer
aqúilo que a Comissão de Educa.çãc tomou cerne
sendo base para sua decisão expedita, simplif.cada;· · ·
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e o Plenário vai deixar de fazer- não será mais recuperada pelo Plenário.
Essas são as alegações que eu gostaria de
apresentar, Sr. Presidente, para justificar o porquê
do meu voto a favor do requerimento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Senador Sebastião Rocha, como Líder do
PDT.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT.AP. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, estamos diante, realmente, de um
impasse. A responsabilidade do mandato, lógico,
nos chama a votar com a urgência que a maléria requer. Não considero que a matéria não tenha sido
devidamente discutida durante sua tramttação no
Congresso Nacional, tampouco na tarde de hoje
aqui no Senado. Qualquer Senador que se inserever, daqui para frente, ainda terá tempo para falar.
E, se não esgotarmos a discussão da maténa nesta
sessão, logicamente será transferida para a próxima
sessão e assim por diante. Então, acredito que ninguém está impedido, Senador Esperidião Amin, de
se inscrever para discutir essa matéria Esse ·era o
primeiro ponto.
Em segundo lugar, não acredito - e quero me
contrapor mais uma vez ao que disse o Senador Esperidião Amin, se entendi o que S. Exs deixou nas
entrelinhas de suas palavras - que o Senador Darcy
Ribeiro esteja fazendo jogo do Governo aqui nesta
Casa Nós do PDT sempre tivemos uma postura
muito clara a respeito do Governo. Votamos praticamente contra todas as emendas que o Governo encaminhou a esta Casa, exceto a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que é uma
questão polémica e que divide realmente os Partidos. O único Partido que se colocou contrariamente
à questão foi o PT, por orientação da sua Executiva
Aiguns Parlamentares tinham a tendência de votar
favoravelmente- à matéria.
- Também nesta matéria, o PDT não está compondo com o Governo. Não há consenso entre os
educadores do Pais a respeito de qual é o projeto
ideal.- Há educadores que apóiam o substitutivo do
Senador Cid Sabóia de Carvalho e há educadores
que apóiam o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro,
pessoa que merece o respetto da Nação pelo que já
fez pelo País e pelo projeto de educação que já implantou na prática e não na teoria, no Estado do Rio
de Janeiro. Talvez esse tenha sido um dos poucos
projetes de Educação que foi viabilizado neste País.
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Houve polémicas e divergências, mas esse foi um·
dos poucos projetes de Educação que, de fato, loram levados a efeito neste Pais.
Não concordo com a tese - se é que é esta a
tese que está sendo levantada neste momento - de
que o Senador Darcy Ribeiro esteja fazendo coro ao
Governo, esteja acompanhando simplesmente o
jogo do Governo de evitar o confronto e a discussão
.e de impedir o debate a respeito da matéria.
Não se pode, jamais, afirmar que uma matéria
que hã cinco anos está tramitando -no Congresso
Nacional não tenha sido devidamente discutida Se,
aqui, nesta Casa, há Senadores que não tomaram
conhecimento do assunto, isso se deve ao fato de
que a matéria não despertou o interesse do Senador; pode-se adiar uma maléria por 15 dias, 15 meses ou 15 anos, e o Senador nunca irá se interessar
pela mesma.
Não sou educador. Como sabem os .Srs. Membros desta Casa, sou médico. Fico num impasse,
porque vejo que há clamores de vários setores da
sociedade civil e de setores ligados à Educação defendendo o substiMivo do Senador Cid Sabóia de
Carvalho. Mas o Senador Darcy Ribeiro mere.ce a
nossa confiabilidade.
Eu sou um jovem Senador desta Casa sou
obrigado a respeitar a experiência e o conhecimento
de um homem do nível de Darcy Ribeiro, que não
deixa nenhuma dúvida a respeito da sua conduta
como educador, como legislador nesta Casa, como
político, e, em nível nacional, como sociólogo. Então, esta posição o PDT vai manter até o final.
Entendemos que hã ainda condições plenas de
os Senadores apresentarem as suas emendas ao
projeto. Por mim, se não votarmos hoje, que se vote
amanhã ou que se vote daqui a 15 dias. Eu sou da· queres, Sr. Presidente, que defendem que não se
pode privar o direito dos Senadores de discutir esta
matéria. Se não tivermos tempo suficiente para vo_tarmos esta matéria hoje, que se discuta amanhã,
que se discuta durante os próximos 15 ou 20 dias,
dois ou três meses, mas que não se busque apenas
adiar a votação da matéria dando-se mais 15 dias. E
nesses próximos dias não se vai poder oferecer
emenda. Então, vai servir para quê? Para articulações políticas apenas.
Praticamente esse espaço de tempo que pede
o ilustre Senador Antonio Carlos Valadares vai servir _
apenas para articulação política, para as Bancadas
se reunirem - o que também é válido. Mas que não
se vá mudar o mérito, porque o Senador Darcy Ribeiro está convicto daquilo que escreveu, está con- ·

e

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO fEDERAL

victo das suas idéias. Se não vai mudar o Relator,
também não vai mudar o parecer.
Lógico que o Senador Darcy Ribeiro, com a
sua competência, com a sua habilidade, com a sua
experiência, vai acatar algumas das emendas que
vão ser oferecidas. O próprio Presidente da Cernissão de Educação, Senador Rol)erto Requião- assim
como outros Senadores -, falou-me que tem várias
emendas a oferecer. Toda a Casa poderá oferecer
emendas. No entanto, o Senador Darcy Ribeiro tem
as suas convicções e, se não vai mudar o relator, dificilmente vai mudar a linha mestra do parecer.
O confronto está estabelecido: ou se vota favoravelmente ao substitutivo Darcy Ribeiro ou se vota
favoravelmente ao substitutivo Cid Sabóia de Carvalha, seja hoje, seja daqui a 15 dias, seja daqui a um
ano. Parece-me que o confronto que o Senador Esperidião Amin afirmou não existir está praticamente
estabelecido dentro da Casa, .aqui no plenário.
Por dever de ofício e por acreditarmos nos propósitos e no trabalho do Senador Darcy Ribeiro, nós,
da Bancada do PDT, acompanharemos o seu substitutivo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN .- Sr. Presidente,
por ter sido citado, requeiro a V. Ex• que me conceda a palavra, nos termos do inciso VI do arl 14 do
Regimento Interno.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Exª
tem a palavra
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo esclarecer, mais resumidamente ainda, que o nobre Senador Sebastião Rocha repeliu, e com muita razão,
a afirmação que não fiz.
Para ser muito conciso, quero deixar muito elaro: S. Ex" repeliu, e o fez com brilhantismo, até com
uma lealdade que gostaria também de demonstrar
não apenas a um companheiro, como é o Senador
Darcy Ribeiro,-mas a qualquer outro Senador, uma
alusão, uma acusação que não fiz.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma explicação pessoal, por ter
sido citado pelo Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem V.
Ex• a palavra
Antes, porém, consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por 30 minutos, para que o orador conclua a sua oração. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 30 minutos.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, SI% e Srs. Senadores, eu gostaria de dar
uma conbibuição até porque argumentei, na Comissão
de Educação, que o debate sobre esse assunto encontraria, possivelmente, a soiLÇão no plenário.
Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, contestar a palavra confronto. Não há confronto, o que
há é o contraditório democrático. O que me causa
dificuldade de compreensão é que a Comissão de
~Constituição, Justiça e Cidadania esgotou o assunto
no dia 28 de junho e a Comissão de Educação, no
dia 31 de agosto. São passados os meses de setembro e, praticamente, outubro; portanto, quase 60 dias.
A Mesa deu conhecimento ao Plenário do parecer no dia 25 de setembro, exatamente há um
mês. Não consigo compreender isso, Sr. Presidente,
depois dessas manifestações e do conhecimento do
Plenário de que o assunto estava esgotado nas ccmissões técnicas, no caso, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Educação. Não vejo como possam mais 15 dias conf!ibuir
para o que não considero um confronto, mas um
contraditório, que é fundamental, essencial no Parlamento e na sociedade democrática.
Nós, Senadores, estamos com dois cãminhos:
aprovar 0 primeiro pronunciamento das Comissões,
favorável ao parecer do Senador Cid Sabóia de Carvalho, ou 0 segundo, favorável ao substitutivo do Senadar Darcy Ribeiro. Nada mais além disso, Sr. Presidente.
Não há confronto; depois de tanto tempo, não
vejo como se possa contribuir com mais 15 dias, os
quais, no meu entendimento, apenas adiarão a decisão que está em demanda há anos no Congresso
Nacional.
Vamos definir qual a espinha dorsal a ser escolhida- o primeiro ou o segundo-, e aguardar as contribuições que haverão de vir com as emendas, no
turno suplementar.
Não vejo confronto ou dificuldade, mas um certo receio de se decidi r. É ruim quando a sociedade
democrática tem medo de decidir.
Temos a obrigação de fazê-lo. O Senado e o
congresso não podem oferecer, nesta noite, à sociedade brasileira o retrato da indecisão, o medo da
definição de se escolher a espinha dorsal do projeto
que servirá, em definitivo, como Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.
Portanto, não há confronto. Há o contraditório,
que é essencial no jogo democrático, e há a necessidade da definição.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase à volação do Requerimento n'! 1.373, que solicita
o adiamento da discussão para detenninado dia, de
autoria~do Senador Antonio Carlos Valadares.
Entretanto, sobre a mesa, hã t.irri novo requerimento, do próprio Senador Antonio Carlos Valadares, que requer, baseado no art. 294 do Regimento lnterno, votação nominal do seu requerimento anterior.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo
Sr. 12 Secretãrio em exercício, Senador Renan ·calheiros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N21.374, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal P!'lra Requerimento n'!
1.373 de 1995.
·
·
- Sala das Sessões, 25 _de outubro de 1995. Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o requerimento do Senador Antonio Carlos
Valadares que requer a volação nQminal para o r~
querimento anteriormente lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
Volação simbólica do Requerimento n'! 1.373,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr.
Presidente, gostaria que V. Exª detenninasse a verificação de votação, de acordo com o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre
Senador, lamentavelmente, V. Exª perdeu o tempo.
De acordo com o Regimento Interno, teria que ser
no momento expresso, e a Presidência jã havia
anunciado o segundo item.
Em votaçãõo Requerimento n'! 1.373, de 1995.
"JiJos termos do art 279, alínea "c", do
Regimento Interno, requeiro adiamento da
discuSsão do Projeto de Lei da Câmara n'!
101, de 1993, a fim de ser feila na sessão
de 09 de novembro de 1995.
Senador Antonio Carlos Valadares."

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer senlados. (Pausa)
Rejeilado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço verificação de votação, com o
apoiamento dos Srs. Senadores José Eduardo Ou-
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tra, Esperidião Amin, Ademir Andrade, Eduardo Su-plicy, Emília Fernandes e Marina Silva ·
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Con~
do a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, eminente Líder do Governo.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, neste
momento, com a aprovação do pedido de verificação
de quorum, gostaria que a Mesa solicilasse, por intermédio dos alto-falantes, a presença dos Senadores que se encontram nas demais dependências da

Casa
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
convoca os Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes, ou nas salas de comissões, ou até
mesmo no plenãrio da Câmara dos Deputados,
onde, daqui a pouco, serã realizada uma sessão do
Congresso Nacional, que venham ao plenãrio do s~
nado Federal, onde serã realizada volação nominal.
(Pausa)
_
SolicHo aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares, pois vamos proceder à volação.
Em volação o Requerimento n'! 1373.
Como vola o Líder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vola o líder do PSOB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB-CE) "Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vola o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o líder do PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA) - Sr.
Presidente, considerando que eslamos hã algumas
horas discutindo o assunto, não compreendo por
que adiar a discussão.
O PMOB vola "não".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vola o Líder do PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vola o Líder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF)- Sr. Presidente, o PTB deixa em aberto a questão e, eu, particularmente, voto "Sim".

.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como
vota o Líder do PPB de Paulo Maluf?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -Sr.
Presidente, ainda não foi escolhido o Lfder.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa}
(Procede-se à votaçllo.)
VOTAM SIM OS SENHORES SENADORES:
Ademir de Andrade- Anlonio Carlos Valadares
- Anindo Porto - Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Canos Patrocínio - Eduardo Suplicy - Emília
Fernandes - Esperidião Amin -João França- José
Outra - José Fogaça - Lauro Campos - Marina Silva - Pedro Simon - Roberto Freire - Valmir Campelo- Vilson KleinObing.
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Artur da Tavola- Bello Parga- Beni VeresCanos Bezerra - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Feitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- lris Rezende- Jader BarbalhoJoel de Holanda - José Agripino - José Arruda José Bianco - José lgnácio - Junia Marise - Levy
Dias- Lucidio Portela- Lucio Alcantra- Ludio Coelho - Marluce Pinlo - Nabor Júnior - Ney Suassuna
- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet- Roberto Requião- Romeu Tuma- Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Votaram
SIM 1~ Srs. Senadores; e NÃO 43_
·
Não houve abstenção.
,Total: 61 votos.
O requerimento foi rejeitado.
Prossegue-se a discussão e, em seguida, a votação do projeto.
O SR. R"OBERTO. FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, tenho a impressão de que esta foi
uma das matérias mais discutidas pelo Congresso
Nacional.
Participei do momento da sua decisão. Era Líder do Governo quando a matéria entrou em votação. Foi uma votação atropelada em sessão extraor-

-

477

dinária que se desenrolou por vários meses, em ftn.
ção da busca de consensos para a votação. Matéria,
como disse anteriormente, polêmica, que chegou ao
Senado Federai, recebeu um substitutivo que, na
sua essêncra, repelia o que a Câmara dos Deputados linha aprovado.
Este Plenário, nova Legislatura, solicitou uma
reabertura da discussão, aproveitando-se de uma filigrana regimental, levantamenlo de algumas inconstitucionalidades, e tenlou atropelar mais ainda na
Comissão ao apresentar o substitutivo a um outro
projeto, não de Lei de Diretrizes e Base, mas de bolsas de estudos. Tudo isso é verdade. Atropelamos o
Regimenlo, não iniciamos um processo de discussão aprofundado e continuamos não discutindo, no
mérilo, a matéria
O que estamos assistindo é uma contraposição
de dois subslitútivos sem que se analise, no mérito,
o que efelivamente nos separa. Hoje, aqui, salvo a
Senadora Marina Silva, que colocou alguns conceitos no que concerne à Educação, e o fez com propriedade e com auloridade, porque apresenlou
emendas que significavam discussões sobre ã concepção do ensino básico, questões do ensino profissionalizante, discutindo, como também a Senadora
Benedita da Silva, melhor especificação de matéria
curricular na questão da História do Brasil dos negros, da etnia, discussões que tinham a ver com a
gestão democrática das instituições oficiais. Mas, no
fundo, é preciso que se diga, e razão tem a Senadora Emfiia Fernandes ejuãndo diz meias-verdades.
Vou mais além: há inverdades absolutas também.
Não pOdemos discutir- essa matéria da forma
como na sociedade civil algumas entidades colocam: com leviandades, mentiras ou total desconhecimenlo do que significa o projelo substitutivo do Senador Darcy Ribeiro.
Dele pode-se discordar. Podemos apresentar
alternativas, mas não podemos aceitar que se discuta em cima de inverdades. E essas inverdades são
- aquelas que estão mobilizando setores da sociedade contra o projelo.
Que se venha contra o projeto, se se quer discutir o sistema básico nacional, em emendas, confrontando a posição do Senador. Que se venha discutir o projeto substitutivo apresentando uma nova
questão da gestão democrática mais bem definida
na Lei de Diretrizes e Bases e não remetido, como
quer o Senador, para uma lei posterior.
Pode-se discutir que o ensino profissionalizante conste do projelo e não apenas seja no nome genérico de "instituições de ensino oficial". Pode-se
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discutir 'questões de méri1o, mas não se vai nunca,
mesmo adiando ou não, chegar a nenhum consenso
em cima de inverdades. Por exemplo, dizer que o
projeto, substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, pretende instituir a educação paga no Brasil é evidentemente não ter lido o substitutivo e não conhecer da
Constituição brasileira
Está expresso o ensino obrigatório e gralLilo
nas instituições oficiais, até porque, infelizmente,
não podemos estatizar ou tomar público aquilo que,
por. governos sucessivos, na sua incapacidade ou
até na sua mã-fé, jã privatizou hã muito tempo no
primeiro e segundo graus para grande parte da população brasileira
Não se pode discutir tentando ilidir questões
que dividem basicamente questões das corporações
levantando algumas das inverdades que aqui es1ão
colocadas num documento do Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública IS,SO é um desserviço à
escola brasileira, um desserviço à educação, e com
isso não vamos a can1o algum, adiando ou não essa
matéria. Vamos tergiversar e não vamos enfrentar
as questões substantivas. Penso que precisamos
enfrentá-las. Por exemplo, uma verdade que aqui é
dita e que é substantiva e que divi!:fe, a questão do
ensino superior quando a autonomia que está inserita na Constituição, efetivamente no substitutivo Darcy Ribeiro, é garantida, enquan1o no substitutivo do
Senador Cid Sabóia de Carvalho e no que aprov<~mos na Câmara dos Deputados era uma autonomia
meramente administrativa e pedagógica e não financeira, porque continuava vinculada, não a um orçamen1o das universidades geridas, mas a um orçamento determinado pelo Ministério da Educação.
Querer cortar o cordão umbilical para que haja uma
verdadeira autonomia está agora em discussão. Sobre isso vamos ter que nos posicionar.
Hã uma outra questão que diz respeito ao Regime Jurídico Único, que está no ceniro das discussões e que divide. O substitutivo do Senador Cid Sabóia de Carvalho e o projeto aprovado na Câmara
dos Deputados não falam do Regime-Jurídico único,
mas o garantem, tal como estava previs1o na Constituição. O proje1o Darcy Ribeiro discute o fim do RegitTJe Jurídico Único.
Temos que nos posicionar a esse respeito, não
por uma questão de método ou de processo da elaboração legislativa. Lá houve a participação. democrãtica dos profissionais da ãrea da Educação e um
longo processo democrãtico de discussão. Tudo isso
é verdade. Aqui, a tramitação da matélia atropelou
. até mesmo o próprio Regimento, sem grandes dis-
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cussões, iSso também é verdade. Mas não é por
isso que estamos divididos. Vamos ter que nos defi.
nir naquilo que divide.
Queremos que as universidades funcionem
dentro do Regime Jurídico Único ou que as tD'liversidades sigam um estatu1o especial? Este é o centro
de discussão: a verdadeira au1onomia, excelência
da questão cultural, da identidade nacional, de uma
verdadeira universidade e não de um simples aparelho burocrático do Estado como um todo, que nada
se diferencia de qualquer a!ividade-meio.
Vamos ter que discutir que universidade queremos, avaliada não apenas por um processo de ~Mr · ~
6ação de uma prova em final de curso, insuficiente,
é verdade, mas é necessãrio enfrentar que tem que
ter avaf.ação e tem que ter punição, e tem que ter fecharnento das universidades particulares, que não
são universidades nem faculdades, são fãbricas de
diplomas, numa sociedade que inverteu toda e qualquer prioridade.
·
Neste País hã mercado de trabalho por regulamentações profissionais. Sem cursar urna universidade não se tem condições de formar quadros lécnicos profissionais. Não se pode valorizar toda uma lnversão do sistema de educação que tem que ser virado pelo avesso. Enfrentar esta questão não se enfrenta, e fica.se aqui querendo o::riãr uma falsa questão.
Vamos ter que discutir queslões bãsicas da
educação brasileira, particularmente da universidade, eiifrentando um Corporativismo arcaico e que garante alguns privilégios absurdos.
Posso falar com a autoridade de quem, na
Constituinte, não aceitou a aposentadoria especial
para professor universitãrio, um dos absurdos. A
aposentadoria precoce, que aqli não está sendo
discutida, mas que tem que ser discutida quando debatemos a educação deste País. A irresponsabilidade social de quem, com cinqüenta anos, no auge de
urna maturidade intelectual, aposenla-$e, porque se
permitiu na universidade brasileira aposentar-$e e,
imediatamente, fazer um novo concUrso para confi.
nuar ensinando na mesma universidade.
Esses absurdos precisam ser enfrentados, se
quisermos revolucionar o sistema educacional para
preparar este País para o sécUlo XXI, jã que infelizmente não o preparamos para a Revolução lndustrial do século XX. Não podemos escamotear quesIões, não podemos agir com leviandade e apresentar inverdades durante a discussão do problema da
educação.
Quero dizer que o plimeiro substitutivo do Senador Darcy Ribeiro era profundamente equivocado.. _
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Hoje, depois de sucessivas apreseniaÇóes de,substitutivos, por força de um atropelo - é bem verdade -,
foi possível que muitas das questões que se levantaram - substantivas e de mérito - pudessem ser atendidas.
Talvez outras possam ou não ser atendidas,
mas é sobre isso que temos de discutir, não transformando isso num FLAxFLU - é um substitutivo
contra o outro, sem entrar no mérito.
Entrar no mérito é enfrentar com transparência
as questões, e não com inverdades, como infelizmente coloca aqui o Fórum Nacional em Defesa da
Escola Pública.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Gostaria
de fazer um apelo aos nobres Senadores: o Presidente em exercício da Câmara dos Deputados pede
a nossa presença daqui a pouco no plenário do Congresso Nacional para a sessão em que vai ser votado o Projeto de Lei do Congresso 11" 32, de 1995,
que permitirá pagar o salário dos servidores públicos
brasileiros, bem corno inúmeros vetos.
Devemos, porianlo, aCelerar ao máximo nossos trabalhos para concluir esta sessão e tentar
completar o quorum para a sessão do Congresso.
Tem a palavra o eminente Senador Esperidião
Amin, que dispõe de 10min.
•
,
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex•
tem a palavra.
0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eu
queria apenas ter Ç>em esclarecida a organização
dos nossos trabalhos. Em ·conseqüência desse apelo, logo após os 1o minulos a que tem direito o Senador Esperidião Amin, vai-se encerrar a sessão,
prevendo-se a continuidade da discussão do assunto para amanhã, para que lodos possam ir à sessão
do Congresso. É esse o entendimenlo que lodos podemos ter?
O SR. PRESIDENT-E (Júlio Campos) - Senador
Eduardo Suplicy, o prazo da sessão ordinária, depois de duas prorrogaÇÕes, encerra-se daqui a um
minuto. Deveríamos prorrogar a sessão por mais...
O SR. EDUARDO SUPLICY- Talvez o pronunciamento do Senador Esperidião Amin, eminente
representante de Santa Catarina, possa ser feito
amanhã, prosseguindo-se a diSGussão da matéria,
pois o minuto mencionado por V. Ex• já está quase
se aproximando de seu término.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo
- soar a campainha) - Vamos prorrogar a sessão por
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1o minutos e, em seguida vou reunir-me com as uderanças majoritárias desta casa a fim de decidirmos a sugestão de V. Ex~.
.O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao Senador Darcy Ribeiro.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, não
posso me render à necessidade de dizer aos meus
Colegas para não fazerem tanta prorrogação. É hora
de votar esse projelo. Teremos uma sessão de Congresso, e estou disposto a examinar e submeter à
Casa todas as emendas que v. Ex% quiserem. Não
façam ·tentativas prorrogatórias 'que, nessa altura,
são muito feias. É um apelo que faço de coração.
Deixem-nos votar, por favor,· Srs. Senadores.
o SR. PRESIDENTE (Jüio Campos) - Encarrado o apelo do eminente Professor Darcy Ribeiro,
asseguro a palavra ao eminente Senador Esperidião
Amin, para fazer o seu pronunciamento.
V.Exi'dispõede10minutos.
_
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diante da questão de ordem suscitada pelo Senador
Eduardo Suplicy, do apelo de V. Ex" e também do
nobre Senador Darcy Ribeiro, por todos os seus títulos meritórios, quero dizer que me sinto constrangido
neste momenlo.
Primeiro, V. Ex• fez um apelo em nome das necessidades mais elementares dos servidores públicos. Ou seja, a partir deste momenlo, é a minha fala
que está adiando a votação do crédilo suplementar.
Grande constrangimento!
Segundo, em função da questão de ordem suscitada pelo Senador Eduardo Suplicy, que V. Ex"
não respondeu e sintomaticamente disse que ouvirá
apenas "as lideranças majoritárias".
•
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Houve
erro de informação. A Mesa pede desculpas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Isso está nos
Anais; basta V. Ex• mandar ratificar. Se ouvirá apenas as lideranças majoritárias, não sei quais serão
as excluídas. Quero pedir socorro à CNBB, para
que, entre os excluídos, Seja alguém escolhido para
ter, pelo menos, acesso à voz, se não tiver à vez.
Em terceiro lugar, ao Senador Darcy Ribeiro
quero dizer que não pretendo procrastínar, mas não
posso deixar de aqui colocar uma questão que está
na raiz da palavra •confronto•, que usei.
O que é confronlo? O que é disputa democrática? O que é aperfeiçoamenlo de um projeto?
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O confronto foi estabelecido quando, ao invés
de se aproveitar o projeto que veio da Câmara, com
o talento do nosso Relator, remendá-lo como o fizera com o seu próprio esforço, o Senador Cid Sabóia
de Carvalho, adotou-se outra linha
Neste momento, já que pedi que seja anexado
o inteiro teor das notas taquigráficas, da reunião da
Comissão de Educação de 31 de agosto de 1995, já
citada, que não irei ler e solicito seja apensada ao
projeto.
Mas. o que se constata é que o Senado Fede- ral irá aprovar um substitutivo que exclui o ol.líro, evidentemente.. E a Câmara dos Deputados irá receber
um projeto diverso daquele que construiu e terá que
optar por um ou por outro. Isso é que caracteriza a
expressão que utilizei "confronto", que rião estou
afirmando não seja democrático.
Tantas vezes temos aqui que aperfeiçoar projetos encaminhados pela Cãl)1ara dos Deputados e
dispendemos esse esforço. Áconteceu recentemente quando se discutiu a Lei 8eitoral.
O que seria o confrontei? Seria o Senado abandonar o projeto de lei da Câmara e fazer aquele que
nos parecesse o ideal. Se melhor ou pior, não cabe
aqui comentar.
•
Qúal seria a reação da Câmara dos Deputados? Estamos num sistema bicameral. A Casa Revisora pode adotar a flnha do aperfeiçoamento de um
projeto que recebe e pode adotar a linha de abandonar o que recebe e por inteiro slilstituí-lo. É isso que
caracteriza a palavra confronto.
Quero dizer que respeito o esforço que o Senador Darcy Ribeiro fez durante todo este ano, no sentido de conhecer, acolher, e sempre que possível
compatibilizar o seu primeiro substitutivo
tudo
aquilo que ouviu - e sei que ouviu com atenção, com
dedicação - ao longo desses quase 1O meses. Mas
não posso deixar de reiterar que, diante do confronto
que está estabelecido. a cada um de nós cabe tomar
uma posição. A minha será a de optar pelo aperteiçoamento do P.rojeto 101/93.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ESPER/0/ÃO AMIN EM SEU PRO- .
NUNC/AMENTO:

a·.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
12" Reunião realizada em 31 de agosto de 1995.
Reunião extraordinária
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta e um
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, na
sala de reuniões da Comissão, sob a Presidência do
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Senhor Senador Roberto Requião e com a presença
dos Senhores Senadores Darcy Ribeiro, Epitácio
Cafeteira, Joel de Hollanda, Emnia Fernandes, Gerson Camata, José Roberto Arruda, Lúcio Alcântara,
Arthur da Távola, Lauro Campos, Esperidião Amin,
Marina Silva, João Rocha, Beni Veras, Sérgio Machado, Jefferson Peres, Élcio Álvares, Benedita da
Silva, Marluce Pinto, lris Rezende, Carlos Wilson,
Jader Barbalho, Waldeck Ornelas, Vilson Kleinubing,
Ramez Tebet. Coutinho Jorge, Edison Lobão e Hugo
Napoleão, reúne-se a Comissão de Educação. Havendo número regimental, a Presidência dispensa a
leitura da Ata da reiJlião anterior que é dada como
aprovada • A saguir, o Senhor Presidente informa
que o objetivo da reunião é o de dar continuidade à
apreciação do parecer do Senador Darcy Ribeiro sebre as emendas de Plenário oferecidas ao Projeto
de Lei da Câmara rJ9. 101, de 1993, que "Fixa diretrizes e bases da Educação Nacional. • que tem anexado o Projeto de Lei da Câmara n"- 045, de 1991, que
"Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo e
pesquisa aos pós-graduados e dá outras providências.". Em seguida. a Presidência concede a palãvra
ao relator que faz primeiramente um esclarecimento
aos Senadores presentes sobre a finalidade da reuniãõ, que é a de se aprovar o envio do projeto ao
Plenário do Senado Federal; pois, sagundo o relator,
o parecer em Plenário receberá emendas e retomará à Comissão de Educação, quando terá um parecer conclusivo. Portanto, a aprovação neste momento seria apenas para ag~izar a tramitação deste Projeto. Informa ainda que as emendas apresentadas
posteriormeníe não puderam ser apreciadas, pois o
parecer é exclusivamente sobre as emendas de Pienário e que por ocasião do retomo da matéria às Ccmissões, essas emendas serão examinadas como
se de Plenário fossem. Terminada a explanação do
relator, o Senhor Presidente concede a palavra à
Senadora Emm a Fernandes, que levanta uma questão de ordem sobre o quorum para a reunião; e solicita também destaque para o voto em separado
apresentado por ela e outros Senadores. Decidida a
questão de ordem, a Presidência franqueia a palavra
aos membros da Comissão, dando continuidade à
discussão da matéria - relatório e voto em separado,
que tinha ·sido iniciada em outra reunião. Usam da
palavra os saguintes Senhores Senadores: Marina
Silva. Jefferson Peres, José Roberto Arruda, Esperidião Amin, Jader Barbalho, Ney Suassuna, Eduardo
Suplicy, Arthur da Távola, Lauro Campos e José Fo- .
gaça. Encerrada a discussão, colocado em votação
o parecer do relator, Senador Darcy Ribeiro, o mes:
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mo é aprovado. Votam contra os Senhores Senadores: Emília Fernandes, Lauro Campos, Manna Silva
e Esperidião Amin. A seguir, o Senhor Presidente
coloca-se em votação o voto em separado de autoria da Senadora Emília Fernandes e outros e declara-o vencido. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra a reunião, às doze horas e dez minutos, determinando que eu, Antônio Carlos Pereira
Fonseca. lavrasse a presente Ata, que após lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Roberto Requiao, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da
Comlssão de Educação.
Tem a palavra 0 Relator, Senador Darcy Ribeiro.
0 SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, Sr%
e Srs. Senadores, se houvesse necessidade de
mostrar a imensa importância dessa lei e a enorme
participação que o Brasil está tendo em sua elaboração, bastaria o último número que tenho em mãos.
Esse número é de 102 emendas, que foram apresentadas ultimamente ao projeto - 46 em Plenário e
as outras na Comissão. Esse número mostra como
o País está atento ao que estamos fazendo.
Hoje quero dar, aqui, fundamentalmente, um
esclarecimento: não cabe mais defender essa lei ou
discutir em detalhe ou descrever essa lei, que é tão
conhecida pelos Senadores como por mim mesmo.
É claro que estou à disposição dos Senadores para
qualquer explicação. Quero apenas dizer aos meus
Pares, aos Srs. Senadores e, muito particularmente,
ao Presidente da Comissão que esta é .uma reunião
de caráter muito especial. O que nossa Comissão de
Educação tem que fazer, hoje, é autorizar o envio do
projeto já discutido por ela a plenário. Ou seja, esse
projeto vai voltar a esta Comissão para ser discutido.
Esse -projeto~ em plenário, vai receber todas as
emendas que os Senadores queiram fazer. Discutir
as 102 emendas hoje seria um despautério porque,
em primeiro lugar, nos obrigaria a devolver o projeto
à Comissão de Justiça,- o que atrasaria sua tramitação inutilmente. Não há, aqui, prejuízo para ninguém. Simplesmente, há um ato de que as emendas que foram apresentadas - e digo aos Senhares que a maioria é muito boa e pode ser aproveitada - serão examinadas como emendas de plenário, de forma tal que possamos dar um passo a
frente no projeto, remetendo-o ao Plenário, para lá
receber mais emendas, ser discutido e para que
volte para cá, para que nós, então, laçamos o exame profundo que deve ser feito, a fim de dar forma
final à lei.
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A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma qÜestão de ordem. ··
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião)- Para
uma questão de ordem, concedo a palavra a V. Ex•
- A SR• EMÍLIA FERNANDES - Nós gostaríamos de pedir revisão de quorum. Além disso, temos
um voto em separado, assinado pelos Senadores
Ney Suassuna, Esperidião Amin, Marina Silva_e esta
Senadora, e gostaríamos de pedir destaque para
esse nosso voto em separado, para que padesse
também ser apreciado seu conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Temos quorum. Inclusive, mais dois Senadores chegaram: Senadores Epitacio Cafeteira e Jonas Pinheiro. Temos dezassete assinaturas, sendo necessárias quatorze. Mesmo a Senhora e o Senador Esperidião Amin se retirando, continuamos com quorum.
Com a palavra a Senadora Emília Fernandes,
para leitura de seu voto em separado.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Em primeiro
lugar, Sr. Presidente. acho importante que V. Ex•
faça suas colocações naquilo que for dito e não no
que está sendo pensado. É importante que haja
esse Clima, no mínimo; de consideração e de respeito dentro dos trabalhos, principalmente dentro de
uma Comissão que trata de assuntos tão sérios.
Lendo em nome dos quatro Senadores que
subscrevem este voto em separado, entendemos
que 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 importãncia, deve sér elaborada 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 Feâeral,
à comunidade educacional e à sociedade a enconIrar a forma mais acabada de lei que a sociedade
espera do Congresso Nacional.
Diversos questionamentos 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 do 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.
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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.
O processo de discussão deve, também, respeitar a solução de continuidade entre os mandatos,
bem como o trabalho realizado pelos Parlamentares
das legislaturas anteriores.
Além do exposto pelos Relatores, por mais
eminentes, é fundamental, ainda, incorporar as contnbuições havidas nos válios momentos das análises ocorridas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É importante, por outro lado, notar a manifestação infonnal do Ministério da Educação, disposto a participar do processo, e impedido por problemas de saúde do próplio Ministro Paulo Renato
há alguns meses.
Sem o esgotamento das discussões em tomo
de critérios técnicos claros, de objetivos definidos, a
Lei de Diretrizes e Bases nãÓ terá o caráter mobilizador necessáno que a realidade educacional . do
País exige.
Nosso desejo é reabrir o debate a partir do
PLC 101/93,-que foi o que recabeu emendas no Plenário do Senado Federal e que teQl o parecer mais
recente, do insigne Senador Darcy Ribeiro. Neste
sentido, sugerimos realizar seminários e audiência
públicas para ouvir os representantes da comunidade educacional, em conjunto com os Srs. Senadores
e com o Ministério da Educação.
Concluímos, amparados no art 133, •e•, IV,
combinados com o art 73 do Regimento Interno do
Senado Federal, pela formação de urna subcomissão temporária no âmbito da Comissão de Educação, para analisar o PLC 101/93 pelo prazo de 90
dias.•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este voto em
separado foi emitido em junho. Portanto, algumas
considerações que aqui são feitas se devem a isso.
Gostarfamos de acrescentar que, tendo em vista
que este voto deveria ter sido apreciado em junho e
não o fOi, depois tivemos o recesso, e já transcorreu
o mês de agosto, nós temos o consenso dos signatários deste voto em separado de que o prazo de 90
dias solicitado poderia ser reduzido para um prazo
de 45dias.
Defendemos a formação dessa subcomissão,
entendemos as argumentações colocadas pelo Relator, mas também sabemos que o trabalho que ficaria de ser proposto pelos integrantes dessa subcomissão seria uma fOrma de sistematizar o trabalho.
Sabemos que, indo ao Plenálio, será aberto um pra-
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zo e ele poderá receber emendas, mas receberá,
certamente, emendas individuais, emendas que poderão se somar a um grande número, tendo em vista que todos os 81 Senadores terão direito de apresentar suas emendas.
Então, entendemos que com uma subcomissão, tonnada por integrantes dos diferentes Partidos, retirados seus integrantes desta próplia Comis-. _
. são, esta Comissão não apresentaria substitulivo,
mas teria condições de condensar as sugestões, as
dúvidas, as manifestações que estão chegando todos os dias de entidades que passaram os meses dejulho e agosto aprofundando o estudo.
Dessa fOrma, teríamos condições de, indo ao
Plenário, ao invés de apresentar duzentas emendas,
apresentar dez emendas. por exemplo, emendas de
consenso, emendas de estudo aprofundado feito por
todos os Partidos, o que tomaria algo muito mais
prático, até quando retornasse à Comissão para o
parecer final da Relataria Neste sentido é que nós
temos o entendimento de que há necessidade de se
discussão.
._
aprofundar
Sabemos da importância do tema, tanto que
houve um diálogo constante desde o primeiro substitutivo. Foi comprovado que através do diálogo, da
solicitação de um tempo maior para aprofundar, surgiu um .•• Estamos no sétimo substitutivo, praticamente. Isso significa que houve aperfeiçoamento,
mas que nós precisamos, ainda, desse tempo dentro
da nossa Comissão, porque nem todos os integrantes da Comissão participaram ativamente dessa
questão. Pbrtanto, seria interessante condensarmos
esse trabalho, que podelia ficar, ainda em Plenário,
praticamente no mesmo período proposto, mas trabalhado de tonna individual; isso fragilizalia o estudo
e dificultaria. no meu entendimento, o encaminhamento até mesmo para o próprio Relator, que telia
que analisar, de repente, duzentas emendas, como
pode ser o caso.
Dessa tonna, apresentamos este nosso voto
em separado, pedindo ao Sr. Presidente e aos demais Senadores que considerem que negociamos o
prazo de 90 dias para 45, 30 dias, de acordo com a
posição dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIOENTE (Roberto Requião} - A
Mesa solicita aos Exmos. Assessores que ocupam a
· última fileira que abram espaço para os Srs. Sena- dores membros da Comissão.
Em discussão a maJéria, o relatório e o voto
em separado.
Com a palavra a Senadora Marina Silva

essa
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A SRA. MARINA SILVA -Sr. Presidente, Sr"s.
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero me ater
ao voto em separado apresentado pela Senadora
Emília Fernandes, pelo Senador Esperiâião Amin,
pelo Senador Ney Suassuna e por mim.
O voto em separado é uma tentativa de atastannos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de
uma situação de "buraco negro•, no sentido de constninnos uma lei que, a exemplo do que aconteceu
na Câmara dos Deputados, possa ser pactuada também aqui no Senado da República.
Acredito que a posição dos que estão defendendo o voto em separado é a de buscar uma saída
no sentido de que tanto aqueles que estão defendendo o projeto do Senador Darcy Ribeiro quanto os
que estão defendendo o Projeto nº- 101/93 possam
ter urha discussão em que se busque ou pelo menos
se tente buscar o consenso.
Quero aqui resgatar uma intervenção feita pelo
~nador Artur da Távola, que disse que quando, na
Câmara dos Deputados, aconteceu um processo semelhante de acirramento entre as partes, a saída
para resolver o impasse foi através de uma comissão suprapartidária E nós estamos propondo que
essa comissão suprapartidária seja no âmbito da
Comissão de Educação e que, càm · certeza, pelo
PDT, já estaria incluído o eminente Relator Senador
Darcy Ribeiro. Assim, tentaríamos chegar a um consenso, se é que possível, mas. mesmo que não seja
possível, mesmo que haja emendas e propostas divergentes, faríamos um afunilamento do conjunto
das idéias, como falou a Senadora En;~ília Fernandes, porque, se for para o Plenário, êom certeza, serão centenas de emendas que voltarão a esta Comissão.
É claro que não é problema o volume de trabalho, mas o que dá problema é acirrarmos, cada vez
mais, as divergências num processo de disputa de
Plenário, quando poderia haver uma transigência no
êmbito da Comissão de Educação, numa demonstração de boa vontade de ambas as partes. Da nossa parte, o que queremos é o diálogo, o entendimento na Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Com
a palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, como professor universitário, fico
muito à vontade para falar deste assunto. Creio que
esta matéria já foi discutida exaustivamente no Congresso Nacional. São sete anos desde o projeto original, logo depois da Constituição. Se contannos o
tempo a partir do PLC n<> 101/93, faz dois anos que
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entrou na Câmara, O substitutivo Darcy Ribeiro já
está há seis meses aqui sendo discutido; já passou
pela Comissão de Constituição e Justiça. Em maio
estive no aniversário do Amazonas, debatendo a
matéria. Duvido que algum Senador, a menos que
não queira por desinteresse, membro desta Comissão desconheça os projetes originais e o substitutivo
- Darcy Ribeiro.
A matéria foi amplamente debatida e vai ao
plenário, do plenário ela vai à Câmara dos Deputados. Seja aprovado o PLC, com emendas, seja o
substitutivo Darcy Ribeiro, retomará à Câmara Federal. É um projeto da mais alta importância que o
Congresso está devendo à Nação. Não pode mais
ser procrastinado.
Sr. Presidente, vamos remeter este projeto a
plenário, encaminhá-la o mais rapidamente possível,
porque, repito, a matéria é conhecida e já foi amplamente debatida
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda
_
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, em princípio, gostaria de declarar que vou votar nesta reunião pelo encaminhamento do relatório
do Senador Darcy Ribeiro ao plenário do Senado
Federal.
Penso que as discussões nesta Comissão fo. ram extremamente férteis e é chegado o_ momento,
sobretudo o momento político, que essa discussão
se dê no plenário daquela Casa
GoStaria, entretanto, de registrar aqui alguns
pontos. O primeiro deles que, em acordo com o Regimento Interno do Senado e depois de alguns entendimentos que tenho mantido com S. EJ<O., o Senador Darcy Ribeiro, reservo-me o direito de apresentar em plenário algumas emendas. A primeira delas,
já discutida inclusive com o Relator, é a que daria
nova redação ao art. 46, fazendo com que o exercício das profissões, exigida a qualificação especial,
na forma da lei,_ em profissões regulamentadas, seja
livre.
Gosfaria também. Sr. Presidente; Srs. Senadores, de dizer que, depois de estudar muto a questão
da proposta que me parece ser um dos pontos mais
importantes do relatório do Senador Darcy Ribeiro a instituição da década da educação no Brasil, constante do art. 81 da sua proposta de LDB - deverei
propor ao Plenário do Senado uma emenda podendo ser o art 82, que é, na verdade, uma junção de
algumas propostas já feitas no Congresso Nacional
por vários outros Parlamentares.
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Destacaria especialmente uma proposta do Sena-.,·r Eduardo Suplicy. TraJa-se, na verdade, de
'· ·~tar-se a idéfa dá renda mínima com a idéia da
oolsa escolar que vem sendo testada em Brasília E
com uma terceira idéia, que é juntar esses dois vetores num esforço de conter as migrações das pequenas cidades.
Esta emenda que vou apresentar no Senado
pretende, nesta década da educação, nesses dez
anos de esforço nacional pela educação, instituir
uma bolsa escolar para as famílias de baixa renda
que tenham os filhos de 7 a 14 anos matriculados na
rede pública, com mais de 90% de assiduidade, mas
restrito isso às populações residentes em cidades de
população inferior a 50 mil habitantes.
Por último, vou apresentar no plenário uma
emenda, essa ainda em estudo na sua fonna final,
que, na verdade, se espelha na experiência bem-sucedida do Paraná e do Ceará, de descentralização
dos recursos da educação. EXcluídos aqueles do pagamento da folha de pessoal, todos os outros que
são destinados à merenda· escolar, à compra das
carteiras, ao giz, ao material escolar, à refomna das
escolas, à construção, tudo isso seria descentraliza.
do por uma unidade/aiuno para o 9erenciamento do
diretor da escola, obviamente acompanhado de um
Conselho de unidade escola De tal maneira que o
diretor de uma pequena esoola do interior se conseguir da população da cidade doações para a merenda escolar, por exemplo, possa utilizar esse recurso
para construir mais uma sala de aula Enfim, que
esse gerenciamento se dê com a participação da sociedade municipal que está ao lado daquela escola,
podendo esses recursos, de forma descentralizada,
ter um resultado muito melhor para a educação brasileira como um todo.
Ressalvado que apresentarei em plenário
emendas nesse sentido para apreciação dos Srs.
Senadores, concluo, Sr. Presidente, por dizer que
duas razões me levam fundamentalmente a votar nesta reunião pelo- encaminhamento do relatório do Professor e Senador Darcy Ribeiro ao Senado Federal.
O primeiro deles por considerar que o Professor Darcy Ribeiro com sua vasta experiência conseguiu um texto enxuto, resumido, com grandeza, que
é o tralamento que tem que se dar à educação brasileira, e em um nível que realmente alerta toda a
sociedade brasileira e que leva o Governo Federal a
fazer um grande esforço na educação, nos próximos
10 anos.
O segundo pOnto é que não poderia deixar, até
como ex-professor da UNB, de fezer uma homena-
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gem ao Professor Darcy Ribeiro por tudo o que ele
representa na educação brasileira Entendo que todos nós temos o privilégio, nesta reunião de hoje, de
contarmos aqui com senadores que têm uma história de vida em favor da educação no Brasil. Gostaria
de citar, especialmente; a presença aqui hoje do Senador João Calmon, que dedicou a sua vida à educação brasileira(Palmas!) Gostaria de citar o Senador Artur da Távola e, ao citá-lo, quero fezer uma
homenagem a todos os Parlamentares que trabalharam muito na LDB na Câmara dos Deputados.(Palmas!)
__ Ç, finalmente, é um privilégio da nossa geração
de Parlamentares ter como Relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, o pensador, o
filósofo, o antropólogo, o homem das idéias, o grande brasileiro, Senador Darcy Ribeiro.{Palm~!)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin, por três
minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, faço minhas as palavras de homenagem que o nobre Senador José Roberto Arruda
prestou a alguns dos educadores aqui presentes,
aqueles certamente de maior nomeada. Quero saudar também aos professores que ainda não chegaram a essa notoriedade, mas que estão no caminho,
porque estão lutando por uma causa nobre, que é a
lei fundamental da nossa educação. Não vou poder
votar a favor. Mas quero aqui enaltecer o esforço do
Senador Darcy Ribeiro.
Quero fazer, neste motnento, um esclarecimento do meu voto. Voto a favor do voto em separado que subscrevi junto com a Senadora Erru1ia Fernandes, e outros subscreveram também, para que
seja feita, seja procedida a verdadeira análise de
mérito. Não tenho dúvida quanto ao mérito da elaboração, já assinalei várias vezes, mas a análise do
mérito não foi feita. Esta reunião se encaminha para
impedir que seja feita.
Temos que registrar também e pedir o aplauso
de todos para o esforço que o Governo fez no sentido de mobilizar um número tal de Senadores que o
Presidente teve que dispor adequadamente da_ quarta fileira, mesmo por parte dos nossos Pares. Esse
esforço tem um sentido político muito claro. Durante
todo este ano, o processo de abordagem, de análise
deste projeto é um grande equívoco não casual,
mas um grande equívoco. Vamos ver chegar ao plenário um projeto sobre educação que substitui cinco
anos de esforços da Câmara dos Deputados, e não
só da Câmara, mas de pessoas e entidades que têm
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a ver diretamente com a educação. que foram oo-autores do Projeto nº- 101/93, estamos pondo por terra
um esforço desta Comissão na legislatura anterior, liderada pelo ex-Senador Cid Sabóia de Carvalho.
E este equívoco teve o seu ponto máximo na
Comissão de ConstitJ.ição, Justiça e Cidadania que,
ignorando o art 101 do Regimento da Casa, aprovou a srilslituição de um projeto que linha esse respaldo e, certamente, tinha equívocos tantlém; equivocos até meritórios. O mais importante deles, não é
demais ressaltar, a propositura para alterar o Conselho Federal de Educação, que o Governo do Presidente Itamar Franco e o atual Governo carimbaram
como um equívoco fonnal de alto valor quanto ao
mérito.
Para concluir, Sr. Presidente, e$5e equívoco,
essa marcha do ponto de visJa legiferante, insensata, onde falta a sensatez, substitui um projeto no mérito na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, aqui, na Comissão de Educação, pretende-se
obter a chancela da Comissão de Educação para
que o Plenário debata o mérito. Ou seja, hoje, se
esse empenho der certo, teremos a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania acolhendo no mérito um projeto e não nas quesfõ~ jurídioo-constitucionais. A Comissão de Educação passando, como
se isso fosse um jogo de dominó, e o Plenário 1icando com a incumbência de apreciar o mérito, porque
aqui não apreciaremos.
Esse é o registro que quero fazer para justificar .
o meu voto a favor do requerimento que srilscrevi,
requerimento encimado pela assinatura da Senadora Errulia Fernandes e, por que votarei contra na votação que certamente se virá (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Brubalho.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero registrar as mesmas homenagens que prestam, neste
momento, aos educadores e, particularmente, ao
Senador Darcy- Ribeiro, ressaltando que não me estimua fazer homenagem por maior mérito que tenha
o professor Darcy Ribeiro em projeto de lei que vem
transformado em lel Entendo que S. Exª é merecedor de Iodas as homenagens menos esta de ser materializado em lei a homenagem. Posso acompanhar
as idéias do Professor Darcy Ribeiro por estar oonvencido de que elas possam ser as que melhor servem ao Pais.
Depois, Sr. Presidente, não estou aqui também
dando quorum hoje porque o Governo me tenha soficitado. Eu, como tantos·
companheiros, te-
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nho aqui comparecido às convocações de v. ~
que, aflás, tem feito um esforço meritório para que
esta Comissão funcione.
Quero registrar, Sr. Presidente, porque havia
estimulado e . me comprometido com a Senadora
Ermlia Fernandes em relação à subcomissão que S.
Ex" propõe, rio sentido de que pudéssemos dar um
fim a essa queslão em nível da Comissão. Porque
todos nós somos testemunhas e, particularmente, as
pessoas que têm acompanhado, o esforço que se
tem feito tanto nesta Comissão, como na Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania, desde o início
desta legislatura para conseguir levar este projeto ao
plenário e não conseguimos, lamentavelmente; lamentavelmente não conseguimos.
· Quando a Senadora Errielia Fernandes solicilotHne o apoiamento- e eu, aliás, a estimulei-. isso
ocorreu no mês de junho. EsJamos no'final de agosto, faz cerca de três meses, e hoje se reúne a Comissão. Peço escusas à Senadora: não vou acompanhar V. ~ hoje; vou acompanhar o parei:er, não
que a idéia de V. ~não tenha méritos, mas_considero que há necessidade política de se retirar este
processo desta Comissão.
·
·
A sociedade brasileira não compreende como
Senadores da República não conseguem entendere
se em relação à apreciação deste processo. Q>rremos o risco de chegar ao final deste ano, da sessão
legislativa deste ano, sem que o processo saia desta
Comissão. E creio que politicamente o instrumento
adequado é forçar a ida para o plenário, porque, estando em plenário, aí os prazos serão peremptórios,
serão irrecorríveis e teremos, então, de chegar a
uma definição.
Por isso, lamento, Senadora, não acompanhar
V. Exª, apesar de compreender todo o mérito e todo
o interesse de V. Exª em tentar equacionar o pi'oblema com um debate no ãnilito da Subcomissão.
Neste momento, passado todo esse tempo, só há
um caminho: o instrumento político é forçar, regimentalmente, o Senado da Rep(blica a dar uma salisfação, que não é mais ao Professor Darcy Ribeiro,
nem às pessoas interessadas, nem aos Deputados
que passaram anos discutindo este assunto, mas à
sociedade brasileira, que não entende como o Senado da Rep(blica não consegue chegar a urna equação a respeito de um problema tão grave e tão sério.
En1 razão disso, politicamenfe, manifesto-me no
sentido da aprovaçOO do parecer do Relator, para que
o Senado defina sua posição a respeito deste tema.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Com
a palavra, para discutir, o Senador Ney Suassuna

486

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, a minha situação neste plenário' ficou bem mais facilitada depois da explanação com a
dareza, a seriedade e a firmeza que SElflllre tem o
nosso Uder.
Se prestarem bem a atenção à assinatura do
voto em separado, vão verificar que fiz questão de
colocar "pela Liderança do PMDB", porque havia recebido insln.ções de apoiar, como Uderança, o volo
em separado da Senadora, e pela mesma razão,
porque acredilãvarnos que tínhamos tempo, e isso
era hã três meses; mas a minha posição era que se
levasse imedia!amente, o mais rápido possível, ao
plenãrio.
Por isso, Senadora, escuso-me também, porque essa era minha posição, embora obedecendo à
Liderança no sentido de que colocasse minha assinatura pela Liderança naqueia época
Creio que as razões jâ lotam explanadas pelo lider. A matéria é urgente, no plenãrio os prazos sãJ detenninados e lã nós faremos .o maior debate possível
para clarificar e ~ar. de wna vez por todas, essa
lei que jâ devia hã ml.ito tempo estar vigorando.
Muilo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Para •
discutir, tem a palavra o Senador Eduardo Suprocy.
0 SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Senadores, o debate sobre a LDB estáse tomando um debate entre educadores, profe5S9res e parlamentares que mais se destacaram na história do pensamento com o objetivo de melhorar a
educação, de resgatar a cidadania
Jã foi preslada a devida homenagem ao Senador João Calmon; e eu gostaria de registrar que considero importante, com respeito ao debate da LDB,
aqulo que escreveu na segunda-feira ütima, na Folha de S. Paulo, o Senador Darcy Ribeiro, homenageando o seu amigo de longa data, sociólogo que
tantas vezes com ele se relacionou pessoalmente,
sobretudo no campo das idéias. O Senador Darcy
Ribeiro ali enlãlizou o valor da obra de florestan
Fernandes, -recomendando a ,todos que lessem o
seu trabalho sobre os tupinambãs e mencionando,
na oportunidade, que tinha algumas diferenças. sobretudo no embate sobre a LDB .. No seu artigo, que
eu me lembre, o Professor Darcy Ribeiro mencionou
corno uma diferença iiJl)Ortante a concepção de Fioreslan Fenlandes de dar a todos envolvidos na Universidade peso relativamente igual na votação, por
exe1J1)1o, dos dirigentes ou do Reitor da Universidade. Hã urna diferença de concepção entre os dois
pensadores, porque o Professor Aoreslan Feman-
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des avaliava que são 1'11efl'Dros da COITUlidade que
produz idéias a educação, os professores, os esludantes e os seJVidores, enquanto o Professor Darcy
Rileiro avalia que mais peso deve ser dado aos professores. No espaço daquele artigo, foi principalmente essa a diferença colocada, mas obviamente
hã algumas outras.
Será que esse embate é algo tão difícil de ser
separado? Será que não seria i~nte a realização de mais um esforço, ao lado de lodos que jâ loram realizados agora, para se chegar a superar pelo
menos algumas diferenças mais? Jã se caminhou
muito, jã se verificou que mUlas das diferenças loram possíveis de ser separadas. As pessoas respeitam-se muito; mesmo nós, que aqui divergimos um
pouco da proposição do Senador Darcy Ribeiro, ao
mesmo tempo respeitamos baslante os seus objefi..
vos de resgate da cidadania para todos os brasileiros; por isso, avaliamos que seria importante este úl. timo esforço.
A Senadora Emma Fernandes, com o IJI'Opósito
dare de não produzirmos um simples ad~
para o próximo ano, e havendo wna determinação
de todos de realizar um esforço mtito grande, propôs que, em vez de novenla dias, fossem cinq~!a
dias ou um número de dias de consenso. Se um grupo de Senadores ou wna Subcomissão, oom a participação do Professor Darcy Ribeiro, puder ainda
realizar um esforço muito grande para que esta maléria vã ao plenãrio ainda melhor do que estã ocorrendo, quem sabe nós venhamos a dar um passo de
grande significado na direção de efetivamente melhorar a educação, para que o Brasil adentre o próximo século como wna nação melhor equipada nessa
ãrea e para o resgate da cidadania?
Eu gostaria de fazer um breve comentãrio sobre a proposição que o Senador José Roberto Arruda mencionou, dizendo que avalia como importantes
as experiências que se estão dando de programa de
garantia da renda mínima como aqui em Brasília, em
Campinas e em outros lugares onde se provê uma
co1J1)1ementação de renda às larrulias que tenham
filhos até quatorze anos, desde que matriaJiados
nas escolas. E propõe ele que isso ocorra para as
cidades até cinqüenla mil habitantes.
Senador José Roberto Arruda, seria inferessante que de lato essa proposta fosse levada adiante, mas proporia que não houvesse a limitação para
as cidades de apenas cinqüenta mil habitantes, porque, afinal de contas, as famfiias carentes estão em
todo o território brasileiro: estão lanto nas pequenas
cidades do Acre, do Piauí, do Rio Grande do SU,
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aqui do Distrtto Federal, como nos morros do Rio de
. Janeiro ou na periferia de São Paulo. Na verdade,
muitas vezes são os adultos que migram, deixando
seus filhos nas pequenas e médias cidades.
Nesta semana vimos o registro na revista Veja de
que, de 7,5 milhões de crianças e adolescentes abaixo
de dezoito anos, muitas abandonam a escola precocemente, três milhões de crianças na faixa de dez a quatorze anos trabalham e muitas deixam de freqüentar a
escola Quando pensamos na Lei de Diretrizes e Bases, assim corno na reforma tributária, nos instrumentos de política económica para o resgate da cidadania, há que se pensar em medidas nessa direção.
Entre as proposições relacionadas com este
tema, eu goslé!ria de propor o seguinte, caso haja
esta Comissão, porque vejo que se relaciona com o.
tema da LDB: aquelas empresas que empregam
adolescentes abaixo de dezoito anos - hoje se cogita
que elas pagam meio salário mínimo - poderiam pagar um salãrio mínimo, desde que houvesse regime
tal que esses adolescentes tivessem meio período
de trabalho e meio período de escola, considerando
que o meio período de trabalho tivesse o caráter de
aprendizado também. Então a empresa, pelo meio
salário que pagasse a mais, obteria um crédito fiscal
a ser abatido das obrigações com o fisco. Essa é
uma proposição que guardaria relação com a idéia
do programa de garantia de renda mínima, mas que
justamente poderia ser objeto de reflexão por esta
Subcomissão proposta pelos signatários do voto em
separado formulado pela Senadora Emília Femandes e demais Senadores.
Coloco esta reflexão, Sr. Presidente: quem
sabe podemos chegar a um entendimento, visando
não somente a que certamente essa pro~ ao
mesmo tempo garanta que possamos votar essa
matéria em plenário neste semestre, mas também
que haja o esforço maior de super,;~ção das diferenças registradas até agora
O SR. PREáiDENTE (Roberto Requião) - Com
a palavra o Seoador Artur da Távola
o SR. ARTUR DA TÁVOLA- sr. PJesidente,
Sr"s e Srs. Senadores, vejo que uma previsão feita
por mim, quando da primeira reunião relativa à Lei
de Diretrizes e Bases, infelizmente se confirma: sem
consenso, este processo toma-se . absolutamente
prejudicado.
É uma ilusão supor que o Congresso vote uma
lei de educação que não seja plural, que não seja
representativa das principais correntes de pensamanto com assento na casa do Congresso. É uma
ilusão.
·
·
-
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Uma Lei' de Diretrizes e Bases não pode ser,
como alguns supõem, a vitória de um pensam7n1o
sobre outro, de um grupo sobre outro, porque ISSO
não reflete a complexidade da sociedade, as diferentes experiências pedagógicas, educacionais e sobretudo a diferença regional brasileira, que possui laboratórios nessa maléria com variado resultado.
Também é outra ilusão supor-se que uma Lei
de Diretrizes e Bases da Educação será obra de aigum educador iluminado. Não o foi no passado, não
0 é hoje e não o será nunca Uma Lei de Diretrizes e
Bases da Educação é um roteiro mais amplo possível para que as idéias educacionais possam florescer, particularmente num pais em que existam diterenças sociais como as brasileiras, com segmentos
de primeiro e quarto mundos. Previ, naquela ocasião, que a abertura do processo na forma pela qual
estava sendo feita resultaria na inviabilidade do andamento desta maléria e hoje constato que estamos
próximos dessa inviabilidade. E na minha cabeça,
diferentemente dos demais companheiros, porque
vivi o processo na Câmara, quase poderia dizer que
já vi esse filme, com os mesmos argumentõs, as
mesmas dúvidas, com a mesma honradez de posição de todos os lados e a mesma ineficácia de resultado. Já vi este filme. Por exemplo, o filme meritório que merecia até, já que estamos na época do
prêmio do festival do festival de Veneza da criação
de uma comissão para tratar da matéria. Esse til me
já foi visto na Câmara E, aliás, foi a comisSão suprapartidária que conseguiu conduzir o processo
num milagre de consciência de entendimento, a
mesma que está sendo proposta.. De maneira que
ela é muito bem fundamentada nesse pon1o de vista,
mas, a meu ver, ela reproduzirá o fenômeno havido
na Cãmara, porque esta comissão levou um ano e
meio trabalhando todas as semanas, duas vezes por .
semana, e tudo isso no fim acabou sendo objeto até
de desdém. O projeto da Câmara é considerado um
projeto de semi-analfabetos, o que também é uma
deformação do processo, é umaviolência contra o
pensamentoecontraotrabalhodosdemais.
Rco, portanto, numa posição extremamente
complexa e difícil: Não concordo com a forma pela
qual o processo foi conduzido, tenho discordâncias
do ponto de vista de conteúdo do parecer do nobre
Senador Darcy Ribeiro.
Sou o Presidente do Partido do Governo, que
está empenhado no andamento da matéria, e doulhe razão. Quero que a matéria ande também porque vejo, no repeteco do filme, a possibilidade de
nova forma de travar, com a melhor das intenções, o
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processo. Então sinlcHne diante de "'m cenário de complexidade mt.ito difícil r.o momento da minha decisão.
Par1D, então, para a seguinte decisão interna:
dar a última luta no plenário. Quero lutar pelas idéias
que defendo no plenário, sem nenhuma forma de
prejuízo do andamento desta matéria, porque a Nação a-reclama realmente.
Acredito que no plenário possa haver uma
atenção que na própria comissão não foi possível
por várias razões, não por culpa de •a•, "b" ou •c•:
um pouco de dificuldade do relator em aceitar idéias
contrárias as suas ou pelo menos de encaminhá-las;
o fato de que a comissão jamais discutiu o conteúdo
dessa matéria. A comissão é aqui uma luta de estratégias importantes mais alheias ao texto concreto.
Portanto, ela, que deveria ser o local deste debate,
em função de um razão política de ordem superior,
maior e estratégica, também não discutiu.
Agora o Senador Eduardo Suplicy discutiu alguma parte do texto. Foi a primeira vez, em seis meses, que na comissão um pedaço do texto é concretamente discutido. O Senador José Roberto Arruda
também levantou questões ligaaas ao tema, mas a
profundidade do tema não foi discutida. Houve um
certo desdém em relação às idéias. opostas a do relator, um certo fechamento da assessoria do relator
ao que não fossem as idéias da assessoria, enfim
uma série de aspectos que não conduzem a esse
consenso que uma lei desta necessita. Então acredito que vamos atirá-la a novas experiências. É melhor que ela ouse, avance e caminhe, quem sabe o
plenário owe. Pode ser, pode acontecer um milagre
de o plenário owir idéias e, na discussão de cada
emenda, podermos defender em profundidade o que
pensamos.
Por esta razão, Sr. Presidente, abstenho-me
de votar no mérito, e com essa posição não altero o
meu ponto de vista pessoal, não contrario a mim
mesmo, que é a única pessoa a quem não posso
contrariar mais do que a vida impõe, e, ao mesmo
tempo, não prejuãiCo com essa posição o andamento. Acredito que o plenário possa ser o grande lugar.
Agora, deixo como sugestão às Sri!s Senadoras que
propuseram a ídéia da comissão, que é uma idéia
boa, que este espaço pedido aqui na comissão exista no plenário, que haja um espaço de tempo com
relativo grau de tolerabilidade para que ali se possa
fazer, mais ou menos, no mesmo lapso de tempo
proposto com tão boa intenção pela Senadora esta
tentativa de entendimento, porque de não se fazer lá
não se fará aqui, e de não haver entendimento não
· teremos uma lei efetivamente plural.
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Por essa razão, não concordando com o mérito
e, portanto, não podendo votar a favor, mas não
querendo obstaculizar, o que me resta é abster-me
de votar essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Con-cedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos
para discutir.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
Sri!s. e Srs. Senadores, se tratasse de julgamento,
eu me absteria. E julgar-me-ia suspeito, de vez que
as relações emocionais e afetivas que me 6gam ao
eminente mestre Darcy Ribeiro fazem com que eu
não possa assumir uma atitude impartial em um assunto que, independentemente da vontade de qualquer uma das partes envolvidas, transbordou a sensibilidade do mestre Darcy Ribeiro em uma emoção,
que é quase uma comoção por parte de certos grupos e pessoas envolvidas nesse assunto.
Isso se deve tarrbém, obviamente, ·ao próprio
assunto, que, em se tratando de pessoas da profissão, trabalhadores do ensino, dentro dos quais eu
me incluo, quando nasci meu pai era catedrátiro e,
al~u~s anos depois, foi professor do mestre Darcy
Robeoro, então são 70 anos em que pai e filho dedicaram-se exclusivamente ao ensino. É um assunto
que eu deveria tratar com mais profundidade, mais
carinho, mais ctidado e mais tempo. E tenho a irn- --pressão, para resumir, concordando com uma série
de argumentos que aqui foram levantados, que o
contrário, infelizmente, do que afirmou o Senador
Jefferson Péres, é justamente pelo fato de estarmos
já, há sete anos, laborando neste terreno que não
devemos recear que 45 dias a mais possam vir prejudicar a colheita.
Agora mesmo o Senador Darcy Ribeiro se refe..
riu a 102 emend115. Quais são? Quais as que foram
aceitas e quais foram rejeitadas? Isso está na hora
de ser apurado justamente por esta comissão provisória que a Senadora Emilia Fernandes propõe. Serão 45 dias para chegarmos a esooimar essas diferenças, acalmar esses ãnirnos acirrados e então podermos realmente, no finàl do processo, batear aquilo que existe de melhor entre o cascalho, algumas
vezes impuro que se foi acumulando ao longo de
sete anos. Prefiro gastar mais 45 dias para que chegue ao plenário um resutado mais claro e transparente a fim de facilitar essa votação.
Sendo assim, estou de acordo com a proposta,
configurada no voto em separado da Senadora Emília Fernandes, e com a constituição desta comissão
que estudará o projeto por mais 45 dias.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Existem mais dois Senadores inscrttos antes da votação.
O Senador José Fogaça e Senadora Emília Fernandes. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça:
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Sr. Presidente. Ainda na sessão legislativa passada, eu estava presente nesta comissão quando foi votado e
aprovado o parecer do então Senador Cid Sabóia de
Carvalho, e, desde então, venho manifestando a minha inclinação por tentar recuperar aquela visão ali
proposta. Cheguei a expor, na primeira apresentação do parecer do Senador Darcy Ribeiro, que esta
trajetória de proçluzir um relatório e um substttutivo
inteiramente novos poderia provocar uma tal incoincidência de textos quando este voltasse à Câmara
das Deputadas, que levaria a relator futura da Câmara ao impasse de ou derruba tudo que a Senado
fez, ou fica-5e com tudo a que foi feito pela Câmara.
Então quando se produz um substitutivo que não é
espelho ou que não trabalhá em cima da texto origina!, o resultado é a impasse de que ou vale s6 um,
au vale s6 o outro. Não há como intermediar, somar
ou mediar questões relativas a interesses que podem convergir e que podem ser neilociadas transparente e democraticamente.
No início desta legislatura, quando o ilustre Senadar Darcy Ribeiro apresentou o seu parecer, fiz
este registro, mas, passados tantos meses e percebendo que há uma rigidez política, um congelamento
de idéias e de posições, também sinto, como os demais Senadores, que está na hora de abrir um respiradouro para esse projeto. Talvez o plenário venha a
ser esta possibilidade.
Por que não voto na proposta da Senadora
Emília Fernandes? Porque creiO que, mesmo com
as honradas e sérias intenções de S. Ex.., um grupo·
de especialistas que vai estudar tecnicamente e com
uma metodologia, digamos assim, ligada aos interesses específicos e legítimos envolvidas neste projeto produzirá maior confinamento, mais isolamento,
mais Senadores ficarão alheios ao conteúdo do projeto. Foi isso que produziu na Câmara, por exemplo,
uma série de pequenos defeitos que acabaram sendo a razão aqui para derrubar o projeto da Deputada
Ângela Amin e depois do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, porque, quando se confinou naquele pequeno grupo, uma visão aparelhista tomou de assaito o grupo e introduziu uma visão extremamente corporativista, por exemplo, na composição da Conse· lho Nacional de Comunicação. De 18 entidades rep-
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resentantes, doze eram ligadas a uma determinada
facção politica no âmbito da educação, o que jlra
uma visão aparelhista, golpista e corporativista da
processo.
Quando se votou a lei que organiza o sistema
- -de aprovação das concessões de rãdio e TV, vieram
para cá empresárias, donos de rãdio e televisão e
jornalistas, e produziu-se uma emenda - e eu argumentei em contrário - que estabelecia que o Canselho Nacional de Comunicação que iria recomendar a
aprovação ou não das concessões de rãdio e TV tivessem 11 membros: quatro representantes dos Irabalhadares ou jornalistas, quatro representantes dos
empresários, donos de rádio e televisão, e três advogadas, sendo que um seria advogado do Sindicato dos Jornalistas e outro do Sindicato dos Empresárias. Então, há o entendimento equivocado de que,
por exemplo, comunicação é problema s6 dos empresárias de comunicação ou das jornalistas; e uma
visão de controle político, que é basicaménte galpista, de que temas que tomar de assalto esses aparelhas para dominá-los politicamente.
Essa é uma visão eqlávocada, que jamai~ prevaleceu no Congresso Nacional, Sr. Presidente. Não
há exemplo aqui disso. O que acontece é que, quando esses grupos obtêm uma vitória en petit comité,
eles são derrotados nos grandes ambientes democrãticos de votos desta Casa ou do Congresso Nacional.
O Conselho Nacional de Comunicação foi criado pelo saudoso Senador Pompeu de Sousa, que
representava o Distrtto Federal e foi o autor do projeto. Eu disse a· ele que esse conselho formado de
quatro empresários, quatro jornalistas e mais três
advogados ligados à área jamais iria se instalar. Não
sou profeta, nem tenho bola de cristal, mas sei que
uma visão estreita leva ao impasse e à inviabilidade
de um projeto.
O Conselho Nacional de Comunicação, que
deveria representar a sociedade brasileira como um
todo, jamais se criou, jamais se institti u nesta Casa,
e é possível que nas próximas décadas ele continue
sendo uma mera cttação da lei.
Sr. Presidente, é hora de democratizarmos
mais a discussão, o que não quer dizer levá-la p~ra
a área dos especialistas em educação. Democratizar
agora é passá-la para os não-especialistas. Vamos
ver, por exemplo, o que tem a dizer a respeito disso
o Senador Lúdio Coelho, que é um agricultor que
representa os proprietárias mais bem aquinhoados,
ou algum outro agricultor como o Casilda Maldaner,
representante de Santa Catarina, que tem maior li:
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gação com os pequenos propríetárfos. Quero ouvir o
que os agricultores pensam a respeito disso, os advogados, os trabalhadores de outras áreas, os operârios, os pensadores de outro âmbito que não apenas o educacional.
Agora eu me dobro aos fatos, à situação, e
voto favoravelmente ao parecer do Senador Darcy
Ribeiro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) -Para
encerrar a discussão, concedo a palavra à nobre Senadara Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, uma vez que a discussão deste assunto se encerra nesta reunião, gostaríamos de,
além do que foi apresentado em termos de votos em
separado e de argumentos, deixar registrado também o nosso posicionamento e a nossa decisão em
terrnos de votação nesta manhã.
A meu ver, estamos presenciando algo que, a
distãncia, é profurldamente difícil de se compreender. Há a necessidade, o anseio e o desejo de se
ver aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases, e
tenho certeza, Senador José Fogaça, que não é só
desejo de professores e estudantes, mas da sociedade como um todo; e quàndo falamos em sociedade, envolvemos todas as categorias, todas as pessoas deste Brasil que querem que a educação realmente seja colocada no seu devido lugar, com respeito aos seus trabalhadores, com valorização de
seus profissionais.
A SRA. MARINA SILVA - Permita-me V. Ex•
um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sim.
A SRA. MARINA SILVA -Agradeço, nobre senadara Emilia Fernandes, porque 0 Presidente da
Mesa me comunicou que não é possfvel mais a
reinscrição. Gostaria de relembrar aqui as palavras
de alguns dos Srs. Senadores. O Senador Arthur da
Távola disse que, em nenhum momento, a Comissão de Educação conseguiu discutir o ~mérito do
projeto em paata e que isso foi feito -o Senador Esperidião Amin tarrbém o fez - na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde não deveria ter sido
feito.
Foi dito aqui que não está sendo possível ouvir
os argumentos que estão sendo colocados no ãmbito desta Comissão e propôs-se remeter a matéria ao
plenário, porque lá talvez alguém os ouça. Isso é a
mesma coisa que pedir para sair da capela, onde
existe silêncio para ouvir as orações, e querer que o
silêncio para ouvi-las seja feito dentro de uma discoteca. Dentro do plenário, com certeza, a discussão
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será bem mais acirrada, os argumentos talvez sequer
sejam ouvidos e, com certeza, não serâ possível...
Eu pediria à Mesa que garantisse silêncio para
quem está falando. Se não posso falar, quero cumprir o que é regimental.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Concedi o
aparte à Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Não
há aparte na discussão, mas a Senador Marina Silva
merece, neste momento, a tolerância da Mesa.
A SRA. MARINA SILVA -Agradeço à Mesa,
mas não quero nenhum tipo de privilégio. Só queria
dizer que não é possível se transferir a discussão do~
mérito da Comissão de Educação para o plenário,sob o argumento de que aqui não está sendo possível o diálogo e de que lá isso acontecerá Não é verdade isso. Temos que assumir aqui a responsabilidade pelo projeto, que houve um acirramento e que
não está havendo transigência de uma das partes.
(Palmas.)
A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Exª- gostaria que o som fosse providenciado. Concordo plenamente com o pensamento
de V. Exª e acrescentaria a minha surpresa em face
do que estamos presenciando hoje, nesta manhã.
Eu jamais imaginaria que a história do meu Estado
do Rio Grande do Sul e deste País me proporcionasse viver de perto e sentir no coração e nos meus
mais profundos sentimentos- não apenas como parlamentar, mas muito mais como cidadã deste País,
comprometida com a educação, saindo de dentro de
escola pública e de sala de aula ainda neste ano,
antes de assumir o meu mandato como Senadora - ~
o que realmente acontece neste espaço privilegiado,
onde grandes decisões são tomadas, mas que a seciedade tem muita dificuldade em entender o seu
encaminhamento e o seu direcionamento.
O Brasil deve saber que a Comissão de Educação, composta por eminentes Srs. Senadores - a
quem tenho a maior consideração e apreço, a quem
estou gradativamente conhecendo e de quem estou
admirando as qual idades individuais - nesta manhã,
exatamente dia 31 de agosto de 1995, abriu mão de
suas atribuições maiores. Inclusive a necessidade
de sua existência está sendo questionada, como
muitas vezes o fez o próprio Presidente desta Comissão, Senador Roberto Requião.
Estive presente a praticamente 1OOo/o das reuniões; por isso posso dizer que muitas delas não loram realizadas por falta de quorum. Hoje estamos
aqui vendo, para satisfação nossa, uma sala -cheia,
repleta de Senadores, com pessoas de diferentes
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entidades, da sociedade, enfim, não conheço a todos, mas tenho certeza que estão aqui porque têm
interesse no assunto. Mas temos que admitir que estamos aqui votando uma matéria da maior importância para o País sem analisar o mérito.
Portanto, estamos abrindo mão das nossas
atribuições. Admitimos que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania extrapolasse as suas atribuições. Não levantamos a nossa voz, ou muito poucos o fizeram. E hoje estamos aqui assinando um
cheque em branco para devolver o que era função
nossa e que foi feita aqui, creio, por apenas dois Senadores, discutindo o mérito. Nós deveríamos estar
vendo sim, Senador Laura Campos, as 102 emendas que passaram pela mão do Relator, mas que
nós não conhecemos. As emendas ficam na mão do
Relator. Poderíamos ter discutido o assunto em cima
do mérito de cada uma, para ver realmente o que
poderia ser resgatado aqui na Comissão.
Nós estamos vendo também, e é importante
que a história registre, que foi necessãria, para que
a presença dos Senadores 'tosse em grande número, a pressão exercida pelo Governo, com a visita,
do Ministro da Educação a esta Casa, visitando inúmeros gabinetes, inclusive o meu, para que votãssemos de imediato esse projeto do Senador Oarcy Ribeiro, a fim de que fosse enterrado o projeto do Senador Cid Sabóia. Não íamos resgatar ó projeto do
Senador Cid Sabóia na íntegra, porque algumas coisas não aceitamos, as quais poderíamos até melhorar, mas ele seria o referencial, porque faríamos um
estudo comparativo com o que foi construído pela
Cãmara, pelo Senado e pela sociedade e o que es~
tava sendo votado pelo Senado agora
Entretanto, estamos sendo tolhidos, porque o
Governo tem interesse imediato de enterrar o projeto
do Senador Cid Sabóia que, apesar de todo o corporativismo, denunciado pelo Senador José Fogaça,
teve a participação da sociedade. Este não teve. Foi
construído. Este é o ponto que trago: o sentimento
muito forte de-socied(lde, da gente do povo, do assalariado, do professor batalhador e humilhado pelos governantes deste País. Isso é o que eu queria
resgatar: (Palmas!)
Não queria trazer mérito meu. O mérito estã
posto. O Senador Darcy Ribeiro é um homem a
quem aprendi a admirar e admiro até hoje. Mas queríamos, ao menos, ter essa sensióilidooe. O que a
sociedade ainda não nos disse, poderíamos ouvir
em audiência pública
Nós estamos provando mais uma vez, com
todo respeito, Srs. Senadores, Sri's Senadoras, o
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que a pessoa lã do interior, o povo, o trabalhador
que não entende a tramitação regimental.das· éoisas
e os acontecimentos aqui neste Senado e no Congresso, pensa: que_ queremosdistãncia do povo, da
- sociedade. (Palmas.)
Então, Srs. Senadores, respeito as posições
contrãrias. Penso que a democracia permite que
cada um coloque o seu posicionamento. Não que
seja o posicionamento dos senhores, porque se tivéssemos pensamento igual, certamente não estaríamos em uma democracia Estaríamos fcllando
uma voz única
Gostaria de, mais uma vez, dizer que, lamentavelmente, a Comissão de Educação deveria ter
abraçado este projeto, estudado artigo por artigo,
apresentado as suas sugestões, assim como dois
Senadores aqui tentaram apresentar. Isso é discussão de mérito. É o que deveríamos estar fazendo
hoje aqui. Pegando o projeto, discutindo por que a
emenda, por exemplo, da Senadora Marina Silva, do
Senador Laura Campos, José Eduardo Outra e outros tantos foram rejeitadas. Vamos estudar. Nós poderíamos verificar isso aí. E isso não estã sendo-fe~o.
Então, que fique registrado que estamos votando porque houve pressão do Governo, e bast3. vir a
presença do Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, a quem tenho grande respeito, que não faz parte desta Comissão, mas estã presente aqui desde o
início da manhã, conversando com seus liderados,
com os Partidos que dão sustentação ao Governo,
para que o desejo do Governo, de enterrar definitivamente a possibilidade de se avaliar o projeto do Senador Cid Sabóia, se concretize nesta manhã
Respeito as posições contrãrias, porque o debate é exatamente isso. Não vou tomar a palavra
para dizer o que o Senador Sérgio Machado pensa
Tenho que dizer o que penso, e tenho que ser respeitada apesar dos meus erro$; dos meus equívocos
e dos meus posicionamentos, assim como respeito
os posicionamentos de todos.
Estamos saindo profundamente despreStigiados como integrantes desta Comissão de Educação,
neste momento, em que nos sentimos incapazes, insuficientes até mesmo de nos reunir e debater o mérito de conteúdos que dizem respeito a toda a sociedade brasileira, e estamos atirando para o plenãrio.
Este- é o meu pensamento, e este serão meu discurso para os meus colegas trabalhadores, professores
e a sociedade como um todo, diante do que se passou aqui. Infelizmente, estou frustrada, não por ver o
meu voto em separado rejeitado, mas por não ter
conseguido mostrar a cada um dos Srs. Senadores
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a necessidade de estudarmos artigo por artigo, para,
realmente, ver se o que está aqui proposto é o que a
sociedade brasileira deseja e merece. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, apenas para caracterizar que, na verdade, não desaparece nem se extingue o projeto do Senador Cid Sebóia de Carvalho. Ele continua existindo, porque a
aprovação do substill!livo .•• pode haver no plenário
o resgate ainda do projeto original.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Encerrada a discussão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, ainda
não encerrei a minha questão de ordem. Apenas
quero levantar a questão regjmental, não a questão
de conteúdo político.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Continua com a palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, não
estou aqui voltando a defender o projeto, que, politicamente, está em péssimas condições. Estou dizendo que, do ponto de vista regimental, a preferência é
do substitutivo, não significa que o outro tenha morrido. Se o voto por requerimento da maioria se estabelecer, pode haver, sim, a votação do projeto. Portanto, é uma questão regimental.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - Uma
questão a ser resolvida no plenário do Senado.
Com a palavra o Senador. Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
pela ordem. Em primeiro lugar, quero renovar as minhas homenagens ao trabalho da Senadora Emília
Fernandes, e o faço com a maior sinceridade, porque, de fato, S. Ex" aluou com o maior empenho em
relação a essa matéria. Diversas vezes procurou-me
no meu gabinete, com pessoas interessadas na tramitação deste asstmfo. Então, considero que a Senadora
deve merecer da nossa parte essas homenagens.
Mas, Sr. Presidente, não quero que o pronunciamento da Senadora transforme-se numa injustiça.
A Senadora disse há pouco que estaríamos impedidos aqui de apreciar as emendas-e o parecer do. relator, a quem também já foram prestadas aqui as
merecidas homenagens. Não creio que nesta Comissão nenhum de nós tenha mais autoridade para
falar tecnicamente em educação do que o relator
desta matéria Ele teve a oportunidade - e aqui está
impresso - de apreciar emenda por emenda Quem

Outubro de 1995 .

não quis ler as emendas, quem não quis ler o que o
Senador Darcy Ribeiro escreveu a respeito das
emendas, isso é um outro detalhe, mas aqui está no
relatório emenda por emenda
Portanto, ao fazer esse reparo, não desejo que
a Senadora faça uma injustiça. As emendas foram
abordadas pelo Senador DarCY Ribeiro. Cabe a esta
Comissão apreciar ou não. Por isso a minha questão
de ordem é para saber se a Senadora Emília Fernandes, ou qualquer outro integrante desta Comissão interessado pelo tema, solicitou destaque para
apreciação das emendas, porque esse seria o caminho adequado.
Se há uma emenda que se quer discutir separadamente, poderia a Senadora Marina ou qualquer
outro Senador solicitar um destaque. Mas afirmar e
deixar nos Anais desta Comissão que as emendas
passaram aqui sem apreciação é uma injustiça que
não desejo seja materializada, no momento em que
presto homenagem e justiça ao trabalho da Senadora Emília Fernandes.
A minha questão de ord.em é para saber_ de V.
Ex~ se foram solicitados destaques, porque apreciados pelo Relator o foram. E quem tiver interessado-·
em apreciar as emendas deveria ter solicitado os
destaques para serem apreciados separadamente.
. O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) - A
questão de ordem de V. Exª é de esclarecimento.
Há oito meses nesta Legislatura a Comissão
de Educação discute a Lei de Diretrizes e Bases.
Temos notado a ausência absoluta de intenção de
discutir o mérito dos dois projetos. Estamos discutindo ritos, o da Câmara dos Deputados e o do Senado
Federal. Não há nenhum pedido de destaque, exceto um para subcomissão proposta pela Senadora
Emilia Fernandes.
E gostaria de aduzir à vossa questão de ordem, ilustre Senador, o fato de a Comissão de Educação não ter sido atropelada nas discussões pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pois
houve uma reunião comum: a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Educação, na qual também não tivemos nenhum destaque
e nenhuma manifestação explícita de discussão do
mérito do projeto.
Estamos discutindo o rito. Eneerrada- a discussão do rito e do mérito, coloco em votação.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do Relator, permaneçam como estão; os contrários se manifestem. (Pausa.)
Com as discordâncias das Senadoras Emilia
Fernandes, Marina Silva, Benedita da Silva e dos ·
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Senadores Laura Campos, Espetidião Amin e
Eduardo Sl4Jlicy, aprovado.
Foi votado o relafório que tem preferência regimental. Colocarei agora, embora desnec:ssãrio,
porque vencido pela votação anterior, em votação o
vo10 em separado da Senadora Emilia Fernandes.
(Pausa Conversas paralelas.)
O destaque está vencido pela votação do prin-

cipal.

O Senador Esperidião Amin deseja fundamentar a sua questão de ordem?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rober10 Requião) - Está
encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 72h.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para

encenar a discussão, concedo a palavra ao Senador
Rober10 Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quase desisti
da minha participação nessa ãoscussão depoi!; do
lúcido, inteligente e brilhante discUrso do Senador
Roberto Freire.
Mas gostaria de dizer aos ·Srs. Senadores que
a Comissão de Educação jamais se submeteu aos
interesses do Governo, a Comissão de Educação
submete-se aos interesses do Pã.s.
. .
Gostaria de 10rllar claro que esse processo de
âiSCussão que vivemos nesta Legislatura tem se caracterizado por um confronto, não de opiniões, não
de idéias, mas de ritos.
O Senador Darcy Ribeiro acalou em seu relafório in(meras emendas do SinãJCalo de Professores
de 1~. 2' e 3"- graus do Paranã, sugeridas por mim
Acatou, também, emendas lúcidas de 10dos os selores
da sociedade e de ãNersos Parlamentares do Senado
e da Cãmara, incorporando-as ao seu rei<BJrio.
No entanto, desde o momento da audiência pública, tenho verificado que não existem contestações
claras ao projeto do Professor Darcy Ribeiro; existe
a defesa do ri10 e a falãcia de que a Cãmara rejeitarã o proje10 se o Senado modificá-lo.
Ora, não foi o Senado quem engendrou e aprovou o projeto do Senador Cid Sabóia de Garvalho;
não foi o próprio Senado que numa nova correlação
de forças e numa leitura lúcida da realidade da educação no País tende, neste momento, a aprovar o
sWstilutivo do Professor Darcy Ribeiro. .

Comecei a militar na política na Greve do Terço e nos movimen10s estudantis em detesa da escola pCblica. O projeto do Professor e Senador Darcy
Ribeiro garante autonomia e estabelece um novo
parâmetro para modernização da educação no País
nos três graus. Não queremos o desgaste causado
pela crise. Reporto-me à Teoria da Crise de Metternich: urna crise que não tem fim e que se posterga,
enfraquece a insti!i.ição.
Essa discussão não resolvida desmoraliza o
Senado e o Congresso Nacional. Está na hora de
votarmos, estabelecendo qual a espinha dorsal do
projeto que queremos, Senador Roberto Freire. E,
após isso, serã num momento psicadélico - psico,
do grego, alma; delos, do orãculo; ico, o sufixo que
transforma o substantivo em adjetivo. Psicodél ico é
aquele que reserva sua alma, que se abre de forma
coiJllleta, como se abriu o Senador Roberto Freire
na sua brilhante intervenção, um momen10 psicadélico do proje10 do Senador Darcy Ribeiro ser contestado com emendas asSinadas, onde cada Senador
não se esconde atrás do absurdo do Cid Saboia de
Carvalho, mal-engendrado, concessivo e corporativo, urna espécie de estatuto do magistério, com algumas reivindicações acolhidas e extraordinariamente legítimas, mas próprias a urr1 estatuto do magistério, e não a uma Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
Vamos votar a espinha dorsal, conforme a tendência do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Interrompo V. ~. Senador, para prorrogar a sessão até
às20h10min.
· O SR. ROBERTO REQUIÃO - Depois que se
encerra a conversa mole, ehega o momento da verdade, onde as opiniões serão estabelecidáS êm
emendas e assinadas embaixo, para que saibamos
o que defendem Aí, então, poderemos discutir com
profundidade as matérias propostas.
Essa discussão por elipses, essa discussão em
que nada se propõe e na qual se defende um proje10
na sua integralidade, que é o do Senador Cid Saboia
de Carvalho, sem dizer por que o defende, deve ser
encerrada A crise tem de terminar aqui. Daqui para
frente, será o momento é da verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jüio Campos) - Encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Levy Días.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO W 1.375, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do disposlo no art. 311, c, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro preferência para votação do Substitufivo do ex-Senador Cid
Sabóia de Carvalho ao PLC n<'- 101193

Justificaçao

o PLC no 1O1/Subslitulivo Cid Sabóia (Parecer
no 250/93) é fruto do consenso e do debate amplo,
envolvendo a sociedade. a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal.
Aprovado pela Câmara dos Deputados e pela
Comissão de Educação do Senado Federal, é resultado de audiências públicas, realizadas por mais de
quatro anos.
É fruto do debate com centenas de aufOridades entidades ligadas à educação pública e prill'ada
e a~s movimentos populares, entidades sindicais,
estudantis e de educadores e pesquisadores.
Pela sua tramitação abrangente e democrálica
traduz de forma ampla os anseios da cçmunidade
educacional brasileira
É, enfim, a versão do ex-Senador Cid Sabóia
de Carvalho que de1re ser apreciada, pois é a mais
conhecida pela sOCiedade.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senadora Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carrllos} - Em votação o requerimento.
A SRA. EMILIA FERNANDES- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carrpos) - Concedo a palavra a V. Ex"' para encaminhar o requerimenlo.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.} -Sr. Presidente,
não pretendo encaminhá-lo até em virtude do. adiantado da hora.
Gostaria de lembrar a V. ExA que hã outro requerimento relacionado à matéria como um todo e a
todos os requerimentOs ou destaques que, porventura, venham a ser apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Esse requerimenlo a que V. Exa se refere é o terceiro na
pauta de votação.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES- Sr. Presidente,
o meu requerimenlo já inclui a votação nominal deste requerimento de minha autoria. Assim, o primeiro
que deve ser lido é o que trata do pedido de vofal;ão
nominal para tudo que se referir a esla matéria que
está sendo discutida O requerimento para votação
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nominal tem de ser disetJ!ido e colocado em vofaçi!o
primeiro. Depois, seriam votados todos os outms
que chegassem à mesa
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peçx~ a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carqlos) - Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ainda hã pouco estive no plenário da Cãmara, onde
os Deputados aguardam a presença dos Senadores
para a sessão do Congresso. Ontem, não howe
reunião porque a Câmara estava votando. Hoje são
os Senadores que não vão comparecer à sessão do
Congresso. Acredito que, com a rejeição do requerimenfO do nobre Senador AnfOnío Carlos Valadares,
a <fiSCUSSão caminhou para o seu fim. A partir daí,
se fOrmos fatiar essa volação em nominal, precisamos avisar a outra Casa que não hall'etá sessão do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, se dois corpos não ~ o
mesmo espaço ao mesmo ~. um corpo não
pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. A
questão de ordem visa saber o que faremos: vamos
ficar volando ou vamos para a reunião. do Congresso Nacional?
Essa votação não poderia ficar para qualquer
outra oportunidade, uma VfilZ que a discussão já foi
encerrada?
Es1a é a questão de ordem que levanto.
O SR. PRESIDENTE (Jtfu ~) - Primeiramente. vou responder à Senadora Errilía Fernandes.
Existem dois requerimeniOs de V. Ex" sobre a

mesa.
O requerimenfO que foi lido e submelido à votação é aquele em que V. Ex", baseada no~ 311,
"d' do Regimenlo Interno, requer preferêncra de 110ta~o do Subslitutíll'o do ex-Senador Cid Saboia de
Carlralho ao PLC-101 da Câmara dos Deputados.
. O segundo requerimento de V. Elr-, baseado
nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requer
votação nominal para o ProjefO de lei da Câmara n<'101193 e respectivos requerimeniOs de destaq\jeS e
não de preferência
·
V. Ex"- pediu preferência para a Emenda Cid
Saboia de Carvalho. Em seguida, depois de votado, se obtiver esse documento a preferência, vo~
remos o requerimento do Senador Eduardo Suphcy
e, depois, o outro, em que V. Ex" requer a votação
nominal.
Realmente, a Mesa tem razão. Neste instante
está em votação o requerimento, baseado no art. ·
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311, no qual V. E# requer preferência de votação do
Substitutivo do ex-senador Cid Saboia de Carvalho
ao PLC-1 O1 da Câmara.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senaores que o aprovam...
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - ...queiram permanecer sentados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está em
votação. {Pausa.)
Rejeitado requerimento ...

o

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, eu me levantei e pedi a palavra antes da vo'
tação.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - V. Ex"
agora tem a palavra, pela ordem.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Pela
ordem.) - Eu gostaria de saber se o requerimenlo foi
votado ou não.
•
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Já foi
votado e rejeitado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Mas, Sr.
Presidente, minha questão de ordem foi feita antes
de V. E# pôr o requerimenlo em votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Líderes já estavam em pé.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Os Líderes.
não estavam em pé, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Item 2
da pauta
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Pois
não.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, eu insisto, minha questão de ordem foi
apres~ntada Eu me levantei e registrei no microfone o pedido da palavra pela ordem, antes que V.
E# proferisse as palavras "em votação". Insisto
que o fiz anteriormente à votação. É lógico que a
Mesa é soberana, e não vou fazer um recurso
para o Plenário tendo como objeto esse aspecto.
Mas eu insisto...
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SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Se é soberana a Mesa, a questão está decidida: a votação
foi efelivada
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Fica regisIrado nosso proteslo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Taquigrafia registrará nos Anais o protesto do eminente
Senador José Eduardo Outra.
Sobre a mesa, requerimenlos que serão lidos
pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Levy
Dias.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N~ 1.376, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº- 101, de 1993, que fixa as
diretrizes e bases da Educação Nacional, e aos destaques requeridos.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1005. Senador Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO N21.377, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Projeto de Lei da
Câmara n" 101, de 1993, e respectivos requerimentos de destaque.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. EmHia Fernandes
O SR. PRESIDENTE (júlio Gampos) - Em. votação o requerimento do Senador Eduardo Suplicy.
Como se trata de dois requerimenlos idênticos,
tanlo o do Senador Eduardo Suplicy como o da Se. nadara Emilia Fernandes, fica prejudicado o da Senadora gaúcha
"Nos termos do art 294 do Regimenlo
Interno, requeiro votação nominal para o
Substitutivo do Projeto de lei da Câmara n"
· 101/93, que fixa diretrizes e bases para a
educação nacional e seus destaques requeridos.
Em votação o requerimento do Senador Eduar.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
doS~~.
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Passa-se à votação- do Substitutivo da Cernissão de Educação em seu segundo pronunciamento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador levy Dias,
referente a destaque.
É lido 0 seguinte
REQUERIMENTO N"-1.378, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno do Senado Federal requeiro destaque para
votação em separado, do seguinte dispositivo do
substitutivo ao PlC n2 1o1/93, da Comissão de Educação.
Suprima-se do inciso 11, art 24, a seguinte expressão "de escolaridade", passando a ter a seguinte redação:

"11 - consideraÇão das condições dos
alunos em cada estabelecimento.•
Justíficaçao
São as condições gerais dos alunos que devem ser levadas em conta na definição dos conteúdos escolares.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcan!ara.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador levy Dias.

É lido e rejeitado o seguinte:
REQUERIMENTO N"-1.379, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tenngs do art. _312, alínea b, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado do seguinte dispositivo do
substitutivo ao PlC n2101/93, da Comissão de Educação.
Suprima-se o § 4Q do art. 29.
Justificaçao
A jornada de trabalho dos professores, assim
como de outros profissionais, é definida segundo um
conjunto de critérios que também levam em conta os
direitos e necessidades da categoria. Compete à ad-
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ministração da escola efetuar um planejamento adequado, de forma a atender convenientemente às especificidades do horário letivo dos ai unos.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador lúcio Alcan!ara.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. levy Dias.
É lido e rejeitado o seguinte:

REQUERIMENTO N•1.380, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno do Senado Federal requeiro destaque para
votação em separado, do seguinte dispositivo do
substitutivo ao PlC n2 101/93, da Comissão de Educação.
Suprima-se o parágrafo único do art: 45.
Justificaçao
A concessão de certificados de estudos superiores parciais abre perigoso precedente no sentido
de desqualificar o ensino superior. Por questionarmos os benefícios que esses certificados poderiam
trazer aos alunos, propomos sua supressão.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcan!ara.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. ROBERTO .FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a .
palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) -Sr. Presidente, uma informação, porque ainda não conheço
bem o Regimento do Senado, que é muito confuso;
por isso se atropela tão facilmente.
Estamos votando o substitutivo e ele terá uma
tramitaÇão inclusive para apresentação de emendas.
Verdade?
· O SR. PREI?IDENTE (Júlio Campos) - Verdade.
0 SR. ROBERTO FREIRE - Então por que estamos votando o mérito, quando não votamos ainda
o substitutivo? Isso me parece uma inversão completa Quero analisar esses pedidos de destaque do
Senador lúcio Alcãntara e vou analisar em cima do
substitutivo que for aprovado. Nós não demos preferência ao substitutivo do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, mas não aprovamos substitutivo algum.
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Portanto, vou volar contra um pedido de deslaque
em função de quê? Isso é uma inversão completa
Não posso me afirmar sobre o pedido de deslaque,
porque não sei qual substitutivo se vai destacar.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Vamos abrir um
prazo:
O SR. ROBERTO FREIRE- Vou votar o substiMivo, e, se abrirmos prazo, dar-se-á lugar a que eu
discuta esse requerimento, para que se vote em separado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa
esclarece que foi anunciado o seguinte: "Passa-se à
volação do substitutivo da Comissão de Educação,
em seu segundo pronunciamento".
Eslamos votando os requerimentos de destaque a ele feitos. Não se traia da matéria.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
nesse caso, eu faria um apelo aos Srs. Senadores
que solicilaram deslaque pa~a que o sobreslasse,
para podermos discuti-lo quando da tramitação do
substitutivo, porque eu me sinto incapaz de discutir
se devo ou não manter os deslaques.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência esclarece que, estando sobre a mesa o requerimento, só o autor pode retirá-)o, para não stbmetê-lo à votação.
0 SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, V.
Exª deve eslar lembrado, e a Casa lambém, de que,
ao início dos trabalhos, fiz uma questão de ordem
exalamente sobre essa matéria. A resposla de V.
Exª, Sr. Presidente, foi clara, no sentido de que qualquer emenda a ser ou não destacada, ou seja, qualquer emenda a esse substitutivo só teria o seu prazo
de validade a partir do próximo turno de volação,
quando a matéria vollasse a esta Casa.
Portanto, -o Senador Roberto Freire tem toda
razão em colocar essa questão. O apelo final de S.
Exª para que os autores de destaque o retirem facilitará enormemente esse processo, que já tem contra
si uma carga de imperfeições e de dificuldades que
hoje prejudica o seu andamento aqui no plenário.
De maneira que enfatizo o que disse o Senador Roberto Freire e solicito aos autores de requerimentes de deslaque que o retirem, reservando-se
para a oportunidade. Porém, creio que não cabe à
Mesa colocá-los em discussão, caso S. Ex% não o
retirem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Se forem mantidos os requerimentos, a Mesa vai submetê-los à volação.
O SR. ROBERTO FREIRE - Pergunto à Mesa
se pode ficar sobreslado, já aceito quando da discussão da matéria, com o st:bslitutivo aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -lanÍentavelmente, não.
_
_
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a
palavra o Senador José Fogaça.
SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quando se vela um sitlstitutivo, o grande momento
da volação, dos debates, da decisão de mérito, é na
volação de primeiro turno. É ar que se tomam as
grandes decisões politicas no destino de um projeto.
No enlanto, dadas as peculiaridades deste projeto,
que não teve soluções políticas definitivas nas comissões e que veio de lá com enormes pendências,
já aqui amplamente debatidas, houve, convencionalmente, eventualmente, circunslancialmente, umã decisão política quase predominante de que todo debate, toda discussão de mérito, todas as decisões
de caráter definitivo e definidor se fariam no segundoturnodevolação.
O que eu quero dizer é uma exceção, o que
fortalece a correção regimental da conduta de V.
E#. V. ExR está correto. Este é um momento para
valar deslaque, para aprovar emenda, para discutir
mérito, para aprovar projeto. Geralmente, eu diria
que em 99,9% dos casos de substitutivos aprovados, o segundo turno é meramente formal. O prirneiro turno é que o momento da-luta política em tomo
do mérito.
Só que isso, neste momento, seria sLicíãJO, seria
liquidar os objetivos desta Casa, quais sejam, os de
aproft.ndar a discussão, de volar a matéria emenda por
emenda e fazer t..ma diso ossão detalhada de mérito.
De modo, Sr. Presidente, que, nesta hora, as
emendas e os destaques não colaboram, só atrapalham, só criam debates e discussões em demasia
que em nada contribuem para aquilo que se objetiva, que é o debate detalhado, o debate aprofundado
em segundo turno.
Portanto, a retirada dos destaques não é a perda da possibilidade de emendar. E é nesse sentido
que faço a questão de ordem para que se taça, portanto, o sobrestamento dessas emendas para que
elas sejam, então, reapresentadas ao substitutivo no
segundo turno de vo!llção.

o

498

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A SR~ MARINA SILVA- Peço a palavra para
um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Um momento, Senadora Marina Silva
Os requerimentos foram retirados, só resta um,
porque seu autor, o Senador lúcio Alcântara, não
esfá no plenário, e só ele pode retirá-lo.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Exª
tem a palavra
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Eu queria fazer um apelo, não corno líder do Governo,
mas corno Senador da República. Tenho a impressão de que todos os meandros da discussão regimental já foram percorridos. Temos uma matéria
da mais alta importância a ser votada agora no
Congresso Nacional. O Presidente do Congresso
esfá nos esperando para iniçiar a sessão. A matéria diz respeito ao interesse do funcionalismo do
próprio Governo.
Sr. Presidente, faço um apelo para que V.
E~ conclua tranqüilamente o processo que e,stava
indo muito bem, para que possamos encontrar,
dentro dos próximos minutos, o .desfecho dessa
matéria para todos irmos ao Congresso Nacional e
resolvermos efetivamente os projetas que são importantes, principalmente aquele que diz respeito
ao interesse do funcionalismo público federal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva
A SR• MARINA SILVA (PT-AC. Para um esclarecimento. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em sendo derrotado o pedido de preferência ·
da Senadora Emilia Fernandes, antes de discutir as
emendas que já foram retiradas, não se teria que
aprovar um substitutivo? Nós já estávamos discutindo, emendando. apresentando destaque a um projeto ao qual não dissemos sim nem não. Ou então não
me é dado o direito de aprovar ou de rejeitar. Peço
desculpas pela-minha igriorãncia regimental, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não há
ignorãncia regimental. V. Exª tem direito de pediresclarecimentos à Mesa
Ainda há um requerimento a ser votado, de autoria do Senador lúcio Alcântara, que não se encontra presente no plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido e rejeitado o seguinte

REQUERIMENTO N.. 1.381, DE 1995
· Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para votação em separado do seguinte dispositivo do Slbstitutivo ao PLC n"- 101/93, da Comissão de Educação.
Suprima-se no caput do art. 46 a seguinte expressão "...livre o exercício das profissões", passando a ter a seguinte redação:
"Art. 46. É exigida a qualificação especial•. na forma da lei, nas áreas da saúde, da
engenharia e do direito."
·Justificação
Como o livre exercício das profissões já se encontra assegurado no art. 5"- da Constituição Federal, sugere-se sua supressão, de modo a tornar mais
claro o que determina o artigo sobre qualificação especial nas áreas referidas.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcântara.
.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Eín vo- ~
tação o substitutivo da Comissão de Educação em
·
seu segundo pronunciamento.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
· peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, muito rapidamente desejo expressar o seguinte:
acompanharei o parecer da Comissão de Co~stitui
ção, Justiça e Cidadania, e da Comissão de Educação ao substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, mas a
Bancada esfá liberada para votar esta matéria
O meu voto pessoal é de acompanhamento da
manifestação das Comissões, portanto; do segundo
pronunciamento que V. Exª está colocando em votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar•.
.
-0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo à palavra a V. Ex•
·
·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - O Partido dos Trabalhadores vota contrariamente•
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o substitutivo da Comissão de Educação em
seu segundo pronunciamento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado

É o seguinte o substitutivo aprovado:
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SUBSTITUTIVO

Estohelece os diretri:e.v e bose.v do
educoçtJo nocional.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO
Art. I 1 A educação abrange os processos fonnativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituiçOes de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade c:ivil e nas manifestações culturais.

Pardgrafo único. A presente Lei disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, em instituiçO'!'S próprias.
TÍTUÍ.O II
DOS PRINC1PIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Art. 2' A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios da liberdade e no~ ídcat!' de solid;mednde humana, tem por finalrd:~dc o
pleno d~senvolvimento da pessoa, seu p~~paro para o exercício da cidadama c
sua qualificação para o trabalho.
·
_ Art.. 3 1 O ensino será ministrado CC\m base nos seguintes princípios:

J• iaualdade de condições para o acesso e pennanência na escola;
II·· liberdade de aprender, ensin:n. pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento. a ane·' o saher;
III • pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV • apreço à liberdade e à tolerância;

soo
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V • coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
incentivando-se a colaboração entre o Estado e a sociedade;
VI • il'atuidade 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
púlolico, com piso salarial profissional;
VIII • gestlo democrática do ensino público, na forma da lei;
IX· prantia de padrão de qualidade.

.
TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR
Art. 4 1 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 fundamental gratuito para os que
não o cursaram na idade própria;
III

~

progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensmo

médio;
IV • atendimento educacional especializado .aos portadores de
necessidades educativas espedais, preferencíahnente mi rede regular·tt~ ensino;
V·· atendimento em creche e· pré-escola ás cnanças de zero a seis
anos de idade;
VI • a~esso ao$ niveis m:lis ek\·adr·~ d0 en$ino; da
criaçã0 llrtlstica, seg:und<:~ a capacidade de c·adn um.

pi:;~,i1Sé1

·e da

VII • oferta de ensino notumo regular, adequado às condições do
educando;
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VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
através de programas suplementares de material didático-esçolar, transporte,
alimentaçlo e assistência à saúde;
An. 5 1 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadlo, grupo de cidadãos, associação comimifár'ia,
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:

I - recensear a população em idade escolar para o ensino
fundamental, bem como os jovens e adúltos que a ele nlo tiveram acesso;
II - fazer-lhes a chamada pública e

m-zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência i. escola.
caput deste artigo tem
legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumário
a ação judicial correspondente.
§ 2 11 Qualquer das partes mencionadas no

§ 3 11

Em todas as esferas administrativas, o Poder Público
assegurará em primeiro lugar o acessõ ao ensino obrigatório, nos termos do caput
deste artigo, contemplando em seguida os .demais níveis e modalidades de ensino.
confonn~ as prioridades constitucionais e legais.
§ 4 11 Comprovada a negligência da autoridade competente para

garantir (I oferecimento do ensino obrigatõrió, poderá ela ser imputada por crime
dt'Tesponsaoilidade.
- § s' O cumpnmento da obrigatoriedade do ensino se fará mediante
·a freqüência a escola, asseguradas outras alternativas para o seu cumprimento.

An. 6 1
Além do ensino obrigatório e gratuito, slo 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~
·
·

502

--ANAIS 00 SENAOO FEDERAL

Outubro de 1995

II - rec:eber infonnações sobre currículos, programas, avaliações do
estabelecimento e freqüência e rendimento dos alunos.

Art. 7 1 São deveres dos pais e responsáveis:
I - matricular no ensino obrigatório seus filhos e as crianças e
adolescentes sob a sua guarda, zelando pela sua freqüência e rendimento
escolares, ou assegurar alternativa satisfatória; .
. II • participar e colaborar com a associaÇio áe pais e outras
entidades de coopcraçlo QOm a escóla. _
TiTuLo IV

DA LIBERDADE DE ENSINO
Art. 1 1 O ensino é livre • iniciativa privada. atendidas as seguintes

condiçOeS:
I - cumprimento das nonnas gerais da educação nacional e do
respecti\·o sistema de ensino;
II - autorizaçlo e avaliação de qualidade pelo Poder PúQiico;
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o pre,isto no Art.
213 da Constituiçlo Federal ..

TíTuLO V
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. ,.. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em re!rime de colaboração. seu~ re!'pecti"os si!'tema!' de en~ín(\
-

§ 111 i:'aherá à União a coordenação da pC'Iitíca nacít•n~l de
educação, aniculand~ QS diferentes níveis e sistemas e exercendo função
nonnatiw. redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.

Outubro de 1995

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

503

§ 2 1 Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos

termos da presente Lei.
Art. 10. A Unilo incumbir-se-à de:
J • elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

n -·organizar, manter e desenvolver os órglos e instituições oficiais
do sistema federal de ensino e o dos Tenitórios;
III • prestar assistência técniça e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas dê ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função
redistributiva e supletiva;
JV • estabelecer, em colaboraçlo com os Estados, o Distrito Federal
e os Municlpios, competências e diretrizes para o ensino fundamental, q~e
nortearão os cuniculos e s.eus 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 cólaboração com os sistemas· de ensmo,
obietivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.
VIl • baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós·
graduação;
- VIII -· assegurar processo nacional de avaliação das mstJtu1ções de
ensino superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilldad~
sobre este nível de ensino;
IX • autorizar, reconhecer, credenciar e superv~sionar os cursos e as
instituições de ensino superior do seu sistema de ensino.
§ I Para desempenhar as suas funções. a União fi-=a auton7ada a
criar um ór~Ao non"Í!tivo colaborador.
Q
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§ 2° Para o cumprimertto do disposto nos incisos V a IX, a União
terá acesso a todos os dados· e infonnações 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.
§ 4 o Os resultados dos prcx:essos de avaliação a que se referem os

incisos VI o

vm orientarão a politica educacional.
Art. 11. Os Estados incumbir-se-lo de:
I - orgMizar, manter e desenvolver seus sistemas de ensino;
,

II - exe" :r açlo redistributiva e supletiva em relação aos seus
Mwücipios, particulannente no campo do ensino fundamental;
III - elaborar· e executar politicas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e
coordenando as suas ações'e as dos seus MWlicípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, acompanhar e avaliar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
..

V - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
~as'ino médio e a formação dos profissionais de educação;
Parágrafo único. AÓ Distrito Federal aplicar-se-ao as competcncias
referentes aos Estados e aos Mwücípios.
.

.

Art. 12, Os Mwücipios incumbir-se-ao 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;
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IV - oferecer, com absdluta prioridade, o ensino fundamental e, em
seguida, a educação infantil, vedada a aruação em outros níveis e modalidades de
ensino enquanto nãq estiverem plenamente lltrndidas as necessidades da sua área
de competência.
·
Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, sob a responsabilidade de
sua direção, incumbir-se-ao, respeitadas as norma!j 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 familías ·e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola;
VI • informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o
rendif!1ento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.
Art. 14. Os docentes incwnbir-se·ão de:
I • elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, se~ndo a proposta
pedagógica do estabelecimento;
II • velar pela aprendizagem dos alunos;
rendimento;

UI • estabel~cer estratégias de recuperaçilo para os alunos de menor

IV • ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; .
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V • colaborar com as atividades de articulação dà escola com as
famílias e a comunidade.
Art. 15. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I • participa~lo dos docentes na elaboraçlo e execuçlo do projeto
pedagógico d8 escola;
·
. II • participaçlo das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.
Art. 16. Os sistemaf de ensino asseguraria aos estabelecimentos
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e
de gestlo financeira, observàdas as normas gerais de direito financeiro público.
Art. 17. O sistemas federal de ensino compreende:
-

I • as instituiÇões de ensino mantidas pela Unilo;
II • as instituições de ensino superior criadas e mantidas· pela .
iniciativa privada.
..
.
Art. 18. Os' sistemas de ensino dós Estados e do Distrito Federal
.
compreendem:
I • as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público estadual e
pelo Distrito Federal;

_ n • as instituições de ensino superior mantidas J>elo Poder Público
municipal:
III •. as instituições de- ensino fundamental · e médio criadas
mantidas pela iniciativa privada.

e

Porágrq{n único. No Distrito Fede~ as instiruiçôe9' de educação
infantil, criadas e. mantidas pela· iniciativa privada~ integram seu'· sistema de

ensino.
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Art. .19. Os sistemas municipeis.de ensino compreendem:
I • as. instintições do ensino fimd:unental. inédtv e·· Cle: educ:açlu
infantil mantidas pelo Poder Púhlic:o municipal:
n • u instituiçOea de educaçlo infantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada.

TITuLo VI
DOS NíVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO
CAPfruLoi
DAS DISPOSIÇOES COMUNS
Art. 20. A educaçlo escolar se divide em:

I • tdacaçlo básica;

D• tlllino superior.
CAPÍ11JLOll
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

SEÇÃOI
DAS DISPOSJÇ0ES GERAIS
Art. 21. A educaçlo básica. composta pela educaçlo infantil, pelo
ensino fundamental e peio ensino médio, poderá organizar-se por séries anu.ais;
periodos semestrais; ciclos; grupos desseriados, com base na 'idade, compet.ências
e outros critérios, além de outras formas de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o recomendar.

f 11 A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se
tratar de transferfncias entre estabelecimentos situados no Pais e nc exterior.
tendo C:Qmo base as normas curriculares gerais;

f 21 O calendário. escolar deverá adequar-se às peculiaridades
regionais, inclusive climáticas e econômicas. a .critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir a carga leriva pre\~sta nesta Lei.
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Art. 22. A educaçlo básica re~ular orf!anizar-se-á de acordo com a~
se~'llintes normas cqmuns:
I • a carga horária minima. anual será de oitoçentas horas,
distribui~ por wn miniíno de duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
excluindo o tempo reservado aos examés finais~ quando houver;
II • a classificaçlo em qualquer s~rie, exceto a primeiiil do ensino
fundamenial, pode ser feita:
· ·
a) por promoçlo, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a
série ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos proçedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarizaçlo anterior, mediante avaliação
feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento .e experiência do
candidato e permita sua inscriçlo na ~rie ou etapa adequada, confonne
regulamentaçlo do respectivo sistema de ensino;

· m • a verificaçlo ;do rendimento

escolar observará os seguintes

critmos:
a) avaliaçlo continua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre. os quantitativos· e dos resultados ao
longo do penodo sobre os de eventuais provas finais;
......

b) possibilidade· de recuperaçlo de estudos para alunos çom _atraso
escolar;
· c) possibilidade de avanço nos cursos e nas. sénes mediante
verificaçllo de aprendizado;
·
·
d} aproveitamento de estudos concluídos com êxito; .
e) obrigatoriedade de esttl.dos de recuperação, de prefcrcncla
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas institui~Oes de ensino em seu regimento; _
IV • o controle de freqüência fica a cargo de cada estabelecimento
de ensino, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respect1vo
sistema de ensino;
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V • cabe a cada instituiçlo de ensino expedir históricos escolares,
declarações de concluslo de série e diplomas ou cenificados de concluslo de
cursos, com as especificações cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica à eduCâçlo infantil
apenas no que couber.
Art. 23. Os c:uniculos do ensino fundamental e médio terlo uma
base nacional comum, estabelecida pela Unilo, 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 física, integradas à
proposta pedagógica da escola, serlo atividades obrigatórias no ensino
fundamental e médio, sendo oferecidas oportunidades apropriadas para alunos~rtadores de necessidades especiais.
-

·§ 2" O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições
das diferentes culturas e Wiias para a formação do povo brasileiro.
Art. l4. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão,
ainda. as seguintes diretnzes:
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 EDUCAÇ,Ã.O INFANTll..
..
Art. 2!1. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art.l6. A ~ucaçilo infantil será oferecida em:
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I • creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos
de idade;
II • cm 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.
SEÇÃOIII
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 28.· O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos.
obrigatório a parrir qos sete anos de idade, terá por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante: ·
·
-

1 • o desenvolvimento da capacidade de aprender. tendo como

mo:in~

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
11 • a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político. 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 formação de atinrdes e
valores;
IV • o fortalecimento dos vínculos de família. dos laços de
solidariedade humana e de toler:incia reciproca em que se assenta a ,·ida soc1al.

§ jo É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundament~J

em dois ciclos:

I • o primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
de turmas que ministrem a totalidade ou a maioria dcs componentes curriculares;
II • o segundo definido, basicamente, por estar a cargo de docentes
especializados por com_ponente curricular.
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:zo • A extensio do ensino fundamental

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 nonnais das escolas públicas de ensino '1ündamental,
podendo ser oferecido, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos
ou por seus responsáveis, em carãter:
I • confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados c
credenciados pelas respectiva igrejas ou entidades religiosas;
II • intcrconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão· pela elaboração do respectivo
programa.
§ 4° Os sistemas de ensino aruarão. de forma articulada com ãs

entidades religiosas para efeito da ofena do ensino rcli&->ioso e do credenciamento
d'6Sprofessõres ou orientadores. ·

S0 Aos alunos que não optarem pelo ensino relig:1oso será
assegurada atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento
de justiça, a solidariedade humana, o respeito á lei e o amor à liberdade.
§

§ 6° O ensino fundamental regular será ministrado em Jingua
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 pro!!fe~~ivamente
ampliado- o periódo de pennancncia na esco13 p:m1 tempo inte~-ral. a::•.••iado ;s
pro~'Tama:: suplem~ntares de alimentação, assistênc1a à saúde, materi:: 1 did:itic"·
escolar e transpone, ·
§ 11 · São ressalvados os casos do ensino norurno c das formas

alternativas de organização autorizadas na presente Lei.
§ 2 1 Os sistemas de ensino darão prioridade, na criação c extensão

da escolarização em tempo integral:
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a) a zonas prioritárias ·de atençlo educacional, caracterizadas pela
elevada ocorrência de pobr~za e baíxo desempenho educacional, especialmente
nas áreas metropolitanas;
b) is primeiras. séries do ensino fundamental,
atingir a última.
·

sucessi~entc,

até

§ 3 1 A extenslo da escolaridade em tempo integral poderá fazer-se

mediante escolas integradas, cbmbinaçlo de escolas-classe com escolas-parque,
escolas co!'lplcmentares ou outras modalidades definidas pelos sistemas de
ensino.
§ 41 A jornada de trabalho dos professores será subordinada às
necessidades do horário lctivo dos alunos.

SEÇÃOJV
DO ENSINO MEDI O

Art. 30. O ensino médio, etapa final .da educação básica, com
duração mfniml! 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;
JIJ • a preparação básica para o trabalho c a cidadania;

IV _-o desenvolvimento das capacidades de autonomia intelectual e
moral.
§ Io O ensino médio terá comCI ohjeti\'os:

I . o domlnio dos princlpios cientlficos e tecnolótrlcos que presidem

a produçlo modema;
II • o conhecimento das formas contempo1 âneas de linguagem;
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J11 • o domínio dos conhecimentos sócio-históricos necessários ao
exercfcio da cidadania.
§ 2° O ejnsino médio, atendidos os seus

ot~,·~-;,,,~r. r~ferentes

à

educaylo básica. poderá formar o educando para o exercício prdi~;ional.
.. ·Art. 31. O ensino médio terá organização fiex>:el ;"'·?ra atl!nder às
diversificadas necessidades dos seus alunos.

Parágrafo único. Os cursos do ensino médio terão eqüivalêncía legar
e habilitarlo ao prosseguimento de estudos.
SEÇÃOIV
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 32. A .educaç~.Q de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental é médío.na
idade própria.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino asse?-:;;:::;-!'\0 ::Jcs jovens e

aos ~tdultos, que não puderam efetuar os estudos na idade r~j:'\tlar. cpomJm.dades
educacionais apropriadas, k'ando em contJ <l> ,;.:: ..1\;t.:nstH.,,.' d0 a!~m:1d\,, se,:;
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e ;::;a;;;cs. ·
Art. 33'. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivo~
que compreenderão a base ·nacional comum do currículo. habilitando ac
prosseguimento de estudos em caráter regular.

-

.

--

§ I 0 Os exames a que se refere o caput deste art1go se realizarão:

a) • ao nlvel de conclusão do ensino fundamental, para os maiore
de quinze anQs; ··
b) -.ao ni\'el de conclusão do. ensmo mcdtu, · p:::ra os moim..:s é
dezoito anos.
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§ 2 Os conhecimentos ff habilidades adquiridos pelos educandos
por meios informais serlo aferidos e reconhecidos mediante exames.

SEÇÃOV
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 34. A educaçlo profissional, integrada às diferentes formas de
educaçlo, 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
fundaT"len>al, 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 articulaçlo
:· com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
irf!!'i~Oés e·specializada.s 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 registrados, terão validade nacional.
Art. 37. As escolas técnicas e profhsionais oferecerão cursos
abertos aos alunos das redes publica e particular de educação básica,'
condicionada a sua matricula à capacidade de aproveitamento e não ao nível de ·
escolaridade.

CAPÍTULO TV
DO ENSINO SUPERIOR
Art. 38. O ensino superior tem por finalidade promover o domínio e
o desenvolvimento das ciências. das letras e dl'ts anes. a formnç~o hnmani~nca e
profissionul. a pesquis::, ;:s difusà0 cultur;:sl c a C\t.:rb;iu. b~m c<>llh> ~:untr;t>l;ll p.1r"
a solução dos problemas nacion:~is e re~>ion:~is
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Art. 39. O ensino. superior abrangerá. os seguintes cursos c
programas:
I • pós-médios, abertos a candidatos que atendam aos requisitos

estabeleçidos pelas instit\Jições de ensino;

n • de graduaçlo, abertos a c:andidatos que tenham çonçluido o
ensino médio ou equivalente c tenham sido classificados cm processo sclctivo;
DI • de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado c
doutorado, bem çomo cursos de especialização, aperfeiçoamento c outros,
abertos a candidatos diplomados cm cursos de graduação c que atendam às·
exigênciu das instituições de ensino;

IV. de, extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos cm cada caso pelas instituições de ensino.
Art. 40. As instituições de ensino superior se organizarão na fonna
di:

I · universidades;

n•centros de ensino superior;
rn • institutos;
IV • outns formas de organização.
Art. 41. A autorizaçãc• c o reconhecunent<• d~ cursos. hcm '·nm0 o
c:rcdcnciamento de instituições de ensino superior, terão prazos hmitados, sendo
renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.
§ J' O resultado das avaliações, o recredenciamento das in$tituições

referidas no c:aput c a renovação de rcconhecHr.ento de cursos poderão inclUir
recomendação para desativar cursos e habilitações.
·• ··
11

§ 2 Às instituições cuja avaliação f0r desfavorável será concedido

prazo para saneamento de suas deficiências, após o qual serão reavaliadas.

516

ANAIS DÓ SENÀDO FEDERAL

- Outubro de 1995

§ 3 P P~rsistindo as deficiéncias apcmtadii~ n.:• processo reavaliat1vo.
as instituições de ensino superior podcrao sofrer int~l'\·cnçã;' e, aind~.
_
_

I · ser obrigadas a desativar cursos;

n • 101' descredeuciadas;
ill • DO CasO de urúversidadcs, além do dispOStO nos
anteriores, perder temporariamente a autonomia e prerrogativas .

lllCISOS

. § 4 • No caso de instituição pública, o Poder Execuuvo responsável
por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento c. fom.ecerá .recursos
adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.
Art. 41: No ensino superior, o ano letivo regular.; independeme do
ano civil, tem, no minimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, podendo,
ainda, as instituições oferecer, entre os períodos regulares, programas de ensmO-,
pesquisa e oxtellsio.

.

§ 1• As instituiçOes informarão aos interessados antes de cada
período letivo os programas dos cursos e demais componentes. curriculares, sua
duração, requisitos, qualificação .dos professores, recursos disponíveis e cntenos
de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condi.ç~s, . .
§ 2" Os alunos que tenham comprqvad.o. ,aproveitamento nos
estudos, demonstrado por ineio de provas e outros instrumentos de aval1açào·
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 progràmas de ensino aprovados para cada
período letivo é obriptório.
·
Art. 43. As instituições de ensino superior poderão minisrrar cursos
regulares om regime seriado ou sistema de créditos.

Parágrafo único. Os cursos poderão ser de meio periodo ou de
período integral, 'qualquer que seja o horário ou ainda ministrados a distância.
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Art. 44. Os diplomas elepedidos pelas institilições de ensmo
superior credenciadas ou. reconhecidas, quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu titular.
§ 1 1 Caberá às instituições de ensino superior cred;Deiadas ou
reconhecidas registrar os diplomas por elas elepcdidos.

§ 2 1 Os diplomas de graduação expedidos por universidades
estrangeiras serlo revali.dados 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 cstrar,lgeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades
públicas que possuam curso de Doutorado credenciado c avaliado, na mesma
área de conhecimento.
Art. 45. As instituições de ensino superior, quando da ocorrência-de
vaeast4brirão matricula nas di.~<;iplinas de seus cursos a alunos não regulares que
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveitb, mediante processo seletivo
p~évio.

Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão
conceder ccnificados 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 universidades são instituições pluridisciplinares de
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa. de extensão e
de domini0 e cultivo do sahcr humano. que s.;: l·aract(:rizam rnr:
I - produção intelectual instin1cionalizada mediante o estudo
sistemátiCO dos temas e problemas mais relevantes do ponto de .,.ista reJ,.rional e
nacional.•
n - maioria d~ seus docentes em regime de tempo integral e com
titulação em nível de mestrado e doutorado.
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Parágrafo único. É facultada a criação de
cspcciali7.adas por campo do saber.

universidades

Art. 4.8 No C'<;ercícJ·o de ~.tr~.~~ 'l~. trtor10111r·,·r.
•. ~r. ?..:"<:-..;::u
.. ·
riH.·f·d:"· ,a··="'
"
universidades, sem prejqizo de outras, as segumtes atrit1uições:
::'\u

I - criar, organizar e extinguir cursos c 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 cW'riculos dos seus cursos c programas, observadas as
normas gorais portiDentcs;
m • es~belcccr planos, programas c projetos de pesquisa científica,
produção artistica e atividadcs de extensão;
IV • fixar o número de vagas de acordo . com a capacida~e
institucional e as exigências do seu meio;
V • elaboràr c reformar os seus estaMos e regimentos em
consonância com as normas gerais atincntes;
VI • conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII • finDar cclntratos, acordos c convênios;
VIII • aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como
admirústrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;·
IX • admirústrar os rendimentos e deles dispor na forma prevrsta no
ato de constituição, nas leis c nos respectivos estatutos;
X • receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação
financeira resultante de convênios com en!idades publicas e privadas.
Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder PUblico gozarão, na
forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua
estrutura, organização c financiamento pelo Poder PUblico, assim como dos seus
planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.
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. ·§ 1• No exercício da sua autonomia, além das atribuições
asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I- propor o seu quadro de pessoal docente. técnico c administrativo,
assim como um plano de cargos c salários, atendidas as normas gerais pertinentes
e os recursos disponlvcis;
II • elaborar o. regulamento de seu pessoal em conformidade com as
normas gerais concernentes;
III • aprovar e executar planos, programas e projetes de
investimentos referentes a obras, serviços c aquisições cm geral, de acordo com
os recursos alocados pelo respectivo Poder mantencdor;
IV • elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V - adotar rcg1rne financeiro e contábil que atenda às .sqas
peculiaridades de organização e funcionamento;
VI - reavaliar operações de crédito ou de financiamento. com
aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações c
equipamentos;
VII • cfctuar transferências, quitações e tomar outras providências de
ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom
desempenho.
§ 2 11 Atribuições inerentes à autonomia universitária poderão ser
estend1das a instituições que comprovem alta qualificação cientifica, com base em
avaliação-procedida pelo Poder Público.

Art. ~0. Qualquer cidadão academicament~ habilitado poderá ex1!!1r
a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de
instin1ição pública de ensino superior que estiver sendo ocupado por professor
não concursado, por ma i$ de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos
arts. 4·1 . da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais
. Tn.:nsitórias.
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A rt. ~1. Caberá à Unillo assegurar, anualmente, em seu-Orçamento
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições
de ensino superior por ela mantidas.
Art. !\2. As in~tituiçõcs pllblica~ ·de ensino superior obedec~:rã,, ao
princípi0 dn gestl!d dembcnític~. as~eçurada a e"i~tência de órgl!os colcg1i1do~
deliberativos, de que participario os segmentos da comunidade institucional,
lcx:al e regional.

Pardgrafo único. Em qualquer caso, os dcx:entes cx:uparao setenta
por cento ·dos assentos em cada órgilo colegiado e comissllo, inclusive nos quetratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da
escolha de dirigentes.
;\rt. 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 asscx:iaçllo entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitaçllo em serviço;
II • aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades;
IIl - formação preferencial em nivd superior.
Art. 55. A formação de profissionais· para· a educaçlo básica- se
fará em universidades e institutos superiores de educação.
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§ 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;

II • programas de adaptaçllo e de formação em serviço para
portadores de diplomas de ensino suj)erior que queir.am se dedicar à ed!lcaçio
básica;
III • programas de educação continuada para os docentes de diversos
níveis.
§ ~

oS

institutos superiores de educação, além do curso normal
~ti1'CsiOI,-poderlo também manter curso normal de nível médio, para a forma~ão
de professores destinados à educação infantil c às séries iniciais do ensmo
fundamental.
Art. 56. É facultado aos sistemas de ensino e às 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 períodos letivos regulares.·
Art. !7. Nas regiões onde não existirem condições para graduar em
nível superior a totalidade dos profissionais da educação, serà admitida a
formação em 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
e respeitando-se-os requisitos mínimos para regresso na carreira fixados pelos
respectivos sistemas de ensino.
Art. !8. A formaçlo docente, exceto para o ensino superior, incluirá
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
Art. S9. A preparação para o exercício do magistério superior se
fará, em ní\'el de pós-graduação, em prOJ:.'l'amas de mestrado e doutorado.
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Parágrafo único. t 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;
11 -piso salarial profissional;
III- condições adequadas de trabalho.

TITULO VIII
Dos Recursos para a Educaçao
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;
11 - receita de transferãncia constitucional e voluntária;
III - receita do salário-educação e de outras
contribuições sociais;
IV - receita de incentivós fiscais;
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.
§ 12 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 efEiito do
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 22 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.
§ 32 Considerar-se-ão excluídas_ das receitas
de impostos mencionados-neste Srtigo: 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.
§ 42 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.
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§ 52 As diferenças entre a receita e a despesa
previstas e as efetivamente realizadas, que resuHem
no não atendimento dos percentuais mínimos obri-gatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.
§ 6"- O repasse dos valores referidos neste artigo será feito mensalmente ao órgão responsável
pela educação.
§ 720 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:
1- remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais profissionais em atividade;
11 - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos;
III - uso e sustentação de bens e serviços relacionados com o ensino;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e'pesquisas visando precípuam~nte 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 trabalho;
Vil - amortização e custeio de operações de
_ crédito destinadas a atender ao disposto nos itens
deste artigo;
Art 64. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
1 - 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;
11 - subvenções a instituições privadas, de caráter assistencial, desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais pará administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV- programas suplementares de alimentação.
._.
assistência à s_at!l.e 3 j'lin~porte; _.
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

a
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relatórios a que se refere o art. 165, § 3", da Constituição Federal.
Art. 66. Os órgãos fiscalizadores examinarão,
prioritariamente, 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 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 tra:ta o
caput será calculado pela União ao. final de cada
ano, com validade para o ano subseqüénte, considerando variações no custo dos insumos e as diversas
modalidades e níveis de ensino.
Art. 68. A ação supletiva e redistribuição 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.
§ 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.
§ 22 A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de
uso constitucionalmente obrigatórios na manutenção
e desenvolvimento do' énsino 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 es5es oferecerem vagas,
na área de ensino de sua responsabilidade, conforme artigo 11, 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 Féderal e Municípios do dispõsto na presente Lei; sem prejuízo de
outras prescrições legais.
Art. 70. As instituições 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 físicas ou jurídicas de direito privado
que não apresentem as características dos incisos
abaixo;
11 - comunitárias, assim entendidas as que são
instituídas e mantidas por grupos de pessoas tisicas
· ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive coo-

perativas 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;
III - confessionais, assim entendidas as que
são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por
uma ou mais pessoas jurídicas que atendam a 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;
11 - assegurem a destinação de seu património
a outra escola comunitária, filantrópica ou confassional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento
de suas atividades;
.III - prestem contas ao Poder Público cós recursós 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 d<t rede pública de domiemo do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua
rede local.
§ 2g As atividades universitárias de pesquisa e
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder
Público; inclusive mediante bolsas de estUdo.
T[TULOIX
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 preferentemente no ensino
regular.
§ 22 Quando, em virtude das condições especiais dos educandos, não for possível a sua integração ao ensino regular, o atendimento será feito em
classes, escolas 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.
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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 bilingüe e intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa
§ 12 Os programas a que se refere o caput serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 22 Os programas mencionados pelo caput,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão
os seguintes objetivos:
I- fortalecer as práticas socioculturais e língua
materna de cada comunidade indígena;
11 - manter programas c(e formação de pessoal
especializado, destinados à educação escolar nas
comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos cu~urais correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didãtico bilíngüe.
Art 76. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modal idades de ensino, e de educação continuada
§ 1~ A educação a distância, organizada com
abertura e regime especiais, terá exames realizados
em estabelecimentos credenciados.
§ 2"- A União regulamentará os requisitos para
a realização de exames e registro de diploma relativo a cursos 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 sistema~ 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
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de monitoria, remunerada ou não, de acordo com_
seu rendimento e seu plano de estudos.
T[TULOX
Das Disposições Transitótias
Art 81. Fjca instituída a Década da Educação,
a-iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei.
§ 1"- A União, no prazo de um ano a partir da
publicação da presente lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Edo.icação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes,
em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação paraTodos.
§ 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
dezasseis anos de idade.
§ 3"- Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:
a) matricular todos os educandos a partir dos
sete anos de idade e. facultativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;
b) prover cursos presenciais ou a distãnci_ll. aos
jovens e aduitos insuficientemente escolarizados;
c) realizar programas de capacitação para to-dos 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 o fim da década, a que se refere o caput, só serão admitidos professores habilitados em ní- vel superior ou formados por treinamento em serviço.
§ 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.
§ 62 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 an~s. a partir da data de sua
publicação.
§ 1"- 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 dos respectivos sistemas de
ensino.
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§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o previsto no inciso 11 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 Titulo VIII
da Constituição Federal.
Art 84. A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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 11 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.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação, em globo, das emendas de parecer contrário
(Pausa.)
Rejeitadas.
A maléria vai à Comissão Diretora, a fim de redigiro vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Ficam
prejudicados o projeto e os outros dois substítutivos
·
sobre a matéria.
Fica também prejudicada a matéria constante do
item 6 da pauta; os demais itens ficam sobrestados.
São os seguintes os itens sobrestados:

-3SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N247, DE 1993
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"- 47,
de 1993 (n"- 2.522/89, na Casa de origem), que altera o art 40 da Lei n"- 6.368, de 21 de outubro de
1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência
física ou psíquica, e dá outras providências, tendo
Parecer, sob nº- 647, de 1995, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA I'J!! 24, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de lei
da Câmara nº- 24, de 1993 (nº- 2.797/89, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 61 do Có- digo Penal, tendo
Pareceres, sob n"-s 219 e 644, de 1995, da Comissão
- de Constituiçllo, Justiça e Cidadania, 1°
pronunciamento, favorável ao Pmjeto com as
Emendas h% 1 e 2-CCJ, que apresenta; Z'- pronun-

-
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ciamento, favorável à Emenda n"- 3-Pienário, nos
terrilos de subemenda que oferece... . -. . _ _
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 13, DE -1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº- 13, de 1995 (n"- 1.919/91, na Casa de
origem), que cria o Programa Nacional para Atividades de Extensão Universitária em Saúde, na Amazónia Legal, tendo
Pareceres sob n"-s 208 e 633, de 1995, da Comissão
- de Educação: 1º pronunciamento: favorável ao Projeto; 2" pronunciamento: favorável às
emendas n"-s 1 e 2, oferecidas perante a Mesa .

-a-

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 5, DE 1995- COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"- 5, de 1995-Complementar, de autoria
do Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo
ao art 38 da Lei n"- 4.595, de 31 de dezembro de
1964, para excluir do benefício do sigilo bancário as
·
pessoas que menciona, tendo
Pareceres sob n"-s 594 e 595, de 1995, das Comissões
.;. de Assuntos Econõmicos, concluindo pela
audiência da Comissão de Con:>tituição, Justiça e
Cidadania; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de stilstitutivo que oferece.

-9MENSAGEM I'J!! 312, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n"- 312, de 1995 (n"- 991/95, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Virgflio Moretzsohn de Andrade, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe do Egito.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex"'
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria muito importante que todos os Srs. Senadores
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estivessem presentes à sessão do Congresso Nacional, por ser relevante a matéria a ser tratada
Poderã haver pedido de verificação de quorum
e não haver Senadores suficientes no plenãrio da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa
apóia o pleito de V. E"ª' e recomenda aos Srs. Sena'dores que compareçam ao plenãrio da Câmara dos
Deputados.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ·
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Plenãrio deve tomar conhecimento de que o fato de
eu não ter estado aqui no momento da votação dos
destaques que apresentei não significa que eu tenha
abandonado as idéias que inspiraram a sua apresentação. Para colaborar com a Casa e permitir a
tramitação mais rápida do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases, vou me reservar à volta ao tema, na
apreciação em segundo turno ou em turno complementar do projeto. Na ocasião, renovarei as mesmas
idéias sob a forma de emendas que irão ser apresentadas, entre outras a do subsmutivo do Senador
Darcy Ribeiro.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
0 SR. BERNARDO CABRAL (-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que fique registrado nos Anais as minhas oongratulações a V. E"ª' pela condução de uma sessão
tumuituada Talvez os-outros companheiros tenham
me reservado este privilégio.
Desejo comunicar à Casa, para que também fique registrado nos Anais, que não poderei oomparecer à sessão d_o CongrElll$o Nacional em virtude de
estar prestando homenagem ao grande jurista Jackson Lisboa, para o que anteriormente já havia me
comprometido.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A solicitação de V. E"ª' será atendida
A Presidência agradece as homenagens do
Senador Bernardo Cabral pela maneira oom que se
referiu a este Presidente na condução dos trabalhos
na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs.
Senadores Guilherme Palmeira, Lúcio Alcântara, Ernandes Amorim e José lgnãcio Ferreira enviaram

Outubro de 1995

diSCursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no arl 203 do Regimento Interno.
S. E#s serão atendidos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Estado de Alagoas estã festejando, com merecido júbilo, o cantenãrio de nascimento de um dos seus filhos mais ilustres, o brilhante mestre, escritor, poeta, historiador e
homem público invulgar, Anfilófio Jayme de Altavila
Melo. Nascido em Maceió a 16 de Outubro de 1895,
Jayme de Altavila veio ao mundo para tomar-se um
grande e perpetuar-se na história da nossa gente,
marcando presença relevante em vãrios selares e
atividades, sempre se destacando pelo brilho de seu
talento e pelo avanço das suas idéias.
Garoto pobre que, freqüentando o antigo Lyceu
alagoano, desenvolveu grande esforço para construir um futuro que seria brilhante, Jayme de Altavila
é um desses raros exemplos de pluraiidade, alcançando dimensão humanística que pouoos escolhidos
conseguem atingir. Professor de História Geral na
antiga Esoola Normal de Maceió (hoje Instituto de
Educação) e do Lyceu Alagoano, de que fora aíuno,
ingressa na Faculdade de Direito do Recife, terminando, oontudo, seus estudos jurídioos na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em
1923.
Retomando à terra natal que jamais esquecera
e que cantaria, oomo pouoos, nos inúmeros e memoráveis poemas que nos legou, Jayme de Altavila
é eleito, em 1925, Deputado à Assembléia Legislativa Estadual de Alagoas e em 1927 elege-se Prefeito
de Maceió. Sua presença como administrador da
Capital alagoana pode ainda hoje ser notada em vários pontos da cidade, oomo a Avenida da Paz, enuma marcante atuação no campo da educação e
da cuitura Em 1929 retoma à Assembléia Legislativa, novamente eleito pelo povo.
Ocupou os cargos de Diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, Diretor do Lyceu Alagoano, Promotor Público da Capital, Juiz Federal no Eslado da Paraíba e Professor de vãrias instituições de
Direito de Alagoas, tomando-se o seu diretor por vários anos, atividade que acumulava com o rnagisté_rio exercido, também, na Faculdade de Ciências
Eoonõmicos.
No campo do Direito, Jayme de Altavila foi um
dos nossos maiores expoentes, não apenas como
estudioso e mestre, mas oomo autor de fôlego, projatando-se, com seu livro "Origem dos Direitos dos
Povos•, editado pela Companhia Melhoramentos de
São Paulo, e que jã se encontra na sua sexta edi-
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ção, como um dos mais argutos e eficientes cultores.
das ciências jurídicas. Nessa área, escreveu, também, "Desquite e Sevícia - Razões de um Apelante"
e "A Testemunha na História e no Direito".
Fundador da Academia Alagoana de Letras,
sendo seu Presidente nos períodos de 1936 e 1937
e de 1961 a 1964, o mestre Jayme de Altavila esbanja seu maior talento no campo da História e da
Literatura. Sua obra "História da Civilização de Alagoas", impressa pela primeira vez em 1933 e, já
agora, na sua oitava edição, é pesquisa obrigatória
para estudantes, professcres e estudiosos, graças
ao rigor e à acuidade das suas informações, análises e documentação. Nesse campo da história, Altavila escreveu outra importante obra, "0 QuUombo
dos Palmares", atualíssima. agora, quando se comemora os 300 anos do movimento negro que sintetiza
o primeiro grito de liberdade nas Américas. É autor,
ainda de "História da Civilização do Brasil" e "A extinção da Capitania da Paraíba".
Eleito, em 1964, pelos· integrantes da Academia Maceioense de Letras, o "Príncipe dos Poetas
Alagoanos", Jayme de Altavila deixa um acervo maravilhoso no campo da poesia. Cantou sua terra
como ninguém, das praias aos coqueiros, das igrejas às vil as e lugarejos, da terra ao seu povo. Possuía uma visão social da nossa realidade de estado
dominado pela cultura da cana-de-açúcar e revela,
nos seus poemas, uma permanente preocupação
com a pessoa humana. Já em 1914, com apenas 19
anos de idade, publica seus primeiros versos, acolhidos no livro "Crepúsculo de Ouro e Sangue". Daí,
seguem-se "Da Vida e do Sonho, de 1916; "Diário
de Todos os Amantes", de 1928; "Canto Nativo, de
1949 e "Últimos Poemas". Escreveu novelas, merecendo menção honrosa da Academia Brasileira de
Letras, por "Lógica de Um Burro•. e enveredou pelo
canto (Sabalangá) e pelo romance (A Terra Será de
Todos).
A grandiosidade e Jayme de Altavila o faz cre-.
dor de todos ás- homenagens. Ao lembrar, merecidamente, o centenário de seu nascimento, o povo e as
autoridades de Alagoas, a quem me associo neste
momento, apenas traduzem uma manifestação de
justiça, trazendo, como issc, às gerações do presente e do futuro, um exemplo que, perenemente, deverá ser reverenciado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB_CE) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dirigentes de 618
das 699 escolas públicas estaduais do Ceará, escolhidos pelo voto direto da comunidade envolvida com
o ensino, foram diplomados no último dia vinte, e
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preparam-se, agora, para uma gestão que se estenderá até outubro de 1998. O pleito para a escolha
desses novos dirigentes faz parte do projeto Todos
pela Educação de Qualidade para T odes, que destina à comunidade escolar um papel fundamental na
tomada de decisões e no encaminhamento das ações pedagógicas.
Com a adoção do voto direto na escolha das
novas di reterias, a Secretaria de Educação do Ceará
dá cumprimento ao mandamento constitucional que
estabelece a gestão democrática do ensino público
e efetiva a participação comunitária, a exemplo do
que já se vem realizando em outras unidades da Federação.
_
Convém salientar, Sr"s e Srs. Senadores, que
a eleição das novas direções é apenas parte, embora fundamental, das atribuições que estão reServadas à comunidade escolar. Seu papel não se restringe, como se poderia pensar, à aprovação. de nomes
e de propostas. O processo de participação na gestão das escolas compreende todas as etapas de
realização do Projeto Pedagógico, o que implica a
organização da comunidade em grêmios, congregações e colegiados, de forma a suprir lacunas que se
observaram em semeJ hantes experiências anterio. res. Desse processo participativo, acredita-se, surgirão as novas lideranças que oontribuirão para tomar
realidade o almejado salto de qualidade na Educação.
Os resultados obtidos no· pleito que indicou os
novos dirigentes foram amplamente satisfatórios. É
significativo que, num universo de 699 escolas públicas estaduais, 618 tenham escolhido, com lisura e
responsabilidade, sua novas di reterias.
Por ter sido essa a primeira etapa da gestão
participativa nas escolas p(blicas do Estado, a resposta da comunidade foi altamente expressiva, especialmente se levarmos em oonta que o processo
de gestão democrática não se limita a escolher uma
dentre as chapas concorrentes. A Secretaria da
Educação, objetivando dar mais consistência ao modelo proposto, fez uma bjagem prêvia dos concorrentes, de forma a habilitar somente as chapas que
atendessem aos requisitos estabelecidos. Além disso, promoveu assembléias, com a presença de observadores, em 519 escolas, reunindo mais de setenta mil participantes, entre professcres, funcionários, alunos, pais e outro.s intaressados.
_Os números do pleito são ainda mais expressivos, registrando os votos de nada menos que 35 mil
946 professores e servidores das escolas e 834 mil
442 alunos e pais. Esses números, por si, demonstram a dimensão do evento e o insofismável pela ad::
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ministração participativa _ um dos postulados das
democracias modernas.
As assembléias, acompanhadas por representantes da Comissão Escolar, das Delegacias Regionais, das Secretarias Municipais e da própria Secretaria da Educação, permitiram não apenas conhecer
as propostas das chapas concorrentes como, também,
aprofundar o conhecimento em tomo do que pensam
as partes envolvidas, além de listar as prioridades de
cada comunidade nos projetos educacionais.
Pôde-se observar, por exemplo, que a melhoria
da qualidade do ensino foi o tema mais freqüente
nos planos de trabalho apresentado$, seguida de:
valorização do professor, efetiva participação comunitária, evasão . e repetência, gestão democrática.
maior participação do corpo discente e construção
do Projeto Pedagógico. Em menor escala, também
foram assinalados assuntos como: avaliação do ensino, oficina de artes, reforço escolar, cursos profissionalizantes e educação física, além de temas relativos às próprias unidades de ensino, como segurança, tratamento de água e outros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as primeiras experiências de gestão participativa nas escolas públicas ocorreram após o restabelecimento
do voto direto, quando os governadores então eleitos procuraram atender ao que deixava de ser um
anseio para tomar-se uma pressão da comunidade
estudantil e do corpo docente. A postura em relação
à política do ensino, então, passou a ser mais descentralizada e democrática, embora nem sempre se
pudesse comprovar ser mais eficiente.
Ainda hoje, alguns resultados da gestão participativa são questionados, mas isso, sabemos todos,
faz parte do jogo democrático _e democracia é algo
que se conquista a duras penas, e que nem sempre
surte efeitos imediatos. No caso específico da Educação, a avaliação é ainda mais difícil, dadas a pluralidade de situações, a heterogeneidade dos agentes envolvidos e outras especificidades do setor.
A experiência que se acumulou nesse período
possibilita hoje, se não segura, pelo menos razoável
indicação dos acertos e dos desaeertos que se verificaram na implementação da gestão democrática
Assim é que, no modelo ora em implantação na rede
pública estadual do Ceará, a participação da comunidade escolar não se limita à indicação dos dirigentes, mas orienta a construção e o acompanhamento
de todas as etapas do Projeto Pedagógico, para que
se possam obter resultados mais efetivos.
O que não se pode negar, em sã consciência,
é que o diretor de uma escola tem papel tundamen-
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tal no adequado aproveitamento dos recursos humanos, na motivação de professores e alunos, no
gerenciamento eficaz da unidade de ensino e, en- ·
fim, na criação de um ambiente propício à aprendizagem.
A democràtização das relações na rede pública
de ensino insere-se no contexto da própria democratização do Estado. Com todas as dificuldades que
possa apresentar, trata-se, a meu ver, de um processo irreversível, que tende a aperfeiçoar-se à medida que adquirir "maioridade" e desvincular-se dos
padrões obsoletos, autoritários e centralizadores do
modelo que vigeu entre nós por tanto tempo. Quan~ do esses grilhões forem de todo rompidos, não tenho dúvidas, a gestão participativa mostrará a que
veio, contribuindo decisivamente para que o nosso
sistema de. ensino dê o seu saHo de qualidade, tor- ne-se mais efetivo e responda mais adequadamente
à demanda da coletividade.
Com a escolha, pelo voto direto, dos dirigentes
das escolas para o triénio 1995/1998, a rede pública
estadual do Ceará dá um importante passo para im- ~
plantar uma nova realidade no ensino. Comparti- lhando do entusiasmo responsável e da convicção
tundamentada que garantem o aprimoramento do
ensino na rede pública, quero parabenizar o povo
cearense por mais esta conquista, que definitivamente estabelecerá a escola como o grande centro
de planejamento e de tomada das decisões mais importantes do processo de aprendizagem.
Muito obrigado!
O SR. ERNANDES AMORIM ( RO) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
O jornal a Folha de S. Paulo, em sua edição
de domingo, dia 22 de outubro, na página 2, traz artigo do jornalista Josias de Souza intitulado "Desvio
em Rondõnia".
O artigo, publicado na página de opinião, reporta malversação de recursos federais através da
Secretaria de Educação do Estado, com a cumplici- ~
dade da representante da Fundação de Assistência
~
ao Estudante.
Encontrava-se à frente da Secretaria de Educação o Sr. Domênico Laurito, e da FAE a Sr< Evãnia Machado, ambos exonerados.
Pagou-se mais de 1 milhão e SOO mil reais
para a aquisição de frango, peixe e carne moída
destinada à merenda escolar a um fornecedor que
não tem o produto.
Na verdade, o produto não foi entregue, o vendedor ficou como fiel depositário, e não tem o produto. Pagou-se adiantado 1 milhão e soo m~ reais.
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O preço de mercado do produto não chega a 1
milhão.
A licitação foi dispensada com base em um parecer da representante da FAE, que é sócia registra:
da na Junta Comercial da empresa vendedora, no
caso do frango.
Este produto, frango, carne, peixe, seria destinado à alimentação escolar da população que mais
necessita - as crianças pobres.
A Folha de S. Pauto denunciou que no Governo de Rondônia rouba-se as crianças pobres.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Há mandato de prisão para os envolvidos.
Tudo e~ sendo investigado pelo Ministério
Público do Estado de Rondônia, a quem havíamos enviado representação denunciando as irregularidades.
Quando o Ministério Público chegou no endereço da empresa, na verdade, o que encontrou, foi
uma sala com carimbos da Secretaria de Educação
do Estado, onde outros processos de licitação estavam sendo fo~ados.
Mas também representamos ao Ministério Público do Estado de Rondônia em relação a outra irregularidade, que foi denunciada pelo. Deputado Expedito Júnior ao próprio Governador Valdir Raup, durante reunião em que estávamos presentes, eu, o
Senador Bianco, e os Deputados Silvemani Santos e
Carlos Camurça, além do Deputado EXpedito Júnior.
O Deputado denunciou que a· chefe da Casa
Civil do Estado de Rondônia, um promotor, que é
concunhado do Govemaclor, estaria cobrando para liberar pagarnen1Ds Sl.4l8rfaturados de dívidas atrasades, e teria participado de fraude em
de pagarnento de aluguel de avião, aonde as notas fiScais
de prestação de serviço apresentadas foram impresses em data posterior àquela em que foram emftidas.
Esta denúncia do Deputadci Júnior, ria verda::fe,
parece explicar a razão da crise vivida pelo Estàdo, com
servidores em greve, por causa dos salários airasa::fos.
lnclusive ã Polícia ·civil e agentes penitenciários, o que propiciou recentemente a fuga de 25·perigosos criminosos do presídio do Estado, e uma discussão pública entre o juiz da Vara de Execuções
Penais e o Oiretor do presídio, que encontra-se foragido, pois lhe foi expedido ordem de prisão pelo Juiz
da Vara de Execuções.
Vejam o estado em que se ·encontra o governo
do estado de Rondônia.
Servidores em greve. Rebelião no presídio. O
diretor do presídio com voz de prisão. Criminosos foragidos.
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Enquanto isto, o governador tem sido orientado
a pagar contas atrasadas, superfaturadas em seus
reajustes. Com denúncia que parta do pagamento
retorna a seu concunhado, um promotor, que é o
.Chefe da Casa Civil.
Agora, com a crise que está levando a uma situação de intervenção, tenta uma operação de
emergência junto ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Busca novo empréstimo na Caixa Econômica para cobrir aquele outro, de juros extorsivos, e
fazer frente às despesas do estado.
Senhor Presidente.
Senhores Senadores.
No início da semana ouvimos o Senador Fiaviano Mello, desta tribuna, levantar a hipótese de intervenção no Estado do Acre.
Dentre outras razões, sua excelência reportouse à suspeição de uma operação de empréstimo
com uma empresa da Colômbia, em valor 3 vezes
superior ao capital desta empresa, conforme denunciou o Senador Tuma.
Também o governador do Estado de Rondônia
envolveu-se nesta mesma operação. Em valores 15
vezes superiores ao capital desta empresa, não 3
vezes, como escandalizou-se o Senador Flaviano
Mello.
·
Em Rondônia, onde a Assembléia legislativa
.- custa ao estado mais de 1o por cento do orçamento,
o governador chegou mesmo a obter da Assembléia
a autorização para co~trair empréstimos de 750 milhões através dessa empresa colombiana.
O destino deste dinheiro não é difícil imaginar,
caso houvesse sido concretizada a operação. Perante a denúncia de que as dívidas são pagas superfaturadas, para dividir a diferença.
· Agora, Senhor Presidente, o Governador do
Estado quer 150 milhões da Caixa Econôrnica.
O negócio com a empresa colombiana foi cancelado depois das denúncias do Senador Tuma.
Conforme informou o Chefe da Casa Civil do Governadar Raupp.
M~ o Presidente da. Repúbli~ está autori~ando o pl81to do Governador JUnto à Ca•xa Econôm•ca.
Autorizando empréstimo ao Estado, cujo Governador defende a prioridade do pagamento das
contas atrasadas, a empreiteiros e fornecedores,
com reajustes superfaturados, e defende que é moral o Estado contrair juros comerciais, de 120 por
cento ao mês, para pagar tais contas.
Isto, quando o Deputado Expedito Júnior denuncia a existência de um acerto através do seu
Chefe da Casa Civil, seu cunhado, um promotor, em
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que parte do pagamento atrasado, e superfaturado,
efetuado a fornecedores, é devolvido, sob a forma
de propina.
Basta abrir as contas bancárias do Sr. Almeida,
e seus parentes, segundo o Deputado Júnior, para
confirmar. E foi solicitado ao Ministério Público do
Estado a providência Eu solicitei a providência
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadares, não podemos ir contra a co_nc~ão deste
empréstimo que o Presidente da Republica está oferecendo.
.
Porque sem ele os servodores não vão receber
seus salários.
Mas também não podemos aprovar a concessão deste empréstimo se for para pagar contas atrasadas com reajustes superfatu~~os.
. .
Por isto encaminhamos ofoco? :ao Senhor Mon~stro da Fazenda, e ao Senhor Monostro do PlaneJamento, com as cópias das representações que formulamos ao Ministério Público sobre a malversação
dos Recursos Públicos Federais no Estado de Rondõnia. Requerendo destas autoridad~ que providenciem a vinculação deste empréstimo_ ao pagamento de pessoal, e liquidação das antecopações de
receitas orçamentárias, com repasse di!eto aos eradores, instituJções que operam com JUros comerciais, pela Caixa Econõmica Federal. Após a liberação do empréstimo prometido para Rondônia
Assim, Senhor Presidente e Senhores Se~~ores, eu estou in~orma~do ~s!S Casa, desta provodencia. Para que nao paore duvoda quanto _ao nosso posicionamento em relação a estas questões.
Na verdade, existe o processo de pagamento
de prestação de serviços, solicitado e formado pelo
chefe da Casa Civil do Governador, em 11ue é gro~seira a fraude montada, conforme denuncoa?o ao Monistério Público. Quando se usa nota fiscal ompressa
no ~or. do mê~ 9~ maio, para a cobrança de despesa
realizada no onocoo deste mesmo mês. Cóm a autenticação da despesa pela Casa Cívil, n9 verso da
nota, em data anterior a sua impressão.
Tudo com valor superfaturado. Aonde se cobra
e se paga 2.1 00 reais por hora de um bimoto~. um
valor que é praticamente o dobro do valor praticado
no mercado.
Eu vi a fraude. Vi a data de impressão da nota
fiscal, que é impressa nela, em letras miúdas. ~esterior a data de emissão da nota, e de seu recebomento autenticado pela Casa Civil.
Também ouvi o Deputado acusar o chefe da
Casa Civil de receber propina, para liberar pagamenta atrasado a fornecedores, em valor com rea-
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justa super-faturado_. ~sto na frente do Governador, e
do chefe da Casa CIVol, que ficaram calados.
Desta forma, não posso permitir que o Presidende autorize o empréstimo da Caixa Económica,
sem alerta-lo sobre estas coisas. De modo que o
empréstimo seja vinculado a finalidades em que não
seja possível o desvio que se tem verificado.
Mesmo porque, Senhor Presidente. Senhoras
e Senhores Senadores, também ouvi o Governador
do Estado dizer em relação ao desvio de recursos
Federais, através da secretaria de Educação, em
que se pagou adiantado a aquisição de peixes, superfaturados. com notas fiscais calçadas, ~~e ele, o
Governador, não tinha qualquer responsabohdade no
assunto. Ele disse que não era o ordenador de despesa que 0 recurso Federal passava diretamente
paia a secretaria
Assim, nosso posicionamento, que o Governo
Federal assista Rondônia neste momento de dificuJdade, em que o Plano de Estabilização Eóónõmiea··
reflete-se nas dificuldades encontradas para a execução dos orçamentos Estaduais. ·
. :· · Para que 0 Governo Federal assista, empres!ando os recursos necessários a normalização da tolha de pagamento, e ao pagamento dos débitos ~ntraídos na rede bancária privada a juros extorsovos.
Com a cautela de vincular o recurso emprestado, a
esta finalidade.
Muito Obrigado.
0 SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES)
_ Sr. Presidente, So"s e Srs. Senadores, algumas
verdades têm que ser ditas, por mais duro que seja-·fazê-lo e por mais difícil que seja conviver com os
novos fatos. Houve um tempo. não muito distante de
nossa memória, em que o Brasil era conhecido pela
comunidade internacional como o celeiro do mundo.
Com efeito, beneficiado por sua extensa configuração geográfica e povoado ~or terras ~érteis e de fá_?il
acesso 0 Brasil, livre das onclemêncoas naturais tão
comun~ a outras regiões, transformou-se no principai fornecedor de alimentos para o mundo. Hoje, lnfelizmente, o quadro mudou, e o otimismo de antanho foi substituído pelo pessimismo da realid~e n~tural. Por razões até aqui inexplicáveis, o Paos decodiu abandonar a sua tradicional vocação rurícola
para enveredar pelos caminhos da economia moder·na, mesmo não estando convenien:emer:te preparado para enfrentar os riscos que ela onterpoe aos neófitos.
Não ~o~ daqueles que ~e fecham no casulo do
passado, ondoferentes e renotentes a qualquer processo de transformação social, mas também não
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sou daqueles que sacrificam os resultados positivos
do passado em nome de um futuro não totalmente
assimilado por importantes segmentos de nossa sociedade.
.
Em nome da modernidade, o Bra5il vem sistematicamente destruindo uma atividade econõmica
que sempre nos proporcionou excelentes resultados.
Espantam-me a indiferença e até mesmo a cumplicidade com que o Governo Federal acompanha a dilapidação do nosso patrimõnio rural. É elogiável o esforço desenvolvido pelo Governo para associar o
Brasil à imagem de um Estado moderno, mas não
me consta que a capacidade produtiva da indústria,
do comércio, das finanças e da terceirização seja incompatfvel com uma atividade agropecuária forte.
Ao contrário, elas podem coexistir mansa e pacificamente. JIJa verdade, elas são interdependentes.
É triste reconhecer-se, Sr. Presidente, SI% e
Srs. Senadores Senadoras, que a agricultura brasileira começa a sucumbir em face dos obstáculos
brutais que a burocracia estatal oferece à sua continuidade. O governo brasileiro dedica ao produtor rural um tratamento de pária Quando não o encara
corno pedinte, rotula-o de assaltante em potencial do
Erário. Restringe-lhe as linhas de c:rédito, difiCUlta a
comercialização de suas safras, prestigia a produção externa e penaliza a interna Sem recursos para
ter acesso às novas tecnologias de campo, e cada
vez. mais privados dos aconselhamentos técnicos
das instituições criadas para lhes prestar assessoria,
estas também experimentando um criminoso processo de desativação, os produtores rurais estão
perdendo a sua competitividade nos mercados extemo e interno, não recebendo uma justa recompensa por seu estafante trabalho.
0 resultado dessa operete de equívooos começa a ter reflexos extremamente negativos na eoono-

Estou convencido de que a situação do campo
seria muito mais grave se não subsistisse o sentimento de solidariedade da classe rural, amparada
permanentemente pelas federações estaduais de
agricultura e pela Confederação Nacional de Agricuftura, as quais, em várias oportunidades, assumindo
responsabilidades que não eram suas, têm conseguido evitar a instalação do caos no setor.
Um instrumento eminentemente classista e que
tem carreado' inúmeros benefícios para o homem do
campo é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, entidade privada coordenada pela Contederação Nacional de Agricultura, contando com administrações regionais vinculadas às fecJeraÇões de
agricultura dos Estados. O Senar tem corno objetivo
básico organizar e executar em todo o território nacional a formação profissional rural e a promoção
social do trabalhador e do agricuttor, tendo como públioo-alvo os trabalhadores rurais assalariados, autónomes e produtores rurais em regime de economia
familiar.
No Espírito Santo, a Federação de Agricultura
local, presidida pelo ex-{leputado e empresáriO Nyder Barbosa de Menezes, tem se utilizado- do Senar
para oferecer novas opções profissionais para os
agricultores, além de cursos de apflrfeíçoamento
para esses trabalhadores e suas respectivas famílias. O trabalho que a Confederação Nacional de
Agricuttura vem desenvolvendo em todo o País para
manter o trabalhador rural umbilicalmente ligado à
sua terra, afastand<Hl da tentação das cidades feericamente-iluminadas é digno de aplausos e merece
ser estimulado. É indispensável, no entanto, que o
Governo faça a sua parte e desenvolva, a curto prazo, uma política agrária adequada à realidade nacional, evitando, assim, que o campo seja transformado, num futuro não muito remoto, em uma extensa e

mia rural. Cresce o número de inadimplentes, mt.dti-

silenciosa campa.
' ·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Çanipós) - Nada

plicam-se as falências, e os centros urbanos passam
a receber um novo ciclo de migrantes rurais. Os
príncipes do ca-mpo vão paulatinamente se tomando
mendigos do asfalto.
Felizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o agricultor brasileiro manteve a bravura de
seus antepassados. Insiste em se manter vivo,
quando o Estado abertamente prega a sua erradicação; esforça-se em manter a sua terra produtiva,
mesmo não recebendo ajuda de· quem deveria ser o
principal interessado em sua produção; esforça-se
para viver condignamente, mesmo diante da competição desleal que lhe movem os mercados internacionais.

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão· ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14h30min a seguinte

ORDEM DO DIA
-1SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO. DE LEI DA CÂMARA NJ!47, DE 1993
Discussão, em turno suplementar, do Projeto
de Lei da Câmara n" 47, de 1993 (nº- 2.522189, na
Casa de origem), que altera o art. 40 da Lei nº6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre
· medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
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uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências, tendo
Parecer, sob nO 647, de 1995, da Comissão
- Diretora. oferecendo a redação do vencido.
- 2_
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 24, DE 1993
Discussão. em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara nO 24, de 1993 (nO 2.797/89, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 61 do Código Penal, tendo
Pareceres, sob nºs219 e 644, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1°
pronunciamento, favorável ao Projeto com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; 2" pronunciamento, favorável à Emenda nO 3-Pienário, nos
termos de subemenda que ot;rece.

-3PROJETO DE LEI DA "ÂMARA N2 76, DE 1994
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara nO 76, de 1994 (nO 900/91, na Casa de
origem), que clispõe sobre a contrapartida financeira
ao Poder Público pelo investimento em obras no sistema elétrico, em localidades atendidas por concessionários. tendo
Parecer sob n'!619, de 1995, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao
Projeto, nos termos de substitutivo que apresenta.

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114, DE 1994
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara nO 114, de 1994 (ri'- 209/91, na Casade
origem), que regulamenta o § 72 do art 226 -da
Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 620 e 621, de 1995, das Comissões
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto,
nos termos de substitutivo que oferece.
-de Constituiçlio, Justiça e Cidadania; favorável ao Projeto, nos termos das subemendas nºs 1
e 2 ao substitutivo oferecido pela Comissão de Assuntos Sociais.

-5.,PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 13, DE 1995
Discussão, em tumo único, do Prqjeto de Lei
da Câmara n"-13, de 1995 (nO 1.919/91; na Casa de
origem), que cria o Programa Nacional para Ativida-
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des de Extensão Universitária em Saúde, na Amazõnia Legal, tendo
Pareceres sob nºs 208 e 833, de 1995, da
missão
- de Educação: 1• pronunciamento: lavarável ao Projeto; 2" pronunciamento: favorável às
emendas nOs 1 e 2, oferecidas perante a Mesa.

eo:-

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 75, DE 1995
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n"- 75, de 1995 (nO 80/91, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Monetãrio Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1991, no valor
de um trilhão e oitocentos e vinte e dois bilhões de
cruzeiros, tendo
Parecer favorável, sob nQ 616, de 1995, da Comissão
·- -de Assuntos EconOmicos.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 78,DE 1995
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo nO 78, de 1995 (nO 85/91, na Câmara dos Deputados). que homologa o ato do Conselho
Monetãrio Nacional que autorizou emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1990, no valor
de quatrocentos e sessenta e um bilhões e trezentos
milhões de cruzeiros. tendo
Parecer favorável. sob nO 617, de 1995, da Comissão
-de Assuntos EconOmicos.

a

-a-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 39, DE 1995
Discussão, em seguf!do tumo, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 39, de 1995 (n'! 6/95, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o § 1• 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 legislativa
(Primeiro dia de discussão)
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-9-

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 5, DE 1995- COMPLEMENTAR

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 112, DE Hl95

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n2 5, de 1995-Complementar, de autoria
do Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo
ao art. 38 da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de
1964, para excluir do benefício do sigilo bancário as
pessoas que menciona, tendo
Pareceres sob n% 594 e 595, de 1995, das Comissões
- de Assuntos EconOmicos, concluindo pela
audiência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania;
- de Constituiçllo, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
-10PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 109, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 109, de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmieos como conclusão de
seu Parecer n2 656, de 1995), que dá nova redação
à alínea g do art. 2"- da Resolução n2 20, de 1995, do
Senado Federal.
- -11PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 11 O, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 110, de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos como conclusllo de
seu Parecer n2 657, de 1995), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos a emitir, através de
ofertas públicas, Letras Rnanceiras do Tescuro do
Município de Guarulhos (LFTM-GRS), cujos recursos serão destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade
daquele Mu-nicípio.
-

-12PROJETO DE RESOLUÇÃO N2111, DE 1995
Discussã~. em turno único, do Projeto de Resolução n2 111, de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos como conclusão de _
seu Parecer n2 658, de 1995), que autoriza o Estado
do Ceará a elevar, temporariamente, e em caráter
excepcional, o limtte previsto no art. 42 da Resolução
no 11/94, do Senado Federal, e a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/ABNH, no valor de trinta e oito milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, quatrocentos e doze reais, equivalentes a quarenta e dois milhões, seiscentos e
dois mil dólares americanos, ao cãmbio de 31.05.95.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 112, de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos como conclusão de
seu Parecer n2 659, de 1995), que autoriza o Estado
do Ceará a elevar, temporariamente, e em caráter
excepcional, o limtte previsto no art. 42 da Resolução
n2 11 /94, do Senado Federal, e a contratar operação
de crédito junto à Caixa Econõmica Federal, no valor
de setecentos e três mil, oitocentos e trinta e dois
reais e dezenove centavos.
-14SUBSTlTUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 40, DE 1995
-

Discussão, em segundo turno, do Substitutivo
à Proposta de Emenda à Constituição n2 40, de
1995, de ·autoria do Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senadores, que dispõe sobre a instituição de contribuição social para o financiamento das
.
ações e serviços de saúde, tendo
Parecer, sob n2 667, de 1995, da ComissãO
- de Constituiçllo, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação final.
(Primeiro dia de discussão)
-15MENSAGEM N2 323, DE 1995
Mensagem n2 323, de 1995 (n2 1.050/95, na
origem), do Senhor Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n2 49,
de 1992 (nO 2.489/92, na Casa de origem), de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a identificação do beneficiário de cheques e revoga o inciso
III do art. 22 da Lei n2 8.021 , de 12 de abril de 1990.
-16MENSAGEM N2317, DE 1995
Escolha de Autoridade
(Incluída em Ordem do Dia em virtude da
aprovação doRequerimento n2 1.365,
de 1995, de dispensa de interstício)
Discussão, em turno único, do Parecer n2 678,
de 1995, da Comissão de Constituição, JustiçSI e Cidadania, sobre a Mensagem n2 317, de 1995 (nO
1.042/95, na origem), de 3 de outubro do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Bento José Bugarin para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Olavo Drumond.
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-17MENSAGEM Nº-312, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n"- 312, de 1995 (n" 991/95, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Virgílio Moretzsohn de Andrade, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junlo à
República Árabe do Egito.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a ses.o;ão às 20h04mín.)
Ata da

173~ Sessao Não

Deliberativa, realizada
em 20 de outubro de 1995
(Publicada no DSF, de 21 çle outubro de 1995)

RETIF/CAÇÃO
No despacho do Projeto de Lei da Câmara n"
121, de 1995.
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Na página 1370, 1• coluna:

Onde se lê:
(À Comissão de Assuntos Econõmicos)
Leia-se:
(Às Comissões de Constituição. Justiça e Cidadania e de Assuntos Econõmicos)

Ata da 17~Sessão Deliberativa Ordinária
realizada em 24 de outubro de 1995
(Publicada no DSF, de 25 de outubro de 1995)
RETIF/CAÇÃO

ª

Na página 1520, 1 coluna, na Mensagem Nº342, de 1995 (N• 1.084/95, na origem),
Onde se lê:
... , do Senhor Pedro Paulo Pinlo Assunção•••
Leia-se:
... , do Senhor Pedro Paulo Pinto Assumpção .•.

Ata da 177ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em de 26 de outubro de 1995
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Ney _Suassuna e Jefferson Peres
AS 14 HORAS E 44 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães - Artur da TávolaBello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge Edison Lobão ~ Eduardo Suplicy - Élcio Álvares Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Nero Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - [ris Rezende - Jefferson Peres - João
França- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -José Agripino - José Alves - José Bianco José Eduardo Outra - José Fogaçà '- José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Campos - Levy

Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lúdio
Coelho - Marina Silva - Marluce Pinlo - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan - OSmar Dias
-- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberlo Requião Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Vãlmir
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas_
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regi mental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
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INFORMAÇÃO

MENSAGENS

Curriculum Vitae
Ministro de Primeira Classe Oto Agripino Maia
Mossoró/RN, 6 de abril de 1943.
R lho de Tarcfsio de Vasconcellos Maia e Teresa Tavares Maia
CPCD,IRBr.
-Curso de Prática Diplomática e Consular.
CAE,IRBr.
Terceiro-Secretário, 3 de março de 1967.
Segundo-Secretário, 5 de março de 1970.
Primeiro-Secretário, 25 de maio de 1976.
Conselheiro, 2 de março de 1979. Ministro de Segunda Classe, 28 de junho de
1984.
Ministro de Primeira Classe, 18 de junho de
1991.
Assistente do Chefe da DiviSão de ProdUios de
Base, 1967.
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para
_
Assuntos Econômicos, 1967/68.
Assistente do Chefe do Departamento da Europa, 1976/83.
Chefe, Substituto, da Divisão da Europa-li,
1980/83.
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania 11 (DAOC11). 1983/84.
Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro de Estado, 1985/86.
Membro da Equipe de Planejamento Político
do MRE, 1985/86.
SubSecretário-Geral do Serviço Exterior,
1993/95.
Londres, Terceiro-Secretário, 1970.
Londres, Segundo-Secretário, 1970/73.
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário, 1973/75.
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, ai.,
1974 e 1975.
Bruxelas, CEE, Primeiro-Secretário, 1976.
Varsóvia, Encarregado de Negócios, ai.,
1982.
Londres, Cônsul-Geral, 1986/90.
Assembléia do GIESB, São Paulo, 1967 (delegado).
Conferência da ONU sobre Açúcar, Genebra,
1968 (delegado).
I Sessão do Conselho Internacional do Açúcar,
Londres, 1969 (delegado).
Conselho Deliberativo do IAA, 1969 (representante alterno do MRE).
Reuniões do Conselho Internacional do Trigo,
Genebra, 1970 (delegado).

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deli~ração do Senado
Federal a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência
MENSAGEM ~348, DE 1995
(N•1.104/95, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 93.325, de 1"- de outubro de 1986,
no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I
ao Decreto nO 99.578, de 1O de oulubro de 1990,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Oto Agripino
Maia, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da África do Sul.
Os méritos do Embaixador Oto Agripino Maia,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de oulubro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM N2 590/DP/SRC/G/APES
Brasilia,'19 de outubro de 1995
Excelentissirno Senhor Presidente da Rep(blica,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58 do Regulamento aprovado pelo Decreto n"93.325, de 1º-deoutubro de 1986, noart. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n"
99.578, de 1O de outubro de 1990, slbmeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senadõ Federal desfiiiada à indicaçã:l do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe.
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da África do Sli.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Oto Agripino Maia, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para
exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
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VIl Sessão da Assembléia da IMCO, Londres,
1971 {delegado).
VIl, VIII e IX Periodos de Sessões do Conselho da
Organização lntemocional do Açúrcar e suas retniões
preparatórias, Londres, 1971/72 (delegado-st.plente).
XXVIII Sessão do Conselho da IMCO, Londres,
1972 {aSSessor).
Reunião do Conselho Internacional do Trigo,
Tóquio, 1972 {delegado).
Acordo Comercial Brasii!CEE, Bruxelas, 1973
(delegado).
I Sessão da Comissão Mista Brasii!CEE, Bruxelas, 1975 (delegado).
Conferência lnterparlamentar CEE!América latina, Luxemburgo, 1975 (assessor).
·· ·
Acordo Brasii/CEE sobre o Comércio de Produtos Têxteis, Bruxelas, 1975 e 1976 {delegado).
Conferencista na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, 1976.
Conferencista na Escóla de Guerra Naval,
1977.
Conferencista, convidado, nos I e 11 Cursos INTAL-ESAF sobre Integração Econõmica, Brasffia,
1976, Buenos Aires, 1977.
Conselho Deliberativo da SUDENE (representante substituto do MRE, 1976/78).
Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de
Brno, 1977 (Diretor).
Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de
Leipzig, 1978 (Diretor).
·
Delegação Empresarial da Confederação Nacional do Comércio à Iugoslávia, 1978 (assessor).
Missão preparatória à visita do Ministro das Minas e Energia à Roménia, 1979 {membro).
VI Sessão da Comissão Mista Brasil-União Soviética, Brasília, 1979 (delegado).
À disposição do Chanceler de Trinidad-e-Tobago nas cerimônias de posse do Presidente da República, 1979.
À disposição do chanceler da Itália, Arnaldo
Forlani, em visita oficial ao Brasil, 1979.
À disposição do VÍce-Presidente das Comunidades Européias, Wilhelm Hafer1<amp, em visita oficial ao Brasil, 1979.
VI Sessão da Comissão Mista Brasii-Polônia,
Brasília, 1980.
Vil Sessão'\:la Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, BrãSIIia, 1980:' '
·
Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de
Paznan, 1980 {Di~etor).
Missão Especial brasileira às exéquias do Presidente Josip Broz Tito, Belgrado, 1980 (membro).
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Mesa-Redonda sobre o Comércio com o Leste
Europeu, Secretário e Conferencista, São Paulo,
1981.
Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de
Zagreb, 1981 {Diretor).
Seminário PNUD/UNCTAD sobre Comércio
entre Países em Desenvolvimento e Países Socialis-tas, Leipzig, 1981.
Seminário PUND/UNCTAD sobre Política Comercial, Moscou, 1981.
Missão do Secretário-Geral da SEPLAN à
União Soviética, Moscou, 1981 {membro).
Conferencista na Escola Superior de Guerra,
Rio de Janeiro, 1981.
.
Conferencista no Estado-Maior das Forças Armadas, Brasffia, 1981.
Salão de Produtos Brasileiros, Moscou, 1982 .
{diretor).
.
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Mario Velarde Dorado, em visita .oficial ao Brasil, Brasília, 1982.
Missão Preparatória à visita oficial do Presidente da República ao Japão, Toquio, 1983.
Comitiva do Presidente da República em visita
oficial ao Japão, Tóquio, 1984.
·
Reunião de Consulta Brasii-EUA entre equipes
de planejamento político, Brasília, 1985.
Comitiva do Presidente da República em visita
oficial ao Uruguai, Monlividéu, 1985.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial à fndia, Nova Delhi, 1985.
Reunião do Grupo dos 77 em Nível Ministerial
sobre a Criação de um Sistema Geral de Preferências
Comerciais {SGPC), Nova Delhi, 1985 {delegado).
Missão Especial à Posse do Presidente da República do Peru, lima, 1985 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Moscou, 1985.
Reunião dos Chefes de Missões Diplomáticas
Brasileiras no Leste Europeu com o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Frankfurt, 1985 (as. sessor).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em reunião conjunta dos Chanceleres latino-Americanos do Grupo de Contadora e do Grupo
de Apoio com o Secretário de Estado dos EUA,
Washington, 1986.
Comitiva do Presidente da Repü:Jiica na CL.pua
Mundial sobre a Criança. Nova lor..Jue, 1990 {merrbro).
Comitiva do Presidente da República à 11 Reunião fbero-Americana, Madri, 1992 {membro).
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Comitiva do Presidente da Rep(blica no Encontro
Presidencial Brasil-Bolívia para a assinallXa dos Arordos do Gás, Santa Cruz de laSierra, 1992 (merrtlro).
Chefe da Assessoria para Assuntos Sociais da
Presidência da República, 1990191.
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral da Presidência da República, 1991.
Subsecretário-Geral da Presidência da República, 1991192.
"EI Processo de lntegración en ELifópa Occídental", Revista de lntegración Latinoamericana, nº- 20.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, GrãCruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Méri!o Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial,
Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande
o
Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito da República Italiana, Grã·
Cruz, Itália
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Porll.gal.
Legion d'Honneur, Oficial, França
·
Stélio Marcos Amarante - Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
•
Dados básicos sobre países Atualização em:17-5-94
País: África do Sul
Responsável: DAF..; 11
Síntese do País
Nome oficial do país: República da África do Sul
Área em krif: 1.221 ,03
População: 32.063.000 Hab. Ano: 1992
Língua: Africano e Inglês
Data Nacional: 31-5
Capital: Pretória
Fonteira com o Brasil:
Colônia Brasileira:
Sistema de Governo: República Presidencialista
Au~ridades

· - Chefe de Estado: NelsorrRoiihlahia Manâeia
Chefe de Governo: Nelson Rolihlahla Mandela
Chanceler: Allred Nzo
Embaixador no Brasil: Larel Johannes Beeige
Wessels
.
Presença brasileira
Chefe do Posto: Antônio Amaral de Sampaio
Missão Brasileira: Embaixada - 353 Festival
Street - Sanlam Building - 2 Floor Maifield - 0083 TEL: (002112) 435925 Fax:(002712) 34-21419
Outras repartições e empresas brasileiras.
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REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL
RelaçOes com o Brasil
A visita oficial do senhor Ministro de Estado à
África do Sul, em maio último possibilitou a abertura
de nova etapa no relacionamento bilateral, com ênfase no adensamento do diálogo político em aliO nível, na multiplicação dos laços de cooperação e no
incremento do inten:ãmbio romercial entre os dois
países. No Comunicado Conjunto · assinado pelos
Chanceleres por ocasião daquela visita, foram consagrados os princípios que deverão doravante nortear as relações entre o Brasil e a África do Sul.
2. No Comunicado Conjunto, foi instituído mecanismo de consultas políticas periódicas entre as
Chancelarias brasileira e sul-africana, com o objetivo
básico de coordenar posições em foros multilaterais
sobre temas regionais e internacionais de interesse
mútuo. Poder-se-ia examinar a possibilidade de realizar uma primeira reunião desse mecanismo no início de 1996, antes da possível visita do senhor Presidente da República à África do Sul.
3. No rontex!o da reaproximação entre o Biãsil
e a África do Sul, estão em fase adiantada as negociações sobre vários instrumentos bilaterais: Aroitlo
sobre Serviços Aéreos (já foi rubricado em 1992),
Acordo Geral de Cooperação (prevê a criação de
Comissão Mista), Acordo sobre Proteção e Promoção Recíproca de Investimentos, Acordo para a Prevenção e Combate ao Jráfico de Drogas, Acordo de
lnten:ãmbio Cultural e Educacional e Acordo de Dispensa de Vistos em Passaportes (a África do Sul,
em decisão unilateral, aboliu a exigência de visto em
passaportes comuns brasileiros, com o objetivo de
incentivar o turismo. O Governador brasileiro propõe
que a isenção seja estendida aos passaportes diplomáticos e de serviço). Os acordos hoje em negociação favorecem o aprofundamento e a dinamização
das relações entre os dois países.
4. O Brasil e a África do Sul têm encorajado a
troca de visitas e o inten:ãmbio de experiências entrEj <lll <lois_países. No período de 24 a 27 de setembro
c1o
ano, MiSsà:l Siialiic3na Cii8üadapeio tvl~
nistro dos Transportes Mac Maharaj, e integrada entre
outras autoridades, pelo Senhor Jady Naidoo, Ministro
sem Pasta, responsável pelo Programa de Reconstrução e Desenvolvimento, realizou visita de trabalho a
São Paulo e Curitila, onde pôde conhecer a experiência da:!uelas cidades nas áreas de moradioc populares
e transportes, setores que o Governo sul-africano pretende revitalizar, no âmbito do Programa
5. Em setembro último, a Deputada Distrital Lúcia Helena de Carvalho, Líder do Governo do Distrito
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Federal na Câmara Legislativa do Distrito Federal,
esteve em Pretória, onde entregou aos cuidados da
Embaixada, para posterior encaminhamento a seu
alto destinatário, título de Cidadão Honorário de Brasma, outorgado por aquela Câmara- ao Presidente
Nelson Mandela
6. As perspectivas de incremento do intercãmbio econômico e comercial entre o Brasil e a África
do Sul são cada vez mais promissoras. Entre 1992 e
1994, o comércio bilateral exibiu notável dinamismo,
tendo o valor total das transações chegado a
US$445 milhões. De 24 a 28 de outubro próximo,
realizar-se-á em Joanesburgo a Southl African lnternalional Trade Exhibition (SAITEX), da qual o Secom da Embaixada em Pretória participará com estande institucional. Deverá igualmente estar presente na Saitex Missão da Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul, que pretende aproveitar a ocasião para visitar a Cidade do Cabo e Durban, com o objetivo de contatar empresas sul-africanas interessadas em comercializar bens e serviços,
bem como em participar de empreendimentos conjuntos.
7. Cabe registrar a possibilidade de se estabelecer futuramente mecanismo de cooperação naval
entre o Brasil e a África do Sul. No ãmbito da operação ATLA-5UR 11, navios da Marinha do Brasil participaram, em maio último, juntamente com navios
das Marinhas Sul-Africana, Argentina e Uruguai, de
exercícios navais no Atfãntico Sul. O Governo sulafricano tenciona criar Adidãncia Militar no Brasil e
existe o interesse da Marinha do Brasil em vender
quatro corvetas àquele pais. O Ministério da Marinha
transmitiu convite para que Missão do Ministério da
Defesa sul-africano visfte o Brasil em março de 1996.
8. Há interesse do Brasil e da África do Su em
estreitar os rontatos entre o Mercosul e a SADC,
com vistas a identificar possíveis áreas de cooperação entre aqueles dois organismos de integração regional. Atendendo à sugestão da Embaixada em
pretória. o lnsbtuto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) foi consultado sobre a possibilidade
de organizar seminário sobre a cooperação Mercosui-5ADC por ocasião da visita do Chanceler Alfred
Nzo. Dada a amplitude do tema e a importãncia de
que se reveste, 0-IPRI.propôs que o seminário em
apreço se realizasse em 1996, nas semanas que· antecederam a possível visita presidencial à África do
Sul. O seminário poderia contar com a participação
de autoridades, empresários e especialistas do Brasil, da África do Sul e dos demais pafses membros
- do Mercosul e da SADC.
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TRANSIÇÃO

África do Sul
Mufto ainda deverá ser feito nas relações entre
o Brasil e nova África do Su. Durante o regime do
apar!fheid, o BIJ'!Sil manteve-se numa postura discreta, não encorajando a multiplicação dos laços bilaterais, ao tempo em que condenava o regime racista em todos os foros e aplicava as sanções determinadas pelas Nações Unidas. Com um Governo de
maioria em Pretória, o nosso relacionamento com o
pafs deverá tender a fazer juz ao seu potencial.
Nota-se já urna consciência crescente da parte do
ANC e das elites brancas, no sentido de que o Brasil
poderá vir a ser um parceiro importante.
- 2. Foram,· por outro lado, animadores os resultados obtidos pelas duas missões empresariais que
visitaram a África do Sul durante 1994.
3. Merece ainda menção o fato de serem promissoras as perspectivas de cooperação militar, com
a possibilidade de intercãmbio comercial entre os
dois países. No momento, a Marinha do Brasil está
empenhada em vender modernas corvetas à -África
do Su, com razoáveis chances de êxito.
4. Por outro lado, ernpreiteiras brasileiras têm,
apresentado propostas no sentido de participar do
gigantesco programa governamental de construção
de casas populares. A ernpreiteira Norberto Odebrecht. por exemplo, fincou já sólidas bases no país,
pois mantém em funcionamento desde 1990 escritório em Johanesburgo, tendo já saldo vencedora de
concorrência no campo da engenharia rodo-ferroviária
5. Deverão constituir diretrizes de nossa política em relação à África do Sul:
- prestar todo o apoio político ao Governo
Mandela em foros internacionais, notadarnente no
Conselho de Segurança e na Assembléia Geral das
Nações Unidas;
- enviar esforços no sentido de incrementar a
troca de visitas de autoridades dos dois Governos;
- estimtJar os COitl:ios empresariais entre os dois
pases, para o que será instrumental instaiar em Johanesburgo Secom plenamente aparelhado para tal fim;
- instalar no mais breve prazo possível as Adidãncias Naval e das Forças Armadas junto à Embaixada em Pretória;
- criar o Consulado-Geral em Capetown, capital legislativa do país e importante centro econômico
e empresarial;
- instalar o antes possível o Centro de Estudos
Brasileiros da Embaixada em Pretória;
- sugerir às autoridades financeiras a instaiação de escritório ou de agência do Banco do Brasil -

IS3J,
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no país, o que representaria poderoso incentivo ao
desenvolvimento das relações económicas e comerciais bilaterais;
- estimular o incremento dos contatos entre o
Me~sul e a ~~C. da qu~ a ~~ca do Sul j~ é o
parce1ro de mmor ImpOrtânCia pohtica e econôm1ca
,,
("' Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional.)
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N2349, de,1995 (n21.118i95, na origem), de
25 do corrente, referente ao Projeto de Lei n2 28, de
1995-CN, que autoriza o Poder Execufivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Cultura, crédito stplementar no valor de quinhentos e oitenta e um mil, quatrõcentos e cinqüenta e
sete reais, para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei n2 9.119, de 25 de outubro de
1995.
N2 350, de 1995 (n2 1.117/95, na origem), de
25 corrente, referente ao Projelo de Lei n2 25, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério
da Educação e do Desporto, crédilo suplementar no
valor de oitenta e oito mil reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.118,
de 25 de outubro de 1995.

OFÍCIO
DO 12 SECRETÁRIO DA
CÃMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado
Federal autógrafo do seguinte projelo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº-154, DE 1995
(N2 78/9~, na ca~ara dos Deputado5l
Aprova o ato que outorga pennissao

à 90-FM Stéreo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pirassununga,
Estado de sao Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Rca aprovado o ato a que se refere a
Portaria n2 146, de 14 de março de 1990, que outorga permissão à 90-FM Sléreo Lida., para explorar,
pelo prazo de 1O (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
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cia modulada na cidade de Pirassununga, Estado de
São Paulo.
Art 2º- Este decreto legislativo entra em vigor
da data de sua publicação.
MENSAGEM Nº- 558 DE 1992
'
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
com o§ 12 do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n2 146, de 14 de março de
1990, do hoje extinto Ministério das Comuniações,
que outorga permissão à 90-FM Stéreo Lida,. para
explorar, pelo prazo de 1O (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Pirassununga,
Estado de São Paulo.
Brásilia, 3 de setembro de 1992 - Fernando
Colfor.
PORTARIA Nº-146, DE 14 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o art 12 do
Decreto n2 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
com a redação dada pelo Decreto n2 88,067, de 26
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n2 29000.006212189, (Edital n2
. 93/89), resolve:
I - Outorga permissão à 90-FM Stéreo Ltda,
para explorar, pelo prazo de 1O (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Pirassunuga, Estado de São Paulo.
11 -A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada em sua proposta.
III - Esta permissão somente produzirá efeilos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do art 223, parágrafo terceiro, da Constituição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- Antonio Carlos Magalhaes.

(A Comissão de Educação.)
PARECERES
· PARECERES NOS 680 E 681 DE 1995
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"98, de 1995 (n2 39/95 na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que "dispõe sobre a assunçao, pela
Uniao, de operações de crédito contrata-
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das pela Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, bem como de obrigações previstas
nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da construção da Usina Tennelétrica de Candiota III
-Unidade 1".
Parecer nº 680, de 1995 da Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador José Fogaça
1 Relatório
1. Em exame nesta Comissão, o Projeto de lei
da Câmara dos Deputados, nº 98, de 1995, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a assunção.
pela União, de dívida externa contraída pela Companhia Estadual de Energia Elétríca -CEEE, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao Banque
Frailçaise du Commerce Exteriur e à Gec Alsthom.
2. Os recursos oriundos das obrigações destinam-se ao Projeto de Construção da Usina Termelétrica de Candiota III - Unidade 1, ficando a União
autorizada a receber em pagamento do créd~o decorrente da assunção, os equipamentos já adquiridos pela CEEE para a construção da referida usina,
assim como bens e direitos daquelà empresa em valor suficiente para cobrir os encargos decorrentes da
operação.
3. De acordo com o Projeto de Lei, os direitos e
obrigações recebidos pala União poderão ser utilizados em futuro aumento de capital da Eletróbrás Centrais Elétricas Brasileiras S/A, os quais serão integralmente assumidos na data de assinatura do termo de renúncia pela CEEE, da autorização para
construção da referida unidade termelétrica, "condicionada resolutivamente à transferência definitiva da
responsabilidade pela execução e operação da Usina para a iniciativa privada, inclusive a formalização
do respectivo contrato de concessão" (art 4~, in
fine).
-11- Voto do Relator

1. O presente Projeto de Lei foi submetido pelo
Sr. Presidente da República à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Carta
Magna Tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados, o Projeto vem a esta casa, conforme determinam os art 65 da Constituição Federal e 134, do
Regimento Comum.
2. Trata-se de uma autorização legislativa para
a realização de uma operação de crédito pela União,
sob a forma de assunção de dívida, visando tão-so. ')'lente o saneamento financeiro de um projeto de
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construção da Usina Termelétrica de Candiota III Unidade 1, da empresa estatal estadual CEEE, de
modo que seja viabilizada a privatização do c~o
projeto.
·
3. De acordo com o Projeto, a União receberá
os equipamentos já adquiridos pela empresa CEEE
e somente assumirá integralmente as obrigações
acima relatadas após a transferência da execução e
operação da Usina para a iniciativa privada, resguardando-se, portanto, de garantias para o pagamento
dos encargos da mencionada assunção. Como 6
Projeto não faz menção ao impacio da operação na
questão orçamentária da União, entendemos que,
caso o acordo seja realizado com os credores, o Poder Executivo enviará, por força do art 167 da Constituição Federal, Projeto de Lei ao Congresso Nacional dispondo sobre as dotações necessárias às res- ·
pectivas despesas.
4. Ressalte-se, todavia, que do ponto de vista
constitucional, conforme art 52, inciso V,da Constituição Federal, o disposto no Projeto em apreço, não
dispensa a União de solicitar a autorização elq)ressa
do Senado Federal, por tratar-se de operação exter..
na de natureza financeira.
5. Em face do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1995.
·
Sala da Comissão, 13 de setembro de 1995 lriz Rezende, Presidente - Jósé Fogaça, Relator - -·
Josaphat Marinho - Bernando Cabral - Ramez _
Tebet- José E. Outra (e/restrições) - Epitácio Cafeteira - Romeu Tuma - Roberto Requião - Pedro Simon - Ney Suassuna - Edison Lobão -Arlindo Porto -Lúcio Alcântara.
PARECER N" 681, DE 1995
(Da Comissão de Assuntos Econõmicos)
Relator: Senador Valmir Campal o

I. Relatório
Veio a esta Comissão, para exame e parecer,
o presente Projeto de Lei da Câmara, de autoria do
Poder Executivo e que dispõe sobre a assunção,
pela União Feilera], de obrigações decorrentes de
contratos firmados pela Companhia Estadual de
Energia Elétrica- CEEE- com o'8anque- De Paris
Et Des Pays e o Banque Française du Commerce _
Exterieur, bem como das obrigações com a GEC
Alsthom, estipuladas em contrato de fornecimento,
cujos recursos, bens e serviços destinam-se ao Projeto de Construção da Usina Termelétrica de Candiota III - Unidade 1.
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Em pagamento do crédito decorrente da assunção das referidas obrigações, a União fica
autorizada a receber os equipamentos já adquiridos para a Usina Termelétrica de Candiota III e
outros bens e direitos de propriedade da CEEE,
inclusive juros e demais encargos, em valor suficiente à liquidação do montante das obrigações
assumidas.
Os referidos direitos e obrigações somente serão integralmente assumidos pela União no momento em que a CEEE assinar, em seu favor, o termo de
renúncia de autorização para a construção da UTE
da Candiota III - Unidade 1, condicionada à transferência definitiva da responsabilidade pela execução
e operação da usina para a iniciativa privada
Chamada a se manifestar quanto à matéria,
no âmbito de sua competência, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa emitiu, no dia 13 do mês corrente, Parecer contendo o
seu voto pela constitucionãlidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei em comento.
·
É o relatório.
li-Voto
As obrigações objeto do presente Projeto de
Lei foram contraídas pela CEEE, em 1981 , com a
participação do Banco do Brasil, na qualidade de
agente financ<:·''O do Tesouro·Nacional.
A falta de cumprimento das referidas obrigações, por parte da CEEE, em razão de defrontar~e
com problemas financeiros, a partir do ano de 1982,
afetou as relaçX)es financeiras entre o Brasil e a
França, dificultándo, dessa forma, a obtenção de novos financiamentos e, inclusive, o processo de renegociação da dívida externa brasileira junto ao Clube
de Paris.
Ao assumir as obrigações contraídas pela
CEEE, os entraves que dificultam o relacionamento
entre o Brasil e a França serão eliminados, falo que
será de grande relevância para o País, que, além de
poder renegociar sua divida externa junto ao Clube
de Paris, poderá também captar outros financiamentos no Estado Francês.
Diante de ludo que foi exposto, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara ri> 98, de
1995. - Gilberto Miranda, Presidente - Valmir
Campelo, Relator - Vilson Kleinübing - Esperidilio Amin - Joao Rocha - Francelina Pereira Mauro Miranda - Joel de Holanda - Bello Parga Geraldo Melo - Beni Veras - Jefferson Peres Elcio Alvares - Ney Suassuna - Pedro Simon Eduardo SupHcy (vencido).
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DECLARAÇÃO DE VOTO AO PLC 98195
Que "dispOe sobre a assunção, pela
União, de operação de crédito contratadas pela Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, bem corno de obrigações previstas
nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da construção da usina Termoelétrica da Candiota
III - Unidade I".

I - Relatório
O presente projeto pretende autorizar a União
a assumir as obrigações decorrrentes dos contratos
firmados entre a Companhia Estadual de Energia
Elétrica- CEEE, o "Banque de paris Et Des Pays
Bas• e o ··Banque Française du Commerce Exterieur", bem corno as obrigações estipuladas nos contratos com a empresa Gec Alsthom, fornecedora de
bens e serviços para o projeto de Candiota III.
Também desej~e autorizar a União a receber
em pagamento do crédito decorrente da assunção
das obrigações da CEEE os equipamentos já adquiridos para a referida termelétrica, assim como outros
bens e direitos de propriedade da citada empresa,
os quais poderiam ser utilizados em futuro aumento
do capital social da Eletrobrás.
2 -Análise
A primeira pergunta que nos aparece é se vale
realmente a pena prosseguir com esta obra Na verdade, não existe ainda um estudo que responda
convenientemente a esta questão.
Not~e que a exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e de Minas
e Energia menciona uma •relocalização" da usina,
ajustes e otimizações do projeto e, qualitativamente,
cita vantagens da ampliação da exploração da mais
importante jazida de carvão mineral, do desenvoMmento estratégico do parque termelétrico brasileiro,
da capacidade da engenharia nacional, da importância do Mercosul, da mobilização do parque brasileiro, da alração da iniciativa privada, do recolhimento
de tributos estaduais e federais, enfim, um número
considerável de benefícios de difícil mensuração e
nem sempre correlatas.
Efetivamente, o problema é mais simples: é
ou não viável a conclusão desta usina e em que
condições?
E obvio que se o Estado arcar com todos os
custos e forem criadas situações artificiais corno a
compra compulsória de "toda a energia produzida ou
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disponibilizada na usina", como sugerem os Ministros
(usina essa que alua particularmente em complementação ao sístema nos momentos de hidrologia desfavoráveis), não serão necessários maiores cálculos.
Como analogia Candiota lembra, de certa forma, Angra III, assim como a Termelétrica de Jacuí
poderia ser associada à Angra 11.
Sob certas condições não tão evidentes, Jacuí
e Angra 11 poderão ser concluídas (Angra já está
sendo). Muito já foi gasto, muito já foi feito e, mesmo
assim, um longo caminho ainda será percorrido. Dificilmente o Estado vai obter o retorno de seus investimentos. T ai vez empate, mas tem a possibilidade
de sair perdendo.
Coni Cahdiota III e Angra III será diferente.
Muito já foi gasto, muito pouco foi feito (ou quase
nada, além de terrenos e equipamentos).Em qualquer condição o Estado sairá perdendo. O problema
é que se continuar vai perder ainda mais.
Os estudos realizados (éomo o relatório da Comissão criada pela Portaria.MME nº 345, citada na
exposição de motivos) não ·são conclusivos. Tecnicamente, admitem uma série de queS1ões quanto às
estimativas da economia a ser obtida com apromoramento do projeto e nova localização (o que por sinal resultaria, necessariamente, em" novos estudos de
impactos ambientais para a Licença de Instalação).
Considerando que o incremento de impostos
estaduais e federais (mencionados pelos Ministros
numa análise inusitadamente ampla) normalmente
não entram no caixa do investidor (apesar da expectativa de, lentamente, aliviarem parte dos prejuízos
assumidos pelos Governos), do ponto de vista empresarial, olhando só a usina, o fundamental é testar
as condições de retorno, em função das estimativas
do preço de venda da energia a ser contratada (os
impostos se entram num lado, saem de outro isto é
custo). O ponto de partida deve ser a auditagem dos
valores dos investimentos e encargos financeiros da
p&rte já realizada, e a reavalização do cronograma
de desembolsas do que falta realizar.
No caso de Candiota III, de um forma bem simplista, supondo o investimento a realizar em. pelo
menos, US$ 500 milhões, e a vida útil da usina em
25 anos, com 1O% aa de
de desconto, chegase aproximadamente a um custo unitário residual de
50 US$/MWh, incluindo os custos de combustível,
operação e manutenção. Isto indica uma taiifa mínima para viabilizar o investimento faltante bem superior ao atual custo marginal de expansão do sistema
de 34 US$/MWh (a tarifa de suprimento da Eletrosul
situa-se, hoje, por acaso, abaixo dos 25 US$/MWh).

taxa
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Existem obras bem mais importantes que podem atender às necessidades setoriais de ampliação da oferta de energia, e esta termelétrica, junto
com outras como Jorge Lacerda IV, Jacuí etc, tendem
a aumentar a tarifa média de suprimento da região.
Finalizando, a autorização para a União assumir as citadas obrigações contratuais e receber em
pagamento os equipamentos já adquiridos para a
Usina Termêlétrica de Candiota III, produzidos ou a
produzir, não se sustenta tecnicamente. Isto porque,
os equipamentos para Candiota III foram projetados
e construídos para uma usina específica, que utiliza·
ria um tipo de combustível particular e para montagem em situação predeterminada É no mínimo altamente tendencioso apontar para uma possibilidade
genérica de utilização de tais equipamentos em outra usina
A aceitação de uma proposta desta natureza
pelo Senado Federal implicaria que amanhã a União
viesse a ser obrigada a assumir qualquer outro passivo de qualquer outra concessionária· estadual,
como por exemplo o passivo de Porto Primavera. da _
CESP.
.

3. Voto
Sendo assim, somo pela rejeição do projeto e
da emenda apresentada pelo ralator que sugere o
aprofundamento de suas distorções, pela assunção
de débitos relativos a equipamentos que sequer fo_
ram produzidos.
Sala das Comissões 4 de outubro de 1995. --Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 1995, que acaba de ser !ido, tramitará num prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos do art 223, § 1º- • e
64, § 1º- da Constituição Federal, combinados com o
art. 375 do Regi menta I ntemo.
De acordo com o art. 122, item 11, alínea b, do
Regimento Interno, combinados com o art. 4"- da Resolução nº 37/95, do Senado Federal, a matéria poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis
perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1995, (nº 39/95, na
Casa de origem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficará sobre a mesa, durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o
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art 4l'- da Resolução n'l- 37, de 1995, do Senado Federa!.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a Mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 291, DE 1995-COMPLEMENTAR
Extingue o Conselho Monetário Nacional, define as condiçoes para a autonomia do Banco Central do Brasil, fixa os
requisitos para o exercício de seus cargos de direçao e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1.0 Fica extinlo o Conselho Monetário Nacional, cujas atribuições passam a ser exercidas
pela Comissão Mista Permanente para Assunlos FInanceiros e Monetários, a ser criada no âmbito do
Congresso Nacional.
Parágrafo único. Resolução do Congresso Nacional, nos termos do Regimenlo Comum, disporá
sobre a criação da Comissão Mista prevista neste
artigo e definirá suas atribuições e composição.
Art. 22 Compete à Comissão Mista para Assuntos Financeiros e Monerários:
I - aprecisr, acompanhar e fiscalizar a polftica
monetária, creditícia e cambial, apresentada ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, nos termos
de proposta firmada pela Direloria do Banco Central
do Brasil;
11 - aulorizar, previamente, a emissão de moeda de cume forçado;
III - oulorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio para evitar graves
desequilíbrios no balanço de pagamentos ou administrar crises cambiais.
Ar!. 32 O Banco Central do Brasil é uma institúção financeira de direilo público, com personalidade
jurídica e patrifnônio próprios, dotada de aulonomia
técnica, administrativa, econômica e financeira, com
sede e foro na Capital Federal e jurisdição em todo o
território nacional.
Arl 49. Na primeira quinzena do mês de março,
o Presidente do Banco Central do Brasil comparecerá à Comissão Mista para Assunlos Financeiros e
Monetários, a fim de apresentar, pessoalmente, a
proposta referida no inciso I do art 22 desta lei.
§ 1Q A proposta citada no caput será enviada à
Comissão Mista com antecedência mínima de dez
dias em relação à data de sua apresentação.
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§ 22 Na primeira quinzena de junho e na segunda quinzena de novembro de cada ano e, extraordinariamente, quando convocado ou por iniciativa própria, o Presidente do Banco Central do Brasil
comparecerá à Comissão Mista para relatar a execução da política monetária, creditfcia e cambial.
Ar!. s.o o Banco Central do Brasil encaminhará
à Comissão Mista, até trinta dias após o encerramenlo de cada trimestre, relalório resumido da execução das politicas monetária, creditícia e cambial.
Ar!. 6" São condições indispensáveis à designação dos membros da Direloria do Banco Central
do Brasil:
1- ser brasileiro;
11- ter completado trinta e cinco anos de idade;
III - estar no pleno gozo dos direitos polfticos;
IV - estar quite com as obrigações eleitorais e
militares;
V- dispor do pleno exercfcio da capacidade cMI;
VI - não ter sofrido condenação criminal nem
ter praticado alo de improbidade administrativa;
VIl - possuir ilibada reputação e idoneidade
moral;
'~
VIII - ter nolório conhecimento e experiência
em assunlos econõmícos e financeiros;
·
IX - haver exercido, por mais de dez anos, fmção, emprego ou atividade profissional que exija os
conhecimenlos mencionados no inciso antarior.
Art. 72- A escolha do Presidente deverá recair,
preferencialmente, sobre servidor integrante do quadro permanente da entidade. Os demais cargos de
Dire1Dria são privativos dos servidores da autarquia.
§ 1.0 É vedada a designação de pessoa que,
nos últimos quatro anos, tenha exercido atividade,
com ou sem vínculos empregaticio, ou de qualquer
forma colaborado com a gestão ou administração de
empresa integrante do sistema financeiro privado ou
que opere nos ramos de previdência ou seguro, bem
assim si.Jas coligadas ou controladas.
§ 22 A vedação prevista no parágrafo anterior é
· extensiva aos que, no mesmo período, tenham sido
proprietários, sócios, acionistas ou controladores a
qualquer título das empresas mencionadas.
Ar!. 8" Para os fins previstos na alínea d, incido
III, do art 52 da Constituição Federal, o Presidente
da República encaminhará ao Senado Federal a documentação pertinente, acompanhada de declaração firmada pelo intaressado, sob as penas da lei,
quanto ao preenchimenlo do requisito previsto no artigo anterior.
Ar!. 92 A investidura em cargos de Dire1oria do
Banco Central do Brasil será precedida de compro-

-
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misso de dedicação exclusiva em lefllXI integral, vedado o exerclcio de qualquer outro cargo, e111Jrego
ou atividade, p(i:llica ou privada, bem como a titularidada de ações, cotas, debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro tftulo representativo de capital
ou interesse em empresa privada.
Art 10. Verificada a infrigênçia de qualquer
requisito para o exercício do cargo ou a violação de
dever legal, o Senado Federal, de offcio, revogará
ou anulará a aprovação e remeterá os documentos
C0111Jrobalórios ao Ministério PúbriCO Federal para
apuração do ilícito e promoção de responsabilidade.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista
neste artigo, o membro da Diretoria será imediatamente afastado do cargo.
Art 11. Por um período de dois anos após a
exoneração ou destituição de cargo de Diretoria, é o
ex-litular i!11Jec~ido de exercer qualquer atividade
profissional, com ou sem vfni:ulo empregaticio, para
empresa privada, nacional ou estrangeira, integrante
do sistema financeiro ou qúe opere nos ramos de
seguro ou previdência, suas controladas e coligadas, bem assim naquelas sujeitas ao controle, !iscalização ou supervisão do Bar100 ~ntral do Brasil.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput
deste artigo, estende-se à aquisição de ações, cotas, debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro lílúo representativo de capital ou interesse nas
empresas mencionadas.
Art 12. A destituição de membro da Diretoria
do BariCO Central do Brasil somente se procederá
após autorização da maioria absoluta dos membros
do Senado Federal, em votação secreta.
Parágrafo único. A proposta de destilúção, ao
ser submetida ao Senado Federal, deverá vir acompanhada de circunstanciada exposição de motivos
justificados da medida.

Art 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. Art 14. Rcam revogadas as disposições em
contrário.
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da lei no- 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o que
contraria o desejo do legislador constituinte de 1988.
Dentre esses dispositivos estão a existência do
Conselho Monetário Nacional - CMN e os requisitos
para a designação de membros da Diretoria do Sanco Central do Brasil - BACEN.
Na atual ordem constitucional, entendo, salvo
melhor jufzo, que 0 CMN é uma anomalia que deve
ser eliminada, de forma a devolver ao Congresso
Nacional competências que hoje lhe são usurpadas.
Neste sentido, 0 presente projeto, inspirado em ouIras proposições anteriormente apresentadas, extingue o CMN, transferindo suas atribuições para a Ccmissão Mista Permanente para Assuntos Financeiros e Monetários, a ser criada no âmbito do Congresso Nacional.
Como forma de garantir que a atuação do Bacen seja, o mais possível, imune às pressões da pclítica fiscal do Poder Executivo, aquela autarquia financeira passaria a gozar de autonomia técnica, administraliva, econOmica e financeira, tendo de l!Presentar sua proposta de atuação à Comissão Mista
acima referida.
A autonomia do Bacen seria garantida por
meio dos critérios para a designação de sua Oiretoria, cujos integrantes teriam suas nomeações e desti!Lições aprovadas pelo Senado Federal, em votação secreta. Ademais, a proposição estabelece que,
em exceção do cargo de presidente, há obrigatoriedada de nomeação de funcionários de carreira da
insliiLição.
Finalmente, para evitar conflito de interesses
entre a Diretoria do Bacen e dirigentes de instilúções financeiras por elas fiscalizados, seriam eslabeleciclos prazos para que as pessoas que houvessem
exercido cargos de direção naquelas instituições tossem nomeadas para o Bacen, e vice-versa.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares
para o projeto que ora apresento.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Gilberto Miranda.

LEGISLAÇÀO CITADA
Justlllcaçao

A falta de regulamentação do art. 192 da Consti!Lição Federal, que determina a edição de uma lei
complementar sobre o Sistema Rnanceiro Nacional,
tem dado uma indesejável sobrevida às disposições

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
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III - aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição pública a escolha de:

tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e
que comprove capacidade econômica compatível

·············-·······..···-··········-················-·······················
d) presidente e diretores do banco central;

com o empreendimento.
§ 2" Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3" As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a
cobrança acima deste lim~e será conce~ada como
crime de usura, punido, em todas as suas modalidades nos termos que a lei determinar.

·····················-····-·····-····-·-·-············-····--········-·
Art 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividas~rá regulado em lei complementar, que disporá,
InClUSIVe, sobre:
I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas in~ições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este
inciso;
11 - autorização e funcio_namento dos estabelecimentos de seguro, previdência e cap~ização,
bem como do órgão oficial .fiscalizador e do órgão
·
oficial ressegurador;

?e,

III - as a condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os
incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do banco central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requisitos para a 'tlesignação de membros da diretoria do banco central e demais institúções financeiras, bem corno seus impedimentos
após o exercício do cargo;
VI -a criação de fundo ou seguro, como obje!ivo de proteger a economia popular, garantindo créditos aplica;-595 e depósitos até determinado valor,
vedad"' a participação de recursos da União;
VIl - oé. crttérios restr~os da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de
crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das
·
instituições financeiras.
§ 1~ A autorização a que se referem os incisos
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida a
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e
concedida sem õnus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa jurfdica cujos diretores

LEI N2 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a polftica e as instituiçOes monetárias, bancárias e creditfcias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

(A Comissi!o de Assuntos Económicos.)
PROJETO OE LEI DO SENADO N" 292 OE 1995
Dispõe sobre a aplicação das recei-

tas provenientes das privatizac;Oes e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
art 1Q As receitas provenientes das privatizações efetuadas pelo Governo Federal serão deStinadas, pelo menos cinqüenta por cento de seu total,
paritariarnente:
I - para ·a setor da saúde;
11 - para o setor da educação;
III - para a reforma agrária
Art 2" É facultada a aplicação das rece~ de
que trata esta lei mediante convênios com Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Arl 3" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar
de sua publicação.
Art 4Q Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art ~ Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
A presente iniciativa legislativa assemelha-se a
um Projeto de Lei apresentado pelo Ilustre Senador
Lúcio Alcântara. No entanto, este parlamentar retirou
a sua proposição devido ao fato da mesma ter sido
alterada substancialmente quando de sua tramitação
na Comissão de Assuntos Econômicos. O substitutivo aprovado pela CAE destinava toda a receita proveniente das privatizações para o pagamento da dívida interna e não para as questões sociais corno
pensado originalmente. Por esta razão, e em concordância com o Senador Lúcio Alcântara, resolvi
apresentar este Projeto na expectativa que tenha um
fim mais edificante.
O processa de privatização está eni pleno an?amento no Brasil. Iniciado na década de 80, tomou
Impulso no Governo Collor e teve continuidade no
Governo Itamar. Não nos cabe, aqui, discutir o mérito dessas privatizações, apesar de termos uma posição cr~ica em relação ao modelo de privatização imposto pelo Governo Federal. ·Este debate deve ser
travado em outras oportunidades. Deste modo, a redefinição do papel do Estado é o mote utilizado para
empreendê-las, sem que, em contrapartida, haja
uma definição das metas sociais a ·serem alcançadas. O objetivo deste projeto, portanto, é regular a
apliC:Sção das receitas oriundas das privatizações,
des~nando estes recursos prioritariamente para as
questões sociais: educação, saúde e reforma agrária
O problema da baixa qualidade da educação
em nosso país precisa ser revertido. Da escassez de
recursos para o setor, decorrem os baixos salários
de professores, a carência de material didático e escolas públicas depauperadas. As universidades públicas, por outro lado, necess~m melhores laborafórios de pesquisa corno forma de desenvolver a ciência e tecnologia, indispensáveis para o eqúl íbrio
econômico e social do país. A melhoria do nível de
educação para os brasileiros significa, enfim, a capac~ção para D exercfcio da cidadania e para as
atividades cotidianas.
Com relações à saúde, a crise é preocupante. Imagens das condições subumanas a que é
submetida a população brasileira, quando procura
socorro médico, nos chegam diariamente através
d~ mídia. Hospitais com deficiê~ias de leitos, paCientes largados em corredores msalubres destes
mesmos hospitais, profissionais mau-remunerados, falta de medicamentos e material representam
a base carcomida de uma estrutura que não mais
cumpre seus objetivos.
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O terceiro ponlo da questão social é a reforma
agrária Os conflitos no campo indicam a situação
aviltante em que estão inseridos os trabalhadores
rurais sem-terra A necessidade de assentar os colonos e assegurar seus direitos previstos na Constitúção é condição inequívoca para se atingir um distribuição de renda mais justa e resgatar os direitos bá- .
sicos destes cidadãos. Visando lhe assegurar as
condições técnicas e infra-estrutura, inseri a reforma
agrária como uma das beneficiárias dos supracitados recursos.
Assim, diante da inexorável privatização de algumas empresas estatais, e como forma de conter
as imposições do Executivo em relação ao assunto,
este projeto busca financiar o desenvolvimento do
país através de investimentos em educação, saúde
e reforma agrária, provenientes das privatizações. A
- definição destas prioridades resulta da constatação
de que todos os países desenvolvidos enfatizaram
este selores como forma de atingir seus objetivos de
desenvolvimento.
Ademais, não podemos deixar que o Poder
Executivo ublize os recursos provenientes do processo de privatização para o pagamento de juros de
dívidas da União ou qualquer outro gasto que não se
caracterize como prioritário para a sociedade. O Presidente Fernando Cardoso, em seu livro "Mãos à
obra, Brasil" - proposta de governo apresentada durante a campanha presidencial - define como metas
prioritárias a questão da saúde, agricú!ura, educação, emprego e segurança. Nada mais justo, portanto, que todos os recursos oriundos das vendas de
empresas pertencentes ao Estado, sejam destinados prioritariamente para as áreas de saúde, educação e reforma agrária Como o Projeto estabelece
que a destinação legal para estas áreas seja do
montante de cinqüenta por cento do que for arrecadado, nada impede que o restante seja destinado de
acordo com as necessidades ou conveniências governamentais.
Por fim, cabe salientar a importãncia desta iniciativa legislativa, na medida em que ela visa melhorar áreas prioritárias em que o Estado não pode e
nem deve se afastar, pois são essenciais para a sociedade e inerentes ao desenvolvimento de qualquer
nação. Sendo assim, contando com o apoio dos Ilustres Pares, rogo pela aprovação deste Projeto.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador José Eduardo Outra.

(A Comissão de Assurrlos Económicos - decisAo terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"-293, DE 1995
·
Dispõe sobre as contas hospitalares
no Sistema único de Saúde e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Quando da alta hospitalar, as Unidades
Hospitalares do Sislema único de Saúde e os hospitais da rede conveniada contratada deverão emitir
demonstrativo com os seguintes dados:
I - Nome do Hospital;
11- Localidade (Estado e Município};
III - Motivo da internação;
IV- Tempo de permanência;
V- Número da Autorização de Internação Hos-.
pitalar- AIH, correspondente à internação;
VI -Valor dos pagamentos referentes aos Serviços Profissionais, discriminai1do o nome do profissional que aluou;
VIl - valor do pagamento referente aos Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapêutica;
VIII - valor do pagamento referente aos Serviços Hospitalares, de forma discriminada;
IX - valor do pagamento referente à Órtese,
Prótese, Material e Procedimentos Especiais;
X - valor total referente à internação.
Parágrafo único. Cada demonstrativo deverá
conter. em destaque, a inscrição: "Esta conta foi
paga com o seu imposto - Saúde: um direito de todos, um dever do Estado".
Art 2º- Uma via do demonstrativo será entregue
ao paciente, ou seu responsável, mediante recibo.
§ 1~ É facultado ao paciente, por si ou representante qualificado, impugnar item do demonstrativo apresentado, podendo fazê-lo diretamente à unidade hospitalar Qu ao órgão representativo do Sistema Único de Saúde, no prazo de dez dias úteis, contado da apresentação do demonstrativo.
§ 2"- Na hipótese do evento morte, as providências previstas nesle artigo poderão ser tomadas por
representante qualificado.
Art ~ As !aturas referentes às contas hospitalares deverão apresentar, de modo explícito, a declaração de que cada demonstrativo foi entregue ao
paciente.
Art 42. Os demonstrativos serão arquivados no
·estabelecimento que prestou o atendimento, pelo
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prazo de dois anos, ficando a disposição do Sistema
Único de Saúde para fins de conferência
Art 52 O descumprimento do disposto nesta lei
acarreta multa no valor de R$1 00,00 (cem reais} por
demonstrativo, tipificando ainda falta grave, passível
de cancelamento do convênio celebrado, em caso
de abusiva reincidência
Parágrafo único. A aplicação da multa não obsta a aplicação de outras penalidades.
Art 6" Esta lei entra em vigor na data de sua
plillicação.
Art 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçao
Este projeto busca oferecer mecanismos de
controle das contas hospitalares, pagas pelo Sistema único de Saúde- SUS.
Cada paciente internado deve ser o primeiro
fiscal. Ninguém melhor do que ele para saber_se o
que está sendo cobrado é aquilo que efetivamente
foi prestado. Desse modo, pode-se evitar, num primeiro e importante momento, a fraude.
·
O estabelecimento hospitalar assim age quando o paciente é particular: apresenta-lhe a conta
com todos os demonstrativos dos procedimentos
aplicados, da medicação utilizada, dos serviços
prestados. Isto é obrigação primária desses estabelecimentos e é lamentável que se tenha de batalhar
por uma lei federal para que assim também se proceda relativamente às internações que correm por
conta do Estado.
-·
Hoje, com a informatização, esse demonstrativo pode ser rapidamente elaborado.
Estou certo de que este projeto, que certamente será aperfeiçoado na tramitação legislativa, representará importante medida na verdadeira guerra que
deve ser travada contra a corrupção e as fraudes no
sistema hospitalar público.
Em anexo, apresento cópia do demonstrativo
que já está sendo fornecido pelo Hospital Geral de
Fortaleza, que me serviu de inspiração e modelo.
Espero conlar corn o apoio de todos os nobres
congressistas para que esta proposição seja, o mais
rapidamente possível, transformada em texto legal.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcântara.
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DOCUMENTO CITADO

CONTA HOSPITALAR PÚBL!=A

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

Paciente:

Admissão:
Alts:
o:agnóstico:

18/08/95
21108/95
056472

MEGACOLON, EXCETO A DOENÇA DE HIRSCHSF'RUNG

----

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

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

"'ic§ód~ill""o~~o~e:;:si':cn~·ca~o:?i:c-'-----~~·---- ....___ ~-~ .. _·-·- ... ·---- .. .Y~L~o:....--_
001

006

CIRURGIÃO
ANESTESISTA

151.89
53,05
205,74

MEDICAMENTOS

Código
Descrição
01020180 Fentan~
01020210 Halotano 100 mi
01 020285 Mldazolan 15 mi
01020314 Pancuronio 4 mo
01080034 Atropina 0,25 mo
01130297 Neostigmine O,S mg
.01150oe2 Cl!falotina 1 gr
01"150156 · E~romieina 250 mg
01320099 Cloreto de Sódio 20%
01320205 Gluconato de Cilleio
01320363 Ringer cem Ladato 5
01320382 Soro Fisiologico 0,9
01320385 Soro Gllcosado 5%

Quan1idade
Valor
1,00
71.72
0.40
22,71
0,05
0,23
1,50
1.50
o.ee
3.00
2,00
0,54
4,71
1.00
2,00
0.72
1,00
0,42
1.00
0.14
5,00
15.00
5,00
11.60
1,00 ----:-:~2"',9'="2
132,87

MATERIAL OE CONSUMO

pescrlção

Quantidade
0.10
0,20
0,50
0,40
1,00
1.00
7,00
8,00
2,00

Valor

0,87
1.42
2.31
1,03

o.es
0.20
0,70

0,80
0,34
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090004
142113
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~-349

êonda I Asp. Traqueal
Gase Alto Adesiva 10
Bisturi de Aço
Agulha Oescart4vel 25 x 07

3,00
3,00
2,00

0,63
3,00
2711,40

oee

3.00

211,27
SERVIÇO DE UMPEZA
CódiijO
03

[lA~ri~O

Dias

I ·.c1s de Limpeza

Valor
3

7,32
7.32

SERVIÇO DE LAVANDERIA

Cõdigo
01
02
05

Oescri~o

Dias

lençol santista
Pijama completo
Bata Para Acompanhante

Valor
3
3
3

0.!10
0.38
0,33
1,32

REFEIÇÕES
Cód!IIO
02
04
07
08
011
10
11

Dias

Descri~o

Valor

6:00

3
3

Almoço Acompanhante
Cela Acompanhante
Almoço do PaCiente
Merenda do Paciente
Jantar do Paciente •
Ceia ao Paciente
Dieta Geral do Paciente

1,<46
2,47
0,45
2.61
0,42
8117

3
3
3
3

3

22,31

EXAMES
coo;ao
030

Quantidade

Descri~ o

Valor

3,2i
3,21

Hemograma

TOTAL OE GASTOS REALIZADOS

372,92

ESTA CONTA FOI PAGA COM SEU IMPOSTO
SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS
UM DEVER DO ESTADO

3e2

{( A Comissilo

qq

tenninatlva)}

~

de Assuntos Sociais - decisão

ANAIS DO SENADO FEDERAL

550

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a Mesa, projeto. de resolução que será
lido pelo Sr. 1.0 Secretário em exercicio, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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Art. 6" A ComiSSão Diretora adotará as medidas regulamentares e COfllllemenlares necessárias ao
cumprimento do disposto do art 1~desta Resolução.
Art. 72 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 8" São revogadas as disposições em contrário.
Justificaçao

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO- 120, DE 1995
Da Comissão Diretora, que "extingue o órgão especial de Representação
do Senado Federal no Rio de Janeiro".

O Senado Federal resolve:
Art 1~ Fica' extinto o Órgão Especial de Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro
(RSFRJ).
Art. 2.0 A Comissão Diretora nomeará o inventariante para promover, no prazo de 30 (trinta) dias,
o levantamento circunstanciado de todos os bens,
atualmente tombados nas dependências do Órgão,
indicando os que são suscetíveis de utilização, os lnservíveis. bem como os pertencentes a outras entidades da Administração e que devam ser restittidos.
Parágrafo único. Os bens inservíveis serão
alienados na forma da legislação vigente e os demais serão transferidos para Brasma, com a respectiva redistribuição segundo as necessidades da Administração.
Art 3!! O Senado Federal promoverá, em até
180 (cento e oitenta) dias';' o distrato do termo de
ocupação das dependências atuafínente ocupadas
no Rio de Janeiro, bem como dos contratos para
prestação de serviços e aquisição de bens naquela
cidade.
Art ~ Os servidores atuaimente lotadós na
Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro serão progressivamente transferidos para Brasília, devendo o processo estar concluído no prazo
máximo de 180 (cento e ottenta) dias, adotando-se o
seguinte crttério:
a) inicialmente os solteiros;
b) a seguir, os casados sem filhos; e, por fim,
c) os casados com filhos.
.
Parágrafo único. No prazo referido no caput, o
Senado Federal examinará, prioritariamente, os pedidos de requisição dos servidores lotados na Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
Art. ~ As funções comissionados relacionadas
no anexo desta Resolução são consideradas vagas
e serão extintas ou transformadas no processo em
curso de Refonna e Modernização do Senado Federal.

O presente Projeto de Resillução disciplina o
processo de extinção do Órgão Especial de Repre- · · ·
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro, consoante deliberado pela Comissão Diretora.
A extinção do referido órg!io faz parte do processo de modernização liderado pelo Presidente do
Senado Federal e conduzido pelo Grupo de Reforma
e Modernização. Tal iniciativa representa importante
passo para uma utilização mais adequada dos recursos humanos (61 funcionários lotados na Representação) e alocação mais eficiente dos recursos financeiros, hoje gastos numa atividade que não mais
se justifica.
Por outro lado, a extinção representa ainda o
desejo expresso pelos Senadores em Questionário
formulado pelo Grupo de Refonna e Modernização e
a deliberação de Plenário, cabendo à Comissão Diretora decidir sobre a melhor forma de operacionalizar a extinção do órgão.
O mais importante talvez a mencionar. é a repercussão favorável que essa medida terá sobre a
imagem pública do Senado, que passa a questionar
seus processos e procediméntos na direção da maior
eficiência administrativa e da redução de custos.
É previsto, num primeiro momento, a realização de levantamento circunstanciado de todos os
bens tombados nas dependências da Representação, devendo ser discriminados os suscetíveis
de utilização, para futura transferência para Brasffia,
os inservíveis, a serem alienados na forma da legislação vigénte, e, finalmente, os pertencentes a outros órgãos, que deverão ser restituídos.
Contempla-se, por igual, o sucessivo distrato
de todas as relações obrigacionais ora vigentes, inclusive daquelas relativas à ocupação de espaços físicos. As dependências ora utilizadas no ãinbito do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, poderão
ser preservadas pela Comissão Diretora, caso resolva manter um núcieo de atendimento e apoio aos
Senadores.
A transferência dos servidores afualmente lotados na Representação dar-se-á de fonna progressiva, devendo estar concluída no prazo máximo de
180 (cento e ottenta) dias. No curso do referido pra- .
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zo 0 Senado examinará, prioritariamente, os pedirelativos a estes servidores. Com
a extinção do órgão, não mais se justifica a existência de um quadro de funções comissionadas.
Caberá à Comissão Diretora baixar as medidas
regulamentares que se imponham de tal sorte que
até 180 (cento e oitenta) dias todos os procedimen·· ·
·
tos estejam concluídos.
Sala da Comissão Diretora, 26 de outubro de
1995. - José Samey - Renan Calheiros - Julio
Campos - Odacir Soares - Emades Amorim Teotonio Vilela Filho- Ney Suassuna.
FUNÇÕES COMISSIONADAS EXISTENTES NA
REPRESENTAÇÃO DO SENADO FEDERAL NO
RIO DE JANEIRO

do~ de requisição

Quantidade
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Denominaçao

Sim bolo

01

Diretor

FC-8

03

Chefe de Serv.k:Q. •

FC-7

03

Assistente Técnico

FC-8

07

Chefe de Secão

FC-5

01

Secretário
Representa<;:!io

10

Auxilar
de
Administrativo

de

.
Apoio

FC-5
FC-3

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a
Mesa, durante 5 dias úteis, a fim de receber emendas, nos terrnps do art. 401, § 12, do Regimento lntemo, findo este prazo será despachado às comissões competentes.
Sobre a mesa requerimentos que setão lidos
pelo Sr. 1Q Secretário em exercício Senador Nabor
Júnior.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO DE NQ 1.332, DE 1995
Senhor Presidente, ·
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2º- da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas oo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
1 - Projeção dos números da balança comercial brasileira até o final do correnta ano;
2 - Projeção dos números do balanço de pagamentos brasileiro para o mesmo período.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Gilberto Miranda

(A Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO DE~ 1.383, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigos 50, § 22 da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento lnterno do Senado Federal sejam solicitadas à Senhora
Ministra de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo, as seguintes informações.
1 - Projeção dos números da balança comercial brasileira até o final do corrente ano.
2 _ Projeção dos números do balanço de pagamentos brasileiros para o mesmo período.
Sala de Sessões, 26 de outubro de 1995. - Senadar Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO NQ 1.384, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e
50, § 22, da Constituição Federal, combinados com
os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado
Federal, ao Ministro de Estado da AeronáuticaJ seja
encaminhada a esta Casa, cópia dos documentos
"Plano de Importação do Futuro Sistema de Comunicações, Navegação e Vigilância/Gerência de Tráfego Aéreo (CNS/ATM) e do "Plano de Implantação
Antecipada - Utilização do ·GPS", elaborados pela
Diretoria de Betrônica e Proteção ao Võo.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995.
Senador Gilberto Miranda

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art 216 do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara que dispõe de 20 minutos.
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, já tivemos
oportunidade de afirmar neste plenário, desta tribuna, que a nossa campanha eleitoral, no período em
que concorremos a uma vaga para o Senado Federal, tivemos oportunidade de fazer uma pregação
muito intensa e muito repetida sobre, entre outros temas, a necessidade de uma reforma das nossas instituições e de modo específico uma retorma política
e também sobre o funcionamento do Senado daRep(blica E de alguma maneira estas nossas idéias tiveram uma ampla repercussão e um acolhimento
por parte do eleitorado, tanto assim que fomos elei- ·
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tos com a votação generosa que nos foi dada pelo
povo cearense ao que esperamos servir com dedicação e espírito público. E entre e5sas refonnas,
que nós preconizávamos, essas idéias que nós lançávamos ao debate, uma delas era sobre a duração
do mandato do Senador. Ttvemos oportunidade de
fazer uma ampla pesquisa, consultando embaixadas, governos de outros países, tanto desenvoMdos
como subdesenvolvidos, para avaliarmos qual a duração dos manda!os nesses países.
Com base nessa pesquisa, verificamos que o
caso do Brasil é, realmente, sui generis, porque,
salvo a França~ o Senado tem características especiais, salvo engano, o mandato de Senador é de
nove anos - e o Canadá, onde os Senadores têm
manda!o vitalício, não há caso algum de manda!o de
duração de oi!o anos para o Senado.
Mostramos que, a nosso juízo, havia necessidade de se rever isso. Esperávçunes mesmo que, no
bojo dessa discussão sobre refonnas politicas, lei
dos partidos políticos. nova le.i eleitoral, se aprofundasse essa discussão. Todavia, vimos que o que se
produziu até agora foi uma pífia lei eleitoral para o
ano de 1996, e uma lei de partidos políticos que talvez ainda precise ser aperfeiçoada •
Há uma comissão no Senado dedicada a estudar os problemas da refonna política. Temos dito,
várias vezes, que acreditamos que o último capitulo
da transição democrática será escrito com uma nova
lei elei!oral, com uma nova legislação político-partidária. enfim, com uma reforma política que dê uma
maior consistência às nossas instituições políticas,
ao nosso processo eleitoral, uma maior clareza, uma
maior democratização, que realmente contribua para
aperieiçoar as nossas instituições e o nosso processo político-eleitoral. Aí, sim, acreditamos que estará
de fato concluída a transição.
Ainda considero o Governo do Presidente. Fernando Henrique um capilulo, talvez o penúltimo dessa longa, demorada transição política que temos experimentado no Brasil.
Eu queria hoje, especificamente, fazer um pronunciamento a respeito dessa questão da duração
do mandato dos Senadores.
Entre as questões que levantamos, por ocasião
do debate no período eleitoral, obteve grande repercussão, particularmente entre os eleitores, a proposta de trabalhar no sentido de rever, para as próximas
legislaturas, a duração do mandato dos Senadores.
Não se trata aqui de cassar mandato de ninguém,
até porque todos que estão aqui foram eleitos por
~m penado de oito anos. O que pretendemos é colo-

Ourubro de 1995

car em debate a discussão de qual seria o prazo
ideal para a duração desse mandato.
Nenhum de nós ignora a grande expectativa
que tem o elei!orado de que todos os que aqui se
encontram trabalhem no sentido de que esta legislatura dê um significativo passo na direção do aperieiçoamento das nossas práticas legislativas, em busca
de um padrão evoluído de moralidade e eficiência
Em todas as ocasiões em que temos mantido
contato com o cidadão comum, a imprensa e mesmo
os selares mais representalivos do conjunto social
em nosso Estado, este compromisso de campanha
me tem sido lembrado como uma proposta pertinente e que merece da nossa parte a atenção que a ela
temos dado, efetivamente.
Defendemos a redução do manda!o dos Senadores da República. Oito anos é um período longo
demais, suficiente para que se di$1anciem dos compromissos eleitorais e se tomem mais influentes no
conjunto de decisões do mandatário aqueles aspectos conjunturais, muitas vezes alheios às. expectativas geradas pelo clamor popular que experimentamos durante as nossas campanhas.
-Este é um País jovem. Vive o Brasil um processo acelerado de mudanças. As etapas de consolidação do regime democrático, a luta intensa que temos
que travar para vencer o enorme desafio de sanar
as profundas carências sociais e a imperativa necessidade de atualizar a nação com os grandes sallos
culturais e tecnológicos deste final de século impõem uma adequação permanente da nossa agenda
política.
O quadro conjuntural em que muitos aqui foram eleitos modificou-se radicalmente. Foram conduzidos a esta Casa no contexto de detenninadas
circunstãncias, hoje muitas delas inteiramente s~.pe
radas. Não havia CPI do Orçamen!o, o impeacfl.
ment do ex-Presidente Fernando Cofiar, a Queda do
Muro de Berlim e O· Mercosul, quando boa parte de
nós aqui chegamos. Era uma outra época, quase,
embora faça tão pouco tempo!
À parte dessas colocações, que levam em conta as condições específicas do desenvolvimento da
história contemporânea de nosso país, há outras referências que apóiam nosso ponto de vista
. Raros, rarissimos são os países do mundo que
elegem seus cidadãos para períodos tão longos de
manda!o.
Há funções que corresponderiam às de senadores, de caráter vitalício, inclusive com direitos hereditários, como parle da Câmara dos Lerdes, da Inglaterra. Em alguns países, como o Ganadá, são no- •

Outubro de 1995

. ANAIS DO SENADO FEDERAL

meados pelo Primeiro-Ministro e seus mandatos duram até os 75 anos de idade.
Atribuo essa fixação do mandato de Senadores
no Brasil a 8 anos, ao fato de que, no Império, eram
vitalícios. Com o advento da República, não podendo persistir na vitaliciedade, estabeleceu-se um tempo de mandato que é, considerando-se a situação
dos demais países, longo.
Há países, como a Alemanha, onde os senadores são indicados pelos governos estaduais. Lá, os
vo10s de um estado só podem ser dados pela unanimidade de seus senadores, que variam entre três e
seis representantes.
Na França, os senadores são eleitos pelo vo10
indireto de um Colégio Elei10ral. No Chile, há uma
fórmula mista, onde uma parte é eleita pelo vo10 direlO e outra, de senadores designados.
Mas onde o Senado Federal é integralmente
elei10 pelo voto direto do conjun,to dos cidadãos, seja
por representação local, como no México ou na Espanha, ou nacional, como no Paraguai, ele nunca o
é por um período tão longo coino no caso brasileiro.
A quase totalidade dos países de regime democrático cujos senadores são eleitos pelo voto direto, tem um mandato situado numa .faixa entre quatro e cinco anos, nunca superior a seis anos e, em
alguns casos, com renovação parcial entre quatro e
dois anos.
Em sua proposta de Emenda Constitucional
que dá nova redação ao arl 46 da Constilúção Federa!, o Senador Eduardo Suplicy propõe - e tive o
prazer de subscrever com S. Exª essa proposta de
emenda constitucional e de, com S. Exª, coletar assinaturas dos Exm"s Srs. Senadores - a redução do
mandato dos Senadores para quatro anos.
Entendeu o nobre Senador que é pressuposto
do regime democrático a realização de eleições gerais periódicas, não devendo, como diz a justificação
da proposta, "o lapso de tempo entre as duas consuitas populares ser por demais extenso".
Na democracia representativa, as eleições não
têm apenas função designatória, mas constilú-se
numa forma direta de participar na formação da vontade de governo e no processo político.
Mesmo nos Estados Unidos, onde o Senado
de lá é o que mais se aproxima das características
do nosso, o mandato é de seis anos. Quer dizer, não
há caso algum, salvo as exceções às quais me releri, para o acesso ao Senado, para a eleição, para a
escolha para o cargo de Senador - as situações são
diferentes, são escolhidos, são indiretos etc., como é
o caso do Canadá e da França - na.'l democracias
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mundiais que consultei, de tão longo tempo de duração para um mandato de Senador.
A revisão constante do desempenho parlamentar, a reverificação constante da fidelidade que o
corpo legislativo mantém com as aspirações que o
fizeram representante legitimo da vontade popular, é
um fa10r importante para que se dê ao processo de
mudanças de que o País tan10 necessita o "oxigênio
da alternância" e da constante atualização.
Por isso, apelo aos nobres Senadores que
subscrevam a proposta do Senador Suplicy para
que a questão possa ser melhor avaliada em seu
mérito e procedência pelo conjunto de mandatários
que compõem a atual legislatura, marcada pelo signo da renovação e do reencontro com as expectativas populares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Exª
dispõe de cinco minutos, para uma comuniCãção
inadiável.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o
Ministério da Ciência e Tecnologia, com apoio das
Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, realiza, nesta semana, uma exposição de aiguns feitos das entidades brasileiras para implementação e renovação de recursos tecnológicos.
Entre os expositores, quase todos apoiados em
recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq), está uma representação da Universidade Federal da Paraíba UFPB.
A UFPB, por seu Campus 11 sediado na cidade
de Campina Grande, tem um grande centro tecnológico, reconhecido em todo o Nordeste. Tem sido
considerado, por pesquisa e por avaliação do Ministério da Educação, centros de excelências para a
boa formação profissional e de desenvolvimento de
novas tecnologias.
Os expositores que aqui representam a UFPB,
campus de Campina Grande, trazem inovaçõestecnológicas que representam muito para a Região
Nordeste.
Dois experimen10s são de salutar importância,
inclusive com referência na imprensa: um é o dessalinizador de água, que permite a utilização de água
salobra retirada em poços artesianos (tubulares)
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para utilização ao consumo humano e para irrigação, evitando assim a desertificação, bem como propicia a utilização de águas do mar em áreas lttorãneas. Outro experimento é um processo singular de
utilização de energia alternativa; trata-se de processo de quebra da molécula da água, separando oxigénio de hidrogénio e aprovettando este elemento
químico como combustível.
As experiências podem ser vistas por qualquer
um, agora mesmo, no Salão Negro do Congresso
Nacional.
Os professores paraibanos que aqui representam a UFPB sentem-se honrados em demonstrar
a capacidade brasileira - e, em especial da cidade
de Campina Grande - de criar novos recursos tecnológicos apesar da situação aflitiva com que as políticas governamentais têm tratado os centros de tecnologias no País.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
convidar os Srs. Senadores e 'as Sr"s Senadoras a
visttarem os stands da exposição, em especial o da
Paraíba, onde estive há poúcos instantes e pude
constatar esse avanço tecnológico, principalmente
do processo de dessalinização da água de poços tubulares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a
palavra o nobre Senador gaúcho Pedro Simon.
(Pausa)
S. Exª declina da palavra
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, que dispõe de vinte minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje
a tribuna desta Casa a fim de fazer parte do debate
para o qual praticamente o Brasil inteiro tem voltado
suas atenções. Diz respeoo à reforma administrativa
que tramtta no Congresso Nacional.
Ao Senado Federal,.na verdade, tem sido relegada uma condição de coadjuvante, de acessório,
na discussão e na definição das emendas constitucionais que têm sido encaminhadas pelo Poder Exe- cutivo ao Congresso Nacional.
Ainda há pouc:O,'o eminente _Senador Lúcio Aicântara questionava o mandato de oito anos para
Senadores e nos informava que assinou, conjuntamente com o Senador Eduardo Suplicy, uma emenda que reduz em quatro anos o mandato dos Senadores. Acredoo que não é com a redução do mandato de Senador que esta Casa vai ocupar a sua real
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dimensão, vai desfrutar dos seus reais direitos, de
que hoje abre mão.
Sou um contestador veemente dessa posição
de acessório que o Senado tem adotado, sobretudo
quanto às emendas constitucionais emitidas pelo
Governo Federal.
Quero participar dos debates e acredito que
vários Senadores também estão ansiosos para participar desse debate da refonna administrativa, mas,
infelizmente, quando essa emenda chegar a esta
Casa, confonne aconteceram com outras emendas,
praticamente já virá tudo acertado, todas as arestas
aparadas e seremos mais uma vez um órgão homologatório.
_ Distingo bem a ação do Senado em relação às
emendas constitucionais e em relação aos projetas
de lei. Ontem, tivemos uma sessão histórica neste
ano no Senado Federal, quando ficamos praticamente até às 20h debatendo um projeto de grande
importância para o País, o Projeto de Lei das Direbizes e Bases da Educação.
Tenho certeza de que esse tema ainda o.cupará muito do nosso tempo, porque o projeto retomará
ao Senado dentro dos próximos dias, com algumas
emendas adicionadas, quando teremos, então, a
condição de discutir e votar o projeto e as emendas
oferecidas pelos Senadores.
Mas, com relação às emendas constitucionais,
realmente o Senado está deixando a desejar, está
precisando dar à Nação uma resposta da sua competência, da sua função. Recordo-me muito bem
que o Senador Bernardo Cabral tem questionado
muito a escassez do discurso e da oratória; eu diria
que nós questionamos inclusive a eficácia do julgamento do Congresso Nacional quanto ao mérito das
medidas que estão sendo enviadas.
Vimos, há dois dias, que o que prevaleceu na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não
fOi a consciência e a convicção dos Deputados Federais, mas a pressão, a ameaça de usar a caneta
pelo Presidente da República; ou seja, o poder politico
foi que prevaleceu e não a juridicida:le da emenda
A Comissão de Constituição, Justiça e de Re- dação não interessou discutir, naquele momento, se
a emenda proveniente do Governo era constitucional
ou inconstitucional. Ali travou-se uma batalha entre
governistas e aliados oposicionistas à tese da quebra da estabilidade e de outros pontos incluídos na
refonna administrativa
Ora, o Presidente da República foi vítima de
uma ditadura que grassou no País, foi um dos contestadores dos atas institucionais que cassaram di-
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reitos políticos, foi um dos exilados e, agora, comanda a cassação dos direitos individuais dos cidadãos
brasileiros.
Tenho certeza de que o PSDB, partido do Presidente da República, votou favoravelmente à estabilidade quando da elaboração da Constituição de
1988. Os ilustres membros do PSDB, do qual já fiz
parte ·inclusive, _apoiaram essa tese da estabilidade,
sob a argumentação de que contribui para o aperfeiçoamento do serviço público.
Agora, o Partido do Presidente da República,
comandado por Sua Excelência, uma das vitimas do
governo militar, propõe a cassação desse direito
constitucional dos cidadãos braSileiros, dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais. E
sob que argumento? Sob o argumento de que os
Estados estão com suas folhas inchadas, de que os
Estados não dispõem de recursos para pagar seus
servidores.
Estou encaminhando à 'Mesa do Senado um
requerimento pedindo a formação de uma Comissão
Especial para estudar a real. situação administrativa
dos Estados, porque não estou convencido do esforço dos governadores para conter os gastos. Temos
informaçães de que governadores que assumiram o
mandato em janeiro já elevaram ertl muito as folhas
de pagamento dos servidores. Recentemente, o Senador Esperidião Amin nos ofereceu informaÇÕes
sobre o Estado de Santa Catarina, onde o Governador criou, aproximadamente, 1.200 cargos comissionados, elevando sobremaneira a folha de pagamento e as despesas com pessoal naquele Estado; criou
aproximadamente cinco órgãos ....
Pelo Brasil inteiro o mecanismo de contratação
por essa forma de contrato administrativo, onde o.
servidor assina um contrato de três meses, renovável por mais três, depois por mais três e, depois, por
não sei mais quanto tempo tem causado prejufzos
enormes nessa balança das contas dos Estados.
Então,-e5se argumento não é convincente.
O Governo Federal reconhece a estabilidade
na sua emenda constitucional como um principio importante para a eficácia do serviço público, tanto que
o mantém para aquelas carreiras típicas de Estado.
Ou seja, reconhece a importãncia da estabilidade
para uma determinada categoria de servidores e deixa o servidor da educação, da saúde, da segurança
pública e uma série de outros servidores, que executam também funções importantes dentro do Estado,
sem a estabilidade.
Quando discuto estabilidade - e já vi outros Senadores defendendo esta mesma tese - realço que o
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importante, neste momento, não é admitir que quem
já adquiriu esse direito deve permanecer com ele e
quem não está amparado pela Constituição Federal
deixará, definitivamente, de usufrui-lo. O principio
tem que ser igual para todos.
Assim, neste momento, em meu nome e em
nome do PDT - o Partido tem-se reunido para discutir, insistentemente, esse assunto e fechou questão
sobre ele -, declaro que nós não aceitamos e não
concordamos .com os argumentos do Governo Federal para a quebra da estabilidade.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. ExA um
aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o
aparte ao eminente Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres - Senador Sebastião
Rocha, apesar de pertencer ao Partido do Governo,
o PSDB, na semana passada fiz um pronunciamento
aqui discordando da quebra da estabilidade. Primeiro, porque continuo convencido de que a Constitt.ição não pode ser emendada para violar direitos, sou
da corrente que entende assim; segundo, porque
penso ser uma tremenda violência, sobretudo oom
os concursados - já nem falo daqueles que foram
estabilizados quando tinham cinco anos por ocasião
da promulgação da Constituição, mas o cidadão que
se dispôs a enfrentar um concurso público de títulos
e provas, porque sabia que depois de dois anos de
estágio probatório adquiriria estabilidade, vê agora
esse direito ser revogado por nós Congressistas, via
emenda à Constituição. Isso me parece uma violência inominável. V. Exª falou em pressões. Duvido
que eu sofra pressões. Ninguém vai fazer pressão
sobre mim porque assumo mesmo. Não devo nada
ao Governo e só vou votar com ele de acordo com
minha consciência. E, no caso da estabilidade, V.
ExA tem toda razão. Tenho muito receio de que isso
sirva para mesquinhas perseguiçães políticas nos
níveis estadual e municipal
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o
aparte de V. Exª, cuja posição já conhecia. Mesmo
sendo membro do Partido do Presidente da República, V. Ex" tem tido a coragem e a autenticidade de
se pronunciar e agir de forma independente, não só
em relação a esse tema, mas também em relação a
outros assuntos, quando algumas vezes V. Ex" tem
discordado de posiçães, sobretudo da área econômica do Governo.
Ontem, participando da abertura do Encontro
Nacional dos Conselhos Regionais de Medicina,
ouvi o Ministro Adib Jatene fazer uma ponderação,
que julguei muito pertinente, em relação a esse
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tema. Dizia S. Ex• que é preciso, neste País, restaurar as carreiras do servidor público. É isso que diminui a eficácia, a eficiência, os resultados que toda a
sociedade espera do nosso servidor público e dos
nossos serviços públicos.
·
O Sr. Epitacio Cafeteira - Concede-me V. Ex•
um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o
aparte a V. Ex•
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Sebastião Rocha, na realidade, quem não depende da
estabilidade não sabe que ela é um patrimõnio familiar, uma garantia de uma famíliá. O chefe de família
· tem aquilo como garantia de que vai criar seus filhos. Volto a dizer: muito funcionário deixa de aceilar
um emprego onde ganharia muito mais do que no
serviço público porque perderia a sua estabilidade,
que é a sua garantia Então, na hora em que o Governo manda a emenda propondo o fim da estabilidade, ele cria um clima da instabilidade. Aprovado
ou não, daqui até esse assunto ser resolvido, a instabilidade está instituída. Foi como aquela história
de se
com a aposentadoria por tempo de
serviço, que fez com que uma quantidade enorme
de funcionários se aposentasse, mesmo sem querer,
por medo das possíveis conseqüências. Hoje, nós
não vemos o funcionário tranqüilo. O funcionalismo
público federal, estadual e municipal está assustado.
E eu não tenho dúvida de que,-quebrada a estabilidade, o governo passará a coagir fortemente durante as eleiçéles municipais e estaduais, o que vai criar
uma situação difícil em termos de administração. Se
temos, no Nordeste, municípios onde as fammas se
acabam, se matam, por que não vão âemitir os adversários? Vão demitir todos. Essa é uma realidade
que o Sr. Bresser Pereira não conhece e mLitos políticos fazem de conta que também não conhecem.
Parabenizo V. EX! pelo seu pronunciamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o
aparte a V. Ex•. É muito importante observar que a
tendência do Scenado, com relação a essa matéria,
parece que tende ao equilíbrio. Teremos certamente
grandes debates aqui, e parece-me que, desta vez,
o Senado deixará de ser um órgão homologatório. E
isso muito me anima
O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Permitirei daqui
a alguns minutos, Senador Geraldo Melo. Antes,
gostaria de comentar uma das posições do Senador
Epitacio Cafeteira referente aos direitos previdenciários. Esses são outros direitos que o Presidente da
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República, com a sua caneta - porque Sua Excelência próprio diz que a caneta que nomeia é a mesma
que demite -, pretende cassar dos servidores ou dos
cidadãos brasileiros - porque aí não diria respeito
somente aos servidores públicos, mas a todos os
trabalhadores de nosso País.
. Essa ameaça também está presente e o interessante é que o.Govemo dizia, em janeiro ou fevereiro, que a reforma previdenciária era fundamental,
era essencial para o equilíbrio das contas públicas e
que, se não votássemos, com a urgência necessária, a reforma da Previdência o País não iria suportar o õnus daquilo que se gasta hoje com os nossos
aposentados e pensionistas. No entanto, até hoje
essa emenda tramita na Câmara dos Deputados,
não foi ainda discutida no seu mérito e não sei se
durante o mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso ela será votada conclusivamente.
Isso prova que o Governo age muito por intuição, por emoção.
·
Nessas duas matérias, espero ver o Senado
com uma posição autêntica, independente, acima de
qualquer pressão, com a mesma postura daqueles
parlamentares, da base governista, que resistiram
bravamente na Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação, inclusive a Bancada da Paraíba, mesmo sob a ameaça de demissão de seu Ministro. Até
o próprio Presidente da Comissão, Deputado Rober-.
to Magalhães, absteve-se, em função da lealdade a
seu Partido, mas não mudou sua opinião sobre a
matéria. Também o Relator, Deputado Prisco Viana,
e assim por diante.
Concedo o aparte ao nobre Senador Geraldo
Melo.
o Sr. Geraldo Melo - Senador Sebastião Rocha agradeço a oportunidade que me dá de participar do seu discurso. Queria abordar dois aspecfos
do que V. Ex• colocou. Primeiro, começando pelo
fim, quando V. Exª sugere que o Governo aparentemente estaria tentando enganar o Congresso quando anunciou que era importante a aprovação da reforma da Previdência, pois os efeitos sobre as finanças públicas seriam desastrosos se não acontecessé. Não aconteceu, e a verdade é que teve efeito
desastroso, tanto que está aí País sem recursos
para tapar buracos das estradas, para a manutenção da infra-estrutura, para a educação, para a saúde; tema, aliás, que muito comoveu V. Ex• e que levou este Senado a chegar ao extremo de criar um
imposto novo, uma contribuição nova para financiar
a saúde. Logo, o Governo não estava enganando a
sociedade quando falava nas dificuldades que advi-
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riam da ausência de providências em relação àquele
assunto. Quanto à questão da reforma administrativa, é um grande projeto multifacetado, é essencialmente uma proposta de modernização do serviço
público, mas o que se discute é exclusivamente a
questão da estabilidade, que é, a meu ver, por mais
que se tenha criado toda uma celeuma em tomo
dele, um aspecto secundário do problema O mais
importante é discutir a concepção da reforma, em
que grau, efetivamente, aquela proposta moderniza
o serviço público. Quando digo que a questão da estabilidade é secundâria, não falo do ponto de vista
do servidor. Se fosse apenas a questão da estabilidade, talvez o Governo não tivesse se exposto ao
desgaste de propor semelhante coisa, porque de
fato ele tem, na estrutura jurídica do Pafs, remédios
para os excedentes e as temeridades que foram praticadas com relação à fixação de salários absurdos
em alguns segmentos, que respondem pelo desequilíbrio das folhas do serviçO público em muitos lugares. A Constittição Federal, em seu art 37, inciso
XI - que o nosso eminente Senador Bernardo Cabral
me corrija, se eu estiver enganado na minha interpretação, no meu entendimento -, já prevê que a lei
fixará o limite máximo de remuneração dos servidores e a relação de valores entre a· maior e a menor
remuneração dentro dos três Poderes. A Consti!t.ição prevê esses limites, estabelece para cada Poder
os limites de remuneração: no Legislativo, a remuneração dos Parlamentares; no Executivo, a dos Ministros; e, no Judiciário, a dos Ministros do Supremo.
Mas o inciso XII .diz muito claramente que em nenhum dos Poderes a remuneração poderá ser superior à do Executivo. Quer dizer, o Executivo é um paradigma e, portanto, o limite máximo estabelecido
pela lei é a rnaior remuneração do Executivo. Logo,
os Poderes Executivos, Federal e Estaduais, têm o
poder inclusive de reduzir salários pagos em desacordo com essa norma. O art 17 das Disposições
Transitórias diz:

os

vencimentos, a remunera"Ãrt. 17.
ção, as vantagens e os adicionais, bem
como os proventos de aposentadoria que
estejam sendo percebidos em desacordo
com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se
admitindo, neste caso, invocação de direito
adquirido ou percepção de excesso a qualquer título."
Ou seja, para reduzir salários e afetar o custo
do funcionalismo público, o remédio jurídico já exis-
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te. O essencial, portanto, na proposta administrativa
é o grande projeto de modernização do serviço público no Brasil.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Geraldo Melo, vou voltar insistentemente a esse tema,
porque também, como V. Ex", concordo plenamente
que a estabilidade não é a questão central do projeto do Governo, mas ele a transformou em questão
central.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Sebastião
Rocha, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Exª,
comprazer.
O Sr. Bernardo cabra! - Estava tentando não
entrar no debate, até pelo prazer de ouvi-lo. Não
queria interroflllê-lo. Mas o Senador Geraldo Melo
referiu-se à modernização do serviço públiCo. Quero
juntar minhas palavras às de V. Exª, solidarizandome com V. Ex", para dizer ao nobre Senador Geraldo Melo que não é bem assim. Tudo isso tem um
único culpado, que se chama sistema presidencialista de governo. Se estivéssemos no sistema pariamentarista, estaríamos com um nível de funcionalismo público absolutamente perfeito. Cairia o Primeiro-Ministro, e estaríamos sempre com um boi'n funcionalismo público, como acontece nos governos
parlamentaristas, e nem por isso se fala na modernização. Numa outra oportunidade, poderei trocar
idéias com V. Ex>- a respeito do instítu10 da estabilidade, que está sendo visto inequivocamente por
uma ótica errada com relação à de V. Ex" e à minha
Vamos discutir mais profundamente esse assunto,
mas a discussão mais profunda somente ocorrerá
quando implantarmos o sistema parlamentarista de
governo. Meus aplausos a V. Exª, Senador Sebastião Rocha, que, sendo médico, está fazendo uma
cirurgia no campo jurídico.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Agradeço a contribuição de V. Ex".
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que
vim de um partido pariamentarista, sistema que defendi e em cuja campanha me engajei, embora hoje
esteja num partido eminentemente presidencialista,
queéoPDT.
Em atenção às palavras do Senador Geraldo
Melo sobre Previdência, eu queria deixar no ar essa
pergunta, para que S. Exª, em outra oportunidade,
nos ofareça sua contribuição: se é tão importante
para o País a reforma previdenciária, por que o Governo a mantém congelada na Câmara dos Depulados?
O Sr. Geraldo Melo - É o Congresso que está
prendendo.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Por que o Govemo não usou a mesma pressão da caneta, que
ameaçou usar para demitir Ministros e para expurgar
aliados na questão da reforma administrativa? Por
que não fez o mesmo com relação à reforma previdenciária? O Governo titubeou, fraquejou e se mostrou impotente diante dessa realidade dura que coloca o Senador Geraldo Melo, que é a Previdência
neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
com base no art 14, item 11, letra "a" do Regimento
Interno, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V.
por cinco minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, eu
gostaria de manifestar o me,u espanto, mais urna
vez, nesta Casa. com relação ao modo como Brasília está sendo administrada. Preocupo-me demais,
principalmente no que diz respeito à segurança pública.
Nesses ütimos dias, um arquiteto foi morto por
falta de segurança pü:llica no cenjro da Capital da
República; à noite, um jovem de vinte e dois anos
também foi morto pela polícia na W3 Sul; dois irmãos foram assassinados anteontem em Planattina;
uma criança de 4 anos foi sequestrada, coisa que
nunca acontecia em Brasflia. Isso está gerando uma
insegurança total na Capital da República
O Correio Braziliense de hoje plillica um ecfitorial, intitulado "Capital do medo", que gostaria de
ler para que ficasse registrado nos Anais da Casa

Ex•.

"Brasflia está assustada. No espaço de
poucos dias, tomou-se palco de numerosos
- e violentos - crimes, que evidenciam a Iragilidade de sua estrutura de segurança pública. É preciso fazer algo - e já.
A capital do país, sede dos poderes
constitUídos da "República e hospedeira do
corpo diplomãtico intem~onal, não pode
transformar-se em alvo indefeso da ação de
quadrilhas. A propagação de delitos diante
das inaiores autoridades do país tem efeito
psicossocial adverso, na medida em que
contribui para disseminar a perigosa crise de
confiança.
Sabe-se que a crise social é uma das
causas da criminalidade urbana O desemprego, a falta de perspectiva econOmica e o
êxodo rural somam-se perversamente para
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gerar caldo de cultura favorável à expansão
do crime e da violência Brasffia, nesse santido, tem sido uma das cidades mais atingidas pela crise. É um dos alvos predUetos da
migração desordenada.
Quanto a isso, as ações cabíveis são
de natureza estrutural e extrapolam o âmbito
das iniciativas paroquiais. No plano dos govemos estaduais ou das prefeituras, cabem
medidas atenuantes, de cunho assistencialista, mas as raízes da crise dependem de
políticas mais amplas, de abrangência nacional.
~ Seria inexato, no entanto, supor que
apenas a crise social explica a propagação
do crime e da violência - sobretudo o dascontrole das autoridades diante deles. A ineficiência da estrutura de segurança, caso
notório do Distrito Federal, é fator fundamental de estímulo à criminalidade.
Polícia desequipada e desestimulada
por baixos salários e falta de políticas específicas de segurança são dois dos principais
motivos para explicar o recente boom de
violência em Brasilia.
É preciso conjugar ações na área secial - e o programa do PT é pródigo em seu
receituário - com providências repressivas
clássicas. O maior estímulo à ação dos bandidos continua sendo a ausência de polícia
nas ruas.
A onda de crimes que varre a cidade e assusta sua população - decorre basicamente da escassez de mãCK:Ie-obra policial
para protegê-la. Os criminosos estão atentos a essas circunstâncias, sobretudo os
que operam em ações mais sofisticadas,
como 0 seqüestro, monitoradas por quadrilhas nacionalmente organizadas.
A vulnerabilidade de Brasflia gerou o
eslimlio necessário à presente investida em
série dos criminosos. A expectativa da pópulação é de que o GDF reaja ao cerco e invista
com maior so6dez nesse setor. Não lhe falta
mãcHitHlbra qualificada no comando da Secretaria de Segurança É preciso, no entanto,
que haja decisão política de investir no selor.
Quantos crimes (e vítimas) mais serão
necessários para que o governo decida finalmente agir?"

Esse é o editorial do Correio Braziliense, Sr.
Presidente, plillicado na data de hoje, que aborda
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um assunto que realmente preocupa a todos os brasilelfos.
Hã também outros setores que preocupam,
como a educação e a saúde pública. No entanlo, Sr.
Presidente, acabo de vir do Congresso Nacional,
onde fui defender recursos da ordem de R$3 milhões para a saúde pública de Brasília, para que a população tenha recursos que promovam e garantam
seu acesso aos serviços bãsicos de saúde, proporclonando assistência médico-sanitãria por meio da
rede hospitalar e dos ambulatórios e poslos de saúde do Distrito Federal. Infelizmente, a sessão foi
suspensa porque o PT a obstruiu. Frár\camente, não
entendo por que o PT estava obstruindo a sessão.
Dois pariamentares do Distrilo Federal obstruíram a
sessão, que tratava de recursos para o Distrilo Federal e para o pagamenlo de pessoal, tanlo da ãrea federal, quanlo do Congresso Nacional. É lamentável!
Era o que tinha a dizer. _
Muilo obrigado.
·
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison lobão, para
•
uma comunicação.
v. ~dispõe de cinco minulos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicç.ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agricultura e a pecuãria
atravessam momentos de extrema dificuldade e,
para a safra seguinte da agricultura, jã se antevêem
dificuldades ainda maiores.
Em razão disso, eslou formalizando à Casa,
hoje, um projeto de lei que institui o Programa Naclonai de Seguro Rural.
Em outros pafses, na verdade pouoos, o seguro rural jã é uma realidade, amparando os homens
do campo oontra as imtempéries da natureza e oontra as pragas das lavouras.
No Brasil, tenlou-se a institucionalização de tal
seguro oom o -?roagro, que infelizmente fracassou
por múltiplos motivos, entre os quais se destacam- segundo voz oorrente entre os especialistas no assunto o mau gerenciamenlo e as prãticas de oorn..pção.
Operar-se um seglJ'o agríoola, oomo se sabe,
é deveras difícil. Se ocorre, por exemplo, uma tempestade de granizo em determinada região, destruindo milhares de hectares de uma plantação, é preciso
que haja no lugar uma extensa rede de agentes que,
em poucas horas, averigúe o fenômeno, oonstatando quais os segurados prejudicados, e em que proporções se avaliam os prejuízos.
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Não obstante tal tipo de dificuldade, o falo evidente é que os nossos agricultores não podem continuar sem amparo. Os que produzem a alimentação
do povo e carreiam divisas para o nosso País não
merecem a punição de ficar entregues aos caprichos
da natureza.
Se, em outras nações, encontraram-se soluções para o problema do seguro rural, não vemos por
que não as encontrarmos aqui.
Mesmo reconhecendo que a operacionalização
do Seguro Agrícola é difícil, exigindo legislação delalhada, estudos atuariais específicos, fundos de reserva, e extensa rede de assistência técnica, acreditamos que os benefícios de tal prãtica justificam o
aperte de recursos públicos para a implementação
desse instrumenlo de politica agrícola no País.
Como registrei na justificação do meu projeto,
a atividade agrícola constitui-se numa atividade de
alto risco pela dependência extrema de falores dimãticos e de cicios biológicos, exigindo que o produlor comprometa muitas vezes sua própria sobrevivêncla, quando da ocorrência de quebras de safra
por falores totalmente fora de seu controle.
·
Julgamos que seria apropriado, utilizando o
aprendizado das experiências passadas, implantar
um Programa Nacional de Seguro Rural voltado
para o produtor rural, mobilizando os governos municipais, estaduais e federal na adoção de um modelo
flexível, com recursos pCblicos e privados.
Devido ao falo de as oompanhias seguradoras
não poderem manter por si mesmas estruturas técnicas para.atuarem apenas algumas épocas do ano,
os oonvênios e as adaptações às particularidades
regionais são sempre uma necessidade vital para a
operacionalização do Seguro Agrfoola que pretendemos viabilizar nesse projelo de lei.
As experiências do Seguro Agríoola no País e
no exterior destacam os seguintes aspectos, que
procuramos incorporar ao projeto de lei em questão:
- o Seguro Agríoola, embora de grande utilidade para o produlor, é bastante oneroso, oontando,
- na maioria dos casos, oom apoio governamental;
- os objetivos do Seguro são relativamente
restritos, abrangendo favores dimãticos cuja determinação de danos é bastente característica. Exempio: dano causado por granizo ou geada pode ser facilmente identificado e seu efeilo isolado de outras
variãveis climãticas;
-as indenizações são relacionadas ao crédito,
expectativa de rendimenlos ou custos. Poucas vezes oobrem a totalidade dos valores esperados, sando expressos em percentuais -sobre o mesmo.

560

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 1995

Exemplo: 80% dos custos diretos por hectare, 90%
do redimento médio dos três últimos anos, 80% do
financiamento de custeio, etc.;
- dispõem de legislaÇão minuciosa e estrutura
técnica capazes de operacionalizar o Seguro, com
um máximo de rapidez e um mínimo de problemas
referentes a determinações de danos.
Não pretendemos solucionar os problemas decorrentes da instabilidade dos fatores climáticos do
setor agrícola com a implantação dos seguro rural,
mas julgamos que podemos iniciar um processo de
adoção desse seguro, utilizando um sistema flexível,
capaz de ser adaptado às diferenças regionais próprias da agricultura brasileira
Sr"s e Srs.. Senadores, o objetivo do referido
projeto de lei, como já destaquei, é o de dar partida
à busca de debates e de sugestões que nos levem a
bom caminho. Para isso, apelo a V. Ex% e convoco
os técnicos e especialistas, versados no assunto,
para que nos aprofundemos ém tais pesquisas e estudos.
.
Precisamos, na verdade, encontrar soluções
que amenizem a brava luta dos agricultores brasileiros e temos em mãos, na oportunidade dos nossos
honrosos mandatos, o tempo para efetivá-las.
Era o que tinha·a dizer.
Obrigado.

III - seguro de bens e equipamentos;
IV - seguro de vida e acidentes de produtores
rurais.
Art. 3" São objeto de cobertura pelo seguro rural:
I - custeio das culturas permanentes e temporárias;
·
11 - animais de utilização econõmica, inclusive
fetos e embriões;
III - equipamentos e instalações necessários
para a produção agropecuária;
IV -veículos utilitários;
V - flores cultivadas e aquelas cadastradas
como de preservação ambiental;
VI -obras de conservação do solo;
VIl - material genético, tais como sêmen, sementes e mudas;
VIII - obras para conservação e utilização de
recursos hídricos;
IX - produiDS e insumos armazenados na propriedade, cooperativas e empresas de armazenagem;
X.- vida e acidentes quando relacionados com
o exercício da atividade agropecuária
,
Art. 42 Os risoos cobertos pelo seguro rural são:
I - incêndio;
11 - pragas e doenças;
III -danos causados por tromba dágua, ventos
fortes, ventos frios, granizo, chuva excessiva. seca e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDISON LOBÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

geada;
IV - acidentes de trabalho, para pessoas, animais e equipamentos;
Art 5'> O seguro não cobrirá prejuízos causados di reta ou indiretamente por:
I - riscos catastróficos, assim considerados terremotos, maremotos, ciclones, erupções vulcânicas
e, em geral, qualquer cataclisma da natureza;
11 - ensaios e experimentos de qualquer natureza;
III -atos ilícitos, negligências, culpa ou dolo do
segurado ou de seus prepostos;
IV - atos de autoridades públicas, salvo se
para evitar propagação dos riscos cobertos pelo próprio seguro;
V - atas de guerra, invasão, insurreição, revolução, motins, tumultos e riscos congêneres, e/ou
conseqüentes;
VI - perdas causadas por/ou resultante de/ou
para as quais tenham contribuído; radiações ionizantes, quaisquer contaminações por radioatividade e
efeitos primários e secundários da combustão de
quaisquer materiais nucleares;
VIl - depreciação do valor comercial do produto colhido, lucros cessantes ou danos emergentes.

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ , DE 1995
Institui o Programa Nacional de Seguro Rural e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAP[TULOI
Princípios gerais
Art 1o Fica institufdo o Programa Nacional de
Seguro Rural, com a participação dos governos federal, estaduais, municipais, sociedades por ações,
cooperativas, associações e sociedades de produtos
rurais.
Parágrafo único. O seguro rural será regido por
esta Lei e complementarmente pelo Decretcrlei n"
73, de 21 de· novembro de 1966;.qu&dispõe sobre o
Sistema NaciõiiaJ de Seguros Privai:los e regula as
operações de seguros e resseguros.
Art 2º Integram o Programa Nacional de Seguro rural as seguintes modalidades de seguro rural:
I- seguro da atividade agrícola;
11 - seguro da atividade pecuária;
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Art 69- Além dos riscos excluídos previstos no
art 52, o seguro não cobrirá prejuízos quando a atividada agrícola for conduzida:
1- em áreas de proteção ambiental e em locais
ecologicamente inadequados;
11 - em áreas onde tenham ocorrido sinistros
indenizáveis, pela mesma causa, durante cinco safras consecutivas;
·
III -em propriedades que não adotem técnicas
de conservação do solo, da água e do ecossistema
nativo;
IV - a alividade foi conduzida. em desacordo
com as recomendações técnicas dos órgãos oficiais
de pesquisa e extensão.
Art 7" As empresas seguradoras públicas ou
privadas, organizações cooperativas e associações
de produb:lres rurais sem fins lucrativos, desde que
aurorizadas na forma de legislação em vigor, poderão operar com seguro rural.
Parágrafo único. As cooperativas e associações de produrores rurais sem fins lucrativos somente
poderão operar em seguros furais e de saúde.
Art 69- O seguro rural poderá ser facultativo ou
obrigatório, conforme determinação dos órgãos decisórios, nacional ou estadual.
Art 9'> Os valores das indenfzações, dos bens
~egurados, os sinistros cobertos, as franquias, os
prêmios e as formas de inspeção serão acordados livremente entre as partes, respeitada a legislação
em vigor.
Art 1o_ As operações de cosseguros, resseguros e retrocessão obedecerão as normas legais vigentes.
CAP[TULOII
Da Estrutura do Programa
Art 11. Cumulativamente e sem prejuízo das
determinações legais que regem o seguro privado, o
seguro rural será regulamentado, coordenado e
fiscalizado por uma Comissão Federal Permanente, designada pelo Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, composta de representantes do governo federal, das companhias
seguradoras e das associações de produtores
agrícolas.
Parágrafo único. A Comissão referida no caput
será estruturada no regulamento desta Lei.
· Art 12. Os Estados e Municípios que desejarem estabelecer o seguro rural em seu terrilório deverá celebrar convênio com as empresas seguradoras, cooperativas, os órgãos de extensão rural e de
pesquisa agrícola

561

§ 1" A adesão do Estado é condição necessária para a adesão dos Municípios ao Programa Nacional de Seguro Rural.
§ 20- Propriedades rurais em Municípios que
não aderirem ao Programa Nacional de Seguro Rural estão impossibilitadas de ser objeto de operações de seguro rural.
Art 13. Os Estados e Municípios que aderirem
ao Programa Nacional de Seguro Rural devem instalar Comissões de Recursos, em suas áreas de aluação, com a responsabilidade de arbitrar evenb.Jais
conflitos entre seguradores e segurados.
CAPfTULO 111
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural
Art 14. Fica criado o Fundo de Estabilidade do
Seguro Rural, com as finalidades de garantir a estabilidade das operações e de atender às coberturas
suplementares, nos casos de eventos catastróficos
generalizados_
Parágrafo único. A definição de "evento catastrófiico generalizado" e os requerimentos para que o
mesmo seja decretado pelos governos estãduais
constará na regulamentação da presente Lei. .
Art 15. O Fulldo de Estabilidade do Seguro
Rural será constituído por recursos orçamentários,
na forma de crédito especial, necessário para cobrir
a deficiência operacional do exercício anterior, e por
recursos provenientes da aplicação das reservas técnicas das seguradoras que operam em seguro rural.
Art 16. Na ocorrência de eventos catastróficos
generalizados, os recursos públicos disponíveis serão rateados entre os segurados até o limite máximo
de oitenta por cento das importáncias seguradas.
§ 1" A participação dos Estados e Municípios
no pagamento das indenizações será fixada no regulamento desta Lei, limitada ao máximo de cínqüenta por cento dos encargos devidos a parte do
Governo Federal.
§ 20- Os valores das indenizações referentes a
eventos catastróficos generalizados serão determinados pela Comissão Federal Permanente, ouvidos
os Ministérios da Fazenda e do Planejamento.
Art 17. Os Estados e Municípios que participem do Programa Nacional de Seguro Rural devem
inciuir em seu orçamento previsão dos recursos necessários à constituição do Fundo de Estabilidade
do Seguro Rural.
CAPITULO IV
Disposições Gerais
Art 18. É obrigação do segurado provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, permitindo à
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seguradora o acesso à propriedade e às informações por esta requisitadas, assistindo pessoalmente ou
através de representante credenciado as inspeções
que forem julgadas necessárias.
Art. 19. A obrigação de pagamento do prêmio
pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice, ficando suspensa a cobertura do seguro até o
pagamento do prêmio e demais encargos.
Art. 20. As apólices de seguro rural não conterão cláusula que permita a rescisão unilateral dos
contratos de seguro ou que por qualquer modo subtraia sua eficiência e validade, exceto nas situações
prevista em lei.
Art. 21. Rca proibida a realização de mais de
um seguro rural ·CObrindo o mesmo objeto ou interesse, exceto nos casos de seguro pessoal.
Art. 22. Rca o Poder Executivo autorizado a
conceder isenções de taxas e tributos às seguradoras, públicas ou privadas, be_m como às cooperativas e associações que operàrem com seguro rural,
nos primeiros cinco anos de ;;rtividade.
Art. 23. O Poder Execútivo regulamentará esta
Lei no prazo de até cento e vinte dias da data de sua
publicação.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
•
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Sobre o Seguro Agrícola, na Lei n" 8.171, de
17 de janeiro de 1991, a chamada Lei Agrícola, em
seu Capítulo XV, que trata do Seguro Agrícola, ternos:
"Art. 56. t instituído o seguro agrícola
destinado a:
I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e semifixos ou
semoventes;
11 - cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e ou1ros
que atipjam plan)ações.
Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro agrícola previsto nesta Lei.
Art. 58. A apõlice de seguro agrícola
poderá constituir garantia nas operações de
crédito rural."
Mesmo reconhecendo que a operacionalização
do seguro Agrícola é difícil, exigindo legislação detalhada, estudos atuariais específicos, fundos de reserva, e extensa rede de assistência técnica, acreditamos que os benefícios de tal prática justificam o
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aperte de recursos públicos para a implementação
desse instrumento de politica agrícola no país.
A atividade agrícola constitui-se numa atividade de alto risco, pela dependência extrema de fatores climáticos e de ciclos biológicos, exigindo que o
produtor comprometa muitas vezes sua própria sobrevivência, quando da ocorrência de quebras de
safra, por fatores totalmente fora de seu controle.
Após o fracasso do Proagro, que constitui u-se em
um seguro não do agricultor, mas dos seus empréstimos junto a rede bancária, julgamos que seria
apropriado, utilizando o aprendizado das experiências passadas, implantar um Programa Nacional de
Seguro Rural voltado para o produtor rural, mobilizando os governos municipais, estaduais e federal
na adoção de um modelo flexível, com recursos públicos e privados.
Devido ao fato de que as companhias seguradoras não podem man~er por si mesmas estruturas
técnicas para aluarem apenas algumas epocas do
ano, convênios, adaptações às particularidades regionais, são sempre uma necessidade vital para a
operacionalização do Seguro Agrícola, que pretendemos viabilizar nesse projeto de lei.
As experiências do Seguro Agrícola no País e
. no exterior destacam os seguintes aspectos, que
procuramos incorporar ao projeto de lei em questão:
- o Seguro Agrícola, embora de grande utilidade para o produtor, é bastante oneroso, contando,
na maioria dos casos, com apoio governamental;
- os objetivos do Seguro são relativamente
restritos,. abrangendo fatores climáticos cuja determinação de danos é bastante característica. Exemplo:
dano causado por granizo ou geada pode ser facilmente identificado e seu efeito isolado de outras variáveis climáticas;
- as indenizações são relacionadas ao crédito,
expectãncia de rendimentos ou custos. Poucas vezes cobrem a totalidade dos valores esperados, sendo expressos em percentuais sobre o mesmo.
Exemplo: 80% dos custos diretos por hectare, 90%
do rendimento médio dos três últimos anos, 80% do
financiamento de custeio, etc.;
- dispõe de legislação minuciosa e estrutura
técnica capaz de operacionalizar o Seguro, com um
máximo de rapidez e um mínimo de problemas referentes a determinações de danos.
Não pretendemos solucionar os problemas de. correntes da instabilidade dos fatores climáticos do
setor agrícola com a implantação do seguro rural,
mas julgamos que podemos iniciar um processo de
adoção do seguro rural, utilizando um sistema flexí-
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vel, capaz de ser adaptado às diferenças regionais,
próprias da agricultura brasileira.
Do exposto, solicitamos a aprovação dos nobres parlamentares ao projeto de lei aqui apresentado, na certeza de que se constitui em ponto de partida para uma ação de apoio e incentivo ao setor agrlcola brasileiro.
Sala das Sessões,
- Senador Edlson
Lobao.
O SR. ROMEU TUMA - Peço a palavra para
uma comunicação urgente a V. f:xi., se me for permitido.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. EJti.
dispõe de cincO minutos para uma comunicação inadiável.
O SR. ROMEU TUMA -( SP. Para uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, comunico a esta
Casa, momentos após o angustiante discurso do Senador Valmir Ca!lllefo sobre o problema de segurança. que a Universidade Cidade de São Paulo realizou durante esta semana o I Fórum Sobre o Crime
sem Fronteiras, com o objetivo de expor aos participantes, juizes, membros do Ministério PCillico, policiais e estudantes de Direito, as dificlidades enoontradas no caminho dos ajustes legais necessários
para o alcance de uma legislação eficiente na luta
contra o crime organizado.
O evento teve lugar em São Paulo e Brasfia,
sob a Presidência do Excelentissimo Senhor Doutor
Romildo Bueno de Souza, digno Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
A presença da S~ Maria Falcone, irmã do juiz
Giovani Falcone, considerado mártir na luta contra a
máfia na Itália, e do juiz Giaunicola Sinesi, que trabalhou com o juiz Falcone, abrilhantou o evento,
contribuindo para o alcance dos objetivos propostos.
O Fórum de Debates apresentou um quadro
que destaca a importância de uma legislação eficiente no combate ao crime organizado, lavagem de
dinheiro, proteÇI!Io à testemunha e outros. Essa temática foi também objeto de debate na última Assembléia Geral da lnterpol, transcorrida em Pequim,
da qual participei, e cujo relalório estou ultimando
para apresentação à Casa
Informo ainda que, com sede em Paris e participação de 26 países, foi criado um organismo voltado à permanente troca de informações e aprimoramento de legislação. Guardamos expectativa quanto
à adesão do Brasil a esse instituto, que seria um elemento a mais para evitar o isolamento na luta contra
o crime organizado, que é transnacional.
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A Sr" Falcone esteve hoje em visita à Presidência desta Casa, tendo o Presidente José Samey
a oportunidade de fazer ver à distinta comitiva a ~ndição do Senado, assim corno do Congresso Nac~ona!, de verdadeira trincheira contra o crime, e que o
Parlamento brasileiro está pronto para alterar e criar
novos dispositivos legais, buscando evitar o crescimanto do crime organizado e combatê-lo no ponto
em que se encontra.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suass1.11a) -Concedo
a palavra à nobre Senado!a Mariná Silva (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio
Campos. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Melo. (Pausa)
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna cumprir uma decisão que
esta Casa adotou ao exigir dos Senadores qüe se
ausentam do Pais em missão oficial a apresentação
de um relalório em seu retomo.
Estive ausente do Pais há alguns dias, designado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, posteriormente, pela Mesa do Senado para integrar a delegação brasileira que participou da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e empresas pertencentes
ao grq>a do Banco Mundial, em COIT1l3llhia de V.
f:xi., Sr. Presidente, que hoje, para minha alegria,
comanda esta sessão no' momento em que presto
contas de nosso trabalho.
Passarei às mãos de V. EJti. o relatório, que
contém, em sua parte inicial, a relação das instituições que participàram do encontro: Fundo Monetário
Internacional, Banco Mundial, lntemational Finance
Corporation, lnternational Development Association, lntemational Centre for Settlement of lnvestment Disputes, Mlitilateral lnvestment Guarantee
Agency.
A delegação brasileira, chefiada pelo Ministro
da Fazenda, incorporoLH>e à rel6lião, que se instalou às 1Oh da manhã no Sheraton Washington Hotel
e se encerrou no dia 12.
Uma nota breve sobre as instituições: O Fl6ldo
Monetário Internacional e o Banco Mundial - Banco
Internacional para Reconstrução e DesenvoMmento
- são instituições especializadas das Nações Unidas,
criadas simultaneamente corno organizações paralelas e complementares na, Conferência das Nações
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Unidas sobre assuntos monetários e financeiros de
Bretton Woods, em 1944.
O FMI foi instituído para promover a cooperação monetária internacional e facilitar a expansão e
o equilibrio do comércio internacional. Tem sido uma
instituição objeto de grandes críticas, que decorrem
do que se considera a sua intervenção nos assuntos
internos e na área econõmico-financeira
Mas essa intervenção precisa ser compreendida. É que, além das obrigações que assumem de
adquirir quotas do FMI ao se incorporarem a ele, os
Estados obrigam-se a prestar informações amplas
que habilitem os demais Estados-Membros a, devidamente informados do que se passa em todos eles,
tomar medidas· próprias, soberanas, acauteladoras
dos seus interesses quando as meáldas tomadas
em um EStado possam prejudicar os interesses de
outro.
Daí a obrigação que ~mem todos os Estados-Membros de oferecer ao Fundo Monetário o
acesso necessário às suas çentas e às suas políti·
cas internas.
0 Banco Mundial, criado no pós-guerra, além
dos seus objetivos permanentes de apoio ao desenvolvimento de nações economicamente deprimidas,
teria como principal responsabilidade o financiamento da reconstrução dos pafses atingidos pela Segunda Grande Guerra
No decorrer da reunião, dois grandes temas de
natureza interna operacional dominaram as preocupações. Os dois temas, na realidade, representam
um só, que é a necessidade da ampliação dos recursos do FMI e do Banco Mundial a partir do momento
em que as mudanças ocorridas na economia mundial podem determinar- como determinaram, no final
do ano passado, com a crise mexicana - a necessidade de uso, em caráter de emergência, de recursos
imprevistos - como foi o caso do México -,que precisam existir para serem mobilizados com relativa facilidade no momento em que situações de anormalidade se estabelecerem no mercado mundial.
Por outro lado, além das preocupações em torno dos seus próprios recursos, havia uma preocupação de viabilizar recursos para os países mais atrasados do mundo, que não estão em condições de
pagar os seus débitos e que precisam dramaticamente de recursos adicionais. Esses recursos são
proporcionados por uma das subsidiárias do Banco
Mundial, que é precisamente a Associação Internacional para o Desenvolvimento, que capta recursos
dos chamados paises doadores e os transfere, sob
a forma de empréstimos sem juros, cobrando ape-
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nas uma taxa anual de serviço de 0,75%, por longo
prazo.
O problema é que os recursos da Associação
·não estão sendo pagos pelos países doadores, bastando informar a esta Casa que os Estados Unidos
da América, por razões orçamentárias que estão
alegando, recolheram até agora pouco mais de 60%
dos recursos que contratualmente deveria ter transferido para a Agência a título de custeio dos recursos para proporcionar os chamados soft-loans.
Foi, portanto, uma reunião de extrema importãncia, a que compareceram todos os pafses-mernbros do FMI e do Banco Mundial, num total de 179.
Estavam lá presentes Ministros, estavam lá as maiores autoridades desses países, tendo, inclusive, o
Presidente da República dos Estados Unidos comparecido pessoalmente à reunião e lá proferido um
discurso sobre a posição americana em relação às
grandes queSlões que estão em marcha
É claro que no centro de toda a temática, o
grande discurso que se universaliza hoje é o da necessidade de se reconhecer que o processo de globalização, de internacionalização da economia mundial é um processo que ganhou momentum, que ganhou impulso próprio, e que, por haver ganho esse irnpulso. próprio, cada nação, já que nenhuma delas está
em condições de deter esse processo, precisa encontrar formas de se ajustar a essa nova realidade.
Um aspecto que consideramos importante neste relatório - e devo dizer, como espero ter dilo no
início, que falo em meu nome e em nome do Senador Ney Suassuna - é o dª nova imagem do Brasil
no exterior, que é perceptível sob todos os aspectos.
Eu prefiro, agora, ler um trecho do relatório:
Até há bem pouco tempo o Brasil era vis!o
como responsável por uma dívida externa considerada impagável, dominado por uma inflação invencível e assaltado por lideranças corruptas e incompetentes.
Hoje, entretanto, o Brasil é outro aos olhos de
todos. É o Brasil que conseguiu:
- criar e emitir uma nova moeda, adotando medidas, com prudência e firmeza, que foram capazes de
garantir a sua estabilidade como padrão monetário;
- dominar uma inflação crônica, cujo ímpeto .
devorador de 7.000% anuais reduziu-se aos níveis
aluais, ao redor de 2% mensais;
-transformar a questão da dívida externa em
um problema do passado, já que estamos cumprindo as nossas obrigações sem dificuldade e. ao mesmo tempo, desfrutando de uma situação muito confortável em relação às reservas em divisas;
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- demonstrar a solidez da nova situação, pela
forma como convivemos com a crise mexicana e a ultrapassamos sem os estragos que alguns anunciaram;
- iniciar sem traumas um programa de reformas que não se conseguira realizar antes, quando
teria sido uma revisão constitucionalmente prevista,
e que agora, por uma decisão indiscutível da sociedade, se realiza madura e rapidamente, em uma atmosfera democrática, sem qualquer arranhão institucional.
Nenhum povo realizaria uma obra desse porte
se não estivesse determinado a isso e se não contasse com lideranças qualificadas politica, moral, ética e intelectualmente.
O povo brasileiro está determinado a essa obra
e tem essas lideranças no Poder Executivo, no Congresso Nacional, nas organizações da sociedade civil.
Investido dessa nova autoridade, o Brasil compareceu à reunião com Uffill. delegação presidida
pelo Ministro Pedro Malan, que, como nosso representante, é um dos governadores do FMI e do Banco Mundial.
·
Em seu discurso proferido no dia 1O de outubro, o Ministro Pedro Malan falou pelo Brasil e por
mais 22 países.
Pelo seu representante, o Brasil e os demais
países em nome de quem o nosso Ministro da Fazenda falava defenderam:
-a ampliação da cooperação entre as autoridades monetárias dos diversos países;
- maior coordenação das políticas macroeconômicas entre esses países;
- maior monHoramento internacional em relação às políticas macroeconômicas domésticas, aumentando o grau de previsibilidade e transparência
nos mercados financeiros;
- expansão dos instrumentos existentes para
proteger a estabilidade de moedas exposta$ a ataques especulativos; e, finalmente,
- consideração, pelos países-membros, da
possibilidade de duplicação das suas quotas do FMI,
para atender às novas demandas resultantes da necessidade de prestar assistência a pafses que tenham de enfrentar reversões abruptas dos fluxos de
capital ou ataques contra as suas moedas.
O Ministro Pedro Malan definiu como o maior
desafio ao País na área econõmica () de alcançar a
estabilidade em bases duradouras e reduzir a inflação a taxas anuais de um dígHo, de forma gradual e
firme.
Referill-$e, igualmente, às reformas constitucionais, e aí fez referência e fez justiça ao Congres-
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so Nacional, destacando a contribuição que o Congresso Nacional vem dando, com as reformas que já
aprovou e com o debate que iniciou das demais.
Resumiu os grandes compromissos do Governo, comandados pelo Presidente Fernando Henrique, ao afirmar que não serão poupados esforços
para assegurar estabilidade de preços e crescimento
económico auto-sustentado.
Concluiu as suas palavras expressando o equilíbrio e a firmeza com que o Brasil encara o seu futuro,
nos termos a seguir, transcrifos em tradução livre:
Vim aqui para deixar uma mensagem
de otimismo em relação à América Latina e
ao Brasil, mas não uma mensagem de otimismo ingênuo. Estamos conscientes, com
um sentimento de profunda humildade, dos
desafios que continuam diante de nós, tanto
na frente doméstica quanto na frente inter·
nacional. Entretanto, maior ainda é a nossa
confiança no futuro da região.
Cópia do discurso do Ministro da Fazenda eStá
sendo anexada a este relatório. Neste momento;. requeiro à Mesa que determine a sua transcrição nos
Anais desta Casa.
A margem do encontro, ao lado do Senador
Ney Suassuna, visHei, no dia 1O de outubro, o Sr.
Marcos Caramuru de Paiva, Diretor brasileiro do
Banco Mundial. No dia seguinte, estivemos com o
Sr. Ricardo Santiago, Gerente do Departamento de
Operações Regionais daquela instituição.
A ambos solicitariJOs informações completas
sobre o andamento de projetos contratados e em
análise de interesse do Brasil, para determinar se
existe algum tipo de colaboração, de apoio ou de intervenção do Congresso Nacional que se possa fazer. Ao serem recebidos esses relatórios, nós os encaminharemos ao conhecimento do Senado Federal.
Em conclusão, Sr. Presidente, vimos, nesta
opor!urlidade, serem discutidas questões cruciais
para os interesses da economia mundial, no encontro de que participamos V. Ex!! e eu.
·
A participação dos Congressistas brasileiros
permitiu que fossem recolhidas as informações que
agora estamos repassando a esta Casa, do mesmo
modo que nos habilitou a oferecer um testemunho
sobre a visão internacional que se percebe em tomo
dos esforços e dos rumos que o nosso País está
adotando.
A economia mundial está sendo- ronstrufda segundo uma nova arquHetura. As noções antigas de
dominação e de dependência cedem lugar a um ·
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conceilo de interdependência, que, embora não elimine o peso dos mais poderosos em relação aos
mais fracos, abre a perspectiva de ser alterado o
grau de exposição unilateral de umas economias
frente a outras.
Maior espaço e, portanlo, maiores benefícios
conquistarão aqueles países que melhor e mais rapidamente edificarem internamente o ambiente que favoreça a atração de investimentos e o avanço tecnológico. Ao lado de relações técnicas tradicionais, que
quase sempre se limitavam a avaliar a densidade de
capital ou a intensidade de mão-de-obra, o conteúdo
atua1 das mudanças tecnológicas e a sua substância
permHem introduzir o conceito da intensidade do conhecimenlo.
Portanto, um País como o nossó, apto a mobilizar uma enorme potencialidade econõmica e maduro para absorver e desenvolver o conhecimento, se
não houvesse assumido consciente e firmemente a
decisão de incorporar-se a essas transformações
que estão em marcha, e se llão tivesse tido a coragem e a competência de complementar tudo isso
com as medidas internas que vem tomando, estaria
cometendo uma irresponsabilidade histórica irremissível.
Não se entenda com isso que não haja divergências, que sejam consensuais os itinerários já percorridos e a percorrer.
Os juros internos continuam absurdamente acima dos patamares que seriam suficientes para que
cumprissem o seu papel de instrumenlo de desaquecimenlo da atividade económica sem causar a
devastação que estão causando junlo aos segmentos mais descapitalizados da produção nacional.
Continua ausente a proposta de uma política
agrícola adequada que ofereça ao setor a possibilidade de compensar-se pela brutal transferência de
renda que financiou praticamente sozinho, através
do sistema de preços e dos juros que pagou.
Continuamos aceHando retaliações ou ouvindo
ameaças de retaliações pelo protecionismo que temos praticado em relação a alguns setores, enquanto, em relação à agricultura, somos importadores de
subsídios e não temos tido a iniciativa ou a coragem
de proteger o produtor nacional, seja com a ou1orga
dos mesmos subsídios, seja com barreiras aduaneiras apropriadas, como fazem os nossos parceiros,
principalmente os da Comunidade Econõmica Européia
Continuamos aluando apenas sobre a demanda, procurando conter o consumo em um País de
consumo baixo, à míngua de uma proposta igual-

Ourubro de 1995

mente consistente e igualmente eficiente para ampliar a oferta
Esses pontos de divergência pontual não nos
impedem de dizer, com a ênfase que seja necessária, da nossa convicção de que a estrada escolhida
realmente nos leva ao ponto do futuro, onde desejamos ver instalado um dia o povo brasileiro. Podemos não gostar dos desconfortos que a estrada
impõe; podemos discordar da velocidade com que
percorremos algiSls trechos; talvez preferíssemos
que certos obstáculos fossem contornados de outra maneira. Enfim, podemos dizer que a estrada
não é boa, mas não podemos dizer que escolhemos
a estrada errada
Finalmente, o aplauso a essa política não pode
deixar de ser dirigido também ao Congresso Nacional, destinatário das propostas de mudança e au1or
de Iodas elas, não sendo jus1o omHir-se da sociedade o falo de que não existe uma única obra no processo de reformas que não tenha, ao pé da página,
a assinatura do Parlamenlo brasileiro.
Esse é o nosso relatório Sr. Presidente e Srs.
Senadores.
Muilo obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Concedo a palavra ao nobre Senador Anlonio Carlos Magalhães para uma comunicação inadiável.
V. Ex" dispõe de cinco minu1os.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, honrado que fui, ao lado dos Deputados
Franco Montara e Luiz Henrique, acompanhei Sua
Excelência o Senhor Presidente da República às
comemorações do cinqüentenário das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Posso, neste instante, Sr. Presidente, declarar
que foi uma reunião inédita, onde se reuniram 150 líderes mundiais no mesmo lugar. Falo, como disse,
inédilo na história das relações internacionais, que,
por si só, fala da importância da presença do Brasil
nesse mais alto nível.
O Presidente Fernando Henrique proferiu discurso perante a Assembléia Geral da ONU, no qual
transmitiu a visão do País, do que deve ser o papel
da Organlzação das Nações Unidas nesses tempos
de mudanças profundas, aceleradas, em que os problemas deixam de ser apenas nacionais para adquirirem caráter global.
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O Presidente assinalou, entre outros pontos,
alguns que acho do meu dever destacar para o conhecimenlo do Senado:
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Excelência, apenas para prorrogar a Ordem do Dia, para
que V.Exi! possa concluir.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Muito obrigado a V. Ex~
1) que, em seus 50 anos, a ONU assistiu a sucessos e fracassos, mas foi fundamental para a preservação do sentimento de esperança da comunidade internacional;
2) que todos os povos esperam que a ONU
seja a guardiã das regras que regem as relações entre os Estados, que as faça respeitar e assim dê bases sólidas para a ordem internacional;
3) que a ONU precisa dispor de instrumentos
eficazes para prevenir e solucionar conflitos e para
promover formas de desenvolvimento com eqüidade;
4) que vivemos atualmente um momento internacional melhor que há cinqüenta anos, quando da
criação da própria ONU. O fim da Guerra Fria assistiu ao triunfo dos ideais de democracia, de liberdade
econõmica e de justiça social. São valores que a sociedade e o Governo brasileiro abraçam plenamente, como nós estamos neste momento a assistir em
nosso próprio País;
5) que a vida contemporânea continua, porém,
a renovar desafios para o conjunto dos países em
que a ONU, como o único foro verdadeiramente universal, deve desempenhar papel de destaque no encaminhamento desses desafios, tais como a superação das desigualdades sociais e econõmicas, que
têm gerado um sentimento de exclusão em várias
partes do mundo, a preservação ambiental e a difusão, em benefícios de lodos, dos progressos da
ciência e tecnologia;
6) que, para poder desempenhar as missões
que os Estados a ela confiam, a ONU tem de contar
com recursos IJ.umanos e materiais adequados. Não
é admissível que as Nações Unidas estejam atravessando sua pior crise financeira justamente quando se celebram seus 50 anos e melhores são as
suas perspectivas. É preciso encontrar saída duradoura para esse impasse. E aí vale ressaltar que esses compromissos com a ONU o Brasil está cumprindo rigorosamente, embora nações mais poderosas economicamente, como os Estados Unidos, não
os estão cumprindo.
7) que o compromisso do Brasil de lutar por
uma ONU fortalecida e atuante é inabalável. Esse
compromisso reflete a história do Brasil nas Nações
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Unidas - da qual é membro fundador- em defesa da
paz e do desenvolvimento. O Brasil está pronto para
assumir essa e ainda outras responsabilidades na
organização.
·
·
Além do discurso que proferiu, o Presidente
Fernando Henrique manteve contalos com diversos
líderes internacionais, entre eles o Presidente Bill
Cfinlon (EUA), Boris leltsin (Rússia), Jacques Chirac
(França), Rafael Caldara (Venezuela); e os Primeiros-Ministros John Major (Reino Unido), Yi!zhak Rabin (lsraeO e Goh Chok Tong (Cingapura);
Nesses encontros, todos os interlocutores do
Presidente manifestaram vivo interesse pelo que
está-se passando no Brasil, transmitindo uma visão
otimista das perspectivas de crescimento do nosso
País para os próximos anos. A lodos, o Presidente
Fernando Henrique assinalou o momento positivo
que estamos vivendo, com uma democracia vigorosa e, sobretudo, uma economia estabilizada, coisa
que nem sempre acontece com os demais países
membros da ONU.
Foi unânime o. interesse em aprofundar as relações conosco, o que reflete a percepção comum de
que o Brasil agora conta na cena internacional como
ator de peso, tanto no plano político quanto econõmico. Todos externaram a confiança do selo r privado de seus países na economia brasileira e o desejo
de ampliar seus investimentos aqui. Como exemplo
desse interesse pelo Brasil, o Presidente leltsin disse que deverá visitar-nos em abril próximo e o Presi. dente Fernando Henrique aceitou o convite que lhe
fez Chirac para ir à França em maio de 1996.
Devo, aliás, salientar que o Presidente Femando Henrique nos distinguiu para participar dessa sua
reunião com o Presidente Chirac, numa demonstração de apreço ao Senado brasileiro.
Indagado sobre o Plano Real, o Presidente disse que seu êxito deveu-se principalmente à sua concepção e execução por meio do diálogo democrático
com a sociedade brasileira Disse também que o
Plano afastou três problemas que afetaram outras
economias da América Latina: o desemprego, o desequilíbrio das contas externas e a fragilidade do
sistema financeiro. Explicou que as reformas em
curso, apoiadas pela grande maioria do Congresso
Nacional, garantirão a estabilidade e o crescimento
sustentável da nossa economia
o Presidente discutiu ainda o papel das Nações Unidas e confirmou a disposição e o interesse
brasileiro em assumir todas as responsabilidades intemacionais que cabem a um País com o perfil e a
situação do Brasil.
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O Presidente· Fernando Henrique Cardoso roi ·
ainda homenageado com o prêmio de "Estadista
Mundial· de 1995" pela Fundação Apelo da Consciência (A~peal. of Conscience), entidad~ intemaciona! que ~u.ne hderes de expressão de d~ersas correntes rehgrosas de todos os Estados Unrdos. Esse
prêmio foi o reconhecimento do papel do Presidente
no fortalecimento da democracia. na melhoria das
condições de vida e na proteção dos direitos humanos, tanto no Brasil quanto no mundo. Em seu cfiscurso de agradecimento, o Presidente disse que o
prêmio era uma homenagem não a ele, mas ao
País. Foi saudado, entre outros oradorll'>, por Henry
Kissinger. Essa é uma demcinstração de que o Brasil
vive hoje um outro clima, um~ dernon~tra9âo de que
estamos. realmente numa srtuação rnveJál:'el e d~
que camrnh~mos para encontrar o verdaderro destíno deste ~ars.
.
. Assrm, Deus nos ajude que possamos trabalhar rnten~ente, como des~Jarnos, para colocar o
no~so Pars num lug~ de destaque que lhe cabe no
mero das Nações Unidas. .·
.
•
O Sr. Bernardo Cabral - Permrte-me V. Exum aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Com muito prazer.
•
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Perdão, não é permitido aparte, nobre Senador. Foi
uma comunicação inadiável.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
então peço à Mesa que me indique qual é o dispositivo regimental, porque fui buscá-lo e não o enconIrei. Peço permissão a V. Exª porque, segundo o ar!.
14, inciso X, letra "b" do Regimento Interno:
"b) não serão permitidos apartes:
- ao Presidente;
-a parecer oral;
· - a encaminhamento de votação;
- a explicação pessoal;
- a questão de ordem;
- a contradita a questão de ordem. •

o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A oração de S. E><' era de cinco minutos. V. E><' já ultrapassou seu tempo em dois minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL - Então cabe o
aparte, Sr. Presidente. Se é por uma questão de
tempo, eu me privo do privilégio, mas tive o cuidado
de ver. Apenas parabenizo V. Exâ, Senador Antonio
Carias Magalhães, já que o tempo não permite que eu
faça condecoração pelo belo relato que V. E><' fez.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Agradeço a V. Ex"- e comunico ao Sr. Presidente,
corno à Mesa, relatando a viagem, que ela se iniciou
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praticamente no sábado, e retomamos na segundafeira à noite. Portanto, foi uma viagem exclusivamente do Governo de trabalho às expensas portanto do Governo Federal. Não h~uve despesas para 0
Senado Federal, mas houve um amplo resutado
para a pro""""o do Bras"!1
•
•
l~
Fico fehz em constatar a pro}eção do Brasil e
do s~ Governo, certo _d~ que, ~rm ~enc~?, estou
seMndo à Nação brasderra e, mars arnda, ajudando
esta Casá a tomar conhecimento de fatos relevantes
que ocorreram na Assembléia-Geral das Nações
Unidas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa apresenta as escusas ao Senador Emandes
Amorim, mas não tinha percebido o movimento e a
solicitação de uma comunicação inadiável do Senador Antonio Carlos Magalhães. Tendo em vista que
a sessão começou com atraso, por causa da sessão
do Congresso Nacional, estamos no momento de
iniciar a Ordem do Dia. v. Exª será 0 segundo orador após a Ordem do Dia, uma vez que está inscrito
corno primeiro 0 Senador Humberto Lucena
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
se sou 0 primeiro agora, por que no segundo horário
serei o segundo?
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Porque
há inscrição para falar após a Ordem do Dia
pri- meiro inscrito é o Senador Humberto Lucena E o
Regimento. Perdão.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo redação final que. nos termos do art. 320
do Regimento Interno, será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

o

É lido o seguinte:
PARECER 1'1' 682, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação Final do Projeto de Lei da
Câmara n2 100, de 1995 (n"- 373, de 1995,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Cãmara n2 1oo, de 1995 (n2
373, de 1995, na Casa de origem), que autoriza o
parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores em geral,
na forma que especifica, e determina outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Júlio campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator- José Eduardo Outra- Levy Dias.
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ANEXO AO PARECER N2 682, DE 1995.
Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias
devidas pelos empregadores em geral, na
forma que especifica, e determina outras
providências
O Congresso Nacional decrela:
Art 12 Excepcionalmente, nos cento e oitenta
dias subseqüentes à publicação desta Lei, os débitos pendentes junlo ao lnstitu1o Nacional do Seguro
Social - INSS, referentes a contribuições do empregador, incluídos ou não em notificação, relativos a
competências anteriores a 1" de agosto de 1995, poderão ser objelo de acordo para pagamenlo parcelado em até noventa e seis meses.
§ 1º- Para a apuração dos débitos, no alo do
parcelamento, será considefado o valor original,
atuafizado pelo índice oficial.ufilizado pelo INSS para
correção dos seus créditos; com redução de 50%
(cinqüenta por cento) das importâncias devidas a título de multa, sendo lotai a isenção no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2" A redução da multa, preVista no parágrafo
anterior, aplica-se-á, também na hipótese de pagamenlo à vista de débitos parcelados ou não.
§ 3º- O acordo será lavrado em termo específico, respondendo como seus fiadores, os acionistas
controladores e seus direlores com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações
nele assumidas, por dolo ou culpa, ou em caso de
insolvência ou extinção da pessoa jurídica.
§ 42- As empresas que possuam acordo de parcelamenlo com o INSS poderão reparcelar seus débitos nas condições previstas neste artigo, não se
aplicando, neste caso,o disposto no § 52 do art 38
da Lei n" 8212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n" 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 52 Os Municípi~, os Estados, o Distrito Federal e as cooi)erativas agrícolas poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, quando
referentes a competências anteriores a 12 de agoslo
de 1995, em até doze meses, na forma prevista neste artigo, ou nos termos do art 27 da Lei Complementar n" 77, de 13 de julho de 1993, gozando também da isenção total das multas.
§ 6º- Aplica-se, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior às entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos estabele-
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cidos nos incisos III e V do art 55 da Lei n" 8.212,
de 24 de julho de 1991.
§ 7º- Aplicam-se aos parcelamentos concedidos
nos termos deste artigo as condições estabelecidas
nos§§ 12, 2", 32. e 42- do art 38 da Lei n" 8.212, de
24 de julho de 1991.
§
O parcelamenlo do débilo acordado nos
termos deste artigo será automaticamente rescindido em caso de inadimplência de qualquer parcela ou
falta de pegàmento de contribuições devidas, restabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e
ficando o INSS obrigado, de ofício, a proceder à
execução judicial do saldo devedor em até noventa
dias.
§ 92. Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar parcela inferior a 300 (trezentas)
UFIR.
Art 2" Os débitos referentes a contribuições de
trabalhador autônomo, incluídos ou não em notificação, relativos a competências anteriores a 1" de junho de 1995, serão objeto de acordo para pagamento parcelado em até noventa e seis meses.
_
Parágrafo único. Para a apuração dos débilos
no ato do parcelamento será considerado o valor original, atualizado pelo índice oficial ufilizado pela Seguridade Social para correção dos seus créditos,
não incindindo sobre essas importâncias nenhum
acréscimo a título de multa.
Art 3º- O assalariado que tiver seu contraio de
trabalho rescindido, por qualquer causa ou motivo,
poderá quando da readmissão, regularizar sua situação junto à Previdência Social, sendo-lhe assegurado o parcelamenlo em até noventa e seis meses das
contribuições referentes ao período de desemprego.
Parágrafo único. Para apuração do valor das
contribuições referentes ao período de desemprego
do trabalhador será considerado valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para~ dos seus créditos, nã:> incidindo sobre
esse montante qualquer acréscimo a título de multa.
Art 42- O art 20, § 2" do art 31 e o art 89 da
Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação
dada pelo art 2" da Lei no. 9.032, de 28 de abril de
· 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

ao.

o

"Ar!. 20...••....•.••.•..••••••••..•••••.•.••..•.••..•.•
Salário-de-Contnbuição
Alíquota em %
até 249,80
8,00%
de249,81 até416,33
9,00%
de 416,34 até 832,66
11 ,00%
Art 31 - ·········"···············.. •···········~····
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§ 2" Entende-se eomo cessão de mãode-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contfnuos não relacionados diretamente
com as atividades normais da empresa, tais
como construção civil, limpeza e conserva_ção, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
Art 89. Somente .poderá ser restituída
ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - I NSS, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.

º

§ 1 Admitir-se-á apenas a restituição
ou a compensação dê contribuição a cargo
da empresa, recolhida ao INSS, que, por
sua natureza, não tenha sido transferido ao
custo de bem ou serviço oferecido à sociedade.
§ 2" Somente poderá.ser restituído ou
compensado, nas contribuiÇÕes arrecadadas
pelo INSS, valor decorrente das parcelas referidas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art 11 desta lei.
§ 3º- Ein qualquer- caso, a compensação não poderá ser superior a 30% (trinta
por cento) do valor -a ser recolhido em cada
competência
§ 42- Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuiÇÕes serão restltuidas ou
compensadas, atualizadas monetariamente.
§ 5" Observado o disposto no§ 3", o
saldo remanescente em favor do contribuinte, que não comporte compensação de uma
só vez,_será atua~izado monetariamente.
§ 6"- A atualização monetária de que
tratam os §§ 4" e 5" deste artigo observará
os mesmos critérios utilizados na cobrança
da própria contribuição.
§ 7º Não será permitida ao beneficiário a
antecipação do pagamento de contribuiÇÕes
para efeito de recebimento de benefícios."
Art 5" Os arts. 86 e 128 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991 , na redação dada pelo art 3º- da Lei
nº 9.032, de 28 de abril de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 86. O auxilio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da
capacidade funcional.
Art 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas
nesta lei e cujo valor de execução, por autor,
não for superior a R$4.897,99 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa
e nove centavos), serão isentas de pagamento de custas e quitadas imediatamente,
não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil."
Art 6"- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 72 Ficam revogados o art 81 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e demais disposiÇÕes
em contrário.

O Sr. Ney SUé!SSuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presic[ente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

t: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.385, 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 Lei
da Câmara nº 100, de 1995 (nº 373, de 1995, na
Casa dé origem), que autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuiÇÕes previdenciárias devidas
pelos empregadores em geral, na forma que especifica, e determina outras providências.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. -

Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o requerimento, passa-se à discussão da redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
.. permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, será lido pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Valmir Carnpelo.
É lido o seguinte:
PARECER W 683, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redaçllo do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da camara n2 153, de
1993 (n" 1.348, de 1988, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Proje1o de Lei'da Câmara n" 153, de
1993 (n" 1.348, de 1988, n<t Casa de origem), que
institui a obrigatoriedade da indicação do RG, ou do
CPF e do CGC do devedor nas certidões relativas a
protesto de títulos.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Renan Calheiros, Presidente - Ney
Suassuna, Relator - José Eduardo Outra - Levy
Dias.
ANEXO AO PARECER N• 683, DE 1995
Institui a obrigatoriedade da indicação do RG ou do CPF, e do CGC do devedor nas certidões relativas a protesto de
títulos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As certidões expedidas pelos serviços
de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia
distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além
do nome do devedor, seu número no Registro Geral
(RG), constante da Cédula de Identidade, ou seu número no Cadãstro das Pessoas Físicas (CPF), se
pessoa física, e o número de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC), se pessoa jurídica.
Parágrafo único. Cabe ao apresentante do título para protesto fornecer os dados previstos no caput, sob pena de recusa
Art. 22 A inobservância do disposto no artigo
anterior implicará a nulidade da certidão e a aplicação, ao responsável por sua expedição, de multa
correspondente a trinta dias-multa.
~arágrafo único. A multa será aplicada pelo juízo competente para exercer a fiscalização, de ofício
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ou por provocação do Ministério Público, e seu valor
reverterá ao Estado.
Art. 30 As normas desta Lei aplicam-se aos títulos protestados a partir de sua pubrJCação.
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O parecer vai à publicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente José
Sarney, hoje, na sessão do Congresso Nacional,
houve urna interpretação por parte da Presidência
da Mesa relatiVa a urna decisão, que já havia sido
objeto de exame por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo por Rela1or o S8,!lador
Josaphat Marinho, em virtude de questl!o semelhante
suscitada anteriormente por esta Uderança.
Em 11 de maio de 1994, a Comissão de Constitúção, Justiça e Cidadania, relativamente ao assunto do interstício para novo pedido de verificação
de votação, expôs, em seus itens 14 e 15, que o Regimento Comum enuncia, no § 30 do seu art. 45, que
"procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de uma hora•.
"Isso significa que nova verificação
pode ser feita uma hora depois, independentemente da Casa que haja requerido
a primeira verificação. Se a sessão é conjunta, não há por que distinguir Câmara e
Senado, para efeito de procedimento que,
adotado, abrange - e aqui ressalto - as duas
Casas, como a verificação de votação.•
Sr. Presidente, em Português, a expressão
"abrange• significa, com clareza, que compreende
as duas Casas.
Prossegue, no item 15:
"Nas sessões conjuntas, não há, pois,
que distinguir. A nova verificação dar-se-á
após o decurso de uma hora que tenha sido
solicitado anteriormente por membro da Câmara ou do Senado. As duas Casas votam
seguidamente na mesma sessão conjunta.
A origem do pedido por Deputado ou Senador não deve influir na apuração de prazo.
Não há motivo para a distinção pretendida.•
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Ora, Sr. Presidente, já havia conversado e tido
um entendimento claro, sobretudo por parte do próprio Relator dessa matéria, Senador Josaphat Marinho, e a interpretação não pode ser outra senão a
que aqui está. Estranhei que tivesse a Presidência
da Casa dado outra interpretação, ainda que tivesse
acolhido o recurso que fiz à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Solicitei esta questão de ordem, Sr. Presidente,
porque, mais do que a defesa do Congresso Nacional, tem V. Ex~. como Presidente desta Casa, evidentemente, a responsabilidade de defendê-la Se,
porventura, houver a interpretação, que obviamente
não cabe diante çfessa redação, estaria o Senado diminuído e com um menor poder em relação ao da
Câmara dos Deputados, porque, se uma Casa tem a
verificação e a outra fica impedida. por uma hora, de
fazê-lo, isso significaria que, praticamente, nunca o
Senado poderá pedir verificação. Portanto, a interpretação correta do vernáculo, do Português, é aquilo que aqui está.
,
Mas faço esta questão de ordem, porque avalio
que seja importante a palavra da Presidência do Senado sobre essa questão, que, na verdade, nem
precisaria de outra consulta à Coroissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotouse ontem o prazo previsto no art. 91, § 3", do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n" 59, de 1995, de
autoria do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Radialista". e dá
outras providências; e
- Projeto de Lei do Senado n" 151, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a
instituição do Vale-Cultura e dá outras providências.
O Projeto de Lei do Senado n" 59, de 1995,
aprovado, vai à Câmara dos Deputados; e o de n"
151, de 1995, por ter sido rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Renan
Calheiros. .
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N•1.386, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
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que as matérias constantes dos itens n"s 1o, 11, 12,
13 e 15 sejam submetidas ao Plenário em 1"· 22 3",
4" e 52 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Geraldo Melo.
REQUERIMENTO N•1.387, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
fim de que as matérias constantes dos itens 11, 12 e 13 sejam submetidas ao Plenário em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-~
ção o requerimento n" 1.386/95.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
·
Aprovado.
Serão feitas as inversões solicitadas. .
_
O Requerimento n" 1.387, de 1995, do Senador Gilberto Miranda, fJCa prejudicado, pois seu objetivo é no mesmo sentido.
O SR. PRESIDENTE_(José Samey) -Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 109, de 1995 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n" 656, de
1995), que dá nova redação à alínea "g" do
art 22 da Resolução n" 20, de 1995, do Senado Federal.
Ao projeto não toram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 11 O, de 1995 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como condusão de seu Parecer n" 657, de
1995), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Guarulhos a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tescuro do
Município de Guanulhos (LFTM-GRS), cujos
. recursos serão destinadas à liquidação de
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preca1órios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Município.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 12:
Discussão, em turno únioo, do Projeto
de Resolução n" 111, de 1995 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Eoonõmioos
oorno conclusão de seu Parecer no 658, de
1995), que autoriza o EStado do Ceará a
elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o Hm~e previsto no art 4º- da Resolução no 11/94, do Senado Federal, e a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A-BNH, no valor
de trinta e oito milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e doze reais,
equivalentes a quarenta .e dois milhões,
seisoenlos e dois mil dólares americanos, ao
câmbio de 31-5-95.
Ao projeto, não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Direlora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 13:
Discussão, em turno únioo, do Projelo
de Resolução nO. 112, de 1995 (apresentado
nola
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corno conclusão de seu Parecer n" 659, de
1995). que auloriza o Estado do Ceará a
elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o lim~e previsto no art 40- da Resolução no 11/94, do Senado Federal, e a
contratar operação de crédoo junto à Gaixa
Eoonômica Federal, no valor de setecentos
e três mil, oitocenlos e trinta e dois reais e·
dezenove centavos.
Em discussão. (Pausa)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
- - Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 15:
Mensagem n" 323, de 1995 (nO
1.050195, na origem), do Senhor Presidente
da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara no 49, de 1992 (n"
2.489/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Poder Executivo, que dispõe sobre a
identificação do beneficiário de cheques e
revoga o inciso III do art 2" da Lei n" 8.021,
de 12 de abril de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai ao arquivo.
Serão feitas as devidas comunicações ao· Prasidente da República e ao Presidente da Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência que será lido
pelo Sr. 1Q Secretário em exerofcio, Senador Renan
Calheiros.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N"- 388, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 311, alínea a, do Regimenlo
Interno, requeiro preferência para as Mensagens nos
317 e 312, de 1995 (ilem 16 e 17)a fim de ser apreciado antes da matéria oonstante do ~em no 15 da Ordem
do Dia, que passou a ser o ~. após inversão da pauta
Sala. das Sessões, em 26 de outubro de 1995.
Sérgio Machado - Ney Suassuna - Hugo
Napoleão.o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento, que pede inversão da pauta dos
Itens 16 e 17.
Esclareço ao Senador Ney Suassuna que,
quanto ao ilem para votação de aprovação de Ministro do Tribunal de Contas da União, a sessão será
pública e a votação, secreta.
Mas, quanto ao Item 17, teríamos que suspender a sessão, para tomá-la secreta, e depois ela voltaria a se tomar pública Assim, consulto V. Ex•. Senador Ney Suassuna, se podemos obter de V. Exª
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que o requerimento de inversão seja somente quanto ao Item 16.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, retiramos o requerimento, que foi em nome das lideranças.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Os dois
requerimentos ou só o do Item 16? O Item 16, podemos votar logo. O Item 17 é que teríamos que transfonnar a sessão pública em sessão secreta.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Estou de acordo
com V. Exa
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Em votação o pedido de inversão do Item 16.
Os Srs.- Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Peço aos
Srs. Senadores que registrem as suas presenças,
uma vez que teremos votação secreta, embora a
sessão seja pública, e aos Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes e em outras dependências da Casa o obséquio de comparecerem ao
plenário, para procedermos à votação do Item 16.
Item 16:
MENSAGEM W317, Di:: 1995
Escolha de Autoridade
(Incluida em Ordem do Dia em virtude da
aprovação doRequerimento n"- 1.365, de 1995, de
dispensa de interstfcio)
Discussão, em turno único, do Parecer
no 678, de 1995, da Comissão de Consti!l..ição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no 317, de 1995 (no 1.042/95, na origem), de 3 de outubro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Bento José Bugarin para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Olavo Drumond.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB} - Sr. Presidente, a Liderança do PMDB reitera no sentido de
que os dois itens sejam votados por inversão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Solicito a
Ex" que formalize o. requerimento de inversão da
pauta quanto ao item no 17, preferência
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI} - Manifesto também minha concordância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência aguarda que o requerimento chegue à Mesa

v.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO- Estamos tomando
a providência
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares e re-,_
gistrem as presenças, uma vez que vamos liberar o
computador.
Eslai110S ~a presença, o quorum da Casa
Peço aos Srs. Senadores que não apertem os
botões até que possamos liberar o computador para
colher os votos. (Pausa}
Os Srs. Senadores já podem votar.
Em votação o Item 16.
A Mesa aguarda que todos os Srs. Senadores
votem.
Todos os Senadores já votaram? (Pausa)
Senadores Nabor Júnior e Coutinho Jorge, V.
Exas. já votaram? (Pausaj
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral"- Coutinho Jorge - Edison lobão Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - G;lvan Borges
- GL'Iherrne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
ltJ.~ena- Iris Rezende- Jefferson Peres -João Rocha - Joel de Hollanda - José Agripino - José Alves
- José Roberto Arruda - José lgnácio Ferreira - Júr.ia Marise - lucídio Portella - lúcio Alcântara - lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Simon - f-'enan Calheiros - Roberto Freire - Roberto
Requiilo - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha lima Seb::stiã::l Rocha -Sérgio Machado - Valmir Campelo- Vi/san Kleinübing.
- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerrada a votação.
Votaram Sim 46 Srs. Senadores e Não 1.
Houve 1 Absten·;'io.
T.tal: 48 votos.
.'·, indi<',ação foi aprovada A comunicação será
re;<a ao Senhor Presidente da República
O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, queria registrar meu voto favorável, porque o mesmo não figurou no painel.
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey} -A Ata registrara o voto -de V. Ex"
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente,
quero registrar meu voto favorável, porque também
não apareceu no painel.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa
··
registrará o voto de V. Exª
Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
___ ~·

É lido o segunte:
REQUERIMENTO N•1.389, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alínea a do Regimento
Interno, requeiro preferência para Mensagem no
312/95 (item 17), a fim de ser apreciado antes da
matéria constante do item no 1 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna -Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço às
pessoas que se encontram nas galerias e aos funcionários da Casa que se retirem, uma vez que vamos proceder à uma sessão secreta.
Em votação o requerimento de inversão de
pauta, de autoria dos Senadores Ney Suassuna e
Hugo Napoleão, referente aos itens 16 e 17.
Os Srs. Senadores que aprovam a inversão da
pauta permaneçam sentados. (Pau~)
Aprovado.
Vamos proceder à sessão secreta.
(A sessão tmnsforma-se em secreta às

16h31 min e volta a ser pública às 16h36min.)

É .o seguinte o item apreciado em sessão secreta:
MENSAGEM Nº312, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 312, de
1995 (no 991195, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Virgflio Moretzsohn de Andrade, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Árabe do Egito.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1:
Discussão, em turno suplementar, do
Projeto de Lei da Cãmara no 47, de 1993 (no
2.522/89, na Casa de origem), que altera o
arl 40 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de
1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que

determinem dependência física ou psíquica,
e dá outras providências, tendo
Parecer, sob no 647, de 1995, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
Discussão do substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, o substitutivo é dado como adotado. A
matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº47, DE 1993
Altera o art 40 da Lei n~ 6.368, de 21
de outubro de 1976, que dispõe sobre
medidas de prevenção e repressão ao
tráfico ilfcito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência tisica ou psfquica, e dá outras providências.

·o Congresso Nacional decreta:
Art 1• O art 40 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art 40. O órgão que for detentor de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica manterá
registro atualizado dessas substâncias.
§ 1"- O órgão competente do Ministério
da Saúde ou congênere estadual será informado da apreensão de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, que possuam propriedades
terapêuticas, cabendo-lhes decidir sobre seu
aproveitamento industrial ou farmacêutico.
§ 2• Quando se tratar de plantação ou
quantidade que tome difícil o transporte ou a
apreensão da substância na sua totalidade,
a autoridade policial recolherá quantidade
suficiente para exame pericial, destruindo o
restante, de tudo lavrando auto circunstanciado.
§ 3" As substâncias apreendidas serão:
I - encaminhadas ao órgão competente para uso industrial ou famarcêutico, desde que possuam utilidade terapêutica;
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11 - destruídas pela autoridade policial,
após laudo pericial definitivo, c:Om a presença das autoridades judiciais, sanitárias e do
Ministério Público, quando classificadas ilegais em listagem dos órgãos competentes
nacionais e internacionais."
Art 2< Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de lei da Câmara n" 24, de 1993 (n"
2.797189, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao ar!. 61 do Código Penal,
tendo
Pareceres, sob n"s 219 e 644, de
1995, da Comissão
- de Constituiçlio, Justiça e Cidadania, 1a pronunciamento, favorável ao Projeto
com as Emendas n"s 1 e 2-CCJ, que apresenta; 2" pronunciamento, favorável à
Emenda n" 3-Pienário, nos termos de subemenda que oferece.
Discussão do projeto, das emendas e da subemenda (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas
e da subemenda
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Votação da Emenda n" 1, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Votação da Subemenda à Emenda n" 3, que
tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada:
Rcam prejudicadas as Emendas n"s 2 e 3.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de lei da Câmara n" 76, de 1994 (n" 900/91,
na Casa de origem), que dispõe sabre a
contrapartida financeira ao Poder Público
pelo investimento em obras no sistema elétrico, em localidades atendidas por concessionários, tendo
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Parecer sob n" 619, de 1995, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos, favorável
ao Projeto, nos termos de substitutivo que
apresenta
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao Senador Hugo Napoleão para encaminhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFl-PI. Para encaminhar. Sem revisão db aradar.) - Sr. Presidente,
o presente Projeto de lei da Câmara n" 76, de 1994,
dispõe sobre a contrapartida financeira ao poder público pela investimento em obras na sistema elétrica,
em localidades atendidas par concessionárias, mas,
Sr. Presidente, a projeto estabelece, nas §§ 1E' e 2",
respectivamente, que a contrapartida pode ser em
.
ações ou moeda corrente nacional.
Todavia, no momento em que isso passa a
ocorrer, o Estado fica dona e co-résponsável pela
concessionária. Há manifestações e pareceres técnicos que a liderança da PFl recebeu na sentida da
rejeição, porque esse projeto contraria toda a prática
adotada usualmente, facilitando e viabilizando a estatização no momento, justamente, em que o País
vai na sentido contrário.
Par essas razões, a Liderança da PFl votará
contrariamente ao projeta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Estamos
votando o substitutivo, que tem preferência regimental.
O PFL vota contra o substitutivo.
Coma vota a líder da PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - O
' PMDB acompanha o PFl, Sr. Presidente, também
votando contra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Cama
vota o líder da PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
PSDB também vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Cama
vota a líder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - O PTB
vota contra, Sr. Presidente.
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SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
vota o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - O PT
vota a favor do substitutivo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
vota o Líder do PPB?
0 SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - O
PPB ainda não escolheu o seu Líder. O antigo grupo
está liberado para votar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o substitutivo.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
Rejeitado o substitutivo, passamos à votação
do projeto de lei.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
,
Rejeitado.
O projeto vai ao Arquivo.
São as seguintes as matérias rejei!adas:
EMENDA N21 - CAE (SUBSTITUTIVO)
Substitutivo ao Projdeto de Lei da Câmara
n" 76, e 1994•
Dispõe sobre a compensação financeira ao Poder Público pelo financiamento de obras no sistema elétrico, em localidades atendidas por concessionários.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" As obras realizadas no sistema elétrico
com financiamento do Poder Público ser-J.o, após
sua conclusão, incorporadas aos bens e instalações
do concessionário.
§ 1" O concessionário creditará a uma conta es·
pecial, como compensação ao Poder Pw6co, o valor
correspondente à sua participação financeira na realiza.
ção das obras de que trata o caput deste artigo.
§ 2" A forma e o prazo para essa compensação dependerão de acordo entre as partes, podendo
ser feita mediaote a entrega de ações, a emissão de
debêntures, o fornecimento de energia, o pagamento em dinheiro, atuali7.ado pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança, ou
_ _ __
outra modalidade aceita pelas partes.
Art 2" Esta Lei .entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 76, DE 1994
(N2 900/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a contrapartida financeira ao Poder Público pelo investimento

577

em obras no sistema elétrico, em localidades atendidas por concessionári~.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" As obras no sistema elélrico construidas
com a participação financeira dos consumidores serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário quando concluídas, creditando-se a contas
especiais as importãncias relativas às participações
dos consumidores, conforme legislação em vigor.
§ 1" Quando as obras no sistema elétrico farem financiadas pelo Poder Público, o valor referente aos bens e instalações incorporadas corresponderá, sempre que o concessionário estiver organizado
sob forma de sociedade anõnima, ao respectivo aumento de seu capital social, sendo emitidas novas
ações relativas a esse aumento, e atribuídas ao Poder Público financiador.
§ 2" No caso de o concessionário não estar ar· ganizado sob a forma de sociedade anõnima, a cantrapartida relativa às despesas citadas no parágrafo
anterior será feita em dinheiro, atualizado pela taxa
aplicável à remuneração básica dos depósitos-de
poupança.
. _. _. ..
.
Art 2" Esta lei entra em vigor na dala de sua
publicação.
Art 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 114, de 1994 (n"
209/91, na Casa de origem), que regulamenta o § 7"- do art 226 da Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar,
estabelece penalidades e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n"s 620 e 621, de 1995,
das Comissões
- de AssuniDS Sociais, favorável ao Projeto, nos termos de substitúivo que oferece.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, nos termos das
subernendas n"s 1 e 2 ao substitutivo oferecido pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Presidêricia, nos termos do art 334, •a•, do
Regimento Interno, declara prejudicado o Requerimento 1.215, de 1995, de inclusão da matéria em
Ordem do Dia, por haver perdido oportunidade.
Ao projeto não foram oferecidas emendas._
Em discussão o projeto. (Pausa)
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Sebastião Rocha S. Exª dispõe
de 1O minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr Presidente,
Sr"s e Srs. Senadnres, esta matéria é dE;! extrema
importância para a saúde pública, uma vez que tenta
normalizar o planejamento familiar no Brasil.
O projeto possui alguns aspectos polêmicos,
sobretudo no que diz respeito ao art. ?º-do projeto
original, ao qual foi apresentada uma redação diferente pelo eminente Senador lúcio Alcântara, na Comissão de Assuntos Sociais. Por outro lado, o Senador
Roberto Freire apresentou uma subernenda, modilicando o substitutivo do Senador Lúcio Alcântara
Na condição de médico, tendo durante muitos
anos trabalhado em maternidade e vivenciado essa
problemática, tenho dúvidas quanto ao § 2º- do art.
1O, sobre o qual já conversei, com o eminente Relator, Senador Lúcio Alcântara, o que trata da proibição de esterilização cirúrgica em mtiheres durante
os perfodos de parto ou aborto. Mas acato o entendimento do Relator, no sentido de que nos casos de
extrema emergência ou em que a indicação de esterilização cirúrgica seja definitiva, corilo aqueles de
mulheres que já se submeteram a três, quatro, às
vezes até cinco cesarianas, como acontece na região Norte muitas vezes e, acredito, também no Nordeste, nesses casos o médico estaria amparado
para fazer a esterilização, haja vista o risco, senão
imediato, mas futuro, de uma ruptura uterina, que
comprometeria a saúde da mulher.
O .ponto mais polêmico está no art. ?Q do projeto, em que se discute se empresas de capital estrangeiro e instituições e organismos internacionais podarão ou não influenciar, agir, contribuir com o pianejamento familiar no Brasil.
Na visão do Relator Lúcio Alcãntara, da Cernissão de Assuntos Sociais, isso poderia ser permitido
mediante autorização do órgão nacional de saúde,
mas segundo-entendimento do Senador Roberto
Freire, essa permissão seria inconstitucional.
Devido à polêmica estabelecida, pediria a atenção dos Srs. Senadores para que possamos optar
entre a redação proposta pelo Senador Lúcio Alcântara e o que foi proposto pelo Senador Roberto Freire, já que são contraditórios.
Nessa condição, estabelecida a polêmica, prefiro optar pela proposte do Senador Roberto Freire,
que veda a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro e de instituições e organismos internacionais nas ações e pesquisas de pia-
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nejamento famifiar, salvo por meio de doaÇôes de
instituições e organismos vinculados à Organização
das Nações Unidas, e de colaboração de entidades
de cooperação técnica e de financiamentos e empréstimos.
_
Era essa a contribuição que eu gosteria de tra- zer ao Plenário, ao mesmo tempo em que afirmo
que minha opção pessoal é pela proposte do nobre
Senador Roberto Freire. Muito Obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden-te, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, acabamos de ouvir a intervenção feita pelo Senador Sebastião Rocha, com a
qual concordamos. Mas gostaria de ressaltar neste
momento, com a atenção do Relator, que o Senador
Roberto Freire apresentou a sua emenda porque
participamos da discussão desse processo em que a
Constitlição brasileira impede que órgãos esttangeiros possam financiar o planejamento familiar no Brasil.
Por que houve essa preocupação? Aparentemente, é uma questão apenas populacional, mas na
verdade tem um certo controle. Esse planejamento
tem que ser feito com autonomia. Deve se dar com
independência e a instituição brasileira deve determinar regras e critérios. A política de planejamento
tamiliar deve ser feita sob orientação do PAISME,
porque queremos garantir que haja um planejamento eficaz, mas também voluntério, que não seja imperioso, nem a nenhum serviço, a não ser aquele da
consciência do casal que vai determinar o número dos
integrantes da sua família ~ por essa razão que estamos apoiando a emenda do Senador Roberto Freire.
Também há um entendimento entre nós de que
quando esse projeto retomar à Câmara dos Deputados, aquela Casa poderá fazer esses ajustes, até
mesmo em entendimento com o Relator nesta Casa
O que pedimos é a compreensão deste Plenário para que possamos votar o projeto tal como está
agora e depois então apresentarmos as emendas
necessárias, inclusive apoiando de imediato a emenda do Senador Roberto Freire, para aprimorar o projeto, para que ele possa ser sancionado pelo Presidente da Repíblica. Este é um projeto que tem sido
discutido com organizações nãOiJovernarnentals,
com o Governo, e há interesse por parte do Ministêrio da Saúde de que seja sancionado, para que a
política de planejarnento familiar possa ser implementada
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Gilvam Borges, para discutir.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não é uma questão polêmica, mas sim de fundamental importância a matéria que ora discutimos.
Gostaria, primeiramente, de congratular-me
com o nobre Relator, Senador Lúcio Alcântara, que
deve ter feito estudos profundos quanto à consti!L"
cionalidade da matéria.
O planejamento familiar, Sr. Presidente, é ;.;ma
questão que merece prioridade. Não vejo por que
instituições nacionais ou internacionais possam deixar de dar suas contribuições. Temos instituições de
capital estrangeiro que têm ajudado o País não só
no processo de implantação de alternativas para que
as famílias tenham condições de fazer o seu planejamento familiar com métodos mais radicais, como a
esterilização definitiva de mulheres e de homens,
como também as clínicas têm trabalhado muto mais
no campo da conscientização e da saúde da l'llliher.
E a prova é que temos um trabalho magnffico,
esplêndido, realizado pela BEMFAM e outras institl.ições. Não vejo por que o País não se congratular
com essas instituições, que estão trazendo um trabalho educativo e de conscientização para que se
efetive o planejarnento familiar.
Sr. Presidente, essas entidades para se instalarem no País, deverão ter permissão de um órgão
nacional. E que sejam bem-vindas todas essas instituições que vêm para da uma contribuição ao Pais.
Por isso, congratulo-me com as oportunas posições
do nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
projeto, de autoria do Deputado Eduardo Jorge (PTSP) e outros, pretende regular o § 72 do art. 226 da
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelecendo ainda penas em caso de des·
cumprimento de suas disposições.
No Senado, a matéria foi apreciada pe'as Comissões de Assuntos Sociais e Constituiçãc, Justiça
e Cidadania Na primeira, foi relatada pelo Sanador
Lúcio Alcêntara, que ofereceu substitutivo, embora
o contraste da proposição original com essa emenda substitutiva não nos permita concluir que tenham ocorrido substanciais modificações em reiação ao projeto, tal como proveniente da Câmara
dos Deputados.
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Identificamos apenas as seguintes alterações:
o art 7> sofreu nova redação, para contorno de inconstitucionalidade apurada; o art 8" passou por
uma modificação redacional e o art. 1QO., em seus incisos I e 11, mereceu os reparos consignados pelo
eminente relator: idade mínima para manifestação
de vontade de ser esterilizado (25 anos) e supressão da referência ao Conselho Regional de Medicina, no que tange a relatório dispondo sobre a conveniência de eSterilização, em face de risco à vida, à
saúde da ml.iher ou de futuro concepto.
O projeto deve merecer a aprovação do Senado Federal. Seus méritos são inegáveis. O parágrafo
único do art 2" proíbe a utilização das ações a que
se refere a lei para qualquer tipo de controle demográfico; as atividades básicas contemplam assistência à concepção e contracepção, questões decorrentes ou correlatas, além de matérias pertinentes à
saúde da mulher e do homem, quanto ao controle de
doenças sexualmente transmissíveis ou cancerosas
(art 30-, parágrafo único). O art 72 trata da delicada
questão da ingerência indevida de organismos internacionais na execução de ações de planejamento
familiar, vedando a sua ação em território nacional; a
realização de experiências com seres humanos está
disciplinada no art 8"; o art 1O estabelece os procedimentos que devem ser rigorosamente observados,
para que se respeite a manifestação_ de vontade do
homem ou da mulher em relação a ato cirúrgico de
natureza contraceptiva. A notificação compulsória de
esterilizações cirúrgicas está prevista no art 11, enquanto o art 12 proíbe a exigência de atestado de
esterilização ou teste de gravidez, dispositivo que,
uma vez violado, faz com que o agente incorra em
pena de reclusão. As tipificações penais relacionadas com esta lei estão ditadas nos arts. 15 a 19. O
art 20 prevê sanções administrativas perante o SUS
e o art. 21 versa sobre a responsabilização na órbita
civil, em caso de esterilização não autorizada.
Na CCJ, o Senador Roberto Freire ofereceu
subemenda ao art 72, tal como disposto no substitutivo, dando-lhe melhor redação: a presença de instituições internacionais de planejamento familiar será
tolerada, desde que vinculadas à ONU, ou mediante
cooperação técnica e de financiamentos ou empréstimos. Em qualquer hipótese, será sempre obrigatória a prévia autorização de órgão nacional do SUS.
Outra subemenda proposta ainda pelo Senador
Roberto Freire é a qoo suprime a proibição de propaganda comercial de meios contraceptivos (art gt,
§ 2º), lembrando que: a) a matéria está sujeita à
auto-regulamentação de entidade de publicitários, às
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disposições do Código do Consumidor (Lei oQ
8.078/90), e; b) que a vedação latu sensu pode criar
óbices às campanhas publicitárias informativas e
educativas sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
Assim, Sr. Presidente, recomendamos a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à Senadora Júnia Marise, para discutir.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, jã houve um tempo em que neste País havia ações isoladas, aqui e acolã, de entidades estrangeiras implementando programas de esterilização em massa de
mulheres, principalmente no Nordeste brasileiro.
Os movimentos de mulheres deste País sempre debateram, de forma responsãvel e séria, a
questão da saúde da mulher e do planejamento familiar. Enterido que a aprovação do projeto é o primeiro passo que vamos dar para que, efetivamente,
o Brasil tenha uma legislação que venha corresponder às expectativas da sociedade no que se refere
ao planejamento familiar, com respeito à decisão do
casal.
Portanto, nossa posição é pela aprovação ao
projeto, por entender que é necessãrio que, por
meio dos órgãos do Governo Federal, como o Ministério da Saúde, faça-se a fiscalização, o controle e o
apoio, principalmente nos municípios mais longínquos
do nosso País, nas periferias das grandes capitais,
onde não existe hoje sequer um ambulatório médico
para atender homens e, principalmente, mulheres.
Por isso, entendemos que o planejamento familiar é de fundamental importância para a orientação da mulher no tocante a sua saúde. Esperamos
que, com o apoio dos órgãos do Governo, se possa
imprimir neste País um planejamento familiar conseqüente, consistente e responsãvel, para atender sobretudo às mulheres carentes do nosso País.
OSR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Roberto Freire, para discutir.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Senadores, esse projeto visa regulamentar o
artigo da Constituição que determina que o Estado
deve ser responsãvel pela Paternidade Responsãvel
e pelo Planejamento Familiar, colocando tais decisões para a livre decisão do casal e, fundamentalmente, determinando, entre nós, aquilo que a natureza jã
determinava, que a mulher é dona do seu corpo.
Mais do que isso: esse projeto vem atender a
compromissos internacionais, assumidos pelo Brasil,
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e - talvez, isso seja o mais importante - surge em conseqüência da grande revolução que ocorre no mundo,
neste final de século, que é a libertação da ml.iher.
No Senado, esse projeto recebeu um substitutivo do eminente Senador Lúcio Alcântara, que o modifiCOu não substancialmente e que atende às exigências de todo um movimento em tomo da libertação da mulher e da necessidade de um Estado presente numa questão tão fundamental quanto a Paternidade Responsãvel e o Planejamento Fainiliar.
Houve um único problema no art. 7~. que trata
da participação de capital estrangeiro nas ações de
Saúde em nosso País. Não se trata de nenhuma
medida xenófoba, de impedir a presença de empresas estrangeiras, de capital privado, para as ações
de Saúde entre nós. Essa é apenas uma tentativa
de regulamentar, inclusive, perniciosas ações de
empresas na questão da esterilização em massa de
mulheres brasileiras, particularmente na região nor- destina É necessãrio que isso tenha um fim.
Não queremos proibir com a nossa emenda,
que é constitucional, como devem operar, determinamos em lei que qualquer operação de empresas
de capital privado estrangeiro em ações de saúde,
no Planejamento Familiar, deve fazer-se por intermédio de entidades ou organizações vincúadas à
Organização Mundial de Saúde, e sempre fiscalizada, controlada e subordinada àquilo que foi uma
grande conquista constitucional: o Sistema Único de
Saúde- SUS.
Não se trata de uma controvérsia que tenha
fundo ideológico ou de um xenófobo-nacionalismo,
mas de algo que seria importante definir, campos de
atuação numa ãrea tão sensível. Nesse sentido, defendemos
aprovação do substitutivo do Senador
Lúcio Alcântara, com a emenda aditiva por nós apresentada e aprovada na Comissão de Constituição,
-Justiça e Cidadania

a

Uma outra emenda, uma supressão do parágrafo, vedava a propaganda comercial de métodos
contraceptivos. É necessãrio dizer-se que, entendidO
desta forma, poderemos estar criando alguns entraves a determinadas veiculações de propaganda que
possam ter algum fundo comercial, mas é preciso
que tenham objetivo de saúde pública fundariiéntal.
Basta referir-se ao problema da AIOS que hoje estamos vivendo. Pode ter fundo comercial, mas hã também o aspecto fundamental para se prevenir doenças sexualmente transmissíveis, além de outras mtito comuns na ãrea da ginecologia

É importante salientar que no ramo da publicidade existem auto-regulamentações impostas pelo
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próprio sistema da propaganda no Brasil, que poderia muito bem, quando danosa nos seus objetivos,
ser impedida sem que houvesse por parte de uma
lei um imperativo que pudesse, como disse, criar
empecilhos para aquilo que é socialmente jusro.
Nesse sentido, defendemos a aprovação desse
projeto com agilidade, até para se evitar aquilo que
começa a ocorrer em alguns Estados brasileiros,
.como é o caso de São Paulo, onde o Sr. Paulo Maluf
criou programas de Planejainento Familiar e Esterilização, sem uma vinculação a toda uma concepção
de saúde pública nacional.
Somos pela aprovação do substitutivo com as
emendas aprovadas pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o presente substitutivo ao Projeto de Lei da Cãmara n"
114, que versa sobre Planejamento Familiar, diz no
seuArt 2":
Para fins desta lei, entende-se Planejamenro Familiar como o conjunro de ações
de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumenro da prole pela mulher, pelo homem ou
pelo casal.
A meu ver, é da maior importância e, sobretudo, da maior atualidade.
Gostaria, no entanro, de cingir-me especificamente às duas emendas oferecidas, apreciadas pela
Comissão, e, sobretudo, pelo substitutivo da lavra do
eminente Senador Lúcio Alcântara.
A Emenda n" 2 visa suprimir a propaganda
com fins comerciais dos métodos e técnicas previstos no caput do art. 91'.
Quanto a.isso, estou inteiramente de acordo.
Para que as ações de Planejamenro Familiar tenham condição de uma melhor absorção pela opinião pública, pela coletividade, pela sociedade, necessário se faz que haja a propaganda para conhecimenro geral.
Com relação à Emenda do nobre Senador Roberto Freire, ela modifica a redação do art 72 :
Art 7g: é vedada a participação direta
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros e de instituições e organismos internacionais nas ações e pesquisas de Plane-
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jamen1x>. Familiar, salvo por meio de doações
de instituições e organismos vinculados à
Organização das Nações Unidas, de colaboração de entidades de cooperação técnica e
de financiamenros e empréstimos.
Eu gostaria de cotejá-la com a redação dada
pelo substitutivo do Senador lúCio Alcântara:
Art 72: é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de Planejamenro Familiar, desde que aurorizada, fiscalizada e controlada pelo órgão de direção
nacional do Sistema Único de Saúde -

sus.·

São, portanro, dois pesos e duas medidas e
são díspares. Parece-me, Sr. Presidente, que a pro-·
posta do nobre Senador Roberto Freire é restritiva,
porque vai impedir a entrada de recursos, ·às vezes,
úteis para a pesquisa e o planejamento, enquanto,
na redação proposta pelo substitutivo do Senador
Lúcio Alcântara, já existe um mecanismo de controle. Esses recursos não entrarão a esmo, mas aurorizados, fiscalizados e controlados pelo SUS.
.
Tendo em vista essa garantia, creio seja mais
adequado manter o tex1x> do substitutivo. Neste
caso, sugiro a votação do substitutivo, a sua aprovação, a aprovação da Emenda n" 2 e a rejeição da
Emenda n" 1.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senador Lúcio Alcântara, como Relaror, falará por último.
O Senador Lúdio Coelho havia pedido a paiavra antes da Senadora Marina Silva.
Concedo a paiavra ao Senador Lúdio Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para discUtir. Sem reviSão do orador.) - Acredito que o principal seja a decisão do casal e da tamma sobre esse
assunro.
· Se e5se projero auroriza as providências da tamm a para o séu planejamento, tenho a impressão
de que o apoio de empresas de capital estrangeiro
ou nacional não vem oferecer nenhum prejuízo à
Nação brasileira.
Penso que devemos aprovar a proposta do Relator, Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois das
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colocações da Senadora Benedita da Silva, do Senadar Sebastião Rocha e do Senador Roberto Freire, quero apenas referir-me ao projeto de autoria do
Deputado Eduardo Jorge, uma pessoa que tem um
compromisso com a área da Saúde.
Portanto, essa temática do Planejamento Familiar é bastante adequada ao seu perfil de Parfamentar preocupado com todas essas questões - que foi
muito feliz a sua iniciativa
Tivemos a sorte também de ter, como Relator
da matéria nesta Casa, o Senador Lúcio Alcântara,
médico, que tem, na Comissão de Assuntos Sociais,
da qual participo, demonstrado uma preocupação
muito grande nesses temas e sempre tem agido de
forma muito ciosa• na abordagem dessas questões.
Gostaria apenas de dizer que, do meu ponto
de vista, a emenda do Senador Roberto Freire é um
tanto mais cuidadosa no que se refere aos recursos
de organismos internacionais no que diz respeito à
questão do planejamenlo talniliar. É fundamental
que tenhamos uma preocupação nos destinos desses recursos, porque sabemos que, muitas vezes,
determinados organismos tentam fazer interferências indesejáveis nas populações, principalmente
nos países de Terceiro Mundo, com atitudes que
nem sempre são as mais recomendàveis.
Nesse sentido, a proposta do Senador do Senadar Roberto Freire dá conta desse leque de preocupações. Longe de mim dizer que o Senador Lúcio
Alcântara tenha desejado facilitar qualquer coisa
nesse sentido. Nem sempre damos conta do conjunto da realidade. Sou favorável à emenda do Senador
Roberto Freire.
O substitutivo apresentado nesta Casa encaminha muito para a proposta original e, portanto, o Relator foi feliz quando fez a abordagem.
Uma proposta de planejarnento famRiar para o
Brasil com o alcance da que iremos aprovar tem
uma repercussão muito importante. Conheço a realidade perversa, em que as pessoas que gostariam
de diminuir sua prole lançam mão de mecanismos
prejudlcil'i.:>. ª-_'>...atJ_d_ec:!a mulher, prejud'ociais.à relação
do casal em muilo momentos, como é o caso da laqueadura de trompas.
Tive oportunidade de ver em meu Estado meninas de 17 anos sendo esterilizadas, tendo suas
trompas extirpadas por médicos inescrupulosos.
Uma proposta de planejamento familiar, com certeza, daria cabo desse tipo de abuso e desrespeito
para com o ser humano.
Essa proposta tem uma concepção integrada,
aborda a questão da saúde da mulher, inclusive uma
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reivindicação antiga de todos os movimentos ligados

às mulheres, ligados à área de saúde, que é a implementação do PAISME.
·
·
Então, a proposta de Planejamento Familiar
não é algo isolado, estanque numa ilha, mas tem
toda uma concepção de como tratar esse ser especial, que é a mulher, numa relação dinâmica, interativa com a outra parte do processo de procriação, que
é o homem.
Sou pela aprovação da matéria, com a ressaiva de que a Emenda Roberto Freire dá conta desse
universo de preocupações que, tenho absoluta carteza, é de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Alguém
mais deseja discutir a matéria? (Pausa)
Concedo a palavra ao Relator, Senador Lúcio
Alcântara, para as informações finais.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, 'esse projeto, que:ora está
sendo discutido no Plenário do Senado, é da rnaior
importância, mas não é matéria pacifica. É matéria
que suscita debate, discussão, polêmica, até_ por
que há, no bojo dessa discussão, manffestações de
natureza moral, de caráter ético, de fundo religioso,
que todos temos de respeitar.
O nobre Deputado Eduardo Jorge e demais
Parlamentares, a partir de uma CP! realizada na Cãmara dos Deputados, apresentaram esse projeto de
lei que, uma vez aprovado naquela Casa, veio ao
exame do Senado Federal e coube a mim relatá-lo.
Como disse, trata-se de regular o § 7" do art 226 da
Constituição Federal.
Tão logo recebi a designação do Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais. entrei em cantata
com os vários selares, as entidades, as instituições
que manilestavam interesse pelo tema e que vinham
acompanhando a tramitação do projeto. Recolhendo
opiniões das áreas técnicas do Ministério da Saúde,
da entidades não-governamentais ligadas às mulheres, terminei por formular esse substitutivo que alte-

ra alguns aspectos do projeto originário-da Câmara.
São três as alterações principais. Uma delas, a
· que tratava da esterilização voluntária, que dizer,
das condições em que estaria a mulher ou o homem
autorizado a admitir a esterilização, principalmente a
cirúrgica Tal como o projeto vinha da Câmara, apenas dizia que bastava ter a maior idade civil.
Se formos estudar, colher a meratura que existe, verificaremos que há um percentual elevado de
arrependimentos nos casos de esterilização cirúrgica. As mulheres, que são as que mais se submetem
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a essas cirurgias, têm um elevado grau de arrependimenlo.. Muitas vezes são esterilizadas e, como
aqui já foi dito, principalmente pela Senadora Marina
Silva, sem que tenham conhecimenlo de falo do que
está acontecendo, sem esclarecimen1o, sem informação. A taxa de arrependimento pode chegar a
40%. As cirurgias que procuram reverter essa situação, ou seja, tomar novamente a mulher capaz de
conceber, são, em primeiro lugar, dispendiosas, exigem uma técnica muito difícil e poucas pessoas estão adestradas para realizá-las. Além disso, os resuHados são bastante insatisfatórios.
Sugeri, no substitutivo que foi acatado, que se
elevasse a idade mini ma para 25 anos, ou tendo
dois filhos. No Brasil é muilo comum a concepção se
dar em mUlheres ml.ilo jovens ainda Essa foi a alteração.
A outra aHeração foi a que eliminou a necessidade do Conselho Regional de Medicina, que tomava praticamente impossível OPeracionalizar as idéias
do projelo, uma vez que os. mécfiCOs que tratam do
caso já têm a competência, por serem registrados no
Conselho, para tomarem as deliberações cabíveis.
Por fim, havia a questão dos recursos internacionais, que é realmente importante. T odes sabem
que há instituições que recebiam," ou recebem, recursos internacionais e que fizeram, no Brasil, programas de Planejamento Familiar, de esterilização,
correndo paralelamente, ou à revelia de instituições
de saúde.
O que se deseja é realmente fazer com que
esse programa, que seria desenvolvido pelos órgãos
governamentais, de aconselhamenlo, de orientação,
coloque à disposição de homens e mulheres ou casais todos esses conhecimenlos, todas essas informações, todas essas técnicas, lodos esses métodos; que tudo· isso seja feito com a orientação do
Governo, respeifundo ·as concepções das pessoas,
dentro de um programa geral de saúde da mulher e
do homem, de aconselhamento dos casais, da proteção dos adolescentes,. enfim, dentro de uma politica geral de saúde de planejamento familiar, de respeito às indMdualidades, mas nunca de controle demográfico.
Ora, entendi, primeiramente, que o tratamen!o
que era dado no projelo que veio da Cãmara à questão do financiamento externo era inconstitucional,
porque vedava que organismos, instituições internacionais participassem desse tipo de programa Preferi refugiar-me no que diz a Lei !12 8.080, a Lei do
Sistema Único de Saúde, que é a regulação do que
dispõe a Constituição Federal sobre a matéria

_:
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Dai ter adotado essa redação, que fala em •aulorização, controle e fiscalização por parte do Sistema Único de Saúde". Não entendo como a Direção
Nacional no Sistema de Saúde poderia aulorlzar
algo contrariamente ao que dispõe a Constituição
Federal. Fundamentalmente, o Senador Roberlo
Freire e eu queremos o mesmo. Podemos até ter caminhado por veredas - somos nordestinos - distintas.
Evidentemente, o Plenário é soberano para decidir
como deseja tratar essa questão. A bem da verdade,
apresentamos o substitutivo, quanlo à questão do financiarnenlo externo ou do respeito à nossa soberania, protegendo as nossas populações contra investidas internacionais por parte de empresas, de organismos que não estejam devidamente qualificados
ou que tenham objetivos outros que não sejam o de
melhorar a prestação da assistência à saúde do nosso povo, atitude que estaria impedida na forma que
adotei no art. 72- do meu substitutivo.
O Sr. Geraldo Melo- Concede-me V. Ex•. um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V.:-Ex•
com prazer.
O Sr. Geraldo Melo -Senador Lúcio Alcântara,
congratulo-me com V. Exª- pelo trabalho realizado,
pela responsabilidade e competência habituais,
quanlo a essa matéria Infelizmente, o projelo de lei,
tanlo o oriundo da Cãmara quanto o substitutivo,
consagra um cacoete que, para minha consciência,
é insuportável e não-compatível com o tipo de cidadania que se aspira para o povo brasileiro. Quando
o cidadão pratica um ilícito, quando o cidadão ofende uma norma, quando o cidadão pretende receber
a prestação de um serviço pelo Poder Público, está
sujeito à vontade e à soberania do Poder Público.
Quando o Poder Público é irresponsável ou desatento quanlo às exigências legais, não temos, em relação ao Estado, a mesma severidade. O art 20 desse projelo estabelece o seguinte:
•Ar!. 20. As instituições a que se refere
o artigo anterior sofrerão as seguintes sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos partici-

pes:
I - se particular a instituição - isto é,
quando uma instituição partiruar desatender às normas impostas pelo diploma legal:
a) de 200 (duzenlos) a 360 (trezenlos
e sessenta) dias-multa e, se reincidente,
suspensão das atividades ou descredenciamenlo sem direito a qualquer indenização
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ou cobertura de gastos ou investimentos
efetuados;
b) proibição de estabelecer contratos
ou convênios com entidades públicas e se
benefiCiar de créditos oriundos de instittições governamentais ou daquelas em que o
Estado é acionista."
Em outras palavras, tira-se o couro do cidadão
que tenha sido responsável e ele é nomeado, designado, apontado à execração pública. No caso de
uma instituição pública, qual a pena?
"Art. 20:
(.....................)
11 - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo (não sei ao gosfo
de quem) dos agentes do ilícilo, dos gesfores e responsáveis, dos cargos ou funções
ocupados."
Confesso que somente pgora tomei conhecimenfo disso. Portanto, não há nada mais que eu
possa fazer contra esse detalhe do projefo, a não
ser consignar aqui a minha indignação de ver consagrada - e continuar sendo consagrada - uma relação
de privilégio e um tratamento de soberania em relação ao Estado, comparado com os cidadãos. Na
realidade, na minha maneira de ver, o Estado é uma
instituição feita para servir aos cidadãos e não para
ser tratado com privilégios em relação a eles.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
qual o tempo de que disponho, pois gostaria de concluir o meu pronunciamento?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O tempo
de V. Ex" está esgotado.
_O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
como se trata de matéria polêmica. que suscita muito debate, pediria um pouco de tolerância a V. Exª.
Serei breve.
Em relação ao que afirmou o SEiriador Geraldo
Melo, devo lembrar que há o art. 15, que capitula
uma série de penalidades, inclusive para os que infringirem os dispositivos da lei. Há o art. 19:
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 §§ 1Q
e 2Q do art. 29 do Código Penal - Decreto-lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
O que não podemos fazer é estabelecer multa
para órgãos públicos. Esse tipo de penalidade financeira ou de descredenciamento não seria cabfvel
para um órgão público. Mas, para o gesfor e para os
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responsáveis pelo descumprimenfo da lei, há realmente penas bastante severas. E quero dizer mais:
hão de ser penas severas, porque aqui estamos tratando de uma matéria muifo delicada Estamos ensejando, dentro dos limites da lei e da Constituição,
a possibilidade de homens e mliheres, casais, poderem usar métodos anticoncepcionais, submeterem-se a cirurgias esterilizadoras. Para isso, contudo, há um limite ético e moral que requer um cuidado, uma cautela muifo grande. Por conseguinte, todas essas medidas, que visam justamente coibir ou
pelo menos estabelecer penalidades muito rigorosas
para aqueles que não cumprirem a lei nos seus diferentes preceitos.
Para concluir, o Senador Roberto Freire apresenfou também uma emenda que trata do problema
da propaganda. Nesse caso, até temos uma posição
um pouco mais afastada uma da outra
Compreendendo a necessidade de que esse
projeto tramite com uma certa celeridade, porque há
um desejo da sociedade no sentido de que todos esses procedimentos possam ser feitos no marco da lei,
dentro de instruções e normas que respeitem inClusive
os direitos humanos, o projeto proíbe a propaganda tal como veio da Câmara, e acatei - pelos meios de comunicação, sobre métodos anticoncepcionais.
O Senador Roberto Freire levantou uma outra
questão: suprime o parãgrafo a que me referi, pois
poderia levar a uma interpretação extensiva à vedação
de propagandas sobre métodos que visassem evitar a
transmissão de doenças sexualmente transmitidas.
Cito um exemplo recente, que é a famosa campanha do Bráulio, a qual tinha o objetivo de impedir
a transmissão de uma doença sexualmente transmissível, a AIOS. Nesse caso, não se estava fazendo propaganda da camisinha como instrumento anticoncepcional, de planejamento. São duas coisas
distintas: uma é o planejamento familiar, a antii:oncepção; a outra é a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Tenho muito medo de que
essa propaganda signifique uma incitação ao planejamento familiar ou de que se propague isso como
um fim em si mesmo. Na verdade, esse tipo de propaganda é um instrumento da Saúde, de esclarecimento das pessoas, dos casais e das fammas.
Inclusive, votei, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, a favor da proposta do Senador
Roberto Freire, porque pensava que seria importante que a mesma viesse ao Plenário, para que a
questão tosse dirimida
O Sr. Roberto Freire - Permae-me V. Ex• um
apàrte?
-
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Roberto Freire - Senador Lúcio Alcântara. apenas gostaria de lembrar a V. Ex~- inclusive,
V. Ex" é médico- que alguns médicos disseram que
existem propagandas comerciais de alguns produtos
anticoncepcionais que podem ser utilizados pelos
médicos não apenas para evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas até para garantir, muitas
vezes, a saúde da múher. Essa propaganda será
proibida? O médico pode utilizá-la, inclusive, para
salvar vidas.
O médico pode utilizá-la inclusive para salvar
vidas, e não se pode fazer propaganda? É o que
digo: a auto-regulamentação evitará os abusos. Estamos analisando a questão da propaganda comercial como se fosse única e exclusivamente pela televisão, algo que viesse a fazer uma campanha massiva Estou imaginando a propaganda de determinados- e aí me falta o nome, porque não sou médicoprodutos farmacêuticos que têm caráter anticoncepcional e que podem ser utilizados pelos médicos
para salvar vidas. Essa poderá ser proibida, se uma
lei, imperativamente, agir como estamos pretendendo. Foi nesse sentido, também, que fiz a colocação,
e não apenas para doenças sexualrriente transmissíveis. E gostaria de lembrar que a nossa proposta, no
art. 7"-, transcreve aquilo que é o fundamento da
.nossa legislação, que é a Constituição, quando trata
da questão do capital externo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo
soar a campainha.) - Senador Lúcio Alcântara, peço
a V. Ex~ que conclua o seu pronunciamento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Bem. Sr. Presidente, concluo agora dizendo que essas matérias
são, como disse, muito polêmicas. Eu mesmo tratei
disso com a maior isenção possível, porque sou católico praticante e tenho determinadas convicções;
nesse particular, entendo que o Estado é laico. Nós
não podemos confundir as coisas. Os limites éticos,
morais e religiosos ficam para cada um, mas o Estado tem que ter a sua função primordial, que é justamente a de atender a todos os cidadãos. E por isso
a matéria tem muitos aspectos, tem muitas nuanças,
e cada Senador vai decidir de acordo com o seu entendimento.
S6 queria, ao fim da minha palavra, formular a
V. Exª uma indagação: uma vez o projeto aprovado
no Senado, corno ocorreram alterações em relação
ao que veio da Câmara, serão possíveis alterações
naquela Casa? Pergunto em função do que sugeriu
a Senadora Benedita da Silva, isto é, que eventuais
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modificações fossem feitas por ocasião do reexame
da matéria na Câmara dos Oeputados.
Gostaria que V. Exª esclarecesse o Plenário sabre modificações que ainda podem ser feitas na Câmara dos Deputados quando o projeto para lá retomar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Lúcio Alcântera, uma vez aprovado o substitutivo relalivo a este projeto, ele ainda voltará ao Senado
para o turno suplementar, no qual poderão ser ()ferecidas emendas.
Em votação o sooslitutivo, sem prejuízo das
subemendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentedos. (Pausa)
Aprovado. Fica prejudicado o projeto.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
1"-Secretário em exercício, Senador Ney Suassuana.
. É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N"- 1.390, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regímento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, das Subemendas n"s 1 e 2 ao PLC n<> _114,
de 1994.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuana -Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da Subemenda nº 1.
- Em votação a Subemenda n<> 1.
OS Srs Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentedos. (Pausa)
Rejeitada .
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente. levamos em consideração as Uderanças?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sim. Se
V. Ex• solicitar, faremos a verificação de quorum.
(Pausa)
Em voteção a Subemenda nº 2.
OS Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentedos. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à Comissão Diretora para redação do vencido e voltará ao plenário para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI

DA CÂMARA N" 114, DE 1994
O Congresso Nacional decreta:
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CAP[TULOI
Do Planejamento Familiar
Art 1~ O planejamento familiar é direito de todo
cidadão, observado o disposto nesta lei.
Art 2" Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
Parágrafo único. E proibida a utilização das
ações a que se refere o caput para qualquer tipo de
controle demográfico.
Art 3" Q planejarnento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à· mulher,
ao homem· ou ao casal, dentro de uma visão de
atendimento global e integral à saúde.
Parágrafo único. As instâncias gestores do Sistema Único de Saúde, em todbs os seus níveis, na
prestação das ações previstas no caput, obrigarlHle
a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que
respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal,
programa de atenção integral à saúde, em todos os
seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:
•
I -a assistência à concepção e contracepção;
11 - o atendimento pré-natal;
III- a assistência ao parto, ao puerpério e ao

neonato;
_ _ __
_
·1v - o controle das doenças sexualmente
transmissíveis;
V - o controle e prevenção do cãncer cérvicouterino, áo câncer de mama e do câncer de pênis.
Art. 42. O planejarnenil familiar orienta-se por
ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técricas
disponíveis para a regulação da f~didade.
Parágrafo único. O Sistema Unico de Saúde
promoverá o treinamento de recursos humanos, com
ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a
promoção de aÇões de aiendimento à saúde reprodutíva
·
Art SO. E dever do Estado, através do Sistema
Único de Saúde, em associação, no que couber, às
instâncias componentes do sistema educacional,
promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre
exercício do planejamento familiar.
Art 6'! As ações de planejamento familiar serão
exercidas pelas instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos desta lei e das normas de funcionamento e mecanismos de fiscaliza-
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ção, estabelecidos pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. Compete à direção nac;ional
do Sistema Único de Saúde definir as nonmas gerais
de planejamento familiar.
Art 72 E penmitida a participação di reta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações
e pesquisas de planejarnento familiar, desde que autorizada fiscalizada e controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde.
Art 6'! A realização de experiências com seres
humanos no campo da regulação da fecundidade
somente será penmitida se previamente autorizadas,
fiscalizadas e controladas pela direção nacional do
Sistema único de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela Organ,ização Mundial de Saúde.
Art 9" Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e
técnicas de Concepção e contracepção cientificamente
aceitos e que não coloquem em risoo a vida e a saúde
das pessoas, garantida a 6berdade de opção.
§ 1~ A prescrição a que se refere o caput só
poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia
§ 2" E vedada a propaganda com fins comerciais dos métodos e técnicas previstos no caput
Art 1o. Somente é pennitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
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, periodo no qual será
propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de
regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar
a esterilização precoce;
11 - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e
assinado por dois médicos.
§ 1" E condição para que se realize a esterilização, o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis
efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
§ 2" E vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto.
§ 3" Não será considerada a manifestação de
vontade, na fonma do § 1", expressa durante ocorrência de aHerações na capacidade de discem-
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imento por influência de álcool, drogas, estados
emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.
§ 4" A esterilização cirúrgica como método
contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.
§ 52 Na vigência de sociedade conjugal, a esterilizaÇão depende do consentimento expresso de
ambos os cônjuges.
§ 6" A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial.
Ar!. 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto
de notificação compulsória à direção do Sistema
Único de Saúde.
Art. 12. É vedada a indução ou instigamento inãlvidual ou coletivo à prática da estenlização cirúrgica
Ar!. 13. É vedada a exigência de atestado de
esterilização ou de teste de gravidez para quaisquer
·
fins.
Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema
Único de Saúde, guardado o seu nível de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as
instituições e serviços que realizam "ações e pesquisas na área do planejamento familiar.
Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a
realizar esterilização cirúrgica as instituições que
ofereçam todas as opções de meios e métodos de
contracepção reversíveis.
CAPITULO 11
Dos Crimes ê das Penalidades
Ar!. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 1o desta lei.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa, se a prática não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um
terço se a esterilização for praticada:
I - durantefos períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso 11 do art. 1Odesta 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 incapaz, sem
autorização judicial;
V - através de resária indicada para fim exclusivo de esterilização.
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Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitãria as esterilizações cirúrgicas que realizar.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa
Ar!. 17. Induzir ou instigar dolosamente prática de esterilização cirúrgica.
Pena- reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio,
aplicando-se o disposto na Lei nQ 2.899, de 1"' de outubro de 1956.
·
··
Art. 18. Exigir atestado de esterilização para
qualquer fim.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa
Ar!. 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 §§ 1"' e 2"' do art. 29 do Código Penal Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Ar!. 20. As instill.ições a que se refere o artigo
anterior sofrerão as seguintes sanções, sem prejuízo
das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores
ou aos parõcipes:
I - se particular a instituição:
a) de 200 (duzentos) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e, se reincidente, suspensão das
atividades ou descredenciamento, sem direito a
qualquer indenização ou cobertura de gastos ou investimentos efetuados;
b) proibição de estabelecer corrtratos ou convênios com entidades públicas e de se beneficiar de
créditos oriundos de instituições governamentais ou
daquelas em que o Estaco é acionista;
11 - se plillica 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 da lei, observados, nesse caso, o 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.

a

CAPITULO III
Das disposições finais
Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o
disposto no Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus
artigos 29, caput e§§ 1º- e 2"'; 43, caput e incisos I,
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II e III; 44, caput e incisos I, II e III e parágrafo único; 45, caput e incisos 1 e II; 46, caput e parágralo único; 47, caput e incisos I, II e III, 48, caput e
parágrafo único; 49, caput e §§1• e 2"; 50, caput,
§ 12 e alíneas e §22; 51, caput e §§12 e 2", 52: 56;
129, caput e § 12, incisos I, II e III, § 2", incisos I,
III e IV e § ~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 contrário.

É a seguinte a Subemenda rejeitada:
1) SUBEMENDA N2 1 À EMENDA N2 1
(SUBSTITUTIVO) - CAS
Dê-se ao art. 72 a seguinte redação:
•Art 7• É vedada a participação direta
ou indireta de empreSas ou capitais estrangeiros e de inatituições e organismos internacionais nas ações e pesquisas de planejamento familiar, salvo por meio de doações
de instituições e organismos vinculados à
Organização das Nações Unidas, de colaboração de entidades de cooperação técnica e
de financiamentos e empréstimos.
Parágrafo único. Em qualquer hip6tese, é obrigatória a prévia autorização do órgão de direção nacional do Sistema _Únicç
de Saúde, submetendo-se ao seu controle
as atividades que forem desenvolvidas e os
instrumentos que forem firmados. •
É a seguinte- Subemenda aprovada:

2) SUBEMENDA N2 2 À EMENDA N2 1 - CAS
(SUBSTITUTIVO)
Suprima-se o § 2" do art 92.
O SR. RENAN CALHEIROS - Sr. Presidente,
peço a palavra, eomo Líder, para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o Regimento, excepcionalmente, qualquer
Líder, durante qualquer fase da sessão, poderá pedir a palavra para uma comunicação inadiável, durante 5 minutos.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Como
Líder. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso a faculdade •
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que o Regimento permite- a benevolência do Senador Ney Suassuna me recomendou -, para tratar de
assunto que julgo de fundamental importância seja
conhecido pelo Senado Federal.
Uma matéria publicada no Jornal do Brasil,
na coluna "Coisas da Política", no último domingo, a
que estou respondendo apenas hoje em função do
acúmulo de trabalhos e reuniões na própria Comissão Mista de Orçamento, conteve declarações do
Senador Elcio Alvares, até agora não negadas, nem
confirmadas publicamente, e ensejou suporte para
expressões como "malandragem•, •apropriação indébita", "falcatrua", "manipulação", "deslavado cinismo•, •esperteza•, "tentativa de assalto", •se colar,
colou", •mentira feia", expondo, dessa forma, o Congresso Nacional e a Comissão Mista de Orçamento.
Em contraposição, Sr. Presidente, há o esforço
que temos feito para resgatar a credibilidade do
Congresso Nacional e consolidar, principalmente, o
seu papel na apreciação do Orçamento Geral da
União.
Pessoalmente, apoiei e defendi a aprovaÇão da
Resolução n2 2 pela Comissão Especiã!, que teve o
Senador José Fogaça comó Presidente, e rigorosamente tenho posto em prática tudo que ela contém,
artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por pa-

rágrafo.
Essa resolução é~um avanço do ponto de vista
do funcionamento da Comissão: incorpora várias sugestões da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Orçamento; dá absoluta transparência à Comissão;
cria subcomissões;· estabelece critérios para a designação de sub-relatores ·e audiências públicas - as
quais temos realizado várias; extingue emenda de
relator; limita emendas coletivas, individuais, regionais, de Comissões Técnicas e prioriza as chamadas emendas coletivas.
Anunciei, na primeira reunião da Comissão,
que não receberia ninguém, isoladamente. Qualquer procedimento da Comissão teria que ser realizado publicamente no seu plenário; inclusive o
trabalho dos sub-relatores que, a qualquer momento, tomariam disponíveis in1ormações sobre
os trabalhos e o funcionamento da Comissão a
quem as solicitasse.
Sr. Presidtmte, fui, pessoalmente com o Depu~
lado lberê Ferreira, ao Tribunal de ContaS de União
solicitar que esse órgão fizesse uma varredura nas
obras plblicas deste País e um registro das obras
superfaturadas. Tínhamos a acumular a pauta da
Comissão Mista de Orçamento o chamado "Jumbão
do Governo•, que continha várias dessas obras com
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registros de superfaturamen1o. Permitimos que a
Comissão jumasse informações remetidas ou pelo
Governo ou pelo Tribunal de Contas e, pela primeira
vez, submetemos essas obras à discussão e ao
vo1o. Isso significa, do ponto de vista da participação
do Tribunal de Contas da União, a primeira vez em
que ele verdadeiramente - atendendo o que a Constilt.ição Federal especifiCa - colabora com o Poder
Legislativo no cumprimen1o desta missão constitucional.
Aprovamos ontem o parecer preliminar do Deputado lberê Ferreira, que prioriza as emendas coletivas, não subestima receitas para lastrear emendas
-e pela primeira vez no Legislativo acontece isso-,
não afeta o plano econômico, não aumenta o défiCit
público e, principalmente, Sr. Presidente, um parecer preliminar que não desfaz a peça orçamentária
do Poder Executivo.
Este, Sr. Presidente, é o meu papel. NuriCS fui
da Comissão Mista de Orçamen1o. Não pedi que
fosse seu Presidente. Es1ou na Presidência da Comissão cumprindo uma tarefa partidária que só tem
sentido se for para colaborar com a transparência e
com a clareza que o Congresso Nacional e os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados querem para o funcionamento-desta importante Comissão.
No entanto, matéria do Jornal do Brasil contém declaração do Senador Elcio Alvares, repito,
não confirmadas, também não negadas, e fosse, Sr.
Presidente, o Senador Elcio Alvares, um Senador
comum, não era inteligente, que mesmo sem informações do que está acontecendo na Comissão, pudesse fazer esse tipo de declaração. Em sendo o
Senador Elcio Alvares quem é, Uder do Governo,
companheiro, parlamentar respeitável, que inclusive
não está presente no plenário, mas tive oportunidade de falar com S. ExA antes e dizer que iria fazer
este rápido pronunciamen1o, este tipo de declaração
é inadmissível. Venho aqui em nome da Uderança
do meu Partido,JJUblicamente, repeli-la.
Com todo o respeito que tenho pelo Senador,
faço questão de reafirmar isso. Estamos, Sr. Presidente, trabalhando no~e e dia, às claras, discutindo
em plenário, consagrando avanços para que o Congresso Nacional e a Comissão Mista de Orçamento
deixem de ser definitivamente matéria de polfcia e
passem a garantir a participação do Congresso na
intervenção do planejamento do Governo.
Agradeço a V. ExA pela benevolência em me
deixar utilizar o horário da Liderança do meu Partido,
oPMDB.

Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ney Suassuna, sl.f]lente de Secnr
tário.
.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 13, de 1995 (n"
1.919/91, na Casa de origem), que cria o
Programa Nacional para Atividades de Extensão Univers~a em Saúde, na Amazônia Legal, tendo
Pareceres sob nOS 208 e 633, de 1995,
da Comissão
-de Eclucaçllo: 1" pronunciamento: favorável ao Projeto; 2" pronunciamento: favorável às Erilendas nOS 1 e 2, oferecidas perante a Mesa.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercfcio, Senador Guilherme
Palmeira.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N"1.391, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimen1o
Interno, requeiro o adiamento da discussão do Proje1o de Lei da Câmara n" 13, de 1995, a fim de que
sobre o mesmo seja ouvida a Comissão de Assuntos Ec:Onômicos.
Justificaçllo
O projeto prevê a criação de Programa Nacional a ser financiado pela União e executado por instilt.ições de ensino superior, que desenvolvam atividades de extensão na área de saúde e que se encontrem regularmente vinculados ao Programa Os
participantes, alunos de último ano de graduação ou
de pós-graduação nas áreas de saúde, receberiam
incentivos, sob a forma de bolsas e demais auxmos
necessários, para que possam desenvolver atividades de assistência à saúde das populações carentes
da Amazônia Legal.
O projeto cria despesas novas para a União,
sem a devida previsão. Considerando a relevância
do tema, requeremos que o Projeto seja avaliado
pela Comissão de Assuntos Econômicos.
~ Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Sérgio Machado -Senador Elclo Alvares.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo apalavra ao Senador Jefferson Peres.
0 SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há Lm
entel'klimenlo aqti sobre o falo de 1odo o r~mento
deédameniosejajustificado.Qualéajustificaliva?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL
Para um esclarecimento.) - Realmente há urna justificativa. O projeto prevê a criação do Programa Nacional a ser financiado pela União e executado por
instittiçõ~ de ensino superior, que desenvolvem atividades de extensão na área de saúde e que se encentram regularmente vinculadas ao Progrania.
Os participantes, alunos do último ano de graduação ou pós-graduação na área de saúde, receberiam incentivo sob a forma de bolsas e demais auxmos necessários, para que possam desenvolver atividades de assistência à saúde das populações carentes da Amazônia Legal.
0 projeto cria despesas·novas para a União
sem a devida provisão. Considerando a relevância
do tema, requeremos que o· projelo seja avaliado
pela Comissão de Assunlos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimenlo.
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Exã
tem a palavra por 5min.
O SR. BERNARDO CABRAL (AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
requerimento é do Senador Sérgio Machado, a
quem rendo sempre minhas homemigeris, mas na&te caso sou obrigado a ficar contrário e explico o
porquê. Mais urna vez, quagdo se trata de Amazônia, há um desinteresse, e sabemos que aquela região, no que tange ao setor saúde e à educação,
precisa de uma solução estrutural. Quando se fala
ali, é sempre conjuntural.
Observe V. Ex" que este falor de integração,
que poderá res!:Jitar da aprovação deste projeto, é
que pennitirá que os innãos brasileiros amazônicos
recebam de outros, que tenham mais experiência,
uma ajuda no campo tecnológico.
É nesta altura que queremos, Sr. Presidente,
tomar conhecimento da reafidade que compõe dois
terços do território nacional. Esse projelo passou pela
Câmara dos Dept.Jados, foi amplamente discliido e
agora, quando chega sua votação, diz-se que é preciso ouvir a Comissão de Assunlos Econômicos.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, vou votar
contra esse requerimento. Se estivesse aqui o emi-
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nente Senador Sérgio Machado, eu pediria a S. Exã
que.o retirasse, dado que se faz contra a nossa região.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimenlo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com os votos contrários do Senador
Bernardo Gabral e Jefferson Peres.
A matéria será submetida à Comissão de A&suntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 6:
Discussão, em turno único, do Projelo
de Decrelo Legislativo nO 75, de 1995 (nO
80/91, na Câmara dos Deputados), que homologa o alo do Conselho Monetário Naciona1 que autorizou a emissão adicional de papel-moecla, no exercício de 1991 , no valor
de um trilhão e oitocenlos e vinte e dois bi"lhões de cruzeiros, tendo
Parecer favorável, sob nO 616, de
1995, da Comissão
-de Assuntos Econômlcos.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vcitação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (PauSa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para Iedação final.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 7:
Discussão, em .turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nO 78, de 1995 (nO
85/91, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício de 1990, no valor
de quatrocentos e sessenta e um bilhões e
trezentos milhões de cruzeiros, tendo
Parecer favorável, sob nO 617, de
1995, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, e119erro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão DirefOra para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 8:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 39, de
1995 (n" 6195, na Câmara dos Deputados),
de iniciativa do Presidente da República,
que altera o § 12 do artigo 177 da Constitt.ição Federal, tendo
Parecer sob n" 507, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com correções formais, em
obediência à técnica legislativa.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposfO no art. 363 do RegimenfO Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, quando poderão ser ofereciilas emendas
que não envolvam o mérifO, assinadas por um terço,
no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje o primeiro dia útil da discus·
são.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n"-39, de 1995, em segundo tumo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 9:
Discussão, em turno único, do ProjefO
de Lei do Senado n" 5, de 1995-Complementar, de aufOria do Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo ·ao art. 38 da Lei
n" ·4.595, de 31 de dezembro de 1964, para
excluir do benefício do sigilo bancário as
pessoas que menciona, tendo
Páreceres sob n"s 594 e 595, de 1995,
das Comissões
- de Assuntos EconOmicos, concluindo pela audiência da Comissão de Constib.ição, JtJS!iça e Ci~dania; __
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12Secre1ário em exercício, Sena:lor Romeu Tuma.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N21.392, DE 1995
·

Senhor Presidente,
•
Nos termos do art. 279, alínea c, do RegimenfO
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeio
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de PLS- 5195 -Complementar, a fim de ser feita na
sessão de 6 de dezembro de 1995. (27 dias úteis)
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna -Sérgio Machado - Elcio Alvares
- Valmlr campelo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
cumprida a determinação do Plen.ário. A matéria volta à Ordem do Dia na sessão do dia 06 de dezembro
do corrente ano.
O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é OCLpada pelo Sr. Jefferson Peres •

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Item 14:
SUBSTITIJTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITIJIÇÃO N2 40, DE 1995
Discussão, em segundo turno~ do
Substitutivo à Proposta de Emenda à Constib.ição ri' 40, de 1995, de aufOria do Senador Antonio Carlos Valadares e outros Senadores, qUe dispõe sobre a instituição d~ contribuição social para o financiamenfO das
ações e serviços de saúde, tendo
Parecer, sob n" 667, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação final.
(Primeiro dia de discussão) ·
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposfO no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam mérifO, assinadas por um terço,
no mínimo, da composição do Senado. Transcorre
hoje o primeiro dia útil de discussão.
Eni discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pro5seguimenf0 na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _- Encerrada á matéria constante da Ordem do Dia
Sobre a mesa, pareceres da Comissão DirefOra
oferecendo redações finais, que serão Belos pelo Sr. 1"
Secre1ário em exercício, Sena:lor Romeu Tuma
São lidos os seguintes
Senado Federal
PARECER N2 684, DE 1995
(Da Comissão DirefOra)
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara R" 24,
de 1993 (n2 2.797, de 1989, na casa de
Origem).

592

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 24, de 1993 (nº 2.797, de 1989, na Casa de
Origem), que acrescenta dispositivo ao art 61 do
Código Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Julio Campos, Presidente - Ney Suassuana, Relator -José Edu;;ordo Outra - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER NQ 684, DE 1995
Acrescenta dispositivo ao art. 61 do
Código Penal.
EMENDAN21
(CorresP,Onde à Emenda nº 1 - CCJ)
Dê-se ã ementa do projeto a seguinte redação:
"Altera a alínea h do inciso 11 do art 61
do Código Penal".
EMENDAN",2
(Corresponde à Subemenda à .Emenda 112.3- PLEN)
Dê-se à alínea h do inciso 11, do art 61, da Lei
nº 7.209, de 11 de julho de 1984, que altera o Decreto-Lei n"- 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, constante do art. 1!2. do projeto, a seguinte redação:
h) contra criança, idoso, enfermo, mu. lher grávida e pessoa portadora de deficiência que dificulte ou impossibilite a defesa.•
PARECER ti! 685, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 75, de 1995 (n"- 80, de 1991,

na camara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n"- 75, de 1995 (112
80, de 1991, na Câmara dos Deputados), que horoologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
de
1991,
no
valor
de
exercício
Cr$1.822.000.ooo.ooo,oo 1um trilhão e oitocentos e
vinte e dois bilhões de cruzeiros).
Sala de Reunião da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Renan Calheiros, Presidente - Ney
Suassuna, Relator - José Eduardo Outra - Levy
Dias.
ANEXO AO PARECER N2 685, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Samey, Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, ftem 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1995
Homologa o ato do Conselho Monetá-

rio Nacional que autorizou a emissao adicional de papel-moeda, no exerclcio de
1991, no valor de Cr$1.822.000.000.000,00
(um tnlhao e oitocentos e vinte e dois bilhões de cruzeiros).
O Congresso Nacional decreta:
Art 1"- É horrologa:lo o ato cl:l Conselho Monetário
Na::bnal que aUorizou a emissão ad"ldonal de papekmeda, no exercício de 1991, de Cr$1.822.000.000.000,00 (um
tnlhã:l e oitocel dQs e virte ecl:lis bilhões de cruzeiros).
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER ti! 686, DE 1995
.(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 78, de 1995 (n"- 85, de 1991,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n"- 78, de 1995 (n"85, de 1991, na Câmara dos Deputados), que hÕmologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autoriza 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) .
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de outubro de 1995. - Rena Calheiros, Presidente. Ney Suassuna, Relator. - José Eduardo Outra. Levy Dias.
ANEXO AO PARECER Nº 686, DE 1995.
Faço saber que o Congresso Nacional aproVôU, e eu,
Presidente áo Senado Federái; nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
·
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1995
Homologa o ato do Conselho Monetá-

rio Nacional que autorizou a emissao 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 cruzeiro<>.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de
papel-moeda, no exercício de 1990, de Cr$
461.300.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um
bilhões e trezentos milhões de cruzeiros).
Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER Nº687, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de
Resolução n• 109, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n• 109, de 1995, que dá nova redação a alínea "g" do art. 2" da
Resolução n" 20. de 1995; do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro 1995. - Renan C31helros,
sidente- Ney Suassuna, Relator- José Eduardo Outra - Levy Dias.

Pre-

, ANEXO AO PARECER N2 687, DE 1995

Redação final do Projeto
de Resolução n• I 09, de 1995.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
-=---=-~-=--:---=:---:-' Presidente, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N2

, DE 1995

Dá nova redação a alínea "g"
do art. 2n da Resolução n" 20. de
}.995, do Senado Federal.

O SENADO·FEDERAL resolve:
Art. I" A alínea g do art. 2° da Resolução n• 20, de 1995, do
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.

zo .................................................................
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a

serem emitidos:

CoiQ.caç_llo

Vencimento

Título

Data-Base

01.08.95

01.08.1996

640366

01.08.95

01.08.95

01.11.1996

640458

01.08.95

01.08.95

01.02.1997

640550

01.08.95

01.08.95

01.05.1997

640639

01.08.95

01.08.95

01.08.1997

640731

01.08.95

15.08.95

15.08.1996

640366

15.08.95

15.08.95

15.11.1996

640458

15.08.95

15.08.95

15.02.1997

640550

15.08.95

15.08.95

15.05.1997

640639

15.08.95

15.08.95

.15.08.1997

640731

15.08.95

01.09.95

01.09.1996

640366

01.09.95

01.09.95

01.12.1996

640457

01.09.95

01.09.95

01.03.1997

640547

01.09.95

01.09.95

o1.06.1997

640639

01.09.95

o1.09.95

01.09:1997

640731

01.09.95

01.11.95

01.11.1996

640366

Ol.I 1.95

01.11.95

01.02.1997

640458

01.11.95

Ot.11.95

01.05.1997

640547

01.11.95

01.11.95

01.08.1997

640639

01.11.95

01.11.95

Ol.I 1.1997

640731

01.11.95

16.11.95

15.11.1996

640365

16.11.95

16.11.95

15.02.1997

640457

16.11.95

16.11.95

15.05.1997

640546

16.11.95

Outubro de !995

595

ANAIS DO SENADO FEDERAL

CoiQ.ca~lo

Vencimento

Título

Data-Base

16.11.95

15.08.1997

640638

16.11.95

16.11.95

15.11.1997

640730

16.11.95

01.12.95

01.12.1996

640366

01.12.95

01.12.95

01.03.1997

640456

01.12.95

01.12.95"

01.06.1997

640548

01.12.95

01.12.95

01.09.1997

640640

01.12.95

01.12.95

01.12.1997

640731·

01.12.95 ..

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

PARECER Nº 688, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n• 110, de 1995, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guandhos
(.C.,'P) a emitir, através de ofertas públicas, l,etras Financeiras do Tesouro do
Município de Guan1lho.v - l.VlM-GRS, mjos re,·ursos serãr! deslinados cl
liquidaçdo de precatôrios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele
MunicíjJio:
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro 1995. - Renan C81helros, Presidente - Ney Suassuna, Relator..:. José Eduardo Outra - Levy Dias.

ANEXO AO PARECER N2- 688, DE 1995

Redação final do Projeto
de Resolução n" !lO, de 1995.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO~

Outubro de 1995

, DE 1995
Autoriza a Prefeitura Municipal
de Guarulhos (SP) a emitir, através
de
ofertas
públicas,
Letras
Financeiras
do
Tesouro
do
Município de Guantlhos - l.FTMGRS,
cujos
recursos
serão
à
liquidaç-ão
de
destmados
pr,•nttcírio.r .Judicim.r P<'lld<'l1/<'.r, d!'
responmhilidad!' daclll''"' Mumâpw.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. I o É a Prefeitura de Guarulhos (SP) autorizada. nos termos da
Resolução n°· 11, de 1994, do Senado Federal. a emitir Letras Financeiras do
TesoUFo :do Município de Guarulhos - LFTM-GRS, para liquidação de
precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Município.
Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Município
de Guarulhos - LFTM-GRS;
h) quantidade: 15.020.532 LFJM-GRS;
c) modalidade: nominativa-transferível;

d) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -

LFT, cria:das pelo Decreto-lei no 2.376, de 25 de novembro de 1987:
e) prazo: até trinta e seis meses;

Outubro de 1995
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j) valor nomrnal: R$ 1.000,00 (um mil reais) CETIP:
g) previsão de colocação e vencimento âos títulos a serem

emitidos:

Vencimento

Data-base

Título

Quantidade

30.06.1996

30.06.1995

p

3.004.106

30.12.1996

30.06.1995

p

6.008.213

30.06.1997

30.06.1995

p

4.506.160

30.06.1998

30.06.1995

p

1.502.053

TOTAL

15.020.532

h) forma de colocação: atrayés de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do
Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Municipal de Guarulhos n•
4.706, de 3 de julho de 1995.
l'arágrajó único. Em decorrência do valor de P. U. constante
da alínea .1; as quantidades serão divididas por 1.000 ( um mil), de forma a
adequll! o valor. fiminceiro da colocação.

Art. 3• A presente autorização deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias, contado. da data de sua publicação.
-Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER N" 689, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redaçao final do Projeto de Resoluçao n" 111, de 1995•.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Resolução ri' 111, de 1995, que at.toriza o
Estado do Ceará a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional o limite previsto no art 42 da Resolução
ri' 11, de 1994, do Senado Federal, a contralar operaçã:> de crédito junto oo Banco do Nordeste S/A- BNB,
no valor de R$ 38.597.412,00, equivalentes a US$
42,602,000.00, oo câmbio de 31 de maio de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Renan Calheiros, Presidente ..., Ney Suassuna, Relator- José Eduardo Outra - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER Nº- 689, DE 1995
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO Nº- , DE 1995
AuiDriza o Es1ado do Ceará a eleva-, temporarBnenle, e em caráler excepciooa~ o lim~
te previslD no art 4!! da Resolução n" 11, de
1994, do Senado Federal, e a Wllbatlr operaçã:> de créditl ;mto ao Banco do Nordeste SIA
- BNB, no valor de R$ 38.597.412,00, ecpvalentes a US$ 42,602,000.00, ao câmbio de 31 de
maio de 1995.
O se·nado Federal resolve:
Art 12 É. o Estado do Ceará autorizado elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no art 42, inciso 11, da Resolução ri' 11,
de 1994, do Senado Federal.
Art 22 É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, no valor de R$
38.597.412,00, (trinta e oito milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, quatrocentos e doze reais), equivalentes a US$ 42,602,000.00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e dois mil dólares norte-america- ·
nos), ao cãmbio de 31 de maio de 1995.
recursos serão destinados
Parágrafo único.
ao financiamento do subprograma do Estado do Ceará, no âmbito do Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste- PRODETUR-NE.
Art 3º- A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
.
a) valor: R$38.597.412,00, (trinta e oito milhões,
quinhentos e noventa e sate mil, qualrocentos e doze
·reais), equivalentes a US$42.602.000,00 (quarenta e
dois milhões, seiscentos e dois mil dólares norte-americanos), ao câmbio de 31 de maio de 1995;
b) juros: cobrados à taxa fixada pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, de acordo

e

a

as·
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com o contrato ri' 841 /OC-BR, vigendo para cada
semestre, considerando o ano civil, de 1º-de janeiro
a 30 de junho e de 12 de julho a 31 de dezembro, sobre os saldos devedores diários do financiamento,
calculados pelo método hamburguês;
c) comissilo de repasse: 2,5% aa. (dois vírgula cinco por cento ao ano) nos contratos de obras
múltiplas e de desenvolvimento institucional e 1 ,0%
(um por cento ao ano) nos contratos de aeroportos,
contada dia a dia e exigida juntamente com os juros;
d) comissão de crédito:
__
_
- no ato da assinatura do contraio HNB/Estado:
até 0,75% aa (zero vírgula setenta e cinco por cento
ao ano) a título de ressarcimento da comissão de crêdilo sobre o valor do financiamento, paga ou devida
pelo BNB oo BID até a data do contrato BNB/Estado,
bem corno os encargos financeiros sobre tal comissão;
-a partir da assinatura do contrato: até 0,75%
aa (zero vírgula satenta e cinco por cento ao ano) calculada e exigida mensalmente, contada dia a dia sobre
o saldo não desembolsado do crédito aberto;
. e)
para inspeçllo e supervisão geral:
- no ato da assinatura do contrato BNB/Estado: até 1 ,0% (um por cenlo) do valor do fiiJanciamenlo, exigidos no ato da assinatura do contraio;
- após a assinatura do contrato: será debitada
à conta de empréstimo do Estado, da mesma forma
que o BID vier a lançar na conta do BNB, nos termos
do contrato ri' 841 /OC-BR;
f) garantia: quotas-partes do Fundo de Participação dos Estados - FPE;
.
g) destinação dos recursos: financiamenlo
do subprograma do Estado do Cearã, no âmbito do
PRODETUR-NE;
h) condições de pagamento:
- do principal: amortizado em até duzentas e
quarenta parcelas mensais e sucessivas, com carência de até cinco anos;
·i) liberaçao dos recursos: até cinco anos.
Art 32 A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contado da data de sua publicação.
Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

recursoS

PERECER tr- 690, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redaçao final do Projeto de Resolução nº- 112, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução ri' 112, de 1995 que autoriza o Estado do Ceãrá a elevar, temporariamente, e
em caráter excepcional, o limite previslo no art 42 da
Resolução ri' 11, de 1994, do Senado Federal, e a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$703.832, 19.
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Sala de Reuniões da Corrissão, 26 de oubilro
de 1995. - Renan C81helros, Presidente - Ney Suassuna, Relator- José Eduardo Outra - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER ~690, DE 1995

Fa;:o saber que o Seraio Federal ~ e eu,
Presiclerte, nos tenros àl art 48, iern 28, àl Regimento
Interno, proi'Tl.igo a seglirta

RESOLUÇÃO~.
DE 1995
AUfDrlza o Estado do Ceará a elevar,
temporariamenle, e em caráler excepcional,
o limite previsiD no art 49. da Resolução R"

11, de 1994. do Senado Federal, e a contralar operação de crédHD juniD à caixa EconO.

mica Federa~ no valor de R$703.832, 19.

O Senado Federal resolve:
Art 12 É o Estado do Ceará autorizado a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional, o limite previsto no art 4", inciso 11, da Resolução R" 11 ,
de 1994, do Senado Federal.
Art 2" É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de crédilo junto à Caixa Exonõmica
Federal, no valor de R$703:832, 19 (setecentos e
três mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezanove
centavos), a preços de março de 1995.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados à
realização de obras de abastecirnenp de água e do
sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza.CE.
Art 32 A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$ 703.832.19 (setecentos e três mil, oilocentos e trinta e dois reais e dezanove centavos), a preços de março de 1995;
b) juros: variáveis;
·-c) taxa de administraçao: 2% (dois por cento)
sobre cada parcela liberada;
d) garantia: vinculação de cotas do Fundo de
Participação dos Estados - FPE;
- c· ·
e) destinaçllo dos recursos: destinados à
realização de obras de abastecimento de água e do
sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza-CE;
f) condiçOes de pagameniD:
- do principal: em dezesseis prestações semestrais e cons~utivas, ~endo a primeira em 15 de
outubro de 1995 e a última em 15 de abril de 2003;
- dos juros: ·semestralmente até a liquidação
integral da dfvida
Art 32 A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contado da data de sua publicação.
Art 4" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Os
pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa. requerimeniO que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO ~ 1.393, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 24, de 1993
(n" 2.797/89, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao ar!. 61 do Código Penal.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Aprovada a redação final, o projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N21.394, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e volação, da redaçã:> final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 75, de 1995 (n" 80191, na Câmara dos
Depltados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão acfiCional de papel-moeda, no exercício de 1991 , no valor de um trilhão e oilocentos e vinte e dois bilhões de cruzeiros.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º- Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N•1.395, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 321, do Regimen10 Interno, requeiro dispensa ele ptblicaç:ãl, para imediata discussã:l
e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo ri> 78, de 1995 (ri> 85191, na Câmara dos Dept.tados);que homologa o ato do Conselho Monetário Nacionai que autorizou a emissão adicional ele papel-moeda,
no exercfcio ele 1990, no valor de quatrocentos e sessenta e um bilhões e trezen10S milhões de cruzeiros.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Aprevado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N 396 DE 1
• 1.
•
995
Senhor Presidente,
Nos termos do art .óJ21 do Regimento Inferno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n" 109, de 1995, que dá nova redação a
alínea g, do art 22 da Resolução n" 20, de 1995, do
Senado Federal.
Sala das Sessões, 26 de outubro de i 995. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não t-a.lerú;!quempet;<l.ap;tMl!. a:mro a cisa ssão
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Turna.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•1.397, DE 1995
Senhor Presidente,
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Nostermosdoart.321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de ptblicaç:ãl, para imediata discussão e votação, da redaçOO final do Projeto de Resolução ri> 11 O, ele 1995, que aúoriza a Prefeilura Ml.llicipai ele Guarulhos (SP) a emitir, através de ofertas públicas, Letras Rnanceiras do Tesom> do Ml.llicípio ele
Guarulhos- LFTM-GRS -,cujos rerusos serão desti~ nados à liquidação de precalórios judiciais pendentes,
ele responsabilidade daquele M1.11icípio.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre
~ -a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO~ 1.398, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 321 do Regimen10 Inferno, requeiro dispensa de ptblicaç:ãl, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução ri> 111, de 1995, que autoriza o Estado do Ceará a
elevar, teiJllOrariamente, e em caráter excepcional, o
limite previsto no art. 42. da Resolução ri> 11 , de 1994,
do Senado Federal, e a contratar operação de crédito
jun10 ao Banco do Nordeste SIA - BNB•• no valor de
R$38.597.412,00, eqlivalentes a US$42,602,000.00,
ao cãrrtlio de 31 de maio de 1995.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Walmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peÇa a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Sobre
a mesa, requerimento que ·será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Romeu T urna.

É lido e aprovado o seguinte

-
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1.399, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos tennos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Proje10 de
Resolução n" 112, de 1995, que au10riza o Estado
do Cearã a elevar, temporariamente, e em carãter
excepcional, o limite previsto no art ~da Resolução
n" 11, de 1994, do Senado Federal, e a contratar
operação de crédito jun10 à Caixa Econômica Federal no valor de R$703.832,19.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
'
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Voltase à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P) - Sr. Presidente, registro que, no último sábado, estive visitando a cidade de Londrina, onde estavam o Deputado Paulo Bernardo, aqui presente, e o Deputado
Nedson Michelefi. Por ocasião dessa visita à Cãmara Municipal de Londrina, o Prefei10 Luiz Eduardo
Cheida sancionou o projeto de lei que instilti o programa de garantia de renda mínima familiar, de autoria de dois vereadores - Francisco Roberto, do
Partido dos Trabalhadores, e Alex Canziani, do PTB.
Estavam-também presentes o Deputado federal Luiz
Carias Hauly, deputados estaduais e vereadores de
todos os partidos. Ali se demonstrou o respeito do
Prefeito Luiz Eduardo Cheida pela vontade da Cãmara Municipal, pois não questionou de forma alguma que pudessem os vereadores fazer essa proposição.
Outras cidades do Paranã, como Goio-B'ê,
Umuararna e Maringá estão também debatendo projeto semelhante. Aliás, Goio-Erê e Umuararna aprovaram projeto na mesma direção. O Prefei10 de
Umuarama contes10u a possibilidade de os vereado-
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res terem aprovado esse proje10, e a questão está
sendo discutidaNa segunda-feira estive em Curitiba, pois na
Cãmara Municipal de Curitiba o vereador Jorge Samek, presidente do PT do Paraná, apresentou projeto que instilti programa de garantia de renda mínima, que está sendo discutido por todos os vereadores. Na Assembléia Legislativa do Paranã, o Deputado estadual Eduardo Trevisan apresen10u proje10 no
mesmo sentido.
Portanto, um número crescente de Estados e
Municípios está discutindo essa proposição.
Amanhã terei audiência com o Prefei10 Paulo
Maluf, que, embora tenha vetado proje10 da Cãmara
Municipal de São Paulo que instituía o programa de
garantia de renda mínima famüiar, de au10ria do Vereador Arcelino Tatto, houve por bem, no mesmo dia
do ve10, apresentar novo projeto à Cãmara Municipal com o título Sobrevivência e Complementação de
Rel'l'lt.rleração. Assim, serão apoiadas as famí6as carentes que colocarem seus filhos até 14 anos em creches ou esoolas ITUlicipais, justamente o mesmg propósito previsto no projeto do Vereador Arce6no Tatto.
Hoje dezenas de Municípios seguem os eltemplos do Governo do Distrito Federal e do Município
de Ca~nas. Já sancionou lei na mesma direção o
prefei10 de Salvador, o de Ribeirão PrelO, o de Sertãozinho e o de Londrina Assim, Sr. Presidente, registro que ganha força crescente a proposição de
um programa de garantia de renda mínima. Acredi10
que está próximo o momento em que esse proje10
será aprovado no Senado, examinado e votado pela
Câmara dos Deputados, possivelmente com algum
aperfeiçoamento.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Exª permitEi-me
um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Eduardo Suplicy, quero fazer um registro que talvez V. Exª, por
modéstia, não queira deixar consignado. Estávamos
juntos, V. Exª, eu e o Ministro das Relações Exteriores da África do Sul, e pude acompanhar o rela10 de
V. Ex" sobre essa complementação salarial. Aquela
au10ridade, depois de falar sobre o drama que foi a
saída do apartheid, sobre o convívio com a fome,
sobre a miséria e a falta de saneamento, entusiasmou-se com o relato de V. Exª. Conseqüentemente,
a idéia que V. Exª apóia não só ganha corpo em
nosso País, como já está ultrapassando fronteiras.
Não poderia deixar de cumprimentá-lo e de fazer
esta anotação, porque é absolutamente merecida
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço-lhe a
gentileza do aparte, Senador Bernardo Cabral.
Acredito mesmo que a África do Sul, que passa
por um processo de transrormação aemocrat1ca no~nvel, de enorme relevância para nós, brasileiros,
está por realizar modificações em suas instituições,
,;eja pelo término do apartheid, seja por inovações
~nativas que o povo sul-africano está realizando.
De fato, avalio que as diversas experiências,
corno a do Imposto de Renda negativo ou de programas de garantia de renda mínima, são muito importantes para o intercâmbio entre povos que aspiram a
transformar os seus pafses, a realizar a justiça social
e erradicar a miséria Certamente esse é um dos
principais propósitos dó Governo do Presidente Nelson Mandela, e há o que interagir. Esse foi o propósito do diálogo do Ministro da África do Sli, que de
falo se interessou pelo assunto. Em seguida encaminhei a S. Exª alguns materiais, em inglês, sobre o
projeto, para que pudesse examiná-lo com ·maior
atenção.
Sr. Presidente, gostaria de fazer dois registres.
No início da sessão o Senador Lúcio Alcãntara
fez um pronunciamento, apoiando a diminuição do
mandato do Senador de oito para quatro anos numa
situação semelhante àquela de projeto de emenda à
Constituição que apresentei a esta Casa. Comungo
com o Senador Lúcio Alcântara em seu intento e em
sua proposição. Registro que S. Exª assinou a
emenda que apresentei nesse sentido, informandome que era um dos seus pontos de campanha eleitorai. Assim considero essa proposta de emenda
também de sua autoria
O outro registro é relativo ao pronunciamento
do .Senador Valmir Campelo, durante esta tarde,
quando leu o editorial do Correio Braziliense de
hoje, denominado "A Capital do Medo", em que se
ressalta o número de aios de violência, de assaltos
que hoje ocorrem em muitos lugares do Brasil. A imprensa registra que no Rio de Janeiro houve três seqüestros ontem,-e a imprensa de Brasília registra um
número muito significativo de aios de violência
Aqui lembro, mais uma vez, que a solução dos
problemas sociais brasileiros seria a melhoria da distribuição da renda O resgate da cidadania certamente
contribuirá para que haja menos atos de violência
Por outro lado, o Senador Valmir Campelo quis
atribuir ao Partido dos Trabalhadores a não-votação
na sessão de hoje do Congresso Nacional da proposta do "jumbão".
Está aqui presente o Deputado Paulo Bernardo
que justamente esclareceu essa queStão na sessão
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do Congresso. Ainda ontem, o Partido dos Trabalhadores havia chegado a um entendimento sobre a votação dessa matéri" no sentido de não obstruir.
Acontece que ae ontem para hoje foram incluídos
três destaques com propostas de obras que não eslavam previstas, e obras sobre cujos preços há suspeita de superfaturamenfo. Foi por essa razão que o
Partido dos Tralhadores considerou necessária averificação de votação.
Os Senadores Elcio Alvares e Sé~gio Machado
fizeram um apelo, agora há pouco, para que houvesse um entendimento para a votação desta matéria
ainda na tarde de hoje. Nós estamos abertos ao Cliálogo. O Deputado Paulo Bernardo e o Deputado Jaeques Wagner estão aqui presentes, e estamos lodos
empenhados numa solução. O Líder do PT na Cãmara, Deputado Jacque Wagner, vai conversar com
a liderança do Governo, do PSDB e do PFL para
. chegarem a um entendimento.
Da parte do Partido dos Trabalhadores, queremos chegar a bom termo neste assuntq, em defesa
do interesse público.
.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Cemcedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra
(Pausa)
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péresj - Os
Srs. Senadores Francelina Pereira e Benedita da Silva enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimento
Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
o SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) - Sr.
Presidente, SI% e srs. Senadores, um passo ilfllOrtante
kli dado para a rea.peração da economia algodoeira de
MinasGerais,especialmentedonortedoEstado.
Refiro-me ao protocolo que acaba de ser firmado entre 0 Governo do Estado, através da Secretaria
da Agricultura, 0 Banco do Nordeste, a Embrapa e o
sefor privado, representado pelas Federações da lndústria e da Agricultura
E esse acerto veio em boa hora, pois a prolongada estiagem agrava o quadro de dificuldades no
norte de Minas Gerais.
As chuvas que normalmente caem na região,
na média de soo a 1.200 milímetros, praticamente
desapareceram.
O ano passado choveu 426 milímetros e este
ano, até agosto, apenas 383 milímetros.
Até o momento, 12 municípios daregião estão
em estado de calamidade pública, e outros 34 já de-
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cretaram estado de emergência reconhecido pelo
Governo do Estado.
Eu mesmo constatei esse quadro em recente
viagem à região, em companhia do Ministro da Agricultura, Dr. José Eduardo Vieira, e do Secretário da
Agricultura de Minas, Dr. Alysson Paulinelli, quando
visitamos as áreas de Jaiba e do Gorutuba.
Daí a importância do protocolo para recuperação da economia algodoeira de Minas Gerais.
Nesse acerto, o Banco do Nordeste entrará
com um pacote c:editício e a Embrapa com um pacote tecnológico.
A articulação de financiamento adequado com
tecnologias de eficiência comprovada possibilitará
aos produtores dedicados à rutura ao algodão, especialmente no Norte de Minas, a oportunidade de
produzir com a segurança indispensável ao êxito do
empreendi menta.
O Banco do Nordeste aluará através do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE
- que concederá financiamentos a produtores rurais
com juros subsidiados, prazo de pagamento de 8
anos e 4 de carência
A Secretaria da Agricultura será o órgão indutor do programa, viabilizando as paraerias para recuperação da cotonicultura
A Embrapa oferecerá novas técnicas de produção, assim como meios de convivência com a praga
do bicudo do algodoeiro, um dos principais fatores
da redução da produtividade dessa cultura
Também será oferecida aos produtores a alternativa da produção do algodão irrigado, para utilização nos projetos existentes na região.
Embora seja importante estimular a lavoura algodoeira, pelo seu valor econômico e sua rusticidade face às dificuldades climáticas, é essencial também incentivar outros setores da economia agropecuária da região.
E o mais significativo: que esse incentivo seja
direcionado, priQritariarnente, para o pequeno produtor rural, o que mais sofre com as agruras da esliagem.
Nesse sentido, considero oportuno destacar os
financiamentos que o Banco do Nordeste vem concedendo às agroindústrias no Norte de Minas, especialmente as que se dedicam ao beneficiamento da
mandioca, dela extraindo a farinha e também produzindo ração animal.
Os produtores do Norte de Minas estão na expectativa da liberação, pelo Banco do Nordeste, nos
próximos dias, de recursos no montante de 1 milhão
e 800 mil reais destinados ao financiamento de pro-
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jetos agroindustriais, inclusive associados à suinocultura e à pecuária leiteira
São iniciativas dessa natureza que contribuem
para a sustentação econôrnica do Norte de Minas e
eslimulam o produtor rural a lutar dentro de seu próprio pedaço de terra, ao invés de engrossar o êxodo
rural em direção às cidades.
Mas é preciso mais, Sr. Presidente.
A situação de emergência, provocada pela
seca que se prolonga, exige ações igualmente emergenciais.
Felizmente, os pequenos e miniprodutores rurais dos 50 municípios da área mineira da Sudene
estão recebendo crédito especial de emergência
através do FNE.
Estão sendo financiados projetas hfdricos individuais e de formação de reserva de suporte alimentar numa tentativa de salvar o já reduzido rebanho
da região.
Seria importante que esse atendimento de urgência contemplasse também a construção de pequenas barragens para o acúmulo de água d_urante
o perfodo de chuva, repetindo uma experiência que
apresentou resultados altamente positivos no semiárido nordestino.
·
São ações dessa natureza, de pequeno custo
financeiro, mas de grande importância para a sobrevivência das populações do Norte de Minas que devem ser implementadas.
A experiência com o programa de apoio à cotonicultura mostra que também a iniciativa privada é bemvinda, somando seu esforço ao do setor público, em
favor da recuperação econômica do Norte de Minas.
Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr.
Presidente, SI% e Srs. Senadores, no ano em que
se· comemoram os 50 anos de existência e att.lação
da Organização das Nações Unidas, muitos se manifestam para afirmar que aquela inslituição fracassou, tantos outros para defender seu sucesso.
Penso que a ONU, como obra da humanidade,
em sua trajetória ao longo desses primeiros 50 anos,
período relativamente curto em termos de processo
histórico, obteve fracassos e sucessos.
Portanto, o mais correto, a atitude mais lúcida
no meu entendimento, seria fazermos uma análise
com relação àquela organização. Esta é uma ocasião para avaliarmos a obra que realizou e refletirmos sobre a definição de seu papel para as próximas décadas.
O primeiro questionamento que faço, então, é
o seguinte: como estaria o mundo de hoje sem a

604

ANAIS DO SENADO FEDERAL

existência da ONU, sem a sua atuação? Como estaria o mundo, não fosse a constãncia da ONU na denúncia, na vigilância, na pesquisa, no debate, na
prevenção, na busca? Como estaria o mundo, não
fossem as ações desenvolvidas pela UNICEF, pela
Organização Mundial de Saúde, pela UNESCO, pela
OIT, nos quatro cantos do planeta? Nesse contexto,
nenhuma outra organização na história da humanidade foi capaz de realizar as tarefas que a ONU empreendeu.
A busca do ideal universal, de liberdade e paz,
é um sonho que alavanca o homem com esperança
para o futuro. A ONU surgiu, em 1945, com o sonho
de buscar a paz no mundo, exausto e aterrorizado
que estava ao ·término do segundo grande conflito
armado mundial. Constituía-se numa promessa de
equilíbrio e tolerância entre as nações. Integravamna, então, 51 países. De lá para cá, houve alguns
descaminhos, algumas frustrações. Até porque o
mundo mudou de maneira jamais prevista, armando
outros desafios, o desgaste da ONU frente a uma
nova ordem mundial foi inevitável. Viu-se comprometida com novos propósitos, novos projetos, novos
objelivos. Mas, com certeza manteve seus ideais de
liberdade, paz e desenvolvimento para a humanidade, muito embora seus integrantes, na condição de
governos, inúmeras vezes tenham descumprido determinações, tenham permitido que a palavra não
germinasse em ação concreta.
Todavia, a ONU permanece como o grande canal para o diálogo, aberto entre as nações. É o
maior foro mundial de negociação. Não creio que ele
deixe de ser relevante, num mundo onde tanto ainda
há para ser conquistado. Por isso, relativizar sua força poderia contribuir para enfraquecfHa e, até quem
sabe, extingui-la, atendendo a interesses inconfessáveis.
Penso que houve avanços importantes. Eu
mesma, como integrante da delegação brasileira na
última Conferência sobre a Mulher, realizada recentemente em Pequim, sou testemunha da importância
ímpar da ONU na promoção da integração dos povos. Sabemos o quanto aquele evento foi mais representativo, mais abrangente do que as conferências
anteriores, relativas à questão dos direitos da mulher. É isso. Acredito que toda a história da humanidade se dê como numa espiral ascendente, contínua
em seus insucessos e acertos.
Relativamente à questão dos conflitos armados, temos hoje no mundo mais de 20 que merecem
a atenção da ONU. Infelizmente, percebemos que
apagar o fogo nos quatro cantos do planeta está aci-
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ma das torças daquela organização. Dizem, por
isso, que ela fracassou em sua mais importante tar& '
fa: manter a paz mundial. Pode ser que neste sentido a ONU, às vezes, deixe-se absorver por injunções políticas, quando estão, infelizmente, o conceito
de paz é relativizado. Esta situação se agrava e se
explicita quando, num conflito armado, estão envolvidos interesses das potências que ocupam as cadeiras cativas, no seu Conselho de Segurança. Assim, não está dependendo da ONU, enquanto instituição, a resolução desses conflitos. Neste sentido,
ela não poderá responder efetivamente enquanto for
mantido o poder deliberativo centrado nas mãos dos
cinco países que decidem. Também devemos observar que, no mundo modema, a natureza dos conflitos armados se transfonnou. São em grande parte
guerras civis, fratricidas, para as quais a ONU não
adequou sua ação. Mesmo assim, suas forças de
paz representam um bálsamo para os refugiados,
um alento para a população civil desesperada, de
ambos os lados.
Não creio que o destino da ONU seja intervir
diretamente em conflitos armados. Como um·-organismo vivo, que cresce e desenvolve processos de
amadure<!imento, a ONU vem definindo sua personalidade. Seu poder não está centrado nas armas,
mas na persuasão, no convencimento. Não impõe,
apenas determina, cabendo a seus membros acatar
e pôr em ação o que aprovou, embora, vale frisar,
não raro as intenções se percam por interesses particulares. É justamente como um foro ético mundial
que ela mais atua, apontando diretrizes de comportamento e ação universais, denunciando abusos de
toda ordem, investindo recursos e esforços na saúde
e na pesquisa, na ecologia, na arte, na arquitetura,
no trabalho, etc. A atual crise financeira que enfrenta
é uma expressão da crise de credibilidade que ora
enfrenta, a qual deve ser resgatada o mais depressa
possível.
Acredito na inteligência do ser humano, na sua
capacidade de transcender, no seu desejo de um
mundo mais igualitário. Acredito no despertar para a
busca de uma verdadeira integração entre os povos.
. Penso que é o momento da ONU rever seu papel. A
minha crítica seria no sentido de que a manutenção
dos cinco membros permanentes e inamovíveis no
Conselho de Segurança, não se justifica mais. Esta
realidade se distancia do princípio de igualdade entre as nações grandes e pequenas, preâmbulo de
sua carta constitutiva. A ONU conta com quase duas
centenas de países e para que seja um efetivo espaço de convivência entre todas as nações, indistinta-
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mente. É indispensável sua democratização. Outorgar poder decisório à Assembléia Geral onde estão
representados todos os Estados membros, seria o
grande passo para que o sonho de fiberdade e paz se
viabüize. A partir daí, então, poderá desempenhar mais
e melhor seu papel no próximo milênio que se anuncia
Há úma chama maior que alimenta nossos corações e mentes: o sonho de um mundo cuja consciência evolua para a humanização das relações.
Por ele devemos continuar lutando, todos os dias. A
palavra é confiança. É democracia É ação, sempre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pêres) - Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais· havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh12mín.)
ATA DA 171!.SESSÃO DEUBERA11VA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 1995
(Publicada no DSF, de 19 de outubro de 1995)

RETIFICAÇÃO
Na página 1.238,
Onde se lê:

1~coluna:

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Artur da Távola- Beni Veras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro- Edison Lo~ão- Elcio Alvares- Emandes Amorim - Esperidião Amin - Francelina Pereira
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata Gilberto Miranda - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - João
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi-
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nheiro - Josaphat Marinho - José Bianco - José Fogaça - José lgnácio - José Roberto Arruda - Júlio
Campos- Júnia Marise - Lucídio Portella- Lúcio AIcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto Oliveira Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez T ebet - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião RochaSérgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo - Vilson KleiníDing - Waldeck Omelas.
Leia-se:

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Artur da Táitola- Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Bcio Alvares - Emandes Amorim - Esperidão Amin - FranCelina Pereira
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende - João
Fiança- João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino --José
Bianco - José Fogaça .:. José lgnácio - José Roberto Arruda- Júlio Campos- Júnia Marise- Lucfdio
Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto Oliveira - Marluce Pinto - Mauro Miranda Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Osmar Dias- Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan
Calheiros- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha UmaSebastião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
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Ata da 178ª-Sessão Não Deliberativa
em 27 de Outubro de 1995
1ll Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Ca/heiros, Jefferson Peres e Va/mir Campelo
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Declaro aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo, que disporá de vinte minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, daqui a poucos di,as o Senado Federal
estará examinando, por seu turno, a emenda constitucional que altera o Capítulo do Sistema Tnbulário
Nacional.
Este será o momimto ideal para que o País r&- ·
pense a carga tributária imposta sobre os trabalhadores assalariados e para que adot~ um méiOdo definitivo de controle sobre a evasão fiscal.
T arnbém será a grande oportunidade, Sr. Presidente, para reduzir o chamado cusiO-Brasil: esse
problema experimentado pela economia brasileira,
que tem acumulado, ao longo de muitos anos, um
conjunto de ineficiências e distorções lesivas ao setor produtivo.
A Confederação Nacional da Indústria realizou
recentemente um seminário sobre esse tema e concluiu que o cusiO-Brasil está embutido nas distorções do nosso sistema fiscal, impondo uma carga tribulária desigual e com a sobretaxação do setor in-

dustrial.
O cus1o-Brasil esta tarriJém embutido na legislação trabalhista e na precariedade de nosso sistema de saúde. -Esta na ·arcaica infra-estrutura de
transportes, nos elevados custos portuários, na rápida deterioração das telecomunicações e no estrangulamento do sistema energético.
·
Tudo ·isso redunda em inaceitável tributação
sobre as exportações, sobre os i~mentos e implica attos custos administrativos..
:
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para minimizar esse custo, o Governo pretende
desonerar a folha de pagamento das empresas que, notoriamente, sofrem acréscimos acima de
100% -, abolindo os encargos destinados à manu-

tenção dos serviços de relevância social, mantidos
pela indústria e pelo comércio.
A conseqüência da desoneração desses
cargos será a extinção do Sesi e Senai, Sesc e
Senac.
Essas entidades, Sr"s e Srs. Senadores, conhecidas por IOdos nós em razão do excelente trabalho que desenvolve em benefício das famffia5 da in- dústria e do comércio, representam um acréscimo de
apenas 2,5% na folha de pagamento das empresas.
Não jlodemos concordar com a extinção destinada aos •quatro Ss", fonte eficiente de cultura, lazer e saúde para a comunidade.
Aonde funciona uma unidade do Sesc ou do
Sesi, não falta atenção para com as pessoas mais
carentes. Estes órgãos oferecem à comur.lidade,
sem nenhuma discriminação, esporte. assistência
médica e odontológica, ensino básico e fundamental
com atto grau de eficiência
Nas cidades e bairros em que se encontram
um Senai e um Senac, o índice de profissionalismo
é sobressaltante, pois estas entidades nunca se
descuidaram dos seus objeüvos. Ou seja, a especialização do homem, a custos mínimos e mediante a
oferta de cursos diversificados, tanto na área da indústria quanto na do comércio.
O Brasil não jlode cruzar os braços diante da
ameaça de extinção dessas instituições. Ao contrário, necessita injetar nelas, o capital necessário para
que nunca lhes faltem o ânimo de bem servir e arn- parar o trabalhador, sua família e a comunidade carente de um modo geral.
O aniquilamento das entidades sociais da indústria e do comércio em nada contribuirá para a
redução do custo-Brasil que, antes de tudo, demanda uma ação coordenada a fim de vencer os
desafios enfrentados atualmente pela economia
brasileira
Antes de tudo, é preciso rever o Sistema Tributário Brasileiro, que se revela favorável à concentração da carga fiscal sobre um universo reduzido de
contribuintes. t preciso acabar com os impostos em
cascata que oneram as exportações e os investimentos. t preciso repensar os encargos trabalhistas
e corrigir os problemaS de infra-estrutura social, que
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acabam por comprometer os sistemas de educação
e saúde.
Não nos pode faltar a lucidez neste momento.
Essa contribuição de 2,5% sobre a folha de pagamento, ao contrá.rio do que se possa imaginar, representa um grande benefício para o Brasil e um importante investimento para as empresas, que, a ·
cada dia, contam com trabalhadores mais saudáveis
e melhor preparados profiSsionalmente.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. Mt.ito
obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Renan Calheiros, 2!' Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. JeffetSOn Peres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, todos somos participantes e conhecedores do grande esforço que o Congresso Nacional
vem fazendo, no senMo de corrigir as distorções de
sua imagem e se afirmar como um Poder modema,
eficiente, honesto e digno das melhores expectativas
do povo brasileiro. As sessões plenárias, conjuntas
e especificas de cada Casa, não raro avançam noite
adentro e retêm os Parlamentares até altas horas
em suas dependências, a>m o importante e dedicado apoio das equipes administra!litas que lhes dão
assessoramento técnico~egislativo.
Apesar do trabalho realizado, tão produtivo, alguns problemas permanecem insolúveis" e, desgraçadamente, acabam recebendo os mais 8rl1ilos espaços da cobertura jornalística. Não vai nisso qualquer critica à imprensa, pois na sua própria natureza
eslâ a busca do insólito e do que foge à rotina; para
a opinião pública, se o Congressista eslâ varando as
noites em seu posto no plenário, ele não faz mais do
que cumprir a obrigação. Como é, na realidade!
Devemos ler humilélade para corrigir os próprios erros, assumindcros como parte da nossa condição humana, sujeitos que somos a falhas nas atividades cotidianas.
Há vários meses tenho ouvido, de colegas de
todos os partidos, palavras de i nconforrnismo quanto
à sistemática aluai, na apreciação e votação das
medidas provisórias e dos vetos, estes paralisados,
em alguns casos, desde o ano passado ou até mesmo desde 1993; aquelas, exaustivamente praticadas, através de sucessivas reedições, às vésperas
da caducidade. A imprensa, com freqUência, mani-
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festa protesto e estranheza quanto ao fato de que
muitas medidas provisórias estão passando da décima edição - e a opinião pública, desconhecendo a
profundidade do processo legislativo, vê aí mais um
fator de descontentamento em relação aos representantes por ela mesma credenciados.
O Governo, por seu turno, não pode abdicar do
direito, da obrigação de administrar o Pais, dentro
de suas atribuições constitucionais; vencidos os prazos, a cada 30 dias, as normas que deveriam ser
emergenciais se vêem renovadas, pois a regra é
não halfE!r tempo para que o Congresso as discuta e
vote com responsabilidade.
As alividades do Congresso, como Casa unicameral, exigem o deslocamento dos Senadores e dos
Deputados de um lado para o outro, forçados a seleclonar, não raro, aquela Comissão Mista ou Permanente a que· irão comparecer correndo, assim o risco
de serem execrados pela ausência a um compromisso, mesmo quando estão atendendo a outro, no mínimo, tão importante quanto o subposto. As próprias
inslitlições permanentes colaboram, como temos
visto com freqUência, para o descumprimento de atividades essenciais, marcadas e previamente confirmadas dentro dos Regimentos que nos dirigem. Na
última terça-feira, por exemplo, repeliu-se um fato
que tem causado preocupação a todos nós: deixouse de realizar uma Sessão Conjunta porque a Câmara dos Deputados, entregt:;) a suas próprias atividades, não pôde ceder o Plenário para a reunião
unicameral.
10 CÇ~nsensual o sentimento de que o problema
existe e se agrava, à medida em que a bola de neve
cresce de volume. Inclusive porque os danos acabam sendo sofridos por toda a sociedade que, ao
saber disso, decerto culpará o Congresso, sem conhecer a origem e as condições em que se viu prejudicada. Como explicar, ainda dentro do exemplo de
terça-feira, que a Câmara estava entregue a importante debate, sobre a privatização da Ught, e não
podia interrompê-lo - e evitou que o Congresso, no
mesmo dia, votasse o projeto de suplementação orçamenlâria, impedimento que se refletiu no atraso
de importantes pagamentos, como os salários para
o funcionalismo e de várias outras contas do Poder
Público?
Tenho ouvido colegas de todos os Partidos, em
busca de soluções que mereçam o consenso e eliminem o problema.
O caminho aponta duas providências básicas,
na tramitação dos vetos e das medidas provisórias:
em primeiro lugar, a fixação de prazo exeqüiveis
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para que os mesmos sejam realmente apreciados
dentro de ritos racionais e severos; em segundo, eliminar a possibilidade de reedições abusivas, que
distorcem e abastardam os institutos da urgência e
da palavra final por parte do Poder Legislativo. Ao
mesmo tempo, impõe-se racionalizar a instituição do
Congresso Nacional como entidade unicameral,
pois, nos padrões aluais. os trabalhos conjuntos
atropelam e são atropelados pelas atividades privativas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Consultei o nobre Líder do PMDB, meu estimado amigo e consagrado Parlamentar, Senador Jader
Barbalho - não com o intuito de fazer uma proposta
partidária, mas em busca das luzes de sua experiência e seu tal~. Também expressivas lideranças
de outros partidos foram por mim procuradas e, para
grande honra mereci de S. Exlls as assinaturas na
proposta de eme·nda à Constituição que hoje apresento à Mesa. para ter sua tramitação iniciada
A emenda mereceu o endosso de 63 Senadores, de lodos os partidos e tendências, sem distinções ideológicas ou políticas. Todos Se fizeram sensíveis à causa maior, a do fortalecimento da ação 1e·gislativa
As medidas provisórias passarão a ter o prazo
de tramitação fixado em 60 dias, o dobro do hoje estabelecido; çs vetos também dobrarão seu período
de apreciação pelo Congresso - mas, em ambos os
casos, sua tramitação passará a ser bicameral, denIrO dos procedimentos rotineiros de cada casa Ou
seja, Senadores e Deputados trabalharão em suas
próprias dependências, evitando a frustração tantas
vezes ocorrida em sessões conjuntas, quando os
membros de uma casa comparecem mas não podem deliberar porque os da outra não ofereceram o
quorum indispensável ao trabalho conjugado.
A norma jurídica só tem valor se tiver eficácia
E para atender a esse requisito básico, primeiro,
corno se viu, busquei criar prazos !activeis .e razoáveis, permitindo- a cobrança de resultados capazes
de satisfazer a sociedade que nos enviou para esta
Casa: não será permitida a reedição da medida provisória, decorrido o prazo de sessenta dias, nem o
l:.egislativo poderá entrar em recesso se não houver
apreciado os vetos cuja tramitação esteja vencida; é
a mesma sistemática imposta em tomo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio Orçamento, que
aliás, merecem redação aprimt~rada no art. 57 da
Ç()n_stiltliçã(). ·- .............. ···-····
TIVe, também, a preocupação de atender às
cautelas recomendadas pelos colegas quanto à tran-
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sição para as novas regras, no tocante às medidas
provisórias e aos vetos; para evitar tumlitos ou dúvidas processuais quanto a ambos, proponho, no art
2", que as modificações impostas pela emenda sejam aplicadas apenas nos casos futuros, após sua
promligação - pennanecendo válidas as regras
aluais, até que lodos os processados até então existentes recebam deliberação conclusiva
A emenda à Constituição que hoje entreguei à
Mesa, corno se vê, terá o condão de resolver o grave problema vivido, desde há alguns anos, pelo
Congresso Nacional, nas atividades conjuntas: o
verdadeiro congestionamento da Ordem do Dia,
onde se acumulam e se multiplicam matérias pendentes, em particular vetos e medidas provisórias.
Esse transtorno, na prática, limita-se às atividades conjuntas, pois o Senado Federal está com sua
própria pauta rigorosamente em dia, enquanto a Cà- mara dos Deputados, em linhas gerais, vive idêntica
situação.
Trazendo os vetos e as medidas provisórias
para a apreciação regular bicameral, mesmo dobrando seus períodos de tramitação, alcançaremos
a desejada valorização do processo legislativo e do
próprio Congresso Nacional, pois, ao ínvés de simplesmente dilatar prazos, o que se propõe é implan- - ·
lar uma ordem de respeito às rotinas constitucionais
e regimentais, viabilizando a desejada celeridade
responsável em nossas atividades corno mandatários do povo.
Como acentuei na conclusão da justificativa da
emenda- cuja transcrição, na íntegra, solicito a V. ·
Exª, corno parte integrante deste discurso - como
acentuei, a matéria tem relevância ímpar, diz respeito à própria autonomia do Congresso Nacional e ao
bom andamento de seus trabalhos. E a proposta se
credencia, destarte, a merecer o apoio dos nobres
colegas para sua aprovação, atendendo aos reclamos da nacionalidade e à necessidade de preservação da imagem do Poder Legislativo, porque essa
imagem é a base do fortalecimento definitivo da democracia no Brasil.
Leio, Sr. Presidente, o texto da proposta de
emenda constitucional, que ora encaminho à Mesa
para a devida tramitação.
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N", DE 1995
__ __Aiter.uiisposiJlwsdaConstituiçãoFederal .
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º-, do art 60 da
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao tex1o constitucional:
Art 12 - Os artigos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a viger com as seguintes alterações:
"Art. 57 (.•.)
§ 2!'- - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento anual.
2

~~~ A~··!nooidas provisórias perderão
eficácia, desde a sua edição, se não forem
convertidas em lei no prazo de sessenta
dias, a partir da publicação, vedada sua reedição integral ou parcial no decorrer da mesma sessão legislativa
§ 2!'- O Congressó Nacional disciplinará
as relações jurídicas. decorrentes da nãoaprovação da medida provisória, nos termos
do § 12.
§ 32 Aplica-se à tramitação das medidas provisórias, no que couber, o disposto
ne art 64, caput, e no art 65."
'Art. 66 (...)
§ 4!' O veto será apreciado separadamente pelas duas Casas do Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores, em escrutínios secretos, aplicando-se o disposto
no art 64, caput.
· ··
§ 52(•.. )
§ 6" Esgotado sem deliberação o prazo
estabelecido no § 4!', o veto será colocado
na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final, ressalvadas as matérias de
que Ira~ o ar!. 62~ § 1Q, aplicando-se ainda·
o disposto no art 57,§ 2!'-." .
Art 2" O disposto no art 1Q não se aplica às
medidas provisórias editadas e aos vetos opostos
antes da publicação desta Emenda Consti!uciOQal.
Art 3º- Revoga-se o inciso IV do § 32 do art 57
da Constituição Federal.

Justificaçao
A presente proposta de Emenda à Constituição
tem o objetivo de resolver grave problema vivido,
desde há alguns anos, pelo Congresso Nacional,
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nas atividades conjuntas: o verdadeiro congestionamanto da paula, onde se acumulam e multiplicam
matérias pendentes, em particular Vetos e Medidas
Provisórias.
Para a opinião pública, tal fato reflete o que
muitos acusam ser "a inércia e a inoperãncia do Legislativo", idéia equivocada do que realmente acon-

tece nos Plenários e nas Comissões das duas Casas, em suas atividades rotineiras específicas e no
fluxo de assuntos passíveis de apreciação unicameral. O Senado Federal, por exemplo, está com sua
pauta de atividades rigorosamente em dia, no Plenário; a matéria já submetida às Comissões poderá ser
incluída, sem atropelos, na Ordem do Dia - situação
que, em linhas gerais, repete-se também na Câmara
dos Deputados.
·
O estrangulamento, portanto, reside nas Sessões e nas Comissões Conjuntas do Congresso Nacional; cujos avtisos informam a existência de centanas de dispositivos vetados e dezenas de Medidas
·Provisórias pendentes de apreciação conclusiva,
muitas delas já reeditadas mais de dez vezes, chegando-se ao absurdo de casos em que há dois-anos
se faz a republicação de um texto praticamente imutável. Aí, encontramos, portanto, alguns fatores faciimente identificáveis: o número gigantesco de Medidas Provisórias e de Vetos enviados pelo Poder
Executivo, o pequeno prazo (de 30 dias) que acaba
se voltando contra a idéia de dar tramitação célere
às MPs; e as dificuldades que a Câmara dos Deputados encontra para ceder seu plenário para as Sessões Conjuntas (que são, por esse motivo, constantemente canceladas), entre outras que os Srs. Congressistas já conhecem sobejamente.
É preciso, pois, reverter essa situação. É o que
propomos, com a alteração de diversos dispositivos
constitucionais, num conjunto harmônico e objetivo
de novas redações.
Nesse sentido, impõe-se reescrever os arts. 62
e 66, § 42 da Constituição de 1988, que tratam, respectivamente, da Medida Provisória e do Veto. Pretende-se, lambém, a modificação do art 57, § 2!'-,
com o fim de estabelecer a não-interrupção das ativiciadas congressuais no meio do ano, se até lá tiver
sido aprovada a Lei de Dire!rizes Orçamentárias; da
mesma forma, não se encerrará o ano legislativo,
em dezembro, sem a aprovação do Orçamento para
o exercício seguinte. A mesma norma deverá ser
adotada também para os Vetos cujo _prazo de tramitação esteja vencido e que constem da pauta, portanto, como itens prioritários e obrigatórios.
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O aumento dos prazos de tramitação dos Vetos ,• das Medidas Provisórias, como contrapartida
,~ tráfego bicameral que passarão a cumprir, nos
.ermos da presente Emenda, implantará a realidade
processualística no Poder Legislativo - abolindo exigências que, de tão draconianas e sufocantes, não
vêm sendo cumpridas. E eliminar a necessidade de
realização de um grande número de Sessões Conjuntas será o passo essencial para valorizar a desejada celeridade responsável, no trato dos Vetos e
das MPs. Ou seja, 'ao invés de simplesmente dilatar
prazos, o que se propõe é implantar uma ordem de
respeito às rotinas constitucionais e regimentais.

É importante reiterar: a Emenda propõe que as
Medidas Provisórias deverão ser votadas em 60 dias
e os vetos em 90 dias, primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, re11Jrnando à
origem se houver emenda na segunda etapa - o
que, sem as excepcionalidades da tramitação conjunta, permitirá discussão mais ampla das matérias,
inclusive com a participação da sociedade civil, antes da decisão final. Isso, vale explicitar, impedirá
que prospere ainda mais o mau uso das Medidas
Provisórias, banalizadas e degradadas por sucessivas reedições, ante a pretensa "omissão" do Congresso Nacional.
Ante a relevância da matéria tratada na presente Proposta de Emenda à Constittição, a qual
diz respeito à própria autonomia do Congresso Nacional e ao bom andamento dos trabalhos legislativos, solici10 o apoio dos nobres colegas para a sua
aprovação, atendendo aos reclamos da nacionalidade e à preservação da imagem do Poder Legislativo,
essencial à Democracia: no Brasil.
Sala das Sessões
Assina Senador Nabor Júnior, com o apoio de
mais 63 Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM) - Sr. Presidente, SPs e Srs. S~adores, em primeiro lugar,
devo me congratular com V. Ex" por estar na Presioência da Casa no instante em que pretendo abordar assunto relativo ao Estado que temos a honra de
representar.
Rca mais compreensível, sendo do próprio bcal, que, em abordando eu a matéria, receba, ainda
que no silêncio da cadeiía presidencial - uma vez
que não pode manifestar-se -, a sua. solidariedade.
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Por isso, sem o seu consentimento, já tenho quase
que a idéia de que falo por delegação.
O que quero trazer ao conhecimento dos eminentes Senadores é o problema da Saúde; quantas
vezes eu o tenho ouvido aqui clamoroso, duro e difícil, que a receita 'para mitigar aqueles que procuram
atendimento País afora é sempre deficitária e mínima. Ora, ouço isso quanto aos Estados do Sul, onde
a riqueza maior, a renda per caplla iniludivelmente
é muito mais ampliada e, no entan10, quando o assun10 se refere ao Estado do Amazonas, a questão
toma como que um ar de calamidade.
Imaginem, eminentes Senadores, que agora
mesmo há um problema do chamado cólera no Alto
Solimões, em Tabatinga, que vem geràndo inquietação, desespero e desânimo naquela população.
Felizmente ainda resta uma esperança. O Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Dr. Edmundo Juarez, que conheço, homem sério, ligado à
pesquisa, vinculado ao Ministro Adib Jatene, envidará esforços - e de logo aqui registro o meu apelo para que este problema não se transforme dê uma
endemia para epidemia a assolar o Alto Solimões
com propagação para o Estado inteiro.
Colho no noticiário de minha terra uma manchete inquietante: "Cólera mata índios no Alto Solimões".
E leio que já morreram pessoas, e o diagnóstico clínico de cólera demonstra que, além da morte,
já existem pessoas internadas no Hospital de Base
do Município de Tabatinga, com a gravidade de que
os nomes serão divulgados na sua 11Jtalidade após o
resultado dos exames que estão sendo feitos pela
Fundação Nacional de Saúde.
Imagine o Senado que do interior do Estado, já
para a capital e no Porto de Manaus, acabam de se
registrar seis casos suspeitos do cólera; por essa razão, foram encaminhados ao Instituto de Medicina
Tropical de Manaus para exames e tratamento.
Agora, Sr. Presidente, vem o índice de maior
gravidade. "Desde setembro, a Supei'intendência de
Saúde do Estado (SUSAM) registrou duzen11Js e vinte e dois casos do cólera no interior do Estado. O
chefe do setor de epidemiologia do órgão, Bernardino Albuquerque, acredita que o cólera está tomando-se uma endemia no Amazonas pelas péssimas
condições de saneamento em que vivem os interioranos."
No caso, Sr. Presidente, é que vejo entristecido
que aquela área é plenamente fértil quando se quer
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abordar o assunto de forma literária, de forma ernocional, tantas e tantas são as matérias que se lêem,
os livros que se escrevem de pessoas que não tazem senão uma compilação, porque jamais colocaram os pés no interior do Amazonas. Não sentem o
drama pungente, diffcil, terrível, que assola o interior
do Estado.
-Há poucos dias, o Governador Amazonino
Mendes me dizia da sua inquietação com o problema de saúde, da sua dificuldade de transformar a
Secretaria de Saúde em um órgão atuante que pudesse corresponder aos anseios da população amazonense.
·

pela ausência de unidades sanitárias na fronteira
com o Peru; não temos o contrble sanitário da região
e as condições sanitárias são as mais precárias possfveis. ~camos sujeitos às "alagações", termo que
usamos na nossa Região; na época do período chuvoso, os rios transbordam, deixando a população totBiriiente desprotegida. V. Exª está fazendo um pronunciamento muito apropriado para essa hora, que
requer, das autoridades sanitárias do Pafs, uma
atenção toda especial para com a Região Amazõnica, muito vasta e necessitada de apoio decisivo por
parte do Governo Federal. Muito obrigado pela concessão do aparte.

Daqui, eu dizia, .no início desta despretensiosa
fala, que faria um apelo ao Presidente da Fundação
Nacional de Saúde. A meu ver, essa matéria não
pode ser tratada com demagogia ou de forma ernocional, e sim do ponto de vista racional. Geralmente,
faço uso da tribuna para fazer aéi sações graves, corno
tantas vezes o tenho feito; daí por que não se deve dar
mais numerário, mais dinheiro, mais verba, mais receita
à Saúde, porque escoa pelo ralo da corn..pção.
O Sr. Nabor Júnior- Permtte V. Exª um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?.
O SR. BERNARDO CAB.RAL - Ouço V. Ex•
com prazer, Senador Nabor Júnior.

O SR. BERNARDO CABRAL- Eu é que àgradeço, Senador Nabor Júnior, até porque, tendo sido
V. ExR Governador do Estado, conhece os problemas da região.
O Amazonas tem tido, nos últimos meses, o
cuidado de fazer uma campanha não só de controle
mas também de esclarecimento junto aos barcos,
por onde transita a maior parte da população ribeirinha, conforme V. Exª registrou, dos alagados.·Isso
tem despertado, pelo menos, a orientação de que o
interiorano, que o nosso ribeirinho precisa, mas não
é tudo. Conforme V. Exª disse, há que se voltar para
a autoridade sanitária a responsabilidade maior de
olhar para aquela área, sentindo que a Região Amazõnlca não pode ser enteada da Nação, até porque,
pela sua confluência de fronteira, pelo trânsito que
existe. V. Exª registrou muito bem, a fronteira de
Benjamin Constant, nossa última cidade, com a fron- !eira do Peru, por onde deságuam, em todos os instantes, baroos de procedências mais diversas. Essa região
foi o canal propício para a chegada do cólera não só no
meu Estado corno.também no Estado de V. Exª -

O Sr. Nabor Júnior - Acompanho, com o
maior interesse, as palavras que V. ExR profere, registrando a incidência de vários casos de cólera no
Atto Solimões. Realmente, a nossa Região é muito
vulnerável a surtos dessa grave moléstia, porque ela
se alastrou na América do Sul, mais precisamente
no Peru, e atingiu milhares e milhares de pessoas,
com centenas de óbitos, inclusive no Acre onde já
houve alguns casos. Por essa razão, as autoridades
sanitárias deveriam adotar medidas cautelares, para
evitar que haja uma incidência maior. Agora mesmo,
também houve no Município de Tarauacá, de onde
sou originário, lá no Estado do Acre, um surto de fe-bre tifóide, surto" favorecido em virtude de inundações do Rio T arauacá, onde não existe saneamento
básico, não existe esgoto, não existe nada. Quando
há enchente, as fossas transbordam, deixando a população, principalmente crianças, expostas a doenças, sem a menor condição de higiene pessoal. A incidência foi além de quatrocentos casos de febre tifóide. Ao mesmo tempo, a Saúde Pública do meu
Estado registrou também casos do cólera - ou seja,
isso não está ocorrendo apenas no Estado do Ama. zonas, mas também no Estado do Acre, que formam, no todo, uma região totalmente desprotegida

Observo, colho de um problema dessa natureza, que, todas as vezes que as obras dizem respeito
a saneamento e infra-estrutura, obras que não aparecem, pois não são de fachada, porque estão por
baixo da terra, os governantes, sejam federais, estaduais e municipais, delas se descuram e não dão a
devida atenção.
Daf por que o aparte de V. Ex•, além de contribuir para que o meu discurso fique recheado, até
porque então, quem sabe, vazio de elemento mais
forte, eu o incorporo com muita alegria.

O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exª
com prazer.
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O Sr. José Roberto Arruda - Muito obrigado.
Queria fazer aqui um registro, Senador Bernardo
Cabral. Temos o privilégiq de comp~rtilhar da sua
presença aqui, no Senado, pois muilo.temos aprendido com a sua experiência que está emprestada,
neste momento, ao Senado Federal. O tema que V.
E# levanta, hoje, mais do que o probt~a específico
de Saúde Pública na Região amazõnica nos leva a
uma reflexão da qual me orgulho de ser parceiro
dessas preocupações comuns, do desenvolvimen1ll
regional brasileiro. Enquan1ll não conseguirmos, no
Brasil, encontrar um modelo de desenvolvimento regional que desconcentre oportunidades, que faça
desconcentração de riquezas, um mode[o que faça.
com que o Centro-Oeste brasileiro, a Região Amazõnica e o Nordeste tenham oportunidades e incentivos ao desenvolvimento econõmico, que seja autosustentável, menos injus1ll do que aquele experimentado na região Sul-8udeste, enfrentaremos,
como consequência dessa desigualdade, uma série
de problemas, entre ele o da Saúde PúbDca. Penso
que é chegada a hora de os pariamentares da região Norte, Nordeste, CentrcrOeste e, principalmente, os Senadores dessas regiões - até porque o Senado é a Casa que representa o priocípio federativo
- estarem unidos na defesa deste novo modelo de
desenvolvimento. Estou convencido, Senador Bernardo Cabral, de que este País vai viver um novo
período de grande desenvolvimento, de grande crescimen10 econõmico. Es1ll!,! convencido disso, porque
a estabilidade econõmica, sendo calçada, agora, em
bases mais definitivas, com as reformas da ordem
econõmica, com a atração do capital privado para
serores produtivos da economia e com a reforma do
Estado, quer dizer, inexoravelmente, este País, porque tem mercado, porque tem solo fértil, porque tem
altos índices de produtividade, porque tem um povo
trabalhador, voltará a crescer. Agora. voltar a crescer não é tudo. Nós que temos os ideais da socialdemocracia ou de um desenvolvimen1ll socialmente
mais justo, não podemos permitir que esse novo modelo de desenvolvimento cometa os erros do passado recente. Concentre riquezas nas classes mais
aquinhoadas pela sorte e, ao mesmo tempo, oportunidades de desenvolvimen10 nas regiões mais desenvolvidas, gerando correntes migratórias e a miséria nas periferias das grandes cidades. Na verdade,
a cada real que se investe em regiões como a Centro-Oeste, a Nordeste e a Norte se tem um resultado
muitas vezes maior do que o mesmo real investido
em regiões já saturadas pelo processo de desenvolvimen1ll, e até pela densidade demográfiCa Ao apar-
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tear esse pronunciamenro oportuno de V. EJ<O., que
fala sobre um tema fundamental para a qualidade de
vida da população amazõnica, registro que, além do
privilégio do seu Estado tê-lo como representante,
até pela presença na vida nacional que V. E# tem
há tantos anos, o Brasil todo não pode perder a
oportunidade de ter homens e mulheres da experiência de V. Ex~ aqui no Senado Federal, para tentar inverter esse processo de desenvolvimen1ll, para
que seja mais humano e jusro. Veja, V. E#, que
hoje é um dia de sorte, pois V. Ex• iniciou seu pronunciamen1ll quando o eminente Senador Jefferson
Péres, seu companheiro de representação estadual,
presidia esta Casa, e eu faço o aparte no instante
em que a maior liderança politica de Brasnia, meu
Líder pessoal, Senador Valmir Campelo, Preside
esta Casa Mais sorte do que isso, só se registrar a
minha emoção quando, neste plenário, ontem, ouvi
a confissão de V. Ex" de que é um parlamentarista
convic10. Eu sabia que alguma coisa, no plano ideológico, nos ligava mais do que as variáveis que eu já
conhecia Neste momen1ll eu fico mui1ll feliz de,
como V. E#, ser um pariamentarista convic10. ~
O SR. BERNARDO CABRAL • Senador José Roberto Arruda, V. EJtO. acaba de, num aparte, esbanjar talen1ll, distribuir afe10, confirmar grandeza
Penso que mais sorte quem tem sou eu, não só por
terem passado pela Presidência da Casa, hoje os
dois nomes aqui citados, Valmir Campelo, que preside a Casa neste momentp, e Jefferson Péres, mas
também porque fui aparteado por V. Ex•. De modo
que colho do seu aparte uma frase que é o cerne de
toda a questão: a concentração de riqueza. Num
País em que mela dúzia de pessoas conseguem, em
tomo dos seus bens, da sua fortuna pessoal, empalmarem praticamente 90% do dinheiro brasileiro e· o
restante da população viver numa miséria absoluta,
para não dizer que metade disso tem uma vida razoável, af está toda a razão, ou seja, as raizes incrustadas lá no fundo tem um só nome: injustiça social. Também eu, a seu exemplo, creio que estamos
caminhando para dias melhores no País. Penso que
a problemática da determinação que o Presidente da
República tem em não permitir que se faça o pobre
mais pobre e o rico cada vez mais rico, num combate à inflação e, quem sabe, muito breve, na queda
de juros tão altos, vamos encontrar o caminho que
V. Ex" aponta e a solução que V. Ex• indica.
Não é fácil tratar o problema saúde, enquan10
não se tratar o problema educação, intimamente figados, porque esses dois se juntam como terrível
arma contra a população brasileira Não basta a
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análise e o diagnóstico, sem a terapêutica. Se não
dermos a solução completa para esse assunto, vamos continuar esbarrando nessa concentração de riquezas, que V. Ex"- falou e muto bem assinalou,
nesse sistema distributivo de renda, que é perverso,
a permitir que apenas alguns olhem de forma contemplativa a miséria, a tristeza e até, às vezes, o infortúnio daqueles outros que não foram aquinhoados
pela sorte, mas que poderiam desfrutar de alguns
bens que jamais chegarão à posse dessa população
sofrida
Senador JoSé Roberto Arruda, permita-me que
acople o aparte de V. Ex"- ao meu discurso, para que
ele fique, pelo menos, completo na sua essência.
Sr. Presidente, ao encerrar o meu pronunciamente, quero registrar novamente o meu apelo ao
Presidente da Fundação Nacional de Saúde, para
que S. Exª continue a olhar para a Amazônia com os
olhos que vêem, porque alguns não conseguem enxergar o drama que ali exist~. e possa traduzir em
atitudes aquilo que as palavras tem registrado. .
Creio que tanto 0 Presidente da Fundação Nacional de Saúde como o Ministro Adib Jatene darão
seqüência à conversa inicial que a Bancada Federal
qo Amazonas teve com s. exo., para que não seja
mais manchete de jornal 0 problema do cólera e da
malária Muito obrigado.
·Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Jefferson Peres deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr.
Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador J;;fferson Peres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pronuncia o seguin'~ discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo o silêncio
que me obrigava à ocupação da cadeira presidencial
e que me impediu de apartear o meu conterrâneo
Bernardo Cabral, para falar sobre um assunto também importante.

Coincidentemente, Sr. Presidente, o ilustre Senador Bernardo Cabral falava do problema da saúáe, da discriminação que sofreria a Região Amazônica, quando é afligida por um problema tão grave
quanto um surto do cólera Estou falando de Educação, Senador Bernardo Cabral, e não apenas de
meu Estado. Assim como parece haver uma discriminação regional, neste País, parece haver discrimi-
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nação setorial, também. A Educação não é, e infelizmente nunca foi, prioritária neste País.
Sr. Presidente, recebo de escolas técnicas federais do Brasil reclamação e apelo, em termos veementes, contra o corte que acabam de sofrer no Orçamento para 96, que implica a redução em quase
50% de todas as escolas federais do Brasil, no item
referente a despesas com manutenção acadêmica e
administrativa Veja bem, inclui consumo, contratação de serviços, terceirização, energia elétrica.
água, telefone, reprografia, manutenção e instalações físicas, equipamentos, etc.
Senador Bernardo Cabral, serâ sempre um
mistério insondável o critério que norteia a tecnoburocracia federal na elaboração do Orçamento. Nem
sequer mantiveram os valores do exercício de 1995.
Cortaram em quase 50%. O orçamento das escolas
técnicas federais foi reduzido de R$23.425 milhões
para R$13.136 milhões, em R$1 Omilhões. Em nome
de quê? Por quê? Ninguém sabe.
Eu procurei o Ministro Paulo Renato de Souza,
um dos mais competentes deste Governo - diga-se
de passagem - reconhecidamente, não por mim que
não tenho autoridade pra dar diploma de competência a ninguém, mas reconhecidamente um dos mais
competentes deste Governo. O Ministro não sabia
Não tenho por que duvidar da palavra do Sr. Ministro. Manifestou surpresa, incredulidade e mandou
verificar.
O orçamento para a Escola Técnica do Amazonas, Senador Bernardo Cabral, caiu de R$806 mil
neste exercício para R$590 mil no próximo. A Escola
Técnica Federal de Santa Catarina, Senador Vilson
KleinObing, teve um corte de R$1.194 milhão para
R$466 m~. Sessenta por cento do orçamento. foi cortado. Desta vez não podemos alegar que houve discriminação contra o Norte e Nordeste. O corte parece ter sido, não digo uniforme porque variou, mas
abrangente, porque atingiu a todos.
Por que se fez isso? Repito a pergunta Ninguém sabe. Quais foram os critérios? As Escolas
Técnicas Federais estão gastando demais? Hã desperdícios? Onde foi apurado isso? Elas foram ouvidas, Senador Bernardo Cabral, para se manifestarem? Se estão cheias de falhas, o que duvido muito,
não se sabe. Simplesmente decidiram unilateralmente, pelo visto sem sequer ouvir o Ministério da
Educação, dar um corte de quase 50%, inviabilizando aquelas escolas para o ano que vem.
Diante desta situação, não ficamos de braços
cruzados, nem eu nem outros Srs. Senadores. Além
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de havermos falado com o Ministro, procuramos corrigir isto aqui mesmo no Congresso.

técnico, o ensino de nfvel médio, nobre Senador
Bernardo Cabral? Não dá para entender.

o sr. Bernardo Cabral- v. Exi' me permite um

O Sr. Vilson Klelnübing -V. Exi' me concede
um aparte?
O SR. JEFFERSON PERES -Concedo o aparte ao nobre Senador Vilson Kleinübing, com muito
prazer.
O Sr. Vllson Kleinüblng - Nobre Senador Jefferson Péres, só queria dar-lhe alguns números para
que a pergunta que V. Exª fez no seu discurso fosse
examinada e respondida Qual é o critério? Qual é a
justificativa? Por que cortaram? Basta olhar a proposta orçamentária para o ano que vem e nós vamos ver o segt.inte, só para comparar: o orçamento
para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e
Tribunal de Contas da União é de R$1 bilhão e 480
milhões. Para a Justiça "do Trabalho, são B$2 bilhões e 400 milhões. Desses, R$350 milhões são destinados a construir prédios. Outra conta que nós temos de ver no Orçamento da União são os R$22 bilhões destinados a pagamento de juros. Os quebrados desta conta já resolveriam o problema dEI"todas
as escolas técnicas do Brasil. Nós estamos c!Jegando a um impasse. O povo brasileiro sozinho não
consegue mais pagar o Governo. Precisamos de
mais um povo para sustentar o Governo brasileiro.
Vamos ter de criar mais um povo de 150 milhões de
brasileiros para sustentar o serviço público e o Governo no Brasil. Mas não estamos olhando isso~ V.
Exª tem toda razão: escola técnica O que fez Santa
Catarina ser um Estado industrial? O que fez Santa
Catarina ser o maior exportador per capita do Brasil? As escolas técnicas do Governo Federal e as
escolas técnicas que o Governo Federal construíram
em parceria com a iniciativa privada Temos lá no
Estado mais de 20 escolas técnicas. Uma, a Escola
Técnica Tupi, que funciona numa fundição, é de primeirfssima qualidade. Todas estão baixando seu padrão de prestação de serviço. Por isso, às vezes,
discuto com os economistas do Governo. O que é
função de Estado? Saúde, educação, segurança pública e justiça, evidentemente. Para isso é necessário haver um percentual sobre o total da receita intocável. Mas eles não gostam de vincular. Vou repetir
aqui, para que conste dos Anais do Senado daRepública, o que dizia o Sr. Atblio Fontana. Ele dizia
sempre: •se eu gasto menos do que tenho, não preciso de economista; e se gasto mais do que tenho,
os economistas nunca vão resolver os problemas da
minha empresa, a Sadia". Os economistas do Governo não sabem fazer essa conta corretamente.
Tem-se que vincular o que é função de Estado. Só

aparte?
O SR. JEFFERSON PERES - Com muito pra- ·
zer, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Queria ouvir até o final o discurso de V. Exi' sem interrompê-lo, mas verifico que este corte abusivo - e o termo é este - perpetrado contra as escolas técnicas do País inteiro
secunda o que se faz com a universidade. Ainda recentemente, tanto V. ex~ quanto eu e o Senador Josaphat Marinho reclamávamos do desprezo, do descaso e da desorientação orçamentária quanto às
universidades brasileiras. E agora V. Ex• faz uma
denúncia da maior gravidade, com provas nas mãos,
ao leito das escolas técnicas. Só quem não conhece, só o técnico burocrata, qllEf não conhece o papel
que cumpre cada escola técnica em seu Estado, é
- que comete um dislate desta natureza V. Ex• é professor universitário e, portanto, sente na pele as
agruras· que fazem com que, também eu professor
universitário licenciado, acabemos por não querer
mais dar aulas. Comete-se, através·de um corte orçamentário, uma iniqüidade com um dos pontos
mais altos que devem existir num país que pretende
chegar ao Primeiro Mundo: a Educação. Eu reclamava ainda há pouco da Saúde no nosso Estado;
agora V. Exª traz, no contexfo geral, o que se passa
no País inteiro. E não posso deixar de prestar a minha solidariedade. Por favor receba-a, que ela é tanto veemente quanto o discurso que V. Ex• cá está a
proferir.
O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral.
V. Exª conhece bem as agruras da Universidade Federal do Amazonas, que, aliás, são iguais às
das outras universidades. V. Ex• sabe que a universidade só não teve cortadas água e luz porque o
Governo do Estãdo do Ainazonas e a Prefeitura de
Manaus pal)am essas contas. Por incrfvel que pareça, uma universidade federal tem parte do seu custeio a cargo do Governo Estadual e da Prefeitura,
que não teriam qualquer obrigação de fazê-lo!
. Alega-se que o ensino superior vem sendo privilegiado, o que já seria estranho. Que privilégio é
esse, se as universidades não têm recursos sequer
para custear a sua manutenção?
Mas, mesmo admitindo-se que, em termos de
distribuição de recursos, elas sejam privilegiadas em
relação às demais, por que se corta, agora, o ensino
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depois, com o que sobrar, vão-se pagar juros e owas
coisas. Para saúde, ed~ e moradia, sou absolulamente favorável à vincLiaçOO constilucionaf. É fulçOO do Estado. Se o Estado não se OCl!J8f da saúde,
da educação, da segt.ranÇa p(blica e da justiça, não
precisa existir. Em Santa Catarina, conseguimos vincular 5% da receita do Estado à Justiça. Alualmente, está
em 6%, a Assembléia Legislativa at.rnentlu t.m pol.KXI;
daqti a pol.KXI, poderá alcançar 8% ou 8%. Mas pelo
menos há t.m controle, eles sabem o que podem gastar. Esses eram os dados que eu queria apresentar
para tentar dar números ao discuso de V. Ex", que é
tão importante. Se Santa Catarina é hoje o que é, pode
ter certeza V. Ex", isso se deve à qualidade da nossa
mão-de-<lbra, formada pelas escolas técnicas.
O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado,
Senador Vilson KleinObing.
Não quero ser injus1o com os economistas,
mas não posso deixar de rnemcionar um episódio
ocorrido com o Primeiro-Ministro Li Kuan, de Gingapura, que conseguiu edificar~ ali um dos Estados
mais eficientes do mundo.. Embora seja um Estado
não-democrático, que do ponto de vista político deixa muito a desejar, Cingapura, do pon1o de vista
econômioo-social, é modelar. E, certa vez, indagado
sobre o sucesso de um país há 25 anos subdesenvolvido, que deu um salto para a modernidade com
tanta rapidez, ele respondeu: 'Talvez porque não
existam economistas no governo•.
Evidentemente, isso é uma injustiça com os
profissionais de economia, que não podem ser ies- ~
!J<?nsabilizados pelas desgraças de um país.
Mas a verdade é que, realmente, o Orçamen1o
é elaborado por tecnocratas - não sei se por economistas -, que usam estranhos critérios, Senador Vilson Kleinübing. V. Ex'l"aboi'dou o fa1o de que o Estado brasileiro está caminhando para a inviabilidade,
porque não vai ter recursos sequer para pagar a divida pública, que se avoluma de forma assustadora.
Mas, o que é piQr, Senad9r Kleinübing, é que mesmo esses recursos escassos são mal distribuídos.
Como se pode explicar que se gaste, neste País,
US$176 milhões com a suntuosa sede do Superior
Tribunal de Justiça e se corte 50% do orçamento
das escolas técnicas? Isso é inadmissível, é inaceitável, porque simplesmente indica uma absoluta falta de critério num País onde é mais fácil encontrar um engenheiro eletrônico do que um técnico diplomado que conserte televisão; onde é mais
. fácil encontrar um engenheiro mecânico do que
um técnico habilitado, qualificado para consertar o
motor de um automóvel.
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O Sr. Vilson KlelnObing - Há engenheiro mecãnico dirigindo para os Senadores!
O SR. JEFFERSON PERES - É verdade, e
corta-se o orçamen1D das escolas técnicas federaii
Mas, como eu dizia há pouco, o Senado se
mobilizou, a Comissão de Educação se reuniu extraordinariamente ontem, já ao final da noite, e encaminhamos, como emenda de comissão, à Comissão
de Orçamento, um total suficiente para cobrir, até
com sobra, o corte efetuado inexplicavelmente pelo
Executivo. Conversei com o Senador Renan Calheiros, há pol.KXI, para que interceda junto ao Relaror
no sentido de que acolha essa emenda, porque, do
contrário, repito, as escolas técnicas federais, que
tão relevantes serviços têm prestado a este País há
décadas, Chegarão, exatamente num governo socialdemocrata, que deveria priorizar a educação e a
saúde, melancolicamente, também, à inviabilização.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Robertõ ArMa
·
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDS.:.DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu
gostaria de, nesta manhã de sexta-feira, iniciar
aqti uma discussão sobre o conteúdo - e não mais
sobre a forma e a oportunidade da aprovação - da
lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
O substitutivo, aprovado pela Comissão de Educação e aprovado, em primeira votação, no Senado
Federal, do eminente Senador Darcy Ribeiro, não
só simplifica e moderniza a relação do Estado com
a sociedade no que diz respeito à educação básica
e à educação universitária, como também sinaliza
para um período em que a educação brasileira deverá ter, se aprovada a lei de Diretrizes e Bases,
absoluta prioridade nas políticas públicas, nos próximos dez anos.

A aprovação da lDB pelo Senado Federal
coincide com a remessa de- alguns projetos do Governo Federal para o Congresso que também modificam - ao nfvel operacional - as relações do Estado com a sociedade na área de educação.
Corno iniciaremos, a partir da próxima semana, o debate de cada um dos artigos da lei de Diretrizes e Bases, e será aberto regimentalmente o
prazo para emendas à lDB, eu gostaria de registrar que, depois de estudar com técnicos conceituados na área de edilcação, em Brasma e fora de
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Brasília, estou ultimando os preparativos para apresentar uma emenda - apendas uma - à Lei de Diretrizes e Bases, exatamente ao seu art. 86,
aquele que, pela redação dada pelo Senador
Darcy Ribeiro, institui os próximos dez anos
como o decênio da prioridade absoluta à educação
no Brasil.
Todos sabemos que países que saíram do
pós-guerra com a sua economia destroçada, que
saíram sem perspectivas de evolução econõmica
e social conseguiram reerguer as suas economias,
conseguiram modelar o desenvolvimento e, principalmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo fundamentalmente em educação
e em ciência e· tecnologia. O caso japonês é citado
em todos os estudos, e os cientistas políticos de
todo o mundo mostram que os povos asiáticos
conseguiram colocar os seus pafses no mapa dos
países economicamente desenvolvidos e socialmente justos, exatamente investindo em educação e em
ciência e tecnologia
O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Exl' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARI;IUDA - Com o
maior prazer.
O Sr. Lúdio Coelho - Considero muito válida a
preocupação de V. Ex" com o aprimoramento educacional e com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Tenho pensado muito no fato de que, com a
internacionalização da economia mundial, os países
que são mais atrasados e os países do Terceiro
Mundo, como o nosso, se não tiverem um amplo desenvolvimento educacional, vão pagar um tributo
muito alto. Acho que faz muito bem V. Ex" em dar
ênfase a essa área
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Mt.ito obrigado, Senador-Lúdio Coelho. Recolho o aparte de
V. Exª com muito prazer, até porque tenho um respeito muito grande pela história de vida de V. Exl' e
pela forma simples e ao mesmo tempo objetiva com
que tem analisado os problemas importantes deste
País.
Eu queria, .inclusive, aproveitar a presença,
neste plenário, do Senador Roberto Requião, que
preside a Comissão de Educação do Senado -aliás,
já dirigida anteriormente pelo Senador Valmir Campelo, que preside esta sessão -, para levantar aqui
uma tese que reconheço, de início, polêmica e que
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deve gerar, e é bom que gere, controvérsias. São teses que talvez tenham até mais importância pelo
processo de discussão do que pela sua implantação
propriamente dif<l.
O Brasil, já há alguns anos, tem algumas lideranças políticas, entre elas o Senador Eduardo Suplicy e o ex-senador - hoje, Presidente da República
- Fernando Henrique Cardoso, que defendem a tese
da renda mínima
Imaginam algms sociólogos, alguns políticos, alguns cientistas políticos que, num país
como o nosso, ainda que se viabilize um projeto
de desenvolvimento que inclua as populações
marginalizadas nesse período de transição, para,
com o crescimento, eliminar a miséria, deve haver
alguma política pública que injete recursos direismente naquelas famílias que estão abaixo da linha
de pobreza. Quais são essas políticas públicas?
Tenta-se, por exemplo, o programa da fome, que é
especificamente uma política social emergencial,
para fazer com que brasileiros não passem pela
vida num processo de absoluta miséria, enquanto
o País resolve os seus problemas fundamentais e
volte a crescer.

Mas existe um projeto de renda mínima sendo debatido no Brasil, que faria com que os recursos públicos - portanto, os recursos colhidos da
sociedade através dos impostos - fossem direcionados especificamente àquelas famflias mais carentes. Segundo pesquisas, há aproximadamente
16 milhões de brasileiros que hoje, pela manhã,
não tomaram o café e que provavelmente não conseguirão almoçar. Ou seja, são 16 milhões de seres humanos vivendo abaixo da linha mínima de
miséria e pobreza aceitas pelas organizações internacionais.
Há uma outra tese, também sendo discutida
na Comissão de Educação, de algumas experiências, notadamente a de Campinas e a de Brasma,
de complementação de renda mínima através da
bolsa escolar. O que significa isso? Que famflias
com renda abaixo de um salário mínimo, que tenham filhos entre 7 e 14 anos - portanto, na idade
escolar do Primeiro Grau - matriculados na rede
pública e com rendimentos assiduidade mínima,
receberiam, através do Estado, uma complementação escolar, em dinheiro. De tal maneira que essas famílias pudessem consumir, pelo menos, o
alimento básico necessário para que suas crianças obtenham os índices mínimos de aprendizagem, até porque as pesquisas revelam que o índi-
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ce de repetência e de evasão escolar estâ diretamente ligado à falta de alimentos.
Há um terceiro progmrna sendÓ. discutido no
Brasil, de incentivo à contenção das correntes migratórias. Todos sabemos que a cada seca do Nordeste, a cada problema grave na agriéultura brasileira, no Centro-Oeste ou no Nordeste; 'grandes cor-.
rentes migratórias fazem com que brasileiros, irmãos
nossos, tenham que sair da suas regiões de origem
para habitar as periferias das grandes cidades, continuando uma vida miserável, em busca de uma talsa esperança, diga-se de passagem, de uma vida
melhor. Com isso, aumentam as desigualdades, aumenta a miséria
•
Unindo essas três questões, pretendo apresentar uma emenda à LDB que proveja recursos específicos do Estado brasileiro, num montante mais de dez
vezes inferior ao necessário para o projelll de renda
mínima, que, ainda que saudáv!ll para um País corno
o nosso, é inexeqüível em nível econômico.
·
que desejamos nós?' Alcançar fammas carente$, com renda total inferior a um salário mínimo,
· que tenham filhos na idade escolar matriculados na
rede pública, com assiduidade e rendimento escolar
mínimo, e que vivam em cidades com população inferior a 50 mil habitantes. E por que apenas nas
pequenas cidades? Porque as estatísticas mostram que exatamente nessas pequenas cidades e
no campo há concentração de miséria. E dar boisas escolares em cidades grandês, como Campi.nas e Brasília, ainda que socialmente justo, gera
um problema adicional, que é o de motivar a corrente migratória: "vamos para Brasília, vamos para
Campinas, porque lá, pelo menos, o Estacfo nós
dá uma bolsa escolar para os nossos filhos estudarem".

o

O que se deseja, então, com essa emenda?
Que nesses dez anos em que o Brasil, cumprindo
inclusive os compromissos da socialdemocracia,
ao investir em .educação, não o faça apenas de
forma teórica - "nos próximos dez anos, daremos
prioridade à Educação" - mas que essa tese seja
defendida, na prática, como um movimento de levar à escola efetivamente todas as crianças em
idade escolar, para que, num período de dez anos,
tenhamos invertido essa quadro de miséria e de
injustiça social.
Com essa emenda, que desejamos discutir
no plenário do Senado, exatamente na oportunidade em que se discute a LDB, o que mais desejamos é que essas famílias carentes, do campo ou
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das pequenas cidades brasileiras - porque mais de
80% das fammas miseráveis estão em municípios de
população inferior a 50 mil habitantes, notadamente
no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste brasileirovivam com mais dignidade.
Ora, se tivermos um programa de âmbito nacional, que faça com ql!e cada urna dessas farmlias
carentes receba urna complementação de renda minima, vinculada à educação de seus filhos e tendo
corno vetor adicional um incentivo à fixação do homem no seu local de origem, lls!aremos, provavelmente pela primeira vez na história das políticas públicas brasileiras, unindo três graves problemas sociais, que são, em primeiro lugar, a miséria e a fome;
em segundo, a evasão e as repetências escolares;
e, em terceiro, as políticas de fixação do homem no
seu lugar de origem.
Estaremos, dessa forma, unindo três gravfssimos problemas sociais numa só· solução, que nada
mais é do que um substitutivo para um programa de
renda mínima, defendido neste plenário pelo então
Senador Fernando Henrique Cardoso; defendido em
todo 0 Pais pelos Senadores Eduardo Suplicy e Ney
Suass1.11a; defendido por sociólogos, por cientistas politicos, por estudiosos; defendido, enfim, por importantes segmentos organizados da sociedade brasHeira,
mas que ainda nã> consegúu unir o que teoricamente
é aceilável em paises pobres corno o nosso com a
viabili!lade econi)mica de sua implementação.
São necessários recursos para que haja essa
complementação de renda mínima da forma como
apresentamos, ou seja, não o fazendo nas grandes cidades, porque não desejamos inchá-las,
mas apenas nos pequenos municípios para exalamente termos o vetor de fixação do homem no seu
local de origem. A complementação da renda mínima, embora saudável - porque traz pelo menos o
arroz e o feijão para a mesa do pobre -, deve estar
vinculada ao fato de que os filhos dessas famílias,
com idade entre 7 e 14 anos, tenham de estar matriculados em escolas da rede pública.
O Sr. Edison Loblio- Permite-me V. ~ um
aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
maior prazer, Senador Edison Lobão, até porque V.
~ conhece melhor do que nós, com a sua experiência como Governador do Maranhão, os problemas graves da injustiça social, principalmente nos
pequenos municípios daquele Estado.
O Sr. EcfiSon Loblio - V. Exª se refere a uma
experiência que está dando certo em Brasma, coin o
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Governador CristOvam Buarque. Mas no Nordeste imagino - o problema é mais grave. Quando assumi
o Governo, possuíamos ceroa de 285 mlf matrículas
escolares. Ao longo de 400 anos, todos os Governos, sornados, foram capazes de criar 285 mil rnatrículas no Estado. Nos três anos do meu Governo,
criei mais 315 mil e dobrei o número de salas de
aulas. Temos ainda um sem-número de crianças
fora das salas de aula. No Nordeste o que há basicamente é carência de escolas e professores. Estes, por sua vez, em grande parte, recebiam - envergonho-me de dizer - seus salários com a impressão digital, porque não sabiam assinar o
nome. Tivemos que substituí-los - foi um processo
doloroso, traumático até - por outros concursados,
todos. Não nomeamos nenhum profe5sor que não
fosse rigorosamente concursado. O concurso foi
realizado pela Fundação Carlos Chagas, de São
Paulo, sem qualquer participqção das mrtoridades
do Estado do Maranhão. NÓmeamos milhares e
milh"!res de professores de excelente qualificação.
Situação pior ainda: 70% das escolas do Estado
não eram nem sequer reconhecidas pelo Conselho
Estadual de Educação, ou seja, cis diplomas que
emitiam não passavam de mero~ papéis pintados, não tinham qualquer valor. Até as escolas
do Estado não eram reconhecidas pelo Conselho
de Educação. Tud!) isso foi modificado. Todos os
professores passaram por um regime de reciclagem, e hoje -o ensino do Maranhão, que era de
péssima qualidade, passou a ser de boa qualidade. No entanto, apesar de termos dobrado o número de salas de aula - mais do que dobrado ainda há carência de sala e de professores no
Estado do Maranhão. E é assim em todos os
Estados do Nordeste. A meu ver, a situação daquela Região, e do Norte também, é bastante diferente da de Brasífia. Acredito que a experiência é interessante, pode ser realmente exportada
para outros Estados na medida em que, de fato,
passem esses Estados a ter um número suficiente de salas de aula e de professores. Cumprimento V. Exª por abordar tema tão importante
nesta manhã.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Faço
ap_enas dois registras sobre o aparte oportuno de
V. Exª
O primeiro deles é sobre a experiência de Brasma O atual Governador quis conhecer minha opinião sobre esse programa Disse-lhe que, sobre o
assunto, tenho urna noticia boa e outra ruim. Não
obstante o fato de sermos de coligações diferentes,
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considero o programa bom, socialmente justo, embasado _em ótirna tese, razão pela qual tem o meu·
apoio. No entanto, em segundo lugar, nunca poderia, a meu ver, ser aplicado em Brasília, nem em nanhum outro grande centro.
·O que ocorre infelizmente - talávamos sobre
isso no discurso anterior, do Senador Bernardo Cebral - é que as políticas públicas de assistência secial no Brasil são implementadas exatamente onde
não devem. Essa é a história da favelização do Rio
de Janeiro e de São Paulo; essa é a história do incentivo à iafsa melhoria da qualidade de vida nas
grandes cidades brasileirás.
Ora, nobre Senador Edison Lobão, qual é a
repercussão, sobre urna famma humilde do Maranhão, ao se escutar, de manhã, na Rádio Nacional, que em Brasília a família carente recebe um
salário mínimo para os seus filhos estarem na escola? Sabe V. !:»'que provavelmente, poucos dias depois, essa família vai bater à porta do gabinete de
V.Ex", pedir dinheiro para comida ou passagem para
voltar. Será que podemos gerar essa faisa esperança no seio das tammas pobres brasileiras? ~
Muito bem. Mediante a apresentação dessa
emenda, pretendo conciliar o que considero oportuno e teoricamente elogiável com o que me parece adequado, ou seja, a idéia da complementação
de renda mínima ligada ao ensino, ligada à obrigatoriedade da presença dos filhos entre 7 e 14 anos
nas escolas com o fato de isso estar restrito às cidades pequenas e ao campo, ao interior do País.
Não excloo a idéia de que um prefeito de Capital
ou governador de Estado, tendo recursos próprios,
possa estender esse programa a favelas, a cortiços
das grandes cidades. No entanto, a União, o Governo
Federal não pode ifll)lementar um programa de renda
mínima ligada à ec:f! ocação que não contenha a preocupação com a contenção das correntes migralórias. Caso
contrário, vai permanecer a tendência dos últimos 30, 40
anos, de levar os grandes beneficias às regiões· e às cida:fes mais ricas. Essa é a primeira consideração.
A segunda refere-se ao que foi abordado por V.
!:»' em relação à rede pública e aos salários dos professores. V. Exª tem razão: essa deve ser a prioridade da emenda que apresento. Apenas considero
que o projeto que o Ministro da Educação e o Presidente da República encaminharam ao Congresso
Nacional procura uma forma que me pareceu extremamente eficaz. Trata-se da busca de urna unidade
aluno/ano, no caso de R$300, que valeria para todo
o território nacional, e um fundo de eqüidade da edu-

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cação brasileira. Ou seja, a disparidade que existe
entre um professor primário no interior do Maranhão
e um professor primário no interior de São Paulo é
abissal; a disparidade que existe entre a fonnação
desses dois professores é profunda.
O programa que o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional pretende a criação de
um fundo de redistribuição de recursos marginais,
de tal maneira que em todos os municípios brasileiros, sem exceção, haja um piso mínimo para o salário do professor e para o custo do aluno/ano matriculado na rede pública. Penso que isso fatalmente vai
carrear para as regiões mais pobres os recursos
concentrados hoje nas regiões mais ricas.
A ütulo de exemplo, a Revista Veja da (llfima
semana mostrou que um prefeilo de cidade rica, na
obrigatoriedade de investir 25% do orçamento em
educação, construiu um belo estádio de futebol,
alegando que era para educação física. Enquanto
isso, em muitos municípios brasileiros, os alunos
têm aulas embaixo de folhas de árvores, porque
não se consegue Construir uma sala de aula.
O projeto do Governo Federal, se aprovado
pelo Congresso Nacional, com as eventuais modifica.
ções que venha a merecer, corrigirá essadistorção.
A vinculação de valor mínimo orçamentário a
ser gasto em educação não basta, porque distorce
exatamente em favor dos municípios mais ricos.
Mas o estabelecimento dessa bolsa de compensação e desses pisos mínimos, a meu ver, corrige
essa ãJStorção.
O segundo passo, ai sim, seria a complementação de renda mínima vinculada à bolsa escolar e - repilo - restrita aos municípios do interior
do Brasil, onde ocorre a grande concentração de
miséria.
O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me
um aparte?

v. Ex"

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.
E# com prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador José Roberto Arruda, o mal de tudo isso chama-se sistema presidencialista de governo. Se tivéssemos um sistema
parlamentarista. o Chefe do Governo teria que vir ao
Congresso apresentar previamente o seu programa.
Desse modo, tomaríamos conhecimento de onde e
de que forma seriam executadas as políticas sobre
a fonte de custeio; não cairíamos nisso que V. ~.
cõm muita propriedade, analisa. critica e sugere.
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Há pouco o Senador Jefferson Péres mostrava a
brutal forma, a violenta maneira mediante a qual se
deu o corte de recursos para as escolas técnicas federais, já ao apagar das luzes de um final de ano.
Se o programadegovemo fosse submetido ao Congresso previamente para que ou fosse aprovado ou
rejeitado, teriamos idéia de como aconteceria. E sei
que V. ExRconcordacomigo, porque é um parlamentarista convicto. Mais uma vez quero ressaltar, V.
Ex" citava, no início do seu discurso, todas as grandes potências, inclusive aquelas que emergiram da
11 Guerra Mundial, como o Japão, a Alemanha e a
Itália têm um sistema parlamentarista monárquico.
Fala-se que o presidencialismo nos Estados Unidos é tido como uma grande forma de governo
e se esquecem simplesmente que o presidencialismo, lá, leva um ~residente da República a
ser eleito indiretamente. Essa é a grande realidade. Mais: o Presidente do Federal Reserve
Bank é eleito antes de o Presidente da República
tomar posse, e o seu mandato vai além do mandato do Presidente- da Replblica. que é- quem comanda a política econõmico-financeira do seu
pafs, coisa completamente diversa do sistema
presidencialista brasileiro. De modo que quero
me associar a V. Ex", aplaudi-lo pela análise
que. evidentemente, é irretocável e concluir que
tudo isso tem como mal maior o sistema presidencialista de governo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muilo obrigado, Senador Bernardo Cabral.
Acredito que hoje seja um dia de grandes
coincidências. Nós, parlamentaristas, não perdemos a guerra. Quando não conseguimos ganhá-la,
talvez até por falha nossa ao explicarmos à sociedade brasileira as vantagens do parlamentarismo,
partimos para uma outra guerra: eleger um parlamentarista Presidente da República. Hoje o Brasil
tem um regime parlamentarista; embora presidencialista de direito, ele é parlamentarista de fato.
Claro que não tenho a experiência política de
Senador Bernardo Cabral, nem a do Senador
Elcio Alvares e de tantos outros Senadores aqui
presenles, mas desconheço, na história política
brasileira, um Presidente da República que tenha
mais do que vontade política. que tenha prazer no
convívio com o Parlamento, no debate democrático acerca de cada uma das idéias que pautam seu
governo. Nós, parlamentaristas, depois de derrotados no plebiscito ..•
V.~.
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O Sr. Bernardo cabral - Afastados da vitória,
Senador.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Nós, parlamentaristas, depois de afastados da vitória, como
diz V. Ex", buscamos um outro caminho: elegemos
um dos maiores lideres pariarnentaristas da história
política para a Presidência da República no sistema
presidencialista.
Mas as coincidências não tenninam ai, Senador. Temos hoje aqui, nas galerias do Senado, a visita de um ilustre brasileiro, um dos grandes pensadores políticos, que é o Dr. Gustavo Ribeiro, que, inclusive, tem investido parte do seu tempo na tradução de tràbalhos, principalmente os de Alain Touraine, que mostram exatamente que o desenvolvimento da América Latina está ml.ito ligado à sua evolução política. No seu mais recente trabalho Palavras
e Sangue, ele demonstra que, tanto através dos movimentos políticos como através das revoluções, todos os palses da América Latiria - que ele considera
a classe média do mundo-. vêm truncado as suas
perspectivas de desenvolvimento exatamente pelos
desencontros pollticos, ou dos sistemas totalitários,
ou dos regimes indMdualistas, base do sistema presidencialista.
Confesso a V. Ex~ que fiquei pariamentarista,
ainda muito menino, quando r. um r.vro fantástico,
embora de ficção, intitulado O Primeiro Ministro, de
Arthur Haley, que conta a história do pariarnentarismo canadense.
· Particularmente, tenho o convencimento de
que a base do regime pariamenlarista, que é a dMsão da responsabilidade das decisões por muitas Uderanças, escolhidas pela sociedade, é, em tese,
melhor do que o poder concentrado, base do regime
presidencialista
Mas essa discussão, vencida obviamente pelo
calendário político brasileiro, é bom que seja sublinhada aqui. Primeiro, pela postura democrática e
pariamentarista do nosso Presidente, que todos temos que aprovãotar. Num· segundo momento, Senador Bernardo Cabral, penso que o Senado Federal
tem uma missão importante. Qual a ãtferença entre
o Senado e a Câmara? É que aqui, o Estado de São
Paulo, apenas para citar como exemplo, tem três brilhantes Senadores, como também o tem o Eslado
do Acre, com seus problemas e suas dificuldades.
Aqui, todas as Unidades da Federação têm igualdade de representação. É, port;;~nto, o Senado o princípio do federalismo - e acredito que a sociedade brasileira está enxergando isso com muita rapidez, neste momento da vida política brasileira.
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O próprio Governo Federal-soutestemunhadissotambém tem enxergado esse fato. Vejam V. Ex"s
que o trabalho do Senador Elcio Alvares, Líder do
Governo, está muito concentrado naimportãnciado
Senado como Casa Revisora e como última instância do Poder Legislativo. Penso que temos uma missão histórica de não apenas contemplar as políticas
públicas nascidasdoGoverno Federal, mas de fazer
com que nasçam aqui politicas públicas que invertam o mapa desigual da reW!dade brasileira Uma
delas é a área educacional. A análise feita a respeito
da Lei de Direbizes e Bases, iniciada esta semana,
ainda que a discussão tenha se concentrado mais
na forma do que no conteúdo, nessa fase de apresentação de emendas, deve ter sua discussão aprofundada, e cada um de nós deve dar a sua contribuição nessa discussão. Estou convencido de que o
st.bstitutivo do Senador Darcy Ribeiro eliminou as
faces COJPOrativistas do projeto, que antes apreciávamos, e contribLiu enormemente para que a educação brasileira possa ter um rumo mais coerente com
as necessidades da sociedade.
Gostaria, Sr. Presidente, Senador Valmir Capelo, se V. Ex" me permitir, até porque somos repre- sentantes do Distrito Federal nesta Casa, de regis.trar o aniversário do Paranoá, de Samambaia e da
Candangolãndia, três cidades satélites que COillJÕem o Distrito Federal, inclusive onde o Senador Valmir Campelo e eu trabalhamos. Desejamos que,
num futuro próximo, sejam mais cidades e menos
satélites, que tenham vida econômica própria, que
contribuam mais para o desenvolvimento econômico
do Centro-Oeste e que sejam menos cidades-<lormitórios, com essa vocação econômica terciária de
Brasllia apenas como Capital, onde s6 há eiJ1)rego ·
no serviço público e no comércio. Acredito que atitudes podem ser tomadas para que essas três cidades, que comemotam o aniversário de sua fundação
neste final de semana, possam ter, daqui para frente, geração de eiJ1)rego e vida econômica própria,
CUIJ1)rindo, inclusive, a missão principal de Brasma,
que foi de interiorização do desenvoMmento do
Centro-Oeste brasileiro.
Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente, na manhã de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência se associa às homenagens que o Senador José Roberto Arruda faz aos habitantes dessas
três cidades satélites do Disbito Federal.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador HumberL
to ucena (Pausa.)
lndagaria se há algum Senador que deseja
usar da palavra. (Pausa)
Os Srs. Senadores Renan Calheiros, Ney
Suassuna e Joel de Hollanda enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) Senhor Presidente, SP's e Srs. Senadores, o sucateamento a que vem sendo submetido o Programa
Nacional do Álcool (Proélcool) e a conseqüente
crise econõmica e social da indústria sucroalcooleira em nosso País jâ atingiram tamanhas proporções que não podem mais ser ignorados.

Assim, no âmbito do Executivo, acaba de ser
criado um conselho interministerial pára avaliação
do Proálcool. Quase ao mesmo tempo, na Câmara
dos Deputados, por iniciativa do Deputado Aldo Rebelo e seus colegas de Comissão de Economia, Indústria e Comércio, realizará, no próximo mês de
novembro, seminário para tratar do desastre da
agroindústria da cana-de-açúcar. Este último é, na
verdade, um problema que transcede o Proélcool,
para vitimar toda a cadeia prqdutiva: produtores, fornecedores de cana e, principalmente, os trabalhadores, nos Estados de Pernambuco, Alagoas e São
Paulo. Apenas em meu Estado, oito usinas foram fechadas em menos de um ano e quatro outras estão
ameaçadas de fechamento, gerando desemprego
em massa (60 mil desempregados até agora) e
uma crise social sem precedentes no interior e na
capital do Estado. Lá, esse é o setor que tradicionalmente mais emprega Já chegou a contribuir,
há 1O anos, com mais de 60% da receita, e esta
crise em que ora se debate é, talvez, a maior responsável pela gravíssima situação financeira do
Estado.
Sr. Presidente, há poucos dias, dois artigos assinados pelo eminente físico e proff[!Ssor emérito
da Unicamp, Dr. Rogério Cezar de Cerqueira
Leite, ofereceram um diagnóstico minucioso do
desmantelamento do Proálcool ao longo dos últimos cinco, seis anos. Um processo de destruição presidido pela mais estranha das alianças:
de um lado, interesses corporativistas, inconfor-
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mados com o sucesso de um projeto capaz de fornecer .uina alternativa eficaz, econõmica e limpa
ao petróleo; de outro, os arautos de um neoliberalismo acrítico ·e mecanicista, que, em nome da
"globalização", 'insístém em desmoralizar e arquivar um exemplo quase que solitário de política
energética bem-sucedida gem.inamente brasileira
Esquecem-se,· ou por outra, fingem esquecer
que o governo brasileiro abandonou o Proélcool no
exato momento em que os Estados Unidos e a Europa passaram a subvencionar a produção do álcool
para uso como combustível ou aditivo.
A campanha contra o Proálcool, alerta o cientista Cerqueira Leite, procura obscurecer suas relevantes dimensões econõmicas, sociais e ambientais.
Não fora a atual defasagem cambial, com o
real supervalorizado em relação ao dólar comercial
em pelo menos 30%, e não fora o duvidoso artifício
de omitir o peso dos impostos sobre o preço da gasolina americana quando se o compara com o do álcool hidratado (sendo que a carga tributária e os encargos sociais representam quase 30% do valor
deste último), a competitividade do élcool ficaria ine·
quivocamente evidenciada
O élcool emprega aproximadamente 700 mil
trabalhadores em todo o País, em contraste com os
55 mil empregos diretos do petróleo.
Por último, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o élcool não subtrai dióxido de carbono da atmosfera, isto é, ao substituir o combustível fóssil, o
élcool da cana atenua o temível efeito-esUa.
Apesar de tudo isso, cerca-de'20.'*l das' usinas
de élcool em todo o Brasil já fecharam e as demais
carecem de recursos para modernizar-se ou mesmo
manter-se em níveis comercialmente adequados.
Como denunciei nesta e noutras ocasiões, as
r~rcussões sociais e empresariais da debacle da
agroindústria em meu estado de Alagoas são as piores possíveis.
Portanto, faço questão de tomar pública minha
simpatia e solidariedade à iniciativa da Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados na certeza de
que do debate criterioso, circunstanciado e não-dogmático emergirão propostas concretas de legislação
que reorientem drasticamente a formulação das políticas públicas nesse setor.
Muito obrigado!
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se formos analisar
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com atenção a proposta de lei orçamentária para o
próximo ano, remetida ao Congresso Nacional pelo
Governo, iremos constatar que a agricultura continuará não sendo prioritária, a julgar pelo ~ntante
de recursos a ela destinado.
•

sentido do sucateamento da atividade agropecuária,
. deixa antever uma estagnação na produção e, por
conseguinte, um retardamento no processo de rnodemização da nossa agropecuária, tão necessário
nos dias aluais.

De princípio, o que se constata é uma redução
global da ordem de 5,6 por cento, comparando os
valores hoje vigentes com aqueles projetados
para o próximo ano, sendo que, no. que tange
especificamente à rubrica lnvestiméntos, verifica-se uma brutal redução de 60,4 por cento no
montante de recursos. Isso, porém, não é o pior.
O mais lastimável é que, de acordo com a mesma proposta, 52 por cento desses recursos servirão apenas para a equalização de taxas de juros e de preços, ou, em outras palavras, serão
destinados a cobrir as diferenças que fatalmente
ocorrerão entre a taxa de juros de longo prazo TJLP, paga pelos agricultores na obtenção de
empréstimos, e as taxas de juros de mercado,
ou entre os preços mínimos de garantia dos produtos e~os preços vigentes na época da comercialitação.
·
Esse fato traz ainda embutidà uma sinalização ruim para o futuro: como não há previsão de
nenhum aporte suplementar de verbas, o volume
de recursos a ser alocado ao setor no ano de 1997
será de apenas um bilhão, seiscentos e dezenove
milhões de reais, correspondente aos valores a ele
destinados no próximo ano, subtraídos aqueles
contingenciados para equalização, de vez que esses recursos não retornam ao Tesouro para a sustentação das chamadas Operaçõés Oficiais de
Crédito.
·
Essa perspectiva é ruim para a agricultura, pois, sem dinheiro a garantir o custeio, não
pode haver crescimento da produção, e sem
recursos que supram a armàzenagem e a formação de estoques estratégicos, o abastecimento interno poderá ficar prejudicado. Onde
está aquela prioridade para a agricultura tão propalada em campanha?

A nossa agricultura está hoje passando por
uma transformação bastante considerável, dela se
exigindo mais competitividade e maior agressivida'de no mercado. Isso só será alcançado se puder
produzir mais, com mais qualidade e a preços
mais reduzidos ••São essas as novas exigências
que os consumidores lhe impõem. Esses novos
objetivos só serão, no entanto, alcançados se novos investimentos forem feitos em tecnologia. O
Governo, por seu lado, não só não percebe isso,
como age no sentido contrário, cortando aqueles
parcos recursos que já existiam.
Eni conseqüência, os nossos produtos agrícolas, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, correm o sério risco de perderem terreno pri~iro
para aqueles que são produzidos nos países do
Mercosul, e, depois, para aqueles de outros· países, se a nossa agricultura não se modernizar,
para tomar-se mais produtiva e competitiva. Com
a abertura comercial que paulatinamente está sendo implantada em nosso País, já pudemos sentir o
peso dessa concorrência e o quanto ainda precisamos progredir para chegar perto do .patamar jã alcançado por países vizinhos ou por outros que tratam a agricultura e os próprios agricultores com
. mais dignidade e atenção.

Preocupa-me sobremaneira verificar que o Governo está reduzindo a menos da metade os recursos destinados a investimentos. São esses os recursos que normalmente são utilizados para financiar a
aquisição de novas máquinas e equipamentos, a formação de pastagens, a compra de matrizes e a melhori<~. das instalações. A sua redução sinaliza no

Nessas circunstâncias, e conhe~do perfeitamente a importância do papel que é reservado à
.agricutura na construção de um pais grande e
próspero, feço o meu apelo àqueles parlamentares
que, de alguma forma, se interessam pelas questões agrárias, para que apresentemos emendas
coletivas ao Projeto de Lei do Orçamento para o
próximo ano, que corrijam essas distorções e carreiem aquele mínimo de recursos necessários
para que o setor continue crescendo ao menos de
acordo com as necessidades do Brasil e de seu
povo.
Muito obrigado!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Ano II

GOVER.t"iO REDUZ ORÇAMEl'iiO PARA O SETOR AtR.íCOLA
A proposta orçamentária do Governo para o ano que vem. em análise arualmente no
Congresso. revela uma redução de 5,6% no volume de recursos destinados ao financiamento
do· setor agropecuário, em 96. Revela, ain~ perspectiva de redução ainda mais drástiCa para /
1997, pois niio prevê a possibilidade de realimentação dos fundos oficiais de crêdito rural com
a injCçio de recursos novos no setor.
Conforme o artigo 23, do Projeto de Lei n• 35/95, que define o orçatuento da União
para 96, do toul de RS 3,386 bilhões destinados ao financiamento de custeio agrícola
CAGF/c:stoques estratégicos,. EGF para financiamento da comerciaüzaçio e investimentos),
52% ou RS 1.767 bilhão setvirão apenas para equalização de taxas de juros e de preços.

LevandO:.se em conta que estes recursos não retoinan:i ao-Tesouro para a suste:ttação
das c:lwnadas Operações Oficiais de Crêdito, o Departamento Têcnico e Econômico (DETEC)
da CNA alerta para a verdadeira esterilizaçio dos recursos oficiais para o financi•mento do
setor agropecuário no ano que vem, restando apenas o correspondente a RS 1,619 bilhão para
a área nmol, em 97.
·
No próprio texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 96 (Lei n• 9.082, de 25 de
julho de 95), o Governo admite que praticamente a metade do montante destinado às
Operações Oficiais de Crêdito servirá para lastrear a equaliZaçio de preços e de taxas de juros,
salientando qu~ "'por se caracterizarem como subvençio econômica, nio possibilitarão o
ret:omo desses rec:ur~S. exaurindo cada vez mais aquela fonte".
Fmalmente, confOrme avaliaçio do DETEC/CNA, ao omitir-se quanto is fontes de
realimentaçio do fundo estatal de recursos para o setor agropecuirio, o Governo revela clara
disposiçio de abrir mio da responsabilidade de continuar dando suporte ao campo, apoiando
as 'atividades produtivas por meio do sistema oficial de crêdito. Esta retirllda gradativa do
Estado já pode ser percebida pela simples comparaçio dos orçamentos de 95 e para 96.

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA PARA 1998
(US$/mill
ITENS
1995 [[]
1996 l2J Variaclo I
Custeio Agropecuário
862,634
1,031,556
19.6%
-AGF e Est. Estrat~icos
1,425,600
1,040,509
-27.0%
EGF
1,263,574
1,371,960
8.6%
Investimentos
169,319
67,057
-80.4%
TOTAL
3,721,127
3,511,082
-5.6%1
Fonte: CNAIDetec

(1) Orçamento Autorizado
(2) Proposta Orçamentária para 1996
ÁI"PftiiÚ'ili Apn ê um iaformariyo scmmai elaborado pela Aacaoria PuJammtar da CNA e distribuido
DO CCIIIJftSl') Naciocal. Maioru iafonnações sobre o &meto pod.c:m ser obtiÃu pelo faae (061) 225.3150. rmsaJ 41. com
Otilia Ridh Gou1ut.
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Queda Real
Os novos preços mínimos para os produtos amparados pelo A_GF e EGF/COV
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr:
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vivemos um triste tempo, em que somos forçados a ver crescer e
prosperar o egoísmo entre as pessoas; em que somos testemunhas impotentes perante •religiosos"
que, em nome de Deus, acumulam fortunas, mas
não são capazes de construir um único abrigo, uma
única creche, um único hospital, em benefício da população pobre do nosso País.
Nestes tristes tempos em que vivemos, é preciso dar destaque aos que, em nome do verdadeiro
amor a Deus, doaram o melhor de si em defesa dos
mais pobres, dos mais desvalidos e dos mais sofre..
dores, resgatando em cada um de nós o próprio orgulho de pertencer à raça humanal
É preciso dar destaque às dezenas de pemambucanos de boa vontade, que fundaram, há cinqüenta anos, a Sociedade Pernarnbucana de Combate
ao Câncer, uma das mais bell) sucedidas experiências de cooperação povo-comunidade-governo. Uma
prova da capacidade de realização da mulher pernambucana, uma obra exemplar construída com
imensos sacrifícios pessoais por figuras corno Dona
Maria Esther Souto, que se entregou ao ideal de assistir os mais desassistidos, de ampiJn!r os mais desamparados, de acolher os mais necessitados, sem
nada esperar em volta.
Uma obra feita de solidariedade e de amor,
que hoje mantém um hospital modelo, o Hospital
do Câncer, dirigido com competência e dedicação
pelos Drs. Otacílio Araújo Silva e José Joaquim
Araújo Bíanco. Com duzentos e setenta e oito leitos, esse importante hospital é resultado de um
trabalho co!etivo e desinteressado que envolve, há
mais de meio século, um verdadeiro batalhão de
voluntários e voluntárias em todo o Estado de Pernarnbuco.
O que era no início uma Sociedade de Assistência ao Indigente Hospitalizado, tomou-se, com o
tempo, a Sociedade Pemambucana de Combate ao
Cãncer, congregando pessoas capazes de não apenas doar um dinheiro que algumas vezes lhes sobra,
mas doar o seu próprio tempo, o seu trabalho, a sua
dedicação e o seu amor ao próximo•.
Pessoas da estirpe de um Adelmar da Costa
Carvalho, um legítimo benemérito, capaz de doar,
mais que o seu salário de Deputado Federal por dezasseis anos, o seu empenho e o seu prestígio, em
prol de uma causa maior!
A Sociedade Pemambucana de Combate ao
· Cãncer congrega, até hoje, o que existe de mais
representativo em Pernambuco.
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Um elenco de nomes que nos engrandece e
anima a continuar na luta em busca da utopia, pois
foi isto o que fizeram e fazem mulheres do porte de
D. Dulce Sampaio, D. Lúcia de Souza Leão Goweia
ou D. Lúcia da Silveirlj. E colaboradoras dedicadas e
atuantes como D. lnalda Rodrigues de Sousa, D. Terezinha Agrelli Soares, o. Maria Regina Neuenschwanài, D. Maria Zilda Carvalho, D. Cecy Caldas, D.
Nisa Pontual de MoLJa, D. Márcia Souto Carvalho.
Um sonho que se mantém, sustentado pela capacidade de trabalho de tanta gente devotada ao
seu próximo, como D. Lybia Queiroz Maranhão e D.
Rose Mary Passos, que dirigem a Rede Feminina de
Combate ao Câncer do Recife.
A Sociedade Pernambucana de Combate
ao Câncer é, há mais de cinqüenta anos, um orgulho para Pernambuco e um exemplo para todo
o Brasil.
É por esse motivo que, no momento em que
Pernambuco marca com a realização de um Simpósio, a comemoração do cinqüentenário da Sociedade Pemambucana de Combate ao Cãncer, nes associamos a essas homenagens e fazemos daqui
desta tribuna, com o orgulho que cabe a todo conterrâneo, o registro de tão meritório feito. E estendemos essas merecidas homenagens a todos médicos, enfenneiros, enfermeiras e demais profissionais, bem como a todos os servidores da Sociedade
Pemambucana de Combate ao Câncer.
Percebemos o quanto é necessário tomar público, hoje, um trabalho quase anõnimo que se desenvolve há tantas décadas, um esforço que se refaz no dia-a-dia de inúmeras pessoas capazes de
ajudar o próximo e sem nada esperar de volta.
Por isso é mais oportuno ainda tomar pública
a ação dessas pessoas que engrandecem o Estado de Pernambuco, e poder di!" daqui o testemunho da sajisfação e do orgiJho que nos invade ao
percebermos que existem, tão perto de nós, exemplos de grandeza e dignidade, de serviço e de dedicação.
Por nos possibilitar o reencontro com o que há
de mais digno, mais nobre e mais humano em cada
um de nós, deixo consignado o meu agradecimento
a todos os que fazem a história de meio séciJo de
realizações da Sociedade Pemambucana de Combate ao Cãncerl
Era o que eu tinha a dizer, S.enhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre
a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 294, DE 1995
Altera dispositivos da Lei no. 8.666193,
que "regulamenla o art :rT, inciso XXI da
Constituiçao Federal, institui nonnas para
licilações e contratos de Administração
Pública e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O Inciso XI do artigo 24 passa a ter a
seguinte redação, renumerando-se os seguintes:
"Art. 24. É dispensável a licitação:

I - ···················'-·-·-""·'·-····--·········-·

XI .,. p_ara as concessões de direilo real
de uso, concessões de uso, permissões de
uso e autorizações de uso de bens plblicos, requeridas e outorgadas a entidades religiosas ou filosóficas, sem fins lucrativos e
presladores de serviços de natureza filantrópico-assistencial e de relevante interesse
social, que possuam notórios reconhecimento e credibilidade nacionais.•
Art 22 Acrescente-se o seguinte parágrafo único ?O inciso XI do artigo 24:
"Art. 24. ·····························--·-·-··-··
I - ·····························•····'·h··"·-"···'-··o

XI - ························•··'·'"'-····-·-·······

Parágrafo único. A dispensa de licitação previsla no inciso anterior será concedida mediante demonstração inequívoca, por
parte da entidade requerente, da destinação
social do bem outorgado, por meio de projeto assistencial ou social, devidamente aprovado por órgão da administração pü:llica federal, esladual, rTUlicipal ou do Distrito Federal, competente no âmbito de sua execu;;ão.•
Art. 32 O artigo 26 passa a ter a seguinte redação:
•
·
··
•Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XVI do artigo 24, as situações de
inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas e. o relardamen1D
previsto no final do § 2" do artigo ~ desla
Lei deverão ser comunicados dentro de 3
(três) dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição de
eficácia dos atas."
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Arl 4" O§ 3" do artigo 57 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 57. ······················-·-··-···--········
§ 3" .:. É vedado o contrato com prazo
indeterminado, ressalvado o disposto no §
4" deste artigo. •
Art 52 Acrescente-se o seguinte parágrafo 4"
ao artigo 57:
"Art. 57. ······························-········-····
§ 4"- A vedação de que traia o parágrafo anterior não se aplica as concessões e
permissões de uso de bem público outorgadas anteriormente a publicação da Lei n2
8.883, de 8 de junho de 1994."
Art 62 Acrescente-se o seguinte parágrafo 52
ao artigo 57:
·
··
"Art. 57. ····························-····-··········
§ 52 As concessões e permissões de
uso de bem público outorgadas anteriormente à publicação da Lei n2 8.883, de 8 de junho de 1994, são passiveis de transferência
a terceiros ou de renovação, desde que.lais
possibilidades estejam expressamente previslas no. ajuste original. •
Art 7" Esla lei entra em vigor na dala de sua
publicação.
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. ·
Justificaçao
O presente proje1D de lei tem por objetiVo corrigir duas dis1Drções provocadas pela Lei n2 8.666/93.
A primeira, diz respeilo às entidades religiosas
ou filosóficas, de nalureza assistencial. A Lei
8.666/93, ao regulamentar as contralações de uso
de serviços e bens públicos, fixou regras para sua licitação - e ao fazê-lo estabeleceu discriminação in- justificável quan1o àquelas entidades, que não têm
fins lucrativos e são prestadoras de serviços de natureza filantrópico-assistencial e de relevante interesse social. Com efeito, essas entidades, tendo obtido os instrumentos jurídicos de cessão, concessão,
concessão de direito real e uso, permissão de uso e
autorização de uso, não puderem regularizá-los em
virtude da inexistência de licitação quando da concessão do bem ou serviço público.
Ao exigir igualdade de tralamento da lei para
pessoas desiguais (mediante licitação), a lei
8.666/93 atenta contra a própria sobrevivência daquelas entidades religiosas e filosóficas, que jamais
poderiam fazer frente a urna licitação de bens e ser- ·
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viços públicos em eventual disputa econômico-financeira com empresas e empresários que dispõem de
sólida estrub.Jra financeira fi administrativa.
Conigir os efeitos dessa· discriminação é um
dos objetivos do presente projeto de emenda, que
condiciona a concessão do benefício ,da isenção de
licitação ao interesse social e ao iri.teresse público,
rnediante aprovação, pela administração pública, de
projeto elaborado pela entidade religiosa ou filosófica. A caracterização jurídica da entidade requerente,
como de natureza religiosa ou filosófica, sem fins lucrativos e prestadora de serviços de natureza filantrópico-assistencial e de relevante interesse social,
que possuam notórios reconhecimentos e credibilidada nacionais, tem o escopo de direcionar a possibilidade de concessão de bens e serviços públicos e
entes privados que efetivarnente preencham as condições estabelecidas.
A segunda distorção diz respeito a interpretação de que a redação dada pela Lei 8.883/94 ao artigo 121 da Lei 8.666193 impossibiUta a existência de
contratos de prazo indeterminado regidos pelo Estaluto das Ucitações e Contratos Administrativos, vedação aplicada inclusive àqueles ajustes celebrados
anteriormente à edição da lei modifiqativa.
Esse entendimento tem criado dificuldades
(certamente não cogitadas nem desejadas pelo legislador) no tocante às autorizações e permissões
de uso relativas a instalação de pontos de venda,
especialmente bancas de 1omais e revistas e outms
assemelhados, uma vez que alguns
municipais estariam entendendo que tais outorgas deveriam ser revistas por força das novas disposições do
Estatuto das Ucitações e Contratos Administrativos.
. Decorrem dessa situação intranquilidade e inse!!Jurança entre os aluais usuários desses pontos
de venda, ante a possibilidade de revogação das outorgas ou de proibição de sua transferência para terceiros, como até então vinha sendo admitido.
A inviabilidade de trnsferência de pontos traria
implicações desatrosas para muitos trabalhadores
que, após labutarem e fazerem investimentos em
suas bancas, ficariam privados de obter compensação de seus esforços e até mesmo ameaçados de
perder um pecúlio para os anos de inatividade.
Segundo a doutrina, tais outorgas nao são, em
princípio, sujeitas a formalização contratual devido à
sua natureza discricionária, precária e unilateral.
Não se submeteriam, portanto, ao Estatuto das Licitações, que em seu artigo 22 sujeita ao regime as
concessões e permissões •quando contratados com
terceiros•. Apesar disso, é indiscutivel, louvável e re-
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COfTlE!ndável que o adminstrador utilize processos
seletivos mesmo quando a lei não o obrigue a tal,
presente os princípios constitucionais que orientam'
o trato da coisa pública.
Ocorre, porém, que a conceituação doutrinária
tem sido aplicada na prática de forma confusa, denominando-se como permissão atos que são essencialmente característicos da concessão, por envolverem negócios que representam investimentos consideráveis por parte do outorgado, e por isso implicam
estabelecimento de prazos e previsão de indenização pelo poder público em caso de retomada antes
do termo. Enfim, uma série de situações que reco_mendam a formalização de um contrato, com sujeição, portanto, as regras da Lei n'l 8.666193.
Embora defendamos os princípios seletivos,
não poodemos permitir que o formalismo nos conduza a perpetrar injustiças contra cidadãos que legitimamente abraçaram uma atividade para a qual mlitas vezes emprestaram a capacidade de toda uma
vida. Por isso é que propomos solução que, sem tolher o poder discricionário de cada administrador
para tratar dos casos concretos, permitirá tratar de
modo justo e equânime as situações preexistentes,
pelo afastamento de uma imposição legal que ele
eslaria obrigado a obedecer.
Sala das sessões, 27 de outubro de 1995. Senador José Roberlo Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art 37. A administração pública direta, indireta
oLi fundaCional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessçalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de liéitação
p(blica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econõmica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
§ 1" A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
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ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades-ou servidores públicos.
§ 2~A não-observância do disposto nos incisos
11 e III implicará a nulidade do ato e a punição da au!aridade responsável, nos termos da lei.
§ 3" As reciarnações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 42 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 52 A lei estabelecerá os prazos de prescrição
pira ilfcitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvada
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6"- As pessoas jurfdicru; de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos reSRo.nderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidàde, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
..............................................____ ..........._ .............LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Con!>ti!uição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
LEI N" 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994
Attera dispositivos da Lei n" 8.666, de
21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações, e dá outras providências.
(A Çomissão. de Constituição, Justiça e
Cidadania)

PROJETO DE LEI DOSENADON•295, DE 1995
Institui o Programa Nacional de Seguro Rural e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Princípios Gerais
Art 1~ Fica instituído o Programa Nacional de
Seguro Rural, com a participação dos governos federal, estaduais, municipais, sociedades por ações,
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cooperativas, associações, e sociedades de produtores rurais.
Parágrafo único. O seguro rural será regido por
esta Lei e complementarmente pelo Decreto-Lei nº73,.de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as
operações de seguros e resseguros.
Art. 2~ Integram o Programa Nacional de
Seguro Rural as seguintes modalidades de seguro rural:
I -seguro da atividade agrícola;
. 11 -seguro da atividade pecuária;
III - seguro de bens e equipamentos;
IV - seguro de vida e acidentes de produtores.
rurais.
Art. 3" São obje1o de cobertura pelo seguro rural:
r'- custeio das culturas permanentes e temporárias;
11 - animais de utilização econõmica,. inclusive
fetos e.embriões;
III - equipamentos e instalações necessários
para a produção agropecuária;
IV - veículos utilitários;
V - florestas cultivadas e aquelas cadastradas
como de preservação ambiental;
VI - obras de conservação do solo;
Vil - material genético, tais como sêmen, sementes e mudas;
VIII - obras para conservação e utilização de
recursos hídricos;
IX - produtos e insumos armazenados na propriedade, cooperativas e empresas de armazenagem;
X - vida e acidentes quando relacionados com
o exercício da atividade agropecuária.
Art. 4" Os riscos cobertos pelo seguro rural são:
I - incêndio;
11 - pragas e doenças;
III -danos causados por tromba d'água, ventos fortes, ventos frios, granizo, chuva excessiva,
seca e geada;
IV- acidentes de trabalho, para pessoas, animais e equipamentos;
Art 52 O seguro não cobrirá prejuízos causados di reta ou indiretarnente por:
I- riscos catastróficos, assim considerados terremotos, maremotos, ciclones, erupções vulcânicas
e, em geral, qualquer cataclisma da natureza;
11 - ensaios e experimentos de qualquer natu-

reza;
III - atos ilícitos, negligências, culpa ou dolo do
segurado ou de seus prepostos;

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

IV - atos de autoridades públicas, salvo se
para evitar propagação dos ricos cobertos pelo próprio seguro;
V - atos de guerra, invasão, insurreição, revolução, motins, tumultos e riscos congêneres e/ou
consequentes;
VI - perdas causadas por/ou resultante de/ou
para as quais tenham contribuído; radiações ionizantes, quaisquer contaminações por radioalividade e
efeitos primários e secundários da combustão de
quaisquer materiais nucleares;
Vil - depreciação do valor comercial do produto colhido, lucros cessantes ou danos emergentes.
Art 6º- Além dos riscos excluídos previstos no
art 50, o-segufó não cobrirá prejufzos quando a atividade agrícola for conduzida:
I -em áreas de proteção ambiental e em locais
ecologicamente inadequados;
11 - em áreas onde tennam ocorrido sinistros
indenizáveis, pela mesma cauSa, durante cinco safras consecutivas;
.
III - em propriedade que não. adotem técnicas
de conservação do solo, da água e do ecossistema
nativo.
IV - a alividade foi conduzida em desacordo
com as recomendações técnicas dos órgãos oficiais
de pesquisa e extensão.
Art 72 As empresas seguradoras públicas ou
privadas, organizações cooperativas e associações
de produtores rurais sem fins lucrativos, desde que
autorizadas na forma de legislação em vigor, poderão operar com seguro rural.
Parágrafo único. As cooperativas e associações de produtores rurais sem fins lucrativos, somente
poderão operar em seguros rurais e de saúde:
Art 8-º- O seguro rural poderá ser facultativo ou
obrigatório conforme determinação dos órgãos decisórios. nacional ou estadual.
Art 9'! Os valores das i_ndenizações, dos bens
segurados, os sinistros cobertos, as franquias, os
prêmios e as formas de inspeção serão acordados livremente entre as partes, respeitada a legislação
em vigor.
Art 1o. As operações de cosseguros, resseguros e retrocessão obedecerão as normas legais vigentes.
CAPITULO 11

Da Estrutura do Programa
Art 11. Comulativamente e sem prejufzo das
determinações legais que regem o seguro privado, o
seguro rural será regulamentado, coordenado e fiscalizado por uma Comissão Federal Permanente,
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designado pelo Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, composta de representantes do governo federal, das companhias seguradoras e das associações de produtores agrícolas.
Parágrafo único. A Comissão referida no caput
será estruturada no regulamento desta lei.
Art 12. Os Estados e Municípios que desejarem estabelecer o seguro rural em seu território deverão celebrar convênio com as empresas seguradoras, cooperativas, os órgãos de extensão rural e
de pesquisa agrfcola
§ 12. A adesão do Estado é condição necessária para a adesão dos Municípios ao Programa Nacional de Seguro Rural.
§ 22 Propriedade rurais em Municípios que não
aderirem ao Programa Nacional de Seguro Rural estão impossibilitadas de serem objeto de operações
de seguro rural.
Art 13. Os Estados e Municipios que aderirem
ao Programa Nacional de Seguro Rural devem instalar Comissões de Recursos, em suas áreas de atuação, com a responsabilidade de arbitrar ev~ntuais
conflitos entre seguradores e segurados.
CAPITULO III

Fundo de EStabilidade do Seguro Rural
Art 14. Fica criado o Fundo de Estabilidade do
Seguro Rural, com as finalidades de garantir a estabilidade das operações e de atender às cobertUras
suplementares, nos casos de eventos catastróficos
generalizados.
Parágrafo único. A definição de "evento catastrófiCO generalizado" e os requerimentos para que o
mesmo seja decretado pelos governos estaduais
constará na regulamentação da presente Lei.
Art 15. O Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural será constituído por recursos orçamentários,
na forma de crédito especial, necessário para cobrir
a deficiência operacional do exercício anterior e por
recursos provenientes da aplicação das reservas técnf.
cas das seguradoras que operam em seguro rural.
Art 16. Na ocorrência de eventos catastróficos
generalizados, os recursos públicos disponíveis serão rateados entre os segurados até o limite máximo
de oitenta por cento das importâncias seguradas.·_
§ 1o. A participação dos Estados e Municípios
no pagamento das indenizações será fixada no regulamento desta Lei, limitada no máximo de cinqüenta por cento dos encargos devidos a parte do
Governo Federal.
§ 2!1. Os valores das indenizações referentes a
eventos catastróficos generalizados serão determi-
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nados pela Comissão'Federal Permanente, ouvidos
os Ministérios da Fazenda e do Planejamenlo.
Art. 17. Os Estados e Municípios que participem do Programa Nacional de Seguro Rural devem
incluir em seu orçamenlo previsão dos recursos necessários à constituição do Fundo de Estabilidade
do Seguro Rural.
CAPITULO IV
DisposiçCies Gerais
Arl 18. É obrigação do segurado provar satisfaloriamente a ooorrêcia do sinistro, permitindo à seguradora o acesso à propriedade e às informações
por esta requisitadas, assistindo pessoalmente ou
através de representante credenciado as inspeções
que forem julgadas necessárias.
.
Arl 19. A obrigação de pagarnenlo do prêmio
pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice, ficando suspensa a cobertura do seguro até o
pagamenro do prêmio e demais encargos.
Art. 20. As apólices de seguro rural não conterão cláus[ja que permita a rescisão unilateral dos
contralos de seguro ou que por qualquer modo SLbtrai a sua eficiência e validade, excero nas situações
previstas em lei
Arl 21. Fica proibida a realizaÇão de mais de
um seguro rural cobrindo o mesmo objeto ou interesse, excelo nos casos de seguro pessoal.
Art. 22. Ftea o Poder Executivo aulorizado a
conceder isenções de taxas e tributos às seguradoras, públicas ou privadas, bem como às cooperativas e associações que operarem com seguro rural,
nos primeiros cinco anos de atividade.
Arl 23. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no Prazo de até cenlo e vinte dias da data de
sua publicação.
Arl 24. Esta lei entra em vig"or na data de sua
publicação.
Art. 25. RevoganHle as ãJSpOSic;lões em conlrário.

Justifi_caçao
Sobre o Seguro Agrfcola, na Lei ~ 8.171, de
17 de janeiro de 1991, a chamada Lei Agrícola, em
seu Capitulo "m, que trata do Seguro Agrícola, temos:
"Art. 56~ É instituído o seguro agrícola
·
destinado a:
I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e semifixos ou
semoventes;
·
11 - cobrir prejufzos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros
que atinjam plantações.
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Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro agrícola previslo nesta Lei.
Arl 58. A apólice de seguro agrfcola
poderá constituir garantia nas operações de
crédilo rural.•
Mesmo reconhecendo que a operacionalização
do Seguro Agrfcola é difícil, exigindo legislação detalhada, estudos atuariais específicos, funo;los de reserva, e extensa rede de assistência técnica, acreditamos que os beneficios de tal prática justificam o
aporte de recursos públicos para a implementação
desse instrumenlo de política agrícola no país.
A atividade agrfcola constitui-se numa atividade de alto risco, pela dependência exÍrerna de falores climáticos e ·de ciclos biológicos, exigindo que o
produtor comprometa muitas vezes sua própria sobrevivência, quando da ocorrência .de quebras de
safra, por falores totalmente fora de seu controle.
Após o fracasso do Proagro, que constituiu-se em
um seguro não do agricultor, mas dos seus empréstimos junto a rede bancária, julgamos que seria
apropriado, utilizando o aprendizado das expêriências passadas, implantar um Programa Nacional de
Seguro Rural voltado par o produto rural, mobilizando os governos municipais, estaduais e federal na
adoção de um modelo flexível, com recursos públicos e privados,
Devido ao falo de que as companhias seguradoras não podem manter por si mesmas estruturas
técnicas para aluarem apenas algumas épocas do
ano, convênios, adaptações às particularidades regionais, são sempre urna necessidade vital para a
operacionalização do Seguro Agrícola, que pretendemos viabilizar nesse projeto de lei.
As experiências do Seguro Agócola no País e
no exterior destacam os seguintes aspectos, que
procuramos incorporar ao projeto de lei em questão:
-o Seguro Agrícola, embora de grande utilidade para o produtor, é bastante oneroso, contando,
na maioria dos casos, com apoio governamental;
- os objetivos do Seguro são relativamente
reslrilos, abrangendo fatores climáticos cuja determinação de danos é bastante caracterfstica. Exefr4)1o:
dano causado por granizo ou geada pode ser facilmente identificado e seu efeito isolado de outras variáveis climáticas;
- as indenizações são ralacionadas ao crédito,
expectãncia de rendimentos ou custos. Poucas vezes cobrem a totalidade dos valores esperados, sendo expressos em percentuais sobre o mesmo.
Exemplo: 80% dos cus1Ds diretos por hectare, 90%
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do rendimento médio dos três últimos anos, 80% do
financiamento de custeio, etc;
- dispõe de legislação minuciosa e estrutura
técnica capaz de operacionalizar o Seguro, com um
máximo de rapidez e um mínimo de problemas relerentes a determinação de danos.
Não pretendemos solucionar os problemas decorrentes da instabilidade dos fatores climáticos do
setor agrícola com a implantação do seguro rural,
mas julgamos que podemos iniciar um processo de
adoção do seguro rural, utilizando um sistema flexível, capaz de ser adaptado às diferenças regionais,
próprias da agricultura brasileira.
Do exposto, solicitamos a ~ dos nobres
parlamentares oo projeto de lei éllti ~. na certeza de que se· constitti em ponto de partida para uma
ação de ~io e incentivo ao setor agrícola brasileiro.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1995. Senador Edison Lobao.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N" 73 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros (l dá outras providências

(A Comissllo de Asstntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Os
projetes serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1" Secretário em exercicio, Senador Jefferson Peres.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
111"65, DE1995
Altera dispositivos da Constituição
Federa[
·
~

e

As Mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do § 30- do ar!. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 12 Os artigos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a viger com as seguintes aHerações:

"Ar!. 57( ...)
§ 2" A Sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei
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de diretrizes orçamentárias nem encerrada
sem a aprovação do projeto de lei do orçamento anual."
"Art. 62(•..)
§ 12 As medidas provisórias perderam
eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, a
partir da publicação, vedada sua reedição
integral ou parcial no decorrer da mesma
Sessão Legislativa
§ 22 O Congresso Nacional disciplinará
as relações jurídicas decorrentes da não
aprovação da medida provisória, nos termos
do§ 1".
§ so. Aplica-se à tramitação das medi~
das provisórias, no que couber, o disposto
rio art. 64, caput, e no ar!. 65."
~ ~ "Art. 66 (..•)
§ 4º- O veto será apreciado separadamente pelas duas Casas do Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores, .em escrútinios secretos, aplica-se o dispoSto no
art. 64 caput
§52(•••)
§ 52 Esgotando sem deliberação o prazo estabelecido no § 4", veto será colocado
na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final, ressalvadas as matérias de
que trata o art. 62, § 1" aplicando-se ainda o
disposto rio art. 57, § 22.•
Art. 2" O disposto no art. 1" não se aplica às
medidas provisórias editadas e aos vetos apostos
antes da publicação desta Emenda Constitucional.
Art. 3" Revogam-se o inciso IV do § so. do art.
57 da Constituição Federal.
Justificação
A presente proposta de Emenda à Constituição
tem o objetivo de resolver grave problema vivido,
desde há alguns anos, pelo Congresso Nacional,
nas atividades conjuntas: o verdadeiro congestionamento da pauta, onde se acumulam e multiplicam
matérias pendentes, em particular Vetos e Medidas
Provisórias.
Para a opinião plblica, tal fato reflete o que
muitos acusam ser •a inércia e a inoperãncia do Legislativo•, idéia equivocada do que realmente acontece nos Plenários e nas Comissões das duas Casas, em suas atividades rotineiras específicas e no
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ffuxo de assuntos passíveis de apreciação unicameral. O Senado Federal, por exemplo, está com sua
pauta de atividades rigorosamente em dia, no Plenário; a matéria já submetida às Comissões poderá ser
incluída, ·sem atropelos, na Ordem do dia- situação
que, em linhas gerais, repete-se também na Câmara
dos Deputados.
O estrangulamento, portanto, reside nas Sessões e nas Comissões Conjuntas do Congresso Nacional, cujos avulsos informam a existência de centenas de dispositivos vetados e dezenas de Medidas
Provisórias pendentes de apreciação conclusiva,
muitas delas já reeditadas mais de 1O vezes, chegando-se ao absurdo de casos em que há dois anos
se faz a repú)licação de um texfo praticamente imutével. Aí encontramos, portanfo, alguns fatores facilmente identificáveis: o número gigantesco de Medidas Provisórias e de Vetos enviados pelo Poder
Executivo, o pequeno prazo (d\) 30 dias) que acaba
se voltando contra a idéia de dar tramitação célere
às MP; e as dificuldades que a Câmara dos Deputados encontra para ceder seu Plenário para as Sessões Conjuntas (que são, por esse motivo, constantemente, canceladas), entre outras que os Senho~
Congressistas já conhecem subejam~nte.
É preciso, pois, reverter essa situação. É o que
propomos, com a alteração de diversos dispositivos
constitucionais, num conjunto harmônico e objetivo
de novas redações.
Nesse sentido, impõe-se reescrever os ar1jl. 62
e 66, § 42, da Constituição de 1988, que tratam, respectivamente, da Medida Provisória e do Velo. Pretende-se, também, a modificação do art 57, § 2",
com o fim de estabelecer a não-intenupção das atividades congressuais no meio do ano, se até lá não
tiver sido aprovada a Lei de Diretrizes O~entá-.
rias; da mesma forma não se encerrará o ano legislativo, em dezembro, sem a aprovação do Orçamente para o exeroício seguinte. A mesma norma deverá
ser adotada também para os Vetos cujo prazo de
tramitação esteja vencido· e que constem da pauta,
portanto, como itens prioritários e obrigatórios.
O aumento dos prazos de tramitação dos Vetos e das Medidas Provisórias, como contrapartida
ao tráfego bi~meral que passarão a cumprir, nos
tennos da presente Emenda, implantará a realidade
processualística no Poder Legislativo- abolindo exigências que, (!e tão draconianas e sufocantes, não
vêm sendo cumpridas. E eliminar a necessidade de
realização de um g~e número de Sessões conjuntas será o passo essencial para valorizar e viabilizar a desejada celeridade responsável, no trato dos
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Velos e das MP. Ou seja, ao invés de simplesmente
dilatar prazos, o que se propõe é implanta~ uma ardem de respeifo às rotinas constitucionais. e regimentais.
.
É importante reiterar: a Emenda· propõe que as
Medidas Provisórias deverão ser votadas em 60 dias
e os Velos em 90 dias, primeiro na Câmara dos Depulados e depois no Senado Federal, re!ornando à
origem se houver emenda na segunda etapa - o
que, sem as excepcionalidades da tramitação conjunta, permitirá discussão mais ampla das matérias,
inclusive com a participação da sociedade civil, antes da decisão final. Isso, vale explicitar, impedirá
que prospere ainda mais o mau uso das Medidas
Provisórias, banalizadas e degradadas por sucessivas reedições, ante a pretensa "omissão" do Congressb NaCional.
Ante a relevância da matéria tratada na presente Proposta de Emenda à Constituição, a
qual diz respeito à própria autonomia do Congresso Nacional e ao bom andamento dos trabalhos legislativos, solícito o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação, atendendo aos reclamos da nacionalidade e à preservação da
imagem do Poder Legislativo, essencial à Democracia no Brasil.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1995. Nabor Júnior _ BeiJo Parga - Onofre Quinan · ~laviimo Melo - Pedro Simon - Mauro Miranda
- Iris Rezende - Marina Silva - Edison Lobão Epitá cio Cafeteira- Carros Bezerra - Guilherme
Palmeira - Jonas Pinheiro - Lúdio Coelho Gerson camata - Roberto Freire - Joel de Hol!anda - Freitas Neto- Hugo Napoleão- Lucfi:lici ..
Portella - Ramez Tebet- Renan Calheiros - G&raldo Melo - Romeu Tuma - Darcy Ribeiro Emflia Fernandes - Marluce Pinto -José Alves
-José Eduardo Outra - Waldeck Ornelas- Antõnio Carlos Valadares - João França - Júnia
Marise - Gilberto Miranda - Valmir Campelo Ademir Andrade - Arlindo Porto - Vilson Kleinübing - Esperidião Amin - José Agripino Levy Dias- Gilvam Borges- Jefferson PeresFernando Bezerra - Benedita da Silva - Artur
da Távola -João Rocha - Ronaldo Cunha Lima
- Humberto Lucena - Roberto Requiao - Osmar Dias - José Bianco - Ernandes Amorim Eduardo Suplicy - Ney Suassuna - José Fogaça - Francelina Pereira - Sebastião Rocha Lúcio Alcântara - Beni Veras - Coutinho Jorge
- Lauro Campos - Bernardo Cabral - Jader
Barbalho.
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mente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.

oooooooo . . . . ,.._nooooooo..-ooooo..,ooo-•on . . oooooononnooooouooooooooooonoo

Art 57. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a
30 de junho e de 12 de agosto a 15 de dezembro.
§ 1• As reuniões marcadas para essas datas
serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados; domingos ou
feriados.
§ 2" A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
§ 32 Além de outros casos previstos nesta
Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
11 - elaborar o regimento comum e regular a
criação deserviços comuns às duas Casas;
III - receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

Art 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 único. 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 jurídicas delas decorrentes.

········Ãrt:·;;;;:·Ã-c;;;...

~;-q~·i;~h;·;id-;~-~~i~id~- a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da
República, que, aquiescendo, o sancionará
§ 1• Se o Presidente da República considerar o
projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á. total ou parcial-

§ 2" O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea
§ 32 Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 42 O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de trinta dias a contar de seu recebimento,
sÓ pOdendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos. Deputados e Senadores. em escrutínio secreto.
·

· · . § 52 Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presidente da República
§ 62 Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 42, o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art 62, parágrafo único.
. § 7" Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da Repúbliça, nos
casos dos §§ 32 e 52, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A proposta de emenda à Constib.ição, que acaba de ser
lida, está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constib.ição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ás 1Oh39min.)
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Ata da 179ª- Sessão não Deliberativa,
em 30 de Outubro de 1995
1<t Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Ca/heiros, Nabor Júnior e Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Havendo número legal, declaro aberta a sessão.

MENSAGEM.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Submetendo à deliberaçao do Senado Federal a escolha de nome indicado
para cargo cujo provimento depende de
sua própria aquiescência.

O Sr. Jº. Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior, procederá à leib.Jra do Expediente.
É lido o seguinte:

MENSAGEM Nº351~ DE 1995
(Nº 1.120/95, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Conslituiçlo Federal, e com o

disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Re~Jamento aprovado pelo Dec:mo n• 93.325,
de 1• de outnbro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea •a•, e no art. 40, do Anexo I ao Dec:mo n•
99.578, de 10 de outnbro de 1990, submeto à apreciaçlo de Vossas Exceiencias a escolha, que
desejo fazer, do Senhor FERNANDO GUIMARÃES REIS, Minislro de Primeira Casse, da
CaDeira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Japlo.
Os méritos do Embaixador FERNANDO GUIMARÃES REIS, que me induziram_ a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fnnçio, constam da anexa infonDaçao do Ministério
das Relações Exteriores.

Brasma, 26 de oub.Jbro de 1995•. :.. Fernando
Henrique cardoso.
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EM N• 594 /DP/SRC/G/APES

Bras!lia,

de

20

outubro

de 1995.

Excelent!ssimo Senhor Vice-Presidenta da Repdblica,
no exarc!cio do carqo de Presidente da Repdblica,
De acordo coa o art. 84, inciso VJ:l:, da constituiç4o, a coa
o disposto no art. 18, inciso :I, e nos arta. 56 a 58, do Regulaaanto
aprovado pelo Decreto n• 93.32!5, de 1• da outubrO CS. i9S6, no art. 39,
inciso :I, alinaa •a•, a no art. 40, do Anexo X ao Decreto n• 99.578,
da ·10 da~utubco da 1990, ~to~ apraciaç4o davas. . Bxcelência a
anexa llinuta da Kensaq- ao Sanado Federal destinada ~ indicaç4o do
Sefthor ·hrD&DdD ~ Reis~ Ministro da PrU.ira Cl.aua, da
carreira da: Dipl~ta, para axarc:ar o carqo da Bllbaixador do Brasil no
Jap4o.

2.
Bncaainho, i~•. CID:ricul.- Vitae
do
Bllbaixador
jun~
coa a Manila~
Excelência, sar4o apr. .
ilustras -..broa.

anexo,

~or.aç4o sobre o pais e
~
Reis,
que,

l'm:DIIDda

ora subllatida ~ apraciaç4o da Vossa
ao Sanado Federal. para exa.a da seus

antadOtl

Exteriores

CURRICUÜJM VITAE

FERNANDO GUIMARÃES REIS
1. Dados Pessoais
Naturalidade: ......, ................. Ribeirão Preto, SP
Data de Nascimento: ............. 2 de fevereiro de 1940
Filia~o:

..............................._Sebastião de Oliveira Reis e
Lydia Vieira Guimarães Reis
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Célnjuge: ................................Maria Edileuza Fontenele Reis
Filhos: ...... :.............................Maria Lydia Fontenele Reis (10 anos)
Pedro Felipe Fontenele Reis (7 anos)

l. Formado aadêmiça
- Bacharel em Ciências Jurídicas .e ·Sociais, Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil, 1963

-Curso de Filosofia, Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 1963
..
- Curso de Preparaçio à Camira Diplomática, Instituto Rio Branco, Ministério das Relações
Exteriores. 1963
-Licenciatura em Filosofia. Universidade de Paris - Sorbonne ~ et Civilisations), 1970
- Mestrado em Filosofia e Defesa de tese, Universidades de Paris .- Sorbonne (Lettres et
Civilisations), 1971

3.Camiq

Promovido por merecimento a:
Terceüo SecretúiQ, em 1963
Seguudo Secretúio, em 1966
Plimei•o Secretúio, em 1973
Conselheiro, em 1976
Ministro, em 1979
Embaixador, em 1990

4, C.!"JOS e fonekl
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1977183 ·
Chefe, substituto, do Departamento da Áfiica, Ásia e Oceania, 1980183
Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1983185
Chefe, substituto, do Departamento de Organismos Internacionais, 1983185

-

.

Chefe do Departamento da Ásia e Oceania, 1989/90
Chefe do Departamento das Américas, 1990/92
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos, 1992/1995
Secretário Adjunto da Secretaria-Geral, desde 3/07/95
Membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional, desde 1990
Presidente do Curso de Altos Estudos (1993-94)
EXllminadora ( 1990-92}

e membro

de sua Ba::ca
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S.Po,sos

Paris, Segundo Secretário - 1968n2
Tóquio, Segundo Secretário - 1972n3
Tóquio, Primeiro Secretário- 1973n4
Bangkok, Encarregado de Negócios - 1980
Buenos Aires, Ministro-Conselheiro - 1985/88
Buenos Aires, Enearregado de Negócios- 1987.
6. Participsio em miufe! otici•i• reuniões intcrnacio••i! e outras faacies;
-VISita do Presidente Ernesto Geisel ao Japio, 1976;
- VISita do Ministro de Estado das Relações Exteriores à República Popular da Chilla e
1982;,

ao Japio,

- Missio Econômico-c:oniercial aos países da ASEAN, 1981;
- 38". Assembléia-Geral das Naçé5es Unidas (delegado), 1983;

-Coufetência Intemacional sobre Populaçio,,México, 1984;

- 39". Assembléia-Geral das Naçé5es Unidas (delegado), 1984;
-Encontro Presidencial Brasil-Argentina, Foz do Iguaçu, 1985;
- XVll R.,milo de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata- Santa Cruz de la Sierra, 1987;
- Acompllllhou o Presidente da Repúbüca, José Samey, ao Japio, para as exéquias do Imperador
Showa, fevereirol1989;

- VJSita do ~deute da Repúbüca, Fernando Collor, à Argeutina, 1990;
- Encontro Presidencial Brasil-VeneZ!!ela na frouteira (Marco BV-8). 1990;
- Rennü!o do Couselho de Cooperação Amazônica (Chefe da Delegação brasileira). Bogotá,
1990;
- R.. miio MiDisterial ilo Grupo do Rio, Nova Iorque, 1990;
- IV Rcomilo do Grupo do Rio, Caracas, 1990;
- R,.miilo Presidencial dos Países do Cone Sul, 1991;
- VR,.milo Presidencial do Grupo do Rio (Coordenador Nacional do Grupo do Rio), 1991;
- ill Reunião Extraordinária e XX Reunião Ordinária dos l'vfuÍistros das Relações Exteriores dos
Países da Bacia do Prata, Punta dei Este, 1992;

- VI Reunião Presidencial do Grupo do Rio, Buenos Aires, 1992;
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- 47'. Assembléia-Geral das Nações Unidas, 1992;

-m Reunião de Cúpula Iberoamericana, Salvador (Bahia), 1993;
- VII Reunião Presidencial do Grupo do Rio, Santiago, 1993;
- 48•. Assembléia-Geral das Nações Unidas, 1993;
-Reunião de Cúpula do Grupo dos 15, Nova Délhi, 1994;
-IV Reunião de Cúpula Iberoamericana:, Cartagena (Colômbia), 1994;

- VISita do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, à República Popular da China, 1994;
-VIII Renniio Presidencial do Grupo do Rio, Rio de Janeiro, 1994;

-Encontro dos Presidentes do Brasil e da Argentina, Foz do Iguaçu, 1995;
-VISita do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Chile, 1995;
- VISita do Presidente Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos da América, 1995; .

-Encontro dos Chanceleres da Tróica do Grupo do Rio com o Cbanceler do Japão, 1995;
- VISita bilateral do Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, ao Japio, 1995;
-VISita do Presidente Fernando Henrique Cardoso a Portugal, 1995;

-Negociações do "Anexo A" do Tratado de ltaipu, com o Paraguai (Coordawior da Comisslo
Negociadora Interministeria criada pelo Decreto de 14106/95);

7. Concluoru§es
Brasilejm:
- Grã-Cruz da·Ordem de Rio Branco, 1991;
- Grande Oficial da Ordem do.Mmto Militar, 1992;
-Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, 1992;
- Grande Oficial da Ordem do Mérito das Forças Armadas, 1992;
-Comendador da Ordem do Mérito Naval, 1983; ·
-Medalha dÕ Mérito Samos Dumont, 1983;
- Medalha do Mmto T81111111daré, Cavaleiro, 1981;

-Ordem de Cristo, Grã-Cruz, Portugal, 1995;
- Ordem do Mérito, Grã-Cruz, da República Italiana, 1995;
- Ordem "Francisco de Miranda", Primeira Classe, V eDezuela, 1994;
-Ordem Nacional "Honoreto Vásquez'', Grado Placa de Oro, Equador, 1993;
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-Ordem "Bernardo O'Higgins", Grã-Cruz, Chile;-1991;
- Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Paraguai;
- Ordem Nacional "Condor de los Andes", Grande Oficial, Bolívia, ·1990;
-Ordem Nacional "Ao Mérito", Gril-Cruz, Equador, 1990;
-Ordem do Libertador San Martin, Grande Oficial. Argentina, 1988;
-Ordem do Tesouro Sagrado, Cavaleiro, Japão, 1976;
- Ordem Nacional do Mérito, Cavaleiro, França, 1972;
- Ordem "Bernardo O'Higgins", Cavaleiro, Chile, 1968;

8. Conferências
- Escola Superior de Guerra;
- Escola do Serviço Naciônal de Informaçio;

-Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;
-Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica;
- Escola de Guerra Naval;
9. hblicac!les
" ' Brasil e a América Latina", in T!'!!l!/l! de Po!itjca Externa Brasileira D. volume 2, IPRJ/Paz e
Terra, 1994;

licr- MHêoS:..htaraate)
'

/

Chefe do Departamento do Serviço Exterior
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1993 C!,t'l.-); 1994 (0,6'l.); 1995 (1,0-1~2~;)M
-ComposiÇão-do !IIB- <l99E!) pol- setooes:

Primário:
2,6%
Secundário: 38,0%
Ter~iáric:
59,4%

uss '723, O bi lhõesi"

Dq;amer.t.o <1994/ 1995):
Reservas eF.t divisàS
E}<pot""t.~ções

Im?c~t.ações

{teV/199-4->:

1990 .
E86,9
234,8
52,1

Saldo
<em bilhões de US$)

US$ 125,9 bilhões
1992
339,6.
233,0
106,6

1991
314·

,z

236~7

77,8

1993
360,9
240,7
120,2

1994
-395,6
.274,7
120,8-

Distribuiç~o

geográfica das exportações:
Paises desenvolvidos:
50,9%
USA:
29,7%
16,5%
- Europa:

Países em Desenvolvimento:
Sudeste asiático:

"13,67.
34,9%
0,05%

-Brasil:
Dis~ri~uiç~o

gecgráfic~ das importações:
Paises desenvolvidos:
48,3%
2.2.8%
- USA:
15,6!-;
- Europa;
43,6%
.Paises em desenvolvimento:
34,9%
- Sudeste asiático:
- Brasil:

1990
Impcrtaç~es

(em

rnilh~o

1991

:!.992

1,140
!Brl
1~247 1,213
dE US$M Fonte: Banco

1,5l9

199L;.

*1995

2,048

_,986
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Japâo
Nos

vinha

superavitárlo

sendo
CL~t=ti:.ro

úl t.i::'iOS

volume

global

vem

-

- .
Oí2'.Sl.t

Bras i:_
desdE

e __...
1995 ..

-r-wrte

50~·~

queda dE

crescendo!!"

aum2ntc das e!·:po.rt.ações

--

C

o.ument.::::
saldo i:ra.sileirc ..

ar.os~

impo;-t.a.ç3es provcc:cu
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mas

rtc

piin::::-ipalment.e

Seu-

devidp

.japone-sas a partir de ·1993,.
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diminuiç~o
gradativa
do
salde em
favoi"'
brasileiro até a
si tua:çgo
at.ual
de superávit
conforme refletido nc quadre abai;.:o:

a;c
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do

lado

japon~s,

Brasil-Jap~o
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Uniáade• USSl.OOO FOB
Import~:;ee-s

8:portaçSes Brasileiras

Brasileiras-

1990
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l-225'.108

1991

2-556.613

1-225-809

1992

1-139-838
-2.313· 020

1994

1-623-859
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1-986.387

1-765.217

*
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1
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respo:i -:.o

ps-r.etraç:~o

de

piodL•t.cs
j aponé"s ~

no. mer::::ado

:=:.c:a-:-àm identificados· em iesUltado d-3. pesc:t..:isa trê"s cla-sses
dz produtos: alimento=: p~-o:::eSsados (espe:::ialmente suc:os de

frutas

trc~iCQis),.

.a.ut.cpeç&s ..

márl}lores
Já em 1994-_ e1. _JETRO
part.i~ipa;.ç::f;to

e}:pasiçi:'to cem a

e

gT-anit.os

pr-omove~!

beneficiados

em 7óquio

U:fo

e

_exito~a

ds- produt.o.res br-asileil-os. desse

set.ores ..
Em

principi_c.. haveria

també:r::

bc:r:

pot.e:-;=.:al

pa1~

ex.pcr-tações de carne. bovina e ·fr-utas·-fresca>S .o·.-asileiras .. O
int-E?resse de e>:pc':'"tadoies bras i lei rc;-s desses seto:es, vem
sendo, ccntL.tdc, · defront.ado com os c:omple>:os regulament-os
fitosanit.ários

japoneses ..

exist~ncia

A

de

fo_ccs

de

febre

aftosa.em algu~as ~egiQes e da mosca mediterrânea em·regiões
frut:i.fera· tem

sido

invocados

nos cor.t.atos

expl~;at6rios_Ce

as
autoridades
potenciais
e>:'portadores
brasileiros
cor.l
japonesas· A esse respei t.o cabe salientar, sobretudo quarito
às f:-utas que em tempos recent-es México e Chile log:-aram
superar =:: impedin1ent.o, mediant-e medidas sane&.dc~as ~CojdadaS:
em negociações c:om as
autcr"idades
jap-o~esas
e
já
v""êem

conseguindo
cc:1dições
a

boa
penettaçãc
no
mercado
e):istir
interesse conc-:-etc

brasileiros ha.v.eria que
que

possas

abri •

lt:ic:al.
N·essas
dos
pr_odutc:es

tratar- do empreendimento de gestões

caminh=

a

negociações

com

as

autoridades

japonesas.
Realizar-se-é. em S~a Paulo~ ncs dias 2e e 29 de
fsvereio-o de 1996 a V! Reuniil.c do Comitê" ~mpoes~;ial Misto

Forma de Governo
O
no modelo
~omc

J.ap~o

ingl-es.

-si~bolc

é

uma

monarquia

Nos_ t.ermos ·da

:::onsti t.uc:ional

Constit.uiç:gc~

c

inspi ra.da.
Imperador~

da
unidade
nacional,
exerce
as
funções
protocolares de Chefe de Estado. A Dieta (Pode=~~egislativa)
é
:::::::::ripost.a
pela Câmara - -Ai ta
e pela Cã:mai-a Bài}:a (dos
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Dépu.tadcz e
Rep...-esent~r.tes).
e_sc:olher c ::··~-imeiro Ministro,

atrib:..ti;~~

é:

desta.

~tl

t-i ma

p6r. sua vez, escolhe o
Gablli'2te, c:omr-cst.o de 2C Ministros, dos ~uais dez devem sai~
que!~

Atualment" c Japgc é governado por uma :oaliz~c
formada pele Partido Liberal Democrático CPLDl, pelo Partido
Social
Democrático
<PSDJl
e
pelo
Partido
Pioneiro
<Sakigakel. O Primeiro Ministro, desde junho de 1994, é
Tomi'iC:h:i. ~1ura.yama do Partido Social Derncc:ré.t.ic:c. Na opcsiç:~c
est~o
o Partido- Nova Fronteira <Shinshintol, o Partido
Con.ur:ist-a~
os
chamadoS
mini-partidos
e:
os
p~rtidQ.s
i:-:dependentes •

pollti:o-el?itooal
de
.J.::pãc
;::oderá
:1a · legis.laç~o
mudan;:a
:::onseq~'e-nc i a
de
em
alt~oc.r-se
A : n~va.
ele i t'.ooal.
ade 't-o~
sis-:.emc:\ de
voto.
vote
sistema
de
ao
subst.i
t.ui:;f!o
em
distrital-misto!"
q~atiro

prcpc:-::iol"lõal,

e

prev"ê' q:..te,

em futuras

elei;:ões,

300 d2.s ::iOO

=adei~aS <at~a1ment2·s~o 51!) da Câffiara Baixa ser~o c:upadas
por
candidates
d ist.ri tais.
As
200
..-est.antes
serão
distrib~idas

listas.

car.dida~O$

a

apreser.ta:ia~

pelos
.;

vOtados. na:icnalmer.te,
Se
pa~tidos
nâo

daq~Eli!..

·~sstad~

em

::.997~

S. :::s:st.2-ii;a

;l.:t;:-.s. -cil. Câmara Al 'te• dssdfl"

Has~

m.~s't..::.

6

o
a-j:ilit:.a.:::_;::.

nas

12le~ç.ões

:!. 985 ..

Compcsic~o

Ryu t.a i-~

Sâms.rc,!f

segundo
ocorrer

do atual Gabinete
Primeiro

MinistT~

Mi~istro

da

i moto <LDF')
Ccmérci~

Interr.acic~a.l

e

Indústria
Minist.i-o dos Neg6=ios

Yohei Kono CLDP)

Est.rangei ros
Tomoha-:-Lt Ta:zawa

CLDP)

Masayoshi Takemu,-a <SAK!GAKEl
Yoshinebu Shimamura <LDPl
Churyc Mc.-ii ~SDPJ:·

Ministro
Ministro
Ministro
Minis~•~

Estar

Justiça
da
FinanÇas
das
Educac;:~o
das
da Saúde e Bem-
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Hosei Ncrcta (LOP>

Mir.ist.rc da. ·Agric:ültura,:
Florestas e tsêsc:as
.

Takeo Hiranuma (LDPl
T
•
..:SSe·:L Inoue <SDPJ)

Ministro dos. Trar.sportes
Ministro dos Correios e
Telec:omunic:açõe~

Shinji Aoki <SDPJl
Yoshiro Mori <LDPl
Takashi Fukayama (LDPl

Koken Nosaka <SDPJl
Etc

! a:~c:.r::--:.

-. f 'r.Z::·

.,

;~·'-''

Trabalho.

do

Ministro
Ministro

Ccn~t·... u;.~o

da

Ministro do Interior e
President-e d"' Comissão de
Segurança Pública
Nacional
Secretário Chefe do
Gabinete

.

't

de f.~d:;-rl.:i:is·:.-: aç~o- a:
C::ddõbê:ia.t;~~

1'1-:..::.sa!~

i

Tcd·::.:::.:;::

Hckaido
Se i sh i

i O

E't:o

CL.DP)

2

Oki~awa

Di r-et=:;--Ger~l
d~:

da

A~.;ren:::ic;.

dã

Ag·e:-;c i2i

D2"fesa

!:); ret.c-;--Gera-.!

de Plane jamer:=-to

Eior.Bmico
Yasuok~

Urano CLDP>

T ac:amc;-:. O.sh i

Seiichi

;n~

Ikeh~t.a

( LDF')

-(SDPJ).

Di ie_:t,::;-Ger~l

Ca

de

Tec:r.olcgiti

Ci~ncia

:

Ag'ê"nci&

Di rEto;·-Gen-a-: da
de Meio' Ambient.e

f'ig"êr.r::1~

Diret.or-Ge..-s.1

Ag'ê:-:.cia

da

de Ten-a Na::ional
ECONOMIA EXTERNA

.-
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No

q:...t;:. em ;it:-::c m:..titc mais acelel-ado, segw.e t.-:-a.fe.t.ó~-i.a ·i:-1i:::iada
1973, qu.andc foi -~--omp"i~o a patama·,- d.e est?.bilidads q:_te

em

~e

estava entâo em cerca

Paraoo>;almênt.e,.
n~o

e>:terio:-

reflete

contra:-iá-las,
de

aeiactaçtío

fato

do

as

a

300 ienes por d6lar.
compo:-tam!:n t.o
o
va-:-iaç'Ces

demcnst.r-=-.r

seto:-

=omé;-::io _

de

cambiais-. -Chega

e>:poot.ador·

Por exemplo!'

mesmo

a

=apacidad·e

e~:tr·a.o:-diná:-ia:.

r1os

anos

de

1993 e 1994~ quanõ.o ü t.a}{2. do d6lai passou da :!.25 :.2nes para
cen=a::. ce 100 ienes!' .as_ e~-:po:-t.a;-ões de Jap~o c1-escerc;:.m a:::1ma

Em ab:-il ca 1995,.

quan~~

~

~axa

na

o~cilou

o Gover:"to Japon'es foi

de 80 a 83 ienes ;:fOr" délarl!

f~ixa

ob,-igado a

intervi r seguidas vezes -r. o merc:aci.C., na tentat.i v a de SLtS't·a·.~ -=·
Impcirt.ar1t.es
et:'lpresas
aventam planos de
queda do dólar.
transferâr.ciàS de suas indústrias para o exterior- Pai ses
a·siát.icos,.
em iene,
c:omo
China,
devedo,-e: do
passaram
a
ge_st.ior'la;
modific:a;:ões
dos
termos
dos
empréstimos~ a titulo de compensaç~oa
sL\br~nham

Analistas

pais

em

perc:.er.tual,.
•

,7~-:.

po:-

do

apenas 60%

total).

parc:ela

fluxo

é

imt.tne

!3-

O

crescente

As
em

em

t-axas

2

..;.20, 37i~

que

com

dã~

c=

a

em

e,sY..

C6lcoi-es

pai:;es

e~{port:.a;ões-

depe;-:d~:-.tc:ic:.

de

é

( ::iCõt.a:o-to ;.

v:.::in:-1.::·~

japon2sas!=

de

invest.irnent.o

anos

ef!.

i999

(~

e>:t.ernc
29%)

!l

-36% e:n

seguintes:

em i 993.. Em :!. 994,

er.:

CUS$f".::.:..=.~::

z..~!:::re~-:

do

i991,

Jap~o

(+8X.):;
Lt3,95~~

a t.er.dâr.C.: 1-=> rdVe-r-t.eú..!•.n=-~-

a::.

i~-f~?-r-i~; --~Ú:;:.~:e:ã.s

- ~-ec:E~ss·~~::J i r. "t.ar-n;;.- .,......,_ par:.. cd.::~;

.::..

at.i.vc.s i:~--e~{tEri::.T ..:ieccl-n;i"it•: de valc;-iza;:âõ

bssestiftr::.::.1and:::- ac:--iCm1stasi

~

'!.":?p-at..-i::u;~~

deco:-1ent.es

espe.::'-'12.. i:.!. v~s .--

==-ss.:

_4_6,::.

:::;:::::-;- _ t~--'êS · f

de;::;-c;::~aç:ti.o ccs

=o 12•~~ ~

e

199ü

Nesse

i

resoc:-:de

medida, em iene~r, pcrt.ant.q,
r.o q~§=' íl?Speita ac Japi;'lo ..

Ce·rr.
E->~:::i

do

Desse

grande

;itmo elsvadc

mas dec:1-esc::era.:n nos

1 99E !l

t.r-ansaÇõe~

~~ria;:ões =:ambia_is:. -

cr~-=::-eram

e :r.

s~c

c:om~~-=io

realizado,

t.ambém

2~~p:or-r.ações

sLtas

de

de .s·t.ivo:::::.

movimentos

:...'"""
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Os
acumulados

::arnb i

re-Se1-va;;

a1 5--

E!{p l f

Est..adoz.

""'~:::Jl'o~oo.;
,....
:1. ........ C;:;~: !I
R

Unicos

inte:r--,a, ·

segLtidos

11

econ8~ica

interna.

. C:Ond i Ç~~

de

como

SL\.a

e>~

emp ... :. ,
,

América..

ca

estoques
ma i o·,-

-

o ::::ln tenc: i.osos

sentido-,

...ab e-:- •... \..n-a

d<'-.
_

ganham

mer--=:a d o

competi t i vos e

n~o

demcnst~-ado

-c::Cr.forme
.dê

1

· · -

Nesse

=
-

pa·.-~.
...

11

p~cct.es

em

de

::::::1-edo...-:

conflitos c6me!l-cia..is, de dificil

dcs se= tores

.,-eest.:-ut.u;-aç:~c

demt3.nde:.

da

~ .... t:~=~rna~
.....
-·=

o. rc:=. estas

t-ransformados

c: a :r.

t.affibã~

internacional. Gerãm
su.s•-::t-•···c-=<
......
.....,:;a • .... -c:. .. ....,.....

e

~-Jap~c

pel=-

medidas

oS

"fo:-ça

int.erno,

rec..ti vaç~c da

peli:~.

estimulo

de

cor:-:~

ado;:~o

de

s.tividade

da

ECONOMIA
_,...

c

1994,.

em yalore'2,

.-Prod:_;.t.~
-;-e~'ls,

Ii:te~-:iC

.B;L:-:-o

~pi:::,}(ir;;ade.::-:e:r-.t.2

........ , ...

Vl..-0'='
·- ~

~

à t ..a.:{.s d~ câmbio méd::.~,- dE: ~~99'-t ~ q~..1e fci d~
tendo crescido 0,6%- E~ 1~93~ e5s~ tax~ foi
e ncs ~ltimbs cinco anos, i:1cl~si v~ 1991~ ·~

{US$_ 13 t.rilhões!'l
Y102)~

cer=a ce
d~ menos
metade

0~2%,

ve~i fi c ado

do

N~o- abstan"t-e

oiter.t.a.

qLle: vem

atravessando

PIB

EstadoS

dos

global

dos

nos
c.

Jap~c,

Unido=,

paises

d.a

encp

::ir. c: o

:11 times

~ pi-olongado periodo de

e

um

Uni~c

o

seu

pouco

Eu~-opéia.

da

décad2.

PIB equivale
mais:.
Em

Ca

de

e=:.t.õ.gnaç~o po;-

a

rr-..r:tade

19Cf4,

.!'.

63~~

de

do
P!3 ·

popuiat;ã.t~

perto de
125 milhões de habitantes~
dando .;;. es-te Pais renda per 1:apita ao rsdcr- de US$ 33,6 mil
-t.otal í zava

japonesa

ant.~ais-

O Ja.pâo t.em·1ogr~_do--m~~-~e...- ;, ·inflá~ãc.2.st~~"il:::::~.da

nc

~ltimos

anos:

Consumiêor,

s

tom~ndo

taxa de
1990

variaç~o

como

do

ano-base

fndic~

de Preços ac

< 1990=100)!!

"foi

de

105,2-em 1992~ de 106,4·em 1993~ e de 107~2 em 1994·
No tocante ao setor externc ·d~ e~onomia, o balar.ço
de pacamentos
em conta corrent.e do Japl!:o
apresentou saldps
. .
.
.
deUS$ 36 bilhões <1990)~ US$ 73 bilhões (1991),
US$ 117 bilhões ( 1991:D, US$ 13~ bilhões ( 1993 l , e US$ 129

positivos

bilhões

( 1994).

No mesmo

per-iodo,

os

st.~perávit.s

da.

balar:c;a

63 bilhões (1990l, US$ 103 bilhões
<1991), US$ 132 bilhões (1992l, US$ 141 bilhões <1993), ;:
US$
145
bilhões
(1994).
Semelhante
desempenho
é
comercial

foram

de

US$
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tende

suõ;J\-eendent.E!
valcriiaç~o

~o

em

c..

_vist.a
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:::onstante

e

progressiv.:,

iene.

No mcnientc!!l

a .economia

japonesa,- findo

o

su..-t.c -de

acelerado
crescimento
que
E}{periment.ou,
sobret.udo
i105
~~1 t i mOs ar.os da déc:ada de o i tenta, passa po;- t..HT1 pe\-iodo de
rec:ess~o, q~\e se estende por quase qu~t.r~ ar.os· O prc:::esso·
rec:essi v o foi detor1a.dc por- uma série d~ fatco2s con.ju.g.aaos~
entre
os· quais,
q:...teda
das
cotê\ções
dos
mercados
a
.;J.;..;-,::,,t:;-:.::.. .
;:..
impa.c-t.:::..

gi;a:it'·escos cr-igi01árics
s::onôrr:ic:~:-~os

ve;:,

~a

-s.afTiC=:

SLtpen::troou;~o

d~

fr.::.c.os- b.a.!ar.;.os G.z.-s er.q::~-::sas

e

reest;-ut.u·íaç~c-

de

p~-ogramas

ta~< a.

de

pe-::.c - se"t.~~-

épqç:a

~a

ge!,-a·~-arn,

c.:·

~~~clhê-"

pc•

;ac:ioniãliza;;~c,

:3W.il

.:;ue

tradi:::: i ena lmer.t.o-

desempoego,

est.abili::ad.a. err.

pa~ã-ma-res

possibilidade -

pal-a pal.-ses de ml!lo-de-obr-a mais barata.

ba::.Xos, VÇ\riasse erit:re 2,9 e 3,0%"
durante o an~ de 1994. O anc fechou coQ uma taxa de
2,83':~ ..
Neste
c:cr. tex te,
mui ias
empresas
desemprego
de
est.2.ria.rn t.ran~ferinc:!o suas inst.alações - ·ou examin~r.do essa
Os

iepet."idoS-

paccts:s

de

i:.~

est.:mulo

economia

n~c

' .. O último pa.:ot.e, lan;a.do em
geraram respost'-es pcsitiVas
set.amb1-o últimor- -foi r-ec:ebido cem ceticislt".o per -ar.alista.s
e

locais

pelo

desregulamer.t~çâc,

promete
reduc;l!lo
algU;ns

fomentar
do superé.vit
indic::es,

obras públic:as,
ou

anur.:::iada
mercado
geral.
Tampou::: o
a
pela timidez das reformaS propcst~s,
a demanda doméstic:a, ponte chave. para ·a

de

que

como o

em

::cnta

::orrente

consume privado

do

ou

Japl!lo.

Embora

investimêntc:s em

tenhan; dadc indi::ios de que dei){aram de :::air

tendem

à

rec:uperac;2lo,

a

retomada

plena

da

atividàde ec:Õnômicâ vê-Se ameaçada por drástica valcrizaçac
do iene diante d:o ciélar:
cotado ~ Y99,7~, c:hegc~ a
.japonesa

este,
a

~aii

uma

in.i:io de
em abril·

As ccnsequeõ'.cias da .alta do iene sobre a
davem ser t.c:nadas c:or:o Ltm necessário

r.ec:essária

Recor~e-se
rec:~nte.

no

r.~o

n.~ p\.~janc;a. e-c:onSm-ica. do pais
~

que

y7q~55,

que a

Por

c:ap i

tulaç~c

sleva;go

ocasi~o

ou como tendente a

da

às

piessães

cota;~o

de

ano

era

economfa
dec::lin::."c

leva.r o 'Pais

i nternacicnais.

iene ngo é

um fato

do Pla.za Ac;c:.ord--!! em 1'985, o délar va.li"a

-=·
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245 ienes. Nos últimos 18
valor da
moeda
japcnesc

Jap~o

s~.o:pe~-ct.:.

eo . .

os E.U1:0.,

er.tietantc~

ganhou

Uffi43:

a elevaç~o de
dinâmica pr6pria,

para

go\.•ernamentais

esf::::r;os

dos e.nos

meses~

Outubro de 1995

e vi t:.ar

a

err: t.erri':cs de n?r.:1Qõ. pe-r capi.ta no. final

A aconomi=.

japonesa~

que_ em 1985 correspondia-a

um terçc .da ame:ic:ana, eqt.:ivale hcje --com o :i6lar em torno
de 63 ienes - & 93% desta ~ltima e~ termos nominais.
Assinale-SE~-

finalmente~

~
suas perspec:tivas
politica.. A supel-a;gc

econo.:nia
natur-~za.

;;ctadame~t.e

~

s.;.ida

definitiva

dé:

que>

s'lc·· -~questões cie
=ontoadições atuais,

futu;as

das
da

recess~c

que

marcou

o

dos ar.cs 90, tem a~ver cem a ge~~ção de em~r~gcs - em
~arti~ular =om a revi~ãc de sistema de emprego vitalicio
qLtE
aument.c
c.ompctiç::to
a
i~icio

i"mplament.açg::;

de

dis.t.iibuiçgo

de

medida~ --::..;:ol i tic:am~~-c.:=
E
o:: cm
a
pl-odutcs,

este

·::ontrovert.idas

sistema

do

0l.t-imc

de

de

frequentemente

responsáveis pelos _altos
como um dos principais
praticados no merc-ado local. Abel-dar e~tas questõe~

apontado
p~eçc~

cem· a·efic:á::::ia exigida por uma-economia com· as -dimensões e_ a
c:::omplex.idade-

da

elevad=:· que

~

t-1.-adit:iona.is}

:--~:~c

muito
pcli-ti:::os
par"ec:::e, neste mOmento, disposta a. paga;.

japonesa

:::lasse

envolve,

politica

t.odav-ia,

um

Csobr=-t.út:"ci

p'i"E!ço

os

POL!TICA !NTERNA

L----~~----~~----------------------------------------------~
mea_cos

q_uac-:-c-- po:i. it.-ic;c .ce·
M~ra.yama,

entre seu
!...ib2ra I

~oe~incia-.

G
..:.tt.tal-- Scve.-nc, -dE Tom i i eh~.
por ~lianç.a his-t.o~-::.::ame:"";.ts- inimagin__ávelPa~-tido ___ EOC.ialista
dO- _Japão- CPSDJj ~ c Paitido

estabilidade

e

sL~s1..:er.t".ado

Democ:;-.é, t i c:.=.- (F'DL) ,

t.ampouc:o

dispõe

de

pen-spe;::ti v as
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de

m~i5

--.lcngc
No

prime~ r-a

A

tJ'r"~zc.

cc~-rent.~

!E'l:::i;~et

~

par-a

a~sembléias~muni-cipàis

-fo.r:-a:n ir.c.::;;r'ót.--:n.jS::..vos.

convenc:icnal

opir.i~c

a;,c'!'l

.já
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r~al;,:zou

se

esc:.o1h.a

dos

é
em

de

que·

t..tm.a

abril

int.a_~nt.es

se

'-L.:~

_de

e de 13 gcve.-nati_ol-es .._ Seus resült.ados_

q.:_;..c~nt.::;

a estimatiVas :::::lE- sob;-evivê'nc:ig diÊ..

a t.ua.~
coal i ~ilO.
Evidenci'ou-se,
nc entanto~ o =re~cente
C:esc;rédi te
popular · dos
part-idos
poli t-it:os
junt.o
ao
e-lei torado e ~ fal t.a de conf iar:;:a na 1 iderant;:a de· Murayama ..
Nas pri!1c:~~ais metrópoles- do Pais, Tóquic::- e Osaca, fotam
e lei to_s. Gove:-r.adcr::s·· dois c::and ida tos
em

popu'!·a.ri:iade

granjeada

~cm

independentes,

sobretudo,

per

suas

base

atuações

pret:é-ri tas ::::omc p~~q-sonal idades de t-elevis~o, e c:c;r. base em
c.-:-ltic:as à ir.cperâ:tlt:.-:..c; dos partidos polit.iccs.-- O Vered.ic:tc
popular-

e:-:pn:sSo;.;

também

iejei;.~o

aos

conc:havc:.

a

po-:-t.as

de que res':..tl taram 2. apresent:aç~c de candid.a.t.qs
úrdccs~ em 10 dâ.s 13 :::ampc.~has para :;overnad.ores, por .Parte
do~·. part.:..dos da ::::oâlizgo governamer.t.a! e o Shinshint.o, hoje
c mcnior- pa;-tido da oposição .. Nas assembléias ~~nic:i;:::ais~ c
PSDJ, o p.:;.rtidc de .. atual Primeir-o-Mini.st.ro, scfreu pe-:-das
1-eativC:n..t
movimentos
de
êissensõe:;;
que
substanciais,
o
fe=hadas

inter.n.as no Pa-:-tidc.
As

mcic~es

=iiticas àc Goverr.c recaem no P-:-irneiro-

~1ir.istro M:..:rayama,. T.idc c:cmo responsável sobretudo per n~e;
pl-cpo~ w.ma :afor-ma 2-!:::rangen:t.e ti-=~ maqt.:.::.r.a administrativ~
e

ng(.:i e-~frEntcr_ os desaf_~c,:s da c::::::"1JLU"'lt.:..~;Q::

t.2-r;-emct.o na cidade

;::rr·o-c:essc de des-:-E!gu!amen"t.aç~o burccT~"ti::a ~ invest.·iga.ções de
:::rimes t.errori~tàs -(o p~:nneir=:: ::cm o gás sarim, seguido de
outr-os. com gases· venenosos,
at:=nt.adc :=ontra
o Chefe de
Pcli::'i~, assass __in~-1::~ de lider da ·Sei·t.& Aum->, e 11 last bi.t'e not
the least.n !I aprec:·iaç:~o do iene .. Esses s~c oS- e}:emplcs mais
citados- como comprovaç~o t'l:::!o só de · inadequaç:lo das ações
_governamentais como de evid~ncia de =livagem entre os
int.egrant.es da coligação governamente>l·
Nas eleições de 23/07/95, a coali:~o governamental
manteve sua maioria na eleiçgo para a C&mara-- -Alta. De um.
to-eál êe 252 cadeiras, os tr@s ·partidos da coaliz:l:o <Partido
Liberal Democrático - PLD, o Part-ido So=ialista- PSOJ,
o
Sakigake) fi~-ar:l:o agora coin 151 cadeiras (perderam sete)

e

enquantc

os

(rnals nove).

pa.atidos

~e

oposi;:~o

passargc

a

c:o:ntar

com

9C1
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O grande perdedor -foi o Partido Soc:ial is ta do
Primeiro-Ministro Murayama que passará a
ter apenas 39
cade~ras, eaquanto antes da eleiçgc detinha 63. o principal
Partido da oposiçgo, Shinshinto (Partido da Nova Fronteira)
dobrou sua presença: obteve mais 21 cadeiras, ficando cem 56
no total. O maior Partido situacicr.ista
PLD
teve
resultado bem aquém da expectativa, aumentando de apenil.s
treze c:adei r as sua presença na Câmara Alta c:om o· que terá
naquela Assembléia 107 cadeiras, pouc:: menos de dobre do
segunde Part·ido ..; SHINSHINTO - det.entcr de 56 cadeiras.
Ape"s~. da forte perda do Pa..-tido Social is ta, que
só

conseguiu

reter

m~nos

da

met.ade

das

cadeiras

que

antes

detinha, a decisgc de momento é mante<' o Primel..-c-Mir.istrc
Murayama à frente da coaliz:llo governamental e portanto, o
status que da, composição governamental. Nessa condições,
ficam ad.iadas expec:.tati v as de reestruturação do quadro
pcll.t.ico
japoriils, alvo ·de crl.ticas r:o passado recente,
atinentes
a
sua
incapacidade
de
superar
a
recess:!lo
sc:cnôn:ic:a~
desbuiccra.t.izar a cr1áquina do Estado e~ enfim,
enfrent-ar

os

desaf.. ::.o:~

dê1

cchju:lt.Ch-e.-.

Se_ bem

-5.

eie::.:;:l1o

em

ap:-eç:o n~c.: tanh2. - ._.. .- erec ::de .ri,l t::rna t.i v a ·a::J a:tu_al q-u~d r' c
pol.it.iC::O, ela enfi-=-a-qtJ.i:?cst.:_ ainda mais rZO. Já f;-ágil p.o!3::.-çgc de
!~urayama.

no comande

co

Goverr.o~

POLITICA EXTERNA
Resumo;

Jap~~'

G

busca-:.

maicn-

,~tt_taç:t.o-

ir.ter-na.cL:Jiia..:.::

2õ.t'tavés

da pa~ticipaçâo mais ~tiva nos ~fr~ulcs decis6rio~ çlcibais-'·!st.c se evide'nc:ia na _aSpit·açgci·- a- L\r:: ~~Seri-co ___ p-e~-m~nerlt.2 nc
Conselho dE" Segura:-:;ç:a ___da- ONLf. Ã ·pal i t.ica e~-:-t.e:l-:-ta do .J~:~~o
tem 'como

do

fundamer.t.ais;

~s relaç.~õs~- -=o:r; Os EUA'!'

apesar

econSmii::C bilat.era.l, e o es-treitamento dos
os-demais paises asiáticos.
D Governo .JaponªS tem riá" refôrma: das- Na;:Qes Unidas

contencioso

laços
e

;ai>tos

~om

na ampl

iac;~c

do Conselho de

segurar.ç:a,

·com

é!.

atribuiçâo- de

um assento permanente ao Japgc, um de se~~ principais
objetivos de p:oll..:tica e>:terna. Q Japg(o tem dei>:ado c:lar~,
porém

que,.

ser

admitido

come

membro

pe;manente

no

CSN~,

obriga;;ões que esteJam em conson~ri-cia com
sua Constit.uiç:ltc. Esta ressalva vincula-se à possibilidade
de tropa5? nipônic:as, que participem cie opera;Zes de paz,
serem
envolvidas
em
combate,
o
que
é
vedado
pela
assumirá

somente-
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Constituiç:!!!o. A pretens:!!!o japonesa já conta com apoios de
vários paises, mas n:i!!o é consensual. Na Ásia, a postulaç:!!!o
japonesa ainda carece de apoios essenciais como os ·da China
e da Coréia do Sul; fora da Ásia, conta com os apoios, inter
~>lia., de Washington e Moscou.·
O
Brasil
manifestou,
pelo
menos
·em
trl!s
oportunidades, sua simpatia ao ingresso do Jap:!!!o como membro
'permanente do Conselho: por ocasi:i!!o da visita do Presidente
Fernando Henrique ·cardoso a Tóquio, na qualidade de Ministro
de Estado em 1993; por ocasião da visita do Chanceler Yohei
ac B;asi 1; e na-- autfi.-"ê"nC::i~ Con·ceêida. pelo- Presidente --F'ernando --Henrique Cardoso, quando de sua posse, ao Deputado KeizoObuchi; representante especial do Governo Japonês.
O Brasil tem mantido estreito diálogo com o Jap:!!!o
~obre ·o tema. Todavia,
o Jap:!!!o até agora não se manifesto~'
claraniente em favor do ingresso do Brasil ::omo membro
pemanente.
No·
encar-regado de
afirmoL:

q!..le

interesses
í:'s

Grupo
de
Trabalhe
estudar a- ·ampl ia.ção

e-st:2:.

=:lo~

diplomat.a;.s

LgL\2-.l:nente

-::-.e:-á

pa:.Sies

em

j2>pcneses

que

-_TéqL\iC

da
Assembléia.
do- Conselho,
o

n!?~li?s;sc;.;-iainer.'t.s
desen'·lolvimen~o.

qt.te

Gera,
Jap~c

::ont.empl·.a~.:;--~--c_s_-----=._

Nas =cr.vsn-s;as com

q!..le t1-at.am da maté}-ia.,. ~::ranSpai;::-cc
não
apc.íc.l-ià
u~
cju.ict.:
ff.x
q:...tE

limit.asse a- --am?1iãçâa a~enas a Alemanhã e- -Japão .. Rejeit.am,
igu2..lment.e,. soluções alt.err.at.ivas come a prop:c~t2.- da I't.'áliõ.~
de assentes rot-a.tivos o:...: €oquela d_e- cria·r- assento~ semipermanen t.es.
Caus~

preocupaç~o

às

auto:- idades
japonesas
a
possibilidade de que o momentum para o processo de reforma
do Conselho seja desperdiçado, c::aso ng:o se chegue a uma
soluç:i!!o para a questl!!o neste ano•.
Enquanto se debate 2. ·reestr-utul-ac;:âc do ·con.selho,. o
Japâo busca part-icipar de outras operações de pa:: da ONU,
além d-aquela-s do Cac:boja e Moçambique; ·pleite~úi também ser
eleito Membro N~o-Permanente pata o bi'êni-o 97/98 .. Cerca de
-4-0 paises já teriam manifestado ap'?io à candidatura do Japg:::
a um lugar ;:>ermanen.te no CSNU, dos quais oito asiáticos:
Bangladesh, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mongólia,
Paquistâo e Sri Lanka·
Objetivando
fortalecer
o
apoio
do
Japão
ao
processo de paz na regUlo do Oriente Médio, o Primeiro
Ministro Mura:yama visitou em setembro a Arábia Saudita',
Egito, Síria, Israel e a Faixa de Gaza.
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Relações com os EUA
da
Guerra-Fria e
enqu~~t~
durou a
republicana em Washington,
o enfoque das
·rel<:.ç'i>es
Nipo-Norte-Americanas
vertente
recaiu
sobre- a
estratégica,
em
detriment.o
da
econômicc-comercial.
o
democrata Bill Clintcn deslocou o foco para a questgo
ccme~cial, passando a -exigir de Japgo medidas concretas d~
abe:-turç de mercado e equi l i.brio das trocas comerciais. A
sclLtçi!c do contencioso c:.omel-c:::ia:.l n~o pa.rec::.e pró}: i ma, -seja
pela negativa de Japl':!o em aceita r a:; demandas do EUA, em
Nos

.anos

administra;~=

pa-:-t.ic:ula~-

de ci-Lt.e)-Tcs _ r·,umé;±::::o3

d:=; produt-os

americ3nos- :-10

estruturais.

peculiare~

e

m~r:::ado

oaT~~

av.;:.i

japo~".'êS!I-

ia.~--

se.jQ

a est.e rr.:e:;:::ado!l com::; os

e.

pgiie't-r2\Ç-~c

pOr
alto~

mct.i-...·c·s

custos

a

sobrevalor<izaçgo do _iene- Pi-ac:::t.tp.a Téquio -O fato de
t.erem os EUA, c::o:n o fim da Guer-ra Fii-a, .passo3:fo a suo~rdine-:
sua
·presenr;:s. ·mi 1 i tçuna
~si a
à
~-eestrutura;:~c
de
seu
c:omple>:o indLtstr-ial-mi.l i ta r .. N~o se questiona, 2ntretantc~ a
firme:za da 11 Alianç:a Amer~c:ana": ela c:ompcrt.a ajustamentos

mas

contin~tará

a

se

pe~~-chave

nas

~relações

entre os dois

pai ses-

Autoridades dos dois lados procuram ::l.._svincLtlar as
disputas comerciais da sua relação estt-atégi_ça. · O Jap:êlo ·
depende dos EUA em matéria de defesa e =.egurança regional,
busca.ao mesmo tempo desempenhar um papel mais afirmativo na
Asia.
Isso o tem
levado a
sublinhar a importância da
"Al ianç:a Americanau e -evita r marc:ar- posic;~o!' na regi~o, em
questões ca1-as acs EUA

<democ:rac:ia e

di-:-eit.c5 hLtmanos>.

O ~ap::!o procura ma~o:- presença na Asia. Subsistem
hipotecas histéricas sobretudo dos anos de colonizaç::!o da
Coréia· e· de Taiwan e da oc::upaç::!o da ·China pelo Exército
Imperial. T6quio tenta diluir as seqüelas e lançar as bases

de um relacionamento cem seus vizinhes c:cm vis~c de futuro,
principalmente
através do
increme~tc
dos
investimentos
nipênicos e a transfer~ncia de •tnidades cie produç::!o para
aqueles pai.ses. A idéia de criar um funde de reparaç::!o às
mulheres forçadas ao trabalho em prostibulcs que atendiam·
aos soldados japoneseS- dUrante -a c:ol"Cn i iac;g:o e cs esforços
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de Primeirc-Mi.nistro Tomiichi Murayama pare: que a Dieta
aprove
resoluçao
de
renúncia
permanente
à
Guerra
s:!lo
e>:emplbs da tentativa de sanar erros de passado.
Recentemente, ·aumentaram as vis.itas bilaterais de

alto nivel: Visita de Murayama à
das

Finanças,

Takemura

Mcr.:á=ia em a·anein:,-;
Sh::.,

Ki:1

t=-residente éo

Dae-Jung,

!"1uci

l...l.de1-

do

~-~

Massayochi,

as \'isit.g a:;

.at:u.:~l

ant:igo

Chin~

Cc:1gr-essc

lide~-

?a~t-ido

da

em maio; de Ministro

à

China,

.J~q::.~c

!".ia::~cnai

oposiç~o

Comunis't.::

éc

Cingapura

e

5 e!n abiil, de t:'ii.a=.t __
do __?ovo da

sul-coreana,

_Vie-t.nam~

F:PC~

e

de

Regist.rE:!-se

visita de delega;:il'1~ parlamentar _japoneSa à Coréia do
março último, cem vistas à
norm~lizsç~o
das
relações bi latel-Ct.is, . condi c: ionadas no moment.o à soluc;.~o de
ainda

Norte

.:t

em

impasse sobre cs

reatore~

nucleares r.orte-ccreancs• O

Jap~c

integra a KEDC, <"Korean Energy Developmen.t Organization" >,
criada
em
meados
de
março
passado.
Procurando
ni!!to

susc:etibiliza.r · seus vizinhos, Tóquio tem também evit.ado
pronunciar-se sobre diferen~os regionais, como o das ilhas
Spratlys envolvendo a China, Taiwan e Filipinas.
O
Japgq
procura
participar
ativamente
das
organizaç<les de int.egraçgo regional" <ASEAN e APEC>. Tem·, por
outro lado, desencorajado propostas c:cmo a EAEC < "East Asia
Ec:cnomic: Cauc:us"), de init:iativa de P:--imeirc-Ministrc da
Malásia,. Mahati r
Mohamad,
que
e>:clui ria
os
EUA
e
a
Aust>-ália. O Géverno Japoné"s t"lm administrado o avanço
nip:ônic:c na t.sia êe mOdo a n~o redu.zir- os vincules com o
Ocidente. No momento observa-se diminuiç:!lo de investimentos
japoneses nos
paises ocidentais
e
aumento
nos
paises
asiáticos, em especial na China, inclusive sob a forma de
ajuda para o desenvolvimento.

(A ComissAo.de Relaç!Jes Exteriores e Defesa Nacional.)
OÁCIOS
DO 12SECRETARIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisao do Senado
aut6!jrafos das seguintes matérias:

_
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 122,-DE 1995
(N2 1.088/95, na casa de origem)
(De iniciativa do· Presidente da República)
Autoriza a criação àe sUDsJ.diàrJ.a da
Centrais E~étricas Brasi~eiras S.A. ELETROBRÁS, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

ELETROBRÁS

1•

fica

-

A Centrais

autorizada

E~étricas

a

criar

mediante cisão ela LIGHT Serviços de
Art.

intaqralizado,
outros
cindi~,

2°

O

capita~

integrantes

titulados

empresa

E~etricidade

com

do

os

a

-

subsidiária

S.A.

bens ,

patrimônio

junto à ELETROPAULO -

observando-se,

S .A.

social da nova sociedade será

substancialmente,

direitos

Paulo S.A.,

-

Brasi~eiras

respeito,

créditos
da

e

sociedade

E~etricidade

de São

o disposto na Lei n•

6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 3° - A sociedade resultante da cisão terá por
objeto social principal a
ELETRoPAULO

-

participação no capital

Eletricidade

de

São

Paulo

S .A.

e

socia~

de

da

outras

sociedadea.
Art.

4"

-{ Esta lei entra em vigor na data de sua

.

publicaçlo~

Justificaçao
P

p-.... L077 , . DE l9QS,

se..-. ........010(1.--.Naatermo~doll'liao6ldlC

, \ ' W...._liiBftdlts .,...

v..... s ·ee~ede-ol!olqll.o_do....,delolqoo"-i.ail;ll
· • u n t ·~.... ~-~-·-•

Plwj

·dD'IIblidl6dadlce.r.a·l!li!lrti:MIInlilllla~-~ed6-pru,ui"

-

u. · - ·

' ••

dll915.
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kDos~ÇAé'-&!:·~ !R 045/MPO/IIME~ DB 05 DE OtJ"l'UUIIf? DE l't5.

'SEii!oRES' IU1tt'S'l'RO$ 'DZ' ES<"ADO

i

D08

DO.~ E·~ ll .D& IIIIIAS

"!lff:EMD.'

T-a---·dl·....._. .......... E dlf.,'l.,_z
l'n>joiD ... lAi ...
• criaclo ...
l!l.EmOIIIA5.
.,~do-·

•

•v-E

c:-'do

z.

-

".o-

...
~ t.nivoodo"'
- doLIOHl"
• • • :S.A.
L\.0

aLIIIBrlli_•,._

•t •

Nacioaoldo
·PNDpar'
do-ri'S'I2,do22do~dollfz.A
-47,52% do capilal- doi!I.EmllPAIJLO .ll!oo ' " I do Slo- S.A. •
IÇIIaa JAÃ • • - - - . - doi!I.EDCP.o\IJLO;...
. ,.. - - .

·•

c-

;•••-..--•u.s24111i1Jo1Jor.--•~-

J.
Em .....ao ...-. .., dia 21 • jaabo • 1995, o
N - do
D
· ;7 COID.-.aoan:..26dal.li~9.074.dl7óejulll:)dl.l995. ml'•' como§t•
do ... 4' da . Prooioária .. 1.091, • 1995, do - - - - .
""".
i
.
doUGHr,-..,._docidoda-da"'"'-"-io
............01*. 'a_.
.
.---aOII:Ii\uopaw:ic:cwis~e
oalla .....-. ~ lbripria 01 1tivm r ' ·
1 i El.El'ltOPAULO~ pu
Sa IOÕ o

--·ELETIIOIIRÁS.

A cido. aaim COIDO a a: f
;! , a iD::capoaaçlo e a fiJdo, ecaàã tiaica di
IOCidiria, c:oafonDe ~. Lá 6.404, de 15 de cle:r.mào de J976 (lAi dll
S.A.). Adaaoil, p'odo
lixma d o , _ ot JA
E
"'do
.

<1.

JOOij

•

;'

""utólizoda.....,

.r da Lei 1.031/90, oomu~ pol&erions. e no iD:ilo J do lrt.. 26
dalAi9.074,do 7do;.lllodo 1995.
•
....-too~ apart.

.,í

5.
C ., aado, pM. cru- o iDrà:J XX~ .n. 31 da C f
Fédenl cSMa1aiaa
quo. crioçlo d o - - d o - ...... do...- IIIIOrizaçlo .........
-·ouperior~
o iaduao Proid!>dolAi.

•v-R i

-.:

~#--

~

Pl•j

=e~

LEGISLAÇÂO CITADA
LEI N• 6.101 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

O PI E S

i ·o

E I J'E

DA

I E P O I L I.C A

·FaçO saber que o C.a.ngressO _la_ct~~al. _decreta .e. eu sa•c?~'!O a
legtlf..te Le-t:
CAP1TULO I
CAUCTEITSTICAS. E IATUIUA' liA ·cOII;.I.iiJiíA OU. SOCIEDADE Al~iiU

· C&Í"iCtertstttas-
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Art. lO .. A ~~paa .. t~ ou soctelllade aaõat•a t!
r'i o' êipital''lllhtdfdo a· Açies, • a reipaaia.t..tlfdade tlloa si
clõs
lc!o~istu."sori itoito4._aÓ pri.çp: 11e "'!•si<! ~~~· aç;io;
••ltscrttas Õ. a4"qut~tdas: · ·
'
'· ·

'o•

. .

. \ .. - - ·, .·
. . . . ·..
..,
Art.•. ~ ~ POJft. ~ .o.Jtt& .~. Ct!IPJ~~It· .•'1!'~1·
~~~~·t.,r.eai .1. f!l!l·.l•~r~~t:!•~ •ia "C.~J:rirl~:.\._1•4... ,J ~AI•
· ~tiiltUc.l • ãoa 1toa1 cost••"·. . . . .
·. • ,.;

-.

-

~

.

'

t ''·" o.,i•••~·~~•&tJt.o objato, • ...,.•• ta
.i.o~~ctttll.• •• rtt~ ,elao lota ~.uar. )1._ ç~r.c'•~ •.... .. "·.

t

n·.-'o

~~ prtc~so t coepltto.

ostauta ~•l·def·t••~T ·• ·o),s•c. ••
-

...... -.. ·. _,_ .... -..
•.O.•

•

• l.t.-.

.::;-.

r

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

•-•-••

•.· • • ·.·.- ..... ·• •••

•---

4'

•

. ... -..

.,:

•

-

'
h . ·: -~;_.,
'

.. "1:

: .:~

.
•

!' • •.'

-

........... 11011FICAÇIO 10 CAPiTAL SOCIAL.- -· ···:-"rt·
...... St_çit .l

.

•

&rt. IK -

,

.......

,·

...

•

I captttl socltl~ otP. · -~

•••!

I - par ~tlt Hraçio ~• ou-IIII teral
olrta, piPI 'corroçlo da tsprtuio aoott(rla ~· ••• Dltr (Art.
117);

....

II .. por 41e1Uttraçi.o da •!~tab~iil 11~11 o•
do cOase.lllo de .i•t.htrãçio, · observa41o o que a respeito ·dt,!·
PM.ser o estltuto, aos' casos de •hsão de ações 4e~tro H 1!
aite autorizaillo •• eStatuto (Art. 1'1);

. UI - por coaversio, .. ações, di dtbiatwns 011
partes·••••ftctirtas •· pelo exercfcto 41 4frettos coaferf4os
por ~••• 41 su•scr1çio, o• 41 opçio 41 coapra de açi•••
I~ .. por 41e11btra.çãe 411 IIIHblifa geral tatr!
or41fairta coayocailla para dechltr Sobre refon1 do estat11to '!
ctal, •• CISO. •• heststfr autor i zacio 411 auu•to, 011 •• •!
tar 1 .., .. lltota411.

f 19 • Ototro dos lO (trlota) ~las •••••qloo•
.tes i efett•acio do ~u.eato, a co.pa•~• req11ereri ao trttfs
CHir~to •· IUI IYtrbaçio, 1101 CIIOI •• , niiaeros.l I ui:
•• 1 arq•twa..ato tia 1~ dl_~~~~ablifa •• refor.a •• estatll
to, 10 CISO 40 a . . . ro 11.

tre .••

;:
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· · f' zv·.: O CóAaan.o ftscal, se • tu•ct-Oaaeeate.
tlawêii, labo ..... ·c·asos tio ••aro 111: l8r
_;.·t
'
.
tio 'aates tia •eiu;eraÇio soa.re o aU..ato d~ capital ..

_.igatori--. -

Corra,io M ••tirfa A•u•l
Art; li~- A rosorya "4o capital coostlt•l4a
por ocastio 4! balaa~ .. ,_. aacerra•ta'to 4o exerctcto sectat a
'rltlllltaR~é 4à cOrre~i• ••••tlr'ti' 'dé 'ca,ital raaJfza411e-(Art.
·IIZ, · f 29) seri· éi,ltaHzaa ••r'4elner,çie da"ísseo•lff•·••
ral arllllfairta· qtle aprovar o lllalanço. ·
·
-

·

. · ··'I ·10· -·•• ~-t•: allerta, a caJttaltzaçio
prawlstt. 1111t.. art·t,o. ·seri fl-tta· sn •tl1ffcaçia· ie :aiiHro ·illt
aç~~ ... tt,tlas. I .caa aeiiH"to:l 4e waler a~fllal · la_,. açitl• 11
for o case.
zar o

••1•· 'ia

f 29""~ A co••a•"• po4erl delaar 4e ca,ltalf

,.••• ,..,•. ~corres;..-.... tê ;,

fracõ•; ...

~.~t··y;

4• wa1Dr. ao•tnl itar a,õea·, o•• se aio ther• wi'lor aataal.

(•'·;~~·ceatof~O capttal lecta~ ...

i fraci•. taferi_or·a 11

..... f. 3f • Se a c•paallta .t.twer tçi•s c• 1 • •
~

·~••lar

.. ·...

corre~i•

••tul, a

' ;

.·

.'

tio ctpital correspoalleata is açães

~~~~ãler ·~t .. l~~!i ~etta se,~e·~·.. •~•·
~res•ttaate
li ..

<

:

•

~ -~--~

'

saalle a
ca,ttaltzalla •• '•••ffcte llassas-açils.
-.-.-. it'A~-.:~~·ttal A11tortz&'IIO
•

...

-

•

•

reser~a

'

;

..

. ~~~.

Art.•III~··O ••t•t•t•·•olla·ceater llftePtza~l•
para •••••to tio ca,·ltal sechl t•••••••••t...ate • PefiP81
asututirta.

·s

19 • A ••tortzaçio deweri as,ectffcar:

.. .. •

' .;

~

- •lo!

a~. a..~lll;lte .ú

•-•tar • nlel', 4e· ca,H•l
ou • aÜIIaro lia acões .. e as aspictes • classes tias. aci. . ••
po•erio ser ••ttttlas;
b) o õrgio co•peteate para deÍtberar sobre as
e•tuões, que poderi ser a an~blita geral •• o conselho 41
adlltatstnçio;
c) as co•lltções a que estherH suJeitas as
d) os casos ou.as êoadtçies .. que os actoat!' ·
tas te rio dt rt1 to da prtftriact~ para subscrtçio, OM tle h!
xtstiftCta desse tltretto (Art~ 172).

. ... -.

t 29 - O lt•ite ~· ••toriaaçio, •••••• ffsa~o
•• wa1or do capital soctal, ieri ••ual•eata cerrftitle ,. •• a~
s••~lita t•ral or4tairta, c... •••• aos ...... l .. tces a4otJL
~·~ .•• c•rrecio tio Clfl ta 1 so.cta 1. .
·
·
t lt • o. estat11ta- petl'e' •ruer • a coapaUia,
de•tro do Jf•tta •• ca,ttal ••tertzalle, • •• acortle coa ,1 ..o
aprovatlo pa_la ass•lttita t•r•t .. owtart•• ••cio 41 CHfr& 4t
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açõas .1 seus aMhfltra••r:••. ~1!1 .,,._~••••~ .•• 1. .pessaas·.•.•t!.
rats qH 'rtst.. strytços i co~piRitf.a. •• I s.o.c:lttl~ .. l: .•~!l.•••
.coRtrol.-.

art'. Tlt .... ·o .... ~t• · •••iáah 'cá.it.t'a'l tz~ci•
htc.ras •• 4t reierns taporq,rl a.lleraci• 4ti.'.,·alor . .t.ul
das .·acies •u 4t 1 trtlllwt"Çi•. tias ·•ç:ões· ..., • ._.. 'cer~IIINJ....tiS.· ••
eatr• acto•istas.-. · ·aa · , ...,Gr;â• · •• ·..-r.~ tle· ..~'Hs
clt

.... ,....,.....

·•--•ta•

l l t ..,. .., "' Jtllll.te -=e ~iies •• waltr - t .
aa1. 1 ca1ttaUzaciD 4e· J•croa •• 4e resenoat ,..,,., ,..,. ef!,
tt<t•4• .. •ett~t~• _4a.JIÜMra de ..;i-...
. . ... . . ...
~

.

~.:-

:. , . , _ ·• .,-:_ t, 2t • ~~ t;~u ~tst,rtkl<!&a 4t o~oCor4o ·•• •!
te a.rtft•
• ceatrirto
• .. ~ ••-•steatltrio.
•..,.); • • . . ·.· . •.·sal••
. '. clius•la
~
•.. '•...
.
' tles. tas~~""-!~~"'!.,•!! ~f. t.•·~~~ca.ostt ~!~d~.·- o., !'-•fro~.o, fl~t.c_aat!
•••. a to~(teoa~tl14o4t t a tocOI!~•Icabl!t4a.• '\"'-,,Por/'_1~~.,..
eraY.H.'·ji•à;iet~;..-·q•• eiai ·,o-i-ei'••rtYa.t:as~ .' .•.- . ~

"''··~I:

..... ~ ..

•. :;.,:

.·3cÍ~"> . ,~,,

'

-

-

.•

~-::·~~~; ~-:~~_,i'::,·Jf~ ~~--~ci·•• ~-.~-~;•;•~•.,..,.. ~ .~r··l~ ~r:•~i
;~~ ~- fllt~~·'a ca4ft·_actoi•lsta seria,w~~4.t1as.: '?'},•f~o;_:4!

·wt~tue-.. ·e'· ·-ra4•~• ·•·

•••4•. ,••';'o;.to••l•••'•·

-••les :u~
ta
...
•••
fra_ciesa
utei'
••
Yei.•a,
·i
·c.-,aallil
ftxari
,raze,
•• ,
r
,o;,,toftltt••••Jt lt•l•t•J•4tas, dura•tt • 4.. 1 os actootstts
...tWi• ~vÍÍtlawtr... aa •• tracies 1111 aÇi•• ~ · :-~ ~b :. r.-:.,.JI·J• ·-~~~
:,,

·:,a.:P!f~.-.;rs

,.

.;.,"'IV'lo'!l

~f.:.,.~·

• •

_Art. 17G • Oe'ttl 4e realtza4os}ltris 4•tr·
wwJY t1J1'oilof.,..t
caJÕtt•t· saciar, a cot•••'t•
··-ui·
1•· -to•t•:so-..t;io pibltc• ou particular 4.- a;õt"s-/
'

H

••4•

f 19 • O preço de ••tssio deva ser ftxado te!
d' •• rhta a cotac:io das ac:ães ao ••rcado, o valor 41 ,atrf
•iiato Jtqufdo i' as perspectivas ct. -~rentabilidade da c . , ; nttta, •• dilutção tn,fusttftcatla da parttctpac:ão doa ~·ttto;
acfoatstas, atnda que tenha• dtretto de prefiri•cia para ••••
crevi-las.
-

i 29 • A asse•bli1'a geral, qua•do for tia s••
capetilch deltberar sobre o auHato, poderi delegar a• co•
selho de ad•t•istração a ftaaçio do preço de .. tssão tle açõe;
• ser• tlt.str1butdaa ••· aercHG·.· ·

. t .,, •• -swbscrt-çio de o;ões , ..... r.alt ziçit
H be•s seri s••pre procedtdi 'c'Oe observi11cta do tltsposto H
-Art:;. ••• e•a.el.,.. sw ap11cari o 6t.sposto aos Si 29 •· 3t tio Art.:~
91.
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e-

f 49 :.. As eRtr&d.-r 11 prest1çõei ~~ ri:altz.!
.'ç'to ctn· ac:'ões "p'bftrio ·s·er· hiC:ébfdai· pela_ C'•paw.. ta_ t•41f,.HI,!
· teàtn'te' de·· ctêPõ·s ftO' ba ..cltf'G". • ·
· ·

f 59 .. lo IMil'llto de capt ta 1 abserwar • 11•1,
s• •ecth•t• subscrfçio pÜbttca, o disposto no APt.. 12, • se ••

dta•t• subscrtçiO parttCular, ·o ~·• •·respeito. to~ delfbera4;
peb use•blih. geral ou -pelo co•selllo de aHf•fstraçio, CD,!
for .. dispuser a·estat~to,
. ,§ 60 ~ AG

au•••t• de _capital

apltca·s~••

•••

coube~ .•.

,o, .~hposta .tt4bre ·• .c~tt tut.$io da co•pa•lllfa• IJçeto
· •• •orta fino!" 4o i 20 4o Art. 82.
Dfrefto··crr f!'r..a.feri'Rcfa.:

Ara;?·-r7i ·• ... pia;orÇ"iÕ~ -do ..,..,... lle .eçies
que possufr•a, os actoatstas teriQ preferiRcia para a su•scr!
.çie .......... te -41•--ca,ttar.
. . . S"!t •;· se:~ COJIUI for dhUI4o .. IÇOU 41
~tYersas is,icti•:~o. ·clàisel' • 'ó a~H.,~o for fetto ,.,. eats
's1o'· 'de '•att ~;.· ·-."ei.tiéte ·•• ~1;sce; ·oe.sef.war·••·l• as s!
t•htes •• ... as:
... f ... case· H ••••to •.-lta ..... pr_ã,erci•, 41•
....,.., ..,. ac:êft··W•nCÍIIs ·as esplttes • classes aatsle.tes, ca
••'rc:~ei o'· 4tretté "" ,...,•• õ.cti' ·
açlo;
·t4i•tlcK'k··••·~f.,. JOst•Uor; ·

•••re'

*'ict•amr

•I ..•• ••

·oções .. iu•u foro• ilo os,léiês ·o

-· '1~.
.
.
cJilses edste•tes, us ta,ortar.. aJteracie 4as res,ecthas
••••••~i••·••~ca,.tal~sectal, 1 ~trtferiacta serl e&erct4a se
b~• .. •c:itl!<4ll... eslllictes ...• clasltl.,;flllli•ttcas ·is ••~111•• ter•
s••••,.•• •• acteakta-,.
se
i• 4... ts se

••••t• ••t•••••••

,.!

'llliltlas·' ~iru taãt~ftcteates" para 11111 asseturar,• ca~tttal ••
·u•t•••· a RiU lti"opor_çiG·q·.;, tfalla• ao ca~ttta1· aatas 4e •Í

M•to;

c) se houwer ..tuio de açies de upicte ••
classe dtwersa das e&tste•tes. cada. actoatsta ezerceri a pre
f•ri~Çh. na praperçia da nii•ero de t.ções que passutr. sobr;
açiéi d.é todt.s ai espicte~ e classes do •••••ta~

••••••t•

i 20- ••~•••••to
capttalfzaçio·dê
cridfto.s •• subscrt çio .. beRs. seri , .., .... assetwra410' aes
acfo•fstas o dtretto de preferi•cb •• M fflf" o caso. as f•PO!.
i.inCtas. por .-las pagas seria ··~re9ues H titular 41o crid.tte
a. se~ capttaltzado ou do b.. a ser tacorporado.
§ 39 • Os acfootstas torie 4trolto tio •••f~
rincta para subscrtçio das ~sãMs de 4ebi•t•res coawerslwets
.. açies. bÕ••• •e.su~scrtçio • partes be•eftctirfas co•wers!
yets .. ações e•fttdaa para alfe•açio o.. r•••• ••• •• c••••!
siO -desseS tTtulos •• açies. ou aa Mlt:Orta • .. eaerctct._,. H
opçio de co•pra de ações. aio ~IYeri direito de preferi•cfa.

~
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f 40 • O estatuto •• • •••-•1ih t•ra1 fh:!
prazo de 4eca4i•cta. Ria taferfor a lO (trt•ta) 41as,, ,.,..
o exercfcto 4o dfretto •• preferiRcfa.
,
~i

i

s~

- ....., •• co ...

ftfttc ..tue, •

,.te

~~~·!

co.. ~- preter.iach, qea111tlo aio exerC:tt~G
àc.taafs.tã ati 10
(du}: tlhs.. utes. •• veact8ut'o •• ,,.·.~;,...ri •1• ,.,.
fi"•tiii:ÃI'!.iO .,.

••!.

ftclefcMf.ssirt•···

S 59 - O octaohta pdari clltlor.

·~~ -: ~~!'"lt•

f 7f .; . . . . .,.•• t. ••••ta;' • ,..,,. - ft1!
ber11r soltre a . . tslio ••iaate ••••crtci• IJirttc•laP ..wêri
4ts~ter saiu~.: as sollras ,. ••.lares .•Gitf.Hiries ilãa •••scPtt••·
po~•~o:

ot ...~•• vo.ui-.1~1 ... ••1••· ......flcte ~·
coap&llllta:.. ..,
,

b) r.tei·J~•.•

•• Jret~~•rci-=r 4n

••t•ret •••!

~r~~2~~t e"tr~: os ~-~~·~~~~·· q111 "tt•er~ ,.., ........ ~·-~· ••
I i!~•r:.f•::·~'l'~crtçio, .r•~•r•a tle.
r••.&~ ·~~" C:'''!·. & • c~~~!
çio. ,cO~fJtri.~os. bp_1~~tos •. ltstu. ~ •. ·~•scrtçü • .,
~atai.-": \.tri. v•••••... Mha. •~•

••I!!'

••W• ,;.

·te..... •• an......,.,•.,.

"-"·· -. la. c-auto.

foc•aa. sorl ürt .. tlrte

1g rl'#~!f:Jr~i?t,.ee::~fooe ~ q f 79, · - - · Uleoo-H!
;~* ~ Uttscrtt:e... ,..-.. te~cttres. •• a_c•r•. c-. u, crtt.irtes
'éÍi•••••c.f4oi pata au .. b1it• t•ra1·~ ••· ,.,• .,. -irtle. ••• ...!
ntStr~io ..
"Ex"ClWiio •• Dh·etto ié Prefariilc1a

. '" ...

lrto•1JI--,~

•••"·•~ 4v!'t•Uuie,,au

oltlt•ta

~~

...,. •• ta,a•ortao•••

·••••t•·" ca,ttaf.•
•••• "••••••
•••Ut••
ecl••'•ta•.

t•hsi••••••;.4il'tit• ••· Pllferi•cta ,...,
de.açies. 4ebi•t•r•s •• partes be•eftctirta' ce•terafy•t• ..
~ço!s• • bbt.s de siiDÍ~rtçio. cuJa colocacie Mâ (etta."Httta•
te:

I .. vendi e• bolsa de vAlores ou subscrtçio
pÜblic01; ou

li - per•uta por·•çõas.
aquts.içio de

cont.J;õfe'. nos

••

oferta pÜbltca de

-t~f... os d-os Arts. 257 a 263 ..

~·':'Ígrafo. ªnico .~ _O es~at~tto da co•paah,a.at!!
di: que fechada. pode excluir o direito de preferincta pa!"a
subscri çi·o· dt aç~es nos teraos de 111 espeéh 1 sobre hacent!

wos fisu is.
S.çio.. ll

llltluçi.o.
Art. 17a·- A.••••••1ito gora1

P•~•ri

.,..r-.· re.ducio. do oC;A.PUaJ wctal .s• houver pert~a. ati o
u dos. pre.)utzos...acu•u.hdos. olA se J•lli-lo excesstwe.

~o11bL
ao11t~
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.f. 19_•.A prop~sta de -~•d.ução 4• capital '!.
ctal, quanllo de fnt c: ta ~tva •. dos aclllf~t.ist-:-adores. não_ ,,elleri
s•r ••~tflla 'i llelfberacão lia ass ... lita seral , .. o parecer
•a co•s•l'o

fiscal~

se _. fHaCto•••eâté.

t l9 • A D&r_tt.r_ ~~•- delllteraçio lia rellluçie fi

cario suspenso~~. os direi tOs corres_P~!'!t•l!'t•s- ii'" aÇõa~· C~,t.;
carttftcados ta•h•• stdo .. tttllos. ati qwe saja•-Àprasefttallos
i caJpanlrla pa'ia' utolift~~tpll·. ·

Oposfçio llos Cralloras
Art. J74- Ressalvado o. disposto nos Arts. 45
a J07 ... ~ ·~~uc~•- · 10 _ca_,._n.au svcn• co• rasU tutçio aoi:· lei!.
n1s"as ela , ...... •• vuOr aas içoes, ou peta dtaf:;.utçio tiO •!
lo_r d_e_stas, IIU&ntlo aio hategriltZidas. i f•portincta ·4as· •!.
traeas, ·s'o se t:ornari ·~fêt'twa. 6Õ '(sesse.tta J clhs apôs a ptdtl!
caçJo ela ata ela ass•lttita gera J que a ttver deftbe·rada·.
5"' ii.. ::..~ lliifoa.if'e o'" P,i-.iiõ prewhto ••$te artfto.
Os ·credOras 'qllirogr&firios · pÕr t1'i~1trc"àãtitrtot•s i 41.tà." 4a
P~bÜt!eção.. -ili ~· "podéi-ift~ •edhat~• .OtutcaçiO. d• •••;ii III!
~~ cii~~IÍ l,p"r~ítif;.o' dl>' i:OIÍÕrcl~ di sede da cotipaa~ta·, opor,
11
se • reewçae . •• c•p1 ~ . . ·• ~--Caii-io ··deSSe· dtrette '•• c:re..res
eli:....::e,...· tle•tn· do prazo.'

-e; . -

, 29 • Fiado o pra.zo, .o lU di ns•blilo I!
.J'~ q'o l'l'P-111! b,U borado, . a rod"çio pod!frÍ ur arqulvi;.~ u
&her llawtH o,.stçie. "• se ttwer llavtde opostçie tlt •!
1• cretler. ·tlea~g,...fa.~tJ.. 1 prowa tio pat•••t~~t• M se• cr!,
tlfte •• •• 4epõstto j1tllctal .da t•porti•cfa respectiva •

•i•

.f 39. • Se .. o.wer. f t ctrc•hçio .-le~i•tMres H!
ttfts·-Jri• coe•aHta.·:··a rH~~çi•lllo capital. aos.:-casos ,.eY1!
..tu· .....&., artlt•.:·
ltOtl•rl ser efettwa4•· su~ ~riwta lfPft!.
ci• pela·aolftta- ... dal>eatllrlstll; ....u .... ·ns-lfto •!
pechl.

•i•··

CAPITULO U
fXERCTCIO SOCI.A:L E OEIIOISTRAÇOES FINA8C(IRAS

Seçio I
E~ercTcio

Social

Art. ~75 • O exercfcio social teri duração de
1 (u•) Ano e a data do tirafao seri fixada no estatuto.
Parigrafo Ü•ico ... lia constitutçio da coepanhta e
nos usos. de •Jt•-:•çio estatutirh o exerclcto social poderi
ter duraçio·dtversa.
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Seção 11
Oe.oastrações Financeiras
Disposições Gerajs
Art. 176 ~ Ao ft• de cada eaerctcto social. 1
Diretorh nri 'hbon~i' coll base na escrituraçio •ercaat11
da co•panhta. as seguintes de•o•stnções ff•a•e:etras. que ••
verio uprt•ir Co• chren a situaçiÕ do pÂtrt•ÕRio da co•p!'
nh~a

e as

•u~ações

ocorridas no exerctcto:
• balanço

patrt•o•ta1~

I I - de•••straçio dos luc,. ou prejulzos acu.!.
lados;.

Jll

de•onstraçio do resultado 4o

•zerctCto;·,

'' - deeonstracio das· ortgews • aplfcaci•~ 4~
recursos ..
§ 19 - As de•onstrações d&. caila·eaerctcte ''!

rio puOltc•das
de•onst~ações

c~

1 tftdtciÇão~ valores corFespon4e•tes .as
do exercfcto 111tertor.

· § 29 - las_ daionstf.ações. 11 contas .s..el~!.
tes ~derio ser agrupadas; os peque•os .sal~os p04!1rie· SIP' •
atreta.-os. desde que indicada 1 sua aat_ureza e flia •l·t~IJIII . .
o.J (u• dicteo) do valor do respectivo grupo de co•tas• •as.i.
vedada a.. ut.tltzaçio de des.tg•açõu. genirt,cu •. coae, ••h•rsas
'I

••.••

, .•

•-~o:'l
§ ·39- As· dHoutraçães rtnaticefras·r.,htr•• ·
rir a dest·1waçio dos lucros seguado 1 propost .. · dos· õrtlos lia
adeiatstraçl•• no pressuposto d• sua aprovação· p•l• ·ass..•1i1.- ·
geral •

• :.
S 4q. • As dHoastrações serie coaplMe•tat~•S' ·
po,.. •o tas er:pttcattval- 1 outros quadros anat1th:os ••· 4•H! ·
trações contiltets necessirtos para ••clareci ..ato. lll&.'s.ttuci• ·
patr1eontal 1 dos resultados do er:erctcto.
§ 59 .. As notas deverio indicar':·
<''

'

a) os principais crttirtos de avaltt,io dos
el ..·entos patri.olliats. espechl•ente estoques. dos cilculos
de deprtciaçio. a•ortiza~io e exaustio. ·de · ConstttutÇio dt
provisões p•r• encargos ou riscos. e d'os Ajustes para ate•d•l"
a perdu provivets u realizaçio de eha•ntos·do atho;· · · · ·
b) os tnvestt•entos • outras socf4tdades. quan·
do relenntes (Art. 247·. pa!'igrafo iintco);
c) o aueento•de v•lor de e1Hentos 4o attvo
result•nte de ftov•s IVA11ações (Art. 182. § 30);
d) os õnus re•ts constitufdos sobre ete. .•tos
do •t1vo. AS g11nnths prestAdas a terceiros e outras respo!!.
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'llbt J1d1d11 aw.,..~ .... I*' Otl C011t1 llflllltiS;.

e) a uxa 4e juros, as dAtls de weftct•••to 1
as tara•ttas das obrigações 1:. lo11go prazo;
f) O IIIÜ•trct, ç,IIPÍCill, I

•••ttã 1

C11SSII daS. ICÔIS. 1116

~•chi;
g) as opÇões de ca.pra tle ações owtortatlas· 1

exercttfas •• •••rctctaia'
lt)

os aJ•stes de •••rctctos ••tertores (Art. ~

181. f 19);
t) os ••••tos !U&bseqleates i ftta de ••-Cerr!
•••to do eaercfcto ••• teaha•, •• possa• wtr .a ter, efeito. r!
lt•••~e.so~re.a sttuaçie ft•••cetra e 11 rtSY1talllos faturos
di , ••, ...... .

.i lt • A coepa111111ta fecl•ada cu patri•Õato 1!
qui do, •• 41ata do bata·•ço, nio Superior ao valo!"'

•••••t ·••-

.20.000 (wtate •11) obrttações reaJ•stivets do Tesouro •act!
••1,
seri·o•rtgada i etaboraçia • pu~ltcaçie ~· de.eo•str~
çio das ÕÍ"igHs e. aplicações ·ã rec•rso.s.
·

•i•

· ' ··: Elc.rt t•raçio ·· ·
Ar._. fH. ·•· A Hcritt~N"çi•

da c•paalilh seri
uittJ•: . . .,..t'W\rael.,eraa... tn.
Helllti11c1a '· an,. 'lfr'•C•f;
tn •• loglsll.i;1e •-cotai' •·· destl' Ltl• -• ••• ,..~~~ft'·d·'
f9~tli~i~·~-~~~H t•ral•••te. &cetlos_
observar •ito•os ••
-~,clrlii.i. cCNitõ,.ts uatfo,_ ao. ,_,. •. rttlstrar •• · ~·
·~~ lllatrfH•tats setunlllo o rattH ct~ ço•P•.,$i•c1a. : .... ~·~-).1~ 1 .
.. •· ... ~- . : ··-· I lt·- As. deHastrações fi11aacetras do exerc!
elo ••·«~• llo•w•r ••tficaç-io •• lli.todos ou critirtos coat!,
bd&..,.·de-lllflttGa
41_1Yirio tadtci-la .. aota 1 ri!
saltar 11111 efeitos.

c•

••••Ho

rtl••••t•••

~ · f Zt • A c_,aatata -obserwari •• rettstros ar·
at.u..,....-. s...- IIOIIU..,c-acW· ••··.escrtturaçio aerca~tttl e das •.!
eoastraçM r-.•IMIS' ..sta-Le-~. ·IS 411spestç-õe~ da l'efr: 'tPt'!!\J
tirta·. ov •• l19fsleçil especial sobre 1 attwtdaM que-::c ... tco:
~tut set~ objeto. ~que 111rtscr•••• llitodos •• crttirtos co•tibe~ ·
dlf.,rentes o.u deter•tn•• 1 elaboração de o•tras de•oastraçõu
fiaa•cefras ..

i 30 • As d... nstrações fiaa•ceiras das ~GaP!
lbe_rtas observa rio, a tnda. as 110.-.as ·expe_d11as 'ptl• C!
•tssio de V.Jores Mobtliirios. · • serio o-brigatorta•••t• aud!
tadtl por audttores hd:epeadeate(•retlltrado's· •·a· •ttlu cO.i!
"
sio.
IIII! tas

.

i 49 • ~~ da110ast~·açie~~.. ftnaac:~.ir~s sar~o. I!
staa4as.pelos odaiahtndorts e por coa~ab.ll,,st•.~ lll&l•toto
tidos.

•••III
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~

la1anço PLtrt ...at.a.l,
Grupo de Contas

Art. 178 ... llo b'alançO, u

contas. urio c:h.ss!

ftcadas segundo os ele•antas· do Pltn.O'wio'tiuê...ir'iiittreia, •
agrupadas de •ado .·fiei li t.lr o conh'eCiàento ·fi i'aai11st'tl.a
sttuaçio ffaanC.etra da co•panbh.
j 19 - No attvo. ai contas seria 4tspostas ••
ord. . decresc.ente de.grMI d• liquidez, dot~ el•••ntos •elas r!

thtrallllos, •••· seguintes. grupos:·

•J atho

'ctrcu~•nte;.

b) attvo realtzivel a longo prazo;

tos, attvo

c) attvo-per•aaeate, ~fvftlttle
•·•U·vo tlifeP'IWo •.

••

favestt••!

~••btltudo

§ 20 "" •• passho, 11 COJI;tll sari~. t:.lautt.~.ca

das nos .••tufni•~- ;rupo.í,; · .. ·

"'" ·

a) pu.sho cirtitlHte;

"' .

..

•

-

~.

b) passt.Yo. uJsfv.•J ~- lo•t•· praz-..;,...
c) resultados de exarclctos futuros;
d) pot•1ioõ•1~ llquldo, 'clt\<·1-driío'' .. capHol SJ!
ct•l .. reserv•s de capital, reservas ~~ reawalhçio, rewr•••
•• tuéroa • l•t:rõs 011 'preJufzos acu•uildós ..

I lf ... Os111•o• dewedores e.. c:-:~dor••·~·a. •Gil!.
•••-t•"•ie' tfw•r dfrefto de c:a.peAsar serão classtftc:a4as •!

,araâ•••te.
Atfvo
A.rt. l!t ... As co•t•s seria classiftcadas do

'!

I ... ao attwo circulante: 'as dtspo•tbt11-•4es.
os direitos raalhivets ao curso do txercTcta ;~ct;i subseqGe-ntt· e as iplfcaç_ões de recursos .. despesas do exercfcio,
seguinte~

11 ... no atho realiziwel .a longo prazo: os· dt
reitos re•Jilive.h .apõs o tiraino do exercTcfo seguinte, .;
si• co.o os dertw•dos de wend•s, adf.anta•entos ou e•pristf•o;
• sociedades coligadas ou controladas (Art. %43), dfretores,
•ctonistas ou p•rticipantes no lucro d• co.panhia, que nio
constttufreâ negõcto• usu•ts na exploraçio ~o objeto da· c.. p!
nhh;

111 ... •• tnwestt•entos: as parttctp•ções per•!
nentes •• outras socirdades e os direitos de qualquer natur!
u, nao classtftci'f'tis no atho ctrcuhnte, e que nio se de!
t1n1• i •anutençio da attytdade da co•panhta ou da ••presa;
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IV • •• atho t•obiHza41o: os direitos que t!
nha• por objeto
dtsttaatlos i aa•uteaçio das attv1dad~s
cta co.pi-nht• • cta ••presa,· ou exercidos coã: essa· ft111ttiaie,- ·

b•••

inclust-• os de propriedade tactustrfal ou ca•erctall.
v • ao attwo diferido: as apltca~õés de recu~
sos .. 4aspesas que coatrt~utria para a fo~çio do resultado
de ••ts de •• er.erc1'cto social •. taclust•• os juros pagos ••
creditados aos actoatstas duraate • pertode que aatecedtr ô

ialcto das

oper~çãei

soctats.

Parltrafo ;atco·· la coapa•hta .. qaa o ciclo
operacto•al da ••presa tfver ~uraçio aator 4ue o eae?ctCto S!
ctll, a cJassUtcaçio ao circulaate ou loago prAZo teri·'por
base o prazo desse ctclo.
Passho Exitfvel

Art •. 110 • As olllritacões. 'cta ca.-,a•lll.h,,-fi!IC:l!
s·l•e fflt~Rctau•.t•s para aq•htçio de 4trettos do atho plrll!,
aeate, seriO classt.ftc:a4as RO passivo ctrc:uhate, qua•do se
••ncerea •• e.iercfcto seg:•f•te, • •Ó Passivo" e:~igtyéj a~ 10191
prazo, se tfYerM veactneto H prazo •aior, obserwado o.~ts
_posto •• paritrafo- iatco éto Art. 17t.
·

lo..lta••• . •• Exorclcloa Foturoa

.

Art. 111 - Serio ctasstftca4as. c011a reslllta4ea 4a ••erctcto f•tare a& recetta~ •• e:~erctctos futuros. d!
~ c•stn • Uspesas. a et~s.- correspoH•IItes.• · · ~}

•••'*•

Patrlaõato Llquti!O·
Art. 182 - A coata do cap.ital socta1 discri•!
aari· o . ..-taat• sultscr1to ,-, por decl•çio •. a parcela ahda 11io
P111t11Â;

i tt - Serio ctasstftcadas cactreserwas 41·.1!
'ltal as ceataa qoa raltstraroa:
a) 1 coatrl•otçle •• aublnltor • ·•• açlis'q••
•ltra,assar o Yalor w.. taal 1 1 ,arte •• ,reço de~eatssie·las
ações ••• Yllor no•inat que ultrapassar a i•portincia d~stina
da i foraaçio do c1pital soe tal. inclushe nos casos de. con:
••rsio •• ações de debiritures ou partes beneficiirias;
rtas e bõn~s

.b) o produto da 1lien1çio de p1rtes beneftcti
-

dã Subscri~io;

c) o pri•fÔ recetitdo na e•issio de._debintur•;
d) as doi:ções e as sub~enções para tnve'sti••!!.

to.
§ 29 • Seri ainda regtstndo cao r•s•-•• de
capital o resultada da correçio •onetiria d.o capital realtz!
da, enquanto nio capttlltz,do.
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t 3t • Seria classtflcodas co80 · •••••••• de
reawaJflçie ••· colttrlllllrtilllas cte au..atos- ele. •atar atrtbútd.os
~a el ...•tos 111 attwo ... wtrtutl• cte aavas aw-aJt&ções coa Hse
•• laudo 1101 ter..s do Art. 89, aprovado pela asse.blifa I!
rll.•.
rtlsêrwis t11
1MCHI l i Clltt'll ClltltttMltlas· 11111 lllflllrtat:le ti ... _lil~fÍeS: IIII
···~4

C08!11AIIIIita.

•

•

"'

•

. t 59 - As açõ1s .. tes••rlrtã tleWerio ser lles
t&CidU .oo nliiiÇO C- 41dMÇio do. coo ta do pltri•Õolo 1fqy!
H ••• .rlfllst[t~ 1 IH'It• ..... rocorsos .plicados oa 111 oqol
-·
.
.
l
.
.
.
•
stç ....

serio·-Mofhdlls

Art. I IS' •' . .'Wiioçõ~ U llMIOtOs do att•o
1
trl t'ftotos: ·

·••••1141•' iii" figirloles
•

·o,~·

~

·-··

~-

_,:

........ ,.'l;.t)

~-··.

~,;.

I • ôs lltrettoa 1 tltWlos'de.~ritlfto, •·q~ats _
que,. ;y...tores-~btt tirtes ale ctasstf~Catlo~
tavestt•eaios:
11••• c•stO •• aqiiÍst~ão ati 11111~ v&lor tio -•• ,Ci~o~ .se·-,,,, 'for
.
J
•.•
;,,•.·_,
••
'~··~·
•••ora ·s.rio ~ac1wf4oi os'Ji prescrttos e·fettas as provtsoes
••••••t~ts part •Jus ti• te· lo w~Jof p.·rowlwif.. ~4e.-·rí'aifziç;e ..... e
seri o8ttldo··· ·~· ••. coit• •• l••tslcio, '~ti o· lt•lt•
•• ••'•"
. ' M ur~&t10~ ..·,.,. rêitscro .· d'e. .~Ôrreci• aoaetirta. ••
t:~•.f,.'í;
~·
. . . ~~'~1.: ~~.J""•!-. ~~~~f~_os;
.

c.;.

-

.

~·

.

' ·"'' u~ ... ~ .......to.. _

... _

•.

,.p, ..,_..,_!

dortos o, l l f ' - t - do, coúrc1• da c•poút•, · · - · - ut!
rtu••rt
e be•s
ile aluaartfatlo •
. ~ :~ ..... protlwtos--· • flbrtcaçio
_.
'
pele. c•ste • ._ lfllttstçh w pro4uçio... c1Huzt41o de prowhie Jl
ra aJwsti•le ~- waler tle ••rcatlo. q•••do este for tafertor; .

: .. "t:.

:. . :· ., ' ..,"';''

·-

.

; •q ~

-~.lU_

.. __Os

' .

., '

'

.

iawesttu@~l..... partt~'!-,•S~

..·

.•o.. c•'!

ua··-sõct.i·
·*•e~·O.iras' sOCtetlades.:·_re'ssat,l... _._o · dtl;nt.D •••
.
.
•
= ---.. '....
'<I
Aru. 241 1 ZliDo pelo coslo de 1qotstçio, 4edoz"• 4~ prOY!
·lie•,ara JlriWilllr•wlyet'i· 'Ai• rei.JU:Itio' tlri ••• ~•tor.· quaH•
essa 111rt1a es-ttwer c•,rewatla· ·collr' penaa•aJtte·~• ri -Me- ii'e ·s~rl·
aetlf(tcallf• --••"'•·· ... rece•t ... ce. ,_..casto p1ra a coapaalllta~ tle.,.çie!uOW ••Mil '-1ftca411S; ..
IY • OS 4HIII '11Wtlt1•e•tos pelo· custo de aqu!
stçio_. 4ltlttzldo •• prow'lsio para atlll4er is perdas prowiweh
111 ·reallzac:io êlo ••• Mlor-•. ou. Para re~Ú~io ·do a~stO 4e tq~!
stçlo ao valor •• aarcallfo. qu111do este for t•fertor;
~-

1

V • os tltrettos classificados ao tao•tltzado.
pelo c•sto de aqutstc:io. dectyzt-o do saldo da respectha co.! ·
ta tle 4aprectacio. a•ort'lzação ... axa•stio;
VI • o attwo diferido. pelo valor do capttal
,aplfca4o._ deduzttlo do saldo dll COIItls que rqhtr.. a sua aao,t
ttzacio.

t 19 • Para efeitos do d'lsposte
coaatctara-se valor t11 .. rcado:

•••t• arttgo.
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a) elas utirhs•prt•as 1 dos beas n alaoxarf
fa4o. o proco pelo qual· possa• ser repostos. ••llh•t• ca.pra
•• Mrca4o;

•l dos ~••• •• dtrettos dosttaados i ~•••· o
preço tfqutdo de realtzaçio aediaate ••••• no eercade, deduz!
.••• os ta,ostos 1 d~ts despesas aecessirtas p~ra a ··~~·· e
a ••rt•• 111 lucre;
. c) dos tavestt•••_t,s~o ~ar 11qut41o peJa ctt~al
possa• ser alteaados a~tercetros.
·

1 2t • A dtatautcio de valor dos-eJ••••t•s do
attva tao..,t1tza4o
.

~

reetstrada perfodiuae•te nu

a) deprechcio, ••-corr•s•onder i

eo~~U$_11e,~
p~r4a

ilo

~· d~r~~~~~ ,.~ ~-por o..,Jeto-•••• flstcos ••Jeftos a
dlltllltl OU perd!i!! ~~ .~ttl~~~·- IIP.JIII•.açio &_ l&t•HI& ft

valor

obsolosciacfa;
, , M
• • -l aaqrttzat;:io •.. .,...~ca•respond.er i
p•rlla ~o
valor 4o ~aptt~' •~tltcallo .•• aqutstcio •• 4treitos 4:a pro~tri!,_
llla41a tHu:strlaT •• coaarchl a quaisquer outros ~·· ext.sti•ct•
•• exercfcfe de; 4uraçio 1hitta4..... arJo oiÍjoto .soja• -""-~· ••
otflf'zaçh ••• ,.-.•. letal •• coatratoaluott lllr,lta~ot. ·; ..
.. _:

l<.-~-.

c] exa11stio. quanllo correspo•tl•,:. .. i · plt~f.tía valor .. decor~•ftl ·•• su • .,,oraçio. di direitos~ cuJo Õ-Jeto

H
n·a:.,.NC1tr.so5
••nci•:·:.a.t_•••"·
'-~~

:::--·

·

f lt - Os

flo,...u.ts_. •

H•• ap.Uca..... 'l
!

•-s

·~~

•. ;!

rec111r1~l ~;pltc_a41o_s

ltét'' att.wa •U•r!.
s"erié àilórtiza'41os partol1ica•••t•• -pJ.azo não su,ltar· ~
10 (41ez) •nos. • partir do inTcto da opera~io noiul 011dO. exer
etc to •• que 'PaSSe.; ~ ser üiufrutdos os b•fteflc-tOs def.Sdeco[
reues. deven4e ser rethtratla a perda do capt tal a,Hta41o
quan41o. abaa4loaa4ol Os êep~eeadf•e•tos ou athi11a,&s a que· se
•
• • •
' •
-:: ... :!,
desth•••••• ou co•~trew-a4o que essas ati v idades Mo poderiÓ'-Pr!
•ulir r~sultal1as.s~ftcleates para aearttzí•los.

•o

e•

~-

t 4f 1' • Os esto•••• de •ercal1ortas ttfRtf<iittc,
deltinadas i ve•da po4erio ser avaliados- pelo valor de eerc!·
do. quando esse for o costu•• .••rcaati 1 aceito peh ticatca
contib i 1 •
Crtti~ias ~· Awaltaçia do Passtvo
Art. 114 ... No balanço. os eleaeatos do pass!
vo serão aval.tados de aco"rdo ç:• os seguintes critirios:
I ... as obrtgaçies. encartas e riscos. canhêc!
4los ou calculivets. iRc1ustwe teposto di renda a pagar c~• b!
se ao resultado •• eaerctcto. seria co•putados pelo valor atua
lt11d~ ati 1 data do balanço;
11 .... as obrtta~ões •• eoeda estrangeira .. co.l
cliusula de parida~• caebta1. seria co•werttdas ea •oeda nact!
nal i
dt- cieato •• w.tgor !'&.data.do bahnço;

ta••
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lU • as oltrltacões. suJe~ tas a correcio •o111t!
ria serio atualiJadas ati a data do balanço.

Correçio Maaetirla
Art. 115 .. ••s d ..onstrações fiuaceiras . dev!.
rio ser considerados os efeitos da ••d1ftcicio · •• poder.ae

co•pra da eoeda nactónal sobre o valor dos eleaentc~ do p1tri
aõato • 01 resultados do· exerctcto.
t 19. - s..,.io corrigidos, co. base nos Tndtces
de desva1ortzaçio da •aeda nacional reconhecidos pelas autor!
dadet fe4erats:

a) o c11sto 4e aqvtstció do~ elnentos do at!
wo per•••••••• taclushe os recursos apltcados no· atho dife
rtdo, os salttos das co•t•s de deprechçio.uo.rtriaçio 1 exaú;
tio, 1 11 provisões para perdas;
-

os

Ir)

saldos·~

cantas do'patrt•ônto 1Tqufdo.

§ 29 ·A var1açao nas coa,as.ao patrlaiato.lt
qutdo. tlecarr,•t•
correçio aane~irta. sa~i- Acr-e~t.da ··••-;
resP.citwos "ía"t•os. ca .•~ceçjo ~~- r;;or.r.ec.io do ~cYtJC.~\~,.-~li.
lAdO. que const1tutri i rest!"VI dt carncal de que trata o i
Zt .. APC • .JIL

de

3• •

P. .eaeti:rfa.:..:ser8

A• coMrapar~••• ••• ·~tH ·;. corrr
r•tiiCNIII_. .. ca•tr CU/fl'lalllé'"ftrF·ca;

,.talle •• resy1tatlo

do •~•rcfcto.

t

Soçlo IY

Àrt. 116 - A lleeoastraçio dt lucros o~ preJ•!~
zoa ac•Wlatles tl11cr1ataarii.:

tle

í·· ti sil~···· !aTeio dct porho&;·os'.iJ•itel•
e a carreei• unetirta elo salilo t•!

eul'ctcfe~,a•ct.-itl'tl~

ctal;,
11 do do eaerclcio;

as re.,ersões de reservas 1 o lucro 11'qu!

IJ[ -as transferinciu para reservas, os dt"'!
dendos, 1 parcela dos lucros incorporada 10 capital 1 o salllo
10 fia do perlodo.

§ 19 - Coao ajustes de taerctcios Interiores
seria considerados apenas os decorrentes di efettos da audllll
ça de critirio cORtibil, ou da ret~tiCacio de erro f•put,.,ei
• deter•inado ue,.ctcta anterior, e que nio possa• ser atr!
bui'dos 1 fatos subseqatfttes·.

§ .2~t .. A de•o,.str•çio de lucros ou preju(zos
acuaula.ctGs devt.ri indfc.A_r o •ontant~ do dhtdendo. 10r açio 4o
capital social e poder~ ser tnclutda nA de•onstraçio lias -.t!
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~ões do patriaônto 1Tquido. se elaborada e publicada pela
panA h~

'O!

Seçio Y

Art .. 187 - A deMnstnçio do resultado ~do ta•!.

etc. i o.· d h c r. i •tn'ari:
I ... • rece'tu brut;'a das vtftdas • serviços, as
~e4uçõ.s

das·vendas. os &batiaeatos • os tapostos;

II .. ·a ncetta tfqwida das YtAdls e ser.vtços.
• custo das aercadorias 1 serviços vendidos 1 a lucro brutOi
111 ... as despesas coa as vendas. as despesas ft

-

u•C•fras,·dlellllu.ri'das das receitas .. as despau·i gerais a a418't
.
·nutrath·as, 1 oe~tns despesas DP4!racionah:;

IV ·o •ucro ou prejwfzo operactoaal, 11 rect!
tas 1 delctesas nio operlictoaats ·e· o saldo da coata •• corr!
çio aoaelirta (Art~ 185,. t 39·);
V ..;. o resultldo do e.urcfcto afttes de ·ti.pesto
de renda 1 a 'Prow'tsio para a taPo'stOi

11 • 11 participações 41 delaiA:turlsl': _,,.11!
.aRtnht!'adores • partes beneftctirtas, 1 •s co•trilli•!
ções.. ••~• .tnstttutçõ-:s 011 fuftldos de. asshtiacta 011 R,r.ew14i!
tfa •• ..ereta4osi
~es-,

VIl - e lucro• ou preJufzo Jtqutdo do •••rcfcto
t o s•• ..atafttt por açio do c&pttll social.
§ 19 - Ma dtttr.inaçio do res•Jtado do ezerc!
.c to serio co.-putados:

a) IS recetus 1 os reRdt•entos ganhos no
rfodo, tndtpendentea~eRte da sua realtzaçio •• •otd&i .....

P!

b) os custos. despesas. encargos e perlas, P!
gos o• incorridos, correspondeRtts 1 11111 recettac ~ rett4!

aentos.
§ 29 - O au•ento do v1lor de e1e•entos do 1t!
vo e• virtude de n~v1s avaliaçÕei, registrado ~o•o reserv1 de
re•Yal f1çio (Art. 182, § 39), so•ente depois ·de rulindo P!·
deri ser coaputado.co•o lucro.pln efefta;de distribc.içio de
dividendos õu.participações.
Seçio Vl

Dt•onstraçio d1s Origens e Aplic1ções de Recursos
Art. 188 - A de•onstraçio d1s origens e .lP I!
c:1ções ~de recursos indic&ri 11 aodificações n1 posiçio finl!!,
ceir& di co•panhia, discri•inando:
I .. _u origens dos recursos. agrc.p1d1s ea:
•) tuc:ro do

exer~;1cto,

•crescido dt

deprec~!
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çio, aaortinçio ou euustio e ajust.do pel·~ n~hçio
sultados de exerc{ctos ~uturos;

nH..,.!

b) retlizaçio do. capital sochl e contribui
ções para reservas de capit~l;

c J recwrsos de te.rctfros, orfgfnirias do au
•ento do passivo e.x.igtvel 1 longo pr ..H. da rtduçio do ath;

realizivel

1

longo prazo e da altenaçiQ da 'avesttaaatos 1 ~!

reitos do attvo iaobtltzado.

li • as aplicações de recursos,

agr•pa~as

.. ;

1) 41•14oodos dlstrlbutdos;
b) aq•hfçio d.-. llfrettos dct atho tao•ntz!
do;

c) auaento do attwo realtziwel 1 tonta praze,

dos hve~Uaent~s 1 do atho d1feri4o;.

d)

rtd~ção

4o passiva aatgfwet a loato prazo;

lll • o ex<esso ou tasyf,cfincta

d~s ortg~ns

de

recursos •• rtlaçio is apl tcações, representando auaaato 011
reduçi~ •• capital ct•c•la~t• 1fq•t•o;

,.IV • os saldos. RO hfcio e 110 ft• 4• eaer
ctcio.,•do ath•.o:.• fass.ho. c1rct~1a•tes. o •••tante do capital
· circulaat~ l{Clllide. e • lltl··••••11t0 o• reduc:io.- ftra•t• •
c-feto ... .,

..

\.

I)

. ., .

CAPITULO IYI
,,LUtiO, IESEIYAS E DIYJDEIOOS

...• ' .

••1!:.

Soçio I
Lucro

o~

Deduçio de Prejufzos
.

·"

.'

1

I•posto Sobre a

len~a

·: Art. 111 Do ·res•l tatlo do eaercfcto leria ....!
aRtes de q••lqyer parttctpaçio. os prej•fros ac.e•l!
dos e a provtsio para o f•posto sobre a renda.
auztdo~.

Parig~afo üntco • O prejutzo do es:erctcto '!
ri ~brlgatoria•ente absorvido pelos lucros acu.•u.lados. pehs
reservas de lt~cros 1 pela reserva ltt•l• nessa ord ...

Parti ct peçõés
Art. 190 • As participações es.tltutirhs de
eepregados. adahhtradores 1 partes bene(tctirils se;-io d!
te~taadas. sucesstwe•ente e nessa ord .. , co. base nos lvcros
que rt•anescer .. depois de deduzida a parttctpaçio anterto.r
etate calcula4a.

Parigrafo üntco .. Apltca•st ao pav••••to das
parttctpaç-ões .dos adtttnistradores e das part~s beneffct"irtas
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,o

~flpostó

••• paritrafol do Art. ZOT.
Locro

Llqol~o

Art. UT • Locre "••l~o ~.. trercfclo i • •!
Sllltade •• eaerclcio 4u1 r ... aescep llle,.ts •• 4eftzf4n .,
participações de q111 trata- o Art. 111.
. ~.- 1 •
Propast• 41e Destiae.ci• •• L•cro

Art •. ltl • ~•• ta..ate co. •• ·d..o•straçiel ft
aaacetras do eurcfcfo. os irgioa da ••t~t~&raçio. O· ~c..,!
akfa ••reseatario i ass•ltJita 11ra.l or•t.llirt~eNarwa& .. o

a ••·

disposto aos Aru. Ttl a 203
eatototo, pro-ta •••• a
a ser dada ao l11cro ''q•tdo da ea.ercfcto.

clesttna~.i•

Seçio

ieser•••

1 ·

. . .:

n

·lettR~i· ,di· Lwc,.";s , ~; ~ . ~; ~: ~

-~~~~~·· L~ll..l .
,,.., . : , -~• ~lJ
Art. 193• .... Do. htcrO"' tlqtlide~ de exercfct.ar,} SI
{cinco por ·cento) _serio apHcados._an.tes d.e .,.tquer 0111tra de!

tinaçio.:

111

constit1tçio da reser.r~ letal. 4111, ~~~, ~·~•••.r~

de ZOS (winte por ceRto) do

ca~ttta1

so~tal.

1

,,.)

. § 19 - A coepaaltf.a po41tri deixar di coutttlltr
a reserva ltgaJ ao-•exerclfiO ..., q.HJ ... sahla · illessa rtserwa.
uresctdo do aoata•t• das reservas de capitl1de que trata o !i
_io do Art. 182", eac'Ídtr dt 301 (trt•ta por cento) do captta.l

social.

.. ·

-

..•. :.

-.

.

---;~;;.~~

;.'\'

,-.J·J·~·

·-:·~....

_

_,

l . . . . . ·~-

l

2.9. - A reserw-.Jt.lal t • por H~. •~et.~
•. tRttgridadé de capttal soe tal t s~eata ~:IV: ~~Ui.~!.
..

,, 1 . \

da para co.pe•sar prtJ•fzos ow a..tRtlr o capital.
~

•• -:!

~. ~

· ltstrw'as EstlitMtirta~
~:

·.-:

A~~tt.

"l-

••• -O e9tatwto podlri criar reserwas llllt!

l .- ht4t•••i • _ .

,,..eh• e CMpltte. a
J. ':.O

.,.

111

• • • ,..

I~ - fiKt os critirtos para dettr•tnar 1 parct
1a ••vat dos.l•cros't.tqu.fdos qút serio''dnt'taados i ••• çbn!
i·t-tuiçio; t

leservas para

Contt~ginctas

Art. 191 - A u ..s ..blih geral poderi, pOf" -pro
posta tios irtios tia ad•t•h·traçio, dts.tinar' parte da lucro:
q•t4e i faNiçio lllle rtstr:wa c• .a ·~1na1tdadt de CMPHSir,~ .;
txtrcfcto fwtura. 1 dt•t•11içio do lucro decorrente dt -tJ.erda
J•Jtallla ,_,.owiwel; c•Jo wal~r possa S!Jr estt•ado,

tT

t 19 • A proposta dos Õrgias d• adeinistraçio
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dl'flri indicar 1 causa da perda prev.htl 1 justifiur. coa ,as

razies de prulliacta que a reco~end .. , .• · c_onJti t,u.t.çJo da r.i:~"i!n.
:·§ 29 • ·A ·r•sen-a. .-seri rewer"t·ida··. no ~;oerc.icio
de eaist+f'.. as :ra:.z-ks: 4M :,tvs.tt~iC'Il"a•· ~~~••

.. q•• de1xarN

coasttt•içio ow •• que ocorrer

leteRçi•
· Al"'t ..

1

perd•.

••~tacros

ri#·..;- A:· êlsnblih· g"bal

pasta tios irsies da adlltnistraçio,"

poderí, por pro

·cr.-uttera•r 'r'e"'ter IN1'"t'e-, do

lucre 1T4wtilo do exerctcfo pre-..ht• •• orçaeento de capt~al

,.,. tÍi _;reYh•ente apr·av~cfct •

. § 19 - O orça•eato, sub•etido pelos· õrti~ da

i .. tat~traçio ~· a Ju$t,ftcaç~& ,. retenção de lucros propo~
ta, 4twtri CCHI,rtendtr todas as fontes d' recursos 1 aplica
çits •• capital, ftxo ·aw cfrcuhttte~ 1 podtri ter a duração
lt ati~ 5 (cbct)r txtrcte·f·os,· sllw-o ··116 caSO' dt uecuçio, por
O

•r~

,.

'O

prejt.~

•at..-. da

AO

'

.....

,A

-

,,,

-

_de· . ~awM.tt~•to.

:1 2t ·-· 0:1frçanlu:o· ·pod.ri ·s..- "Yo-...o.:au\•á= as
l_.lli• ttf.tt-.--ÕNf•irt• q.a..,t-111Hfr&:1': -,;.,.~-balanço 4o

•••!

clct ...

Art. 1!7 .• lo txtrcTcto • ~os lu_c:ros 1 rt!.
: fUar u1 ira,aua~.. o tota.t cltduzfdo ROl ttr.os dos Arts. 1 U
I 116', 1. •••••Jita ttr_~l Poderi, por proposta ctos õrgies da
~·••·l~f;.ãçio,. ftstf•ar o 11:cesso i. coastftutcio d': ...r:es•r••
.,, l'•cret· 1 r••l.tzlr."

Parigrafo ii•ico - Para· os tftftos

t•• sie

deste~ ·art!

lucros a realizar:

I) ., sa14e crt4ar A COfltl de registra da_s CO!
trlltlrtf411 dos'ajustes de. correçit aoftttiria (Art. 115,. ~ lt)·;
'"I

~.t) •

•

·~•.t•~,.

'

~

• ~

waltr tfo inwesti•tRto ta.' col!

t•••s e co•trtla4as (Art. 241, III);
c) o fucro n vendiS 1 prazo reattzivel apãs
o"tiraino do eaercfcto'seg~tnte.
Lialte da Constttutcio de Reserw-as 1 lettRçio de Lucros
Art. ltl ':' A desthlacio dos lucro_s para con!
Uhtc-io das reservas de 411.1 trata o Art. 1M 1 a retencio •••
ten~os do Art. 196 •io poderio ser ·aprovadas, n
cad1 txerc!
cio. •• ~trejulzo da dhtrtltvfçio do d1wide1Hfe Olrflatirto (·Art.
ZOZ).
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Lt•tte do Saldo 4as Reservas de Lucros
Art. 199 :_ O uldo das reu"rwas de luC'ros. e a
ceto .u para contt•ginctls l.dt lucros 1 rta11Zir 1 ·•ão Ji'oftri
ultraptsnr o capttal soe tal~.. attngtlfo 1111 1t•tte. ~. asit!
blita ••lllftrari so~rt 1 aplicação do txcessa ftl tatttrtlh!
cio ••' H •--•to 41o ca,'lul soc:hl. •• 111 •tstpMMI.tçio •• •!

•••••••••
Art •. 200 -. As reservas de .capital souate P!

dtrio ser utilizadas

par~:

... ãlltsorçio ele prtjuTzos q'ut u1-crapasur•• os

htc;.os a~u•ulados 1 as rtstrwas de lucros ~(Ãrt~ t·~;; Paritr!

r o iitolco);

11 -.·

rugno·: •!nbo1"so ou

é~lopra d. o'Clei···

IÚ• • res9at ..·.dt ,·artes
. . HntftCtirtas-.
. . ._ .
IY • hcorporaçio ao. ca,ital.:HC.h!;.• • ·
~

Y - ,.,... ntcr · 4o·· fllrldtn4o-. oçft'r)lrtftnn•
ciats •. •vanllle essa wa•t•t•• lllles for. a·ssetur••• (....-. \~.-l 59):.
h.ritr•f• 'iate• .. A· reserye co•sttt.iU•~COIIi •
,rM•t• 4• • • • IIII partes. '•nef1c11rhs 'ollerl ser fdt.faa4f•
•• restate ••••••

tlt~lo~.

·

Soçio III
OhiHRIIos·

·orltn·
Art. zot ·- A cooaaiohh ·-•t• .,.,.,.. .,
•I ..Htl l cut.o. 41' I"""" ITq•·lu 4o eanifc·lo., 4•' J~·aci
MlHH •~ •• rtl'tr'f& dt li&UOI• e i eoata'le re....W•.~ c&J!
tal, ~ Ctlo AJs oçiet ,,..fortoclo.U 4o ~n ·trot.o •t. §. _Jt, .,....
Art •. 17.·

t lt • • 41strlhlçio di'. 'h14H4tt' c- l ..l
'""iocll 4o ·41S,osto -.eortlto lo,llca' rtsp•••••ll!414t. so
114lrlo 4as ••folltro4ores t fisco Is,
4t..rit ra,.r i cot
u socllf ·a to,ortiacl• "ltrllot~fh, ... ;roJiohw 4a''•tfe'..!

.,e

••l-~••

•• c11- c•u~•r~

§ 29 .. Os a~cionistls nio sio obrig•dos • r•!
tltulr os dhddendos que e• bOI•fi tenhali recebido. Presuae•SI
;a •i·fê -~uando os dividendos fore• distribufdos seil-0--lenni!
menta do balanço ou e• des•cordo co• os resultados deste.

Dividendo Obrigatório

Ar

t.

202 - Os aciontstu tê11 direi to de rec!

ber co11o dividendo obrigatório, e• cada exercfcio, 1 parcela
dos. lucros estabelecida no estatuto., ou, se este: for oaisso,

~~~
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lltotlde do hcro 1Tqutdo do exercfciO di•inufdo ou acrescido
doS seguintes v1lores:

·I·- ·quota dest.tu.da a constitutçio da reserw~
leg•l (Art. 193);,
11 - i•portincia destinada i ro~açio de resir~
canting_i"das (Art~ .. 195)-.. e rtwH"siO dl1 ••s•as·"re:
s~r:-•s .f9.PJ~•d.as ett. eurclctos ~ntertores;

vas_

Pi.f"l

- lucros 1 reali>zwr. tra•sr.F"tctos- ••· • ~.
(lrt. 197-), • .lucros anterto,..e•t• ·rettstndn·

I' H
~.ctiu:reurn

nnu res,ru que tenha• si.do real tzados. no extrclcto.
§~ .19 - O estatuto. pode~í estabelecer·. o- dhfdl;!
do co~o porcenC.•t•• cto l~cro Ou elo c.ap.tt_a.J sochl ,_ qu fbtr ou•
tros Çri ti~ toS p•r• dete~.;.t ..~-J·o, desdã _que -seJae· P.ei•ta4réí
cO• precjsiO e it~ücio1 -; .ni!:J~S~~~~~··- D_l. acfonhtf:~ •i•orH!
rios ao arbit~fo dos Õrgios_ .de ad•f•,s.trlçio ou.~~ aatorita._

§

'29 - QÜarido o este tu to for o•hso •· a· •SJ.dl

bl~il .ti~•! . d·e ~ t btt:•r A-.1~e~i-:-:.1C? p1~1 f •$ro~uz~r ao~1 'soltre ;

·~!iri~:·. ~. dhide~cto obr!t•~_ÕrftJI,nio.poderi se!'_ hafertor 1, 211

{vinte e cfnco par ceRto)':"do lucro 1Ttll•iio aju,Ude nos ter ..
deste··,;u, • ., ... · .... · ·
· ··

• ós

. . --.-i Jtnot-· las· capaelt-111 ftchl*l 1 asse•blih I!

r•l. p.ed.•;

de!H•·•••• . .

aie._lteja:o,•atç:ie~:a 4&ral'!..,... · ac_ioa.t.sb

p~osontó.i~ ~!l'•·~~f· -..-•l•:'rlbvl~ .4~ ·f,wt4o.odo

loforl.or 10

o!p,Pt.gati~~~~·•• .. ~•pos, di~t·~ e.r.t.t~~. Otb .1: .ra~.i• -· tHO! !J
1 wcr.Ow
O dtvfdend~ prewhto neste .artigo ni~
eaercltt8''foctw1 •• que os irgios da ad•!
&iiêtNCié'"'forlla..Ü i asse•ltlioja geral ordtnirfl ·ser ele·'~!
~5f,.lt~·,JJ.'"\U•çillli U"&JICOlro ·4•· co•poahlo.· Oco.,!
""'~:t:~)i's;.~...;"A..ftla:4.e ..r0i~: dio~...;.i· da.,. p1r.c.,_ "S~'e'!.
Hl'ta'h~ ••:·n•...oe••nwt• att.Pta,. seus- Achlftth'trA_..,.,_ """"!
c·a..t.arlo -i' <*hJJ!io•tle .Y•t~f'd' t~oetl firia:s, dllftftoal: .-.. ::s • t#f!
co) dhs· dá raali1âÇ'io di' •uaab1ita gen1, axposiçio'"Ju•f'#!
c:atfM~·~·,.,.,..ç'io..tr..._tttM .i .assaattliiA4

_

. . ~'i

I ~t •

oiW~õrfr'l'fO.·

.; ...... :b:~r~·~~l!'!:<~.z~.,·,,r!.(!'tf 0'1'1!'~·. ~'~~ ~! · . . . '< 6-f"'{'l:êT-1••
.:. <:-·-·-i ,c~:._.; ~,,.~;...5~-; .D!t,.l~uf!r"' ~t, d.atxaree ·de s.a.r ,41.1,:\1'!-~·

but~ ftct! · ~~ 4o 4-c4~ ~~ reg:ls trado.5. COJlQ reser•,<.e~_A.!
cfal e, se nio absorvidos por prejutios •• exerclciOJ: .. SV~l!
qdentes, dewerio ser pagos co•o dhidendo assfa que o per•!
ttr 1 situação ffaancetr1 di co•panhia.
Div~dendos

de Aç:ões Prefarencfats

A'rt. 203 ... D disposto nos Arts. 194 1 197. e
202. nio preJu'tltcari o direito dos .actoatstas prefereActats de
receber os dhtdendos ,fhos ou efftfeos a que tenhaa prfÕrtd!
da. fnclustva os atraSados, se cueulatfvos.
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Dividendos lnter.edtirfos
Art. 204 • A co•paalaia que,· por .fOr,a de lei

ou de dispostçio estatutirta, Je~a•tar •alaAço se..strat, ••·
deri declarar, por delibaraçio dos irgios de a._tatstraçio,
se autartudos pelo estatuto, dhtdeiHio i

co11t1 do lucro lP!_

ra~o 11111 ~laaçoe

-"'

§ 19 • A co•panlth paderi, nos tenios de IIII!
posfçio estatutirta, levanta~ ba1aaço 1 distribuir. ~tw14tftfos
•• parfodos •anores, d1Udl que O total dOS,. cl'l:,tdlaillêl Pllll

•• cada , ...

,t,...

do •••rctcfe secfat ai• 'eace4a 1 ..ata•t•

das reserwas 4a capt tal •• 4111 tPata o f 19 4o Art. 111! ....

t 2t • ·o tshtMtt 'Ht~l- a~to~lztr ti lrtitl
4t a4otolttraclt- ~ 4tclarar ••••••"•• fottrat4tlrltt, I
u de lucros acu•Ja411os ov •• re'serwas W, lecree eatae:ea&ei

••!

'~"':,3

J

,'-11.,;

·~;..,·

Art. ZOS • A _caopao•to ,.,ari • 4ht••••• ••
açies ••t•aÍhas ·i PeisOa ·q.... •• ••ta 41• ate 4e 4ac1aracie
do dhtdelldD. es"ttYer tascrtta c-.· ,,o,rtetir~~ eÍ.; .,IÍffr.,t•!
rh da açi01.
•

0

..

!~.·jl'

,.,.

•.;•.:••t

M

:.:~;·

o

••r

i 19 • Ol •••••••••• po4erio
Ptltl , ••
c"••••. •nl-.tt.w.. re. .ctQ: per wh pest.al para • eHerece ce
-fco..,. ,.ta an""f~ta,· iJ c-ololola,• •• -~- c.r~ft.;,;
c.oAtl•cerraate lllaacirh alllerta .. •oae 4o act.U.ta.. ... ,,: ~ :

t Zf • 0& .hl"o.os ... niu •custi41o H!
·cirfa . . . . •o,õstto aos ltrttl ••• Artt, 4~e 41 ttrlt '"'""
poJa .
i" I oi.Ul• I ç(o fluactl r a· •• , ... ti rlt.
strl
Pti'I'SI•tl. '1Jt 110 Ottrttt 101 tftMitPtl 4tl IÇÕII ~t,.Sfl!

•-•••·f• ·

,;.it::.:"
1 ...

o••

·,.~J:,;.h;: ~3

,~ ,3!~1i

........,)~,.,·'i

.;·j

·l,

.~ l

.-7~-t;

. .-.:;

:• .. '"';,,

. .l

··'. . , ,

, -~":.!~

_·.t·:::~.!-·•. , • .; O.'ffri•••d• ... " .......

4 . .;:.,~n·,

D,...,. ..

,...•·'4ri •

~w

••

Tt1aracã• ~•• i'>,~-.trirf:o 4a •••••llfitan"1~ •
:rse';
...to)•"'" . . . . . . - ....................·· ........tp c...:
..., •• •• ·o-c1cte aact.at~ ... , ·
, .•.•.•• -CAP !TU LO XV II
OISSOLUÇAO, LIQUIOAÇAO E EXTIMÇXO

Saçio I
Dhsoluçio
Art. 206 • Ofssolwa•sa 1 co•panbta:
1 • do plena tllrtlto:

&) pelo tiratno do prazo de duraçic;
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nos casos pre•tstos no estatuto;

c) por

~ettberaçio

da

a~se•blita

genJ (Art.

136, nü•ero VII);
d) pela extstincla de 1 (u•) iatco &ctoatst.,
SI o •l•t•o de 2
.(doU) •io foro rtcanstttufdo ati i do ano seguinte, resulv~o
.ta Q dtlposto no Art. 251;
C'
verUtcallla •

ISStllblih geral ar41tnirh,

.1) peh. exttnç:io, na foraa da lei, dt autor!

zacio ,.,.

~··~tonar:

11 • por, doclsio. judie fi);,

IJ q•a•4o la•Ja4a I IMI COftltlt•içil, .. ICiD

'P••••t•

,.~·q•alquer

actoats,a;

b) quatwllo proVado ·que 11io. pollle. p.re'encltv

o

*''11 ft•. •• acão prop•sta JOt:..~acio•t-.stu que represen.t... ss.
(ctace por ceata) ou ••ts do capital so~taJ;
·.

'

"'cj •• caso

·tl

' .... ~ .._e.

•

respecttYil Jet;
•

- "1

coapetente,

~

•• -

...

~

de falinch,

u

fora& prevista ...
•.

t ·_;_

111 .. por decisio de autoridade a4aleistrattva
casos e na fon~a previstos e• lei especial.

no~

-.. .. :r '
· Efe·i tes
"' • ·Ar.t:.. 201 - A c:oapanbh·• 6-i sso-l•td., c:oaurwe •
.,....'SGIF&l~ ;uricltc~ ~tá .....exthlçioo,. coa o fia- d• proceder

· ~. ' .,

Seçio 11
,( .. : ·•J• · · ~ -:!.j.;,.a

~.)

· Ltqaidaçio-

~1. ";~·~ t• Jo ~.+ .·:"'" '''·
;,. 1 ·O', .-•.!>,., 1 ~í!liJ~,d.tçio. ~ID$

õ.i.:~•

t

;,.'t. . :2.ÓI .:_
5

4
L,;.;.,.

!)

~

•i

Drg~os

<•l'

••

dll. Coap.-af!ill

-:r... )

SUe•ctaado o utatllto;

~

·~.
•1

c~~~t~- i

•sseabli_ia 9ere I, ncrs casos do niiaero l do Art. 206, deter•!
...,. o
dfl ~) •ctu-Woi.Çio ~ •· aa.ear. o liquidante e tr coaselllo

..--e

,f.i lGI \

.q._ .._.....

fu.aç,~GRU du,ro~ate

o perto do de

.u_q~t,d~ç_io.

·~ ·. · · ~····· '"'P •~

f J.p.i..< A ·coapallt_... que ·uWer cons•l:A• -4• aU!
nistraç:io poderí ••nti-~lã~- co•peUndO • III• aOM6r ·• U .. tdÃ!

te• __o_ functon••••to do conselho fisc:•l seri pe ...aneate o• 1
pedido de acionistas. confor•• dispuser o estatuto.
§ Z9 ~ O liquidante poderi ser àestitufdo. 1
qu•lquer te11po. pelo õrgiO Que ·o tiver no•udo.
Lfqutdo~Çio

Judtchl

Art. 209 ~ Ali• dós c~sos previstos no nú•ero
11 do Art. Z06. 1 liquidaçiõ seri processada judtcialaente:
~ pedido de qu~Jquer ~ciontsta.
se os •.!!.
••iorta de actonist&s detx&rea de proaover
a 11qutdaçio, ou • eh se oPuurl·~ nos casos do nÜ•ero ,t JliA
Art. Z06;
M

atnistr•dores ou

~
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11 • A requert•ento do Mtntstirto PÜblteo. i
vhtl de co•untcaç:io da autoridade 'co•petent·e, sr 1 co•paahh.
nos 30 (trtntl) dhs subseqleates i dhsoluçio, · nio tntchr
·• ltqu.tdo~çio ou se, apôs tntcti-11, 1aterro•pi-1a por ••h de
!5 (quinze) dias. no caso d1 aHn .. !. do nü•ero 1 do Ait. -zoi.
Parigrafo ÜA1co - Ma liquidação judicial seri
obserndo o diSposto u ht processual, devendo o lt(auid&!!,

te ser

no~ado

p~lo

juiz.
O~.eres

do LtquidiRtt

Art. 21C- Sio deveres do liquidante:
I - ,uquf'far· t Pub11e~r a lt11 da. assnb·lii.geral, ou cer~tdio de sentençe, quê ttver dellberaaó~Ôu d.c!
di-do I• t tqut.Hiio;

lJ -arrecadar os bens, livroS e docuie•tos'da
co•panlltl·, on4e 'quer que

estejo~•;

III'· fazer levantar cte t•edtato, e• prazo nio
superior ao fixado pela asse•bliia geral ov ·peJo jiSil. o b!
lanço; patrt•ot~tal da c•paRhia;
IV ~ ul tiaar . os negõctos da· · co•panflfa, real!

.zar o atho, pagar o p1ssho, e partilhar o re•anescentt •!!.
tre ns adonht.&s;..
' - .. tttr dO• actontst1s. quaad• o;•ttwo nie
bastar par• a soluçio do passho. 1 tntegra11zaçie de sus
ações;

Yl -convocar a asse•bli1a geral, nos casos
prewtstos . . . let
ou quando
Jultar necessirio;
.
.,
.

.co"ca~~ata~

YU • coafessar a falinch di_coap1nbt1 1 pedtr
ROs,casos pr~vt~to~ . . ltt;

Ylll • finda • ltqutdaçio. su~eter i ass .. blitl
g11ral rehtõrio dos atos 1 oper.ações da Hq_utdaçio e suas CD,!
us ftnah;
Q~ra1

U .. 1rquivar 1 publicar a ata di •ss•ltlih
que ftouwtr encerrado 1 ltqutdaçio.
Poderes do liquidante

Art. 211 ~ Co•pete ao liquidante representar
a coap.Jnhia e praticar todos os atos necessãrtos i liquid!,
ção. -inC:-lusJve a1ienar bens •ôveiS ou i•õveis, transigir, receber e dar qu1t.Jçio.
Parigr•fo Ünico ~ Se• expressa autorização da
asse•bléi• gera.l o 1 iquid~~te nio poderi gravar be~s e con
tr•lr e~prêsti•os. s•Jvo quando indlspensãveis ao paga•ento
d~ ol:lrig•çiies inadiiVeis. ne• prÓsse9uir. aind• que para fiel.
litar • 1iquidlçio. -,.-. -•Üvidade social.
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o·enoain•çio da.Coaplnhtl
Art. 212 - E• todos os atos ou operações. o
deno•inaçio social ugutcfa cf,u pal!.

11quidante deveri uur •
wras •e• 1iqu1daçio•.

Asseab1iil Ger1l
Art. 213 ... O lfquidinte convoc1ri 1 1sseablêi1

grr•l ude 6 (setsJ aesu. para presur-lbt contas dos ltos
e openções praüi:-ados no uautre e aprlsenur-lhe o rehtõ
r1o e o b1hnço do esudo di Hquideçio;. a •"sseablih geral
podr ftxar. par• ess1S prestlçÕes de contas, pertodos aenores
ou .. tares que, . . qualq..uer c11o,nio serio tnfertores • l (três)
n.. supertotes a 12 {dozl) ••s•s.

t 19 - Nas ass ..blitas gerais da co.pan-fa ..
Jfqut4açio todas as eções goza• de igual dtretto de voto. to!
nando-se tneft cazes 11 rei trt ções ou 1 tattaç:Oes , porventura
exhte11te1 u relaçio is açõas ordtnirhs ou preferenchts;.
cassando -o est11do de )'lqutdaÇio. restaura-se 1 eficich du
restriÇões ou lt•ttações raht.hu 10 dtretto de voto ..·

I 29 • llo curso da 1iqutd1çio judicial. as •!
n•bliias gerafs necessirh"'s para dtlfberar sobre os inter-e.!
ses da 1 fqutdaçio serão convocad1s Por ord• do juiz. • que•
co•pete prestdT-las 1 r-esolver. su•arta•ente, as düvtdll a 1!
tTgios que faru suscitados. As atas das asu•blihs gerais
serão, por cãphs, autintt CIS, apenudu ao processo Judi eh f.
Paga•ento do Passivo
Art. 214 .. Respeitados o~ dtrettos dos crad!
ras preftranciats. o Jtqutdante pagari as dTvtdas soctas proporcional•anta 1 s• dhtinçio ln~ vencidas e vtncandas. •n •
.. relação 1 estas, co. desconto is' taxas bancirhs.
Parigrafo iinfco .. Se o atho for supertor_.ao
passivo, o liquidante poderi. sob sua responsabil tdade pessoal. pagar lntagraleente as dfvtdas vencidas.
Partilha do Attvo
Art. 215 - A asse•blitl geral poda deliberar
__ que_ antes de ultiqda 1 ltqufdaçio. 1 depois de p1gos todos
os credor-es, se faça• r-ateios entr-e os acfontstu, i pr-opo!
çit;, qu• S!t for-e• apurando os hlvar-es socfah.
§ 19 - E facultado i
assa•blita geral apro·
.~.-llr:_, pelo voto de 1ciontSus que represente• tOS (·noventa por

cento), no -eTniao, das ações, depoiS de pagos ou garantidos
os er-ector-e~. condições espectais p•ra 1 p&rttlha do atho '"!
•anescenu, co• • .atrtbutçio de bens àos sõctos, pelo nlor
contibi1 ou outr-o por e1a fixado~

216~

§ 29 - Pro!ado pelo actowht.a dtsstdente (Art.
§ 29) que u

condições espac.lats de parU1ha

vfsarae a
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fiYorecer a utorb, •• detrt•ento da parcela que IM tocaril,
Slf

tneatstisse• Uh .condiçÕes, Siri I

p,utflltl SUSPIISI 1 SI

aio coasu••da, ou, se. Ji. consu•alla, os actonhtas ••Jor1tidos. tndenturio os •taort'tirtos pelos preJuTzos apurados.._..:

Prestaçio de Contas
Art. 21& - Pate o passivo 1 ra-teado o atho
re•anescente, o 11q•tdaate canvonri 1 ass ..a.Jita geral para

a prestaçio ttnal das co•tas.
§ .19 - Aprovad,n as contas, eacerra~se •

qut4açio 1 a

co.pan~ta

1!

se exttague.

t 29- O aclo•tsta 'llhsideate teri o prazo'41e
3o (trinta) tltas, a contar. 411a ,.bl tcaçio. da ata. para pr0t10wer

Are·. 217 • O 11«1'1idante teri -11 •esu• riiPO!
u•ntcaalies-tlo ad•tnhtrallort- 1 os dewe.-es . .e res,aatalttttn
· des-: tios ad•tatstra41ores, f1-scats • actq~~tstas. sõst•t't ..rie ati
1 •a-'l:tn~io- C• CcNipaalllfa •.

Dfrofto

-·~•~or

aio Sotfsfofte

~ · Ai-t: 218 ~; E•c•rra4Í ··a ltqéit~ação'; ·, crHor
alo iattsfet to si ttri 'cltre'ttO de extgtr dos actoatsus., IRtll
tiFo''O',._to u "" c~idfte, nl o lfolto -· .;
IRo pof' .t'fti.,;,<Atft:, ·o dF propor coatro o lt"Jâa•• .;
fW> o ••â ,...... o âuo·. O ocfoo.hta
to
.ri 41refia · 4e·· llla•U'!l. na. deuts • a parcela qu• lhes co•..,. .;
c~litta ,alo.
·

•1-l•..

-•ta._

•ci•

.... :;-::·

! .·"\)ti

•

. SoçiO ii L
Extfnçio .
• ;.-:'~" .... o

~""·Ã;t~.,219-

Extt•t••-s•

1

c•pa•lllh:·~-o.) ... •;
.

,.,'I';M/)~

I - peJa eacerraatnto da lfqufdaçio;
:i.·.·

CO.

·.o:- ;-:i'.·"'

~.rSiO'

•.•tt ·-.·p•l•· t1cwporaçio •• fusio, 1 ptll ctsio
p~triaÕnfo U 0utr11 SflCitdadel'.

i:l• tido •

CAPtTULO XVIII
TRANSfORNAÇKO, INCORPORAÇKO, FUSKO [ CISKO
Stçio I
Tr1ns~oi'llaçio

Conceito • for ..
Art. 220 - A Í:raasfol"llaçio i a operaçio peh
qual 1 sociedade passa, hdepeadentHeate de dissolução 1 1!
.flllltlacio. de •• tfpo para outro.
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Parigr•f~

105

prec~r~

ünico -

A

tr•nsfor~~çio o~edece~i

tos que reguh• a couUtu1çio e o rttfstro

~o

tipo

• ser adot1do pe1& socied1de.
Del iberf!çio
Art. 221 -.-A tnnsfor••çio e~igt o con:sentf•ento ~nini•eo c.-oS: Sõcios· ou •donisus .. uho se prevtst1 no
esu'tuto ou no contr.tto soch·l .. uso •• qui ~_.,õct_~ df·I.Sfde!
te teri o direi to de reti r& r-se d.a ~Ochd&d4.

.. .

.

P1rigr1f0 único.- Os sõcfos pode• renunciAr ..
no contrito soci•l. 10 direito de. retfr.d. no casô cie tnn!
for••çio e• co•P•nh-11 ..

Direito dos CredOres·
Art. 222 - A trlnsfor••çio .nio prljudfcari.
~•.ct~l;l-f::lgu• ••os dfre.itos dos credores •. que conthuario, ati
o plg&•ento integr.al.do.s.seu~ cridH~~ .. coa .4~ llellllf,.llr"l!
tiu que o ti'po aaterf!':'.dt ~~~ieda-de lhes 'oferect..
··Pa~itráfo·üntc~·- -A .falência da
sociedade
S'Oille•te produzir I efe'ltbS · . . r•laçio.aos.·siictos
qUe·.· nõ;,'tipcr atttertor·.~ e· eles -estaria• sujettCJS'• se _o pedire•
os tttul.~res de cridt tos anteriores i traM-for••çio...- e•SOIIif!!
te • .e~te-s b.nef.fciari •.
'ti'al'l~fo'riladl

Seçãe 11..
lnc.orpqr•çi~ •. t:vsio
Co•peti~cta

1 Chio "
e-Processo

Art. Z23 .. A Incorporação. fusio. Olf.' ctsica P!
·4 . . ~er operad.ú ••tre· socfH'&dls· de ttpOs tguats ow difere!
tes ~~ dft·er-iiO
deliberadas na-" for•• prevista para • a·Jt•n
çio cro.Su,..esp•cÍti'vor. est~~~tos. ou- i:ontrato's~ SoC:i'ts.~-

s;rr

f 19 :• ·ltas· opertções •• que houver crfaçio de
sociedade serio observadas 11 nor•as .regutado~s cla-constttu!
çio das socttdldls do. seu tipo.
,~ § 2~ - Os sõctos ou aciontstas dts socted1des
tncorp.arldas. t:_undtdas ou cindtdls receberia, dtreta•ente da
co.,tQ.kta· e•i"sora. as ações que lhe$ coubere•.

Protocolo

Art .. 22• .. A~ condiçõ•s di incorporação, f!
sio o~ ctsio coe tncorporaçio e• soci•dadt existeAte const!
rio de protoc_olo fir111ado pelos 9rgãos de ad11inistr1çio ou s!
cios dn 'sociedades inter"@Ssadas. que incluiri:
I - o núaero. espécie e clus• d1S 1ç:Ões que
seria atribu'id.u e• substituição doS direitos de ~ócioS que
se ext.tngutrio e os critirio·s ufflindos Pira dl'ter•inlr u
relações de substttuiçio;

II • os ele•entos 1thos • piuhos que for•!
rio cada pareei• do p&tri•Õnio, no c1so de c1sio;

III • os critérios de &v&l hçio do p•trt•Õnio

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 1995

- 681

lfqutdo, 1 data & que s~ri referida a avalfaçio, e o
to das variações patri•oniais posteriores;

t~at•••!

lY .. a so luçio a ser ado tida quaftto is ações
ou quot•s do c a pi u 1 de- uaa du socted.ades possuldo~s por •! _
V - O valor do. C.Jpitll diS SOC.iejiades ,I serea

crhdas~ov do .auaento ou reduçio do ca.pital

.

das sociedidu

que for•• parte na operação;

YI • o projeto ou pr_~Je.~os de 11 ta tu: to, ou 411
'•

.

11tenções .estat"t~~hs, qU~ diveriÕ·ur ·,,_u::aviu~Os._Para ~fet!
nr a opençio;
Y.ll
J•.lt• .• operação.

.~

todas u

deaa.1~ e;on~i~ões

•••

a..- esther '!

Pl~ltrafe·ú•fce • •• illér.S tej.tte•êi •~•L
'iluãçló seP:ia·•Íuftc ..4ol·per estt•itfv,:~·., ' ... ···.t"'')ftt ::- .. J
Jyst1ftCaçie
.,,P •"~
.lrt.. 225·. •. As ... e,.raçiHt •• t•c•r~NPa~le. f!
t sie.re. ctsj~ tHi•· ••~.. ~'fi I• ~. ~e\t.bera~i!l -· 1 119. .11!! I!
" i · clls
lawrusadas.. ..•.•~H J"'~f!afip. ,._ ~1
serio eapostol4;""""~ :·
·~Jo.;.s c·H ;q••u ''-"'l ·,i' +:.,".,.

<:_.,...,._,

1

re~se

---."' • •

os .utivos ov fins da-aperaçie, 1 • tate
cottpa•hi.a Ra ~ua rei\intio~
J •

ela

·'i

:-~.J.~ aç}e.s, qu_c.: os. •c:io_•t~s.,.ta.~!.l P!'~flr~.J•c..,tlh
recebe rio • ~~ TAZ~!fo. P~,a,.""• ~o«!;,ff~~c:•#"•a-~Of~ J>!..v~•-.u4_tr~"t:tos,
se ttrewt UI~ ·
.· ·
--· · •fú~~~·--.: coiiP'o~~ftio•,.\põt:-;-a ~,.,.acie, •et•H• ••
p•ct~$·r ~ca,..:,;, -~.~ lti•s ~-·do ca,ttaf ·'dai
veri,; '"~i'ís1: .,.:;::· .. -.....~tftuiçtd' 'hr~qfs'"lro··~.v.~rtfÍ •
.,.,~-.!1. "'~.?ob ... r "= •. ·.J•P·:t•-..-: - ·-:. t ·
·
-

l:._.....W.,..,..tf;.;

.

tt·

~t•t• sf~ot·lJQIW''I:I..,

,.......... M

nllillllllth8 .._ _..... .. __. t!_

4•••••

..:PIIf-M,..tN •HIWctoat.s.., tltl'aW.-te.A• ... -<:'' a tif
••u
·•:~:~J · ~.JI ,,c,.. i'onnçio 'do êa,ttãWJUtnl)~ ·., •"'•oi i,
1 t•c·~~cl_.., f•
·~ ., .. lls~.e' 1 i u 1"rt~···i2' .. As· operi~iei ..>
sio 1 ctsio .,..~·ac~· 'Póderio ser efettwa.r•• ~..~! 'i.,..;tcs'efl,ri
~Hill s. o.,...,rt~GJr; •••a.4os. data,.illarea:'••• • waleP •
H
,,.•..,..... ""'#Urlaia_!es. n..,p~ a ....., ·~-U~IIII)I.,
çJo •• c•pttal socta.1_ i, ao ••aos.,, ta.al. ••. 8~
til a rea1tur.
§.. 1t • As ações ou quotas do captta1 d~ soc1.!
4a41 a ser incorporada que fora• de propriedade da c•,antata
1ncorporadora poderio. confor•• dispuser o protocolo de tACO!
poraçio. ser extt•tas, ou subltttuTdas por ações •• tesoura
rta da 1ncorporadora, ati o lt•tte tios lucros acaaula4es e r.!
serw~s. exceto a legal.
,:.~..-

4e•

t•..;,

"""cf••!

t 29 - O •lopooco •• t 19 apllcar·••·l aoo •!
41 fusio, quaa4o uu 11111 soctelllatles fuadtdas for 'roprte
tirh III• acias ou quotas 1111 outra, 1 de chio c• t11corpor!
cio, ........ a co•pan•ta que incorporar parcela do patrt11Ôn1a
101:
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• · cilltlfU fer praprfttirh de açõ•.• ou .q11otas do captta1 41!

ta.
hcorpoucio· · ·
· Art. 227 - A fncarporl!;io i a operação Pt.ll:qual na ou •ts •soc-t'edtdts sio absorvtdu por outra, qu• lhes

IMCtlllt

~

todo• os dtreftos • obrttaçõts.
§ 19 .. A asst•bÍiil geral· d• coapan.ht• tncor

p~ralllora': · se aprovar o pro~oC:oJo 4,: optr-aç:io~ dtvtri -autor!
zar o aàltnto <fi up1ta1 a ser su&scrtto 1 rea11zidci pela'h
cOrpOracta ••cftaate versio da seu patrtmõnfo Uqufdo, *' .
...,. 11 perttos que o avaltario~

11!

·~ 29. • A so·chd.adt qtlt'_Jiouvar' dt ser fncorp!

ratta.- se· llllrOiflr o pi'"'O'tocolo cta· optraçio, aatOrturi ·~tul' a4
8t•Rtra4•r•• ' JJrattcarH os a·tol- •tcessi.-tas· i tncorper;
ç:ie •. f.C)IIhl I IUbSCrfç:ã. do IUIIIt:t IIII t;apttal illf:.fac,rp_i
r:a4ora.·

f 39"'•' A~ova4os·pe.h. ass••Jih ge.ral tia i!
tor,.rilftto · • lbdo• da eva llft~io· •· •' tnctPJeracio; ~·~•t•!
~,., • ·1•c•ritor·a•i\ co•J•t4ad~ ·i· ,,.i . .·fi-a· '"•••••. Oi~ ar.- i v!.
Hat•

e•

IJ~IIIJtê:a;io

dos· ateM ..4a

tnc.arporaçio~n: ,,~.

..,H

.f•se.,
..
lrt. 22'1 ... A ,fusio i. a. opereçi.a peta .qt.al se
~
... •;• ·c-·--- ' .
•
••• •us.' Otl
socfeciUes para fo,..ar s.ocildade nowa. que
11111 i•êa4'er'f'ft tb40s- ••-. 4frettos •· ob~;tíaç~s.• _,.; · •.:.~:h
..

·••ls.

\ _,_..... ,.,,.,.. ~•"' f· _lt ••..'- ~ss .. ~tlta 91_ra1 de u.da· ~cO.faftl.ta.
~·· ..,...~~:~-~·Joco1~ .(.1., f'f_lio •• tltYtri ·:ftOIItlr o._..s ~e.rt.t;O..S-.

N• t\lr.Ja, ~.JI~tr,t ··~ ,.,.. n qol4o_s

q••

.d... douI.. • ..,~~.~~·d,~-~ •.
· ~- ..~·~ ·
f Zt - Apreseatatlos os· hutlos.- os ad•"J.f,s.tra
• • • ......_,..,.. ..S -siotw .., ·aciOftkt&l! du soei nados ·.,,.;
11M 111_.Jite eerel; .--4eles t.;.ari coMect ..ata • NMhe
ri u11N' a·ca•i-l~ttttçio.41efta1tha da noYI socteda4e. vHa4;
a._. ~~CJ•~•:.I" a~foaifta.~~ ~Otar ·• Jaud·o de t'll1iaçio to patr!
~·-••:. 11~~-._t411,•...411~'l!!~,ie~-~41~· d~ e~ue f~z•• par..te.
tonttt•ttla • ·u.,a c•pa•lrfa.: ·filniU!
arqvt\talllflltllJ t a
P•.'1 H:ó·çflf 4s i.tos· ,.. f•si.;.'
'!1.:.

c;.S

. : . ,,.

,.

:r'101 t"'St"·:..:

an:"iir1~'11-ot.· achlt*fstralfOres pr01tower •

Cisio

Art. 229 .. A c1s~o i a operaçio pela qual a
co .. panhta transfere parcelas do seu patri•Õ•to Pilrl u•• ou
••is sociedades. constttuidas para esse fi• ou Ji extstentes.
~attnguindo•u • ... co•paahta cindi di, se houver wersio· de t.odo
o seu pAtri•Õnto, ou dividindo-se o seu capital, se parcial 1
wersio.

~ 19 ... "s..i p·re.JuhO do dhposto no Art. 2~3.
1 so<!'tedade que absorver p1rc.:1a do pitrt•õafo da co•pa•llia
'ciftdtda Súcede a. est~ ríos ~treUos • ob~igações r•Jrt10III4tts
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no •'tO. da c.tsio~ nO caso de c·tsio ca exttaçio, as soctedades.
que absorvere• parcelas do patrieõaio da co•paa~ta cindida su
cederia a esta, na propo~ç~o dos patrt•Õnios ltq.tdos traasfi
rid_os. nos.dtr,ettos.e.abf':iiJJÇÕes aio t'lflacton•dos.
§ 29 - 111 c ui o 'c• ••rsio de parcela· dV •it!.
trl•Õnto. •• socted•d• ·••••· .a. operaçio seri deltberMa. peta
·~se•blit~ geu.l. da co•p.lna.tJI. i."''u de J1flt1ftc"açio que 1,!!
chd.ri .u. \"for•açõ~s de. que trata• os nü•eros do Art. 224; 1
···su•~li,ri•, ~!! -~ apr~!·-=~· •!'~•-:~· .-.s. .. perttoi -~VI ~-~~li~ ri~ 1

parcela do patri•Õ•.to.a ser .traastertda .. 1 f.uac:f'O"arf:
seaboli·t~ ele <:otM:tttulçio:- d ..•
.çoÍ.panta.h..,v

-..,a:_ .

.c"'t: ;!

f. ~9· ·-: ~~ cf'ciCr. c~. wer\io d! pArce'h :d"e ·Patr!
e• -SOctedad~ Ji. ezhteua. oltedeceri is llbpoJ'f~~~;·~!
'bre ,jiM:orlfor•çid' (Art._t ZV)..,...uf.l .••. ~ ... ··: •
· · ··"' ....

aõn~O--

;z,J1J' ... ~.· "'·" ·'tf·'i~. ~.' ·f

·,.; .;__ rietfYUe; ·=w ·ctsio _·CotiiXthciD'*êla·: .C.

··;.nht~ 'ct-fttitd~, C~'birt"'ã•i adJíf.tstr'•dor•~ das ·s-~feft1H·ttti;
Úwuoe • .;,.;:;;:Ido' PA.i-"<:íhrl ~ s'iv:siat'rfoiofo ·,.......,.; .• .._,
n•ente ·.~ 1'. • pu.b.1 t.:I'Ç'io.- d.os_ •tas· .d.a. ap,t'ICii.;. ··~ cta.i:-0. "~
são parC:hl do opatrt•Õttt. •. esse -4ewer caberl. 101 MaiAlsir:&cfO
res da Co•panllir ctn.-Jda ~ ....- M :..Ue' ,,_sCtrwer-.1\ai-celã 4D ,~.,.. P!
t.r~~~Or':l H.~..,· r.!l ..~.:.. '"'"·.;. :"' ·
.:'"''

·-t:•!

t

:;~ ~~'t _·Q }' ·.v;.S.Gr,- ~-•cie•-' tatagr"!_-.tzad~. «;011 ,pi!'Çe~&lf

'dlo.N&r....,l!l><."•;,-•toJtl~ d~~·'""'...,.•"' •~bufda.~., a ·' ...s1
......;.-.,;.~ r..--tatÇiac.ia,a.çià eiKioói,:s, ..,..'.'p'r'e~io
~..- ,............ .-t.~ê..~~·.. ., :.;.·,;c.t· ~·J..:~--;al- ~·~ -l~~-;.~ S&ll ·c:.'s-1
·-· ..-.~·-. ····oht:r +ll,:"..ajto,.~ lat.t.r.#Jl~t;. t\ .,..;;·i6P•~,., .... ~
.~. •. :· "-·' .• Art'. 230 • O ai:toofs't• cltut"ftoto .ÍI'·'II•Hbora

..

'~•'41\~tjriK~ "c"tíle5rpora~irr·'ta .;.. ,,.Hr~·
••tra soe la~;
~.u!i.Oii:tutlo•w•tf.éjoí~;t~ 'JI~rot-to .n- .-tfrti>;*ti
·~·fii:iiriti'Í'íleH8.tli4 ió tilo,;de•soid\t{ilai'(hr~•u11:t•·
•t~:~.-l":illlo.l'rot .,., .,.u,: ,~:,. ... .:.s. 11 ~.;.r ,., •. 1 ~ú., ..:!-;);:::~í,~a
.~.·- ...... ,_.f: ""·' •.·
• ·.:..
••
• • •••
~~
,, • • . .

4•••.;.,;

~-•ll''\.•••n "''•••tNfe,loiko>··• , .... 110'1" ecex.,.1ot•.b•

~fif•~•itii•l'éiti•••·•·~·• ~; · pÍIIIttcOç••·· ..,,~:..... ..,,4-"'';

qtt .,,.,.,...

•jJHtaoala ••••l•fttttcawi•"làtoa•••fieó -

,....Htt ·••llpN..J .,..~••-••ls•

o

••••••(. n•i ~••••._., .. .,;~'!

... ç:ie ·vier· & efet:har·••·

. o)t.o~:

Dtrettas 4os Debelturtstas
Art. 231 ·• A t•corporaçio, ~vsio •• ct-sia da
co•pa111tta ••fssora de debi11tures .. ctrcuhçia depe•tlerã d1
privta aprovaçio dos debe•tUrtstas, reunidos •• 1ssea1tlita e!
itectal•ente COIIVOCid& COII esse ft• .. ·

.
§ 19 .. Seri dtspe•sada a aprovaçio pela ISSI!
bllta se for assegurada aos d.-e,turtstas que o desejar••· d!
raate o ,razo af•t•a 41 6 (sets) ães•s 1 contar da data da P!
bltcaçio dis atas das asse•blitas. relattvas i operaçio, a re!
gate das debêntures de que .for• tt.tulares •.

f 2t • Mo, casa ·do t 19, 1 sociedad• ctndtda 1
M-s•cteftdas.que absorvere• parcela·S· ·da seu patrt•ô•to re!
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•••tl-.rie. ·se1t41ar1a••lltt 9110 reit•t•- das tlebiatures ...
Dtret..tos. dos Cre4!ores n.a_ hcorporaçio ou Fusé.
Art. 232 • Ati iQ."(siCIIAtJ) dfll depois 411 P!

bltca4os os atas relativos i tncorporaçio ou i fUsio; •

cre4~

anUrter ;.,. eh. prejutltca41o p~41eri. pleitear Jutltchl•••t• a
•auJaçi.o. 41a ope.r.açio; ftatlt o praza,. tlecatri 41o tltrette. 1 Cr!
dor .qJI• .. ttio o. tJper eatrJ:Hio.

i 10 - A ceasttaaçio 411 t•porti11cta H· Plt.!
•ento prtJutltcari a aaulacio pltttta41a.
·
j

29 " Saa•o. !114011 ••. a •tvtdl, a IOCiadada

•era t,l!:'aattr•Jillll I l~tc-.cie, IIIIP•atl.tadQ • SI

O,

'~

'-:'OCISI~ til

aaulaÇia.

i 39 -

Ocor~eatlo,

•• praze-deste arttt•• 1 f!

li~tcta

u sociãtlatlt taçf!rP.•.r~tlora CMt tia socte.-a411t ••••• Cl"•!
quer cr•••r a~tertor ttri o· tllltrette'I!Ae llit'tltr 'a' sé,AriÇiti 41••
patrt•iatos. para e ft~ 4e ser.. os cri4ttos Datos ,.111 '•••
••~

respacttwas aassas.
btrettel ~ói Cre~erêi •• Ctsie

e•

lrta 213·- •• ctsie
ex_t_t~ç•-..411 .c~"~-··
cfn4t4a. as socft41a4tl ••• ,,,.,..,,... parcelas 4a ... Jltrt.e
11fo respo•;eri.. soU4arta..
111111 o'rttacões lllta c_,ant;
extt'lila:·· ·a c..:,...,. •. ctll4lt4a
sultsistfr • as ,.., a~sor••
'rea paP'CihS. ... SIY 111trf~1f1 Pll,.ll4ttrio IOitlllarfaMitl P!

•t•
q••

tas. oWttac:_ies 41 ,'rtHtra ••tertortl

i

cilioa

.Parisrafo M•tce-• O ate 4e ctsie Jarcttl- ,..,
11111._ as. socte41a41es que.a ..ser.wer.. _,arcelaa .4e lt!
.trieiate •• co.J~•••• cta4t4a serio rlllllo•si•ets a~te~s Jt}as
.ArfiiCÔII·q•e l111es forH _tra•sft:~f41as. IH soU4arte4a41a ••
·tr• i.t" ..;"* -•·· ·c-..a~llk. ct~.it41a .. ua •eise. use. 11•11111••;
~....,_ ,YhlrtN·,,....,.; ·se-· ,,.,. i _estt.-la-çie . . . relaci• ••
_s._.··c~»••~ -~·· '" aãun.,. a socteilla4e •• ,,.,,., ••. to
(nOwNta) ••••~• coetar •• data •• pubUcaç:io 4os ates~ M. C!
sio.
.,.

··~•1ar

- Averbat;io d& Sucessi"o

passa41a pele rlt1stro
elo coai,.cio. · da tacorporacio. fusio o• ctsio. i CocueeRto 11!
·itti 'pare 1 iveP"blç:io~ nos· rttUtros p;;,ltcos co.,ete•t••• ••
~uc.ssio. decorrente da ooeraeio. •• ~•••• 41re1tos • ••rtt!
ções.
Arta 234 ... A certtdio.

tAPtTUí.O lll
SOCIEDADE"s ~ ECOIIGIIIA IIISTA

Latlslacio A,llc(wal
Art. 235 - As-socte4a.tes a•iat .. s H ec•...i•
atsta estio s»Jettas L esta Let •. s .. •r•Jwtzo 4as ~ts,.at~i••

esaectals •• let f•••ral.

-
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"I ..1'9 .. As ·c•~taltllta• aliertas: llle •cn•t• •••
c.a •ast.ie-. ta•llt;. su.J.ei~u. i•·••rMs ea.-4t41as ,-.la C•tssla.-4;
Valeres

IIM•ltlr~os. ••

f' Zt • 'Aa' u ....WIU .,. •••'"JerUcl_.r... u
•IHrÍtlrloaene; :01. UCIHIHà· q ec-··•li
ta. estie ••~•ttaa •• •ts,.ste .Restá Late.. seli 4:à. ••ceÇ._ ff"•

Jllrltii'Í~

b1

•4aht Na-te• ca,tt.te.

-

CoostiCul,ie e Aqohlcie. 4e · Ceotrele

Ari; b• •· Â"ceosiitoitcfe.A' c.._.•llte .,_ ece
..... •fato ·ile;óõ•e' ~•· lirfwla ooitertl•fie leitllletlta~ .·
I.À

Comissllo de ConstitiJição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº- 123, DE 1995
(Nº 4.645/94, na Casa de origem)
·
Al.tera dispositivos da Lei n° 8.436,.
de 25 de junho de 1992, que institucionaliza
o
Programa
de
Crédito
Educativo para estudantes carentes.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - Os arts. ·2°,

7~

5° e

da Lei n° 8.436, de

25 de junho de 1992, passam a vigorar com. a seguinte redação:
"Art. 2° - Tem direito ao beneficio de que
trata esta lei o estudante comprovadamente carente
- matriCulado
credenciada

em

insti tuic;:ão

pelo

Ministério

de

ensino

da

superior

Educação

e

do

Desporto para participar do Programa.
§

1° -A seleção dos candidatos ao Crédito

Educativo

será

feita

encontram

matriculados,

na

instituição

por

pela direção da instituição e

comissão

em

que

se

constituída

por representantes,
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escolhidos

do

democraticamente,

corpo

docente

e

discente do estabelecimento de ensino.
2° - O crédito educativo abrange:

§

r

educacionais entre 50%
(cem

por

cento)

do.

encargos

(cinqüenta por cento) e 100%
valor

da

depositado

semestralidade,

dos

financiàmento

o

mensalidade

pela

Caixa

ou

da

Econômica

Federal na conta da instituição de ensino superior
participante do programa;
o

IÍ

estudante,

financiamento

no valor de R$

da

manutenção
(cem reais)

100,00

do
por

mês.
3°

§

que

trata

o

extensivo

-

O financiamento da manutenção, de

inciso

ao&

do

II

estudantes

parágrafo

anterior,

comprovadamente

é

carentes

que freqüentam estabelecimentos públicos de ensino
superior .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Art.

5° -

Os

recursos

do

Programa

de

Crédito Educativo terão origem:

r - no orÇamento do Ministério da Educação
e do Desporto;
na destinaÇão de parte dos depósitos

II -

compulsórios das instituições financeiras

no Banco

Central;
III

cento)

da'

-

na destinação de 60%

renda

liquida

prognósticos

administrados

Federal ,

como

bem

procurados
prescrição;

pelos

dos

concursos

dos
pela

recursos

contemplados

(sessenta por

CaiXa
da

dentro

Econõmica

premiação
do

de

prazo

não
de
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na

dos

687

-financialllentos

concedi.dos ; e
V - em outras fontes.
1o

§

- •• Nos

próximos dez anos , os recursos

orçamentários desti.nados pelo Ministério da Educação
e do Desporto ao Programa de Crédito Educati.vo não
poderão ser inferiores aos aplicados no ano de 1995,
corrigidos
na
mesma
proporção
do
índice
de
crescimento do Orçamento da União.
2° -

§

financiamento

Na distribuição das vagas para o

dos~

trata o inciso I do
dada

prioridade

encargos
§

educacionais,

de

que

2° do art. 2° desea lei, será

para

as

instituições

de

ensino

superior que mantenham programa de crédito educativo·
com recursos próprios .

.

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ........... .;. ... .
Os

Art.

' financiamentos

serão

concedidos medi.ante contrato de abertura de crédito,
nas seguintes condições:
I

liberaÇão

em

parcelas

mensais

ou

semestrais, por prazo não superior .à duração média
do curso, estabelecida pelo Ministério da Educação e
do Desporto;
II - um ano de carência, contado a partir
do

té~no

ou da interrupção do curso;
III - amorti.zação em pagamentos mensais em

prazo máximo equivalente a uma vez e meia o período
··de utilização

do crédito,

a

contar do

té~no

do

prazo de carência;
IV - juros máximos de 6% (seis por cento)
ao ano;
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V - atualização monetária com base na Taxa
de

Juros

a

Longo

Prazo

-TJLP,

ou

outra

que

a

substituir."
Art.

2°

-

Esta lei

entra em vigor na data de sua

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

PROJETO DE LEI N° 4.645-A, DE 1994
Altera dispositivo da Lei n9 8.436, de 25 de junho de
1992, que "institucionaliza o Programa de Crédito Edu
cativo para Estudantes Carentes"; pendente de pareceres das Comissões de Educação, Cultura e Desporto; de

.

-

Finanças e Tributac~o· e. de Constituição e Justiça
de Redação.

e

(PROJETO DE LEI N9 4.645, de 1994, tendo apensados os
de n9s 142/95, 501/95, 638/95, 932/95, 1.031/95
e
1.042/95)

O Con~ Nacional decreta:
Art.J•-

2S.-·_,.,....
•• .
....... •z-.-•........,•r•r
.............

- -. . . . -l.oõ . . . . . . . .

4".-• ...... rodaçto:

-···-- --...--.....-, ••• Jfe _ _ _

~

-~....._..

-Joi.

....

. ---çloo-locidolpoJa,.-loi".

~-- . . . . . . . . . . -pablicaçlo.

r

.....

o....,_~·~•QoldiloEt

:· .. ,...rs r

c.....

- · .. - - - - - p o l a p a
Jt _ . _ _ , . . _ , . _
Mi ;'
M
;' iao-cnlaicalollafa .._olopor•-•,.n.,:tE•;Io-fa•
•IIJ"fafafa-;.oao- .....licolho"-poloo--

= ·

--·-·-~-···
•-J.aiiD•;w........_

.,._......

i

*r',.,.._...,.

r
,o,polo--.e
e· ;•cp•vttmatripdolalb
'
o ano
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A+•• .... ;'-Joi--a~
..._._,_..,.
............ ..,.._,...._..,., .--~
Liliapa • ....._.
IDM • ........
WKiilt • "-'.ttcio,lGispu, ' •· ~a
,.
e t' - · - ,
.L•.._..._

......_ar-. .. •
'* • ._._.
___
,.__
......
,olõliw,,..._._.
.........._....
-·· ........

_

~

.

·~ 06.94

"lEGI::iUClO CITADA
LEI N! S.-131, DE 26 DE .JUNHO DE 111112
IutiCfle:ioulla o~ de CNdlllJ

' Edacati ... ,... . . . ,..,_ catH. . .

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
F - aaber qaa o Co......,ao Nacional deenta • .,.

o~.~~eiouo

a~lal:

Ar&.· 1! Fica iiiiRituído o Procrama de Cridito Educaüvo
,Para astadetn do earao llJ!ivenitúio de llf8duaçto c:om Near·
101 ÚUIRficieatn. próprioo ou familiano, para o eaotoio d e -

·-doa,·.

.

Poderi ..,. titular do beuefleio de q11e trota a preHIIY lei o eota4aDta eomprovadameato CU11Dto • eom bom d..
-pellbo aeadimieo, deode que otooda a ....,.temeataclo do
proc:rame.
1·1! A nleclo doo illoeritoo ao beaefleio de que trota nta
lei ..,.. falta pela dinclo da illotitaiclo de eaoiDo 011perior, iaa·
tameuto eom a eatidade muima do reprenataclo eetudaatil da
ea&idade.
f
o fjn•nci••U&o do. eneuaoa educacioaaia pod.er6
variar de triata a coto e eiDqQaata por eeto do valor da mau•
oalldade•
Ar&. 2!

r

• .... 5 . 5 • • 5 7 . . . . . . . . . . . . , • • • • _ , . . . . . . . . -''"''~. . . . . . · · · · . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · · , , , , . . . . 5 5 • •
•

•

•

•

•' ,, 5

.. ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

__
• - - - · · · · · · - · · · - · · · · · . . . . . . . . . . . ., . 5 0 • • • • • • • • •

(As Comiss6es de Assuntos Económicos, e de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 155, DE 1995
(Nº ~0/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo, celebra-do em Brasilia, em 12 de julho de
1994, Suplementar à Convenção. destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada em Brasiiià, em 21 de
agosto de 1980, entre o Governo da
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República Federativa do
Governo da Noruega.

Brasil

e

o

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Fica
C!l~ebrado

aprovado

o

texto

do

Protocolo,

em Brasil ia, em 12 de julho de 1994, Suplementar à

C?nvanção destinada a . Evi. tar a Dupla Tributação a
Evasão

Fi.scal.

em Matéria

de

Impostos

sobre

a

Prevenir a
Renda

e

o

capital, assinada em Brasilia, em 21 de agosto de 1980, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e

o

Governo da

Noruega.
Parágrafo único

à

Ficam sujeitos

apreciação do

Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do
referido .Protocolo Suplementar,
caupljm~Gntares

Consti. tuição

que; nos
Federal,

assim como quaisquer ajustes

termos · do
acarretem

inciso

I

encargos

do art.
ou

49 da

caupromissos

gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vi.gor na
data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrãrio.
JUJSTI F IC<IÇAD
l'Wiensagem n!!

758, de 1994

De <CIIfcxmidlde com o di3pooto oo artigo 49. ilx:i!o

..-ac<llllidençiD
Seallor ll!il2ioiJo Eslodo

I. da Cmlllitrriçlo Federal.

de Voau E:m'Pn ;u - - de E'lp"'içJo de - do
de
du Rdlç&os Exl<rion:s. o -leDO d o - cdobndo em
Bnalia. em 12 dejulllo de 1994. Supiemelllltl
destinldaa E>illra Dupla Ttilla!oçlo
e ""'-ir a
FiJcal em Maltria de lmposroo sobft: a R<ada e o Capilll. ..,._ em
Bnalia. em 21 de II80SIO de 1980,.,.,., oGow:mo daitepl!blio-. !'edmlivado Bnlil e oGow:mo
do ReiooclaNoruep.

E....,

Coo....,..,

Brasma, 20 de seteni:lro de 1994. - Itamar

Franco.
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EXPOSICAO DE H.OTIVOS N9 443/z.!.RE, DE 13 DE SETEl!BRO DE 1994, DO SENHOR fiiNISTRO OE ESTADO DAS RELAC0ES EXTERIORES:

Ezcelentis•iao Senhor Presi4ente 4& RepUblica,

c

consideração de Vossa Exeel~ncia o anexo
Protocolo, ~irmado ea 12 de julho de 1994, Suplementar
à
ConvençAo
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evas.io Fiscal em. Matliria de Impostos sobre a Renda e o capital,
assinada em Brasilia, em 21 de aqosto de 1980, entre o Governo da
RepUblica Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Norueqa·
Submeto

2.

A

E~tretanto,

royal. ties,

à

Convenç.io tem prazo de vigência
indeterminado.
para os dispositivos sobre d.ividendos,
jures e
triDutados por aliquotas reduz idas, o par!!~a.to J ( b)

· dO Protocolo
especifico e
expirou em 1•

anexo à Convenção previu um prazo de viqeneia
líaitado a lO (dez) anos, cujo perioào inicial
~de jan•iro de 1992.

3.
Face à decisão de ambas as partes de reviqor•r as
disposiçães mencionadas acima, acórd~u-se que elas passarão a ter
viqlincia, com o. mesmo ccnteúào, a. partir da data de entrada . .
vigo~;

do· p-resente Proeocclo,

J?r.O~esso.-~e rev~S:ã.c

por um per::..odO ó.e 3 ('Crês)

anos.

O

completa da convenc;:ão jâ foi inici~do.

4.
Em vist~ das razOes exposeas, considero o Protocolo
sUplementa'r merec-eâor .. da aprovação do Poder Leqislat"ivo e, para

'Canto, jun'I:O à presente Exposição de Motivos o .~nexo. projetÇI, de.
Mensagem, com vistas a seu encaminhamento ao conqresso Nacional.
Respeitosamente,
CELSÓ L. H: AMOR:nl

Ministro de Estado das Relações

~xterippes

PROTOCOLO SUPLEME_trl'AR A. CONVENCAO ENTRE O GOVERNO DA REP'OBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO DA NORUF.GA DESTINADA A
EVITAR A DUPLA TRIBUTACAD E PREVENIR A EVASAO FISCAL EM MAT~RIA
DE IMPdSTOS SOBRE A RENDA E O CAPITAL, ASSINADA EM
BRASfLIA EM 21 DE AGOSTO DE 1980

o

Governo .da, Rep~blic~ Federativa. do BraSil
.•,

o Governo do

Desejando_
República Federativa

Rei~o

da Noruega,

-~~lementar

do

Brasil

a
e

convenção

o

~overno

entre

do

o

~eino

Governo da
da Noruega
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De~tinada

a

Evitar a

Dupla Tributação

Mat&ria de Impostos sobre a Renda
Bras!lia, em 21 de aqosto de 19BOr
Considerando que,

Outubro de 1995

e Prevenir

a Evasão riseal em
e o Capital, a~sinada~a cidade de

de conformidade

oom o

parágrafo 3 (b) do

Protoeclo anexo i Convenção, as liaitações quanto às al!quotas contidas
nas disposições dos paráqra~s 2 e 5 do artiqo 10, dos pariqrafos 2 e 3
do artigo 11,. do pariqraf'o 2 (b). do artigo 12.• bem como do parâqrafo 4
do artiqo 24 da Convenção expirara. no dia 1 · de janeiro de 1992, ·e qus
foi iniciado o processo de revisão completa da convenção,
Acordaram que

passarão a

rlispo~icões

as

ter Vigência,.

com o

entrada em vigor do pcesente

me~mo

da convenção mencionadas acima

conteúdo,

a partir

da ãata de

Protocolo~

O preo;ente> Pt·otocolo entrará em vic;;or no 30

(trigésimo) dia

apôs a data da troca de instrumentos de ratificàção e produzirá efeitos
legais sobre rendimentos obtidos durante os anos fiscais que se
inicia1·em em ~data igual ou pot;;terior ao primeiro dia de janeiro do ano
seguinte àquele em que o pre~ente Protocolo entrar em vigor.
O presente Protocolo continuará em vigor por 3 (três) anos, a
contar do ano em que produzir efei~os legais pela primeira vez.

Fica entendido que o período compreendido entre t! de janeiro
de 1992 e a data da entrada em vigor do presente Protocolo nio ·esti ao
abrigo de ~uas dispo~ições.
Em testemunho
do que,
devidamente autorizados para tanto
firmaram o presente Protocolo.

o~

abaixo-assinados, tendo sido
pelos seus respectivos Governos,

Feito' em
Bra!'l!li.a, em 1.2.. de J'"vl"o
de 199-4, em no is
exemplares, nas lÍnguas portuguesa, noruegue5a e ing-lesa, 5endo todos
os textos
igualmente autênticos.' Em Ci!.SO
de
divergência
de
interpretação, prevalecerá o texto em ing-lês.
PELO GoVERNo DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Ce1so L .. R. Aaorb
MinistrO de Estado das
Relações Exteriores

CONSTJ:TUJ:ÇÃO
:nDa.1t.n'4 DO uaal:lo

1111

PELO <-~l.fERNO
DA

ob

REINO

NORUP!GA

Berberth Li.Dder
Embaixador Extraordinário
e Plenipotenciário

LEGIS~ CITADA

~ca.

/

~
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··········································t
(A Comissao qe Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº' 156, DE 1995
(Nº' 92/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova
Õ
texto ~~do Acõrdo
sobre
Serviços Aéreos, celebrado entra o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China, em Pequim, em 11 de
julho de 1994,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

Serviços

1°

Aéreos,

Federativa do

::

Fica aprovado o

celebrado

Brasil

e

o

entre
Governo

o

texto do Acordo
Governo

da

China, em Pequim, em ll de julho de 1994.

da

República

sobre

República
Popular

da
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Parágrafo
Congresso
revisão

único

Nacional

do

Ficam

quaisquer

referido

atos

Acordo,

sujei tos
que

assim

à

possam

como

aprovação

do

resultar

em

quaisquer

ajustes

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° .-·Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
.!ustifiçao
MENSAGEM III" 800, DE 1994

....

DI cuf
. . . . . . ellndl

i

'

1

. . .--o
o

c:CD

~

*"-'R

.,._ _--~_ o~dl· ,.,.

• anilO 49. iDc:iiD L ela c
1

JS

. .,

L

i ;;' FedlaL
'I' .........

----Soni;DIM~d
;7
Plplllrâ

PlidLIIII1oado~eoOoMIIOd&'

cw.,- ,.,.._lldejo6odei!IM.

Brasília, 29 de setembro de . 1994. - Itamar ·
Franco.
DJICII%CIIfba·WW 119 'ô71MD •. i)B 23 i)J: S~mao DE' 191f, 00
SSDDO tiAS nx.aCC'P utEUOUia

...._. iwai::i':ao =

...
~ll!áaa,
~

_.,.'fi.;

ll da :lulbo da 1,.4, o MinUtra da Estado da
-...kiqadairo do Ar L6lio ViaJia t.OIIo, •
o
"da Adaillistn~. da. Avia~o c:l.vil da Cllifta, a.-

uainafta-

.~o._

texto

do

Acoz'da . - .

-~~·a=. o -

;.·o· aouaDO da a.iptblioa

da ilapolblic:a PedU&UV. do kUi1
Jtap&lu ela ctaiDa.

2.
o Ac:orr:lo, que viabilizarA o eata.belec~to da sen'iOQa
aereo• reqularea - de paaaaqei.roa, earqa • corre lo . ... eat:n o
Braail • a . Cbina, a inatrwaento tunà&lUntal para a int.anai~ic:ac;lo
ela . _coop~~~o bil:ateral enete os d:oia p:aiaU, r.v..tiDdo-aa,
porcant:o, de. espe.cia~ int:eresse econõmico-comerel.al. Regiatre-.e.
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a propósito, que este t? o >primeiro ac:·orciO .soDre tr-.napoztu aúeoa
tiimado· pela RepUblica Popular àA ehlnã c:~ paia da ~ica
Latina.~

Nessas cond.içl3aa,. elévo
à
c:onside~i.o
ele
vo.aa
Excelincia o anexo projeto da Mensagem, que auDaete o texto elo
pr..ente Acordo à aprovação do Conqr•••o·Nacional.
3.

Respeitosamente,

ezr.ao

L.

x.

AJI)aDf

Ministro de Estado das Relaça...

~ 90BU SERV%COS AbBOS E1ftltZ O

EXterio~. .

POPDL!!

AA

DA '!!"'J 9
'P!!'JJS'

GO!!J!!O

FEDmtA'l'lVA DO IIIWirL S O GOVEitiiO D!

7

C!I!!.

•
O CoYeno «a hpGblJ.ca Popular da Cblaa
(daqui por cU.uêe nfuiclas ~ •u Paztea: ~·J"
O.Hjudo faeillt.u OS l&COII 4e aaisade ..U. ..........
• 4eMiwolYer nlae&es .&t.uaa ent::re os doU ·pd. . . • ~ . . . _ .

ciYill

.
s..so Putas

uena pan . . .ta:tara ~

-u. • a1.a. &I

cta C:OMU;ela sobn Ariaclo etftl rze
ChicatJO no di& 7 4e -.....z..·de lt-e:

'lld

·=t-•

••~lec:t.eato ·• ..-nolo. •· ean:iooe . . . _

-.... re~i..,_ terri'tlrios, c:..o ..,_,

AR'l"IC:O 1

DefWc:ise•
Para'filt8-·daaü' Acozda, salYO- e-....l.ea.iiiD

...,_.la

Jsas

•au'tOrid&des asronluti~· ai.tJaifloa~r • .-.. . .
bplbUca
FedaratiYa
do
BntaU,
o
111;1 tu;a
Ae.Eon'utica. e, nO caso dã República Popular da Chill&., a
Adld.nhtra;io Geral de Avia;lo Cirll da China., ou, __ o=~ aaboa oa
caaoa, qualquer peaiiO& oa. 6r91o autorizado a
u.c:utar qaaiaqaer fWleôea pnaant.-n:te exercida• pel&.
1 t o Ur.o

M

ta

autoridade• aciaa .encionadaar
2) o

ter:110

•este Acordo• aiiJftifica este Acordo., seu Anaxo.,
ao Acordo ou ao Anexor

quaiaque%'

._nela•

e

3) O ter.o • M"rYiço •'%'eo• dpif!ca -qualquer ae:n-i;o alr.o
r.,a.l&r nalisado por ..ronave pu:'& o U&Daporte a
paa•aq:etroa., ))aqaq_, caqa oa corte16r
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4) o

te na

aarwi~o

• ser.leo úirao ia~anacional• sipifica ua
alreo que atr&Ye&- o espaço aiceo .. Sitbra o

tan:U:6r1o ele . ..ta ele

a11

&atador

•aanieOII .acadado•• .tqiDifit:a .-n-1~ aúeoa
rotas aapeçi.t'ic:aci.. pan: o t.rauporte de pusaqeiroa r
caqa_ • . .la poeta~, aepar...._ata !G - cc.biaaçlor

5t o

ta~

D&ll

•....,n:H úna• a:I.IJD.if~ qqlqqer ~naa de
a:an-saorte aúeo qae otueoa ou open Mrl'ieoc úreoe

S) o 'tenM:t

lat&~ÔM.i·l

7) o tena •e.praA aiJ:.a dea:l.l)laada• d91li:t1ca. aaa -.presa
alna qae
taaba aido
dedi)U4a •
auUri&a4&
de

c:ootomidacle cca o artiiJO l cleaw Accndor
81 o ter.o •aacala para fias aio c:c=--ret,.u• sipifi~ aa
pouso para qualquer prop!ialto ClQe alo o da~ oa
de...tlarcar paaaap.tzoa, 1Ja9~-· carga oa co~or

tJ· o· te.r.:~~ •rota aapecif:l.cada• dCJilifica.
'liapeci:ficactaa ftO ADa:o a aate Acardor

aJ -

Rlaçlo

oferecido -

u.a das

a a.. aaroaa.e, o •payloecl• deau
u.. rota ou parta da rotar

rota&

aeroa&ft

bl r.laçlo a ua HrYi;o alreo, a capaclckde da
aarouYa usada~
tal Hrriço . .ltiplicada pela
frttqtlib'!:i&' operada_ por tal "rouft . . a. per!~
dete.ad.Da~So, -

lU .o temo

aaa rota oa

•tarifa• dgn.ifica

parte

C.,

de ua. rotaJ

qgalquer

oa.

qui~

doe

Mpi.Dt&&l

ai • tarifa cobr.acla por ~n.. afna para o traaaporta
da ~·H~iroa a nas baqqaaa noa ..rrlçn alreoa, e
U taxaa e coD4.iç!ee aplicl'ftle aoe Hrdço. eoabÍ,e a
tal tt&aliPQftel

bt o

frete

cobrado

trarisporto de
aireos1

por

uaa __ . .prea

air•a

para

cJ as condl;õas
que reqe.
a 4isponibili~e
aplicabilidade de tal tarifa oa frete, •
4) o valor
•CJenq,

o

carqa lexc'eto aala poatal') nos serviços

ou

a

da ca.is•lo

p&9& por 1111a -.presa alraa a ua
aos bi.l.heUa
YaDdJ.doe oa
ao.
conhecd•e~:~toa alr_,•
preeDCbicloe por arc-.le aqa~JQ
p.ara o tr.&JtepOJ:te DOe ..~çoa aheaer

n l..ti.Ya

12t o 1:en1ct •CC~Dftaclo• siiJilifiea. a CGirnllçlo eobn a.n.ao&e
e1YU IJ!'tei:'D&Cioaal,. aben& pan. . . .1.zaatm:a - Ol1caqo DO
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ata

1

.s.

de•.-bn

&datado de

•

acordo ca.

nu, •

1aa1111

o artigo

to

qaalquR

~la

.aaao

CoaftaciO •

-...ta · ...,. · Aaaoll" at~· · l
c:oau oh, de
coafoz.idade ca. o. . - . &rtitoa to • t4, aa .e4l4a •

qaa1qaer

qae eaMa AMxoa • · -..daa teallall ea.uado •
allb&a u Paru. Coa'trataataa•

ri~

paca

llJ o tU'IIO •urrtt6rio• dptfiea a a1:aulo t:eJ:nftn, o
-.r terrl torial • lc)uaa ia:tarlona, • o espaaa elreo
aciaa ••••• &r.aa 8Gb a .oben.aia de aa lat.do•
U J o hlniO · •tarifa aenmhdea• d91t:l.f1ca - . ·pnço colandO
is -.n... akau·pelo fomea'-t:o de iutalae&.a •
aen"i~ . .roportdrioa,

~· da &Yiaelo.

unca

2

CGDceaalo de Dire:l.toa
1.
c...t.a Parte . Caatrat:.u.i:a coac:ede I outl'a P~ CoaUataattl os
41nit:oll eapecifi!Ca~Sa. neat:e Aoodo, · a fia de puat:tU a na Cal
.-presa CaJ ~&na C•• deaiparla Cal dt:att.l«:ee' • opeu Mntooa
!Jl~UB&Cioaaltl D& rot:a upealfica4& DO Qaacko de ao-ta..

.ano.

~u:a~a. a.
'utpe1• de c8da Putll

:z.

4i.Çode3ea ise.ce

&ool:da.,

•

-...

.ar..

caatn:taate, eaquaato openado Mnioo
~ ...-;1:- ~ e-s-cir:i~, ~•ri ao. HpiaUa 4inltoat

at rb auw o te:rrt.tlrlo c!a outn. Parta c:aauaua.t:e .a lOIIfO
claf.t roatat afiiea(a) ••tabelecida(aJ pel.u aa.u.n..s..s..
HnlllÃtica. da ou'tra pana-· co.,:t.n.taAur

b)

no t.errit6d.o da ca.tra Parte c:oatn:taata, pua fias
alo cc.erciaia, • e.ealaCaJ a ~C•J a:n'e•·cat eat:n
u
au:tori.dadH
uraalutieaa .S.
abaa
u
Putee
c:oatrataateeJ

pooM.C'

cJ poaaar •

poatoe 4a

EOU. a!IPK1ficada

DO teait::ld.o 4a

oatra Parta caa.trataat:e cc. o PR1'1áto 111e t11111u'c1az' •
de...-barcar
trlfe90
internacional
de
paaaapiraa,
batJ&,.eaa, eaqa
• Ml& poatal, Hparacta..a.te ota •

co.binaçlo, oriqiaadoa
Parte COGtrat&ftt~·

. . ou

daatinadoa para

a prt.eira

d.t poaau .,. poa:toa da rota e.,ecificada - tueeiroa pa.bea
ca. o
pnpcSai:to de
ellbarcar • 4e881113ucar trlfecJO
i.a:tarnacional de
paa...,.J.roa, bagag-, caqa • - l a
poatal, aeparad~t• ou ca.billaçlõ, ori.91Dadoa - ou
&tat:J.Da4oa ao tarr1t6rio da ouua Parte amtraeaac:e.
3.
~~~ diaposti-.o.
do parivra:fo
2 deate
Artivo
se:c"l
conai4erado co.o ooaceaalo l(a) .-praaalat air.. la) daaiqnada{a) de u.a
Parte Coatn.t&Dt:e do 4ireito da allbarcar trlfego Ulla a.cala 4& rota
aapKific-., DO terrttr!irio da oatta Parte C:oatrata.a.te, de•-t.fuda a
oat.ra eacala
ta.rrit6rio.

ela•-
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All'l'IGO l

DHJ.gaaclo • &-.tociaaclct de lllpnA Alfte

•.arte·

coauatanat ·. terl cr dln.t.tâ. de deait)IIU'. . par
I oaua PU'bl Coatn.taaa~ • ._. ....naa ~ •
e~~p.n... elreu para operu oa ""iooe acordado• u. rota eapecUic.u,
1..

Cada

noU~.t.caclo

~

e8CI'1U

• de caac.lar oa altera bia tS.eiv:aaca.e.

2.

Parte nbeb:Daiel

a

~

a Ul .Puta ·CO.Uataat:e ae· a -.as naci"'"e* •.

pr-··-ia-·---

u. - · -aucu

J..

da

at9u- • - - ""'- - -

~

AD

c:-tza-

autoridadee h

. . .~lo.

puApar-.

2

•

l

dMta

ut:.tto.

~. : - et:za. 1aja.U!'1~

s.

c:-tzataate-

•

pela&
op.reelee
de

Pane

caatn:taata

utoiiea4o

.,..c.·=·t

ot1U&

. . _ :aaolll -~-. - - aa df..jpool.au

--•·.,,.,.., J. 111M

i:a1

aaua • -

pela

.... babUJ.leie e ~qe
aplJ.cedos •por 'taie
MZ'rioa. únoe iat:uBeoJ.OD&ia.
•·

• o coat:role efe-ttwo da('J

4a PE'allriedade

4ee.f.guclate) de cacla Parte COiltretaat:e CODtiaoarlo

-..raa(e) ainafe)

a

- . n A elna tiYU" eido anta clui..... •
iaiat.u a opençlo dM HrY:I.c:oa •
I 1 E, a paZ't!i.r
.. -torid8du. aazoaoluUau du â u Put.a

'Õr.... ........
.. .._
s.. i.t:n
QaMD.. -

t

e

-·

a.tataat.e. de ..... 'cnt«·.te. a." .. 4Upolli.;5N. .....

1.

,....tu

ctute

unge •
Cel8

...

~

'tuA

o

~- . .

n:"'IOU

-

nas '
u wb:at.. ;S.e ope:rM:t=et• mnoedtA•e lfet ~
alnatel dee'p '·CeJ . 4a oat:a Pute Coat:ntu:te. 011 .. ÜllpOC' u
":lu q.e ..,_ oaaa~ ...Sdd.u pua o
'do. pelaCet
citade{e) eepreaa(el

alree(e) deeiqaadale), doe direitos eepecilicedc•

no artigo 2 de•ta AcOrdo -

qualquer do• 8eCJQ.intlla c:..a•s

at _quando nlo

••tiver eonveneida de que- parte •ubatancial da.
• o CODt:role efetJ.YO daquela, .-p;rasa alrea
pe~ença i. outra Parte COiltratete ou a· nv:• naeionais 1
p:ropJ:"i~ade

""
bJ qu&Ddo tal ~·· alrea deixe de cu.prir ••
J:'e9Ul.-awa da PJ:'iaei:r:& Parte C:ODttatanta r ou

cJ cruaado

-·

aquela
.-pnaa alna
c:onfomidade =-: •• eondi;!ea

~ix•

de

leia

•

ope!.4 ...:! d•

eatabelecidaa

por

••te
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2.
, A -DOa qae a t.ediat:a ruoqaçlo, ~alo OU bpodçh dar:
eoncli;&te. -acioaacla8 ao pariiJn.fo 1 deat:e .artiCJO aaja ·.C.aalkia pan
pn.enir futoraa . v~olae&ea de lai.a • retUJ,-.toa,. tal 41nito ..rl
uercido ~ta ap&e coanlta ca. a ou.tra Parte CGa1:ratant:a.

AR'I'IGO 5

Apl:l.eaçlo de t..ia ·a

u.la:l.a a

llepl~t:o

re:!enate• i
qae afat;aa
a,.raçlo iraUEDac:ioaal,. Mdo apUcadoa h uroo.awea da .-preaa alz'el
411a:l.t)Uda ~la
autra Parte
Coa~un.ta · qamldo de
na eat::.a4&
pe:r:aahcia • ALta do t:eE'ritkio ü prt..eira Parta Ccmt.rataa.u.
1..

~l...a1:0a

~. .~•. 5Jieraehci& a NUa

da

2.
Aa i-.:l.a a ~toa 4e
..taiaalo,. peraaahcia aa NUa de
td.pulaç&u, carta, oe .ala paetal,
eatnda, puaapxte8,. alfltwlata •
paapqe~, Ui'P'Ilaate•,. eaqa oe
MEODaft da ~

de eaa

Ull&

.de • -

Pan.

C:oatra~~

tenit6ri0

de auoaawe

UM Parte CoaU&i:aate ret"enatu I

. . . ta'ri.tklo da ~·
tata cc.o ntM 1
toa nlaU._. I
~. 8U'Io aplJ.à. .oa' aoa:

-.la. po.t:al.. tn..poftadM pela
&ln& dQiqDM& pela oatn Pute coatrat:aaa qaaado

~. pez--S.......tt.a • put:t4a do hn'tt8d.o 4a pn..t.ra Pute

caauat:a~aa~.

S'o

..

opil-"'

lC•I -MC•I

·~C•I ded-1•1 da

OOIUa

daa lal•- • npl_.tc,. nfaridoa aest. art190,. c..sa
Pad:e eaea:aaae. ala clul tra~t:o ..U faworecido la ...-nau
alnu de qu1.qgazo oauo hbllo -.a::t..sa - operaelo a:i:ld.lu•.

hrte Coauat:aate

••

yrxco'

-

.._.t.u.ta de Cel:tificadoa • Licen.çu

.._abl.ll.dade,
eert:l.~
4e
.tt:idoa aa. c:aaY&Udadoa por - · Puta
Contratante • ainda . . viqor, serio reconhecidos como vilido~ pel•
outra Parte caat.ratante para os objetivos da operaçio dos se.tviços
acordados nas ~tas especificada•, desde que tais cwrtificadaa oa
l!eenç.. sajaa .-!tidos ou convalidados de conforaidada co. os padrões
aat:abelacido .. ~o· a Ccnvaneio. cada Parta Contratante, todavia,
--r•••X"Y•-•• O -diraUo de ncasar racochecer,_ para sobravõos de seu
pr&prio tarrit6rio, ·certificados de habilitação e licaneas concedidos
aos nus pr6PrJ.Õa nacionais pela outra Parte Contratante ..
C:utifl.-

t.blUtaclo

•

de

lioeaeu,.

All'HGO 7

Diapoaie;as sobre capacidade
1.

BaYerl oport.Uilidade juta • iqaa1 para u upre... dreu
das Putea ConU.UntH operar.. os Sert'içoa &COrdados nas
rotas aapectfieadaa.

de~ignadu
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a..

tta GPU:•ç.io c1oa -twko• ·~~~. a

•rau

a~r

.. du19aa4a

~ coavatan.ta l ...ara.. - · ·eoata. ·rir· i.D.t::.dieHa· 4al•t
~CM- ainaCelo cte.iqaadata .. da' ouua Parte"Ci:mtn.únU, ... fia de
do· afetaz:;.:. ~-f:e oa. -nicot ofa~· por A«taela(at

de

GaiiR

~lat na~t~Xal.tdada .,. -

3. ·

0..~

para daa - - • ~....

siln-iCOI-- acardado• ·· ot.naidoa·

~la•

-..pra.... a&nu

daaiqraadu daa Puua Con.tratafltea tarlo ~ ntavlo aautta. cca u
nec.aai&lillaa IJtl · ptb"l1Cd a· • nr truço~ ftU: 'rotas aeptCificadaa •
~ cc.~ . objft:l.-.o búico
a oferta·,
- · à!Te:ia ru:o"be.t.a de
apc'O'N!~to, de"· capacilllade a4 :a
'PB'& a~u la.· n.ecáaaillladea

atllals ·• · pr89ial.e~• ~·. naol..ta pua a tna.poi:te de
paAgi&àa ·e cup;. lacrlul..,. .al.& ~. ori91aadN: _.. • d.utJ.udba

oo ta&'rltlrio'aà·'•PUta coatntaa. . 6u~ a - - alna.
:tt"Mt; ~ • · pan.,et.ne e- ~ :Laol'Ul..,. - l a

a.·pro91... ·pua-.;.

rr•-· • ..,.
~ da&;
alo .,. ...nt:an.. u ,.,. coauataaee
..... ..- •. -.na a&na, Mrl a.t•"'"".ed' de c:adomlii&ISIJt

po8ta1';,

I

I

a

-

rot:aa

poet:oe'

._tu-.. -

-

CC.

o.

pdWpt- ·~ ... ~ a ca~ Hd p.leat,_.,... a.:.s

:ar· . . . . . . .:l.delles' .S. tz'if-.o t:aauaturte

• pua o t,uri.drio 4a •art.
qa~~ t'aa~~a deai9DMO a --.re.. ~l

bt u ~~~~naaidades de t:rl:feqo 4a r.,ilo
pai- O& HZ"''i;"OS aco~dc&, lft'aDIJD a~noe 1oca:1.a • re.JioDai.., •

ct· ... MCH&i~.

oper.ciODaia 4a

atn.Yh

da

qaa1

COD.ta OS HZ'Yi.~

e~~pnaa· ...... -. t:oda a

... ateaalo ..
4.

A eapec:Ldade,.

_..,;ao. "liH'IO

a fr.qtllncia, o tipo de . .ronaft • oa bor~
eatrtl •• wt:orldacle• aaJ:ODiatie~~a da• ctaae

-.oo~

...

~~

Altl'IGO

8

Tarifas
1.
As tuifaa pa:a o t:Z'&Deporta nos seni;o. acordados &Dt.n oa
ta:n:it:5rios dae Part.s Contrat&Dt:.e Hrlo astal:lelecd.daa n.lftie
razol..ie, 1..-aado-M
deYi~te con-ta
todo&
o.
fato~

pertinent:ea, lzi~luain' o ia.tena•• doa uauúioa, o caato de operaclo, o

lucro i'azolYel,

••

c:arac:tarlat:i~••

tarifu cob~~ por a.~t:a.
parta a ..... rota ..

do

~naas

aerdço e, coafol:M o ca.o, aa

&ar- qae

ope~ 110 todo ou -

2.
As tarifu .acianadu no pulgzoafo 1 de ate ut.i90 MElo
acordadas, ae.p" que pcMsl•al, eatr. •• .-preau al.nu dea11)D.&4u da&
Parte. Coa.tra'tall.tea,. Sal.YO d.&t•ntn•çM - cootZ'hlo Da apUcaçlo do
parJt:nfo 4 Uat:e &rticJor ca4& a.pi"&A .azo- dea1waa4a ...a r :
--..te paraat:.e ...._ aumc-.l4ad:ea aeroai.Uaaa pela j..Ufieat'lo e
carlter razo1Ye1 dali tan.fae . . .ia aoordallaa.

-..-.r

.-uu.ctt..
-a.,

3.
.... tarifas ..· - ......
n:tod.4adu aeraah:tlcaa pelo . . . , . '0 c...

il

-lo-

atM ·de . . . .
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.oa

pi'oposu p&ca
J.auod:avlo.... - . . . r r• ··•· .... pnao ,..._., . .
r.ctu:l.do, n.jalto 110 IIGCIC'dO dlll 4LW •tooc'd 1 .. , M ·
a
~u 111e urt.faa, u
atl0d.d&4N ~
,, . , taU

--ela. . . --. . . . .
re~remto~

t.arJ.fu ... at:n• 'llee

autor14MI•e MEGD&sd.cu

...._

wt.ea . . u u l • n . - •

..u._..
paclezlo .Una. .. -

•U'U CoaC:I'ataate

de cala

deu

ll'atori4adH_
auaaladcra.
_ _,._ 80bn
~la

wa pcw; J•cla. tia data rc a

.. - . tut.t!a aiG INdR

4.

"-ioiM do

pulfnlo
4Hta U't.i90

puiqnfO 3

aiD

a -

~

e

,,, •

artigo, •

~- 4MU4a ....

. . ""

I'1 .

lte4= a.- u

oont

oc.mloaolo ..

f·•

......

as., a

a~

-b-

.... ~ ~

'·

~.

'·

-

-

•ido--

alo J.09~&na

'ne'OÍie.

............

--dopui9nfel-

a t-.olo 4a qaalqau tadfa - - " " ' pul9nfe

atttte. a 41..,...._ta Hd ~ . . no-'oz t•·1e
1 a1M dD U"Ci9e 1• .se-. Aolmlo.

~...._

4 ' ·

~-

... tul.faa
arti9Q

elo prneata

Hbbelecidae, DOS

.-a a

-s- - ' - ..

dU •utea c.a:a~ PI
dte
\taa.h. ~ ~ aaacdo. coa.lt:aa . .u. u aatoc'• • • -.:
Mdo re• 11 'e't': ..- oaten''ede .,.._. Ut:i.WO '11 111e11te .......

•tGr" '

u
4e

--J.ecUu • . . .-- -

pea&Deet~s-lo

•

wl9or

a. u

aa ~GIM

ati qge nowu 'tad.fu

teaos daa diq,otd.çlee 4eete

acttto

011 dO

•1•

a.nJ.to

17

deeta Acordo.

1.
. . aa auto~-• aand.Uaa o l e - dU •--~!;
niD eetlY41~ 4e .oorde cc. ~ ta:d.ta 'fisalfla,. _...:...:.'III ____ _
notifieario as autoridades aeroniutieas da outra Parte Contratante, e
as c.prasas airaas cle~iCJn.adas procurarão, :se nacassirio, Ch*9U a ua

Se no praso de 91l (novan.ta, di&s a contar da data 4o
racebt.eftto da noti.:f:l.ca.;ão wu nova t:arifa não puder ser fixada . .
confontidade .c~ as d:l.sposiçiSas dos paráqrafos 2. e 3 deat. art:l.9Q,
&9licar-sa-io os _procediaent:os indicados nos paráqrafoa 4 e 5 daate
art:iqo.

antend.~nto.

"""""

.

Dtra:l.eoa Alfandeglcioe
1·.
A .aercmave
at1.Us..S. . . ..,.iCCNt alz'Mtl in~ia
pela(a) .-prasa(a) a~r.. tat dea~(a) de - . •arte Coa.t.rauate, baa
~ ..,._
aqai.~nto
r.qulu,
~·
sobnaaal•ta•
CiDolui. .
-.to:rea) ,
~ae!Yel,
6leoa
U.nclu:si'N
f~
bi.drhlico.),
labri.!icaat.a • --u-toa â bordO U.DC1uiwe ec.t«a, .betda • t.o)
aata d"a •
tal aeroa&ft Mdo i...eoe, Da baile . . noipnai41de de
·~ aa· cJt:re:Lcq: alfaadeoglrioa; ·Ullaa, tarifu ._ -ia..-olo • CNUU

tuifa.a ·• · eDUr~JG• •taiJ.uea

c:aa~u.Dt.~

:.s....

u oMtJU& ..o ~ 4a a.t:n:

qae tal eqtd.~ •.
HnDaVe at& o ._.to 4e na nrmpoZ'tacln.

ita". ~- •

,azi:.

bode 4a
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2.
Oa a-.,a.!atea ~~ntoe • lteu e.tarla ta.b6a Uezrtoa,. Da
·&a.e da reciprocidade, doa _ __,. dtr.itoe al.f~U!l~~Sel}lrioa, t:aza~,
· tart.faa· ele ia~~~:lo • · aut:raa ~ifaa a eDC&rcJOa aiallana, I uce~lo
doa f..poaua corre~ndeátaa aoa aa:noJ.~ fo~1
a) eqa;~W
~raa) ,~,.

r'e9'Ql&r,

peçou

aobrea. . ~•

(illclu:I.Ye

eo-bQ.at:!:vaia,

óleo•
U.ncludYe
fltddo
hJArhU.ce) , lubrif1~
•
·r='=i
toa
dei
W6o
(iDclu.ift CGII14a, blibida •
tu.:at t:n.sidn ao terrU:fSrio
de uaa Parta Contratante pela

OQ

aob a reapan.Abilldala ela

~ cSeai.qNid.a da oatra

Puta Coa:traum:e, ÕU: c:olocadoa
•
bacM·.. ..-. aeccma,..
no t:arrit6rio da outra Part.
Coat:raba:te, deatinadoa axcluai,._n.t:a ao u.ao ou eanaa.o
~la

aa:roaa:wa

an.9ajada -

-j-

nn-içoa aúeoa inttlraaciODaia,

- - - qaaDI!o. tal ttqa:l.p-ata • i 'teU
para
par'ta .t. 'riag- r . . lisada sobre o t:eni.t&:io da

u.., -

oa.t.:ra

Parte Coat.rataatar •

· U.:raclua:l.wa ~tore•) tru:l.doll ao
Parte C:oatratanta ~la 011 .ob a
nepoaaabJ.lic!ade da e~~preaa airea dad;nada cJa oab'a Puta

bt' peco•

llob~ . .l.ent:aa

"'territ6rio

da

u.a

para au.ateDçlo oa reparo da &UODAft eDf&jada
operaçio da ~iço ~terDacional.

Caa.t:rataa.ta

-

J.
utoqaaa 4e
bilhete a !.pnasoa, eonhec~toa alreoa a
-tar:Lal. pu.blicitú:l.o trazidoa ao · tarrit.Srio da 1DI8 Parta Coatrataata
s-la aa sob a reçoa:sabil.idàda da .-presa airaa daai~ ·da oat:ra
Parta coa.t.n.UDta seru 1.-.nt:oa, na. ba- da rec:1proc:.1c&&Ge,. d!f.' ~ oa
4J:ie1t.ft•
~· &acl~· .... i,.,..J_att •~O!'.,.~~A.:,:~.!!f •
_ _,,.__ aUaD~Se~Utoa,
at.Llu'ee.

• itens referidos nos pariqraf~s 1 e 2 deste
ser dese~readoa no território da ~utra Parta Contr~tant•
~ a
autorizaçlo das autoridades alfand89lrias da outra Parte
contratante. 'l'al ~i~nta •
itens ticario SOO a supenisio ou
control• das autoridades alfandeqlriaa da outra Parte Contratante at' o
--.nt.o de sua r ..xport.açlo, OQ t:erlo outro encaainh ...nto na to~ da
requl... ntaçlo alfaafeqlria.
4.

artiqo

O equip... nto

pod . .

5.
~ isenções cont-.pladaa nos parlqrafoa 1 • ~ desta artigo
sarlo ~ Yl.lidaa quaDdo a-a aiPhA a4rea dedqnada de aaa Parte
- Coa:tratuta ~ contratada co. ou.tra -.presa ••••• a qual oiJQae
i'f'IS.t..imte de tais iaeç&.a no tarriti!Srio da outra Parte eoa.t.n.t&nta, o
..,rlat.UD ou
a truafarhcia
no eita4o
tenit6rio doa··· lt.Da
-ucloDadoa nos parlt,:rafoa 1 • 2 4es'te artigo.

'.

O :nqllinte
-Urial da npnaeDtaçlo da e~~pnaa
Parte Coa:t.ratante ao tarrit4r1o da outra

Mraa
Puta
,CoaU:~tute, ~. iDt:odu:ddo ao eitado. U:rrit6r~, e~l ~aaa.~ de
direitos .alfi:Ddeqlri~ • oa.t:roa illpoatoa • tu. . de illportaçlo, aa ba•
de reciproc:idade,, ._de.Sa que •••• -terial •• destine ao aao prtSpdo da
-.prese aé.ru • nlo .Xé.da aa~ liaite ruoi•els

daaiCJDIIda da au.
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,, . .lculoa para o tn.a.porta de paeUCJeiroa, tripalua.
._.,.,_ eau. &·cidade • o &U'apOJ:'to, aeet:o carro.J
5J equt.~m ~

reeenras el.etz&aica' • eqa.:l.~to
=-aaicaqlo .Jic1uJ.Ddo na. peç- aom:.a-leaua.

=

de

.......~ ba9apaa • caqa - trb.ito df..nw at:rnla liSo
_ . ·~ c:-.tnt:aata, • ... ulo Mi-. 4a lna do
~ nMZ'Qda para tal propa.ito, sedo ao .aa.. .W..t1clotl a ·-~'-- -alto diiP11f1c:ado. l!laqaqeu: • ca~a - tdaaito dinto MJ:Io
-1-c.ae- de illpcq:toa • taxa", 1Dc:1ad.. . ci!J:f.ltaa alf...,ú1Ôa.
'J..

turltkia -

1llla
.-pnaa

Parte c:c.uaua:te ala

.ara

.S.a:l.......

4&

eoanrl "" penJ.tid a cabnaca 1
PU'U

oa.tz'a

CDilU'&taata

....a.uou ...,.non. &a ~ a . - . pr6priaa
~ arr:l.çoe à~AH .t.ateEDaa:loaala aiail.a:nla.

de

~

t:u'ifu

.anu cr-

Al't't'IÇO 11

Repre..ntaçla • Paaaoal
1.
Para a apençlo doa aerYl~• acordada& llf. rota a.-peo:U'lcada,
a ~·· -'rea 4ealfJIY4& 4e cada Parta coat:ra'tallt:e url o direito, aa
baH 4a nc1proci4ada, de eatabelecer repnaaabçlo aa(at aacala(al da
rota e..-clficad& DO tefti.t6Z'1o da oa.ua Parte C:ontrabftte.

2.
Oa -ctnt'ado• da repreHDtaclo da ~reaa aar.& dee:lpada 4e
cada Parte COQtra~te ..rio aacionala da - . d&a Parte& Coat:zoatute.t

o na..ro ct. tala ~.soa HE"I acordado
uronloticas ele uibaa u
Parte& ConU&t.aa:taa.
sajaltoa la laia • :re.,ul-taa -

em::.

u
autod.dadaa
Tala -vr89ad0&

••.tio

Y:ltJOr da ou.tra PU1:8 C:Oiltrat.ui.C,r

1.
cada Parte coDtrat.ute oferec:erl l npnHAta;lo da e~~pnA
alna de•:I.IJUda da OUU& ·Parte Coa:t:r&tanta e a ..... ellpnt'adla &
u.Uthc:l.& • u fac:l.l1~de• nece•driu pan. 111111. operac-lo eficiente
do•

4.

Hn'i;o~~

acoMado••

o• tr::l.palute.

da .-pre-

caauataa.te. aoa YlJoa c1eat.ro • fan.

alrea
do

de•:l.~ de ~ . . .

turtt6r:1.b-

Pane.

aacn
~tzoa1'0Dte. U
da

;arte

pn.eirá Parte
-.
_... .. . - deai9M4a de,- dea Puua,eaaua~- ~iu
U1Pihlltu de qual.qaer oa.tzoa uc1oa&l1d..se - Y&ls' pua du&O • foca

Colltrat:aate serlo

do t:en':l.tklo

·aac::l.aaat... da

cSa oqt;n. Parte CORtn.taate. &Jl.E'OY&C'Io
obt:l.da j1Ulto 1· oatn Parte Coatrataate.

prifta 4eftd

MZ
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AJtnC:O 12

Atiwid&dea Co.erciaia
1.

rte.pe:it&daa u
cU.apoaiç3ea do &Etigo 11 Mate looordo, a
alrea deai~ M -.Parta coaotrataat:e.podll', - · caafoZat.dade
co.. •• leU • oa E'IIC)II~CO. da Olltn. Pana CODU&taDte ralat.i..._ l
aa.u..sa, na• d'n-1• • ,....E'ef~Ct, truu a ..n."tc'
Urrl ~ ela outra
Parte coá:uataate faacionlrioa de 'Princia, de "'~' th:ai~,
opuacioaai.ll • outroe eapecial.i&taa nece.drioa I operaçlo 4oe Mn"it;OII

lllllpft-

n.;

·-·
2.

. oecn.

. c:.da Puta ,Coatn:tute con.c.dul I tlllprfta alne
rárt. CoaUataattl o 41J:e1to' cte,. · dtreu.eata a.a a

.....- .ac..,

pn

~ .....::1~

iaten641a! de apao.
aa oa.ercialiaaçlo

.S.dpada o
crtdd,o ~

aatoriaadoa pu

do

~

IIIHipq:le

.&n.

~ _._

...,ase alna tez-& o 4.1Z.it:o de ~ia•. tal
~ • qulqaer peo- t:erl a opclo de ._l-lo u "-a
pala • • reQet:tadu u
t.la • a repl-.toa D&Gi.oDaia, - --su

turt.tkt..
li~

elida .

OO!Iftnl'Nia de 011trw Pllb. . .

IF199
~

11

• . _ . . . de Jteoe:l.tu

A ~ a1ru •
--. Parte caa.tntu.te tc1 • 4bal:te . .
c:oaNEter e·· ~ pan.- pala, a petido,. nc:ei:ta 1 - ' a : "d••

1.

DO

2.

turi't&rlo â

cNua

hz'ta cootntaata.

A oonvarsio a a r ...ssa da tais receitas sario permitidas s . .

raat.ri'='ão, . . moedaa livrem.nta ccnvaralvai:s,, dentro da taxa da cimbio
aplic&.-L a transaçõea correntes • qua esteja . . vi9or na ipoca . . qua

tais receita• for. . apresentadas para convarsio a rem.ssar nio astario
sujeitas a quaisquer encar9os, sa1vo aquelas norma!M.nte cobrados par
bancos na execução da tais conversio a r ...ssa.

AR'1"IGO U

seguranca da Aviaçio

1.
Cansistent. . .nt. co. seus direitos a obrigaçÕes ~ o
Dir-1 to rnunacioaal,
as Parbs CoDUat:&Dtes reatiEaa que sua
obriqaçiQ .aa.. da proteger a s~ança da aviaçlo civil COD.Ua at:O:i da
- iahr:tarlncia illcita constitui parta ,i.At~t.a dasu· ~. S•
liaitar- a •aliclad8 geral da seus direitos a ob.rigaç!aa renltuba 4o
Direito IntarD&cional, u Partas coatratantaa atuarlo, • particalar,
da contOJ:IIidacla ~ .u di.~~poai;CS.a da Ccmftnçlo .otu:e I:a.frac&u a
Al!i!lJIS OUtros At:Qs Praticados a Bordo da: Aeronaftls, auJ.n.d& - 'f&qu;io
14
da. Mta.bro · de lti3, da COD...nçlo para "a ltapnsda do
Apoder-a.to :u1c1to de Ae~...... aaaina.da .a. Ka1a - u 4e 4H&IIbl:o
da lt70, 4a Coa.'fta.çlo ~R a Rapn . .&o 4a Atoa .I11c1toa cotrtra a
Saqurança 4a AY1ado CiYil, usia.ada - Malltreal - 23 da sau.bro de
lt71, • do Protocolo par~ a Raprasslo de Atas Il1c1toa da Violla.cia '*-fOpOrt:os Utilbadoe pela AYiaçlo CiYU IDtarDaciOftlll., usillado Moa.t.raal - 24 da faYeni.ro da Ull.
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2.
As Partea i:oauataDt.ea fomece~lo, lliec!iaJita eoi1c:1ta~lo; "toda
a uaiât.lacla .Stuã'Dea~aahia para ..n.ur ato.~··~ illoi-1:0
4e aeE'ODM'ea ci~· · • CllllU08 aeoa 11lc1.'t0a coet:ra ~ ....-nac:a dea...
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 157, DE 1995
(N" 145/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo Interpre~
tatJ.vo do artigo 44 do Tratado de
Mon~evidéu, assinado entre Argentina,
BolJ. Vl.a,
Brasil,
Chile,
Colômbia
Equador,
México,
Paraguai
Peru'
Uruguai e Venezuela, em 13 de junh~
de 1994,
no âmbito do Tratado de
Montev:i,déu, que =iou-' a Associação
LatJ.no-Americana
de
Integração
(ALADI) .
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

10

Fica

aprovado

o

texto

do

Protocolo

Interpretativo do artigo 44 do Tratado de Montevidéu, assinado
entre :Argentina·, Bolivia, Brasil, Chile, ·Colômbia, Equador,
México, Paraguai,
1994,

no

P~;tru,

ãmbito

do

Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de
Tratado

de

Montevidéu,

que

criou

a

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) .
Parágrafo
Congresso

Ficam

único

Nacional

quaisquer

at0 s

revisão do . referidó Protocolo,
complementares que,
Consti.·tuição

nos

Federal,

sujeitos
que

à

aprovação

do

resultar

em

possam

assim como quaisquer ·ajustes

termos

do

acarretem

inciso
encargos

I

do art.
ou

49 da

compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.
Ar1;·. ·2" - Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçao

Mensa11:ern n9 381. de 1995
-.:o Mem- do Coa- Nacioaal.
De C:c..tarmidlde COIIl O dilpcMio DO
- - - . ellrndl
Ajilo di V<a~~ Pr 1'

aniJO 49.

7

r

I

iDdla ~ da 0.,.;, *J5

KOIIlpiiÜIIdO de E

federal.

p: ';' de MOdYal
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do-Miailaodo-·dol·~·~·o....,do.._..._p:.-.odot

·1111111-M c1ot ~do..

,. '' - - ~- Brioo, Cllilt.'C .- "'"
o v - ... 13 de )aabo de 1994.
T~de~qao-•"
~Atue<-delmeJrii'IO(ALADI).

- . - . Pmpol, ~ UnJpol
I

;'

Brasília, 4 de abril de 1995. ~Fernando Henrique Cardoso.

EM N2174-DIRIMRE

Brasília, 29 de março de 1995
txcitleneisat..o 'Senhor Presidente da

.RepUblica~

Levo

~l*nc:ia

ao

c:onn.ciMnta

da

vo. . . ·

que

tol

aaainado, no dia 13 da junbo da I.994, o Pi-otocolo IntarpreuUvo
Artiqo . 44

Bolivia,

da

Tratado

de

entre

fi.ra~~do

McultaVirUu.,

.do

~ ..

Br-,sil, Chile, Col6.bia, !qulldor, Xftico, Puaquai,

Peru,

tlR9U&i • Venezuela, no '-Cito c1o Tratado de Mcmtavi<Wa4
Tretado de Jlonth'iweu, tir.ado ~lo Bru:il

ô

2.
aqoato

n~

Decreto Leqislati.vo
me~

Por

l.

Asaociaçio

si"tUaylo

~

a.contec.u

de

110

daquela

-

que concedi. . vantaqena
Aa&ociaç.t.o,.

utand.idaa

vbta

os

?aiSH-Mabl:C&

da

de Intaqraçl:o ( ALADI)

.jc:t

aoa

sea
s.us

~

estu

Naaaaa

conclic;:6e•.

sac.eto

&

a

:10

vantagaM

Vos~•

:-ratado

a

pa1 . . .

paisaa-JieSbre•.

d. . .ia

.;.nqrauo cio Mtlc:ico

r~la..ntaa

coa~~rciaia

ela All*rica 4o Morte (lfAll"l'Al, •• viqor

o\.

l:Z

• io

noveabro c1e l931.

dO raterir:to Protocolo,

paiau

.Jo.

i..Uata.ente

projeto

66,

Latino-AMricana

nio w tt .,.

C~io

•

l910, foi aprovado pelo CCinqrHao lfaciona.l por

de

4•

sej-

ca.o
Li~

:ia~•

01/0l/94.
;;:xce.l.itncia o

de Kensa~ ao eon~ Nacional para fins de

anexo

rati!icaçio

do reterido PEOeocolo..
~pei~t.,

LtrXZ: FZI.ÍPZ .I..\KPRZU
K!Jli•tro de E8tado da• Relaç6H Exteriores

Primeira Reuniao Ext.raordinãria
de junho de ~994
Indias - Colõmhia

~J

Cartag~na d~

ATA FINAL· DA PRIMEIRA R.EUNIAO

EX'I"RÃÃRDINAAIA DO CONSELHO DE
MINIS"''ROS DAS RELACQES EXTERIO-

ALADI/CM/I-E/At.a final
l.J de junho <ie 1.994

RES

l..

2.

De conformidacle com os te:r:mos de convoc.&çao dispostos pela
Re.soluç&o J.88 do -:omitê de Rep-.:-esent:.antes, o conaelbo de
Minist:ros das Rel~coes Exteriores da Associacao reuniu-se na
cidade de CArt.agena 4e In<iias no dia l.3 c1e junho ele 1994.
P&rt.i.:::ip&r<UD deas• reuniao Delegaçees de todo. os pa!sesao 'l"rat:ado de MOllt:evid!u 1980. A lista complet:ill du ·
Delegaçoes acredit~s consta como documento ALADI/CM/I-K/di

~ros

2.
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3.

reunia~>

foi

~rt:a

pala sxcelontiaaimo Senhor Ministro dU

RelaçMa Exteriores do ID:uguai, Doutor·Sergio

..

711
J.!)rau.

O Sil%1bor

Mi.n.il!ltra daa Relaçoea Rxteriorea do Paraguai p~ que o
ChAttceller do trr:uguai preaidiaaa esta nuniao extnorc!intrla,

proposta que !oi aprovada por unanimidade.

ri

eeXt:t~

ê1a agenda aprovada para a preaonte reuniao :l!oi a

seguinte:
1.

Abertura o eleiçao de aucorid&dea.

2.

Aprovaç:ao da agem!&.

..

3.

SUbacriçao 40 Proeocolo Inte.rpntativo do Ãrt:ige 44.

Consideraçao do ...projeto de reaoluçao ac:bn
atribu.içMa

do

fun~...

•

Gru.JIÕ Especial previsto no ProCIK:ol.o

Interpretativa~

S.

Considençao do proj eco de reaoluçao &Obre aa Narmaa que
regerao no periodo d& eran.aiçao at6 a entrada . . Vi•cia

do Protocolo Interpretativo.
s

~-

o conselho de Ministras por unanimidac2e aprovou ou Prctoeolo
Interpretativo do ~igo 44, prooedendoae a sua .. ainatur.a.

6.

Aprovou, tU1b611, aa Ruoluç:Ha que !uem parte da pnac.te Ata
l'ill&l, cujos textos constam c:ooo Anexe II.

1.

Aa del~çt~ea praaontea deatac:zram o apoio • a COOI*r&Ç&O
raeebida pela Secrataria~Geral da Haocia~ao Latilla-.W.rlcana
:de I.ae~.

Ao finali::car a reuniao o• memb:c'O• do CoMelbo de Ministro• da
ALADI agradeceram a hOspitalic!ara da• autorida~s • do povo
colocabi.anos.

DI l't DO QOJ:,
oa Ministro• d&a hlaç:eoa EEteriona e a.
Plen.ipotenc:ihioa firmam: a pre•ente AU. Final na cidade 1111
canagana d8 Ind.ia
• treze ~ juaho da 1994, . . ua original ao•
,;._~=. portugul:
eçanhol
eDdo .ambo• oa texto. i~•

m~~

Pelo

·

·

q-.u. PLCCJ;f!;<_ { )L~
Pelo Governo ela República Fedffiva do Bra•il.:.
Pelo'Go~rno da

República da

ES COPIA fiEl DEl ORIGII!Al"

Pelo

ic.a. do~.J.dor:

Pel.o Governo da Repdbl.!SA

V~nezuela:
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do Uruguai:

'tJDNI'nt"'nTL'I

TN't'ni'PRR'rll'I'Tvn pQ

&JJ'TTGO 4f

oo TBATJ.OO ps l!ll'lN'!'fYIDf:tJ 12ap

os Miníatroa das Rela~• Exteriores ~ República Argentina,
da Repüblica do Chile, da R.epüblica da
Colombia, da bp'Gl:llica do Bquador. dos Bsr.ados unidos MexicAtlOa, cLa
República de Paraguai, da. ~Púl?liea do Peru, da República Oriont.ll..l
do Urug\t&i e da República da Ven@zuda, e o Plenipotenci.trio da
Repúttli~ Federativa do Bra.il,
·

da Rep(lblica 4a Bolivia,

comrnM BM:
aniqg prt.gim.- O. conformidade eom o eat&bele:cido no utigo
44 do Tratado de Montevid6u l980, 011 pa!ses-membros que conc:edervantagezw, favores, franqu.iu, imuni.dac1aa ou privi.l6gios .a produtos

originirioa ~ ou &!atinados & qualquer outro pais-membro ou naoTriii!Uibro, por deciiiMII ou acordos que nao' estiverem previstos 1:10
próprio Trat.ado ou no Acordo de C&rtagana, deverao estenc1er •••••
tratamentos de forma imediata • incondicional. aos demais paiseamM!Ibroa da bsocUc;:ao.
arr1sm "nmmdp.- Sem prejuizo do eiiUbelecido no utigo
anterior, oa paiaoa-IDM!broa que fizerem parte doa acordos a que ••
re!erl! ll!sse artigo poderao solicitar ao Cotll.ita di!: Representantes a
suspensao temporária daa abrigaçees estabelecidas no artigo 44 do
Tratado ~e Montevià6u 1980, fornecendo oa fun~ntoa que apóiam
:su;a solicitaçao.

A,rtiqg tcn:ejrp.-- Ao solicitar a suspen.sao a que se refere o
artigo segundo, e para o.s efeitos de manter o equilibrio dos direitos e obrigaçoes emanados dos acordos previamente concertados no
quadro do Trata.do do Montovid6u 1980, o solicitante assuw.ir~ o
compromisso do:
aJ

Reali::ar negociac;:oes bilaterais com oa demais paises-membrcs
a fim de que as concessc11es concedidas a esses oaises sejam
untidas C!ln um nivel geral nao menos t';avcrável para o comfrcio
que aquele que resultava dos acordos concertados no quad:::o elo
Tratado de Montevidéu 1980, preexistentes A entrada em
vigincia dos acordos a que s~ ~e!ere o artigo primeiro.
Essas negociac;:ees seno :solicitadas de maneira fundatll.enta.da pelo pais que se sint<il a:t'etado com a final.i,_aad.e de
receber compensac-• sul:nstancialmente equiv.alentell i perd;a de
com6rcio em virtude du pre:t'erl!nciaa concedida• em in.trument.os na.o previstos no Tratado de Motu:.evid~ 1~80 ..
Para esses efeitos, o pais
negociac;:Ges noti!ici-lo-t ao p~s
:ao Comi e i df! Represeneanees.

interessado em entabular
solieit~t~

4a

su~naao ~

S•lvo que as partes acordarem um prazo maior. as nego<::i•
aç:Hs deverao iniciar~se dentro de trinta ~ contados a
D&rt.ir d;a solieit.aç:ao re•;>e~t~v.a e deverao concluir dent.ro de
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Cenr.o e vinte di.JLII- de seu l.n1cl.O. A t.ot.&ll.c1ade da8 negociaçMa
nao dever' exceder um prazo , de vinte e quatro -•••. Por
aolicitaçao daa P.rtell envolvidaa, o comitl de R.epr•aeneantaa

podar' ampliAr •••• prazo.
~ cOIIIP@nllaçoea em favor dos PAisea cie menor deaeuvol·
vimeneo eC0116adco relativo da ALADI deverao levar ea cocta
particul.armente o previsto %2Q Trat.a® de Montevidfu l98D aabn
trat:ameru:o diferenci&l mais favcr,vel n~cickl a .....

paiaea.

l:ll

c}

Negociar a aplica1;ao aoa demaia paiseawmembroa ~. tive~
cumpric!o cc:e a obrigaçao d• eliminar reat.ri;et~a nao·u.rifúiu
'no quadro da Asaociaçao o cratu.neo maia favcd.vel c~
a um terceiro paia . . in.st.rumentoa nao pr.viaeoa no Tratado de
Montevid6u 1980 em mat6ria de restriçoea nab-tari!,rias.

Negociar com o• PAi••• -membros que aaaim. o

adoçao de norma• de

od~

aolic:i~

a

-incluindo crit6ri011 de qualifica-

çao. proced.imentoa ~ cU't.Uicaçao, vftrifiçaç.ao e/ou. ccmtroleeuo o regi~t~e de orig• pactuado noa aeordoa a que •• refere
o areigo primeitc contenha tratamento• garaia ou aspec!ficoa
maia t;tVQrAveia, tanto em aaat6ria de exponaç:... ~ cSe
impore.aç-• qua oa · vi~tea no qUadro elo 'l'ntado de Moa.~

uso.

Jttt1gg m11rrp.- Pinaliz.adaa aa negacia;e."a a que- rafu-e- o
art.igo carcai.%c, c:om. reaultado ·saciat.aeOrio ~)ar& u Panu. o paJ:a
que solicitou u n~ciaç:ees ou.torgarf. S@U voto poaitivo • favor
·da IIUÇClA.O definitiva no IIIOIMDt.O em que o COI!Iicl de Rep:reaentan.taa coaaidere •••• au•pen•ao.

s. o Aaul.taclo ~ negoci.aç. . a for considerado inauficiata
pelo paia afetado para n•t&tMilecer o equilí..brio cloa direito• e ~
ol:lrigaç. . • emanac!oa do Tratado de Mootevid.6u 1980 e cJoa Aeordoa
celebr.adoa ao amparo do referido 'I'rat.&do, o ccxaitl de Repnaent&Ace• designar;t oa int.egrancea de um Grupo hpec:ia1, em cotr.aul.ta c:ca
o a pa!aea interuaad.oa, para oa --efeitoa de detentinar •• a c~
saçao oferecida I suficiente .
• .,

O Grupo detarminart; dantro de aeaaent.a diu 4e

.ua

crla.ç:ao~

•• a'"ccmpenaaç.ao oferecida 6 aufic.icte, a neaae caso o paia
a.fata.do dar& aw voto pcaitivo em .favor da auapeuao defil:li·

"':.iva no UIO!DIIDCO
•••• suspena~ao .
b1

ll!m

que o

Comit6 de

Repreaencancaa c:aaaid.are

se dentro de sesuenca dias de sua c:riaç:ao o Grupo Bapecial
utimar q~a a compenuaçaq o.ferec:i,da durante !' negcciaç:ao nao
6 su.fic:.iente, detentinar6 11quala qua~ a sau Juizo, o -j&, baa
c.a-o o
.antanta pala qual o pais afatado poder• su.apaader
~·acaa aubatanc:ial.eente .-qu.iva~antaa.
i)

ea.a o pais qua col.idtou a suapans&o a Cl'dl - refere o
artigo aagunc!o a=aclar, U8l prazo da trinta diaa, a
ou"tergar a• ~çaas da acardo coa • dat.z:11inaçSQ do
Gz:upo Espacial; o paia datado COI c:=dar• .aau voto
·poa.it.ivo - :favor da auspanalo definitiva no ~to -

ii)

CUio contr6rio, o pai a. a:fatado poder6 ret:1rar
, e
subatanc:.iallllanta aquJ.valantu b COII.~ d.taftl1na4aa pa.lo Grupo Eapac.ial. a poder• votar negat.iva.ante a
•lodlpana6o solic:l~ no COia1t6 da ~-can~.

que. o COlai t i da Rapresantantaa considera . . . .

..

~.

arr1oo mi''"'M·- A suspanaao solic:i.tada da confozoai~ cc. o
dispoato no artigo ..gu.ndc dar• lugar ao. saguint- U&t.-ntoaz

-

b)

Ca•o nanhwl paia .an.t:f-ta, dentro da t.&a prazo da caa.to a
vinta dima, a .1ntança.o da aol.1.c.1tar negociat;:Ces. o CaU:ttl da
Rapraaantant... c:once4ari a au.ap«lSSo aol.ici.tada :foraa
definitiva por U8l prazo da c.1nco anoa. renovt.v.l por ua noYO
periodo nao auparior a cinco &ft08.
a~gua pais solicitar nagociaçeea, a auapansao aara c:onc.did.a - :fora& candic:iona~ pelo Coaitl de Rapraaantan-ee. poZ' U8l
prazo de cinco .anca.

Caso

AD nna.Li~

aa negoc.iaç-Oea bilaterais do paia que aolic.ito\1
ca. oa pai•••~-..broa qu.
o COia1.t6 da Repraaantantea

a suapansao con:foraa o artigo aaguado
~R~~n.1faatar. . sua inta.nçao da ~ar.
concedera a .. su.apan.alo daUnitiva c:ca
to:rçoa doa pa:iaaa-.eabroa a raapa.tto

o voto a:fira&tivo da doia

ckla qu&.ia reja o praaenta

ProtoCOlo.
Art1 QQ

eew;tp.'

0

Coai tA

u.acuçl.o da ca4a auapana.lo :
o~~.pruantar•

Aa.od.aça;o.

ua

da

Rapnaentantaal

~

a

1 1 d• noa tU'IIQ& desta Protocolo •
ao con.alho da MiJU.atroa ela

rel.atOrio anual
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ltrr1an pft1m.- O pruente Protoc:olo, adotado pelo ConMlho cSe
Mini•tro• cc. o voto afi~tivo 4ra doia terçoa doa paiaa~o~
• - vow rw;auvo. entrar6 - vi~ para oa pai . . .-~ CIU8-.
o ra'ti.fJ.car.a, de acorde =-.o. na~ivoa proced~toa oonatituc1on&1•. na ~to qg,e o o.itavo i.rwt~to 4e raU.f~
fOr ~it..so na s.cr.tar1.&-Geral..

8 E5Q["C!O f3 fi-E)

Normas pena c periodo de tranaiçiO
at6 a entrada . . vigência do Protocolo
Interpntat1vo do Brtigo 44. do
Tratado da Mont.vid6u 1980

O

COMJa.HO DB MINIS'l'ROS DAS RBUÇOES EXTERIORES.

'fENDO Dr VIS'l'A O art1.go 30 cSo 'l'ratado da Montevid6u 1910, o

.:O~todo.tn=~'90M~:;!:.'

4.&

c!e••• Tratado • a

-.o.luç&o

Ourubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL
COHSIDDANDO A COI\'V1IZU.And.a da . .tabelecer ·noraaa · 4e proce-

di.Mnto que a.gul• o procuao de trana1ç8o .ntr• o 'pedido de
ua~.to teaparAria da diapoato ~lo artigo c.c do ·Tratado de
Montfrl1d6u .liJBO • a entrada -

vt;~a elo

Protocolo ..

PftDmiRO.• C paia-~ro da b.ac::taçao Lat:Lno-"-ricana de
Integr..;ao (ALADI) qu., fi:rau- ua acordo que t.p.licar a aplicaç.&o do
artigo 44 do 'l':ta~ da Mont.v1d6.a 19BO deverA co.uniear, de
~iato, ao COU.t6 de Rapnaentantu a entrac:!a - . v1g6ncia daaM
ocon!o. fornecendo-lhe aau testo • inatruzMantoa coepl...ntara..

o menc.:Lonado pais poderia solie;iu.r a. suspenaao temporU:i& c1u
obr1gaçee. -tabelec1ci8A no artigo 44, na forma c!o ~ivo

Protoeolo Interpretativo.

O pedido da auspensao teapOr6da daa ollr1gaçeea do art:lgo 44.
do 'l'ratado de Montev146u 1980 sustentadO pel- razo-a que o
fun.cl..ant- •· c:01a o o.proC.a.o do pais aol..icJ. tanta da ot!MJ:Var o

t•

r.;iiM aatabl.e.ido no Protocolo Xnt.rpntativo dev.rA aar apnantado ao C0.1
de . Rllpraaentantaa tla logo entraa v1g6ncia o
acordo ..nc1.onado no pri-.iro par6grafo daate artigo e a p~ta
~gç&o.

SEGUHDO .... ,Apn..ntado ao co.1.t6 de Rep:r:..entan.tall o pecl1do a
~ •
rafera o artigo prec.den.ta, oa ~--..broa da ALADI qu.e
coawiderare.· afat&doa aaua intan.a. . . COIIIei:'CJ.aia.. de confonai~
oo. o ard.go tarc:eLro do ~tocolo. aan1.~-tarao .s. .anaUa

~~"tada e• dent:o dA ..- prazo de 120 dias a perti.r ela data da
apreqntaçao 'do ~*Sido da dispena. sua "VOn.tade •
1ni.ciu'

negocia~ ~tóriu.

't!:ltCEIRO. ~ ca.a nenhu. pai.a -n.1fane sua .1ntançao da n-voej,a:t
dentro dA 120 d i - a Pllrtir da data do pedido da di.spenaa, o Coa1 ti
. de Hapreaentant- concedari a auapanaao •oU.citada, a qual ••
to:rnara daf1n1tiva de eonfo~idade coa a lat:ta a), do artigo quinto
do P:rotocc1o vaa v.z que aa-c. .ntte vig6ncia noa ~ da Au
artigo . .tt..o~
·
QUAR'1'0,3. caao Ull ou ..U pai.Ms •an.it"aat- sua intançao da
n.egociar, o co.J.d da Repnaentanta outorgar6 ao pais . que o
aolic1tar uaa .uperw&o concUc;t.onal. do 41spolito no artigo 4C do
Tratado ã
MOnt.v1d6u 1980, de acordo coa • letra b) do artigo
qu;t.n."tO 40 Protocol.o.

Quando a nagociaçlo concluir coa neultado aat1afat6r1o a o
paia afatado ~itar seu inatruManto da ratificaçao na s.cr.ta-

ria-Garal da Aaeoc1•ç'"• tara direito a que sa torna afetivo o

raaul.t.S.O d-. negocJ.eçOaa,. coap:n.etando ••u voto afiraativo favor dai auapan.aao dAfinitiva quando o P:rotocolo entrar - vig6ncia
de acordo coa seu arti.go a6t~.

Quando a negociaçlo concluir coe resultado nao aatisfatóri.o
para o pai• afat.do aara o~rndo o artigo quarto, aeguncSo pari~
grafo dO Protocolo Interpretativo,. procad~o- . . da seguinte fo:nq,:
a)

c.ao o GRpa lbpecial de~ina que a co.penaaçao 6 auf:Lcianta, o paia afatlldo,. para recebar a co.pm~aaçao a.-tabele•
cida dever* dllpoaitar o 1na~to da rati.Ucaç&o na s.cr.tar1.a-Gera1 da Maoc:i.ac;.&o e coapromatar-sa a outorgar ,._, voto
afi.raativo - . favor 4& auapena~ao definitiva quando o P:rotocolo
entrar - vigAncLa de acordO coa MU artigo a6t1ao.

bl

Caso o Grupo Especial datar.iM que ptocedo waa compen:saç:ao
adicional e o pais que solicitou a suspensao aanifestar sua
conformi.dada oo. a mas-a dentro do pra%o do 30 dias, o pais
_ a.fetado tar6 direito a que se tom. efetiva a ,COIII:pensaçao
adicional. prevista no ponto i) da letra b) do c i Uclo artigo
quarto, uma vez que depositar seu instrumento da ratificaç&o
na ::;.crataria-Garal da Associaç&o, ccmprometendo-se a outorgar
seu voto efi:_rmativo - favor da suspenaao defi.n1t1va quando o
Protocolo. entrar . - v1g6ncia da acordo com sau artigo s6tialo.

c)

ca.a o paia que soli.citou a supanaao nao ae.da. no praz:o da
trJ.nta di... a outorgar a cc:apat~Saçao adiCional ostabelacida
pelo Grupo Especial., o pais afatado tori cUrei to A retirada de
concasaoea aubatancialmente equivalentea da ac:crdo coa o ponto
11) da letra b) do artigo quarta do Protocolo IntarpretatJ.vo.

QUINTO.- Aa nagociaçOea devarao iniciar-H dentro do 30 diaa
contados a partir do respecti.vo pad.i.do • concluir dentro de 120
d i - de iniciadas:, aalvo que . . Partu ac:ordea USI prazo mai.or.

A totalidade daa negociaÇeea nao deveri axcedar· o prazo da
vi.nte qu.a-ero . . . . . . O COIU.tli da Representantes podu6 .upliar . . . .
prazo a pedido daa Parte• envolvida&.
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SEXTO..- Quando o Protocolo entrar v.t.;anc:.La no• 'tllriiOa 4.•
Hu artigo a6t:t.c», o co..1 ta cSa Repre~~antant- ~• • suaperwao
de con:foraidade a::. o ú~ tilao par4qra:fo do arr::1go qW.nto
do Protocolo.
definiu~

VSOT!'C'O

44

CI-!'J

O COIGZLaO ~ MINIS'l'JtOS du RI:LAÇÕES EX'l'DlORU,
ftNDO DI VISTA O artigo 30 do Tn.tado de MOfttevi.dh. 1910
P%otoc:olO Ia:tupret:eU~ do U"t.igo 44 do
tae•do "rtatado.

4.

o

CCNS.IJ:IDMfDÓ A ~eaJ.cta..t. de c!J.~ ~ a cc-po8ifiA0 1 ~
foraa 0pe:l'ad.onal do Grupo Eapecial. previ~ no

,..,.toe • a

pz:c

artigo quc1:o do Px'O'tCic=ln In~tivo do

kt:.Lgo U

do 'f:atado

de H0nte"Vid6u 1980,

1118GioliiU
JIIUMUIItO ... Be o naul.t.do du: negod.IIÇGU DilatanJ.~.~
ut.igo taraej.to do PJ:atoc:rolo ~u:ti.wt . . 001'111~
1.naUt'ie1ea.t. pelo paia U"•t.do, DOe ~ do pr6pz'io P%'0tclcol.o, o
CCIU"t6 de bpz wntaa.te. daaipad:, •
ccnaulta c:c. os pai.-.

no

~-

inca
de·, ua Grupo ~al.
U't1gD quaftO .S.. P%otcoolo, •
~ data •
que ti.ftr

-do pala--·
preo~Uto

diu,

no

COI&

1=· a panir

ca. COftf~ ca. o
ua preso ~ de 15
:ncabido a aanifuta•

s&GUXDO.- o Ck'upo &ap.cJ&l utart. int.;ndo por trk ~.
ou C1aco. p X IIGl~teçao doe pai.Mtl cUre~ta .s.n~.
1
-e1mt1 ; j..QdJ.atina..a,t:a, de u.a liata ·cru- o co.i'd

COIIlt'~.

de at6

O>ft.

=u

par ~ doa ~~
~ par cada ua dele&, • da

c!a Aa.aciaç;IO, • nslo

li:f'ta 4e pmael.iaua do

TERC&lltQ .... O '.arupo Eçecial n1o PQ~Seri anar in~ por
nacionaU de neam. do. pU . . . diratulenta 1Dterul~. a ted
ca.o Couz'den 1
ua de MUa ~. e.lt1to da =-ua ao='da eo"tn:

"'-·

GVAimJ.- A8 pea80U: que 1n.tegru a lJ.ata • O Gl:v.po lbpec:U.l a
que; faa nf~ o artigo MgUnda c:Seva:coao t u experi.Aacl8 •
s.n~ ou. na ~~alaçao cs. coa.trorira.t.- ded...SU cM

eGII6rciQ.

acordoa ~aia 1n~1a. s.rao deatgnado• . .uita.c.ufun.;&o de aua objetiridede • tiabili~:
in4ependen'ta8, -nao

••do

estarao v:Lnculadea COII oa Gcvarnoa doa l!:atac!Qjl-mll!tmt)roa da AasocJ.açaa • nao recabarao inatruc;oea doa !IIAamoa.

QU.IHTO.- o CO.U.t6 de Repra.antan'te* adot~ sua dec.taao -abra
4 coçóai~ do Grupo ~&1 por maior.1a de doia ta~. • - voto
neg-ativo doa pai. . . dirata-anta inte~sadoa.

O Grupo Ellpecial davez't. con.u tuir-. . - wa prazo a6:aie ela 10
dias. con"tadoa • partir da data de •~ U.i~ pelo eo-11:6 de
Repraaentantaa.

......

Ell easo da rat\Uncia ou da i~apadi~aanto da qual~
do Grupo Especial, Hu substituto sera designado naa forza.&
em. ua. prazo ~ da 7

s~.-

~ro

j.6 previstas pelo CO.tt• da Representantes

A: ranllncia ou :t.padi-.nto tarA- at:ai.to suspana1vo. por ua
periodo de at6 7 c!iu, na prazo pravi.ato no artigo onze para o
pronunciaJMnto definitivo.

aJ

ax. .iner oa pontoa dao via ta -.postos pelos paiaaa c!ire~ta
1ntareaaadoa, garant..tMo-lhaa plena oportunidade de aer-
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ecutadoa • de apraaantaraa auas prova• • argu..nto•. podendO
aplica%' para is.o~ aubaid1ariaaente, aa regriU procal!auaiS do

e '

GATT;

1 b)

avallar •.• a mspw a·ç•c otarecida ao fi.nalizar ou: ueg:

'·çee-

bilaterai• 6 ou nliO IJUfi.dAnte nca ~ previsto• no artigo
pr1aU.ro ~a raaoluç&o. S. :fo:c- conaJ.derada I&U1'1ciea.ta a

; na·ç'", o Grupo ~al. da~ ~· que o :for,
..a c:r1t6r10 ..

MgWldo

OH'AVO. • A Secn:t~:La-Geral da ALAM dari o suporte téc.ico e
adaJ.niatrativo pa:-a o tunciona.ento do Grupo ~pcia.l .. OUtJ:oa8ia,.
Grupo .Ba~, para o c~pd.au1to de aua •1ado.. podar&
.olicitar a . . ..tatencia t6cftica c!UI tn.ti~çOaa·a ~ ~

o

corwida"ar pert1..Mn~

NONO ... Aa atuaçeou • d.J.i:beraç.Oea do Grupo Eapeeial, ~ co-o
co. aua uaaao, ~ao de oonhec:!.·
in~ .. que davw,r8o
&dotar u ~ necu~.U.taa para protegu aeu cariter de
COftf1denc:Uis ..

.todoe.a.~toa ral.~
-.nto ucldi:vo da. pa.t-. dinl~ta

a. .......

~

~.

cc::- o pz:

o Grupo Bspc1a1 proc:urar6 que toda peaoa
u
to aanteaha seu cariter de ~u.ne1a1 ..

DU .... A deei.do fi.ftal. do Grupo Eapec:J.a1 utari P1
uAa ã
u.. au411nd.a ~ cond.lj,aç.lo entra oa pai. . . cU.ntaa.nta 1ntaru:·
aadoa, . . . que wa nal.U:açao ~lique- u.a variaç.lo no pruo de
prcnunci.-rlto def'J.DJ.tivo prariRO no artigo MgU.in.W ..

ONU.• O tkupo hpeclal dlaved ~--. da :!=-.
def.lni.Un. no prazo i;apzoz:.:ug*cal. de ISO d.iU, coctt·doe a pert:~r de
d&U de _.. ~tui~.
tlOD.~ QO

-.a .-puo, •
"

•

de

~.

o

auu

cc.

ao

GJ:upo ~ ~
deciaOea
bue
Mon~1d6u. 1980, n08 ~ caJ.abradoe.
parti~ no Jlratceolo Int~tatiYO de a.u Ard.go

'!+atado de

nca. Acc:m.toe •

>eecc1 ew;so.

Decieoee

~tlldcs pe.1oa

órgaoa

pol.1~ da

'rQU. • o Oz'upo Eçecial .SOtari ~ dac1..dô fiu:l po:c" uioda
. - que oons"te o MA~ elo voto de cada ua de 8eU8

in-·

·4eci•-.,

·

b ..
~ deJ!in1.tiva para CHI peisq dira~"te
intar..aadoa • t..c.Ua~te .ar'- cc-uni~ ao. ....::.a e ao CcaJ.ta
de bp~"tan.'&*a pu-a . . IISin'i~ ~:tn..

estar.,

o. p a i - ~
obrig.SO. • MgUir a. praced.i... ·
-.rtoa utabeled.do. no artigo quarta elo Pxotocolo Intarpzoetati:vo.
Qlatoll%C.- S.. pzw.julso de que Mja M't*t.eJecida outra fonia
u ~ • out:ru ~ dec:orrantae do
parante o G:napo Kapad.a1. .a-ao pagas a"traria da ALADI
~ p&Ua 4int...a:te ~. da seguinte aane,i:c"a:

de 4U1::dbuiçAo..

;ry:mueen'tO

ai& quando o Grupo Fspecial do:tar~~~i.nar TJt! "' ~mpe!\Saç.!.o oferecida
\

~

é suficiente, corrasponderit. o p3gallu!nto d.os custos ao pais qura
r.SO.;icitou SU!. consti.tu.iç4o;

b)

quando o Grupo Especial deter:qinar que a colll;lensaçao ofe.retc:ida
6 insut'icient., -_correspof\d.eri Q pagamento c!:::Js .:ustos ao pais
que solicitou a su:spons&a das obrigaçOe:s estabelecidas no
Artigo 4~ do T:c"atado da Hontevidé~ 1980; o

c)

quftndo mediar conc1liaç4o, os custos serao compartilhados em
partes iguais pelos paisas diratamenta interessados.

Os montantes das re.uneraçOos dos• saembros do Grupo EspeCial e

doa outros peri toa por e.lo ~· sorao detBr~S~ c::on:fon:e
as pr6ticu dos o:t'ganiamoa internacionais doa quais sao part8 o.
p.~~boa-zeat~ros

~

~

da ASsociaç&o.

-

QUIMZE.- o Grupo Especial raunir-M-6 na sede CS. As.ociaçao.
aalvo que.. per acordo en~ o. pa.t . .s direta..nte i:nt.reasa40•.
ra.olva rauni.r-- outro lugar.

I
eart:agana de Inc!iaa, ea 13 de junhO de

199~.
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(EGISÍ..AÇÃO CITADA

-Aal .,.

-· w-·

••c

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

(A' Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO No 158, DE 1995
(N° 182/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova· o texto do Acordo da Coope- _
ração cultural e Educacional, calebrado entre o Governo da República.
Federativa do Brasil e o Governo da
República âa Turquia, em Brasilia, em
10 de abril de 1995.
O CONGRESSO NACIONAL decreta!
Art.

Fica

1°

Cooperação Cultural e

aprovado

Educacional,

o

teXto

do

~rdo

de

celebrado entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Turquia,

em

Brasília, em 10 de abril de 1995.

Parãgrafo
Congresso
revisão

Nacional

do.

Constituição

quaisquer

referido

complementares

que,

Ficam

único
Acordo,
nos

Federal,

sujei tos

atos

que

assim·

termos

do

acarretem

à

possam

como
inciso

encargos

aprovaÇão

do

resultar

em

quaisquer
I

do
ou

art.

ajustes
49

da

compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° -

Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
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Justificação

MENSAGEM W 634, DE 1995

De coaformidade com o disposto no artiJO 49, iDcilo L da CM '" 'çi FederaL
.submeto l elevada COIIIidençlo de Vossu EJ:rrJbriu acompanhado de Fxpwjçlo de Mod.wa

do--

o.....,

=

do-do

de - d a s Relaçiles-.
e fdncaciona! eelelndo
o Govemo da Repdblica Federoliva
Repdblica da Talquia. ém IIIISiüa. em lO de lllnl de 1995.

de Coopa.,..Cul_
lkuil e o Gcnallo da

Bnsflia. 13 de

j uabo

de 1995.

EXPOSIÇOES DE MOTIVOS N~312/MRE
Brasma, 7 de junho de 1995

!xcelentissiao Senhor Presidente da Repdblica,

Elevo
AcordO

de

à alta consideraçio de Vossa Excelincia, . .

cooPOraç6o

CUltural • Educacional entre o

anexo,

Brasil

e

a

TUrquia, assinado ea Braailia, . . 10 de abril de 1995.
2.

o

Acordo

que ora sut.eto a

esforços,

dHenvol v idos

no

Voaaa

Excel•nc::ia

a.bi to da -'aia Menor,

no

fortalecer

a presença d.o Pais na reqilo. Maia, 6 do

dipla.acia

brasileira aapliar • dinaaizar as relaç6es

educacionais

ca.

pais

de tradiç6o e cultura

tio

culainou

sentido

de

1nterease

da

cultur.is

rica

quanto

e

a

~ia.

O docuaento conteapla uma série de iniciativaa

3.

educacional,

enaino

~rea

a saber: expansão da cooperação entre instituiç6es

auperior

por

- ·intáruniveraiUrios
incentivo

na

ao

•

ensino

aeio
do

do

do

eatabeleciaento

esti.ulo ao interc6mbio
Idioaa, da História, da

de
de

de

conv6nios.

profaaorur

Literatura

e

da

diVulqaçào dos eventos educacionais e culturaia coa Yiataa
participação de representantes de seus paiaes, a facilitação da

·~tura:
~

troca

de

informações

·aodalidades
as

partes

experiéncias

em

todos

os

•• criar condições para o reconheciaento ele

certificados
paiaeaa

e

n!veia

de cultura e de ensino: e, por fia, o .apanho de

conferidos

por

instituições

diploaas

educacionais

doa

e

aabaa
•

doia
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No que diz respâito à CÜ!tÚra, ~ Acordo estabelece que

4.
Partes

tais
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contratantes

eo110:

traduy6es

de

obras

d . .anvolvi.ento

da literatura

s.

Tendo

Preaidente,

bem

do

as

o~as

ini~ativaa

por

outro pata,

literárias, bea ca.o daa

de

coa

presentes

a

aciaa

Br. . il-'l'urquia,

da aprovaçào do Pocler

tal,

junto

b. presente Exposição de Motivos

para

que

o

expostas,

senhor

de

consolidaçAo

julqo o Acordo de Cooperaç6o

aerecedor

e

evento.

coao o intereasa na progressiva

Educacional

de

..

colaboraç6o

as . razóes

M:io

arte

da participação de seus representantes

internacionais

. . portivo.

relaç6ea

procurarão sobretudo fa.enter

divulgação

aa

CUltural

Leqialativo
projÍito

Vossas Bxcellncias, se asa!. houver por

~.

das

de
••

e,

e

para

Menaaq-,

diqne

a

enc:a.inh4..:18. ao congresso Naciona-l·.

Respeitosawenta,
LUIZ FELIBÊ LAMPREIA

Ministro áe Estaâo aas Relações

~eriores

ACORDO DE COOPERAÇ1\0 CUL'l'URAL E EDUCACIONAL ENTRE O GOVEUNU
DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REP0BLICA DA TURQUIA

O Governo''d.• República Federativa d.o Brasil

•
O Gcweno da Repiiblic:a da Turquia
tdoravante denaainados •partes Contratante••),

Animad.oe pelo deeejo de de•envolver e fortalecer os laço• de
.miaade exi•tente• entre o• doi• pa!ses, e com o objetivo de promover a
cooperaçlo bilateral -no• •etores da Cultura, Educação e Eoporte:
Acordaram o •eguinte:
ARTIGO I

As Partes Contratantes estimularão a cooperação educacional
doi• pa!ses, com base no principio ela reciprocidatlc e em
confo~idade com a legislação vigente em cada pais.

1.

entre o•
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Para
2.
proc'urario:

alcançar

tal

objetivo,

as

Partes

Cenna tantes

a) encorajar e expandir a cooperação entre instituições de
superior
dos
doia
pa.!ses,
ensine:,.
por
meio
do
estabelecimento de co~vinioa interuniversitários, bem como
entre instituições educaeionãis afinsJ

b) e8t~lar a cooperação e o interc~io de professores e
funeionirioa de instituições de ensino superior;
c) encorajar o

facilitar o ensino do Idioma, da llistória, da

Literatura, da

Cultura e

de outros

aspectos da

vida de

ambos oa pa!aea e• instituiçõ•• educacionais e outros
estabeleei. . ntoa, ca.
a autorização
daa respectivas
=autoridades educacionais:

d) ·divulqar oa evento= ed~eacionaia e culturais e estimular,
quando poaaivel, a participaçio de representante• da outra
Parte Contratante . . eon9reaaoa~ conferineiaa e outros
enco~troa
relacionados
ca. a cooperação educacional,
prOIIOYidoa por uma daa Partes Contratantes 1

ti) facilita~: a

.

oa. úveia e -=»dalidadea de ~ltura. ~ ã

ensino.

AllriGO II

..

Alo Pane• -at:aat.aa _~~~sar- -ID - c.,:t.ar CODdi~ISea pua
o .,. _ _faanto da olip~a • cell'tiff.c.- ..-fed4oa po., iaatil:ui~llea
a4ooac!oaaia oloa oloia palaea, de aco..So .,. u laia d9entea no anail

·-~··
AllriGO III

noa

As Partea contratantes procurarlo desenvolver a cooperac;8o
tU•eraoa M'tOrea de int:areaaa vi.Dculadoa l C:Ult.ura, deYencSo

aob"'etado IIDCOUjUI

a) aa iniciativaa coa a finalidade de divul9ar a literatura
do outro pala por ... to de ~radu;:õea de obras lite.rhia•z
divulqação
de obras de arte do outro pala pelA
telavialo, pelo rldio, pelo teat:ro. pelo ein. . . , •• locais
de coaeartoa • centro• de exibi;:iot

b) a
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cJ.a cooperaçlo entra •• reapecti•••·inatituiçõea ea.petentea
naa heaa do rldio,. televiah • agiDciaa aoticioAa,. ea. o
objetivo

de

divul9ar

qua.iaQ11ar

out::r:aa

iniciati_vaa

culturaia implementadas . . amboa oa palaeard) •• palestras
festivais de

• exibições,.

bea co.o eventos artlatiooa,.
encontros aaportJ.voa po~ -1o daa

cine.a •

autoridades r•apeetivaar

et o intarclabio de livros
Cultura r
f)

• outras publicações no aetor da

de Hua repreaantantea conferinciu
intaznacionaia,. oo.petiçõea • encontros relacionados eo. a
cooperaçlo
cultural,
pro.ovidoa
pela
outra
Parte

a participaçlo

Contrauntet
g) a coopm:at;lo

ea.Ua a.eolaa ele arte,. IIUHaa •. bibliotecas,.
t:eatroa a oat:Z'aa U.'titaiçõea da calturaJ

b)

CODtact!•

c-•

tm.t.H: uapciac;õea de aácrito:na, ca.poaitona,
piatoraa, a.aaltona,.
artJ.8ua grlficoa,
azquitetoa,.
at:o,... . • IIGaicoa, Z'ÇZ'eaent:antaa de aaociaç!ea
de taauo,
11Gaice1

ii o

J.ata.....a.bio

_d...,iu
•
de
daitu
de
de aole;!u de • - • de
........,...aclo de P""P"~• 11111n...a1a • uqaitetllaicu•
de

_..sau.tu _,..,...,._

:11 • -~lo de peaqu;Laa, poomia..o de ace..o, de acozdo
- a leciala~lo de cada- doa palHa, aoa. uqaiYOa,
....,__ de
dlldoa
•
la biblictecaa pGblicu •
IIDiftZ'IIi tldu1

ARTIGO IV

Aa Parte•.

CDntra~antaa

aa aaaa reapectiYaa
aatiaulua

procurarão

Ort)anlt:aç!ea

en~ajar

desportiva••

COII:

contacto• entre
o objet.iYO de

a) a participação
de aeua
repre•entantea
esportivos
internacionais"
eanpet.içõea
promovidos pela outra Parte ContratanteJ

e.
e

eventos
encontroa

~
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c~raçio

de aaaociaçõea eaportivaa de aeua respectivos

~l····
ARTIQQ V

Co. a prop6.ito da iaple. .ntaçio 4eate Acordo, aerl criada
mu Ccaiaaio Miata Cultural Braail-Turquia,. • qual •• reunirl, seaaõea plenãriaa, uma vez a cada 2.(doia) anoa, alternadamente no
eraail • na Turquia, de modo a elaborar proqramaa periódico• de
cooperação nas ireaa da Cultura e da Educação.

ARTIGO VI

"' de c:oopexaçlo naa lniaa da Cul-tura • da Zducaçio
oa prog:r-•
pocle~&o

..z-, i9u~te, pegocladoa - Ajuatea cc-p~uzea a ••reelebndoe,. põr •ia ·dipla.ltica~ eatz"e •• Part:ea Coa:trai:aDtaa.

JIJl'riQO VII

Aa ·~••

fw-:tna da pzojeto Mt=ial pr-.iata
-__Gio poderio MZ" dafiDUu pala. c:..iaalo lliata
CIJl.t=al• - • .,jlaat:eo ~1-t:ano - - · - Arti9D VI aet.a -

--•

ola

---· IDa-· -

00

ialp~--

AIITIQO VIII

Qaa~ -fic:a~lo - proaaatoo kon'lo• - ·à aoa rerialo•
propoota ~ diplallftiq • uuarl • d9or . _ a
aproy-clo d a · - . ao Puta. é:oauat&Dt:ae. aa fo-. do Artlqo Ill.

po.s.rl -

Alt'rlGO IX

1.
Cada P~te contratante DDtificarl a outra aobr• o cu.pr~nto
daa reapectivaa fo~lidadea legai* interna• para a viglncia dO
preaente Acordo. o qual eat.rarl - vivor 30 (t.rint.aJ dia• ap6a a 'data
da Gltt.a noUfiee;lo.

-

Yi90Z'
2.
o preiHDt.e kordo poonumacerl
~
tpGr qaalqut1r
dae
i.ndetenlinado. Poded
denaftciado
Parte•
ooua Par~
caa.tzatant.e•• pGr Mio da
-uu~a~lo diri9ida l
Contzoatant.e • peloa eanaia diPl..lticoe.
h1p6t••· o korclo.

...,

-

.....
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permanecerá em
da data

Outubro de 1995

vigor ati o per!odo de 3 (três) meaea contados a partir

de recebimento

da notificação

de denúncia

pela outra

Parte

Contratante.

A denúncia do presente Acordo nio afetará os programas em
3.
execução, a Denoa que aa Partes Contratantes disponham de outro modo.

Braa!lia, em

1o

..,IJ..

.J,J _.b 1'39<;

nas llnguas portuquesa, turca
todos oa
textos igualmente autêntiCos. Em caso
prevalecerá o texto •• sua versão inglesa.

DA

BRASIL

TURQUIA

Ay,.s

~rooi&

Minia'bro ~. Estado· cSaa
Relaç~a Exteriores

,.,..,

....cc•---·rn

·····-~----····--·······································-~······

'l '

•

r

,.

...-.c..-l'lldaNI:.,
._
...............................
....,.... .,..aeo...-.
Alto 41.

t•-:

11 ...

.............. aao•ii mc11p C1U COI$4Gi'

..... , ..................................................................................

..........

-GIIka..ir

Miniatro de .Estado

··················-··-···-·····································

,.Ali.

--<i

PELO GOVERNO DA REP0BLICA

PI!!LO GOVUIIO 'DA RBPOBLZCJI.

LU.I.s Pellpe

\!'-

em~s)

e inglesa, sendo
de dive.rgênciã,

exemplares oriqinaia,

Plm!:RA'l"IVA DO

,

- ................................................................. _..

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL)

'
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
1'1' 159, DE 1995
(N2146/95, na camara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Relativo
ao Uso de Peritos em Cooperaçao Técnica entre Pafses em Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organizaçao das
Nações Unidas para a Allmentaçao e a
Agricultura (FAO), em Brasnia, em 21 de
fevereiro de 1995.
O Congresso Nacional d!l9re1a:
.
Art 1" Fica aprovado o feXfu-âo-Acordo Relativo ao Uso de Perifos em Cooperação Técnica entre
País• em Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasH e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), em Brasília, em 21 de fevereiro
de 1995.
··
·
·
Parágrafo único. FICam sujeifos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer aios que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art 2Q Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
MENSAGEM 1'1' 475, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art 49, inciso I, da Constituição Federal, submefo à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, celebrado entre o
Governo da República Feaerativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO). em Brasília, em 21 de fevereiro
de 1995.
Brasília, 2 de maio de 1995. - Fernandio Henrique Cardioso.
EM. N9- 227/MRE
Brasília, 26 de abril de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo Projeto de Mensagem, pela qual se submete
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ao referendo do Congresso Nacional o texto do
Acordo Relativo ao Uso de Peritos em Cooperação
TéCh~e Países em Desenvolvimento, celebrado entre o Governo da RepCblica Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em Brasma, em 21
de fevereiro de 1995.
2. O principal objetivo do Acordo é o incremento da cooperação técnica entre países em desenvolvimento, em programas priori1ários nas ãreas de
agricultura, silvicultura e pesca, tendo em vista a
promoção da auto-suficiência individual e coletiva
dos países em desenvolvimenfo por meio do intercâmbio de eXperiência, da partilha da capacidade
técnica e aptidões complementares de desenvolvimento.
Respeitosamente, - Luiz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
ACORDO RELATNO AO USO DE PERITOS
EM COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE
PA[SES EM DESENVOLVIMENTO
Pelo presente é concluído este Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominado "Governo Parte") e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (doravante denominada "FAO")•.

• O presente Aoordo-Quaãc poderá ser conclukb por ou em favor do qualquer po.fs em desenvolvimento membro da FAO que
deseje participar do Esquema da FAO, seja como pefs requerente
do cooperação ou forneeedor do serviços do peritos requeridos. e

a FAO. Sujeito à aprovaçlo dos dois Governos iutel : a ! ados, este
ACO<do poderá também ser aplicado às relações en1n> um pafs
em 1raJlsjção e um pafs em desenvolvimento.

ARTIGO I
Partlcipaçao no Esquema
O Governo-Parte concorda em participar no
Esquema da FAO para a Cooperação Técnica entre
Países em Desenvolvimenfo (doravante denominado
o "Esquema da FAO") em conformidade com os termos e condições estabelecidos neste Acordo.
ARTIGO li
Objetivo dio Esquema
O objetivo do Esquema da FAO é o incremenfo
da cooperação técnica entre países em desenvolvimenfo, em programas prioritários nas ãreas de agricultura, silvicultura e pesca, tendo em vista a promoção da auto-suficiência indMdual e coletiva dos países em desenvolvimento por meio do intercâmbio de
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experiência, da partilha da capacidade téCnica e aptidões complementares de desenvolvimento.
ARTIGO III
Acordos de Projetas

1. O Governo-Parte informará à FAO, sobre cada
projeto específico ou série de projetas, se deseja participar nos mesmos como país requerente de cooperaçã:> (doravante denominado "Governo favorecido") ou
como 1n1 país provedor de serviço de peritos (doravante denominado "Governo lomeq3Cior").
2. As condições particulares para as indicações
de peritos no âmbito deste Acordo deverão ser estabelecidas em acordos especiais conclufdos para
cada projeto específico ou série de projetas pelo
Governo favorecido, o Governo fornecedor e a
FAO, de acordo com os termos gerais estabelecidos neste Acordo.
ARTIGO IV
Obrigações do Goverito Fornecedor
1. O Governo fornecedor selecionará peritos
adequados que cumpram os requisitos especificados pelo Governo favorecido.
· 2. A seleção de cada perito estará sujeita à
aprovação do Governo favorecido e da FAO.
3. O Governo fornecedor será responsável pela
remuneração dos peritos.
ARTIGO V
·obrigações do Governo Favorecido

1. O Governo favorecido assumirá a responsabil!c!ade pelo pagamento de despesas locais razoáveis de estada e de alojamento (incluindo serviço de
lavanderia) para cada perito durante o !Íeriodo em
que ele estiver trabalhando em um projeto aprovado
no pais do Governo favorecido.
ARTIGO VI
Obrigações da FAO
1. A FAO -reerrbolsará o Governo fornecedor,
ou proverá, conforme o caso, em relação a cada perito aprovado, enquanto este estiver trabalhando em
um projeto sob o Esquema da FAO no país do Governo favorecido designado:
a) uma quantia de US$300.00 (trezentos dólares americanos) por mês como contribuição para o
salário do perito;
b) todos os custos razoáveis de viagens internacionais aprovadas pela FAO;
. . c) todos os custos de viagens internas aprovadas pela FAO;
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d) todos os custos razoáveis de acidentes e de
seguro saúde; e
2. A FAO reembolsará ou proverá diretamente, conforme~ o caso, ao perito, uma quantia correspondente a US$50,00 (cinqüenta dólares americanos) por dia relativa às despesas locais de manutenção enquanto o perito estiver trabalhando em
um projeto aprovado sob este Esquema no pafs do
Governo favorecido.
ARTIGO VIl
Revisão das Quantias dos
Pagamentos Monetários
As quantias dos pagamentos monetários especificados no artigo VI estarão sujeitas à revisão a
cada dois anos pelas Partes deste Acordo.
ARTIGO VIII.
Entrada em Vigor
O presente Acordo aplicar-se-á a partir da data
de sua assinatura e entrará em vigor definitivamente
na data em que o Governo do Brasil notificar a FAO
haverem sido ClJilllridas as formalidades internas
para: sua aprovação.
ARTIGO IX
Emendas e Término
1. As emendas ao presente Acordo deverão
ser adotadas por consentimento mútuo das Partes
por meio da troca de Notas.
2. Este acordo poderá ser denunciado a qualquer momento pelo Governo Parte mediante notificação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência à FAO, sob condição de que sejam respeitados os termos dos acordos de projetas em
andamento por todo período de sua duração
3. Este Acordo poderá, a qualquer momento,
ser denl.llCiado pela FAO por meio de notificação
escrita ao Governo Parte, caso a FAO considere
que não está mais em condições de dar cumprimento às suas obrigações sob este Acordo.
Feito em Brasüia, 21 de fevereiro de 1995,
em dois exemplares originais nos idiomas português e inglês, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.
Pelo Governo da Replblica Federativa do Brasil, Luiz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das
Relações Exteriores - Pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO),
Jacques Diouf, Diretor Geral.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV
Da Organizaçao dos Poderes
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TITULO I
DaEducaçllo
Art 12 .A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida famUiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instib.ições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Parágrafo único. A presente Lei disciplina a
educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias.

SEÇÃO 11
Das Atribu.lç!!es do Congresso Nacional

TITULOU
Dos Princlpios e Fins da Educação Nacional

Art 49. É da co~J"4)etência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou aros internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravoscis ao patrimônio nacional.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PARECER N" 691, DE 1995
(Da Comissão Dire1ora)
Redaçao do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao ProJeto de Lei da camara nº- 101, de
1993 (nº- 1.258, de 1988, na Casa de origem). ·
A Comissão Dire1ora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº- 1o 1 ,
de 1993 (nº- 1.258, de 1988, na Casa de origem),
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 1995.- José Sarney, Presidente- Renan calheiros, Rela1or - Ney Suassuna -José Eduardo

Outra.
ANEXO AO PARECER W 691, DE 1995
Fixa diretrizes e bases da educação
nacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art 2º- A educação, dever da famma 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 32 O ensino será ministrado com base rios
seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
li-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 liberdade e à 1olerãncia;
V - coexistência de instib.ições públicas e privadas de ensino, incentivando-se a colaboração entre Estado,e a sociedade;
VI - graiuidade do ensino público em estabel&cimenros oficiais;
VIl - 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 profissionali
VIII - gestão democrática do ensino público, na
forma da lei;
·
IX - garantia de padrão de qualidade.
TITULO 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, obrigalório e
gralti1o;
11 - garantia de acesso ao ensino fundamental
gralti1o para os que não ·o cursaram na idade própria;
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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 - alendimento 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;
VIl - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VIII- atendimento ao educando, no ensino ftn..
damental público, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
Art. 5"- 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 jovens e
adultos que a ele não tiveram acesso;
11 -fazer-lhe a chamada pública; e
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola
§ 2" 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.
§ 3Q 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 seguida os demais níveis e
modalidades de ensino, conforme as prioridades
constitucionais ~legais. .
§ 4" Comprovada a negligência da autoridade
competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade. ou("
§ ·:52 O cumprimento da obrigatoriedade do
ensino se-fará mediante:a freqüência à escola, asseguradas outras alternativas para o seu cumpri-·
menta.
Art. 6º- Além do ensino obrigatório e gratuito,
são direitos dos pais ou responsáveis e alunos:
I - ter acesso a estabelecimento com padrão
mínimo de qual idade, avaliado pelo Poder Público,

=_
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alcançando os mínimos de dias letivos e horas-aula
fixados nesta Lei;
11 - receber informações sobre currículos, programas, avaliações do estabelecimento; e freqüência e rendimento dos alunos.
Arl 7"- São deveres dos pais e responsãveis:
I - matricular no ensino obrigatório seus filhos
e as crianças e adolescentes sob a sua guarda, ze!ando pela sua freqüência e rendimento escolares,
ou assegurar alternativa satisfatória;
11 - participar e Colaborar com a associação de
pais e outras entidades de cooperação com a escola
TITULO IV

Da Liberdade de Ensino
Art. 82 O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais de educação nacional e do respectivo ·sistema de ensino;
li - autorização e avaliação de qual idade pelo
Poder Público;
III- capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no Art. 213 da Constituição Federal.
TITULO V

Da Organizaçã.o da Educaçao Nacional
Art. ~A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus respectivos sistemas de ensino.
§ 2" Os sistemas de ensino terão :i!Jerdaae de
organização nos termos da presente lei.
Art 1o. A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nãé:íónal de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
11 - 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
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória,
exercendo sua função redistributiva e supletiva;
IV- estabelecer, em colaboraçao com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para o ensino fundamental, que nortearão os cu1:ículos e seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar formação básica comum;
V - coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação;
VI - assegurar processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental e médio, em colaboração com os sistemas de ensino, ob-
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jetivando a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade do ensino;
VII -baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pósi)raduação;
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade
sobre este nível de ensino;
IX- auforizar, reconhecer, credenciar e supervisionar os cursos e as instituições de ensino superior do seu sistema de ensino.
§ 1Q Para desempenhar as suas funções, a
União fica auforizada a criar um órgão normativo colaborador.
§ 2'- Para o curnprimenfll do disposfo nos incisos V a IX, a União terá acesso a lodos os dados e
informações necessários de todos os estabelecimenflls e órgãos educacionais.
§ 3º- As atribuições const;mtes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mántenham inslittiiçõeS de ensino sl.lperior.
§ 4l'- Os resultados dos processos de avaliação
a que se referem os incisos VI e VIII orientarão a po•
lítica educacional.
Art 11. Os Estados incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver seus sistemas de ensino;
11 - exercer ação redistributiva e sl4Jietiva 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 pianos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, acompanhar e avaliar os estabelecimenfos 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 Distrifo Federal aplicar-seão as competências referentes aos Estados e aos
Municípios.
Art 12. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I- organizar, manter e desenvolver seu slstema de ensino, integrando-o com as políticas e pianos educacionais da União e dos Estados;
11 - exercer ação redistributiva em relação às
suas escolas;
III - baixar normas complementares para o
seu sistema de ensino;
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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 não estiverem plenamente atendidas as necessidades da sua área de competência
Art 13. Os estabelecimenfos de ensino, sob a
responsabilidade de sua direção, incumbir-se-ão,
respeitadas as normas comuns·e as do seu sistema
de ensino, de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógicâ;
11 - 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 tammas e a qomunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VI - informar aos pais e responsãveis sobre a
freqílência e o rendimenfo dos alunos, bem ·como
sobre a execução de sua proposta pedagógica
Art 14."0s docentes incumbir-se-ão de: ·
I - elaborar e cumprir o seu plano de trabalho,
segundo a proposta padagógica do estabelecimento;
li - velar pela aprendizagem dos alunos;
III - estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimenfo;
IV - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejarnento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
V - colaborar com as atividades de articulação
da escola com as tammas e a comunidade.
Art 15. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação bãsica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos docentes na elaboração e
execução do projeto padagógico da escola;
11 _ participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Art 16. Os sistemas de ensino assegurarão
aos estabelecimentos que os integram progressivos
graus de aufonomia pedagógica e administraliva e
de gestão financeira, observadas as normas gerais
de direito financeiro púLlico.
Art 17. O sistema federal de ensino compreende:
I - as instituições de ensino mantidas pela
União;
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11 - as instituiçOes de ensino superior criadas ~
mantidas pela iniciativa privada
Art 18. Os sistemas de ensino dos Estados e
do Disbito Federal compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público estadual e pelo Disbito Federal;
11 - as instituições de ensino superior mantidas
pelo Poder Público municipal;
III - as insti!uiçOes de ensino fundamental e
médio criadas e mantidas pela iniciativa priiiada
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela
iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.
Art 19. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
11 - as insti!uiçOes de edl\(lação infantil criadas
e mantidas pela iniciativa privada

TITULO VI
Dos Nfveise das Modalidades de Educaçao e Ensino
CAPITULO I
Das Disposições Com~ns

Art 20. A educação escolar se divide em:
1- educação básica;

11 - ensino superior.
CAPITULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃOI
Das Disposições Gerais

Art 21. A educação básica. composta pela
educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo
ensino médio, poderá organizar-se por séries
anuais, periodos semestrais, cicios, grupos dessenados, com base na idade, competências e outros
critérios, além de outras formas de organízação,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o reCOmendar:
§ 1" A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no Pafs e no exterior, tendo
como base as normas curriculares gerais.
§ 2" O calendário escolar deverá. adequar-se
às peculiaridades regionais, inclusive climáticas e
econôrnicas, a critério do respectivo sistema de
ensino, sem com isso reduzir a carga letiva prevista nesta Lei.
Art 22. A educação básica regular organizarse-é de acordo com as seguintes normas comuns:
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I - a carga horária mfnima anual será de oifo.,
cantas horas, distribufdas por um mfnimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo rese!VadÇI aos exames finais, quando houver;
11 - 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 perfodo sobre os de eventuais provas fi-

nais;
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 conclufdos com
êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo,
para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas instituições de ensino em seu
regimento;
IV - o controle de freqüência fica a cargo de
cada estabelecimento de ensino, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sise
terna de ensino;
V - cabe a cada instftuição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de
série e diplomas ou certificados de conclusão de
cursos, com as especificações cabfveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se
aplica à educação infantil apenas no que couber.
Art 23. Os curriculos 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.
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§ 1" As atividades artísticas e a educação física, i-rtegradas à proposta pedagógica da escola, se"'lo atividades obriga1órias no ensino fundamental e
médio, sendo oferecidas oportunidades apropriadas
para alunos portadores de necessidades especiais.
§ 2" O ensino da His1líria 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 direilos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
11 - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento.
SEÇÃO 11

Da Educação Infantil
Art 25. a educação infantil tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança até seis anos
de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da tamma
e da comunidade.
Art 26. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade;
11 - 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.
SEÇÃOIII

Do Ensino Fundamental
Art 28. O ensino fundamental, com duração
mínima de oito anos, obrigatório a partir d9S 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;
11 - 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 formação de atitudes e
valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família,
dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que se assenta a vida social.
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§ 1" É tacul!ado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em dois ciclos:
I - o primeiro definido, basicamente, por estar
a cargo de docentes de turmas que ministrem a lotalidade ou a maioria dos componentes curriculares;
11 - o segLildo definido, basicamente, por estar
a cargo de docentes especializados por componente
curricúar.
§ 2" A extensão do ensino fundamental poderá,
facútativamente, 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 pü:llicas de ensino fundamental, podendo
ser oferecido, de acordo com as preferências mani-.
testadas 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 respectivas igrejas ou entidades religiosas;
11 - interconfessional, resutante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se reSponsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.
.§ 4l1. Os sistemas de ensino aluarão de forma
articliada 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" O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às eomunidades indígenas também a utilização de suas lí nguas 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 am:
pliado o período de permanência na escola para
tempo integral, associado a programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, material didático-escolar e transporte.
·
§ 1" São ressalvados os cases de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas na presente Lei.
§ 2" Os sistemas de ensino darão prioridade
na criação e extensão da escolarização em tempo
integral;
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a) as zonas prioritárias de atenção educacional, caracterizadas pela elevada ocorrência de pobreza e baixo desempenho educacional, especialmente nas áreas metropolitanas.
b) às primeiras séries do ensino fundamental,
sucessivamente, até atingir a última
§ 3" A extensão da escolaridade em leJ11lO integral poderá fazer-se mediante escolas integradas,
combinação de escolrun:lasse com escolas-parque,
escolas complementares ou outras modalidades definidas pelos sistemas de ensino.
§ 42 A jornada de trabalho dos professbres
será subordinada às necessidades. do horário letivo
dos alunos.

SEÇÃOIV
Do Ensino Médio
Art 30. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínir:na de três anos, terá
como finalidades;
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimenfos adquiridos no ensino fundamental.
11 - o aprimoramenfo do educando como pes- soa humana;
III - a preparação básica para o trabalho e a ci•
dadania;
IV - o desenvolvimenfo 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;
11 - o conhecimenfo das formas contemporâneas de linguagem;
III - o domínio dos conhecimenfos sócio-históricos necessários ao exercício da cidadania;
§ 22 O ensino médio, atendidos os seus objetivos referentes à educação básica, poderá formar o
educando para o exercício profissional.
Art 31. O ensino médio terá organização flexrvel para atender às diversificadas necessidades dos
seus alunos.
Parágrafos único. Os cursos do ensino médio
terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimenfo de estudos.

SEÇÃOV
Da Educação de Jovens e Adultos
Art 32. A educação de jovens e aclulfos será
destinada áqueles 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 adulfos, que não puderam
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efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, levando em conta as caracterfsticas do alunado, seus interesses, condições
de vida e de tiabalho, mediante cursos e exames.
Art 33. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base
nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimenfo de estudos em caráter regular.
§ 12 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 dezoifo anos.
§ 22 Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

SEÇÃOVI
Da Educaçao Profissional
Art 34. A educação profissional, integrada às
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciên-cia e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimenfo de aptidões para a vida produtiva
Parágrafo único. O aluno matriculado ou eilresso 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 estra!egias de educação continuada, em instifuições especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art 36. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser
objeto de avaliação, rconhecimento e certificação
para prosseguimenfo ou conclusão de estudos, bem
como para o exercício profissional.
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de
educação profissional de nível 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
matrícula à capacidade de aproveitamento e não ao
nível de escolaridade.

CAPfTULOIV
Do Ensino Superior
Art 38. O ensino superior tem por finaüdade
promover o domínio e o desenvolvimento das ciências, das letras e das artes, a formação humanística
e profissional, a pesquisa, a difusão cultural e a ex-
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tensão, bem como contribuir para a solução dos problemas nacionais e regionais.
Art 39. O ensino superior abrangerá os seguintas cursos e programas:
I - pós-médios, aber!os a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instib.ições
de ensino;
11 - de graduação, aber!os a candidatos que tenham conclufdo 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, apéfeiçoamerlto e oUros, abertos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instib.ições de ensino;
IV - de extensão, aber!os a candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso
pelas instituiçõs de ensino.
Art 40. As instituições d.e ensino superior se
·
organizarão na forma de:
I -universidades;
11 -centros de ensino superior;
III - institutos;
IV- outras formas de organização.
Art 41. A autorização e o reqmhecimento de
cursos, bem como o credenciamento de institlições
de ensino superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de
avaliação.
§ 12 O resultado das avaliações, o recradenciamanto 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 instib.ições de ensino superior poderão sofrer intervenção e, ainda:
I - ser obrigadas a desativar cursos;
11 -ser desl:redenciaaas;
111 - no caso de universidades, além do disposto nos incisos anteriores, perder temporariamente a
autonomia e prerrogativas.
§ 42 No caso de instituição pública, o Poder
Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento à 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,
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ainda, as instituições oferecer, entre os períodos reguiares, programas de ensino, pesquisa e extensão.
§ 1" As instituições informarão aos interessados antes de cada 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" Os alunos que tenham comprovado aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de
provas e outros instrumentos de avaliação poderão
ter abreviada a duração dos seus cursos.
§ 3" É obrigalória a freqliência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a
distância.
§ 4lt O cumprimento dos programas de ensino
aprovados para cada período letivo é obrigalório.
Art 43. As instib.ições de ensino superior podarão ministrar cursos regulares em regime seriado
ou sistema de créditos;
· Parágrafo único. Os cursos poderão ser de
meio período ou de período integral, qllalquer que
seja o horário ou ainda ministrados a distância:
Ar!. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensino superior credenciadas ou reconhecidas, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu
titular.
§ 1" Caberá às instituições de ensino superior
credenciadas ou reconhecidas registrar os diplomas
por elas expedidos.
§ 2" Os diplomas de graduação expedidos
P<lT universidades estrangeir:IS"·serão revalidados
por universidades públicas que tenham curso do
mesmo nfvel e área ou equivalente, respeitandose os acordos internacionais de reciprocidade ou
eql.iparação.
§ 3" Os diplomas de Mestrado e Doutorado,
expedidos por universidades estrangeiras, s6 poderão ser reconhecidos por universidades públicas que
possuam curso de Doutorado crediciado e avaliado,
na mesma área de conhecimento.
Art 45. As instib.ições de ensino superior,
quando 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 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.
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Art 46. !O livre o exercício das profissões, exigida a qualificação especíal, na forma da lei, nas
áreas da saúde, da engenharia e do direito.
Art 47. As unversidades são instiüções pll.fisci..
plinares de formação dos quadros profissionais de nível s~..perior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
Cultivo do saber humano, que se caracterizam por.
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estu:1o sistemático dos temas e problemas
mais relevantes do ponlo de vista regional e nacional;
11 - maioria de seus docentes em regime de
tempo integral e com titulação em nível de mestrado
e doulorado.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.
Art 48. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e exti11Quir cursos e programas pós-médios, de. graduação, pós-graduação e
extensão em sua sede, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o paso, do respectivo
sistema de ensino;
11 - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as normas gerajs pertinentes;
. III - estabelecer_planos, programas e projetos
de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a
capâcidade 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 graus, diplomas e outros títulos;
VIl -firmar contratos, acordos e convênios;
VIII- aprovar e executar planos,,progral11dS e
projetes de investimentos rererénte:s a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar
rendimentos conforme dispositivos in$!itucíonais;
IX - administrar os rendimen1Ds 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 jurídico
especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do
regime jurídico do seu pessoal.
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§ 12 No exercício 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 partinentes e os recursos disponíveis;
11 - 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 orçamen1Ds anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro . e contábil que
atenda às suas peculiaridades de organização e tuncionamento;
VI- reavaliar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente,
para a aquisição de bens imóveis, instalações e
. equipamenlos;
_
Vil - efetuar transferências, quitações e tomar
outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
§ 22 Atribuições inerentes à aulonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que
comprovem alta qualificação cientifica, com base em
avaliação procedida pelo Poder Público.
Art 50. Qualquer cidadão academicamente habilitado poderá exigir a aberb,lra de concurso público
de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino superior que estiver sendo
oéupado por professor não concursado, por mais de
seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federai 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.
Art 52. As instituições públicas de ensino superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados
deliberatívos, 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.
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Art 53. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito
horas semanais de aulas.

T[TULOVII
Do5 Profissionais da Educaçao
Art 54. A formação de profissionais da educação terá como fundamentos:
I - a íntima associação entre teorias e práticas,
inclusive mediante a capacitação em serviço;
11 - aproveitamento da formaçà:l e experiências
anteriores em instituições de ensino e otiras atividades;
III - formação preferencial em nível superior.
Art 55. A. formação de profissionais para a
educação se lerá em universidades e institutos superiores de educação.
§ 1Q Os institutos superiores de educação serão instituições de nível superior, integradas ou não
a universidades e centros dé ensino superior, e
manterão:
I - curso normal superior para formação de
professores docentes para a educação básica;
II- programas de adaptação e de formação em
serviço para portadores de diplomas de ensino superior que queiram se dedicar à edueação básica;
III - programas de educação continuada para
os docentes de diversos níveis.
§ 2"- Os institutos superiores de educação,
além do curso normal superior, poderão também
manter curso normal de nível médio, para formação
de professores destinados à educação infantil e às
séries inciais do ensino fundamental.
Art. 56. ~ facultado aos sistemas de ensino
às instituições formadoras de docentes parcelar
seus programas de formação e aperfeiçoamento
intercalando ciclos de instrução teórica e de capacitação em serviços, de modo inclusive, a
aproveitar os intervalos entre os períodos letivos regulares.
Art 57. Na~ regiões ·onde não existirem condições para graduar em nível superior a totalidade dos
profissionais da educação, será admitida a formação
em escolas normais de nivel médio para educação
infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental tendo em vista as condições reais de ensino e
respeitando-se os requesitos mínimoS para regresso
na carreira fixados pelos respectivos sistemas de_
ensino.
Art 58. A formação docente, exceto para o ensino, superior incluirá prática de ensino de, no mínimo de. trezentas horas.
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Art 59. A preparação para o exercido do magistério superior se lerá, em nivel de pós-graduação,
em programas de mestrado e doutorado.
Pêrágrafo único. ~ assegurada a equivalência
de títulos acaclêr:nicos às"pesso_a$ de nofório 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 - fomação profissional com aperfeiçoamento
continuado, inclusive em serviço;
11 - piso salarial profissional;
III - condições adequadas de trabalho.
TITULO VIII

Dos Recursos para a Educaçao
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 Municip,fos;
11 - receita e transferências constitucionais e
voluntárias;
III - receita do salário-educação e de outras
contribuições sociais;
·
IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.
Art 62. A união aplicará, anualmente nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os municipios, vinte e cinco por cento, no mínimo da
receita !'9Sultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º- A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municipios, não será considerada, para efeito do
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 2"- Para efeito do CU!tllrimento 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.
§ 3Q Considerar-se-ao excluídas das receitas
de impostos mencionados neste artigo:
I - as operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária de impostos;
11 - as entradas compensalórias no alivo e no
passivo financeiros, quando relativas à receita de
impostos.
§ 4ll Para fixação incial dos valores correspondentes -oos mínimos estab.Jídos neste artigo será
CO!JSiderada a receita estimada na lei do orçamento
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anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créd~o adicionais, com base no
eventual exce&sa de arrecadação.
§ 5"- As diferenças entre a rece~ e a despesa
prevista e as efetivarnente realizadas, que resultem
no não atendirnenf!l dos peroentwiis mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada !rimestre do exercício financeiro.
§ 6" o repasse dos valores referidos neste artigo será feito mensalmente ao órgão responsável
pela educação.
§ 72 O atraso da liberação sujeitará os recursos
à correção monetária e à respopsabifização civil e
criminal das auf!lridades competentes.
Art. 63. Considerar-se-ão como manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas
com vistas à consecução dos objetivos básicos das
institt.ições educacionais de rodo os níveis compreendendo as que se destinam a:
1_ rel)1uneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais profissionais da educação em atividade;
11 - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipame.ntos;
III - uso e sustentação de bens e serviços relacionados com o ensino;
IV- levantamento estatístico, estudo e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramenf!l da
qualidade e à expansão do. ensino;
v _ realização de atividades-meio necessárias
ao funcionamenf!l dos sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo e de trabalho;
VIl - amortização e custeio de operações de
crédif!l destinadas a atender ao disposto nos itens
deste arfigo.
-Ar!. 64. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas reali2adas com:
1-pesquisa, quando não vinculada às institUções de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuarnente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansllo;
ll - 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;
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V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede
escolar.
Ar!. 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, § 3º-, da Consfi- tuição Federal.
Art.66. Os órgãos fisCalizadores examinarão,
prioritariamente, na prestação de contas de recursos
públicos, o cumprirnenf!l do disposf!l 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 mínimo de oportunidades educacionais, baseado cálculo de cusf!l mínimo por aluno, capaz de
assegurar ensino de qualidade.
Parágrafo único. O cusf!l mínimo de que trata o
caput será calculado pela União ao final de -cada
ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no cusf!l dos insumos e
as diversas modalidades e níveis 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.
§ 12 A ação a que se refere o caput obedecerá
fórmula de domínio público que inclua capacidade
de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município
em favor da manutenção e do desenvolvimenf!l do
ensino.
§ 22 A capacidade de atendimento de cada govemo será definida pela razão entre os recursos de
uso constitucionalmente obrigatório na manutenção
e desenvolvimenf!l do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade.
§ 3º- A ação SLPietiva e redistributiva não poderã ser exercida em favor do Distrno Federal, dos Es- tados e dos Municípios se estes oferecerem vagas,
na área de ensino de sua responsabilidade, conforme artigo 11, V, e artigo 12, IV, desta Lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento.
Art. 69. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimenf!l pelos Estados, Distrno Federal e Municípios do disposto na presente Lei, sem prejuízo de
outras prescrições legais.
Art. 70. As instituições privadas de ensino se
enquadrarão nas seguintes categorias.
I - parfietiares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou
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mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
que não apresentem as características dos incisos
abaixo;
11 - comunitárial;l, assim entendidas as que são
instituídas e mantidas por grupos de pessoas físicas
ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 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;
III - confessionais, assim entendidas as que
são instituídas por grupos de pessoas físicas õ'u por
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia especificas e ao dispos!o no inciso anterior.
IV- filantrópicas, na forma da lei.
Art 71. Os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo,ser dirigidas escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
11 - assegurem destinação de seu patrimõnio a
outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso (je encerramen!o
de suas atividades;
111 - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ 12 Os recursos de que tratifest!nmigo 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 domicffio do educando, ficando o Poder Público obriga- ·
do a investir prioritariamente na expansão da sua
rede local.
§ 2" As atividades universitárias de pesquisa e
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder
Público, inclusive mediante bolsas de estudo.
TITULO IX
Das Disposições Gerais
Art 72. A educação especial terá como objetivo proporcionar, mediante atendimento apropriado,
o pleno desenvolvimen!o das potencialidades do
educando com necessidades especiais.
§ 12 Os educandos com necessidades especiais serão matriculados preferentemente no ensino
. . .
regular.
§ 2" Quando, em virtude das condições especiais dos educandos. não for possível a sua integração ao ensino regular, o atendimen!o será lei!o em
classes, escolas e serviços especializados.
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§ 3º- 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 plblico.
Art 75. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimen!o da educação bilíngue e intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 12 Os programas a que se refere ao 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 e língua materna de cada comunidade indígena;
11 - manter programas de formação de peSsoal
especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas especfficos, neles incluindo os conteúdos cuiturais correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente materia! didático bilíngue.
Art 76. O Poder Público incentivará o desenvolvimen11;) e a veiculação de programas de ensino a
distância, em!odos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada
§ 12 A educação a distância, organizada com
abertura e regime especiais, terá exames realizados
em estabelecimentos credenciados.
§ 2" A União regulamentará os requisi!os para
a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos 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 ~m 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-graduaçao e para pesquisa
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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 moniloria, remunerada ou não, de acordo com
seu rendimento e seu plano de estudos.
TfTULO x
Das Disposições Transitórias
Ar!. 81. Fica institl.ida a ·~a da Educação",
a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.
§ 12 A União, no prazo de um ano a partir da
publicação da presente Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação,
com diretrizes e metas para os dez anos seguintes,
em sintonia com a "Declaração Mundial sobre Educação para Todos".
§ 22 O Poder PCblico deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a
dezasseis anos de idade.
§ 32 Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:

a)- matricular tOEics -os ecfuca,....ãos a pariir dos
sete anos de idade e, famjtativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;
b) prover cursos presenciais ou a distância aos
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;
c} realizar programas de capac~ção para todos os professores em exercício, utilizando também,
para isto, os recursos da educação a pJstância;
d) integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional
de avaliação do rendimento escolar.
§ 42 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.
§ 52 Serão_conjugad9S todos os esforços objetívando 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
condicionados ao cumprimento do art 212 da Constitl.ição 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
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prazo máximo de dois anos, a partir da data de sua
publicação.
§ 12 No mesmo prazo do caput, as institl.ições
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 11 do art 47 é de oilo anos.
Art 83. Esta Lei será publicada tendo como
anexo o texto da Seção I do Capitulo III do Título VIII
da Constituição Federal.
Art 84. A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 85. FICalTJ revogadas a Lei no. 4.024, de 20
de dezembro de 1961; a Lei no. 5.540, de 28 de dezembro de 1968; a Lei n" 5.692, de 11 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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros} - O
expediente üdo vai à publicação.
.Nos termos do art 376, •c•, do Regimento lntemo, combinado com o art 4Q da Resolução nº- 37,
de 1~5, do Se_nado Eederal, os Projetos de Dec.reto
Legislativo n"s 155 a 159, de 1995, üdos anteriormente, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias
úteis para recebimento de emendas, lindo o qual a
referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (~~ Calheiros} - Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n"
115, de 1995, de iniciativa da Comissão Diretora,
que dispõe sobre a alienação de bens que integram
o património do Senado Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constitl.ição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros} - Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas aos seguintes projetos de resolução, de iniciativa da Comissão Diretora:
- N2 116, de 1995, da Comissão Diretora, qae
cria o Instituto Legislativo Brasileiro por transformação de órgão existente.
- N• 117, de 1995, da Comissão Diretora, que
dá nova redeçã'J ao caput do art. 279 do Regimento
Interno do Senado Federal.
- N• 118, de 1995, da Comissão Diretora, que
cria o Conselho Ed~orial do Senado Federal.
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- N2119, de 1995, da Comissão Diretora, que
dispõe sobre os gabinetes dos Senadores.
Aos projetos foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Consütuição,
Justiça e Cidadania para ex_ame dos projetas e das
emendas; e à Com•ssão D•retora para exame das
emendas.
São as seguintes as emendas oferecidas:
EMENDA (de plenário) OFERECIDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 116, DE 1995
Que cria o Instituto Legislativo Brasileiro por Transronnaçao de órgãos

Existentes.
EMENDA N2 1 - PLEN (SUBSTITUTIVO)
Dê-se ao PRS. n"- 116, d~;~1995, a seguinte redação:
"PROJETO D"E RESOLUÇÃO DO SENADO
N2116, DE 1995
DispO& sobre a criação do Centro de
Estudos Legislativos e dói outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art 12 Fica criado, pela transformação do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Se11ado Federai, o Centro de Estudos Legislativos Celesen, como órgão supervisionado do Senado Federal, com autonomia financeira e administrativa,
nos termos da legislação em vigor e do Regulamento Administrativo.
Art 2" Compete ao Centro de Estudos Legislativos:
I - coordenar o processo de recrutamento e sefação de pessoal para a 001.4)3ção 'de cargo de provimento efetivo do Senado Féderal;
11 - promo~er a capaçitação e o aperfeiçoamento
profissional dos servidores do Senádo Federal;
III - planejar, desenvolver e executar atividades
de ensino, pesquisa e extensão, ligadas ao desen-.
volvimento da atividade legislativa
IV - prestar serviços de treinamento, assessoramento e consultaria a outros órgãos legislativo.
• Art 32 O Centro de Estudos Legislativos pOderá manter intercâmbio com órgãos e entidades de
pesquisa e de ensino, plblicos ou privados, nacionais, estrangeiros ou internacionais, cuja atuação
esteja essencialmente relacionada com a atividade
legislativa
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Art 4"- São órgãos do Centro de Estudos Legislativo:
I -Conselho de Supervisão;
11- Diretoria Executiva
Art 52 Conselho de Supervisão será presidido pelo Primeiro Secretário do Senado Federal e
terá a seguinte composição: _
1 - O Diretor Executivo, na qualidade de membro nato e como secretário das reuniões do Conselho, sem direito a voto;
11.:. quatro servidores do Senado Federal, em
atrvidade, designados pela Comissão Diretora, para
um mandato, uma vez renovável, de dois anos.
Art ~Compete ao Conselho de Supervisão:
I - estabelecer, de acordo com a orientação fixada pela Comissão Diretora, as diretrizes e normas
de atuação do Celesen;
11 - supervisionar e fiscalizar as atividades do
Celesen;
III - examinar a programação orçamentária do
Celesen e sú:lmetê-la à aprovação da Comissão Diretora;
..
IV - submeter à Comissão Di retora o relatório
anual de atividades, os balanceies, o balanço anual
e a prestação de contas;
V - aprovar a tabela de custos de serviços do
Celesen;
VI - aprovar e encaminhar à Comissão Diretora o plano de pessoal do Celesen e suas faixas sala-

o

riais;
VIl - propor ao Presidente do Senado Federal
a indicação do Diretor-Executivo;
VIII - examinar e aprovar as contas do DiretorExecutivo;
IX - exercer outras atribuições que lhe sejam
conferidas pela Comissão Diretora do Senado Federal.
Art 12 É órgão do Conselho de Supervisão a
sua Secretaria, à qual compete a execução das tarefas administrativas necessárias ao exercício das atribuições conferidas a esse colegiado.
Art 82 Compete à Diretoria-Executiva:
I - estabelecer as normas internas e as medidas indispensáveis ao funcionamento do Celesen;·
11 - assessorar a Comissão Diretora, no que
tange às atribuições do Celesen;
III - celebrar contratos e convênios de prestação de serviços;
IV - solicitar à Comissão Diretora a requisição
de funcionários para o exercício de atividades no
Celesen;
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V - praticar todos os atos de gestão adminis. trativa, financeira e operacional do Celesen, observadas as limitações constantes de regulamento.pr6prio;
VI - representar e divulgar o Celesen interna e
extemamenta.
Arl 9" A Diretoria-Exeeutiva submeterá ao
Conselho de Supervisão:
I - as diretrizes e nonnas da política de ação
do Celesen;
11 - a previsão de despesa anual do Celesen,
para inclusão no orçamento do Senado Federal;
III- o relatório anual de atividades, os balancetas, o balanço anual e a prestação ele contas;
IV - o plano de pessoal do Celesen e suas faixas lftlariais.
Art 1o. São órgãos da Diretoria-Executiva do
Celesen:
I -Gabinete;
•
11 - Diretoria-Executiva Adjunta de Ensino Pesquisa e Extensão;
III - Diretoria-Executiva Adjunta de Estudos e
Projetos;
.
IV- Diretoria-Executiva Adjunta Administrativa
e Financeira
•
Art 11. O Diretor-Executivo e os Diretores-Executivos Adjuntos do Celesen seráo nomeados pelo
Presidenta do Senado Federal, dentre os servidores
em atividades do Senado Federal, mediante indicação do Cons!llho de Supervisão.
Art 12. Fica criada, por transfonnação dos cargos existentes no extinto Cedesen, a estrutura administrativa básica do Centro de Estudos Legislativos
com as seguintes funções:
1 Diretor-Executivo
FC-9
1 Chefe de Gabinta
FG-8
3 Diretores-Executivos Adjuntos FG-8
4 Secretários de Gabinete
FC-5
4 Auxiliares de Gabinete
FC-4
4 Contínuos
FC-1
§ 1" A estrutura administrativa básica referida
no caput deste artigo será ifllllantada pela Comissão Diretora, no prazo de sessenta dias, contados
da publicação desta Resolução.
§ 2" Os cargos e funções remanencentes do
órgão transformado seráo incorporados à estrutura
administrativa do Celesen.
§ 32 A estrutura administrativa definitiva será
implantada no prazo de vinte dias, contados da publicação desta Resolução.
Att 13. são fontes de recursos do Celesen:
I - dotações orçamentárias do Senado Federal;
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11 - contribuições pwliCSs e privadas;
·
III - receitas provenientes da prestação de Ser-.
viços ~ramento e de consultaria
Art 14. No prazo d.e· sessenta dias contados da
sua criação o ~ntro de Estudos Legislativos submeterá à Comissão Diretora seu anteprojeto de estatuto.
Art 15. No início de cada sessão legislativa o
Celesen swmetará à Comissão Diretora seu plano
anual de trabalho.
Art 16. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua pwlicação.
Art 17. Revoagam-se as disposições em contrário.
Justificaç!io
O Projeto de Resolução do Senado ri' 116, de
1995, diz respeito à criação de um organismo destinado a suprir uma das maiores lacunas para o efetivo exercício da atividade legislativa: a qUalificação
de quadros de apoio técnico-administrativo.
A criação de um centro de excelência, corno se
pretende, no ambito do Senado Federal, peta ampliação das atribuições do atua1 Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos, concretiza a disposição de se dotar não só a Casa. mas os diversos
níveis de parlamento, tanto do Brasil quanto do exterior, de um referencial marcante para o aprimoramento dos seus serviços.
No entanto, em que pese essa disposição, os
tennos da proposta original se mostram acanhados
quanto a sua real pretensão.
Diante dessa constatação, o presente substitutivo foi elaborado com o intuito de, ao associar-se à
idéia inicial, aperfeiçoá-la quanto aos propósitos a
partir dos quais foi concebida, tendo como objetivo
.. interno o aprimoramento do quadro de servidores do
Senado Federal e, como possibilidade de atuação
mais ampla, o aperfeiçoamento do exercício da representação popular, tendo em vista o processo legislativo e o desempenho do mandato parlamentar.
Isso significa uma proposta de trabalho que
leva em consideração a necessidade de se oferecerem condições adequadas de apoio técnico e administrativo aos trabalhos desta casa. ao mesmo tempo em que se procura dinamizar as esferas legislativas estaduais e municipais, no desempenho de sua
missão.
Mais que isso, mediante avaliação e diagnóstico levados a efeito pelas áreas responsáveis pela
elaboração de estudos e projetas, toma-se possível
prestar um eficiente trabalho de consultaria e de assessoramento a parlamentos estrangeiros, principal-
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mente àqueles em vias de se constituir, os de constituição recente ou os em reformulação.
O Celesen se propõe, finalmente, a atuar corno
centro de ensino, de pesquisa e de extensão legislativa, voltado para a formação de administradores, de
líderes e de analistas políticos.
O presente subslitutivo ao texlo original, sem
extinguir qualquer órgão da Casa, mas enriquecendo as atribuições daquele que se pretende transformar, toma possível que todas as forças, o material
humano e toda a experiência do Senado Federal
possam estar a serviço desse empreendimenlo ímpar na história legislativa, seja na democratização do
conhecimento acumulado, seja na busca incessante
de seu próprio aperfeiçoamenlo.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador LO cio Alcantara.

{As Comissões de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania e Diretora)
EMENDA (de Plenário), OFERECIDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 117, DE 1995
Que dá nova redação ao caput do
art. 279 do Regimento Interno do Senado
Federal.
I - Acrescentem-se ao projelo os seguintes artigos:
Art 2" O art 215 do Regimento Interno passa
a vigorar acrescido do seguinte:
"Parágrafo único. Os requerimenlos
previstos neste artigo, somente poderão ter
tramitação quando devidamente justificados
por escrito."
Art 30 O art 338 do Regimento Interno, mantidos os seus incisos, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 338. O requerimenlo propondo a
apreciação de matéria em regi me de urgência, devidamente justificado, por escrito,
pede ser apreseniado:"
.

11 - Renumere-se, em conseqüência,
o § 22 do Projeto.
·

Para § $

Justificaçao
A Mesa, em boa hora, através do projelo ora
emendado, propõe sejam justificados os requerimentos que tenham por objetivo adiar, por qualquer
motivo, a apreciação, pelo Plenário, de matéria
constante da Ordem do Dia.
A emenda de nossa autoria amplia essa exigência, estendendo-a, ainda, aos requerimentos de
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urgência e àqueles que, escritos, devam ser submetidos à deliberação do Plenário, ou despachados
pelo Presidente e, inclusive aos que solicitem informações a Ministros de Estado.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1995. Senador Nabor Jíinior.
·
{As Comíssões de Constitui""o. Justi""
ça e Ciadania e Diretora)
EMENDÀ (de Plenário), OFERECIDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 118, DE 1995
Que cria o Conselho Editorial do Senado Federal.
. EMENDA N" 1 - PLEN (SUBSTITUTIVO)
Dê-se ao Projeto de Resolução do Senado

no

118, de 1995, a seguinte redação:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N" 118, DE 1995
Cria o Conselho Editorial do Senado
FederaL
O Senado Federal resolve:
. Art 12 Constituir o Conselho Editorial, corno órgão especial, vinculado à Comissão Diretora do Seriado Federal, com as seguintes atribuições:
I -formular a política editorial do Senado Federal;
11 -estabelecer normas editoriais e de editoração;
III - aprovar o programa editorial do Senado
Federal e_supervisionar sua "'!xecução;
IV - avaliar as maté cias submetidas a sua
apreciação e emitir parecer conclusivo sobre elas,
de conformidade com a política, as normas e o programa editorial.
Art 2" O Conselho Editorial do Senado Federal
será presidido por um membro da Comissão Diretora, por ela indicado, e terá a seguinte composição:
· I - membros natos:
a) o Direlor-Geral:
b) o Consultor-Geral Legislativo;
c) o Diretor-Exeeutivo do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF; ·
_
- Cl) ó Direlor da Secretaria de Documentação e
Informação;
e) o Direlor da Secretaria Legislativa;
f) o Diretor da Subsecretaria de Edições Técnicas, como secretário-executivo;
11 - membros com mandato de dois anos, renovável por uma vez, designados pelo Presidente do
Senado Federal, juntamente com seus respectivos
suplentes:
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a) dois servidores do Senado Federal, em atividade;
b) dois cidadãos com notório conhecimen1o em
áreas afetas à atuação do órgão.
Parágrafo único. Os suplentes dos membros
natos serão os seus substitutos eventuais nas funções que ocupam no Senado Federal.
Art. 30- A Secretaria de Documentação e Informação assegurará ao Conselho Editorial o apoio
funcionai e material necessário ao seu funcionamento.
Art. 4" O Conselho Editorial elaborarã e sOOmeterá à Comissão Diretora:
I - no prazo de 30 dias, a contar da entraEia em
vigor desta Resolução, o anteprojeto de regimento
intemo;
11 - no prazo de 60 dias, a contar de sua instalação, um manual, contendo as espécies de publicações e as normas editoriais relatiVas a elas.
Art. 5" Esta Resolução eatra em vigor na data
de sua publicação.
Ar!. 6' Revogam:se
disposições em contrário."

as

Justificação
Por recomendação do Grupo de Trabalho de
Reforma e Modernização do Senado, criado pelo
Ato da Comissão Diretora n" 2, de 1995, a Assessoria Especial de Modernização apresentou o Anteprojeto de Resolução n" 1, de 1995, que, após oferecidas sugestões, transformou-se no Projeto de Resolução n" 118, de 1995, que propõe a criação do Conselho Editorial do Senado Federal.
Tai medida, de indiscutível relevância, deverã
contribuir para orientar e consolidar a atividade editorial
que o Senado desenvolve há várias décadas e que engloba a edição de documentos os mais variados.
No intuito de aperfeiçoar o texto do anteprojeto
e de melhor traduzir as intenções que lhe deram origem, são propostas algumas modificações, na forma
de substitutivo.
Assim, modifica-se a composição do Conselho
Editorial, que d'ªverã ser presidido por um membro
da Comissão Diretora, por ela indicado, e terã membros natos e membros com mandato de dois anos,
renovável por uma vez. São membros natos o Diretor-Geral, o Consultor-Geral Legislativo, o Diretor
Executivo do Centro Grãfico do Senado Federal CEGRAF, o Dlretor da Secrelaria Legislativa e o Direter da Subsecrelaria de Edições Técnicas, como
secretário executivo. Participam também do Conselho outros quatro membros, indicados pelo Presidente do Senado, juntamente com seus suplentes, para
mandato de dois anos, renovável uma vez, sendo
dois servidores da Casa (em atividade) e dois cida-
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dãos de notório conhecimento em áreas afetas à
atuação do órgão.
A modificação sugerida tem como objetivo criar
um Conselho Editorial dinâmico, atuante e ao mesmo tempo intrinsecamente integrado com as principais atividades do Senado e, conseqüentemente,
com a sua produção editorial.
Outra contribuição- importante proposta neste
substitutivo diz respeito à elaboração do regimento
interno e do manual de publicações, que o Conselho.
Eãttorial deverã providenciar tão logo se instale.
Ressalte-se, finalmente, que recomendações
quanto ao tipo de publicações a ser produzido no
Senado Federal deverão constar do manual a ser
elaborado pelo Conselho Editorial e submetido à Comissão Diretora, não cabendo à resolução que o
criar antecipar-se sobre o assunto.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador LOcio Alcântara.

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora)

EMENDAS (de Plenário), OFERECIDAS AO
PROJETO. DE RESOLUÇÃO N" 119, DE 1995
Que dispõe sobre os Gabinetes dos
Senadores.
EMENDA NSI. 01 - PLEN
Dê-se nova redação ao art. 1" e seu parágrafo
único:
Art. 12 Aos gabinetes dos membros do Senado
Federal compete assessorar diretamente o titular na
atividade legislativa, parlamentar, fiscalizadora, política, de CQmunicação social e providenciar o suporte
administrativo, logístico e de informática necessário.
Parágrafo Onico. A estrutura administrativa dos
gabinetes compreende:
1- Chefia;
11 -Assessoria;
III - Secretaria;
IV-Apoio;
V - Informática
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador JOiio Campos.
EMENDA W 02- PLEN
Dê-se ao inciso I do art. 30- do PRS n" 119, de

1995, a seguinte redação:
"Ar!. 30-••••••••••••••••••••••·-··········-····--···
I - elaborar minutas de documentos de
interesse do titular;
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Justificação
O inciso I do artigo 3P. estabelece, como com-

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995.
Senador Lúcio Alcantana.
EMENDA N2 5-PLEN

petência da Assessoria de Gabinete, a elaboração,
dentre outras, de minutas de proposições e de prô:nunciamentos.
A Resolução ~ 73, de 1994, que alterou a denominação de órgãos da estrutura do Senado Federal, cometeu, em seu art 2º, à Consultoria Legislativa a competência, dentre outras, de elaborar minutas de proposições e de pronunciamentos.
O ãJSpOSitivo, assim, colide não ~ com as
atividades deseflllOOI)adas por aquele órgão, mas, fundamertalmente, com as disposições da rorma citala
Tais foram as razões que motivaram a proposta de supressão daqueles termos.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcantara.

Dê-se ao art. 72, a seguinte redação:
"Art. 72 A lotação ideal dos Gabinetes
dos Senadores passa a ser a seguinte:

Chefia
1 Chefe de Gabinete
1 Subchefe de Gabinete

Secretaria
2 Assistentes Técnicos
3 Secretários de Gabinete

A Resolução proposta estabelece atribuições e
pré-requisitos para o preenchimento das funções
nos Gabinetes dos Senadores. Contudo, para as demais funções existentes no Senado Federal não se
tem a obrigatoriedade de exame de títulos, como
exigência regulamentar, para o preenchimento das
funções. O ideal realmente seria que todos, ao assumir qualquer que seja a função, tivessem a formação
previa - exigências básicas - via treinamento interno
ou títulos externos, fornecidos por outras instittições
especializadas, ou até mesmo matérias constantes
de bases cunriculares de Universidades. Assim sendo, não seria justo, neste momento, exigir apenas de
uma unidade administrativa - os gabinetes - !ai imposição.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcântara.
EMENDA N2 4- PLEN
Suprima-se o art 72

Justificação
A supressão solicitada deve-se ao fato de ter
apresentado emenda que se relaciona diretamente
com esse dispositivo.

FC-04

Contínuos
FC-03
1 Motorista
FC-03
Parágrafo único. Permenecem inalterados os cargos em comissão da aluai estrutura dos ·gabinetes dos Senadores e dos
Membros da Comissão Diretora.•

Dê-se ao art. 6'1. a seguinte redação:

Justificação

FC-06

Apoio

EMENDA N2 3-PLEN

•Ar!. 6'1. Para ei<ercer as funções de
Gabinete os servidores participarão, com
preferência, em programas de treinamento e
reciclagem relacionados COil} o desempenho
de sua atividade, a critério do titular. •

FC-08
FC-07

Justificaçao
A Resolução proposta pretende estabelecer
atribuições e pré-requisitos para o preenchimento
das funções nos Gabinetes dos Senadores. Todavia,
um dos maiores problemas é a limitação da lotação
de pessoal. O texto da Resolução também não prevê a manutenção dos aluais cargos em comissão
(demissíveis ad riutum) existentes na estrutura dos
gabinetes dos Senadores e dos Membros da Comissão Diretora. Desta forma, .wl(llSento esta emenda
o fito de adequar a aluai estrutura dos gabinetes, dando melhores condições na distribuição das
tarefas internas.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador Lúcio Alcântara.

eom

EMENDA N2 S-PLEN
Incluam-se, onde couber, os seguintes artigos:
Ar!. A área de informática do Gabinete compete:
I - assessorar no planejamento da atividade de
informática do Gabinete;
11 - intermediar a relação de trabalho entre o
Gabinete e o Prodasen, acompanhando o atendimento das demandas e sugestões da ãrea;
III - transferir conhecimentos de informática
para os demais servidores lotados no Gabinete;
IV - operar e pesquisar os Bancos de Dados
(internos e externos bem como os aplicativos disponíveis;
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V - operar todos os equipamentos de informática instalados no Gabinete, dando-lhes assistência
técnica de primeira instância;
VI - operar a plataforma básica de informática,
,aí compreendido o sistema operacional, processador de texto, a planilha eletrônica e o gerenciador de
banco de dados;
Vil- localizar e buscar as informações necessárias ao trabalho do Gabinete.
Ar!. As atividades de informática serão exercidas par servidor habilitado para exercer a função comissionada de Agente Setorial de Informática.
Parágrafo única - Os servidores exercentes da.
função Comissionada de Agente Setorial de Informática serão selecionados pelo Prodasen através de
teste psicatécnica específica, credenciando-os para
cumprirem programa de treinamento, ao final do
qual serão considerados habilitados, desde que obtenham aprovação..
.
Ar!. Os Gabinetes dos· Senhores Senadores,
das Lideranças, e as Unidades Administrativas que
compõem a estrutura do senado Federal ficam
acrescidas de uma função gratificada FC-06.,.. Agente Setorial de Informática.

o

Justificação •
Com o avanço da microinformática ocOrrido
nestes últimos ãnos, tanto referente a hardware
(máquinas) quanto a software (programas), grande
parte das atividades de processamento de dados
nas organizações tem se deslocado dos Centros de
Processamento de Dados (CPD's) para os postos de
trabalho dos próprios usuárias (auto-serviço). Esta
grande evolução foi possível graças às características aluais dos microcomputadores, quais sejam, dimensões reduzidas, canstan.te crescimento da capacidade de processamento e armazenamento de dados, amplo e crescente espectro de aplicações, programas cada vez mais amigáveis ·e canversacionais,
facilidade de operação, rapidez de processamento.
Estas características permitem ao usuário uma
rápida habilitação para o uso deste manancial tecnológica, que por sua vez pode ser especilicildo a partir de necessidades específica.9, tanto no que serefere à capacidade, como ao tipo de aplicação. A instalação do equipamento não exige, como acontece
com os grandes computadores, amplos espaços e
sofisticadas condições ambientais. Os microcomputadores podem ser instalados em ambiente de dimensões reduzidas, sem a necessidade de maiores
ajustes nas condições ambientais (umidade, temperatura etc.).

Outubro de 1995

Neste cenário, profissionais das mais diversas
áreas, deixaram de depender da intermediação dos
programadores e analistas de sistemas para usuhuir
dos benefícios da computação em suas rotinas de __
trabalho. Assim, está sendo possível associar a tecnologia de informática com o conhecimento de áreas
"éSJ)ecfficas, com grande ganho na qualidade do produto final. A condição essencial para isto é o domínio dos recursos da microinformática pelas mais dive~ proiissões.
Dentro deste contexto os Centros de Processamento de Dados passam a se dedicar a soluções de
_ maior complexidade, a sistemas corporativos, que
permeiam várias áreas da instituição e exigem maior
grau de especialização. Dedicam-se ainda à definição de padrões de equipamentos e programas a serem adotados pela instituição, à implementação e
manutenção da plataforma tecnológica e, obviamente, à transferência de tecnologia e assist(1ncia técnica às áreas que praticam o auto-serviço.
O Prodasen empenhado em manter o Senado
Federal em posição de vanguarda no que se r~fere
aos recursos de informática, acompanhou esta evolução e atualizou o seu parque de equipamentos e
programas. Na nova arquitetura está sendo mantido
o computador central (mainframe) para aplicações
mais complexas ou corporativas e uma rede de microcomputadores para a prática do auto-serviço.
Entretanto constata-se um enonme descompasso entre a sofisticada plataforma tecnológica aluaimente disponível e a capacitação dos usuários que
utilizam estes recursos. O que se propõe com estas
emendas, é viabilizar a execução de um amplo programa de treinamento de servidores que possibilite
às unidades organizacionais do Senado Federal em
especial os Gabinetes dos Senhores Senadores,
usuhuirem de autonomia no tratamento de suas informações (auto-serviço).
A incorporação dos dispositivos constantes das
presentes emendas permitirá que cada unidade tenha um técnico capacitado para utilizar todos os produtos e serviços disponibilizados pelo Prodasen (sistemas e aplicativos, banco de dados, equipamentos
etc.), podendo assim atender a grande maioria das
necessidades rotineiras, repassar os conhecimentos
aos colegas do setor e servir de elo de ligação entre
a sua unidade e o Prodasen no equacionamento das
questões de informática.
A idéia básica de que se revestem as emendas
fundamenta-se na importância de se dotar os servidores do Senado Federal de conhecimentos adequados na área de informática, considerando que o·
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desempenho destas atividades exige, além de aptidão, grande dedicação e disciplina, tanto ria fase de
treinamento como na efetiva ·execução da rotina de
trabalho.
Por outro lado, roma-se imperiosa a necessidade da criação de atrativo que assegure a permanência do servidor treinado, no desempenho da referida
função, razão pela qual as emendas criam a função
comissionada de Agente Setorial de Informática, não
restringindo a sua atuação apenas aos Gabinetes
dos Senhores Senadores, com o objetivo de capitalizar a cultura de informática por toda a organização.
Dessa forma, o programa de treinamen1D que
irá habilitar o servidor como Agente Setorial de lnformáti!;a envolveiã, em termos de conteúdo, conhecimentos sobre o Prodasen, seus produtos e serviços,
introdução a informática e ao Processamento de Dados, operação de microcomputadores e demais
equipamentos de informática disponíveis no ambiente do usuário. Sistema Operacional (DOS, Windows), Worid, Excel, Access, Workgroup, aplicativos
disponíveis por se1Dr (CAD, VIP, Malafone, CACR,
PAGM, HIST, SAF, SABI, SIM etc.), pesquisa e operação dos bancos de dados disponíveis na rede do
Prodasen - internos e externos (SI.CON, SIAF, SIDRA, SISBACEN, SIDOR etc.).
Em suma, com a adoÇão das medidas propostas nas presjlntes emendas, o Senado Federal estará dando um passo seguro no sentido de se municiar das condições necessárias para o pleno uso dos
recursos de informática disponíveis, visando um melhor desempenho de sua missão institucional, dispondo para isso de profissionais capacitados.
Senado Federal, 26 de outubro de 1995.- Senador Júlio Campos.
(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.)

-

.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Valmir Campelo. S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, em sua edição de ontem, o Correio
Braziliense, com matérias distintas, mas intrinsecamente• relacionadas, mostrou dados e estatísticas
impressionantes acerca da violência e do desemprego no Distrito Federal.
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Baseado em estatísticas da Secretaria de SegúrariQB "Plblica,. o jornal revela que a ·número de
homicídios ·cresceu 9% em relação ao ano passado.
Antes que a oposição se manifestasse, do próprio PT surgiram as primeiras pedras em direção às
vidraças do "Governo Popular" do Professor Crislovam Buarque. Segundo o Deputado Marcos Lima,
do PT, "A violência aumentou porque falta um plano
de segurança pCblica eficaz.•
O General Gilberto Serra, responsável pela Segurança Pública na Capital Federal, não veste a carapuça e diz que o Governo está equipando a polícia
e que contratará mais policiais, a curto prazo.
Lúcido, o empresário Sérgio Koffes, Presidente
da Federação do Comércio do Distrito Federal, relaciona a escalada da violência ao estratosférico índice de desemprego na capital do País.
Com impecável técnica de reportagem, o jornal
dos Diários Associados mostra em cores dramáticas
exemplos de violência exacerbada, praticada corriqueiramente não só no Plano Piloto, mas também
nas cidades satélites como São Sebastião, Planaltina, Gama, Taguatinga e Ceilãndia, sem deixar de
destacar casos escabrosos das cidades do Entorno.
Pois bem, Sr. Presidente, SPas e Srs. Senadores, na página seguinte, sempre com muita pertinência, valendo-se do gancho de uma matéria sabre
concurso público, o Correio revela os inacreditáveis
números do desemprego em Brasma: 126.800 trabalhadores desempregados, ou seja, 15,8% da população economicamente ativa, conforme pesquisa da
própria Secretaria do Trabalho do Governo.
Como se vê, nunca se confirmou tanto o axioma sociológico que afirma que o desemprego gera,
necessariamente, aumento dos índices de violência.
Ora, Sr. Presidente, é claro que é necessário
equipar a polícia e contratar mais policiais. É claro
que é preciso treinar os novos policiais e remunerálos condignamente, para que exerçam eficientemente o seu ofício.
Óbvia, também, é a necessidade de um aparelho policial livre da corrupção e capacitado a investigar sem se valer de métodos escusas. como os denunciados na principal matéria da revista Veja desta
semana.
Entretanlo, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o maior drama da população do Distrito Federal
e o grande desafio a ser enfrentado pelo Governo é,
sem dúvida, o desemprego.
Poderemos ter a melhor polícia do mundo, policiais até com excelentes salários, mas só vamos diminuir a violência com a criação de empregos.

746

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Recentemente, toda a Bancada do Distrito Federal no Congresso uniu-se em torno de propostas
de emendas ao Orçamento, no intuito de garantir ao
"Governo Popular" do PT recursos financeiros indispensáveis ao bom funcionamento da cidade.
Acredito que os próprios intelectuais petistas
instalados no Governo já não discutem a necessidade da execução de um projeto de industrialização.
Falo de execução, Sr. Presidente, porque esse assunto já foi discutido tão amplamente em Brasma,
tantos projetas foram desenvolvidos, que não cabem
mais divagações sobre o assunto.
Portanto, quero protester, sim, contra o aumento dos índices de violência em Brasília e em suas cidades satélites: Quero exigir, sim, providências do
•Governo Popular'' com vistas à melhoria da Segurança Pública na Capital Federal.
Mas, acima de tudo, Sr. Presidente, sr-s e Srs.
Senadores: quero lançar desta ,tribuna um veemente
apelo ao Governador Cristovam Buarque, no sentido
de fazer cumprir suas promessas de campanha; no
sentido de promover o desenvolvimento integrado
do Distrito Federal; no sentido de executar, sem demora, um amplo projeto de industrialização das cid~
des satélites e da região do Entomp, em harmonoa
com os Estados cc-irmãos. Um projeto de industrialização capaz de gerar empregos e diminuir os índices de violência na capital do País e, sobretudo, capaz de provar a toda a população de Brasília que o
Governo do PT está, efetivamente, governando.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, o jornal O
Estado de S.Paulo, edição de sexta-feira, noticia a
condenação, na França, do empresário libanês Sarnir Traboulsi, bem como do ex-dlefe de gabinete do
Ministro da Economia do Governo Socialista da ~
França, Sr. AlaliiBoublil: .

•o empresário e milionário libanês Sarnir Traboulsi (casado com a socialite brasileira Paula Traboulsi e amigo de muita gente
no Brasil) e Alain Boublil - ex-{)hefe de gabinete do antigo Ministro da Economia socialista Pierre Bérégovoy - deverão cumprir,
cada um, penas de um ano de prisão e um
de reclusão, por t"rem se beneficiado de "informação privilegiada', no ca:;o PechineyTriangle. Esse foi o primeiro de urna série de
escândalos financeiros que acabou envol-
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vendo o segundo mandato do ex-presidente
François Mitterrand e que resultaram em
dois suicídios: o do próprio Bérégovoy e o
do conselheiro do presidente, François de
Grossouvre. (.••)
Ontem, o tribunal que analisou os recursos da defesa dos acusados anunciou
sua decisão.., confirmando julgamento anterior. Por essà razão, os dois deverão permanecer presos na Penitenciária de La Santé,
em Paris, para cumprimento da pena de reclusão.( .•. )
O delito foi cometido em 1988 e teve
como autores vários especuladores na época
da venda do g~ Pechiney para a errpresa
americana Triangle. Informados das negociações, e4<> final dependia de um sinal verde do
governo, eles puderam adquirir as ações do
grupo Triangle por US$ ·10 a unidade, negociando-as meses depois por US$ 55 e obtendo um lucro de cerca de US$ 1O milhões.
Alain Boublil, informado da evolução
das negociações, por ser chefe de gabinete
do Ministro da Economia, transmitiu a informação aos especuladores, e~ntre eles Reger
Palrice Pela! e Traboulsi.
Este último havia sido também conselheiro da Trianglequando de suas negociações com o grupo Pechi ney. Tendo sido inicialmente condenado a dois anos de detenção, Traboulsi decidiu apelar, mas acabou
tendo sua pena agravada para dois anos de
prisão - um deles de reclusão - e multa de
US$ 4 milhões.
O tribunal se convenceu de que Traboulsi havia transmitido também a informação a
um outro homem de negócios libanês, Charbel Ghane, condenado a 18 meses de prisão
e US$ 1 milhão de multa OUtros envolvidos
foram condenados a penas menores, entre
eles, Marc There~ fundador de urna das mais
famosas livrarias de Paris. (...)
Traboulsi, elegante, bem educado e
culto, é um desses homens de negócios
com grande capacidade de sedução e importantes cantatas internacionais - dos quais
nunca se sabe onde terminam as relações
pessoais e começam as profissionais.(••. )"
Todos nós assistimos pela televisão, na noite
de sábado, o ex-presidente da Coréia do Sul, RohTae-Woo, confessar e pedir desculpas publicamente
à nação coreana, por ter se apossado de centenas
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de milhões de dólares durante o exerclcio da Presidência
Veja, Sr. Presidente, no caso da França, foram
dois suicídios -elo ex-Primeiro Ministro e de um conselheiro do Presidente -. e quatro prisões, com recolhimento efetivo à prisão, e, na Coréia, um pedido de
desculpas públicas, com início de processo, evidentemente.
Os fatos a que me referi fazem-me refletir sobre a situação brasileira: o impeachment elo Et~-Pre
sidente Fernando Collor, a CPI dos anões do Orçamento... Quem eslá na cadeia, Sr. Presidente?
Quem se sl.icidou ou pediu desculpas publicamente? Neste País, ninguém se suicida por corrupção
nem pede desCulpas. E, o que é pior, não vai para a
cadeia. O que mostra que aqui existem dois problemas: um, de ordem institucional - as instituições não
funcionam contra os crimes de colarinho branco - e
outro, rutural - as pessoas, il)felizmente, não sentem remorso nem vergonha, não pedem desculpas,
não se arrependem.
Será que o País vai continuar sendo sempre
assim? Será que o reino da impunidade para empresários, pOlíticos, burocratas, au1oburocratas, não vai
terminar nunca, Sr. Presidente? Será que a atuação
dos homens sérios na vida pública deste País é uma
inutilidade? Seremos vozes sempre clamando no
deserto?
São decorridos mais de dois anos de um processo doloroso no seio do Congresso Nacional, que
custou o mandato de um ex-presidente da República
e de alguns congressistas; fora isso, fora a cassação
e a prisão do Sr. PC Farias e de um piloto de avião
que foi cúmplice, quem· realmente importante neste
País foi condenado ou mesmo recolhido à prisão, Sr.
Presidente?
Há algo de muilo perverso nas instituições deste País, que realmente não funcionam, e há algo de
realmente muilo sério, muito grave do ponto de vista
cultural, de uma sociedade que não exige que as
instib.ições funcionem e ás leis sejam aplicadas. Há
uma barreira impedindo que pessoas bem situadas
socialmente paguem pelos seus crimes.
Psicólogos reconhecem que isso cria uma
ação em cadeia que afeta até as bases da sociedade, na medida em que as pessoas mais humildes
percebem que os das camadas superiores podem
agir e assaltar o País impunemente, sem sofrer punição de espécie alguma Evidentemente, isso causa
um efeilo demonstração maléfico que os convida a
cometer delitos. Se eles percebem claramente que
não há justiça para os mais bem ~ituados, pensam
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que também lhes deve ser dado o direito de delinqüir. Essa é a triste realidade do Brasil.
Infelizmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço esse registro quase como um lamento.
Há momentos em que Ginto um enoime desânimo,
uma grande vontade de abandonar a vida pública,
porque os homens sérios sentem-se, às vezes,
como ridículos Dom Ql.ixote, num País onde tudo é
permitido aos que têm privilégios por pertencer às
camadas supeliores da sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda. (Pausa)
S. Ex" desiste do uso da palavra
"
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 30 de-outubro é considerado o Dia Nacional do Uvro, data
apropriada para levarmos adiante uma breve- reflexão sobre a atual situação brasileira no campo da
ediloração. Creio também que é necessário cogitarse sobre as fundas implicações que o crescimento
rápido dos chamados meios multimídia vem tendo
sobre a indústria edilorial.
Refletindo sobre o livro, estamos, de certa forma, avaliando o estágio cultural em que nos encontramos já r que ele é um dos principais veículos da
cultura. Seus reflexos, no entanto, vão muito além
do campo meramente cultural.
Na verdade, a produção editorial - não só no
formato tradicional de livro, mas também nos meios
de multimidia - é o indicativo mais seguro do nível
de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico de um povo. Na área editorial, o Brasil tem
avançado de forma permanente. No entanto, podese contestar a velocidade desse avanço. Será que
estamos crescendo num ritmo suficiente para superar o largo feito que nos separa dos países mais desenvolvidos? A questão é delicada e para respondêla urge analisar diversas variantes.
Observemos alguns números: Em 1994, a produção editorial brasileira alcançou 236 milhões de
exemplares produzidos num total de 36,5 mil titulas,
representando um faturamento de US$1,2 bilhões.
Esse números indicam um crescimento de 6% em
relação aos 222,5 milhões de exemplares rodados
em 1993. Como naquele ano, chegaram às livrarias

748

ANAIS DO SENADO FEDERAL

33,5 mil novos titulos; o aumento nesse aspecto foi
de 9%. Finalmente, no que se refere ao faluramento,
o avanço de 1994 sobre 1993, quando o falur'aJ"mWto lotai alcançou U$930 milhões, foi de 29%. Desses.
números se conclui, portan1D, que o maior crescimen1D foi no faturamenlo. Isso quer dizer que o &vro
teve, no ano passado, uma acentuado aumento no
seu preço, aumento que os edilores atribuem à elevação do preço internacional de matérias-primas,
em especial, papel de imprensa.
Essas cifras aparentemente grandiOsas sãci modestas quando comparadas a outros rumeros registrados aqt.i mesmo no Brasil. Daz anos atrás, em 1986,
durante o Plano Cruzado tivemos uma tiragem lotai
que atingiu o fantástico meio bilhão de exenpares impressos. Também em 1991, alcançamos 303,4 milhões de livros, nCmero bem mais significativo do que a
produção no ano passado. A cilcUação de
no
Brasil, corno se vê, deveria ser l"pje mt.ito maior.
Lamentavelmente, é preciso considerar que
grande parcela da população .brasileira está, hoje:à
margem da cidadania São milhões de pessoaS que
não freqOentam escolas; são também contadas em
milhões os que, embora alfabetizados, não têm condições financeiras de adquirir livros. Ppr fim, é preciso
admitir que o hábito da leitura, devido não só aos falores apontados acima, mas também à falta de uma Iradição, não está arraigado na sociedade brasileira
Se juntarmos todos esses falores, a explosão
recenle dos meios eletrônicos de comunicação social e de massa- rádio e lalevisão -, leremos uma visão mais aproximada da situação brasileira O panorama que vislumbramos não chega asar rt.im, quando
nos comparamos aos países de patamar s6cicHlconôMas a verdade
mico equivalente de
é que nossa posição, no campo do üvro, é bastante
modesta quando confrontada com a de países ricos.
Há quem diga, entre os estudiosos da questão,
que o Brasil, infelizmente, chegou à era do rádio e
da televisão antes que o analfabetismo tivesse sido
erradicado, sem.que tivéssemos urna experiência de·
massificação da leitura de jornais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, principal
veículo da cultura por cinco séculos, o livro tem hoje
seu lugar ameaçado. Aliás, é um vaticlnio já feito
muitas vezes e até aqui desmentipo porque o Uvro
continua sendo um eficienla veiculo de difusão cultural e de infonnação.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite
um aparte, nobre Senador Lúcio Alcantara?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, nobre
Senador Josaphat Marinho.

rMOS

desenvoMmento.
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O Sr. Josaphat Marinho- Senador, V. Ex" lixa
um assunlo que é dos mais indicativos do desinleresse do Poder P(blico pela cultura No Brasil, tratase a editoração como se fosse atividade puramente
comercial. Não se atenta à particularidade de que o
estfiTIIJo, o auxiliO, o amparo à editoração é extrarnarnente útil à expansão do 6vro e, conseqOentemente, à ampliação da cultura em todos os seus
graus. Há institu1Ds do livro. Na Bahia há um em que
os dirigentes fazem um esforço enorme para canseguir dar objetividade ao trabalho de editoração. Não
temos ainda no Brasil o hábito dos grandes ernpresários ajudarem essas casas de preparo de üvro
corno fonna de ajudar a cultura; corno o Governo
também não se preocupa, essas organizações vivem no desamparo. t: preciso notar que nem todas
são editoras comerciais. tlá instituições que se formarn para editorar livros mais com a finalidade cultura1 do que comercial, mas não se atenta a isso, infeüzmenla. V. ExA faz bem em cuidar do assunto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Senador Josaphat Marinho, V. Ex" tem toda razão. O .Governo, até
agora, não lam dado a devida atenção ao problema
Vejamos sob o aspec1o puramenla empresarial, econômico. Há toda uma cadeia que vai desde
as editoras a redes de livrarias, distribuidores, produ1Dres de matéria-prima, grálicas, ou melhor dizendo, papel, tintas e assim por dianla. Essa cadeia não
tem se entendido bem. Uns se acusam mutuamenla
sobre os preços elevados do
Por outro lado, tiragens pequenas encarecem o livro. PC?r serem caros os exemplares o cons!J!!!?._é menór, e há um cír-wlo vicioso que o Governo até agora não teve a disposição para quebrar.
Por oLtro la:b, em alguns páses, como a Colômbia, que 1em uma situação sócio-econômica próxima da
nossa. há esti11"1Uos para garartir a produção nacional.
minero de tiiUos nacionais é relativamente pequeno
00 conjun1D de tiiUos ptblicados pelas nossas editoras,
porque nUlas vezes são a1iOres novos, não têm 0 relorno assegurado, e cer1os tih.ios, como
Ex" lembrou
mLito bem, são de ato interesse CIJtural, até para a
~da nossa nacionalidade, da nossa cUtt.l3,
da nossa economia, dos nossos costumes, mas nãJ
têm ~ de consumo, corno o InstitUo Estadual do livro da Balia e outras institlições, inclusive de na1ureza
privada, que são constitúdas com esse fim, precisariam
ser Sf11lélllldas, auxiliadas.
Exislam trtulos de grande importância para nós
que estão esgotados e não houve reedição, porque
o próprio Governo, sob o prelaxto de que não cabe a
ele imisct.ir-se nessas atividades, deve deixar Isso à
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iniciativa privada, nãJ tem cuidado de reecfdar esses
textos, por exemplo, A Brasiliana, enfim, tantos outros tí!tios que est00 af a reclamar reedição por parte
elo Governo que tem se retrafelo, a nosso ver, injustilicadamente, dessa atividade, com grandes prejúzos
para a nossa rutura e para a formação elo povo brasileiro.
o Sr. Josaphat Marinho - v. EJ<!1 poderia acentuar que há um retrainien10, um desinteresse por parte
do Governo, como por parte dos grandes tibJares elo
poder econõmico, no pressuposto de qiJe o comércio
de livros é todo ele erqx:~lgacfo por at.tores corno Jorge Amado, Josué Montelo e outros.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA _ Como Pa!Ao
Coelho
Sr. Josaphat Marinho _ Mas essa não é a
realidade.· Em todas as provfncias, há autores de
merecimento sem condições de publicar os seus 6vros, porque as grandes editoras não têm interesse.
Por outro lado, há o fenômeno, a que V. Ex" se refe.
riu, de grandes b1ulos, pelos quais as ed~oras comercia1s também nã_o têm intere;sse. Aqti, cito o ex~
elo que acontecia - ~ ~ se.. no mo~. ainda
acontece - ~m a ~n!Versidade de ~rasll•a Há dez
~ <?U _1118JS, a Edik>ra da Un!3 publ~C;SYa tí!tios dos
rnaiS úteis à cU!ura, pelos qlJaiS nã::f tinham nenhum
empenho as edi10ras comercias· cito como ex91l1llo 0
livro O EsplrltD das Leis, de 'MonÍesqt.ieu, e váriOs
outros livros. Foi a Universidade de Brasília que tirou a
segunda edição de um dos maiores livros elo nosso
!~_sobre o Brasil: A CUHura Brasileira, de Fernancfo ~ Azevedo, e, assim, sucessivamente. Mas as
Secretarias de Educação e Ct.itura nãJ se preocl.4léUT1
com isso t;~. ~ ~es. ernpenham-5e na publk:ação de
obras ordmanss•mas. que em nada concorrem para
aperfeiQoar ou melhorar a cU!ura
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Josaphat Marinho, V. Ex", mais uma vez, aborda a questão com muito aprumo, com muita segurança. o que,
aliás, não é novidade para n6S:. porqóe V. Ex& conhece ~a matéria. Mas há um dado que nó~ não
podemos deixarde mencionar, aquele brocardo saxônio publlsh or perlsh, publicar ou perecer, sob o
argumento de que as idéias que não são publicadas,
não são divulgadas, não têm ressonância
E publicar na província, · eu diria, é perecer
duas vezes: deixa de ser inédi1o, mas, na verdade,
aquilo se esgota em um pequeno círculo, porque as
tiragens.são limitadíssimas. E há grandes valores na
província que estão privados de ter as suas obras
conhecidas porque não há estímulo à publicação.
Há pouco, eu citava a Colômbia Naquele pais
há um dispositivo legal que obriga o governo a adquirir um determinado número de exemplares des-
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sas obras para assegurar uma tiragem que seja suficiente para permitir uma cirruação daquelas obras.
Também a referência à Universidade de Brasília é muito justa, porque foi a Edi1ora da UnB que
permitiu a reedição de muitas obras não só de interesse nacional, mas obras clássicas e de alto teor
científico e político. Enfim, as publicações da Editora
da UnB honram aquela universidade.
Mas, se não tem primazia quanto a vendas, o
livro é ainda a forma mais comum de se armazenarem,idéi~~;.ou conhecimentos. Mas até mesmo ~a
sua posição está ameaçada pelos chamados meiOs
multimfdia de.estocagem de informaQi5es, como CDROM e as~ internacionais de comun~~o. .
A verdade é que estamos, talvez, na •m•nêllCia
de_ ven:nos. em bre~~· o fim de um predomínio_ de
doiS m1l anos, d?mn110 que v~ d~e que o livro
apareceu na Ch1na e na Coréia. febncado com folhas de palmeira, em peças de seda ou em tábuas
de madeira polida, ou na Assíria e na Caldéia, na
forma de placas de argila
Uma lenta evolução - que atingiu seu ápice no
século XIV, quando Gutemberg aperfeiçoou o prelo
e a tipografia - pode ser varrida rapidamente. pelo
fentástico avanço dos meios modernos de armaze.
.
nagem de conhec•mento. Até aqu• o livro tem mosIrado U018 resistência e se man~o ainda, como _disse há pouco, como um grande •nstrumento de diVulgação e difusão cultural.
Já foi possível gravar em apenas um CD-ROM
uns 26 volumes da Enciclopédia Britânica, que
equivalem a textos que encheriam 250 mü folhas do
formam A4.
Temos também agora as chamadas redes
mundiais de informação instantãne!l, como a Internet e a Bitnet que ameaçam o livro. Por intermédio
dessas redes é possível não só ter acesso ao conhecimento, mas também interagir com o autor de
determinada obra
. Escràvendo sobre essa possibilidade, no jornal
O Estado de $.Paulo, Luís EdUardo Peixoto Gervásio diz que •a perspectiva que se abre é a de um
novo campo de atuação para a edi1oração unida à
multimídia, dentro das grandes redes mundiais de
comunicação". E exemplifica dizendo que os cerca
de seis mil artigos sobre assun10s médicos que,
atualmente, são publicados diariamente na imprensa
de todo o mundo poderiam ser incluídos nessas redes .
•com imagens ou nãJ, com sons ou não, pern1itincfo
que seus lei1ores possan1 conversar com os aLtares•.
De tnocfo resumido, esse é o desafio futuro do
6vro: enfrentar o CD-ROM e a redes internacionais
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de comunicação. No entanto, como em nossa era
tudo avança numa velocidade espantosa, esse. desafio pode estar bem mais próximo do que podemos
imaginar. As perguntas que nos fazemos são: Será
que o livro vai persistir na sua forma atual? Se persistir, até quando?
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, entre
1751 e 1772, na França, 150 especialistas, ajudados
por mil operários, construíram um i~ressionante
monumento cultural: a chamada Enciclopédia de Diderot que, em 35 volumes, pretendia abarcar todo o
conhecimento humano disponível até então.
Hoje, embora nossos meios sejam incomensuravelmente maiores, essa tarefa seria impossível.
Isso porque os ·artigos cientificos, ltterários e técnicos divulgados mensalmente em ptblicações do
mundo são contados em centenas de milhares.
Ora, a armazenagem física dessa fantástica
produção de conhecimento só, pode se dar, agora,
nos meios modernos de multimídia. E, mesmo .assim, separada por áreas especificas, que têm de ser
constantemente atualizadas.
De todo modo, o livro na sua forma aluai - conjunto de textos tipográficos, retnidos em cadernos de
papel cosidos entre si e encadernados ou brochados deve prosseguir ainda por muito t~. o ravro pode
ser facilmente transportado. Não exige fonte de energia, a não ser a do sol. Pode ser lido tanto por uma
pessoa que caminha quanto por uma que está deitada
Pode ser carregado na mão ou no bolso. Não exige
nenhum aparato técnico para ser desvendado.
No Brasil, no que se refere ao livro, temos que
nos preparar para enfrentar o deSafio do futuro. Mas
é igualmente necessário que nos preparemos para
encarar o desafio do passado. Ou seja, temos que
fazer, retroativamente, o que não foi feito ao longo
de todo o nosso processo histórico. Precisamos alfabetizar a total idade dos brasileiros. Precisamos fixar
o hábito da leitura de livros, ao mesmo tempo em
que preparamos nossa juventude para trabalhar com
os modernos meios de ·comunicação. Precisamos
formar aquela sólida base rutural indispensável ao
crescimento sócio-econômico.
O Brasil ingressou muito tarde sua era do livro.
Só em 1808, com a chegada da farrulia imperial, tivemos tipografia Nas colônias espanholas, isso se
deu muito antes. Já antes de 1600, o México obteve
da coroa espanhola uma licença para ~ impressão
de livros. O dia 30 de outtbro, Dia do Uvro, é a data
ideal para ponderarmos sobre tudo isso.
Encerro - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, - dizendo que, na minha opinião, o poderoso
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fascínio que o livro na sua forma antiga se~re
exerceu sobre os homens - ora entesoura conhecimantos, ora bansmlte poesia - vai permanecer intato
ao longo dos tempos.
Era o que tinha a cfiZer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lúcio AI~
lata, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência. que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.

O SR. RENAN CALHEIROS- Sr. Presidente,
encareço a palavra na forma do art. 14 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador por cinco minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PSDB-AL Para
una COflU'licação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Gn.po de Reforma e
. de ~ do Senado Federal, designado pela
- Mesa. que tenho a honra de coordenar, encaminhou
para a tramttação num curtisslmo espaço de terr4X> algumas propostas de reforma e modernização do Senado Federal. Algumas para trarritarem num curtissimo prazo; outras num médio prazo Ct.ja preparação e
formiJação dependerá da ConsLitllia da Fll1dação
Getúlio Vargas. Dentre elas, uma que transforma o
Cedesen no Instituto Legislativo Brasüeiro.
"Ao Instituto Legislativo Brasileiro compete:
.
I - planejar, coordenar, desenvolver atividades de estudo"'e pesquisas nas áreas
identificadas com a missão do Poder Legislativo;
11 - planejar, coordenar e executar atividades dá seleção e treinamento;
III - promover a capqcitação e lij)9lfeiçoamento profissional dos servidores do Legislativo;
IV - prestar assessoria e consultoria visando à modernização dos Parlamentos,
Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores;
V - editar manuais, Sr. Presidente, e
obras relevantes para o Instituto.
.
Art 32. - O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) será um órgão supervisionado do
Senado Federal, com autonomia financeira
e administrativa, nos termos da legislação e
do Regulamento Administrativo.
Art 42- São fontes de recursos do ILB,
Sr. Presidente:
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I - dotações orçamenlárias do Senado
Federal" - oriundas do Cedesen, a ser transformado;
"11 - contribuições públicas e privadas;
111 - receitas provenientes de assessoramento, consútorias e publicações.•
Não hã no mundo nenhum Instituto Legislativo
de preparação de assessoramento de pessoal. Isso
existe na órbita do Poder Executivo.
Art. so. - Para o cumprimento de suas
finalidades, o Instituto Legislativo Brasileiro,
anualmente, aprovará plano de trabalho voltado para as seguintes atividades básicas:
! - treinamento, capacitação e formação
profissional dos servidores do Legislativo;
11 - formação e especialização de lideranÇas políticas;
111 -pesquisas e estudos;
IV - intercâmbio e-modernização;
V - publicações.
Art.' 7"-· " O Conselho de Supervisão,
presidido pelo Presidente do Senado Federal, é ainda integrado pelo Primeiro-Secretãrio, por um Senador indicado pelo Líder da
Maioria, um Senador, indicaQo pelo Lfder da
Minoria; e um Senador, indicado pelo Líder
da minoria e pelo Oiretor Executivo.
-Sr. Presidente, o lnstitu!o não cria um só cargo
em comissão, não acrescenta um centavo a mais à
despesa do Senaáo e do Cedesen. Tudo foi feito
atendendo a critérios para manter de qualquer forma
esse princípio. Até as funções gratificadas foram
transformadas das funçõ.es gratificadas jâ existentes. Na justificação, o Grupo de Reforma acrescenta
que a t1'81]sformação e absorção do Cedesen pelo
Instituto justifica-se pela racionalização das atividades, eliminação das redundâncias e duplicidade, às
vezes com filosofia de trabalho Jité antagônica Com
isso haverá uma substancial redução de custos administralivos, jâ que os encargos criados não acarretarão despesas ãdicionais, tendo em vista que será
extinto, por transformação, um número superior de
cargos ou funções existentes aos cargos cr.ados.
Ademais, Sr. Presidente, digno de justificação
é a criação do lnstitu!o Legislativo Brasileiro que,
nos moldes propostos, ensejará o recebimento de
doações de recursos financeiros de organizações.
naciortais e internacionais que financiarão projetas
de modernização dos Parlamentos. Para isso, 0 Presidente José Samey jã fez, inclusive, contatos internacionais no sentido de trazer recursos para o lnstitufo para:que não se acresça, de nenhuma forma, a
despesa do Senado Federal.
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Esse Instituto, Sr. Presidente, dentre as outras
propostas jâ aqui relacionadas, é um avanço dentro
da proposta de reforma do Senado que objetiva simplilicar o processo do Legislativo, dar produtividade legislaliva, dar transparência e aparelhar o Senado Federa! para melhor cumprir sua missão constitt.donal.
Logo, Sr. Presidente, não dã mais para vermos
aqui companheiros, Senadores, ocupar a mídia por
ocupar a mídia, falar por falar, muilas vezes falar sem
saber de quê, éxpondo companheiros, expondo todos,
expondo a lnstitt.içao, apenas para ocupar espaço nos
jornais. É preciso, Sr. Presidente, acabar com essa
cultt.rn, diria mais, é preciso acabar com essa picaretagem -expressão usada pelo Senador José Eduardo
Outra, não sei' se confirma ou não sua declaração - o
falo é que saiu no Correio Braziliense.
Aliás, qualquer dúvida que houver ou que houvesse com relação à tramitação desse projeto, caberia ao Senador José Eduardo Outra ou a qualquer
outro Senador discuti-lo na Mesa, onde foi discutido
em várias reuniões, depois discuti-lo no plenário do
Senado, colocar suas contrariedades, rechaçar 9 pcsicionamento apresentado na proposta, combatê-lo,
o que, lamentavelmente, não tem acontecido.
Por isso, ocupo este horário, que o Regimento
me faculta, para, mais uma vez, aclarar dúvidas com
relação ao trabalho do Grupo de Reformado Sena-_
do e ao trabalho da Mesa do Senado Federal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, tendo sido citado, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tem a
palavra V. Ex~. para uma explicação pessoal, por
cinco minUtos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-$E. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) E\J gostaria de repelir as palavras que acabei de dizer ao Senador Renan Calheiros, particularmente:
sou contra o projeto; quando perguntado a respeito,
disse que era contra, disse que o considerava um
absurdo; não usei a palavra "picaretagem•. Conversei inclusive hoje com a jornalista para fazer a retilicação, e ela reconheceu 0 erro, dizendo que eu não
havia utilizado a palavra "picaratagem•.
Com relação ao mérito do projeto, sou contra,
vou à Comissão e ao plenãrio debatê-lo, pretendo
até apresentar um substitutivo, penso que não é atribuição do Senado Federal a criação de institutos e
de escolas dessa natureza, julgo que é perfeitamente viável atender às preocupações desse projeto por
meio de convênios com as próprias universidades.
Considero que o projeto abre uma situação perigosa, na medida em que permite a contratação de serviços ou de pessoas por meio de serviços tamparários, constituindo um processo de terceirização que
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vem acontecendo em diversas áreas da administração pública, que, na verdade, possibilita a má utilização dessas prerrogativas e, em função disso, neste
plenário e na Comissão, vamos debater com relação
ao mérito do projeto.
Reafirmo que não utilizei a palavra "picaretagem". No entanto, da mesma forma que o Senador
Renan Calheiros fez questão de registrar, institUo
dessa nattxeza não existe em lugar nenhum do mundo. E eu queria lembrar 1.111 provérbio popular, que diz:
"Aquilo que só tem no Brasil e não tem em qualquer lugardo mundo ou é jabutiCaba ou. é bobagem".
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCANTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • Concedo
a palavra a V. Exa.
·
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Pela ordem Sem revisão do orador.) '- Sr. Presidente, ouvi
atentamente a exposição do Senador Renan Calheiros
e, em seguida, as observações feitas pelo Senador
José Eduardo Outra. Vejo a intenção da Comissão Diretora de fazer com que o Senado participe mais ativamente do processo de formação de quadros, de preparação de pessoal, enfim, de fazer coin que haja uma
maior atenção para com esse tpo de problema
Dentro do prazo, apresentei várias sugestões
sobre este e outro projeto de resolução, o qual a
Mesa está submetendo ao exame do Senado. Todavia, verifiquei que nenhuma das sugestões apresen!adas por mim foi acatada pela Comissão. Agora,
quando o projeto está sendo apresentado formalmente, a título de projeto de resolução, novamente
apresentei várias emendas sobre os diferentes projetos aos quais aludiu o Senador Renan Calheiros.
Reservo-me para defendê-las no momento oportuno, esperando que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, posteriormente, a própria Comissão Diretora e o Plenário, que anaiisarão os projefos
e ;llenlameirte 1.111 exame das
de resolução, fçllri

·rear

emendas porque elas têm o condão não de se oporem
à idéia em si, mas de, a nosso júzo, aperfeiçoá-la e
trazê-la para os seus devidos termos, 1.1118 vez que se
trata de criar um novo organismo no âmbito do Senado
Federal_ a título de órgão indireto, vamos chamar assim, da-ildrnifli~ indireta do Poder Legislativo.
~·........

Era isso que queria dizer, mas pretendo travar
esse debate no âmbito das comissões e no plenário
no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo
a palavra ao Senador Gilvan Borges. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dtira
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a revista
Veja desta semana traz, na sua reportagem de
capa, uma matéria que, pela riqueza de detalhes,
merece um profunda reflexão desta Casa e da própria sociedade brasileira
Trata-se de uma reportagem que descreve minuciosamente os métodos utilizados pela Polícia
brasileira para investigação de crimes. O título "0
poder da pauleira e do choque". "Empregada como
principal método de investigação, a tortura policial
continua a produzir vítimas e tiras criminosos".
Entendo que este -assunto merece uma reflexão
maior desta Casa e da própria sociedade à medida
que os fatos descritos nesta reportagem atentam contra a consciência de qualquer cidadão civilizado.
É inadmissível que, no limiar do século XXI, o
Brasil, considerado como 9" ou 1O" economia mundial,
que proclama a necessidade da sua modernização e
de sua inscrição entre os paises do Primeiro Mundo,
tenha ainda que conviver com práticas desta natureza
Sabemos todos nós que a prática da tortura remonta a terrpos imemoriais, até antes de Cristo; sabemos que ela - em determinados momenfos da História
- era institucionai!Zada e tratada como legal. Mas é
inadmissível que, nos dias de hoje, continue sendo tolerada e pralicada pelo órgãos oficiais da Polícia
A maléria levanta alguns aspectos irrporlanles, que
são reais à medida que afirma que essa prática existe prin~mente em função de a sociedade brasileira tolerá-la.
Por ocasião do movimento do Regi m!3 Militar,
por ocasião da repressão, em q!!.§. 11 tortura passou a
serülilizada para se apurarem informações a raspeito das organizações de esquerda, se apurarem informações a respeito de ações de entidades oposicionistas, e na medida em que esse crime hediondo
passou a atingir setores da chamada "classe média",
setores esclarecidos. setores-da chamada "sociedade· civil. Civilizada", houve efetivamente um grande
movimento no sentido de que fosse banida da práti-ca política e criminal brasileira
lnfef!Zmenle, no momento em que 0 crime da torn.ra volta a ser aplicado àqueles que tradicionalmente
foram vítimas dele, que são as chamadas "classes menos privilegiadas", que são os pobres, a sociedade se
· ··
"do
cala; infefiZmenle o poder constitu se cala e temos
que nos stbmeter a ver descrições bárbaras. como .assas que estão expressas na reportagem da revista Veja.
O Sr. Bernardo Cabral - V. E# me permite um
aparte, nobre Senador José Eduardo Outra?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não,
nobre Senador Bernardo Cabral.

c
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O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador
José Eduardo Outra, V. Ex~ aborda uma das circunstãncias mais vergonhosas que se abatem sobre a
Nação. E é rigorosamente verdadeiro quando regisIra a omissão no instante em que a sociedade deveria reclamar, no seu mais alto tom, para que fosse
apurada uma denúncia cercada de riqueza e de pormenores. Houve uma preocupação na Assembléia
Nacional Constituinte com a prática da tortura, que é
conhecida, proclamada. E os Constituintes, acabamos por colocar no art. 5"-, inciso XLIII, da atual
Constituição, a seguinte redação: "a lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ... por eles respendendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem". Veja V. Ex" a preocupação com que se houve o Constituinte ao não
permitir que aquele indulto, aquela graça, aquela
anistia de fim de ano fosse concedida pelas autoridades competentes aos mandantes ou executores
de tortura. Essa reportagem a qual V. Ex" faz referência enxovalha a Nação.
O SR. JOSÉ EDUARDO.DUTRA- Nobre Senador Bernardo Cabral, agradec;x> a V. Ex" o aparie, incorporando-o com mLito prazer ao meu pronlJ1Ciamento.
Quero registrar ainda que, de acordo com a reportagem, o ex-Ministro da Justiça Maurício Corrêa
encaminhou ao Congresso um projeto de lei que trata sobre o crime de tortura
Infelizmente, esse projeto está parado, mas é
necessário que seja agilizado. Não sei se está na
Câmara ou no Senado; mas enquanto Ell>Se projeto
não é aprovado, o que acontece na prática é que o
crime de tortura está inscrito no Código Penal como
crime de lesões corporais, que prevê pena máxima
deumaho.
Gostaria de ler alguns dos pontos da matéria
como, por exemplo, o seguinte:
"laudo do médico· legista Fernando
Teixeira, do IML do Ceará, sobre
José lvanildo Sampaio de· Souza, 33 anos,
cearense, confeiteiro, detido na sede da PF
de Fortaleza."
Diógen~s

Diz o laudo:
"Oito costelas de José lvanildo foram
quebradas. As de números 7, 8, 9 e 10 dós
costais externos de ambos os lados. A morte se deu em conseqüência de instrumento
contundente que provocou hemorragia abdominal interna aguda com lesões traumáticas do rim esquerdo e do fígado."

753

Outro depoimento dramático: "
"Messias Francisco de Souza, 63
anos, comerciante, baiano, torturado na
quarta-feira passada em sua casa, junto
com a mulher, Dirce, por PMs de São Paulo:"
"Uns vinte soldados entraram na minha
casa, me algemaram e começaram a me bater e chutar. Caí, pisaram no meu peito e
quebraram um rodo e uma gaveta na minha
cabeça Enfiaram um pano na minha boca.
Arrancaram o fio do abajur e enrolaram as
pontas descascadas nos dedinhos das minhas mãos. Um deles encostava os fios na
tomada do chuveiro para me dar choques de
uns 220 vol!s. Apanhei umas duas horas.
Não consigo mais dormir nem comer direito.
Minha mulher apanhou tanto, que treme até
agora."
Depoimentos como esses, Sr. PresidÉmte, Sr"s
e Srs. Senadores, estampados em uma reportagem
de revista de circulação nacional, realmente, como
disse o Senador Bernardo Cabral, envergonham a
todos nós.
Outro trecho da reportagem diz o seguinte:
"Para a polícia, a tortura pode dar a
sensação de trabalho bem-feito. Dá também
um discurso segundo o qual a polícia prende, mas a Justiça solta. Dá ainda, para o''
políticos demagogos, o discurso de que a
polícia faz bem em torturar, pois não deve
haver direitos humanos para bandidos. Para
a maioria dos eleitores, que viu o candidato
Fernando Henrique Cardoso levantar um
dos cinco dedos do seu programa de governo para oferecer segurança, a proliferação
de tortura é prova de que nada foi feito. A
tortura, um crime, continua a ser cometida
pelos agentes do Estado, aviltando toda a
polícia"
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
que a íntegra desta matéria fosse transcrita nos
Anais do Senado. Espero que a sociedade civil, as
autoridades e o Congresso Nacional tomem providências imediatas, para que não tenhamos mais que
eonviver com situações como essa nem que nos defrontarmos com matérias dessa natureza
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA EM SEU
DISCURSO:
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O poder da
pauleira
e do choque
Empregada como principal método de
investigação, a tortura policial continua a
produzir vítimas e tiras criminosos

cheio de marca-. na barriga..

IICÍ<XÍilE, camp'""

int=ogar, remúr provu - .
opca.oe pelo caminho fkil, ópido, injusto, ineficiente e burro. Sob tortura. c:ooseguem-oe c:anfissl!es, ainda que falsas.
aprm~~m-se

iDqumtoo. ainda que c:apenps, depois enviados para o Minisu!rio
l'líblico. U. sio desmootados por falta de
pcovu. Quando seguem adiame, cosmmam cfelmoroaJr nas mios de um juiz.
Pua a policia. a tortura pode dar a sensaçlo de trabolbo bem-feim. Dt também
um discurso segundo o qual a polfcia·
preade. mas aJustiça solra. Dt ainda, para
01 pollDcos demagogos, o discurso de que
a polícia faz bem em 1Drllll'lr, poil Dlo
deve ..._. dimms humanoo para bandidoo. Pua a maioria dos eleimros, que viu
o CIDdidoro l'emaDdo Hemique ca.dooo
...mar um dos cinco dedos do seu prognmade gow:mo para ofe=er segurança, • pmlifençio da tortura t prova de
que oada foi feilo. A 1DriUia, um crime,
coaâDua a ... cometida pelos agentes do
Estado, aviltudomda • policia.

muilo machuc<.~do. todo vermelho. e só gemia. Levantou a
noite inteira paro vomitar. Por
\'Oitu das 7 e meia da manhã.
foi até o banheiro. e lá ficou.
Jã não respirava mai!C.
Segundo o laudo do IML.
Jo~

hanildo reve oito coste-

las quebradas. o esterno panido. hemorragia abdominal in-

terna aguda. lesões traumâticns no rim esquerdo e no fígado. infihrações hCmorr.igicas

nos rins e baço e a mane se
deu por -instrumento contundente-. Uma curiosidade: segundo o laudo.. havia escoria-

r;ões circulares em mrno dos
pulsos -compatíveis com le·
~s causadas por algema.'i··.
A tonuro1 tem o condão de avacalhar a prôpria polícia: encarregada de encontrar e prender
criminoSos. ela própria passa a
abrigá-lo!~>..

A tortura do comerciante Messia."io
começou com uma frase dit?- por um dos
policiais: -Você matou nosso ínnãozinho. velho safado. agora é você quem
vai morrer.. confessa!"" Algen:tado. foi
esmurrado. JUgado contra uma parede c
caiu ao chão. Inutilmente. pedia por sua
Vida e alegava inocência. Levado para o
banheiro. \'ÍU um policial pegar um
rodo. Fechou os olhos quando o objeto
foi quebrado em sua cabeça. Já ~ngr•.m-

do pela boca e pelo nariz. foi levado
pare~.. o quarto. O chefe da operação. o
tenente Maurício de Araújo. já o e~- .
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va com uma gaveta. também :J.rrebentada
contr.J sua cabeça. Surrado· nas -cos.telas

com uma iipa dê: madeir:a.. levava tapaS
no."io ouvidos. Um fur.JCão parecia ter
passado por ali. Móveis quebrados.

geladeira amassada. vidros destruídos.
Quando o tenente Mauricío foi q:.aebrar a

televisão. a mulher de Messias.. Dirce.
achou por bem- colocar a mão em seu
ombro e pedir para que para..,~e ...Ele
,·irou um soco na minha cara. eu bati o
rosto ua parede. e. cai.. sangrando e cho.
rando. Ele- ia me pisar. mas um SOidildo

o impediu-. conta.
Foi quando um dos soldados arrancou
os fios de um abajur. ourro enfiou um
pano ·11oi boca de Messia.'i e iniciou-se
uma "sCssão de choqueS de 220 vol~
quando os fios foram ligõidos ao chuvei-

ro do banheiro. -Agora \'amos ver se
você não fala. velho safado!-. gritou um
dos 1onuradorcs. Messia."> contou pelo
meno5 dez choques. -Acho que. com o
tempo. eles perceberam que não era eu
quem eles buscavam e pararam... conta
Messias. Inconformados corit a aeressào
que sofrer.1m por pane dos pÕiiciai~
Messia~ e sua mulher der.1m parte na
polícia e submeter.tm-se a um exame no
Instituto Médico Legal.
~- Nos dois ca..ws. <L"
autoridades juram que vão apurar a.010 responsabilicl.ade!i: -vamos fundo no caso epunir os culpados-. promete o delegado
Vicente Chelloti. diretor da PF. falando
sobre a tonur.:t ce-.rrense~ Em São Paulo~ o
tenente Maurício. um soldado e um cabo
foram afaoaados da.'" ruas e deverda dcdicar-!õe aos serviços burocráticos até- que
termine uma. sindicãncia na PM e o
inquérito ilberto na Polícia Civil por iniciativa do ca.Ql. Se valer a tr.Kiiç-J.o. é
mais provável que nào aconteça nada
com os policiais. ''A polícia tr.zbalha na
base do informante. do nchômeuo e do
pau-. diz o cientista palitil:O Guar~·
Mingardi. do Núcleo de E.."tudos da Vaolê:nciõl da Univeniidade de São P01ulo.
Mingardi conhece..rnuito bem o funcionamento dil Polícia Civil em São Paulo. Em
1985. para fazer uma '""' ck mesuodo
sobre o assunto~ prestou concurso para
investigador da Policia Civil e conviveu
dois anos com a violência policial.

A realidade constatada por Mingardi
em São P.o~ulo vale para outros E.'lõ(ados.
Há doi5 meses. o bancário Sidney Can~
gus.w. de 42 anos. roi torturado em
Minas Oer.:lis para confessar o roubo de
600 000 reais que desapareçeram da
agência do Banco do Brasil onde t~<~ba
lhava. Colocado no pau-de~arara numa
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UIIA Clu.NcE DI VnctE -·Todos esses
sale<a àa 2' De1epcia dé Bé1o Ho>rizon<e.
casos: foro1m denunciados à JustiÇõl e
tomou choques ejatos d'água. Depois.de
Iodas as. vítiniaS fornm submetida!- :1
meia hora de pancadaria. foi soltO e
exame de corpo de delito. Mas. quundo
denuncioU· o caso l policia. ..Achei que
não há morte. os tortumdores niio e!'ttào
fosse morrer... conta. Em Olinda. Pernem aí para a.'\ conseqüéncia..... Primeiro.
nambuco. a comerciante Maria Cristina
porque a Justiça não consegue sequer
~oso. de 20 anos._ foi tonur.uia jun1o
julgar os crimes de homicídio. quanto
com uma amiga para confessar um a.'ô!ialmais arrumar tempo par.1 apuro1r o~ ubuto a um pa.'i.'Oélgeim de ônibus. De um1o
sos policiais ... Não se consegue punir o
apanhar. a amiga con1ou que entregou o
responsável pelo crime principul. quanto
dinheiro ao cobr.1dor Jo:;.é Jaime da Silva.
mais as arbitrariedades que ocorrem uo
que também apanhou. Mais tarde. o autor
longo do processo... afinna o ~ociôlog:o
da que-ixa apareceu paro1 contar que havia
Rubem César Fernande~. do ln~tituto
achado o dinheiro. -Quando me soltar.J.m.
Superior de E.-.tudos Religioso~. O prodisseram par3 eu .fazer de con1a que linha
cesso sobre o caso do camelô do Rio tem
sido um pesadelo··. conta o cobrador. Em
mais de cinqüenta páginas. mas empacou
Pono _Alegre. a secretária C.L.S .. de 24
na Central de inquêritos da Procur.:Jdoriu
anos. foi ronurada. alguma'\ vezes. devido
de Justiça. Enquanto isso. o policial cívil
ao seu envolvimento com drogw; no pao;Mu.stafá Furage. que participou da agress;tdo. -Até hoje ouço mal do ouvido direisão. contir'lua a trabalhar riónnalmente.
to··. conta..
Os torturadores também ficam despreocupados porque os números lhes são estiNo Rio de Janeiro. o camelô Luiz Gonmulantes. Segundo dados da Secretaria
zaga da Silva. um piauien~
de Segurança Pública de Pernambuco.
de 36 anos. viu a mone de
Pore~emplo~ foro1m reali7.ada... 400 ~indi
perto. Há dois anos. de~unsu
cãncia" no ano passado no E!-otaõo para
va em sua casa. na favela do
apurar le~ões corporais provocada." por
Rola. quando foi ahordudo
policiais. Destas. apenas um ·quinto
por uma equipe da Delegacia
lr.msformou·se em processo administr..lde Repressão a Entorpecentes.
tivo e 50mente vinte policiais. foram
Os policiais querinm ,..alxr
demitidos. Dá SC"K de punição. Ou seja.
onde estava o chefe: dn tr.ificu
os policiais têm dezenO\;e chance~ cm
no local. Com,, o cam.eltl dizia
vinte de sair livres.
não saber. sua casa foi pr•.uic:a-.
Jogam tambêm a favor da impunidade
m~rue destruída com riJjadas
dois fatos adicionais. A polida tonuro1
de metralhadora e ·de fu.á.. :
mais criminosos do que inocentes. E.
AR·lS. e ele~ ma..sacr.J.du
entre os bandidos. bate no pC-de-chinelo
com socos no rosto. chutes na
e evila o trdficante. porque este pag:a ou
baniga. depois ,..Uf()Cl.ldo com
mata. Ou seja. também vale a lei que
uma sacola pl;btica enterrnda
rege a sociedade: quan1o mais pobre.
na cabeça. Na espero1nça de
mais apanha o bandido. Como o ·crime
interromper a pancadaria.
de torturo~. está previsto na Constituição.
Silva ofereceu o dinheiro que
ma.,. não foi regulamenrado. ainda que
tinha em c-o~sa.. equivalente a
seja pego. o policial· só pode ser enqua6 000 reais~ com os quais
drado por le~ corporais. artig-o do
pagaria !\C:U."õ fornecedores. O
Código Penal que prevê pena máxima de
dinheiro foi aceito. mas a
um ano - a mesma pena para quem dá
surra não foi interrompida.
1 um soco em alguém numa briga de bar.
A pena sobe para cinco anos quando a
Vomitando sangue e com o
ton.ura provoca deformidade permanenrosto completamente desfigurado. o
te ou produz um abono. por exemplo. O
camelô foi arra.Cõtado até uma árvore. no
estro~g:o psicológico e a humilhação não
centro da favela. Para dar o exemplo aos
são
levados em conta. O ex-miníi;:trO da
demais moradores. uma corda foi amarJustiça Mauricio Corrê~DC:milnho.r.L
rada em tomo do seu pescoço e o corpo
. ào · Con · sso_ ~-m projeto de lei que
levantado do chão mais de dez vezes.
regu amenta a tonuro1. e ·o- atua gp\·e'mo
Antes de desmaiar. Silva se recordoi. de
_quer enguadr;J.Ia como crime hedionáo.
que. enquanto era iç:ldo. outro policial
com penas de Otlo a vinte ano!'>. Mas o
dependurava-se em sua.~ costa'\ para conl?rotetu C!'ota parado. ÚUtf".J. explí~açãi'r
sumar o estrangulamento. Uma~ trinta
~ a tonura comer solta nas dele~acias
pessoa.~io presenciaram a cena. mas apen01s
pode ser encontrdda foro1 delas. Mais
dua."õ tiveram coragem de testemunhar
pm:isamente na sociedade brm.ileira. A
mais tarde. -Nem um bicho raivoso foi
tonura
existe na." delegacia.' porque a
tão humilhado quan1o eu-. diz.
sociedade a'-... im quer.

756
ccnruâMC:ta. - .. 0 cidadão não se
revolta quando vê um crimfno:-;o ser torrurado''. diz José Gregori. do Ministério
da Justiça. -As pessoas só se incomodam
quando sabem que isso foi feito com um
inquestionável inocente'". ·afinna. Ou
seja.. quando quem ·ap;.tnhõl tem culpa no

canório. bem feito ..:..... a !>-O<.'iedade. ~e n,ão
aplaude. cala-se. -[)(!sde a época dm.
escr.tvos. as. elites br.Jsíleir.L" c:omp<~ctua
ram com es.~ mêtodos. a ponto de kJ!'>
D9.Ssas policias nunca terem ~ido prepar.t·
d;15 para fazer investiguc;.ão policial: u~am
!Ciilpre o atalho da força bruta... lumenta

Hélio Luz. chefe da policiu do Rio de

7aneiro. P.•.n·.J o historiador Jtl~ Murilo di!

Carvalho. pesquisadur da Funduc;oi.~
Getúlio Varga... do. Rio. o prohlt:ma c:-~H1
juslamente na compreen,.,;jo que a .. ucJe·
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Apenas •loltou a ser pro1ticada Preferendãlmente contra marginl..lis.. pobres. pardos. Para eles. continua a ~o·aler a velha
brutalidade. Presa em flagrante. por
exemplo. a lei manda que a pessoa seja
.levada imediatamente ~ delegacia de
policia. Algemas ficam a critério do
policial e são recomendada'i apena.c, em
caso de resistência ou prisão motivada
por crime violento. O delegado tem de
lavrar o flagrante na presença de duas
testemunhas. é obrigado a dizer o !11otivo da acusação e o
preso nada precisa
contar até a chega·
da de seu advogado.
Em no miixliiio 24
horas. a pri!ião deve
ser comunicada a uin
juiz e o preso tem direito a se comunicar
com a família.
limite -·mínimO- de
telefonema.'i...Nada
disso vale para o
pé-de-chinelo-. diz
o cienrista Guarac:y

dade tem de demacr.tt.~ia. Vota-~ lh·n:·
mente no B~J!'>il. n5n há (;t'R!'Iura nem ca.,suc;õcs polílie.:a."t. -Ma!'> hú fr.tqu-:..-.a no:o.
direitos ch·is e um total desre!'l-peilo tulerudo pela integridade físíca. u qui!' faç-on:·
ce a ocorrência da tortur.l··. di:r..
Tanto o delegado Lu:r. quanto Jo~ Murilo de Carvalho entendem que mud<ln·
ças só vão ocorrer quando a sociedade
passar a cobrá-la'\, Pergunta o delegado
Luz: ··será que a :mciedade suporta uma
Mingardi.
pt11ída h<m~~ta c etich:nte. que trote o
todo' da me~ma maneira'?" Ele mesmo
Quando penduram um sujeiro num puure~pomk: ''Nütl adianta mudar a cabeça
dc-arar.J.. dão choques ou enforcam. os
do policial ~e o resto d1.1 populaçrio comipoliciais brasileiros empregam uma prãtinua tendo com]mrtafnC:ni.o pernicio!õo. O
-ca violenta que tem história longa e só foi
problema não é dinheiro. É de definição.
interrompida depois da onda iluminista
Temo~ de dizer coino- e pw-:nlue quere--- do ~éculo XVIII. Procurar suas origen~
mo~ a polícia-. O -coordenador dona Hi!;tória é tarefa .irdua. mas hâ ,.egis- ·
Núc.:leo de Estudo~ do Violência da. Unitros espar..os. principalmente quando ell..l
\'ersidude de S5o Pn.ulo. Paulo Sén!iO
é' entendi® como puniçào. O Código de:
Pinheiro. ajuda m1 compree,são do pf.oHamumbi. um conj1.1nto de leis 11domdo
bltma ...A clai:>e média aha-ro1era-ã- i:õf·
na Babilõnia no sêculo XVIII antes de
turo1. e gosta da polícia do jeito que está.
Cristo. por exemplo. já previa punições
porque pode até pagar os policiais para
nada humanitária." para os criminosos. O
descobrir onde está seu automóvel. quem
. direito grego penniúa o uso de maus-traroubou sua casa:·
tos em escravos acusadO!' de algum
crime. e o mesmo padrão foi adO(ado
A tonura :iÓ foi encamd41 Como uma
aberrdção quando atingiu outra camada
mai!oo --tarde: pelo direito romano. Como
!'>Ocial. durante os anos de chumbo do
forma de arrancar informaçõc::. de
regime de 64. Naquela época. a tortura
algué-m. a tortur.J foí sistemati7.adu na
começou a fazer vítimas. entre os filhos
ldl..lde Média. A panir do ..êculo XHI.
dõl clas.<oe média. sindicalista.-ç e oposito-ganhou status de lei e pas..o;ou a integr.tr o:res de esquerda que. por divergir do
códi~os proc:es~uai!'..
governo. eram espancado.\ e monos em
repartições pública,. A polícia. taffibém
Oficiaiizuda com a Inquisição - JXla
n~sse!'> casos. buscava informações:
Igreja Quólica. a tortura do!-> herege!'i foi
outros'"'militames~~lfderes· de omníU-~.
aceita pelo papa lnocênc.:io IV ..a tim di!
ções. plano!'> de-·!->eqüestros e ate~tõldos.
- revelar os_ próprios. erro~ c:- acu:.ar o~
'"Aí. a üAB protestou. a imprens.1 noti·
oUtrOS-. Um dos mais famosn!-> pcnsad(l·
ciou e o país ticou iridign<~do... afinna o
res da torturd católica... Nicolau Evmcric.·h.
deputado Mim Teixeim tPD1-Rlt -cOm
é .lutor do Manual dos /lrqubtitÚm•s. um:
a anistia e o fim da ronur.1 politicã. as
calhamaço cuja leitur.1. por si !OÕ. equi\·adenUncias acabaram e !'>e teve a impressão
le a uma sessão de pancadaria.,. A obrJ
de que a lonura l..lcabou no pais.~·
faz digresWes wbre como d~vc: ~er u

sem
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interro2atório do acusado e dá a receita
de algÜma.<; sevícia'\. No Brn,.'iil colõnia. o
Código Criminal chegou a determinar a
pena de açoite para os escravos. No início
do ~écuio XVHI. vieram os debates sobre
os direitos humanos e a tonurJ pa'isou a !'oCr bombardeada por todcn-. O!> lados. Aos
wucos foi saindo da legislação dos paí~es.. Em compólraç-.:io com a ldude Média.
a tonura foi reduzidu a pó. Nos lu,gares
em que erJ praticada. tinha feições clandestinas. No inicio do século pa.'i~ado.
por ex~mplo. o~ don()s. de eM:rJV(lS. do
Bro1sit podiam pagar taxas
~ra a polícia açoitar !<leus
escravos. Apesar da conivência do- E.'itado. essa espécie de
terceirizaçüo da tonurJ nunca
foi tet!ulamentada. "Vivemos
ainda hoje a cuhur..1 dos coronéiS. achando que temos direito de impingir custigo~ fisi- cos··. diz (l profes~or José
Murilo de Carv~lho. _
ROUTA-RUSSA E FILHOS

Como querem uma coniiM.ão.
o.c, tonurJdon:s tentam evitar a
morte da vítima. mac:. tmbaJham nos limite!<.. Enquamo
houver um sopro de vida no
corpo do tonurado. o PJU
canla. Descuidos.. c:omo
o de Fortaleza. ~o
tidos como acidemes
de lr.lbalho. Um caso
horroroso. mas cxemM
piar sobre os limites. oc:om:u há dois anos
com a dona de um !ooalào de beleza do Distrito Federal. a cabc:lein::ira Jldecy Pereira
dos-San!m. de- 37 ~nos. Foi o piür dia de
sua vida. A tonum a que foi sUbmetida fez
com que perde:..~ a vesicula ainda [em
marcas das auto-unhadas que deu no
corpo. provocada.' pela."' de!.Cargas elétrica.~ e sô dorme .l ba.-.e de Lexotan. Acusada de pertencer a um<.~ quadrilhil de lud.rõe:.
de cmos.lidecy foi levada para a 131 deleg>leia da cidade. onc.Je foi [Onumda por
quatro homens. O primeiro ~oco levou no
nariz. depois de negar qu~ Ínl!!g:rJ.'i."t!- qu<.~l·
quer quadrilha. ·-confe~~ loeO. :-oua \'a!!abunda!... ameaçou outro jgesi"ce da lei.
tom mais ameaçador que o primeiro.

em

Depois de uma punL'ad<.~ria intcn.~a.
Ildecy de.smaiou pelu pnmeírJ \'eZ. Voh,,u
a :-:.i com um balde de .:t,gua que: lhr: atlr.J.ram s_obre o corpo. Ohrigailil. a tir.1r u'
sapatos e ficar sObre Uma p<.x1:a de <i<.!ua.
foi submetida a uma M!:-.~o de ~h,~uc..
que provocou seguidn!o dr:!omuiu:.. A t:ado1
descarga. uma pe~unta. O sangue. qu~
jorrJva .atê enlão pc:lu narit.:. P<l'~ou a
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eM:orrer também pelo ouvido. A última
descarga foi tâo forte que seu corpo dei·
xou o chão. Quando caiu. vomíraVa. AO

febre. Senüu que algo foro~ enli<~do e rcü.rado de .seu ânus. que sangr.tva. Tentou
levantar-se. mas não conseguiu. A
sala cheirava a urina. pois os choques e a dor provocar.un a incon-

ser acordada novamente com água. um dos
tonuro.~dorcs rcEirou cinco das seis balas de
um revólver. encostou o cano em sua cabe·
ç~

e ac:ionou o gat:ilho pela primeira vez.

··E aí. -wf-r-alar ou prefere morrer?- Udecy
já nilo fala,.·a direito. apenao; balbUCiava. O

policial disparou uma segunda

vez. Como ela nada diria.
levou um chure nas costa" e

desmaiou de novo.
Ao acordar. foi colocada. no pau-dearara e Já ficou lewndo chutes c pancada-. na"> cosra.o;. até de"'o-maiar m~tis uma
vez. No final da: Éarde. quando acordou
pela última vez. estaw com a camisa e a
calça totalmente ensangUentadas. sentiõl
do~ horrÍ\•eis no corpo e tremia de
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linênc:ia.. Numa última tentativa
de fazê-la falar. os ag:c:OteS ameaçaram
pegar seus três filhos. todos menores.

-vaQlOS transformar as. menina" em prostituta" e o gill'oto em v...- Jldecy deu-se
por vencida. -F;u;o o que qUiserein:· Os
policíais apresentaram um depoimento
-por e:-crito e ela a..sinou. Trabalho encerrado. Dernm~lhe um copo d"âgua. uma
Novalg.ina paro a febre e for.un embora.
Um dos algozes entrou na saia e comentou: -É hora de tomar banho. _sua imun~
da! .. A Ju~tiça reconheceu que a~ confissões foram conseguidas através da pr.itica d~ tonuro1. absolveu-a e
determinou a abertur.t de um

inquérito para apurar as res-

-pons.abilida:des que jamais foi
conclU:ído. Ou seja. não aconteceu absolutamente nailil
com os policiai-s que tOnurar.lm a cabeleireir.t. O es1udioso americano Edward Pet~rs.
autor dO lh.·i<.l Tcmurll, h!m
uma explicilr;âo definith·a
para mostrar como c por que
a pr.itíca se perpeuia em
determinadas sociedades: "O
_futum da tortur..t depende do
que a sociedade f.az com o
torturador". Ou seja. Se -ele
não ê punido. a tortur.t conti·
nua e se propaga. "EnquantO•
ninguém abrir os olhos para
ver o que está aconteCendo
com gente como nós. o Brasil
vai continuar a ser um pais
injusto". diz Ildecy.
. a

Manual dos maus-tratos
Paro torturar. a potfcia
não usa solas l'Spt'Ciais ou
aparrllws st#isric:ados. Quando Sl' trota dl' dt'st?speitar

tJs direitos humano.'> para
obtl'r uma infonnaçiio. l'a·
ll' rudo. Além d(IS sucos.

tapas e pontapis. eis os
m~todas mais usado5 na.'>
deleyacius:

• P-.daaaa-

Também chamado
de ""c:atnbao-. não
deiJia

marcas.

duz dor

pode

Pro-

in~

provocar

e

à

""""' cm quatro hora.-;. Um cano de ferro é apoiado em duas mesas ou cavaletes. Com os pulsos c pema.'i
amarrados. a vítima é pendu~
rada no cano pelos joelhos.
Com a posição e o -peso- do
corpo. a vítima fica de cabeça
para baixo. como se estives..'ie
de c:ôcora.o; no ar. posição que
lembra um fr.mgo assado. Em
seguida. suas mãO!' sào presas

sobre os joelhos. Costuma ser
usado em conjunco com surras
e choques. Uma h~ nessa
posição é suficiente pãr.i pro..
vocar dores fones no corpo.

enjôos. diarréias e dificuldade
para respirar. Pant que a vítima não -morra sem confessar.
os rorturador6 suspendem o

ca\ligo para retomá-lo mais
tarde.

•a-e161ric:o-Con·
forme a inlensidade elo (.it(XJUe
que se quer dar. tius são l.'Onectados a tomada-. elétrica..,.
ou lill:eria~ de c-.uro e toc-.tdc;)!.
no corpo da vitima. Pru,.uca
tremores.. crises de choro e incontinancia urirulria. Usado
com exagero.. mata. P.so1 au·
mcntar o efeilo. co~iuma-sc:
jogar água sobre a vítima e

aplicar -o choqUe ein loCais
sensíveis do corpo. tais como
órgãos genittis. olhos. pOnta
dos dedos e nas costas.
altura dos rins. O sistema nervoso
fica em pandan:cos.

na

• T - - O policial bate
com as mãçs em fonna de concha nos otividos da vítima. É
nonnalmenre desferido pelas

costas, de forma a evitar qualquer instinto de prcleÇào. A

força da pancada provoca. simullai_.....,_ desnorteamenlo e dores

~

o

= . A náusea pnmx:a cises
de.võmito e desmaios. Também
se a:astuma sufcx:ar a vítim& com
'""saco pláslico rolocado scixe
" Oabeça. Ele impede a circulação de oltigênio ~ se não
sacado a rempo. mata.

IC<ttmldo

"""' zumbidos fcr- ·
res.. Se .R:pelido 1'0!>'
três vezes
com muita

força. o te~
_Jefone pode
CS[QUtar 05

tímpanos da
vitima.

• Tortan 1 •

e·z;

~

usada como n:foo;o. Enqwmto· a vítima é submetida a
uma ses...OO de tortUr.l. os
policiais costumam deixá-la
nua. quando aproveitam par.t

ridicularizar algumas características ou defeitos físicos.

Quando a vítimã chor.L defe-ca ou urina. reações ~
• Af p;w:wilu - Pode ser
·feito eom um balde de água. A
coboça da pessoa fica submersa.
a princípio por poucos segundos.
Depois. o tempo vai aumc:rnando aréque a vMnacomeça a fraqtiejar. O gesto é IOpelido várias

tes diante de tamanha Violên-

cfta. os policiais f=m piadas.
E wna f0!1113 de iomar a víti. ma mais vu.Incr.ivel. "Também se cosruma di= à víti'
ma que os próximos a ~
nhar seria seus famiiian:s.
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está assistifl(lo estarrecido? E os acontecimentos
que ocorrem na antiga capital dã Replblica? Na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, houve três seqQestros quase que ao mesmo tempo, na mesma
ferson Peres.
semana, num verdadeiro desalio. Esse desalio
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Conmexe com as instituições, pois bandidos tomam de
cedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, por 20 mi- .
assaHo estudantes e colocam em pânico as famOias.
nutos.
As institt.ições de crimes organizados proclarnarn ter
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
melhor armamento, dizem que estão mais armadas,
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
mais guarnecidas do que a própria autoridade poliPresidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos que fazer
cial ou do que o próprio Governo, a quem incumbe,
uma confissão, ou melhor, um desabafo daquilo que
em última análise, zelar pela paz e pela tranqOilidatemo,ll. sentido em nosso íntimo, diante dos últimos
de das tammas e da sociedade. Grassa a violência
acontecimentos verificados no País.
urbana, trazendo pânico, trazendo intranqUilidade.
Acredito que qualquer homem pCblico, qualAo lado disso, vê-se também a violência no
quer pessoa que detenha hoje uma parcela de res- .
campo, com invasões de propriedades. Tudo está
ponsabilidade, principalmente aqueles que represem solução e não se vê nenhum alo operacional
senlam a sociedade, representam o povo brasileiro,
para coibir esses verdadeiros abusos, eu diria, esdevem estar, sem dúvida alguma. cada vez mais
ses crimes.
perplexos e inconformados nos últimos dias. É o
· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos
meu estado de espírito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
nós que temos espírito cristão e de solidariedade saSenadores, diante do que tenho lido, diante do que
bemos que se faz necessária a justa dístribuí~o de
tenho presenciado na televisão, em suma, diante
riqueza no País. As desigualdades sociais só serão
dos últimos acontecimentos que assalam a pátria
amenizadas no instante em que, verdadeiramente,
brasileira.
tivermos condições de promover a reforma agrária,
Em verdade, o que vemos? oiJaJ é o quadro a
uma reforma agrária que seja justa, uma reforma
que se assiste no Pais? O quadro de desemprego?
agrária que possa ser realizada, uma reforma agráSim, devido ao processo de automação, ao procesria que não abale o processo produtivo do País, uma
so tecnológico e cientifico da sociedade, segundo
· reforma agrária que venha, realmente, a contemplar
uns; segundo outros, em decorrência da política do
aqueles que não. têm terra •. aqueles que precisam
País, da politica econõmico-financeira, temos um
trabalhar na terra.
desemprego como o que existe no mundo inteiro.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, isso exiOs índices de desemprego dos Estados Unidos
ge, ao lado de uma política agrícola bem definida - e
da América do Norte são até maiores dos que exiseste País não a possui - .uma "política agrária tamtem em nosso País. Ainda outro dia li um comentário
bém bem definida,· também bem-estruturada, que
sobre isso, segundo o qual a taxa de desemprego·
possa atingir seus verdadeiros objetívos. ·
depende da estratégia para se apurar esse índice
· Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se
para se saber o nível que ele está atingindo.
esse País não tem sequer o cadastro efetivo daqueDe outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Seles que sabem trabalhar na terra ou daqueles que
nadores, ainda ontem, em um programa de televiquerem, efetivamenfe, trabalhar na terra, como podesão, ouvi uma .reportagem sobre os problemas na
mos vender ilusão? Como podemos falar de reforma
área da saúde. Num hospital do Espírito Santo, um
agrária sem estarmos preparados para realizá-la?
médico declarava que "alguns· terãn mesmo que
Há mt.ilos e muito anos, desde os meus temmorrer. No atendimento vou dar preferência aos
pos de bancos acadêmicos, ouço falar em. reforma
mais moços.• Esse é o quadro da saúde no País,
agrária sem jamais vê-la concretizada, sem jamais
para não falar mt.ilo e ficar só nos exemplos.
- vê-la sequer iniciada, porque não podemos considerar como início de reforma agrária a distribuição simQuantõ à educação, segundo a opinião dos
ples de terra que, vez por outra, alguns governos
técniCQs e segundo o que sentimos - não é necessátêm realizado. Isso não é reforma agrária, pois não
rio ser nenhum emérito professor para fazer esse
avaliação-, ela está indo !arnbém de mal a pior.
temos sequer um cadaslramento.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, goverSr. Presidente, Sls e Srs. Senadores, e a vionei meu Estado por 1O meses. Naquela época, houlência urbana? E o quadro de violência a gue o País
Durante d discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jef-

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ve invasão de terra, e eu não deixei que houvesse
violência alguma contra os trabalhadores sem-terra,
mas pude constatar que no meio deles havia os profissionais da invasão. Havia aqueles que queriam
aproveitar~e. aqueles que se intitulavam homens do
trabalho no amanho da terra, mas na verdade eram quantos encontramos assim - comerciantes ou proprietários urbanos e estavam na fila, ao lado dos
sem-terra, na esperança de obterem um lote. EnEs
q!Jiilllo isso, recebiam benelíciõs do
lado, que,
por meio de convênios lhes proporcionava tratamento de saúde e até mesmo a cesta básica, que, gra-.
· ·
d A ·cu1
ças a convênio com o Ministério a gn tura, por
intermédio do Incra, o Governo concedia para aliad
mentar aqueles que esperavam a tão sonh a e
propalada reforma aQrária.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assistimos, nos centros urbanos, ao crescimen1o da violência que nos ameaça, que ameaça nossos filhos, que
ameaça toda a sociedade. Os estudantes saem às
ruas, em passealas, exigindo mais segurança, mais
justiça. Moços univeiSitários pedem paz, tranqüilidade. Enquanto isso, no campo, há invasão de terra,
sem que qualquer providência seja tomada para
conter a violência tanto rural quanta urbana.
Sr. Presidente, é preciso operacionalizar algurna coisa. Queremos um Brasil. mais moderno, um
Estado mais ágil. Essas reformas que o Congresso
Nacional está fazendo junto com o Poder Executivo
visam a melhorar a vida dos cidadãos e a eliminar
as injustiças sociais ·que grassam em nosso País. É
preciso, Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Sen.adores, operacionalizar algo de imediato, porque a situação está
se tomando grave demais para ficarmos apenas esparando o processo das reformas. É preciSo que o
Governo, unido à sociedade, tome providências imediatas para restabelecer o clima de tranqiJilidade no
País. É possível essa parceria, sim, porque a saciedacfe, quando foi chamada a participar nunca negou
o seu apoio, a sua dedicação. Digo isso porque
meus olhos de cidadão ·antevêem um quadro triste
para o Brasil, caso permaneça o caos que hoje vigora com a violência urbana e rural.
Quanlas vezes ouvimos apelos patéticos de
mães, como a do jovem que· ainda se encontra seqiJeslrado no Rio de Janeiro, pedindo que a polícia
se afaste. A descrença chegou ao ponto em que se
pede à polícia que guarde distância, que abandone
o caso, para ver se há possibilidade de encontrar
uma solução. Esse é um quadro desesperador. Isso
mostra um retrato ml.ito maior da fisionomia assus!ada, da fisionomia perplexa, da fisionomia atordoa-

-
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da da sociedade brasileira, que, sem dúvida nenhuma, exige maiores providências no sentido de solucionar os problemas desta fase difícil que está atravessando.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex2 um
aparte?
SR. RAMEZ· TEBET - Concedo o aparte ao
Senador Lauro Campos.

o

O Sr. Lauro Campos - Gostaria não só de parabenizar o ilustre Senador Ramez Tebet pelo brilhantismo com que aborda as importantes questões
que constituem o âmago de sua exposição, mas
também de dizer que, na primeira parte do seu discurso, foi tão grande nossa sintonia que pensei estar
ouvindo um Senador da oposição. v. Ex•. brilnantemente, pôs o dedo nas chagas da nossa sociedade,
enfatizando, inicialmente, à questão do desemprego,
mostrando 0 conteúdo tecnológico de parte de nasso desemprego, nós que temos um modesto percentual dos 820 milhões de desempregados que a economia modema conseguiu produzir. Em seguida, V.
ExA trata dos temas da violência e quase tangencia
aqlilo que foi, anteriormente, objeto da exposição e
da crítica do nosso ilustre correligionário Senador
José Eduardo Outra, representante de Sergipe. Parece-me, Senador Ramez Tebet, que tanto a vio!ência urbana quanto a violência rural constituem parte
desse quadro de violência que se agudiza, quando
se tra.ta da violência policial a que se referiu o Senador que o precedeu. São formas de manifestação de
uma sociedade violenta, de uma sociedade que reage diante de. urna injustiça que é uma herança histórica, cultural, econõmica e social de nosso tampo.
Assim me parece que cada dia se fllrna mais óbvio o
quadro de violência que mostra cabalmente não termos encontrado ainda uma organização que satistaça a sociedade. A insatisfação que estava escondida
nas bases da sociedade, que agora se enterra no
submundo das drogas, do crime, de uma parte da
sociedade que se auto-organiza na violência, no
banditismo, repetindo. no quadro urbano, aquilo que
hã algumas décadas acontecia no quadro rural. Parece-me que a agressividade de que é vítima grande
parte da população urbana recai sobre uma população qile foi expulsa do campo por falta de reforma
agrária, por falta de condições de vida, por uma distribuição desumana dos recuiSOS que privilegiam a
modernidade, os proprietários, os detentores dos novos e eficientes meios de produção, em detrimenfll ·
do trabalhador, que é expulso das terras, vira bóiafria e. depois, val engrossar a população de nossas
favelas. Parece-me que também a polícia, que aevia.
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ser apenas a mão coercitiva e, em parte, armaqa da
Justiça, transforma-se íambé(ll em um agente perigoso dessa violência. O sistema penitenciário brasileiro é realmente algo semelhante aos campos de
concentração, ao invés de ser um campo de reabilitação dos delinqüentes e daqueles que têm uma
conduta social desviada. Só os cegos não enxergam
que não é possível con1inuimnos trilhando esses rumos que a nossa prática, a nossa história já demonstrou que levam a esse quadro dantesco, desumano, em que a insatisfação permeia não apenas os
pobres, os expulsos, os marginalizados. Ele também
incomoda, desassossega e cria problemas de consciênci;~ para aqueles que desfrutam o fruto amargo
desse processo egoísta em que as benesses, também, vão adquirindo um preço insuportável por parte
daqueles 1 O% de privilegiados que existem ainda
neste País e· que são os principais responSáveis por
essa situação em que nos encontramos. Muito agradecido, Sr. Senador Ramez Tébet
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Laura Campos, recebo como um enriquecimento, um estímulo
ao meu despretensioso pronunciamento as suas sábias palavras, que dão um brilho à minha modesta
manifestação. Mas discordo de
Ex~ num ponto:
credito a violência existente no nosso País, sem dúvida nenhuma, a múltiplos fatores sociais.
Sei tanibém _ e todos nós sabemos _·que há

v,

muito o que se fazer no nosso aparelho policial. E
quantos policiais, lamentavelmente, não se encontram hoje envolvidos no emaranhado de teias que
envolve a violência no nosso País! A fome, por
exemplo. Tudo isso envolve a violência, mas, positivamente, isso não é produto exclusivo daqueles que
foram retirados do campo. Porque aqueles que são
recolhidos aos cárceres por praticarem crimes hediondos - que, como bem disse o Senador Bernardo·
Cabral, estão catalogados pelo brilhantismo dos
constituintes de 1988, como é o caso da tortura ·
muitos deles nunca sentiram sequer o cheiro do
mato, são produtos do asfalto. E eu diria, concordando com V. Ex•: produtos do asfaHo selvagem dos
grandes centros urbanos deste País, talvez, mas
não são oriundos do campo.
É preciso fortalecer o campo- e eu sustento- é
preciso fortalecer o processo produtivo no País, cuidar para que não se invadam as casas nos centros
das cidades, as propriedades produtivas deste País,
sob pepa de comprometermos o processo produtivo
neste País, desestimularmos os agricultores, os verdadeiros trabalhadores rurais, pequenos, médios e
grandes, aqueles que, de uma forma ou de outra,
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eslão .p[?C!uzindo no campo, sujeitos às intempéries
da natureza.
·
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - SenadorRamezTebet,otempodeV.Ex~estáesgotado.

O SR. RAMEZ TEBET- Recebo, Sr. Presidente, a vossa advertência e me preparo para encerrar.
Tenho certeza de que não me omiti. Não trago saiuções, pois elas são difíceis, tendo em vista a gravidade dos problemas. Mas eu disse, no início de meu
pronunciamento, que era um desabafo que, oxalá,
possa servir para algo. Espero que sim, pelo menos
para dizer àqueles que hoje estão indefesos, àqueles que eslão com suas propriedades ameaçadas,
que há muitas vozes no Congresso Nacional .a abaminar a violência sob todas as suas formas. A fome,
talvez, seja a mais terrivel de todas as violências.
Sr. Presidente SI% e Stli. Senadores, ainda
vamos voltar ao tema e discuti-lo em maior profundidade, pois é preciso tentar sair do estado em que
nos encontramos. Precisamos operacionalizar, tomar medidas que tirem o pânico e a intranqüilidade
do seio da sociedade brasileira, que está indignada,
posso afirmar.
Tenho conversado com amigos e com populares, sentido a voz e o clamor do povo, que não concorda com nada disso que está ocorrendo. Estão todos inquietos, intranqüilos por estarem vivendo nes- te cnma de violência como este que está acontecendo no território brasileiro.
Vamos-todos torcer para que saiamos desta
tempestade em que a sociedade está mergulhada e
que, um dia, possamos respirar um clima, um ar, um
oxigênio mais saudável socialmente neste País que
muito espera de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (JeffersonPeres) - Tem
V. Exª a palavra, pela ordem. V. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-S~ Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de solicitar à Mesa providências relativas a
dois requerimentos de informação de minha autoria:
Requerimento n" 1.157, encaminhado ao Tribunal de
Contas da União e expedido pela Subsecretaria de
Expediente no dia 27 de setembro de 1995 - estando, portanto, já esgotado o prazo para resposta; e
Requerimento n<> 1.012, encaminhado ao Ministério
das Comunicações e expedido pela Subsecretaria
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de Expediente em 4 de julho de 1995. Sei que, nesse caso específico, há o atenuante do es1ado de
saúde do Ministro das Comunicações - e até não
quero tomar outra providência em respei1o a isso -,
mas já se vão quase quatro meses. Então, gostaria
que a Mesa tomasse providências no sentido de que
esses requerimentos de informações fossem respendidos pelos respectivos órgãos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência recebe a sua comunicação como uma reiteração e tomará as providências necessárias.
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo .
Melo, que dispõe de 20 minutos.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sris e Srs. S!ID3c!ores, as preocupações que
me trazem hoje a esta tribooa não são diferentes daquelas que sugeriram o Senador Rarnez Tebet no importante pronunciamento que aCaba de fazer.
Es1amos diante de notícias reiteradas, particularmente com relação à invasão de propriedades, ao
chamado movimento dos sem-terra, que me obrigaram a vir a es1a tribuna convidar V. Ex's a uma refiexão em conjunto.
•
Penso, Sr. Presidente, que uma das obras
mais importantes do poder público, do Es1ado brasileiro, dos representantes do povo brasileiro, neste
ano, uma das obras de maior efeito e de maior repercussão é o redesenho da sociedade brasileira,
que resulta do projeto de reformas constitucionais
sugerido ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, e que o Congresso Nacional vem realizando.
Esse esforço se insere em um outro maior, que
é o de procurar criar, no Brasil, um ambiente que
permita a construção de uma sociedade compatível
com a nova realidade mundial. Gostemos ou não,
queiramos ou não, globaliza-se a economia, internacionalizam-se os processos de decisão e as avaliações de investimento. E, a cada dia que passa, o
mundo se toma mais parecido com uma unidade,
com uma entidade relativamente uniforme, ao menos em relação a esses aspectos.
A modernização de que se fala no Brasil, seguramente, está impondo retoques e modificações
mais profundos aqui e menos profundos ali, no arcabouço institucional e jurídico do nosso País, o que
está sendo feito democraticamente, sem arranhões
institucionais de qualquer natureza
Acontece que, na medida em qile criamos um
novo desenho para o nosso instrumen1al jurídico, se
não formos capazes de mostrar a nossa fidelidade à
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lei que está em vigor hoje, é lícito pergun1ar: por que
será que se deve acreditar na lei nova que está sendo elaborada hoje, se nós não tivermos o cuidado de
defender, de cumprir e de fazer cumprir a lei velha,
ou não tão nova, que já foi elaborada e que já está
em vigor.
Creio que pelo menos nes1a e1apa do meu pronunciamento não é ~hora de discutir se o direito de
propriedade é algo 150m ou ruim, contudo creio que
não há divergências em relação a um ponto: o direi- to de propriedade existe no País.
Farei comentários sobre este assunto. O que
menos interessa, aqui, é a minha própria biografia,
mas devo dar um depoimento a es1a Casa apenas
para dizer que me considero insuspeito para discutir
es1a questão.
Na minha vida pública fui candidato duas vezes; disputei duas eleições. apenas. Fui candidato a
governador do meu Es1ado e
senador pelo Rio
Grande do Norte. Fú eleito em ambas a$ eleições;
e, nas duas vezes em que disputei eleições na minha vida, fui candidato apoiado oficialmen~ pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande
do Norte.
O maior líder desse movimento é, talvez, um
dos mais importantes líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais do Brasil, o meu conterrâneo
Francisco Urbano, hoje Presidente Nacional da Con1ag, confederação filiada à CUT, agora para um segundo mandato. Francisco Urbano não é apenas um
norte-rio-grandense, foi também o meu companheiro
de chapa-nas eleições de 1994, na dispute por duas
cadeiras no Senado da República; e por muito pouco não honra hoje es1a Casa com a sua presença
Tive, como Governador de Es1ado, eleito que
fui com o apoio dos trabalhadores rurais, uma das
minhas grandes alegrias na vida, que foi a de receber, às vésperas de deixar o cargo, uma grande comissão de dirigentes dos sindicatos rurais- do Rio
Grande do Norte, que vieram me dizer o seguinte:
"você assumiu compromissos conosco como candidato a Governador, ganhou a eleição, governou nosso Es1ado e deixa o Governo amanhã. Es1amos aqui
para lhe dizer que você cumpriu todos os compromissos assumidos conosco.•
Este depoimento, que constitui um galardão,
uma honraria, uma condecoração que incorporei à
minha vida, creio que me permite vir aqui discutir
essa questão.
Emendo que, em primeiro lugar; essas palavras não devem ser transformadas em nenhuma
agressão a quem quer que seja. Elas são, mais do
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que tudo, a tentativa de fazer um alerta, uma advertência e, sobretudo, um apelo.
É um apelo que dirijo diretamente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que, de certa forma,
ao escolher o atual Presidente do Incra, pessoa da
sua confiança, retirando-o de dentro do seu gabinete
presidencial para assumir a Presidência do INCRA,
Sua Excelência fez duas coisas, com esse gesto:
primeiro, mostrar ao Brasil a prioridade que dá ao
problema; segundo, assumir, de certa forma, !;\ responsabilidade pelo comando direto da ação do Incra
no Brasil.
E o que está ocorrendo hoje? Quando abro um
jomal e leio que, numa determinada propriedade que
acaba de ser invadida, o líder dos invasores manda
dizer ao proprietário que retire as 800 reses que cria
na propriedade, porque eles desejam os cercados
para plantar. Quando vejo, como agora, a Justiça do
Espírito Santo conceder a reintegração de posse a
proprietários que tiveram as suas terras invadidas e
a polícia estadual se recusar a cumprir o mandato
judicial, penso que estamos às vésperas de momentos perigosos. Não apenas para nós ou não apenas
para quem seja proprietário, mas perigosos para a
construção dessa atmosfera, desse cenário que
queremos construir para dizer ao mundo que estamos modernizando o Brasil. Quem desejar fazer investimentos produtivos, seguros e desejar apostar
num grande futuro, que aposte no Brasil.
Se os brasileiros que aqui estão têm direitos indiscutiveis que
questionàdos, como estão sendo, por meio de invasões de propriedade sem que
se tenha uma ação automática do POder Público
para cumprir a lei, como se pode assegurar a aiguém que os direitos que estamos elaborando agora
serão garantidos a quem quer que seja no tuturo?
Penso que se está criando um ambiente que
precisa ser objeto de reflexão e que não ajuda o
Brasil, nem seus trabalhadores rurais. E o que- me-nos auxilia esses trabalhadores é servirem de argumento, de pretexto e de ·massa de manobra para 6deranças profissionais que não têm ligação com a
terra e reforma agrária; se tivessem, os espaços físicos disponíveis no Brasil, as áreas de terra já desapropriadas e postas à disposição dos trabalhadores
rurais estariam sendo mais adequadamente usadas
do que o são hoje.
Todos que defendem a reforma agrária têm
que refletir sobre o que está ocorrendo. O que importa mais aos defensores políticos do programa de
reforma agrária é a realização do fato político, é a invasão da propriedade, é a notícia no jornal.

são
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Curiosamente, ocorrem fatos que não consigo
entender. Co.mo o fato de, no interior de um Estado
qualquer, ocorrer uma invasão de propriedade, e a
televisão está lá naquele exalo momento? É uma
coincidência fantástica que a televisão esteja presente na hora em que em determinada propriedade
se decide realizar uma invasão. Quantos momentos
importantes o povo brasileiro tem vivido por esses·~
rincões; quantas pessoas já sofreram, precisaram
mobilizar a opinião pública ao seu redor e não tiveram a presença da televisão ali? Há algo de extraordinário nessa coincidência fantástica de reunir, na
mesma propriedade que vai ser invadida, os invasores e as câmaras de televisão.
Estou querendo dizer que é preciso pensar no
homem, em favor de quem se deseja fazer uma re-,
forma agrária; assim como é preciso pensar no País
em favor de cuja agricultura se considera que a reforma agrária seja um instrumento de política econõmica importante.
Hoje no Brasil faz-se um assentamento; se se
voltar a esse lugar depois de passada aquela excitação que atrai tantas Uderanças, tanta televiSão pader-se-á ver, com raras e honrosas exceções, que
ali não aconteceu a brotação de uma nova e moderna agricultura como se esperava Por quê? Será que
é pelo fato de o homem colocado ali ser analfabeto?
Será que é pela sua incapacidade, preguiça? Não
creio nisso. Penso que ele apenas foi transformado
em um pequeno proprietário rural brasileiro. E este,
longe de ser invejado, é um infeliz; um desafortunado, sem pai nem mãe, como mostra a história recente da agricultUra neste País.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" mG pe•.1ite um
aparte?
O SR. GERALDO MELO - Ouço o ap..:rte do
nobre Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - O discurso de V. Ex•
não nos permite saber se devemos com ele contribuir, ou ficar calados, pela seriedade com que é
abordado. Recordo-me que, há algum tempo, por
duas vezes - na segunda até disse que corria o risco
de ser repetitivo - abordei o problema da reforma
agrária Senador Geraldo Melo, com responsabilidade de quem foi governador e com a biografia que
tem, ligado a essa área, V. Ex" demonstra aquilo
que o político sério quer encarar. Esse problema de
reforma e política agrárias não pode ser tratado de
fàrrna emocional. Ainda há pouco V. Ex" falava na
retirada das cabeças de gado que um líder sem-terra dava como anúncio, antes da ocupação; depois, a
recusa de militares em cumprir uma ordem judicial, e
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aí vem a seguinte tese: a lei que não garante meu
ac. .-ersârio hoje não me garantirá amanhã. Se não
<efendennos aqui o primado da lei, o Poder· Legisla;.
tivo vai ficar corno coadjuvante nessa matéria e o
Judiciário, completamente desmoralizado. De modo
que V. ExA não precisa da solidariedade em tomo
das palavras que aqui tece com absoluta precisão,
mas eu não calaria se não lhe desse este aplauso.
O SR. GERALDO MELO - Rco rn.ito honrado
com o aparte de V. Ex", Senador Bernardo Cabral.
Preciso deixar bem claro que não estou aqui
para dizer que a estrutura fundiária do Brasil é muito
boa e deve ser mantida. Estou aqui para dizer que
ternos o direito .e o dever, nós, que estamos querendo levar as coisas a sério neste Congresso, de reunir toda nossa experiência em tomo dessa questão,
para que, assim corno queremos modernizar os demaiS setores da alividade econômica, dela possa
emergir uma proposta que balize o nascimento de uma
agricuitura moderna, eficiente, que seja instn.meniQ
não apenas de prodLÇão, maS também de ampliação
de oportunidades aos cidadãos brasileiros.
Não estou aqui para negar a importãncia de se
fazer isso, mas para dizer, seguindo V. Exf., que no
meio de tudo isso só existe uma coisa que pode nos
dar alguma garantia: a lei. A lei que está em vigor e
é para ser cumprida; se a lei não é boa, mudemos a
lei. Para isso, existe o Congresso Nacional; para
isso, existem os mecanismos de proposição ao Congresso de nova legislação, se do Congresso não sair
a proposta modemizadora; mas não pode haver,
neste Pais, uma atitude de contemporização, uma
atitude que seja a de considerar que existem arranhões à lei que devem ser permitidos.
Não posso entender que se considere, por
exemplo, invadir uma propriedade, por mais absurdo
que possa ser o direilo de propriedade; mas se o direito de propriedade existe neste País, e se nós todos juramos defender a Constituição e as leis, do
Presidente da República ao vereador do menor Município brasileiro, SÓ existe urna coisa a fazer: invadiu-se propriedade, a lei tem que ser aplicada para
garantir o direito do proprietário. Se é preciso mudar
a substància desse direito, isso deve ser feito aqui e
não pela força, no momento em que se derrubam as
cercas das terras alheias. E se for possfvellegitimarse a invasão da propriedade rural, amanhã poderse-A legitimar a invasão da propriedade urbana,
corno sugeriu e mencionou o Senador Ramez Tebel
Porque se é lícito dizer-se "vou tomar um pedaço da
sua propriedade, porque você tem terra e eu não tenho", também será lícito alguém dizer "vou ocupar

um quarto do seu aparternento, porque você tem

quatro quartos e só precisa de três".
Será que, nessa hora, vamos todos contemporizar? É preciso saber que existem apartamentos
com quartos vazios pertencentes a políticos de todos os Partidos. Não há nenhum, portanto, que esteja a salvo desse tipo de risco. O que nos salva do
risco, portanto, é a lei. Vamos cumpri-la, e, se ela
não for boa, que seja melhorada Mas não vamos ficar aqui engrossando movimentos irresponsáveis.
Como disse o Senador Lauro Campos, a fome,
a miséria e a má distribuição de renda são geratrizes
da violência urbana, mas aplaudir a irresponsabilidade que se pratica hoje também nas invasões de propriedade é um insulto à lei, geratriz de violência, de
intranqüilidade e de insegurança. E nós, homens e
mulheres de responsabilidade neste País, de todos
os Partidos, qualquer que seja ele, não podemos estar aqui, depois de jurarmos defender a Constituição
Federal, defendendo a badema, passando por cima
das leis, que também juramos defender.
· · Quem não gosta da lei que está em )ligar, ~bre
tudo se estiver em uma cadeira do Senado Federal ou
da Câmara dos Deptíados, tem o dever de escrever a
sua proposta de rnu:Jança e estar preparado
stbmetê-la à decisão da maioria e, se a maioria optar por
mudar, que se mude, e quando mudar, quem achar
ruim encontre pela frente a lei, corno deve encontrar
pela frente a lei quem não gosta da lei de hoje.
Penso que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso precisa ouvir este apelo. E deteni1inar que,
de urna vez por todas, se elabore, se desenhe, disc:utindo amplamente com a StlCtedade, uma proposta
para modernizar a agricultura no Brasil, mas que garanta, até lá, que aquilo que está escrito na lei será
cumprido. Não podemos defender que este País ingresse naquela fase de cada um escolher qual é a
lei que está em vigor e qual é a que não está, qual é
a boa e qual é a que não presta, qual vamos cumprir
e qual não vamos cumprir.
Sr. Presidente, percebo que o nosso colega, Senador José Eduardo Outra, deseja me apartear, mas
V. ExA já me sinafiZa quanto ao final do meu tempo.
0 SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - V. ExB
já Litrapassou em três minutos o seu tempo e a
Mesa foi tolerante com V. ExA
O SR.-GERALDO MELO - Agradeço a tolerância de V. Exf., mas, se a Mesa me permitir, ouço,
com muito prazer, o Senador José Eduardo Outra
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Senador Eduardo Outra, por favor, seja o mais breve possfvel.

para
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O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. José Eduardo Outra - Vou procurar ser
breve, Sr. Presidente. Nobre Senador Geraldo Melo,
estou ouvindo com bastante atenção o seu pronunciamento. Não resisto à tentação de fazer um regis'tro a partir da associação de idéias que V. Ex"' fez
com relação a Francisco Urbano, à CONTAG e à
CUT, que pareceu-me, através da propriedade transitiva da matemática- a=b e b=c, então a=e -, que V.
E# disse com muito orgulho que teve um cer10 aval
da CUT em relação a sua candidatura. Partindo de
um vice-Uder do Governo, considero isso bastante
bom, na medida em que V. Exª, ao contrário de outros setores do Governo, não encara a CUT como
uma organização malévola para a democracia brasileira Com relação ao pronunciamento de V. Ex"', em
primeiro lugar, não tenho procuração para defender
o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra Entendo que qualqueF movimento de massas que envolve
milhares e milhares de pessoas, na verdade, sempre
deixa margem à participação dÇls oportunistas, dos
irresponsáveis, daqueles que não têm nada a ver
com o movimento, mas que, na medida em que surgem oportunidades para praticarem os seus interesses individuais, eles acabam aparecendo. E, da
mesma forma como em outros movimentos, acontece também com o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra• .Não vou aqui discorrer sobre a
impórtãncia que o movimento teve, a meu ver, no
processo da reforma agrária no Brasil, porque isso já
foi feito nesta Casa com muito mais comPetência,
não por um pariarnentar de esquerda, mas pelo Senador Esperidião Amin, do PPB, por ocasião do ani. versário do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra Agora, a sua preocupação, que é perfeitamente justa, em relação à discussão (jo sentido da
lei no Estado de Direito e à·existência cada vez
maior de ocupações, é explicada à partir de uma
realidade~ ·oeve haver exceções, é cl;m>. mas praticamente todas -as desapropriações feitas para efeito
de reforma agrária, do advento da Nova Replblica
até hoje, foram implementadas a partir de ocupações de terra. E isso, naturalmente, leva os trabalhadores rurais sem-terra a raciocinar no sentido de que,
se não hower a ocupação, a simples existência da
lei não .fará com que as áreas sejam desapropriadas. Na medida em que a lei prevista na Constituição de desapropriação de propriedades improdutivas seja implementada sem a necessidade de anteriormente haver ocupação, eu tenho a certeza de
que o número de oc~ações irá reduzir bastante.
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Caso contrário estaremos caindo naquela situação
de culpar as árvores pela existência do incêndio na
floresta. Creio que as preocupações de V. E# são
procedentes. É preciso que se aplique a lei e que,
cada vez mais, se acelere o processo de reforma
agrária no Brasil, porque sem dúvida alguma é essa
situação que provoca todos esses episódios. Concordo com V. Ex" que, para haver reforma agrária,
não basta simplesmente dar um pedaço de terra
para o trabalhador, porque, se não hower uma política ~grícola, se não hower condições efetivas para
ele produzir, ele vai acabar vendendo ou entregando
a terra para outro. Vou concluir este meu aparte com
uma frase de Ber101t Brecht, que dizia: "Do rio, que a
tudo arrasa no meio de enchente, dizem que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o
reprimem•. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Queira concluir, Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO -Vou concluir, Sr.
Presidente.
O aparte de V. Exª, Senador José Eduardo Outra, deu uma grande altitude, inclusive intelectual, ao
meu discurso. Agradeço a V. Ex" por isso. Apenas
peço permissão ao Presidente para esclarecer dois
pontos, a fim de evitar equívocos que podem me
provocar embaraços futuros. Aquele caráter transitivo da matemática também não deve nos levar a um
equívoco.
Não tive aval da CUT. É preciso que isso fique
bem claro, porque não tenho o direito de usar indevidamente o nome de uma central sirdicai com a responsabilidade da CUT para dizer que ela tenha to~do algum tipo de posição política em relação à
minha candidatura, o que não seria verdade: Na realidade, o Rio Grande do Norte é o Estado onde começou o movimento dos trabalhadores rurais semterra no Brasil com as chamadas comunidades eclesiais de base. Então, ele é um Estado onde esse
movimento é bastante maduro. Temos mais de 100
sindicatos rurais num Estado de 152 municípios,
com mais 1o que foram criados e não instalados,
162. Na realidade, foram esses sindicatos, pela sua
federação estadual, que, tendo debatido com todos
os candidatos antes dos dois pleitos, comunicaram à
socíedade que tinham escolhido o candidato fulano
de tal para apoiar. Não estou querendo que se envolva indevidamente a CUT nisso.
Sobre a CUT quero apenas lhe dizer que sou,
como V. E#, um dos que pensa que ela não é um
mal que deva ser extirpado, ela não ofende a democracia brasileira; ela radicaliza muitas vezes onde
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não deve, discordo ri)Uito. de muitas posições da
CUT, mas penso que o trabalhador brasileiro deve
mui1o a ela, corno deve à CGT e como deve ao seu
movimento sindical, que precisa ser preservado.
Queria encerrar dizendo que realmente não é
apenas dar um pedér;X) de terra, mas também não é,
Senador José Eduardo Outra, dar o pedér;X) de terra ao
trabalhador rural e ter uma política agricola para ele.
8e se transforma num agente produtivo igual a todos
os outros, aos que chegaram lá peia via da reforma
agrária ou não. Se não há uma política agricola para
todos os agentes produtivos, não deve haver para ele.
. finalmente, se fossem verdadeiros os pressupoS!'>s de V. Exª, eu não teria o que corrigir. Mas, na
realidade, não é verdade que os assentamentos e
as iniciativas de reforma agrária no Brasil decorram
de ocupações. Pelo contrário, na minha região e na
de V. Exª, no Nordeste brasileiro, na Zona da Matafalava-5e que essa região era dominada pelos usineiros e que ali a monoctJtura da cana dominava a
agricultura -, 200 mil hectares foram desapropriados
e colocados à disposição dos trabalhadores rurais,
mas, até hoje, não foram ocupados. Ocupam-5e terrasque não precisariam ser ocupadas.
V. Exª sabe que o nosso Presidente Jefferson
Péres terminaria cassando a nossa palavra. pois 0
meu tempo jà se esgotou. Para evitar que isso ocorra, encerro o meu pronunciamento dizendo que,
neste País, não precisamos transformar a necessidade de modernização da estrutura agrária num problema que, de fato, não existe. Esse é um problema
que pode ser resolvido sem conflitos, sem violência
sem sangue, porque este País foi abençoado po;
tantos espaços; por tão prodigiosas terras férteis,
muitas delas com localizações fantásticas em relação ao mercado.
Senador José Eduardo Outra, na sua viagem
para o Nordeste, quando 0 avião se aproximar de
Bom Jesus da Lapa, fique atento e olhe para 0 seu
lado esquerdo. Perto do Rio São Francisco há um
projeto agrícolã Eu mesino contei 83 pivôs centrais
para a irrigação. Ali há também irrigação praticada
por outros métodos. De um lado e de outro desse
projeto há um grande vazio, uma imensidão entre 0
oeste da Bahia e o Planalto Central, mas ali não
está havendo invasão. Está havendo invasão em
São Paulo, onde o hectare de terra custa uma fortuna. Está havendo invasão no Paraná, onde a estrutura ftiooiária talvez seja melfiór desse- País,
Paraná e em Santa Catarina
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Sr. Presidente, SP5 e SIS. Senadores, o que
eu desejava era registrar uma preocupação e apelar
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paia q~ o .Presidente Fernando Henrique Cardoso,
assum1ndo, como·parece disposto a assumir, 0 comando desse processo, não permita que a lei seja
jogada no lixo; e que, se a legislação aluai não for a
melhor, que nos debrucemos todos à tarefa de criar
uma legislação modemizadora compatível com as
necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - eoncedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL - Declino do uso
da palavra, Sr. Presidente•
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa)
Esgotada a lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O Sr.
Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. EJtO. será atendido.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores, a SP' Flora Valiadares Coelho, dinãmica Presidente do Banco da· Amazônia S.fl..., teve a gentileza de encaminhar-me cópia
da entrevista por ela concedida, para rebater alegações de alguns setores empresariais e politiC:Os de
Rondônia de que o Basa estaria discriminando o Estado em seu programas de financiamento.
Tais alegações, se confirmadas, muito abalariam
o conceito que, de bnga data. eu já firmara a respeito
dessa instituição, por mim encarada, defendida e estimulada corno sendo a verdadeira e insubstituível
agência do fomento da economia amazônica.
Entretanto, para regozijo de todos nós, a oparosa Presidente, aduzindo argumentos irretorquíveis
e desfiando medidas e procedimentos criteriosamente adotados pelo Basa, veio demonstrar de forma
cabal a improcedência de tais rumores, assim corno
a insubsistência das críticas contra ele assacadas.
Não posso furtar-me, Sr. Presidente, à citação,
neste pronunciamento, das principais afirmativas da
SP' Presidente do Basa, tanto mais que a eficiente
executiva, nada afirma sem a contraprova das cifras
e de outros dados oportunamente referidos.
Assim é que, rebatendo a insinuação de que
Rondônia é discriminada no acesso aos recu150s do
Fundo Constitucional do Norte/FNO, Rora Valladares Coelho retruca afirmando:
- "de 1991 a 1994 a participação de
Rondônia nos financiamentos do FNO au-
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mentou 131%, passando o Eslado da posição de 5º paia 3" maior contemplado;
- Rondônia tem o 22 lugar em número
de produtores beneficiados, 8.773 até abril
último;
- num Fundo que atende a sele Esta- ·
dos, Rondônia, também, segundo os dados
de abril, já absorveu 20% dos recursos;
- O apoio do FNO à Rondônia já proporcionou a criação de quase 12,5 mil empregos direfDs e um acréscimo de mais R$
127,1 milhões, no Valor Bruto da Produção .
(VBP) estadual".
Dessa forma, de resposta em resposta, vai a
Presidente do Basa desfazendo equívocos e restabelecendo a verdade• dos fafDs, que as recriminações vagas é inéorretas dos desinformados, lenfDu
obscurecer.
· ·
A acusação de que o Basa, em 1995, só aplicou em Rondônia R$ 5 milhões embora dispusesse
de um orçamento de R$ 300 milhões para o FNO, a
sr- Flora rebate, ratificando as duas informações. Na
verdade, de janeiro a maio deS!e ano, já se aplicou
mais de R$ 23,6 milhões (21 ,5% e 25% do volume
total de financiamentos rurais e industriais concedidos pelo Ftirido na Região, em apenas 5 meses).
Por seu turno, o orçamento do FN0/95, situou-se na
casa dos R$ 180 milhões, 60% a menos do que ai
assoalhado pelos críticos do Basa
A resposta à alegação de que, em detrimento
de Rondônia, o Basa tem concentrado excessivamente as aplicações do FNO no EsladQ do Pará é,
igual mente, incisiva e inquestionável. Pi programação anual do Basa é submetida à aprovação do
Conselho Deliberativo da Sudam no qual torilam assento, com voz, voto e poder de veto, todos os governadores da Região. Além do mais, o. fato de um
Estado ou outro absorver, eventualmente. mais recursos do FNO decorre de uma circunstância muto
clara:
._
-O estágio eventualmente mais avançado de
sua economia, o que, evidenlemente, resulta em
uma demanda maior de financiamenfD.
Finalmente, também não ficou sem o devido
esclarecimento a alegação de que o Basa estaria
engavetando milhares de propostas de financiamento do FNO em Rondônia A verdade é bem outra
Não houve engavetamento, e, sim, a suspensão
temporária de contratação de novos financiamentos.
Com efeifD, com a eliminação da TR como indexador das operações de crécfrto, as agências do Basa
sustaram as novas contratações, até conhecerem o
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novo indexador. Este, aliás, já foi estabelecido pela
Medida Provisória que adotou a T JLP como substituta da TR. Tão logo tal medida foi anunciada, o Basa
reabriu os financiamenfDs referentes ao FNO.
Sr. Presidenle, Sr"s e Srs. Senadores, ao registrar esse episódio, julgo oportuno exaltar a atitude
da digna Presidenle do Basa, por não ter deixado
prosperar as crrticaS infundadas à instituição que
preside.
O homem pCblico, assim como os executivos
das instituições oficiais, ao invés de se desprestigiarem, crescem, pelo contrário, no conceito dos cidadãos, quando oferecem resposta pronta e fundamentada, às criticas que lhes o são feitas de boa ou
má fé, ou por absoluta desinformação.
t: o que periso Sr. PresidEmle. _

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO:
Dos sete estados atendidos pelo Fundo Consti- ·
tucional de Financiamento do Nor!e/FNO, Rondônia
já é o segundo com maior número de produtores financiados e o terceiro em volume de recursos, revela a presidenle do Banco da Amazônia, Flora Valiadares Coelho, contestando, com fatns e números,
alegações de alguns setores empresariais e políticos
de que o Estado estaria sendo discriminado pelo
banco. Nesta entrevista, Flora anuncia também a retomada dos financiamentns agrícolas do FNO, após
a suspensão lemporária forçada pela extinção da TR
até a definição da TJLP como novo indexador para
as operações de crédito rural.
P - Em certas áreas empresariais e polrticas,
alega-se que o 8asa tem discriminado Rondônia
Essa reclamação é justa?
Flora - Ê injusia, primeiro porque o Basa é o
banco de desenvolvimenfD de toda a Amazônia,
preocupado, constantemente, em consolidar-se e
_aprimorar-se nessa colldição que, aliás, é a única
justificativa de sua existência E a reafirmação desse
perfil regional é diretamente proporcional à sua presença, abrangente e eficienle, em todos os estados
da Região. Portanto, seria obtuso, além de incoerente, discriminar Rondônia ou qualquer outra unidade.
Em segundo lugar, o Basa tem uma tradição de
mais de 50 anos neste Estado, que começa nos
seus pioneirismos de Banco de Crédito da Borracha
e remonta aos isolamentos e desbravamentos do
antigo Território Federal do Guapilré. O papel do
banco foi marcanle também na abertura das novas
fronteiras estaduais de desenvolvimento, hoje uma
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realidade promissora e irreversível, que tem no Basa
um de seus grandes sustentáculos. Ou seja: a hislória de Rondônia nos últimos 50 anos deve muito ao
Basa, do mesmo modo que a história do banco tem
em Rondônia um dos seus mais belos e edificantes
capitules. Isso ninguém pode ignorar.
P - As reclamações refererrH>e especificamente aos recursos do Fundo Constitucional do Norte/FNO, afirmando-se que Rondônia não recebe a
.
atenção que merece.
Flora - Os números revelam justamente o contrário. Anote alguns: 1) de 1991 a 1994, a participação de Rondônia nos financiamentos do FNO aumentou 131%, passando o Estado da posição de 5!!
para 32 maior contemplado. 2) Rondônia tem o 2" lugar em número de produtores beneficiados, 8.773
aié abril último. 3) Num Fundo que atende a 7 Estados, Rondônia. também segundo os dados de abril,
já absorve cerca de 20% dO!> recursos. 4) O apoio
do FNO a Rondônia já proporcionou a criação de
quase 12,5 mil empregos diretos e um acréscimo de
mais de R$ 127,1 milhões no Valor Bruto da Produção (VBP) estadual.
P- Segundo foi veiculado, em 1995 o Basa só
apücou em Rondônia R$ 5 milhõe:;, embora disponha - conforme se alega - de um orçamento de R$
300 milhões para o FNO.
Flora- As duas informações são totalmente lncorretas. De janeiro a maio deste ano, as aplicações
em Rondônia já ultrapassavam os R$ 23,6 milhões,
representando, respectivamente, 21 ,5% e 25% de
todo o volume de financiamentos rurais e industriais
concedidos pelo Fundo na Região nesses 5 meses.
E depois, o orçamento do FN0/95 é de apenas R$
180 milhões. ObservarrH>e, assim, duas informações distorcidas, uma subestimando em mais de 3/4
os recursos aplicados no Estado e outra superestimando em 60% as dotações do Fundo.
P - Fala-se, ainda, na concentração excessiva
de aplicações do FNO no Estado do Pará, em detrimento de Rondônia
·
Flora - Quem fala em privilégios na operacionalização do FNO esquece - ou prefere esquecer o procedimento absolutamente tnansparente e democrático, e talvez nacionalmente pioneiro no gênero, adotado pelo BASA na elaboração da programação anual do Fundo. Como a comunidade rondoniense sabe - mesmo porque o fato costuma ser noticiado amplamente em toda a imprensa, sem exceções - equipes técnicas do Banco, formadas por especialistas em FNO, percorrem tempestivamente, todos os ancs, .os . diversos Estados, promovendo
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exaustivos encontros com os técnicos dos respectivos Governos, entidades de empresários e produtores e órgãos de pesquisa e assistência técnica, onde
são definidas as prioridades es!adu3is, em termos
espaciais, setoriais e mercadológicos, para efeito de
financiamento no exercício seguinte. Essa discussão.
técnica, vinculada ao conceito de parceria dinâmica
com que o banco procura administrar o FNO, é a
base para a montagem da programação anual do
Fundo, que depois de pronta ainda é submetida à
aprovação do Conselho Deliberativo da Sudam, no
qual, lembre-se, têm assento, com voz, voto e poder
de veto, todos os governadores da Região.
Portanto, ao definir suas prioridades, cada Estado sabe em que área e em que setor deve esperar
o crédito do FNO. O compromisso do barico é atendê-los, de acordo com a disponibilidade de recursos
.do Fundo, cujo montante independe da vontade do
BASA, pois provêm de dotação federal calculada sobre percentual de arrecadação tributária
O fato de um Estado ou outro absorver, eventualmente, mais recursos do FNO decorre de_uma
circmstancia muito clara: o estágio eventualmente
mais avançado da sua economia, o que, evidentemente, resulta em uma demanda maior de financiamentos. E ninguém pode desconhecer que o
Pará ainda é o Estado amazónico de economia
mais dinâmica É o cúmulo da insensatez exigir
que o BASA cometesse a irresponsabilidade de ignorar a r~alidade da estrutura produtiva da Amao
zõnia, pois se fizesse estaria passando um atestado de miopia e de incompetência como banco de
desenvoMmento regional. Questiona-se porque o
Pará tem hoje maior participação no volume de recursos, mas não se questiona por que Rondônia
recebe, atualmente, mais FNO do que, por exemplo, Roraima. Não questionam porque, sendo a resposta tão óbvia, não há o que questionar. O BASA,
para ser eficiente como banco de fomento de toda a
Amazônia, não pode paltar-se em bairrismos e ernocionaüsmos, nem seguir a máxima estraita dos "dois
pesos, duas medidas".
Um estudo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa/FADESP, da Universidade
Federal do Pará, destaca, com base em dados da
EBAP/FGV, que na estrutura produtiva regional (inclusive Tocantins), em 1990, o Pará, o Amazonas e
Rondônia detinham, em .conjunto, 78,3% do PIB. E
que nos 3 Estados foram concentrados quase 70%
de todos os financiamentos do FNO, de novembro
de 1989 a junho de 1994, período abrangido pela
pesquisa Na distribuição setorial dos recursos~
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Pará, Rondônia e Tocantins absorveram 80,3% do
crédito do Fundo para o setor agrícola
.
Em nenhum· momento, deixaram de ser acol.hidas propostas de crédito de Rondônia por falta lle
recursos. Se não houve maior demanda, isto se .
deve certamente a dificuldades inerentes ao aluai
estágio de desenvolvimento do Estado, às limitações
da assistência técnica e da infra-estrutura disponível
para a implantação de novos empreendimentos económicos. Insisto em que outros Estados tiveram participação bem menor do que Rondônia, justamente
em função de sua economia incipiente, mas nem por
isso poderiam acusar os rondonienses de merecerem privilégios do banco. Agora, pergunto: onde está
a "discriminação" contra Rondônia?
P - A senhora mencionou um conceito de parceria no FNO. Como isso funciona?
Flora - O fomento às atividades produtivas não
depende exclusivamente do· crédito, envolvendo
também a assistência técnica, a disponibilidade de
adequadas tecnologias, os insumos (como sementes e fertilizantes), a armazenagem da colheita, as
vias de escoamento da produção, meios de transportes acessíveis e as informações e condições de
acesso ao mercado, entre outros fatores iguaimente
importantes. Para ser eficiente, o crédito precisa estar conjugado a todos esses outros componentes. É
nesse contexto que se insere a parceria
Principalmente numa região carente como a
Amazônia, é absolutamente necessário um trabalho
conjunto do Basa com os órgãos de pesquisa e assistência técnica e com as instituições de fomento
federais, estaduais e municipais,.a fim de assegurar
ao produtor e empresário financiado as condições
intra-estruturais imprescindíveis ao êxito do empreendimento. Por essa razão, o Basa tem procurado a parceria com os Governos Estaduais, Prefeituras, empresas de pesquisa e assistência técnica e
todas as outras instituições que podem e devem
contribuir para tomar mais eficiente o crédito desenvolvimentista aPlicado peio banco.
Com essa consciência, o Basa procura envolver na politica de aplicação do FNO, .e em benefício
dos financiados, todos os órgãos de pesquisa e assistência técnica da região e os Estados e Prefeituras. Essa parceria, aiém de resultados fecundos
para a produção e a produtividade económica regional, infunde nos parceiros do Basa o senso de ccresponsabilidade ativa no zelo do FNO, que, nunca devemos esquecer, é a única fonte estável de
recursos para o financiamento do desenvolvimento
amazónico.
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P - Oivtigou-se também que o Basa estaria
engavetando milhares de propostas de financiamentos do FNO em Rondônia Isso é verdade?
Flora- Não é verdade. Engavetar, no caso, significaria esquecer e desprezar os pleitos de Rondônia, e os números do desempenho do Basa neste
Estado desautorizam veementemente qualquer insinuação nesse sentido. O que aconteceu foi uma
suspensão temporária da contratação ·dos financiamentos, que, aliás, já foram retomados. As r-azões
dessa suspensão são públicas, mesmo porque foram divulgadas, sem exceções, pela imprensa local:
-em março, o Supremo Tribunal Federal vetou o uso
como indexador das operações de crédito rural, e o
Congresso Nacional, em maio, extinguiu-a, sem,
contudo, indicar novo parâmetro. Todos os bancos
que operam com essa linha de financiamento - Banco do Brasil à frente - foram forçados a suspender,
desde abril, as operações até que as autoridades
monetárias fixassem o novo indexador. Ninguém
pode emprestar se não sabe quanto pode cobrar,
rião acha? Desse modo, orientamos nossas agências a sustarem as novas contratações, mas as propostas continuaram sendo recebidas. Com a Medida
Provisória que estabeleceu a TJLP como substituta
da TR, o Basa, depois das necessárias adaptações
do novo indexador às condições do FNO, já reabriu,
desde terça-feira, os financiamentos. Foi apenas
isso o que aconteceu, e todo mundo sabe. Aliás,
quando se afirma que há tantos pedidos encaminhados ao Basa, está-se reconhecendo a enorme importância do banco e do FNO para o desenvolvimento de Rondônia
P - Outra alegação e de que os juros do FNO
são insuportáveis.
Flora- Veja os fatos e .os números: dentro dos
Omites da legislação dos fundos constitucionais de financiamento, o Basa criou redutores para os encargos financeiros dos empréstimos, segundo o tamanho e a renda da propriedade e o setor. Dessa forma, produtores e empresários de menor porte obtêm
redutores maiores, o que resulta em substancial diminuição dos encargos. No caso do sub-programa
FNO-Especial, destinado a: pequenos produtores organizados em associações e cooperativas de produção, o redutor chega a SOo/o.
E a subatituição da TR pela TJLP é extremamente vantajosa para os produtores e empresários
financiados pelo FNO. Enquanto a TR registrou uma
taxa anualizada em julho de 45,9%, o índice da
TJLP ficou em 24,73%, havendo assim uma queda
de quase 50%. Outro dado importante é que a MP
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da TJLP mantém os redutores, que no Basa continuam sendo os mais expressivos, e o teto dos encargos financeiros em 8% ao ano. Quer dizer, não
houve aumento de encargos nem diminuição de redutores e ocorreu um grande ganho, para o financiado, no indexador.
Além disso, a Amazônia obteve outra grande
vantagem com a nova MP: ela permite que 1O% do
FNO sejam transformados em ações do Basa, desde que o banco aplique igual valor no financiamento
à produção. Em suma: sem rêduzir um centavo dos
recursos para os financiamentos, o Basa melhora
sua capitalização e credencia-se para novas fontes
de recursos, até mesmo internacionais, poden!J?
ampliar substancialmente o seu apoio ao desenvolvimento de Rondônia e de toda a Amazônia
O SR. PRESIDENTE (Jefterson Peres) -O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n"- 1.147, de 24 de outubro de 1995, que "institui a Taxa de Juros de. Longo Prazo- TJLP, dispõe
sobre a remuneração dos recursos do Fundo de
Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dã
outras providências".
De acordo com as indicações !las lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2º da Resolução n"1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
·SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Gilberto Miranda
F.laviano Melo

José Fogaça
Ney Suassuna

PMDB
Gonzaga Mota
Jayme Santana

Frêitas Neto

.

PSDB
Geraldo Melo

Paulo Bauer
PSL
PT

Jaques WagneF
Arlindo Chinaglia
De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami.
tação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-10-95 - íristalação da Comissão Mista
Até 30-1 0-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95 - prazo final da Comissão Mistg.
Até 23-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Senhor Presidente da Repúbiica editou a Medida Provisória n"- 1.148, de 24 de outubro de 1995, que "cria a
Gratificação de DeSempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Proteção ao Vôo, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2º da Resolução n"1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in,
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Titulares
Gilberto Mirànda
Flaviano Melo

Guilherme Palmeira
RomeroJucá
PSDB

Pedro Piva

Maluly Netto
Corauci Sobrinho

Lúdio Coelho
PT

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

Adauto Pereira
Efraim Morais

Coutinho Jorge
Nabor Júnior

José Alves
Edison Lobão

..Darcy Ribeiro
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
. PMDB

PFL
Leomar Quintanilha

PDT
Sebastião Rocha

Arnaldo Faria de Sã

RobsonTuma

PPR
Levy Dias

Aécio Neves
PPB

SENADORES
Francelina Pereira

Carlos Wilson _

Pedro Navais
PSDB

PFL
Carlos Patrocínio
RcmeroJucá
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Benedita da Silva

Lauro Campos
PTB

Emilia Fernandes

Arlindo Porto
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DEPUTADOS

PSDB
Suplentes

Titulares

Carlos Wffson

Geraldo Melo

Bloco (PFL-PTB)
Antônio dos Santos
Aroldo Csdraz

Maurício Najar
Carlos da Carbrás
PMDB

Zaiie Pezerid9

PSB
Ademir Andrade
PPS
Roberlo Freire

Euler Ribeiro
PSDB

João leão

DEPUTADOS
Eduardo Barbosa

Titulares

PPB

Fausto r·JJartello.

Jair Bolsonaro
PDT

Miro Telxeira

Giovanni Queiroz
BL(PL-PSD-PSC)

Expedito Júnior
Zé Gomes da Rocha
De acordo com a Resoi!JÇão nl! 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia31-10-95- instalação ila Comissão Mista.
Até 3Q-1 0-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
P.té 8-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Are 23-11-95 -prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Proviséria ""- 1.149, de 24 de outubro de 1995, que 'dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e
Assesscramento Superiores - DAS da AdvocaciaGeral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 45' e 50- do art 2R da Resolução nl!
1/89-CN, flca assim-constituída a Comissão Mista incum!::ida Ca emi'iir parecei sobre a matéria:
SENADORES
-Suplentes
PMDB
Nabcr .Júnior
Ne;r SIJSSSt:na -

Gilberlo Miranda
José Fogaça
PFL

Carlos Patrocínio
Vilscn Kle!nübing

Joel de Hollanda
Waldeck Omelas

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

Neylopes
Paulo Gouvea

Antônio dos Santos
Mauro Lopes
PMúB

Alberlo Goldman

Mauri Sérgio
PSDB

Z!Jaiê Cobra

Vicente AmJda
PPB

João Pizzofatti

Raimundo Santos
Bloco (PSB-PMN)

Raquel Capiberibe
Agnefo Queiroz

GeiVásio Oliveira
PCdoB
Jandira Feghafi

De acordo com a Resolução nl! 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-10-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-1 0-95 -instalação da Comissão Mista.
Até 30-10-95 - prazo para recebimento de
émeÔdas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-1-95 -prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória nl! 1.150, de 24 de outubro de 1995, que "dá
-nova redação a dispositivos da Lei nR 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização
da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e SR do art 2" da Resolução nl!
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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$ENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Coutinho Jorge
Nabor Júnior

Flaviano Melo
Ney Suassuna
PFL

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Vil5on Kleinübing
PSDB
Carias Wilson

Artur da Távola
PP
João
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de vencimenlos dos servidores, altera o Anexo 11 da
Lei n<> 8.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o § 12 do
art 39 da Constitt.ição, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução no.
1/89-CN, fica assirn,(X)nstituída a Comissão Mista incumbida de emitir pãrecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Gilberlo Miranda
Coutinho Jorge

França

Ney Suassuna
Fernando Bezerra
PFL

PPR
Lucídio Portella

Epitácio Cafeteira

José Alves
José Agripino

DEPUTADOS
Titulares

PSDB
Suplentes

Jairo Azi
lberê Ferreira

PDT
Sebastião Rocha

Zaire Rezende

Marina Silva

Robério Araújo

Titulares

Célia Mend.es

PPS
AugUSio Carvalho

Jairo Carneiro
JairoAzi

Sérgio Arouca .

Wemer Wanderer
Benedito de Ura
PMDB

Marcelo Barbieri

PV
l'emando Gabeira

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

PPB
Arnaldo Faria de Sá

Benedita da Silva
DEPUTADOS

PSDB
FlávioAms

Darcy Ribeiro
PT

PMDB
Nillon Baiano

PedroPiva

José lgnácio

Bloco (PFL-PTB).
Fátima Pelaes
Francisco Oiógenes

Guilherme Palmeira
OdacirSoares

Gilney Viana

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria;
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-10-95 - instalação da Comissão ·Mista.
Até 30-1 0-95 - prazo para recebimenlo de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Senhor Presidente da República edilou a Medida Provisória n<> 1.151, de 24 de outubro de 1995, que "lixa
critérios para a progressiva unificação das tabelas

Zaire Rezende
PSDB

Salvador Zini:laldi

Eduardo Mascarenhas
PPB
Jair Bolsonaro

Eraldo Trindade
PSL
RobsonTuma
PT

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
De acordo com a Resolução n<> 1,_de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-1 0-95- instalação da Comissão Mista.
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Até 30-1 0195 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até -08-11-95- prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.152, de 24 de outubro de 1995, que "altera
as Leis n"s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 'll.212,
de 24 de julho de 1991 , e dã outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4!'. e 52 do art. 2" da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Gerson Camata
Onofre Quinan

Jader Barbalho
Gilberto Miranda
PFL

JoséBianco
José Alves

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Outubro de_1.995

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria:
Dia 3D-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-1 0-95 - inatalação da Comissão Mista.
Até 3D-1 D-95 - prazo para recebimen1ll de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95- prazó oo Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O SEinhor Presidente da República edi1llu a Medida Provi: - sória n" 1.153, de 24 de outubro de 1995, que "cria li
Gratificação de Desempenho e Produtividade-GDP
das atividades de finanças, controle, orçamen1ll e
planejarnento, e dã outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4!'. e 52 do art. 2"- da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

TitUlares

PSDB

PMDB
Carlos Wilson

Pedro Piva
PTB
Luiz Alberto Oliveira

Flaviano Melo
Nabor Júnior

RamezTebet
Ney Suassuna
PFL

Arlindo Porto
PSB

Ademir Andrade

PSDB

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Lúcio Alcântara

Beni Veras
PPS

Bloco (PFL-PTB)
Antônio Geraldo
Carlos Alberto

Ursicino Queiroz
César Bandeira
PMDB

Roberto Freire
PP
João França

Bernardo Cabral

Saraiva Felipe

R~aCamata

PSD

DEPUTADOS

PPB
Arnaldo Faria de Sã

José Unhares

Suplentes

TitUlares
Eduardo Barbosa

Sebastião Madeira

Bloco (PFL-PTB)

PMDB
6.Giovanni Queiroz
Pedro Canedo

ZilaBezerra

Boberto Valadão
PSDB

BL(PL-PSD-PSC)
Luiz Buaiz

Maurfcio Najar
José Múcio Monteiro

Rubem Medina
José Jorge

PDT
Miro Teixeira

Joel de Hollanda
José Alves

João Rocha
Francelina Pereira

Arthur Virgílio Nero

Jovair Arantes

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

773

PPB

PMDB

Luciano Castro

Maria Valadão

Gonzaga Mota

lvandro Cunha Uma

BL(PSB-PMN)
Nilson Gibson

PSDB

Raquel Capiberibe

Roberto Santos

Franco Montoro

PCdoB
Agnelo Queiroz

PPB

Jandira Feghali

De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-10-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 30-1 o-as - prazo para recebimento de
emendas e pai'a a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95- prazo fin.al da Comissão Mista.
Até23-11-fl5- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1. 154, de 24 de outubro de 1995. que "dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4l! e SO. do art ~da Resolução nº1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Coutinho Jorge
Gilberto Miranda

Fernando Bezerra
Onofre Quinan

Eurico Miranda
PPS
Sérgio Arouca

Carlos Patrocínio
Joel de Hollanda
PSDB

Artur da Távola

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
Gilney Viana
De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-1 0--95 - instalação da Comissão Mista.
Até 30-1 0-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 08-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-fiS - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -.O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.155, de 24 de outubro de 1995, que "dis- ·
põe sobre medidas reguladoras do abastecimento
do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4l! e 5º- do art 2º- .da Resolução nº1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PFL
José Bianco
Waldeck Omelas

Gerson Peres

SENADORES
Titulares

Rarnez Tebet
Teotonio Vilela Rlho

PT
6.lucfdio Portella

PDT
Darcy Ribeiro

PSDB
Teotonio Vilela Filho

Geraldo Melo
PT

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

VilmarRocha
Mendonça Filho

Bello Parga
João Rocha

Vilson KleinObing
Jonas Pinheiro

Sebastião Rocha
DEPUTADOS

Titulares

Mauro Miranda
Onofre Quinan

Marluce Pinto

PPR
Esperídião Amin

Suplentes
PMDB

Maurício Najar
Heráclito Fortes

Marina Silva

José Eduardo Outra

PTB
Valmir Campelo

Luiz Alberto Oliveira
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DEPUTADOS

PPS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
José Múcio Monteiro
Mafuly Netto
Benedito de Ura
Osvaldo Coelho
PMDB
Antonio do Vafie
Dilso Sperafico
PSDB
Fernando Torres
Luiz Piauhylino
PPB.
Roberto Balestra
Waldir Dias
PSL
RobsonTuma
PT
Jaques Wagner ·
Arlindo Chinaglia
De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-10-95- designação da Comissão Mista
Dia 31-1 0-95 - inStalaÇão da Comissão Mista
Até 30-1 0-95 - prazo· para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95 -prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Senhor Presidente da República editou a· Medida Provisória no 1.156, de 24 de outubro de 1995, que "disc põe sobre ..o .lfalor total aiiual das mensalidades escolares e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças; e
nos tennos dos§§ ~e 52 do art 22 da Resolução no
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emiti~ pareoer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Ney Suassuna- ·
José Fogaça

Gilva.m_Borges
Fernando -Bezerra
PFL

Guilhenne Palmeira
Júlio Campos

João Rocha
Romero Jucã
PSDB

Lúcio Alcântara

Artur da Távola
PSB

Ademir Andrade

Roberto Freire
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Paeslandim
Betinho Rosado
Roberto Jefferson
Marifu Guimarães
PMDB

Joã:> Thomé Mestrinho

lvandro Cunha Lima
PSDB
Ubiralan Aguiar

4.0smânio Pereira
PPB

Aclt1en9' de Bmos Fiho

Fausto Martello
PDT
Miro Teixeira

6.Giovanni Queiroz
Bl(Pl-PSD-PSC)

Expedito Júnior

Luiz Buaiz
·De acordo com a Resolução no 1, de 198S:CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 31-1 0-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 30-1 0-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareoer
sobre a admissibilidade.
Até 8-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 23-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A Presidência lembra aos Srs. Senadores que haverá sessão conjunta a realizar-se amanhã, terça-feira, às
19hs. no Plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nada
mais havendo a ·tratar, a Presidência vai encerrar a
sessão, designando para a sessão ordin{!ria de
amanhã às 14h30min. a seguinte

ORDEM DO DIA

.::1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N<t39, DE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n" 39, de 1995 (no 6/95, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o § 1" do artigo 1n da
Constituição Federal, tendo

Parecer sob nO- 507, de 1995, da Comissão
- de Constituiça9, Justiça e Cidadania, iavorável, com correções formais, em obediência à técnica legislativa
(Segundo dia de discussão)

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
~40,DE1995

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO- 40, de 1995, de autoria do
Senador Antônio Carlos Vafadares e outros Senadores, que dispõe sobre a insti!Lição de contribuição
social para o financiamen1o das ações e serviços de

saúde, tendo
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Parecer, sob nO- 667, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação pam o segundo turno.
(Segundo dia de discussão)

Leia-se:
(Às Comissões de Assun10s Econômicos e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a esta
última a competência terminativa, nos termos da alínea •a• do art 49 do Regimento Interno do Senado
Federal).
Na pág. nO- 1.61 9, 1" coluna, no despacho do
Proje1o de Lei do Senado n"-290, de 1995,
Onde se lê:
(À Comissão de Assun1os Sociais e à Comissão de Assuntos Econõmicos- decisão terminativa)
Leia-se:
(Às Comissões de Assun10s Sociais e de Assunms'Econõmicos, Cabendo a esta última a CO"lJ&tência terminativa, nos termos da alínea •a• do art.
49 do Regimen1o Interno do Senado Federal).

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Eslá
,
encerrada a sessão.
·
(Levanta-se a sesiAo àS 16h30min.)

ATI\J)A 178'-SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
Reall;ada em Zl de outubro de 1995

ATA DA 176tSESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
Realizada em 25 de outubro de 1995

(Plblicada no Diário do Senado Fedeml,
de 28 de outubro de 1995
RETIFICAÇÃO

(Publicada no DSF, de 26 de outubro de 1995)
RETIFICAÇÓES
Na página 1.606, 2" coluna, no despacho do
Proje1o de Lei do Senado n0-289, de 1995,
Onde se lê:
(À Comissão de Assun10s Econômicos e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão terminativa)

Na pág. 2.036, 2" coluna, na Proposta de
Emenda à Constituição nO- 65, de 1995, no art. 12,
que altera o§ 6, do art. 57.
Onde se lê:
... § 62 Esgotando sem defibE!ração•.•
Leia-se:

... § 62 Esgotado sem deliberação.••

Ata da 180ª- Sessão Deliberàtiva Ordinária
em 31 de outubro de 1995
1ª Sessão !-egi,siQ.tiva Ordinária, da 5Qí!. Legislatura

Presidência-dos Srs: Júlio Campos, José Eduardo Outra, Nabor Júnior e Sebastião Rocha

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andmde- Antonio Carlos MagalhãesAn10nio Carlos Valladares- Arlindo Porto - Artur da
Távola- Bello Parga- Benedita da SHva- Beni Vems - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Epilácio Cafeteim - Emandes Amorim - Esperidião

Amin - Fernando Bezerra- Aaviano Melo- Fmncelino Pereim - Freitas Ne1o - Gemido Melo - Gerson
Camata - Gilberto Mimnda - Gilvam Borges - Gt.ilherme Palmeira - Humberto Lucena - [ris Rezende
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João Fratiça
João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Eduardo Dutm - José Fogaça - José Rober1o Arruda- Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos
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- Leomar Quintanilha - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdió Coelho - Luiz Alberto de Oliveira Marfuce Pinro - Mauro Miranda - Nabor Júnior Odacir Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon- Ramez·Tebet- Renan Calheiros- Roberto Requião - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião
Rocha- Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson
KleinObing- Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Jüb Carrços) - A fiS!a de

presença acusa oco~ de 66 Srs. Sermores.
Havendo núnero regirnenlal, declaro aberta a sessão.
· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ~ Secretário em exercício, Senaaor Vai~
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
NQ 972195, de 25 do corrente, do Ministro da
Fazenda, em aditamento ao Aviso nQ 946/95, referente ao Requerimen10 nQ 1.156, de 1995, de informações, do Senador Lúcio Alcântata
As informações complementares foram
encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa.

PARECERES
PARECER W 692, DE 1995
Da Comissao de Constituiçao, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Requerimento oQ
472, de 1995, "de Consulta do Plenário,
formulada por iniciativa do Senador Lúcio Alcãntara no sentido de que seja esclarecida se a apresentaçao de PEC de
iniciativa do Senhor Presidente da República pode ter mfcio no Senado".
RelaiDr: Senador Bernardo Csbral
I.- Do Relatório

É submetida a esta douta Comissão, pelo
Exrri> ,Sr. !"residente do Senado Federal, com fundamenro no artigo 101, V, do Regimento Interno, Consulta, provocada em Plenário pelo nobre Senador
Lúcio Alcãntara, sobre a aplicação da norma insculpida no caput do artigo 64, é:la <!:onstituição Federal,
às propostas de emenda à Constituição, de iniciativa
do Sr. Presidente da RepúbliCa.

Outubro de I 995

A Consulta tem por fundamenro a 'ausência de
previsão constitucional, expressa, acerca do início
da tramitação legislativa da proposta de emenda à
Constituição, oriunda do Poder Executivo.
É asseverado no tex10 da Consulta:

"0 Direiro Constitucional biasileiro contemplou, uma única vez, na vigência da
Constituição do Império, de 1824 - em seu
artigo 174 - previsão expressa segundo a
qual a proposta de emenda à Constituição
iniciaria sua tramitação legislativa a partir da
Cãmara dos Deputados.
Com o advento da República, rodas as
Constituições brasileiras que se sucederam,
até a de 1988, ou não previam a competência do Presidente para propor emendas à
Constituição (v.g. 1891, art. 90; 1934, ar!.
178; 1946, ar!. 216) ou, prevendo a competência do Presidente da República para propor alteração à Constitúção, não estabeleciam, no entan10, de forma expressa, que a
proposta tivesse a sua tramitação iniciada
pela Cãmara dos Deputados (v.g. 1937, ar!.
174 e 1967, ar!. 30, § 3") ou, ainda, previa a
tramitação no Congresso Nacional e, por
conseguinte, nas duas Casas ao mesmo
tempo (v.g. 1969, art. 48).
A Carta Magna de 1988, vigente, também não contemplou dispositivo expresso,
acerca da tramitação, a partir da Câmara
dos Deputados, da proposta de emenda à
Constituição Federal de iniciativa do Presidente da República (vide art. 60). A exemplo das demais Constituições brasileiras estabeleceu o inicio de tramitação pela Câmara dos Deputados apenas para os pr<ijelos
de lei de iniciativa do Presidente da República (vide ar!. 64)."
·
E, ao final, é a Consulta formulada
nos seguintes itens:
"1 -Qual é a regra que estabelece ter,
sempre, inicio na Cãmara dos Deputados a
tramitação da.proposta de emenda à Constituição Federal, apresentada pelo Presidente
da República?
.
2 -Se inexiste previsão expressa, quer
na Constituição Federal quer em outro texro
normativo, trata-se, então, de um costume?
3 - O costume pode ser fonte do Direito Conslitucíonal no Direiro brasileiro?
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4 - Sendo alterado o costume é possível o estabelecimento do princípio da alternância, is!D é, as propostas de emenda à
-Constituição, de iniciativa do Poder Executivo, teriam a sua tramitação legislativa iniciada ora pela Câmara dos Deputados, ora
pelo Senado Federal, alternadamente?"
Este é o Relalório.

11 - Da Análise

1. Blcameralismo
A partir da proclamação da Repúbfica, em
1889, o Estado brasileiro, inspirado no exemplo dos
Estados Unidos da América, adoklu o modelo federativo e manteve a estrulura bicameral de Parlamento.1
O bicameralismo do Panamenfo pátrio, existente desde o Império, é fundado na regra da colaboração recíproca, que tem sido exercida pelas duas Casas, funcionando uma como revisora da outra. Tendo, ambas, a iniciativa das leis, no sentido amplo do
termo, e de sua apreciação. 1
2 -Iniciativa da Lei e Iniciativa de Emenda à
Constituiçao - Regra Geral e Regra Excepcional,
Histórico Constitucional.
Adqtando o espírito bicameral, a Constituição
de 1824 contemplava, em seu art 52, a seguinte
disposição normativa:
-,--::--,--- - - .
1 Em artigo publicado na Revista de lnfomiação Legislativa sobe

o titulo •eonvocação Extraordinária do Congresso Nacionat•, a
Orl- Sara Ramos de Figueiredo se detêm sobre o tema do bícame-

rarJSmo observando que •na formação desse podar, o Legislativo
tem-se discutido, e ainda há, nos dias de hoje, quem discuta as
vantagens e desvantagens do sistema Wllcamera:l e blcamarul.

Alguns pensam que a divisão do Legislativo em duas Casas representa uma superfetação, uma demanda intJtil, senão prejucicial
no sistema representativo... Além do exemplo da Constituição mo-delar dos Estados Unidos da América, os defensores do sistema
bícameral encontram animo forte na prática tradicional da Inglaterra•.
Estendendo-se sobre o assunto, a ilustre pesquisadora e ex-diretora do Senado Federal traz à coJação manifestações contra e a
favor, ora c:b unicameralismo , ora do t:icarneralismo, como por
exemplo, João Barbalho, em sua Obra •uma ou duas Câmaras
Legislativas•: e Carlos Maximiliano em seus •Comentários à
Constituição Brasileira de '1891• (ln op. clt Revista de lnfoonação
Legislativa, pags. 75/76, dezembro, 1965).
2 CF. •Art 61 -A inlciatiVi élaS leiS. Compl8iliálit3i-es -e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional••••

Art 52. A proposição, oposição e
aprovação do projeto de lei compete a cada
uma das Câmaras.
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Essa era a regra geral: Havia, também na
Constituição Imperial disposições normativas excepcionais que rezavam:
•Art 53: O Poder executivo exerce por
qualquer dos ministros de Estado a proposição que lhe compete na formação das leis; e
só depois de examinada, por uma comissão
da Câmara dos Deputados, onde deve ter
princípio, poderá ser convertida em projeto
de lei.

Art 55. Se a Câmara dos Deputados,
adotar o projeto o remeterá à dos Senadores com a seguinte fórmula: a Câmara dos,
Deputados envia à Câmara dos Senadores
a proposição junto do poder executivo (com
emendas ou sem elas). e pensa que ela
tem lugar.
Art 174. Se passados quatro anos depois de jurada a Constihição do Brasil, se
reconhecer que algum dos seus anigos merece reforma, se lará a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos
Deputados, e ser apoiada pela terça parte
deles.•
Comentando o processo legislativo nas Constituições brasileiras e no Direito comparado Dagoberto Liberato Cantizano, professor da Universidade do
Rio Grande do Sul, observa, ao estudar o processo
de emenda à Constituição, sob égide da Carta de
1824:
Disso se tira a ilação de que o ritmo
de sua elaboração era idêntico ao das leis,
depois de superar a fase inicial .••
Com advento da Rapública, a Constituição de
1891 manteve o bicaneralismo e estabeleceu-que o
Senado seria a Casa dos representantes dos Estados-membros compondo, juntamente com a Câmara
dos Deputados, o Poder Legislativo, ••.• exercido
pelo Congresso Nacional •••• (art 16 e§ 1º-).
Como regra geral a Constituição de 1891 contemplava, em seu artigo 35, o seguinte:
-•Ar!. 36. Salva as exceções do art 29
todos os projefos de lei podem ter origem indistintamente na Câmara, ou no Senado, sob
a iniciativa de qualquer dos seus membros. •
Por sua vez, o artigo 29, que contemplava as
exceções, rezava:
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"Art. 29. Compete à Câmara a inciativa
do adiamento da sessão legislativa e de todas as leis de impostos, da lei de fixação
das forças de terra e mar, da discussão de
projefos oferecidos pelo Poder Executivo e a
declaração da procedência ou improcedência da acusação contra o Presidente da República... "(grifo nosso)
No tocante a emendas à Constituição havia a
previsão do artigo 90, que em nenhum momento fez
referência à competência do Presidente da República para deflagrar o processo legislativo. Estabelecia
esse artigo o seguinte:
·
"Art. 90. A Constituição poderá ser reformada por inciativa do Congresso Nacional ou das Assembléias dos Estados.
§ 12 Considerar:-se-á proposta a reforma, quando, sendo ·apresentada por uma
quarta parte, pelo menos, dos membros de
qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, for aceita em três discussões, por dois
terços dos votos em uma e em outra Câmara, ou quando for solicilad? por dois terços
dos Estados, no decurso de um ano, representando cada Estado pela maioria de votos
de sua Assembléia
§ 2" Essa proposta dar-se-á por
aprovada, se no ano seguinte o for, mediante três discussões, por maioria de
dois terços dos votos nas duas Câmaras
do Congresso.
············--~-.---·---

....................................."

a ln •o Proc8sso- Legislativo nas Constituições brasilei~ e .no direito comparado". 11.ed. Rfo da Janeiro.
Ed.Forense. 1985. págs. 144 a, 173.

Em 1934 o bicameralismo no Brasil sofreu modifiCação de forma, embora não tanto de conteúdo,
sendo atribuído ao Senado Federal o papel de Colaborador da Câmara dos "Deputados, no exercício do
Poder Legislativo (art 22) e de coordenador dos Poderes Federais entre si (art. 88).
A regra geral do art 41 da Constituição de
1934 conferia ao Plenário do Senado Federal a iniciativa legislativa e, no exercício do seu papel de colaborador l:la: Câmara dos Deputados, o Senado Federal tinha competência para iniciar o processo legislativo por qualquer dos seus membros ou comissões. Era-lhe, também, conferida competência exclusiva para iniciar.o processo legislativo referente a
leis sobre "... a intervenção ~era!, e, em geral das
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que interessem determinadamente a um ou mais Es- lados• (art 41, § 32).
Os parágrafos 1Q e2º-, do art 41, estabeleciam,
por sua vez, a competência legislativa exclusiva da
Câmara dos Dep,utados e do Presidente da Repúbli-ca. Essa previsão era complementada pelos comandos normativos insculpidos nos artigos 42 e 43, que
rezavam:
"Art. 42. Transcorridos sessenta áoas
do recebimento de um projeto de lei pela
Câmara, o Presidente desta, a requerimento
de qualquer Deputado mandá-lo-á incluir na
Ordem do Dia, para ser discutido e votado,
independenternenté de parecer.
Arl 43. Aprovado pela Câmara dos
Deputados sem modificações, o projeto de
lei iniciado no Senado Federal, ou o que não
dependa da colaboração deste, será enviado ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.
Parágrafo únioo. Não tendo sido o projeto iniciado no Senado Federal, mas dependendo de sua colaboração, ser-lhe-á
submetido...•
Jnexistia, por conseguinte, na regra geral do artigo 41 , previsão expressa atribuidora da oompetência, à Câmara dos Deputados, para iniciar a tramitação legislativa dos projetas de lei pmpostos pelo Poder Executivo. E inexistia, também, norma excepcional que oontivesse essa previsão.
Já no que diz respeito à emenda à ConStitLição, a Lei Maior de 1934, em seu artigo 178, fazia a
distinção entre emenda e revisão. Em nenhum dos
casos era atribuída competência ao Presidente da
República (havia a previsão de iniciativa dos Estados) e em qualquer caso o processo poderia ser iniciado ora na Câmara, ora no Senado.
Rezava o art. 178 da Constituição de 1934:•Arl 178. A Constituição poderá ser
emendada quando as alterações propostas
não modificarem a estrutura política do Estado (arts. 1 a 14, 17 a 21 ); a organização ou
a oompetência dos poderes da soberania
(Capítulos 11, III e IV, do Titulo I; o Capítulo
V, do Título I; o Titulo 11; o Titúo III; e os
arts. 175, 177, 181, este mesmo art 178); e
revista, no caso contrário.
§ 12 Na primeira hipótese, a proposta
deverá ser formulada de modo preciso, com
indicação dos dispositivos a emendar e será
de iniciativa:
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a) de uma quarta parte, pelo menos,
dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal;
·· - --b) de mais da metade dos Estados,
nos decursos de dois anos, manifestandCH;e
cada uma das unidades federativas pela
maioria da Assembléia respectiva
§ 2"- Na segunda hipótese ·a proposta
de revisão será apresentada na Câmara dos
Deputados, ou no Senado Federal, e apoiada, pelo menos, por dois quintos dos seus
membros, ou submetida a qualquer desses
órgãos por dois terços das Assembléias, em
virtude de deliberação da maioria absoluta
de cada uma destas. Se anilas por maioria
de votos aceitarem a revisão, proceder-se-é,
pela fonna que determinarem, à elaboração
do anteprojeto. Este será submetido, na legislatura seguinte, a três discussões e votações em duas sessões legislativas, numa e
noutra casa
••oooooooooooooooouooo ... ooouooooooo . . oooooonoooo••••--••"

A Carta de 1937 inovou, bastante, no processo
legislativo. Vedou a iniciativa individual, do Parlamentar em projetos de lei. A iniciativa somente poderia ser adotada por um terço dos Deputados ou de
membros do Conselho Federal ( a nova denominação do Senado Federal, art. 64, § 12). Assim, a apresentação dos projetos de lei caberia, em princípio,
ao Governo (Poder Executivo, cf. art 64). Pela regra
geral, o projeto poderia ser submetido, para iniciar a
tramitação legislativa, a qualquer das Câmaras (art.
65, parágrafo único e art. 66). Havia, também, regras excepcionais que previam o início de discussão
e votação de determinados projetos na Câmara (art.
49) e de outros no Conselho Federal (art. 54).
Em seus comentários ao processo legislativo
aplicado às emendas constitucionais o professor Dagoberto Uberatp Cantizaoo, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, observou:4
•A Constituição de 1O de novembro de
1937 também previa, em seu art. 174, que
poderia ser 'emendada, modificada ou reformada por iniciativa do Presidente da República ou da Câmara dos Deputados'.
Corno o Poder legislativo nmca fmcionou no regime de Constitúção de 1937, e suas
emendas foram formadas pelo então Presidente da República. •• com a denominação de
"leis Constitucionais"••• não vemos grande in-
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teresse em trasladar, para a:JI.i, o processo
que seria adotado em sua ementação••••
Em 1946 a regra geral da cofll)etência para
iniciar o processo de elaboração da lei estava contemplada no art. 67. que atribuía ao Presidente da
República e a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal a iniciativa legislativa. No parágrafo 39. desse artigo constava a seguinte norma excepcional:
4

idem, bidem

"Art67 ············-···································
§ 32 A discussão dos projetes de lei de
iniciativa do Presidente da República começará na Câmara dos Deputados. •
Esse preceito foi mantido no Ato Institucional
n2 2, de 27-1 0-1965 e na Emenda ConstitiJcional n"
17, de 26-11-1965, que alteraram o dispositivo constitucional,
No que tange à proposta de emenda à Constituição, o artigo 217 da Carta Magna de 1946 suprimiu qualquer referência à competência do Presidente da República para propor emen<las à Constituição. Assim, somente a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal e a metade das Assembléias legislativas eram detentoras dessa competência E inexistia previsão expressa sobre a Câmara competente para receber a proposta originária das Assembléias legislativas.
A Carta de 1967 manteve, em seu artigo 59, a
competência geral para a iniciativa das leis, inovando, porém, ao introduzir os Tribunais Federais, com
jurisdição nacional, como detentores da competência legislativa No parágrafo único, desse mesmo artigo, foi inserida previsão excepcional dispondo sobre o início de discussão e votação dos projefos de
iniciativa do Presidente da República na Câmara dos
Deputados.
Com relação a emendas à Constituição, a Carta de 1967 não só restabeleceu a competência do
Presidente da República corno previu, expressamente, que a proposta das Assembléias legislativas seria apresentada ao Senado Federal (art 50 e seu§ 42).
A redação do texto constitucional de 1967 era
a seguinte:
"Art. 50. A Constituição poderá ser
emendada por proposta:
I - de membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
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11 - do Presidente da República;
III - de Assembléias Legislativas dos
Estados.

§ 3º- A proposta, quando apresentada à
Câmara dos Deputados ou Senado Federal,
deverá ter a assinatura da quarta parte de
seus membros.
§ 49- Será apresentada ao Senado Federal a proposta aceita por mais da metade
das Assembléias Legislativas dos Estados,
manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros.
Art 51. Em quaiquer dos casos do art
50, ~ens I, 11 e III, a proposta será discutida
e votada em reunião do Congresso Nacionai, dentro de sessenta dias a contar do seu
recebimento ou apresentação, em duas sessões, e considerada- aprovada quando obtiver em ambas as votações a maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas
do Congresso. •
. . ·.
Com a Emenda n2 1/69 a Carta Magna brasileira continuou a prever a regra geral de iniciativa das
leis, incluindo a competência do Poder Judiciário
(art 56), e a exceção no tocante aos projetos de iniciativa do Presidente da República, cuja discussão e
votação deveriam ser írõciadas na Câmara dos Deputados (parágrafo único, do art 56). A inovação ficou por conta da inclusão do regime de urgência, hipótese na qual o projeto de lei originário do Poder
Executivo poderia ser votado em sessão conjunta do
Congresso Nacional (art 51, § 22), e da previsão,
contida no artigo 66, que estabeleceu a votação, em
sessão conjunta, do projeto de lei orçamentária
Já a norma referente à reforma da ConstitLição sofreu considerável mudança com o advento
da Emenda n2 1/69. As Assembléias Legislativas
perderam a competência para propor mudança à
Constituição e as propostas - quer de membros
da Câmara oü do Senádo, quer do Presidente da
República- passaram a ser discutidas e votadas
em sessões .conjuntas do . Congresso Nacional
(art. 47).
A norma do artigo 47, da Carta de 1969, sofreu
alterações consecutivas, tendo s[do a última com a·
Emenda Constitui:iÕnal n2 22185. Em todas, porém,
foi mantida a previsão de sessão conjunta - Câmara
e Senado - para a apreciação da proposta de emenda à Constituição.
·
A Carta vigente, de 1988, seguindo o padrão
observado pelas Const~ições anteriores, prevê a
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regra geral da iniciativa legislativa, inovando apenas no tocante à competência atribufda ao Ministério Público e aos cidadãos (ar!. 61). Também
contempla a exceção expressa à regra geral no
que diz respeito aos projetas de lei de iniciativa do
Presidente da República, cuja tramitação legislativa deve ser iniciada na Câmara dos Deputados.
Inovou, porém, ao incluir nessa exceção os proje. tos de iniciativa do Supremo Tribunal e dos Tribunais Superiores (art. 64).
Quanto às emendas constitucionais o Texto
vigente recuperou a previsão da iniciativa das
Assembléias Legislativas, porém não observou
como o fez a Constituição de 1967 - a competência do Senado Federal para receber a proposta oriunda dos Estados. E, no que diz respeito à tramitação, a Carta atual estabelece que a
discussão e votação das propostas de emenda à
Constituiçãodar-se-ãoemcadaCasadoCongresso
Nacional. Ficasilente, porém, acercada competência para o recebimento da proposição originária do
. . PodeExecutivo.
Reza a Constituição de 1988, em seu artigo 60:
"Art 60. A Consti!Lição poderá ser
emendada mediante proposta:
·
1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
§ 2" A proposta será discutida e votada
em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos võtos
dos respectivos membros.

•

3 -Jnlerpret!çao das Normas Constitucionais
À exceção da Constituição de 1824 (art 174)
nenhuma outra Lei Maior brasileira conteve a previsão da competência privativa da Câmara dos Deputados para iniciar o processo de reforma ou alteração da Constituição.
.
Todas as Cartas que sucederam à de 1824 estabeleceram essa competência a ser exercida, sob o
sistema bicameral, por ambas as Casas. detentoras
da iniciativa do processo legislativo.
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Também quase todas as Constituições brasileiras estabeleceram, expressamente, a competência
da Câmara dos Deputados para receber e iniciar o
processo legislativo dos projetes de lei originários do
Poder Executivo (1824, 1891., 1967, 1969, 1988).
Porém, repetimos, nenhuma Constituição, à
exceção da Carta de 1824, estabeleceu de forma
expressa, a competêneia da Câmara dos Deputados
para iniciar a discussão e votação das propostas de
emenda à Constituição de iniciativa do Presidente
da República.
Como, en1ão, explicar a observãnci~ do mesmo ritual, atê hoje, estabelecido pela Carta de 1824?
Com base no costume?, ou com base na analogia,
haja vista que, comprovadamente, inexiste, hoje,
previsão constitucional expressa no mesmo sentido.
A Constita, que ora analisamos e pretendemos
responder aborda um tema inusitado, sem precedentes na hisfória do nosso Congresso Nacional. E,
na Consulta està a ques1ão: •o costume pode ser
fonte do Direito Constitucionill no Direito brasileiro"?
Essa dúvida nos leva a desdObrá-la nos seguintes questionamentos:
A nossa Constituição é uma Constituição rigida
que estabelece um processo legiSlativo específico,
de quorum mais elevado e procedimentos mais rígidos, para sua alteração - o que pressupõe que seja
escrita. E uma Constituição escrita pode ser alterada
pelo costume? Ou, nesse caso específico, pode dar
continuidade a uma prática estabelecida em Constituição que a antecedeu sem, no entanto, contemplála expressamente? A não previsão expressa caracterizou uma lacuna e o costume veio preenchê-la?
Ou, sob outro ângulo, essa lacuna estaria sendo
preenchida pela aplicação analógica- à hipótese de
proposta de emenda constitucional de iniciativa do
Presidente da República - da norma constitucional,
expressa em quase todas as Cartas Magnas brasileiras, estabelecedora da competência privativa da
Câmara dos Deputados para receber os projetes de
lei oriundos dõ Poder Eicecutiiro? Ê possível dar-se
interpretação extensiva a uma norma que contém
uma exceção?
A esses questionamentos, que nos surgem ao
analisar a Consulta, encontramos resposta na doutrina juridica ao discorrer, se não sobre o mesmo problema, sobre matéria correlata.
Em sua obra Tratado das Constituições Brasileiras, Cláudio Pacheco, ao abordar o tema da reforma da Constittição. faz observar, no item 24, intiltiado
"Renovação de Emenda Rejeitada"S, o seguinte:
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"Não está prevista a possibilidade de
renovação da emenda rejeitada Não està
imposto prazo algum jlm que a renovação
não se admitiria. Na elaboração legislativa
ordinária, como jâ vimos, o art. 77 só permite que se renove o projeto de lei rejeitado ou
não sancionado, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta
dos membros de qualquer das Câmaras.
Assim, por regra, o projeto repelido
numa sessão legislativa, não pçx:le ser renovado na mesma sessão. Isto é uma resfliçllo
ao direito de proposta, ou de iniciativa, dos
membros das casas do Congresso, pelo que
não nos parece aplicável por analogia ao
procedimento de revislio constitucional. Pre-

ferimos assim entender que a errienda rejeitada será novamente recebida, embora na
mesma sessão legislativa com que se deu a
rejeição, se de novo for proposta pela quarta
parte dos membros da Câmara ou do Sena. ·· do.• (grifo nosso).
5. op. cil vol. XIII, Rio de Janeiro Ed Freilas Bastos. 1965, pág. 407.
Ainda Cláudio Pacheco6 , ao analisar o direito de

iniciativa do Presidente da República, sob a vigência
de Constill.içOO de 1946, faz referência ao voto proferido pelo então Deputado Antonio Balbino na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
0 Op. cit. 110LVI pág 60.

"A passagem mais alta desse voto, em
que mais se afirma a extraordinária capacidade mental e ctitural desse ilustre político
e jurista, é aquela em que, inicialmente, ele
advoga, para aplicar a dispositivo que estabelecia a exclusividade da iniciativa do Presidente da República em determinadas maférias, um critério de interpretação mais lisonjeiro à competência normal do Congresso para a elaboração legislativa. Sustenta
en1ão que, quando se trata de interpretar os
textos que dispõem sobre as exceções às
regras gerais de competências, dos quais é
típico o § 2º- do art 67 da atual Constituição,
a lição do mais puro teor é àquela que deter. mina ser a competência matéria de direito
estrito, devendo prevalecer a competência
comum nas dúvidas entre ela e a especial".
Sustenta mais tarde que •o Congresso
pode sempre e até tem o dever de interpretar muito estritamente todos os ditames que,
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na Constituição, importem em restringir a
sua soberana faculdade de legislar" e também mais adiante insiste em que "não seria
muito compreensível entender-se, com amplitude, um dispositivo constitucional, qual o
do § 2" do art. 67, no sentido de trazer por
força dele, mais limitações do que as expres$as no seu contexto à função legislativa
do Pariamento, quando tal disposição, além
de excepcional, em relação à natureza da
atribuição conferida ao Executivo em detrimento do Legislativo, está também ao arrepio da notória tendência das Constituições
de 1934 e 1946 no sentido de atenuar a onipotência do órgão executivo, como era nos
tennos da Constituição de 1891, a qual, embora essencilamente presidencialista, não
continha precei1o de tal alcance".
Insiste mais em que, "ainda sob este
aspecto, pois, pelos elementos históricos,
que também delimi1àm e determinam o que
se pode chamar de espírito das Constib.ições, quer me parecer que se estaria a impor
o entendimento restritivo da norma excepcional do§ 2" do art. 67". •
Encontramos na célebre obra Hermenéuüca e
Aplicação do Direito, do preclaro jurisconsulto e Ministro da Suprema Corte brasileira, Carlos Maximiliano, os seguintes ensinamentos:
1. no que diz respeito às disposições excepcionais e à interpretação extensiva ou estrita?
op. cit págs. 225'236.

"272. As disposições excepcionais são
estabelecidas por motivos ou considerações
particulares, contra outras normas jurídicas,
ou contra o Direito comum; por isso não se
estendem além dos casos e tempos que designam. expressamente-.
Impõe-se também a exegese estrita à
norma que estabelece uma incapacidade
, qualquer, ou comina a decadência de um direito: esta é designada pelas expressões legais - •ou restringe direitos•.
· 275. Consideram-se excepcionais,
quer estejam insertos em repositórios de Direito Comum, quer se achem nos de Direito
Especial; as disposições: •••
p) dão competência excepcional, ou
especialíssima •..
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.276. Parece oportuna a generalização
da regra exposta acerca de determinadas
espécies de preceitos, esclarecer como se
entende e aplica uma norma excepcional. ~
de direito estrito; reduz-se à hipótese expressa: na dúvida, segue-se a regra geral.
Eis porque se diz que a exceção confirma a
regra nos casos não excetuados.
287. O processo de exegese das leis
de tal natureza é sintetizado na parêmia célllbre. que seria imprudente eliminar sem ·
maior exame - interpretam-se restritamente as
disposições derrogalórias do Direi1o comum .•
Quanta dúvida resolve, num relâmpago, aquela síntese expressiva ~ interpretam. se restritivamente as disposições derrogatórias do Direito comum.
Responde, em sentido negativo, à primeira interrogação: o Direi1o Excepcional
comporta o recurso à analogia? Ainda enfrenta, e com vantagem, a segunda: é ele,
comparável com a exegese extensiva? Neste último caso, persiste o adágio em amparar a recusa; acompanham-no reputados
mestres; outros divergem, porém mais na
aparência do que na realidade: esboçam um
sim acompanhado de reservas que o aproximam do não. Quando se pronunciam pelo
efei1o extensivo, fazem-no com o intui1o de
excluir o restritivo, tornado este na acepção
tradicional. Timbram em evitar que se aplique menos do que a norma admite; porém
não pretendem o oposto - ir além do que o
texto prescreve. O seu intento é tirar da regra tudo o que na mesma se contém, nem
mais, nem menos. Essa interpretação bastante se aproxima da que os clássicos apefidavam declarativa; denomina-se estrita:
busca o sentido exalo; não dilata, nem restringe.
Com as reservas expostas, a parêmia
terá sempre cabimento e utilidade. Se fora
líci1o retocar a forma tradicional, substituirsa-ia apenas o advérbio: ao invés de restritiva, estritamente. Se prevalecer o escrúpulo
em emendar adágios, de leve sequer, bastará que se entenda a letra de outrora de acordo com as idéias de hoje:· o brocardo sintetí. za o dever de aplicar o conceito excepcional
só à espécie que ele exprime, nada acrescido, nem suprimido ao que a norma encerra,
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observa a mesma, portanto, em toda a sua ·
.Pf!õlnilude.•
;___ No que diz respeito à analogi<l:8
• op. cit págo. 2061215.

"240. Funda-se a analogia, não como
se pensou outrora, na vontade presumida do
legislador, e, sim, no princípio de verdadeira
justiça, de igualdade jurídica, o qual exige
que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes; neste sentido
aquele processo tradicional constitui genuíno elemento sociológico da Aplicação do Direito.
243. O manejo acertado da analogia
exige, da parte de quem a emprega, inteligência, discernimento, rigor de lógica, não
comporta uma ação passiva, mecânica O
processo não é simples, destituído de perigos; facilmente conduz a erros deploráveis o
aplicador descuidado.
I. Press!.pÕe: 1") uma hipótese não
prevista, senão se trataria apenas de interpretação extensiva; 2Q) a relação contemplada no texto, embora divers"a da que se examina, deve ser semelhante, ter com ela um
elemento de identidade; 3"l este elemento
não pode ser qualquer, e, sim, essencial,
fundamental, isto é, o fato jurídico que deu
origem ao dispositivo. Não bastam afinidades aparentes, semelhança formal; exige-se
a real, verdadeira igualdade sob um ou mais
aspectos, consistentes no fato de se encontrar, num e noutro caso, o mesmo princípio
básico e de ser uma só a idéia geradora tanto da regra existente como da que se buscava. A · hipótese nova e a que se compara
com ela, precisam assemelhar-se na razão
de decidir. Evitem-se as semelhanças aparentes, sobre pontos secundários. O processo é perfeito, erri sua relatividade, qúando a
frase jurfdica existente e a que da mesma se
infere deparam como entrosadas as . mes-- ·
mas idéias fundamentais.

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

245. III. O recurso à analogia tem cabimento quanto a prescrições de Direito comum; não do excepcional, nem do penal. No
campo destes dois a lei só se aplica aos casos que especifica.
O fundamento da primeira restrição é o
seguinte: o processo analógico transporta a
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disposição formulada para uma espécie jurfdica a outra hipótese não contemplada no
léxtõ' ou quando este só encerra exceções,
os ~~ não incluídos entre elas conside~- ram-se como sujeitos à regra geral .
Não se confunda, entretanto, o Direito
excepcional com o especial ou particular;
neste cabem a ·analooia e a exegese exten-

siva
246. IV. Em matéria de pri)lilégios, bem
como em se tratando de dispositivos que limitam a liberdade, ou restringem quaisquer
outros direitos, não se admite o uso da analogia
250. Do exposto jã ficou evidente não
ser ·lícito equiparar a analogia à interpret:
ção extensiva. Embora se apareçam à pnmeira vista, divergem sob mais de um aspecto. A última se além "ao conhecimento
de uma regra legal em sua particularidade
em face de outro querer jurfdico, ao passo
que a primeira se ócupa com a semelha~
entre duas questões de direito". Na analogra
hã um pensamenlo fundamental em do~~
sos concretos; na interpretação é uma idéra
estendida dilatada, desenvolvida, até compreender outro fato abrangido pela mesma
impfrcitamente. Uma submete duas hipóteses prãticas à mesma regra legal; a outra, a
analogia desdobra um preceito de modo que
se Confunda com outro que lhe fica próximo.
A analogia ocupa-se com uma lacuna
do Direito Positivo, com hipótese não prevista em dispositivo nenhum, e resolve esta por
meio de soluções estabelecidas para caso
afins; a interpretação extensiva completa a
no~ existente, trata de espécie jã regulada pelo Código, enquadrado no sentido de
um preceito explicito, embora não se com-.
preenda na letra deste.
Os dois efeitos diferem, quanto aos
pressUJXlstos, ao fim e ao resultado: a analogia pressupõe falta de dispositivo ~pra:'"
so, a interpretação pressupõe a ex~ooa
do mesmo; a primeira tem por escopo a pesquisa de uma idéia superior aplicãvel também ao caso não contemplado no texto; a
segunda busca o sentido amplo de um preceito estabelecido; aquela de fato revela
uma norma nova, esta apenas esclarece a
antiga; numa o· que se entende é o princípio;
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na outra, na interpretação, é a própria regra
que se dilata
Em resumo; a interpretação revela o
que a regra legal exprime, o que da mesma
deoorre diretamente, se a examinam com inteligência e espírito liberal; a analogia servese dos elementos de um dispositivo e com o
seu auxílio formula preceito novo, quase
nada diverso do existente, para resolver hipótese não prevista de modo explícito, nem
implícito, em norma alguma
Identificam-se a analogia e a exegese
ampla, quanto a uma particularidade, têm
um ponto comum: uma e outra servem para
resolver casos não expressos pelas palavras da lei."
3. No que diz respeito ao costume:9
§

ap. cít.págs. 1aatt 94
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suetudo obrogatoria, apesar dos esforços
dê uma corrente ultra-adiantada de doutrina
juridica, ainda não encontra apoio nos pretórios, nem tampouco em cátedras universitárias; deve ser posto à margem; assim exige
a letra do art 4!> da Introdução do CóãiQO Civil: "a lei só se revoga, ou derroga por outra
lei". Consuetudinls ususque longoevl non
vilis auctoritas est: verum non usque
adeo sui valitura momento, utu aut rationem vincat, aut legem: "não é pequena a
autoridade do costume e do uso diutumo;
contudo não prevalecerá a ponto de sobrepor-se à razão ou à lei".

213. ....................................................
Em resumo: tem valor jurídico uso ou
costume, diutumo, constante, uniforme e
não contrário ao direito vigente."

4- No que diz respeito ao Direito Constitu:ional:

10

"207............... ,....................................
Exerce o costUme duas funções: a de
Direito Subsidiário, para completar o Direito
Escrito e lhe preencher as lacunas e a de
elemento de hermenêutica, auxiliar da exegese. Só no primeiro
isto é, quando
adquire autoridade compulsória, força de lei,
o art 1.807 lhes extingue a eficácia; pois os
costumes e usos anteriores ajudam a interpretar os dispositivos do Código, que dos
mesmos emergiram evolutivamente. Como
elemento de Hermenêutica o costume não é
aproveitado por obrigação; fica o seu emprego, neste particular, ao critério do aplicador
do Direito, como acontece, aliás, com os demais fa!ores do trabalho interpretativo.
21 o. Há três espécies de costumes: o
secundum legem, previsto tex!o escrito,
que a ele se refere, ou manda observá-lo
em cer!os casos como Direito Subsidiário; o
praeter tegem, que sl.bstitui a lei nos casos
pela mesma deixado em silêncip; preenche
as lacunas das normas positivas e serve
também como elemen!o de interpretação; e
o contra legem, que se forma em sentido
contrário ao das disposições escritas.
O primeiro é o mais-prestigioso, universalmente aceito, até mesmo por aqueles
que, em geral, não admitem o costume com
Direito Subsidiário.
O contra legem, o costume implicitamente revogalório dos tex!os positivos, con-

caSO,

1o op. cil págs. 3o4/305

"363 - Por ser a Constituição também
uma lei, que tem apenas mais força do que
as -outras às quais sobreleva em caso de
conflito, contribuem para a inteligência da
mesma os processos e regras de Hermenêutica expostos comumente para o Direito
Privado: o elemen!o filológico, o hislórioo, o
teleológico, os fa!ores sociais etc. Entretanto, por causa do objetivo colimado e do falO
de abranger matéria vastíssima em um complexo restrito, nem sempre se resolvem as
dúvidas ou se atinge o alcance preciso das
disposições escritas, com aplicar-os preceitos da vulgar exegese jurídica, adequados a
leis minuciosas, relativamente mais perfeitas
e destinadas a fins particulares mais ou menos efêmeros. Dentre as próprias regras
clássicas, algumas se empregam especialmente e de modo peculiar à interpretação
constitucional.
Existem preceitos que só servem para
o Direil:o Público. Há mister fixá-los e compreendê-los bem. São eles, em seguida, expos!os e explicados; aclara-se, também, o
uso particular que algumas regras interpretativas das leis originárias têm na exegese
do estatuto básico.
370 - VIl. Embora as expressões nas
leis supremas sejam, mais do que nas ordinárias, vazadas em linguagem técnica, nem
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por isso entenderão aquelas como escritas
em estilo arrevesado e difícil, inacessível à
maioria, e, sim, em termos claros, precisos.
Não se resolve contra a letra expressa da
Constituição, baseado no elemento hiS1órico
ou no chamado Direito natural. Cumpre-se o
que ressalta dos termos da norma suprema.
salvo o caso de forte presunção em contrãrio; às vezes o próprio contexto oferece fundamen!o para o restringir, distender ou, simplesmente, determinar.
Não podem os trib(J(laís declarar inexistente um decreto, legislativo ou executivo,
apenas por ser contrário aos princípios da
justiça, às noções fundamentais do Direito: é
de rigor que viole a Constituição, implícita ou
explicitamente. Em todo caso, do exposto se
não conclui que o só elemento filológico
baste para dar o verdadeiro sentido e alcance das disposições escritas.
371 - VIII. O elemento histórico auxilia
a exegese do Código básico, mantida a cau- tela de só atribuir aos debates no seio da
Constituinte o valor relativo que se deve dar,
em geral, aos trabalhos parlamehtares.
A história da Constituição e a de cada
um dos seus dispositivos contribuem para
se interpretar o texto respectivo. Estudem-se
as origens do Código fundamental, as fontes
de cada artigo, as causas da inserção das
diversas providências na lei, os fins que se
tiveram em mira ao criar determinado instituto, ou vedar certos atas. Tente-se compreender o estatuto brasileiro à luz da História e da evolução dos princípios republicanos; examine-se quais as idéias dominantes
na época do advento do novo regime, o que
se pretendeu manter, o que se preferiu derrocar. Compare-se o texto vigente com a
ConstitUição- Imperial ·e a dos Estados Unidos. não olvidando que o espírito destas
duas, bem como os casos da Common Law
e Equity, colhidos em clássicos e brilhantes
comentários, geram o escrupuloso intârprete
da lei básica de 24 de teve rei ro de 1891.
372 - IX. Quando nova Constituição
mantém, em alguns dos seus artigos, a
mesma linguagem da antiga, presume-se
que se pretendeu não mudar a lei nesse
particular, e a outra continua em vigor, isto
é, aplica-se à atual a interpretação aceita
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para a anterior. O texto do Código fundamental do Império e os respectivos comentários facilitam a exegese do estatuto republicano, assim como o Direito inglês é invocado pelo_s publicistas dos Estados Unidos.
Ainda mais: os direitos assegurados pela
Constituição antiga prevalecem, na vigência
da nova, nos pontos em que esta não revogouaque(a.
374 - X I. Quando a Constituição confere poder geral ou prescreve dever franqueia
também, implicitamente, todos os poderes
particulares, necessários para o exercício de
um, ou cumprimento do outro.
t força não seja a lei fundamental casuística, não desça a minúcias catalogando poderes especiais, esmerilhando providências. Seja entendida inteligentemente:
se teve em mira os fins, forneceu meios
para os atingir. Variam estes com o tempo e as circunstâncias: descobri-los e
aplicá-los é a tarefa complexa dos que
administram.
A regra enunciada é completada por
duas mais: a) onde se mencionam os meios
para o exercício de um poder outorgado,
não será lícito implicitamente admitir novos -ou diferentes meios, sob o pretexto de serem mais eficazes ou convenientes; b) onde
um poder é conferido em termos gerais, interpreta-se como estendendo-se de acordo
com os mesmos termos, salvo se alguma
- clara restrição for deduzível do próprio contexto, por se achar ali expressa ou implícita
377- XIV. Interpretam-se estritamente
os dispositivos que instituem exceções às
regras gerais firmadas pela Constituição.
Assim se entendem os que favorecem algumas profissões, classes, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem inoompatibi6dades, asseguram prerrogativas, ou cerceiam,
embora temporariamente, a liberdade, ou as
garantias da propriedade. Na dúvida, sigase a regra geral.
Entretanto em Direito Público esse pr~
ceita não pode ser aplicado à risca: o fim
para que foi inserto o artigo na lei, sobreleva
a tudo. Não se admite interpretação estrita
que entrave a realização plena do escopo visado pelo texto. Dentro da letra rigorosa
dele procure-se o objetívo da norma supre- .
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ma; seja este atingido, e será perfeita a exegese."
Ainda recorrendo aos ensinamentos doutrinários· extraírí1os da obra "Fundamentos da Constituição", dos insignes juristas portugueses Gomes Ca11
nolilho e Vital Moreira , a seguinte lição:
h op. cit., Coimbra Ed 1991. págs. 58159.

"A unidade de sentido da Constituição
é um dos postulados fundamentais da interpretação. Esta unidade, porém, não significa
qualquer plenitude lógica do ordenamento
constitucional, a ponto de ser considerado
como um sistema acabado sem deficiências
ou ausências de previsão constitucional.
Também a Constituição pode apresentar lacunas.
Lacuna constitucional existe apenas
quando certo problema, que deveria ter solução constitucional, a não tem explícita na
Constituição. Não é fácil muitas vezes saber
se se está perante uma lacuna constitucional (que deva ser integrada dentro do contexto de Constituição) ou perante matéria
não pertencente ao espaço constitucional,
cuja solução fica nas mãos do legislador. Indícios da existência de uma lacuna constitucional são, designadamente, o facto de casos semelhantes estarem previstos na
Constituição ou o facto de a matéria a que a
queslão omissa pertence ter uma disciplina
constitucional abrangente e pormenorizada
Um caso típico de lacuna constitucional era
o do art. 199 da CRP, na sua primitiva versão, no que respeitava a saber quem tinha
competência para suspender os membros do
Governo sujeitos a procedimento criminal.
Deve também distinguir-se rigorosamente lacuna autêntica da lacuna aparente, pois neste último caso o problema à primeira vista sem solução constitucional está
afinal directamente resolvido algures na
Constituição•.•

ã

Quando, porém, se estiver em face de
uma verdadeira lacuna a força normativa da
Constituição impõe que seja a partir dos critérios e das soluções acolhidas nela própria
que se integram os problemas lacunosos,
seja mediante recurso à analogia, seja por

apelo aos princípios gerais que possam ser
relevantes para o caso.
'
Quer dizer: mesmo que se entenda
que a cofmatação de lacunas implica a formulação de 'enunciados criativos de normas', a 'prodUção' destas normas é ainda a
concretização de normas e princípios constitucionais. Neste sentido, a integração é uma
explicitação de normas implícitas, mas como
a norma é também um produto ou variável
dependente da interpretação, é muito difícil
separar com rigor 'a produção integrativa de
normas' da interpretação dos enunciados ou
dispositivos constitucionais pré-existentes.
O instrumentário retórico ou os argumentos produtivos são, como se disse, fundamentalmente, o argumento da analogia (a simile) e o argumento que faz apelo aos
princípios gerais de direito. Exemplos: nas
eleições para o Parlamento Europeu, embora não previstes na Constituição, aplicam-se
os principias e normas constitucionais relativas às eleições políticas (vide Ac. TC
328;89, DR,I, 414); do mesmo modo, o regime geral da punição das infrações disciplinares, não obstante a Constituição se referir
apenas ao processo disciplinar no âmbito da
função púbfica (art 26~). aplica-se também às relações entre a Administração e
terceiros que envolvam uma relação especial de subordinação."
Discorrendo sobre os métodos de interpre!ação
constitucional preleciona Alberto Ramón Leal: 12
12 in •Los Mé!Ddosde 1~6n Conslitudooal'. RDP 53-54. p57.

"Los costumbres, prãcticas, usos, convenciones y normas de correción constitucional en que se expresa la vida política real
integran la Constitución material y su conocimiento es necesario para determinar el regimen político excistente, el grado de eficacia
y el contenido verdadero de la Constitución
formal."

4. Precedente Histórico
Existiu, no Congresso Nacional, caso anãlogo,
semelhante, porém não idêntico, o qual ensejou a
elaboração do Parecer ~ 801, de 1951, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo ~ 32, de
1950, oriundo da Mensagem ~ 106, de 1950, r~lata
do pelo Senador Ivo D'Aquino.
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O caso, objeto de Parecer, surgiu de impugnação, apresentada pela Comissão de ConstituiÇão e
Justiça da Câmara dos Deputados, à competência
do Senado Federal para tomar conhecimento incial
de Mensagens do Presidente da República, relativas
à aprovação de convênios ou tratados entre o Brasil
e outros Estados. uma vez que a Comissão de FInanças do Senado havia elaborado o Projeto de Decreto Legislativo n2 32, de 1950, em razão de mensagem presidencial encaminhada diretarnente ao
Senado.
É asseverado no Parecer. - ··

"Os ilustres deputados, que entenderam ser inconstitucional a iniciativa do Senado para apreciar aquela matéria, esbivam~e
no § 3º- do art. 67 da Constituição Federal,
que reza o seguinte:
•A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República começará na Câmara dos Deputados".
Comentando-os, diz Rui Barbosa
(Com. À Const. Fed. Bras. - vol. 11 -pág,
518) que, a seu ver, não pode haver ar··- gumentação alguma que venha provar
que o Senado não pode iniciar discussão
sobre tratados feitos pelo Governo. E,-se
não se engana, a combinação do art. 36
com o 37 e o 29 não podem dar lugar a
controvérsia
O art. 37 da Constituição de 1891, a que
se referia Rui Barbosa, rezava o segt.inte:
"0 projeto de lei, adotado em uma das
Câmaras, será submetido à outra; e esta, se
o aprovar, envia-lo-á ao Poder Execúivo, que,
aquiescendo, o sancionará e promulgará.•
Na Constituição vigente, diverso em
substância não é o texto do seu artigo 68:
"0 projeto de lei adotado numa das
Câmaras será revisto pela mira, que, ép!llVarld<J.<l. o-erniiará à Sanção ou à promufgaçãl".
E, continuando em seu comentário,
ainda assim se expressa o emérito constitucionalista:
"Há uma diferença entre tratados e
leis. Sobre leis o Congresso delibera e o Poder ExecUtiVo saricli:ina; quantO, !ioiêní, aos
tratados, o Poder Executivo delibera e o legislador é quem sanciona-..- - --- - - Há portanto, pela Constituição, uma
grande diferença entre lei e tratados".
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Assim é de parecer a Comissão de
Constituição e Justiça que, para aprovação
- de tratados ou convenções com Estados estrangeiros, pode o Presidente da Repilllica
·encaminhá-lo a qu!llquer das duas Casas do
Congresso, regendo-se a matéria pelos arti- "gos 67 e 68 e não pelo § 3l' do art 67, da
- ' ---~ Constituição Federal."
·
A interpretação adotada no Parecer retrotrans-crito se aplica à situação preseriie: Constituição vi. gente, em seu artigo 64, contempla norma que prevê
a iniciafili~Cda discussão e votação, na Câmara dos
Deputados, dos projetos de lei originários do Poder
Executivo, não das propostas de emendas à Constituição oriundas desse mesmo Poder. Projetes de lei
propostas de emendas- à Constituição são espécies- diversas- do gênero preposição; dessarte, ao
se refertr a projetos.de lei o artigo 64 da Constituição
atual restringiu a uma das espécies de proposição a
competência da Câmara dos Deputados para iniciar
o processo de discussão e votação.

a

e

III - Das Conclusões .
Por todo o el<poSto é lícito concluirmos que:
1. sim, consoante demonstrado pela doutrina
especialiZada o costume pode ser fonte do Direito
Constitucional, mesmo que este seja ernbasado em
uma ConstituiÇão escrita -e rígida;
- 2. iriexiste, também conforme demonstrado inclusive na própria ConSulta, regra escrita, na Constituição vigente, que estabeleça a obrigatoriedade do
início da tramitação legislativa das propostas de
emenda à Constituição de iniciativa do Presidente
da República pela Câmara dos Deputados;
3. no entanto, mesmo inexistindo regra expressa, na Carta Magna vigente, estabelecendo o início
da discussão e votação da proposta de emenda à
Constituição originária do Poder EXeCutiVo, aaclção
dessa prática não se configura um costume, no sentido _de Direito Subsidiário, preenchedor de lacuna
jurídica;
4. pois, também, inexiste lacuna_ no Direito
Constitucional brasileiro, no que se refere ao aspecto suscitado nesta Consulta;
_
5. inexistindo lacuna, também não se cogita de
aplicação analógica da regra do artigo 64,.da Constituição Federal, à hipótese de proposta de emenda à
Constituição, de iniciativa do Presidente da República;
· 6. trata-se indubitavelmente, a norma contida
no- artigo 64 -da Constitl.ição Federal, de urna regra
excepcional, que contempla uma exceção à regra
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geral, contida no artigo 61, do mesmo texto constitucional;
7. a tramitação legislativa da proposta. de
emenda à Constituição, originária do Poder Executivo, não configura aplicação extensiva da regra ·excepcional do artigo 64, pois devem ser interpretadas
de forma estrita as exceções, haja vista que essas
confirmam a regra geral. E, na dúvida, deve-se seguir a regra geral;
à regra geral, na· hipótese sob consulta, é a
insculpida no artigo 60 da Carta Magna que faculta a
ambas as Casas Legislativas iniciar a tramitação legislativa da proposta de emenda à Constituição;
9. o encaminhamento à Câmara dos l)eputados, pelo Poder Executivo, das propostas de emenda à Constituição de sua autoria se fundamenta não
em aplicação extensiva, repita-se, mas sim na regra
geral do artigo 60 da Lei Maiw, que, por ·sua vez, faculta ao Poder ExeCutivo encaminhar a proposta,
tanto para a Câmara dos Deputados, quanto para o
Senado Federal;
1o. donde se conclui que, fundado no sistema
bicameral do Poder Legislativo, adotado pela Constituição brasileira (cooperação das duas Casas Legislativas) e com base na regra geral insculpida no a.rtigo 60 da Constituição vigente, o Poder Executivo
pode - sendo-lhe facultado - encaminhar suas propostas de emendas ao texto constitucional, ora para
a Câmara dos Deputados, ora para o Senado Federal, pois a regra do artigo 64, que o obriga a encaminhar os projetos de lei de sua autoria para a Câmara, é uma regra excepcional que deve ser in~rpreta
do de forma estrita abrangendo, apenas, a h1pótese
do projeto de lei, não se estendendo, por conseguinte, à hipótese da proposta de emenda à Constitt.ição, consoante pontifica o insigne h~~~ne~ d~
letras jurídicas brasileiras, Carias Max1m1hano: A Interpretação estrita busca o sentido exalo da norma,
não dilata, nem restringe.•
Este é o nosso parecer.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Relator- José lgnácio - Romeu Tuma -Bernardo Cabral- Ney Suassuna -Jefferson Peres- Francelina Pereira - Luiz Alberto- José Eduardo -Adem ir Andrade- Ramez Tebet

s:

PARECER N" 693, DE 1995
Da Comissao de Constituiçao, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Se:
nado n2 17, de 1995, que "Autoriza· o Po-

Outubro de 1995

der Executivo a instituir, no âmbito do
Departamento de Policia Federal do Ministério da Justiça, de!egacias especiali. zadas em crimes raciais e dá outras providênci<!s.
Relator: Senador Jefferson Peres
I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 1995, de autoria da nobre Senadora Benedita da Silva, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do Departamento
de Polícia Federal do Ministério da Justiça, delega.cias especializadas em crimes raciais e dá outras
.
providências". .
A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, visa a autorizar o Poder Executivo
a instituir, ou seja, criar, estruturar e regulamentar o
funcionamento de delegacias da Polícia Federal,
com a finalidade de apurar crimes raciais e infrações
aos diversos dispositivos constitucionais que vedam
a prática, nas r.elações sociais, de. qualquer discriminação.
·
Pretende, também, a proposta, estabelecer
num prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da
pubflcação da lei, para que o Executivo crie, obrigatoriamente, nos estados e no Distrito Federal, delegacias federais especializadas em crimes raciais.
li-Aspectos Jurfdicos
Em que pese à meritória preocupação da n.~
tre Senadora com a melhoria das condi~es ~~~IS
do País, particularmente através de med•das antid•scriminatórias, preocupação que também é nossa,
sua iniciativa apresenta alguns senões consliii.Jcionais e infraconstitucionais que comprometem sua juridicidade.
Dispõe a Constituição Federal (CF) em seu artigo84:
"Art. 84. Compete privativamente ao
Presidente da República:
1- (...);
VI - dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração federal. na
fonna da lei; (grifo nosso)
Ora, a lei trata da organização e funcionamento
da Administração Federal até o nível da estrutura
dos ministérios, secretarias e órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. O deta/hamento dessa estrutura organizacional pode ser matéria de decretos e portarias, desde que os órgãos
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menores sejam compostos via redistribuição de cargos, não implicando a criação de novos.
Pór isso, o Decreto rt> 73.332, de 19 de dezembro de 1973, que "Define a estrutura do Departamento de Polícia Federal, e dá outras providências".
órgão que compõe a estrutura do Ministério da Justiça, estabelece:
"Art. 2º- O Departamento de Polícia Federal terá a seguinte estrutura:
I - Órgãos Centrais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uooooooouoo

li - Órgãos Descentralizados
1 -Superintendências Regionais;
2 - DMsões de Polícia Federal.
Parágrafo único. Para desempenho de suas
atribuições, os órgãos descentralizados, na área de
suas respectivas jurisdições, contarão com unidades
operacionais, indivisíveis, denominadas Delegacias
de Polfcia Federal (DPF)". (grifo nosso)
Em seguida, a Portaria'n'> 359-B, de 29 de julho de 1974, que regulamenta o Dec. 73.332, diz:
"Art. 30. Ao Diretor-Geral (do Departamento de Polícia Federal), <lQmpete:
I - (...);
XVI - criar, transferir, anexar ou extinguir Divisões, Delegacias, Serviços· e Seções em caráter temporário ou permanente
(.••)"; (observação nossa)
Como vemos, independendo da criação de novos cargos e funções, a "instituição de delegacia especializadas em crimes raciais", ou qualquer outra,
prescinde de autorização do Congresso Nacional.
No § 12 do artigo 1~. a medida propõe:
"§ 1~ As Delegacias Especializadas de
que trata este Artigo deverão ser criadas, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados
da publicação desta Lei, em cada Capital de
Estado-e no Distrito Federal". (grifo nosso)

Não obstante, a iniciativa do Legislativo, impondo criação de delegacias ou qualquer outro órgão público, fere frontalmente o disposto no art 61
da CF, por se constituir num vício de iniciativa. Estabelece aquele artigo:
"Art. 61 (.••)
§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
1- (...);
11 - disponham sobre;.
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a) criaçllo de cargos, funções ou empregos públicos na administração dire1a e autárquica ·ou aumento de sua re!TU'leração;
e) criaçllo, estrutura e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública." (grifos nossos)

Vemos, pois, que o pariamen1ar é incompetente para esse tipo de proposição. Se cabe ao Congr~ Nacional dispor sobre o aSSÍJnto (art 48, inciso X I da CF), lhe é vedada, no entanto, a iniciativa.
·Cumpre frisar, também, que não vemos qualquer razão de peso que justifique passar a apuraÇão
dos crimes raciais para a responsabilidade da Polícia Federal. Por que esse tipo de crime teria de ser
"federalizado"? Crimes federais são aqueles que,
por suas características especiais, ou sua abrangência territorial, indiquem o interesse direto da União,
ou a necessidade de centralização e coordenação
das investigações. Para consolidar o que foi dito acima, assim estabelece a CF em seu art. 144:
"Art. 144. (•••)
§ 12 A polícia federal, instituída por lei
como órgão permanente (.••), destina-se a:
1- apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de
bens, serviços· e interesses da União ou de
suas entidades autérquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual e
exija repressão uniforme (...);
Se não hã justificativa razoável para que o delito seja "federalizado", entendemos que deva continuar na competência da polícia e da justiça do estado federado.
É, também, discutível, a necessidade de que
os crimes raciais sejam tratados por delegacias especializadas. A nosso ver, a delegacia especializada
só se justifica quando a natureza do delito leva a rotinas de trabalho e técnicas de investigação características e diferenciadas, o que não é o caso desse
tipo de crinie. Caso contrário, a criação desnecessária de uma estrutura própria para atender a um tipo
especifico de delito mostra-se onerosa e com uma
desfavorável relação custo-benefício.
Rnalmente, a criação de delegacias especializadas em todos os estados e no Distrito Federal implicará a aplicação de recursos financeiros de vulto,
cuja previsão, cer1arnente, não estaria contemplada
na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Or- .
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çamentárias. Isso cria novo vício oonstifucional, por
infringência ao art 167 da CF, transcrito abaixo:
"Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetas
não incluídos na lei orçamentária anual;11 - a realização de despesas ou a as-

sunção de obrigações diretas que excedam
os créãlfOs orçamentários ou adicionais;
III- (...)" (grifo nosso)
Se, para a implementação das delegacias for
necessária a ciiação de cargos, ou admissão de
pessoal, há. ainda, a infringência ao art 169 da CF,
que dispõe:
"Art. 169. ( ...)
Parágrafo único. A ooncessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem oomo a admissão
de pessoal, a qualquer tftulo (...), só poderão
ser feitas:
1- (...);
11 - se houver autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias(.•.)" (grifos
nossos)
III-Voto
Em face do exposto, oonsiderando que o projeto, meritório pelos seus objetivos, viola no entanto,
claramente, preceitos oonstitucionais e legais, opino
pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Relator - Francelina Pereira - Romeu Tuma - Ney
Suassuna - Luiz Alberto - Ramez Tebet - Bernardo Cabral - José lgnácio - Josaphat Marinho
-José Fogaça -José E. Outra (abstenção).
PARECER N!'-694, DE 1995
Da Comissão de Constituiçao, Justi.ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 69, de 1995; de autoria do Senador Romero Jucá que "altera a Lei n2
5.809, de 10 de outubro de 1972, que "dispõe sobre a retribuiçao e direitos do pessoal civil e militar em serviço da Uniao e
dá outras providências".
Relator: Senador Jefferson Peres
I - Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão- de· Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Se-
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nado n" 69, de 1995, que "altera a Lei n" 5.809, de
1o de outubro de 1972, que "dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar ém serviço da
União e dá outras providências".
A iniciativa visa a permitir que o companheiro
ou a companheira que viva em união estável receba,
quando em serviço no exterior, os mesmos benefícios do cõnjt,Jge, desde que a união exista há mais
de cinoo anos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas no
prazo regimental, oonforme é possível constatar mediante o exame do registro consignado na folha de
tramitação do projeto•.
II -Análise do Projeto
O presente projeto não merece qualquer reparo quanto a sua regimentalidade, oonstifucionalidade
e técnica legislativa
A proposição está de acordo com o espírito
do § 30- do arl 226 da Constituição Federal. Realmente, é mandamento da Lei Maior que a união
estável entre o homem e a mulher receba a proteção do Estado. Nesse sentido, é justa a preocupação do Senador Romero Jucá de oferecer à oompanheira tratamento lsonômico ao dispensado à
esposa do funcionário que atua no exterior a serviço do País. Por este motivo, a proposição merece
acolhida
III - Conclusao
Diante dos fatos e argumentos anteriormente
expandidos, opinamos no sentido de que a proposição continue sua tramitação, haja vista o seu propósito de, seguindo os termos da Constituição de
1988, oonferir aquele que vive em união estável os
mesmos direitos do cônjuge.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995.lris Rezende, Presidente - Jefferson Pérez, Relator- José lgnácio- Bernardo Cabral - Luiz Alberto - Ney Suassuna- Josaphat Marinho -José
Eduardo - José Fogaça - Francefino Pereira Romeu Tuma - Ramez Tebet
PARECER N!' 695, DE 1995
Da Comissão de Constituiçao, Justiça e Cidadania sobre Offcio "S" ~ 128, de
1993 (Of~ ~ 130-P/MC, de 13-10.93, na origem), do Senhor Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federa~ encaminhando ao Presidente do Senado Federal,
para fins previsto no art 52, X, da Consti-
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tuiçao Federal, cópia acórdao prolatado
no Mandado de Segurança n~ 205059/160/DF.
RelaiDr: Senador José Fogaça
1- Relatório

Art 1• Os Prefeitos dos municipios declarados de interesse da Segurança Nacional, nos termos do artigo 16, § 1Q alínea b,
da Constotuição, serão noemados peo Governador do Estado respectivo, mediante prévia aprovação do Presidente da República

.-

"º

Através do otrcio •s• nº 128 (Of.
130-P/MC,
de 13-10-93, na origem), o Senhor Ministro do Supremo Tnbunal Federal enviou ao Senado Federal,
para fins previstos no art 52, X, da Constituição Federal, cópia das notas taquigráfiCaS e do acórdão
prolatado pela Excelsa Corte nos autos do Mandato
de Segurança nº 205505-9/160, do Distrito Federal,
que concedo o writ, declarou, inicialmente, a incostitucionalmente do § 2" do art 1~ do Decreto-lei n'!
1866, de 9 de março de 1891, bem como do caput
do art 1Q seu § 2", do art 2" ambos do Decreto n'!
85.952, de 9 de abril de 1981.,
De acordo com o relalório do Senhor Ministro
Nérida da Silveira relator cio mandamus (fls. 03 a
13), perfeito nomeado de município considerado
de interesse da segurança nacional impetrou mandado de segurança contra ato do Excelentrssimo
senhor Presidente da República que, embora provido pelo impetrante o cargo, designou para ocupá-lo Prefeito pro tempore. Com a concessão do
writ, o impetrante pretende seja declarada a mJiidade impugnado, de modo inconstitucionalmente
do§ 2" do ar!. 1~ do Decreto-lei n" 1.866/81 norma na qual se encontrava lastrredo o ato da autoridade impetrada
Concedida a liminar solicitada, prestadas as informações requeridas, opinou o Ministro Público
peça concessão do mandado de segurança e o Supremo Tribunal Fderal, em Sessão Plenária do dia
30 de outubro de 1985, por maioria de votos, assim
decidiu declarando a incosntitucionalidade dos dispositivos anteriormente referidos.
Os textosconsiderãdos inêonstitucionais têm a
seguinte redação:
a) do Decreto-lei n" 1.866, de 9 de março de
1981:
"Art. 1Q ··························-··········-··-·····
§ 2" Até referida a nomeação do respectivo titular, responderá pela prefeitura
Prefeito pro tempore, designado pelo Presidente da República•
b) do Decreto nº 85.952, de 29 de março de
1981.

§ 2Q Até a nomeação e posse do cidadão esoolhido pelo Governador e aprovado
pelo Presidnte da República, responderá
pela prefeitura Prefeito •pro tempore", designado pelo Presidente da República.
Art .2" O Ministro da Justiça comunicará ao Governador e ao Presidente da Câmara Municipal a designação de que trata o §
2" do artigo anterior, bem assim a posse do
designado, que se dará perante o Ministro
da Justiça.

o
e

acórdão foi publicado em 8 de novembnro de
1991 juntamente com as notas taquigráficas do julgamento, encaminhado ao Senado Federal por ofício de 13 de outubro de 1993, vincló à Comissão,
Justiça e Cidadania para manifestação de acordo
com o art 101. III, do Regimento lntem desta Casa
Parlamentar.
É o relalório.

li-Voto
Nos precisos termos do art. 52, X, da Cons!ill.ição Federal, compete, privativamente, ao Senado
Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiVa do Supremo Tribunal Federal".
·
Trata-se, no presente caso, de dispositivos do
Decreto-Lei nº 1.866, de 9 de março de 1981, e do
Decreto nº 85.952, de 29 de abril de 1981 , declarados inconstitucionais, incidentalmente, por decisão
transitada em julgado da Suprema Corte, tomada
por maioria de votos, estando observado o preceito
contido no art. 97 da Lei Maior.
A comunicação do Ministro Presidente. do Supremo Tribunal Federal se fez acompanhar de cópia
do acórdão, com relatório e votos, e do registro taquigráfico do julgamento. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi transcrito às fls. 69170 do
relalório do Ministro Relator.
Para complementar as exigências contidas no
art 387 do Regimento Interno do Senado Federal,
cópias dos textos dos diplomas legais declarados inconstitucionais, _gJja execução se pretende suspender, são anexadas ao presenie parecer.
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Ante o exposto, observadas as normas constitucionais e regimentais pertinentes à matéria, atendendo, mais, à conveniência e oportunidade, impõese que se formule projeto de resolução, em obediência ao art 388 do Regimento Interno do Senado Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N~121, DE 1995
Suspende a execução do § .2" do art.
1._ do Decreto-Lei n.. 1.866, de 9 de março
de 1981, bem como do caput do art 1._ e
seu § 2", e do art 2", do Decreto n•
85.952, de 29 de abril de 1981.
O Senado Federal, considerando a declaração
de inconstitucionalidade de dispositivos de diplomas
legais constantes de decisão definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no tJiandado de Segurança n" 20505-9/160/Distrito Federal, resolve:
Art 1~ t suspensa a execução do § 2" do art
1._do Decreto-lei n" 1.866, de 9 de março de 1981,
bem assim do caput do art 1• e seu § 2", e do art
2", do Decrej:o n" 85.952, de 29 de abril de 1981.
Art .2" Esta Resolução entra ~m vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator José lgnácio- Romeu Turna -Bernardo Cabral Ney Suassuna -Jefferson Peres - Francelina Pereira -José Eduardo - Ademir Andrade - Ramez
Tebet- Luiz Alberto.
PARECER N0-696, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara n.. 28, de 1993 (Projeto de Lei n._
3.072/89, na Casa de origem), que "prolbe
a cobrança de taxas de inscrição de can. didatos em concursos públicos e dá outras providências".
Relator: .Senador Ramez Tebet
1- Relatório
1. Em tramitação nesta Casa, o Projeto de lei
da Câmara n" 28, de 1993, protocolizado na origem
sob o n" 3.072-B/89, de autoria do Deputado Leopoldo SotJZa, que disciplina a cobrança de taxas para
participação em concursos públicos, estipulando um
teto para seu valor e dispensando a cobrança para
aqueles candidatos reconhecidamente carentes.

2. O texto da proposição original simplesmente
proibia a cobrança de quaisquer taxas pelos órgãos
da administração pública direta e indireta para eventual realização de concurso público.
3. A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados resolveu alterar.
o projeto, estabelecendo um !elo para o valor da
taxa, em função dos vencimentos do cargo objeto do
concurso, e dispensando a cobrança desta taxa para
candidatos comprovadamente pobres. A justificação
da redação aprovada acata os argumentos quanto à
necessidade de facilitar-se o acesso de todos os
brasileiros aos proCessoS seletivos públicos, mas, ao
mesmo tempo, reconhece a inconveniência de imputar-se apenas ao órgão pCblico os gastos relativos a
estas despesas extraordinárias, adotando-se, portanto, a solução mista na redação final, que ora chega ao Senado Federal.
li-Voto
4. O exame da constitucionalidade formal da
matéria não remete a nenhum dispositivo com reserva expressa de competência legislativa sobre este
assunto. O exame sistemático do texto constitucional, porém, demonstra a adequabilidade do tratamento legislativo por este Congresso Nacional. Se
não, vejamos. O art 32 da Constituição prOclama:
"Ar!. 3" Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminaçBo."
5. O princípio da igualdade é retomado no art. 50-:
"Art. 50- Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à 6berdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;•
6. Estes direitos são consubstanciados, no nivel da organização estatal, nos arts. 19 e 37 da Carta Magna:
"Art. 19. t vedado à União, aos Estados, ao Distrito Fedral e aos Municípios:

--
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III - criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si."
Art 37. A administração pública, di reta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moraUdade, publicidade e, também ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em
lei;
11 - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia:· em
concurso púbfico de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;"
7. Merece ainda observar-se o inciso XXV do

art 84 da Constituição sobre as competências privativas do Presidente da República. O dispositivo preceHua que entre as atribuições privativas do chefe
do Poder Executivo, está a de "prover e extinguir os
cargos públicos federais, na forma Gfa lei". Ora, nesta
reserva legal, assim como naquela prevista no art
37,I, insere-se a presente proposição.
8. Portanto, se cabe aos poderes públicos zelar
pela Constituição, resulta em competência legislativa
da União, não exclusiva, instituir leis que amparem o
princípio da igualdade insculpido na Carta. E mais,
se o acesso aos cargos públicos dependerá de regulamentação legal, esta disciplina não poderá fugir
aos cãnones constitucionais. E inserindo-se na competência legislativa da União, sua iniciativa não é reservada por prerrogativa de função, por interpretação dos artigos que tratam des1as reservas. De
modo que, com toda a propriedade, a matéria engloba-se no rol de prerrogativas desta Casa, dotandose ademais de-constitucibnalidade material e formal,
por entendimento sistemá!ico.
9. Com respeito à linguagem técnica, aduzimos
aqui algumas observações, que se materializarão,
assim càmo as ponderações sobre o mérito, na
emenda apresentada em seguida.
Em primeiro lugar, há que se alterar a emenda
do projeto, que não corresponde mais ao seu conteúdo, eis que a cobrança de taxas não é proibida
indiscriminadamente, mas apenas para os candidatos sem recursos-.
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Como segundo ponto, convém substituir a expressão "taxa de inscrição" po "taxas ou outras importâncias, a qualquer título, para inscrição" ou sua
equivalente "taxas ou importâncias de qualquer espécie a título de inscrição", uma vez que a designação de taxa, neste contexto, embora consagrada
pelo uso e até pela legislação, é, na realidade, imprópria. Com efeito, taxa no sentido estrHo, é o tributo cobrado "em razão do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços plblii:õs eS.:
pecíficos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos à sua disposição".
Como terceiro ponto, a menção ao termo "vencimentos" no art 12 pode acarretar interpretações
controversas. É sabido que o salário do cargo c:Ompõe-se de um vencimento básico e gratiiicaÇões,
perfazendo a remuneração do servidor. O componente básico ou a soma total (remuneração) deverá
servir de parâmetro. A regulamentação anterior sobre o assuilto (Decretos nºs 86.384/81 e 88.376183)
preferia Utilizar a remuneração do cargo inicial, inclusive com índice de 2,5%. Optamos, destarte, por alterar a referência da taxa para a "remuneração inicial", que revela concretamente o salário do cargo,
mantendo o teta em 2% constante no projeto.
Impõe-se-nos. ainda, recomendar a retirada do
aposto "incapaz de pagar a tàxa de inscrição" do parágrafo único do art 12, redundante com a comprovação de pobreza do candidato. Outra expressão
supérflua e até propiciadora de interpretações restritivas registra-se no art 22 Deve-se retirar o termo
"prova de seleção", que não é um meio de admissão
em cargo público, como apenas o são o concurso de
provas ou de provas e titules (ex vi do art 37 da
Constituição), além do que a anulação de uma prova
integrante de um concurso pode não alcançar os resultados previstos no projeto.
1o_ No mérito, consideramos a necessidade de
introduzir algumas modificações no teor do projeto
para compatibilizá-lo com 1'1 legislação existente. A
Lei n2 7 .115, de 29 de agosto de 1983, que dispõe
sobre a prova documental, estabelece que a declaração de pobreza, entre outras sHuações, é firmada
pelo próprio interessado ou por procurador e presumida verdadeira. sob as penas da lei, excetuando
apenas os casos em que se destine à instrução de
processo penal. Ressalva, ainda, esta lei que a falsidade desta declaração sujeitará o declarante às cominações civis, administrativas e criminais previs1as
na legislação aplicável, devendo esta responsabilidade estar expressamente citada no texto da decla-
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ração. A própria Lei dos Registres Públicos (Lei n"
6.015!73, modificada pela Lei n" 7.844/89) estabelece que a gratuidade nas certidões de nascimento e
de óbito para cidadãos carentes será apoiada em
declarações do próprio interessado, ou a seu rogo,
tratando-se de analfabeto, ressalvando mais uma
vez as sancões civis e penais para incidentes de falsidade de declaração. Portanto, não há necessidade
de remeter o candidato para a autoridade policial ou
municipal para munir-se de um atestado de pobreza
Neste sentido, impõe-se a simplificação da exigência
do projeto em tela para comprovação do estado de
pobreza do candidato, na forma do substitutivo apresentado. Quanto ao mais, posicionarno-nos favoravelmente à proposição, inclusive com a redução do
índice de 2,5% previsto na atual legislação vigente
(art 32 do Decreto n" 86.364/81 com a redação dada
pelo Decreto n" 88.376/83) para 2% da remuneração
do cargo, tudo na forma da emenda substitutiva redigida abaixo.
EMENDA N• 1-CCJ
Projeto de Lei da Câmara n" 28
(Substitutivo), de 1993
Estabelece teto para o valor das taxas de inscrição em concursos públicos,
prolbe sua cobrança para candidatos pobres e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 A cobrança de taxas ou de outras importâncias, a qualquer título, para inscrição em concurso público, na Administração Federal Direta ou lndireta, não poderá exceder valor correspondente a
dois por cento da remuneração fixada para a referência inicial do cargo ou emprego, objeto da seleção.
Art 22 Das pessoas reconhecidamente pobres
não serão cobradas tax{ls ou importâncias de qualquer espécie, a título de inscrição, sem prejuízo das
demais exigências para o provimento do cargo.
Art 32 O estado de pobreza será comprovado
por declaração do próprio interessado ou de seu
procurador, presumindo-se verdadeira, sob as penas
da lei.
·

§ 12. A declaração mencionará expressamente
a responsabilidade do declarante.
§ 2" A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil, administrativa e penal do declarante, na forma da legislação aplicável.

Art 4" O descumprimento do previsto nesta lei
implicará a anulação do concurso público, sem prejuízo das penal idades administrativas cabíveis.
Art 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 1995. !ris Rezende, Presidente - Ramez Tebet - Relator
~ José lgnácio -Lúcio Alcãntara -José Eduardo
- Luiz Alberto - Romeu Tuma - Bernardo Cabral
- Ney Suassuna - Francelina Pereira - Jefferson
Perez -José Btanco.
_ PARECER N" 697, DE ,995
Da ComiSsao de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara n" 82, de 1994 {N" 4.130, de 1993,
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil.
Relator: Senador Roberto Freire

1- Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Constitlição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n" 82, de 1994 (11"4.130-8, de 1994, na Câmara dos Deputados), de autoria do Deputado José
Abrão, que introduz alterações na Lei n" 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.
O projeto sob exame visa a acrescer ao art
496 do aludido Código parágrafo único com o seguinte teor:
•Art. 496. São cabíveis os seguintes
recursos:
I - apelação;
11- agravo·de instrumento;
III- embargos inlringentes;
IV - embargos de declaração;
V- recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VJI -recurso extraordinário.
Parágrafo ·único. O preparo dos recursos será -feito exclusivamente em moeda
corrente nacional. •

11 -Dos aspectos jurfdicos e do mérito
O acréscimo ao art. 496 do Código Civil de
Processo Civil, conforme expresso no projeto, não
tem razão jurídica quanto ao seu objeto. Realmente,
o preparo, segundo De Plácido e Silva, significa:
O ato pelo qual se procede ou se promove a verificação das despesas judiciais,
de um ponto a outro do processo. para que
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se efetive em cartório, o depósito da respectiva importância, e se prossiga no feito ou
seja este enviado à conclusão do julgador,
ou vá a instância superior.

.............................................................

o preparo pode ocorrer em várias contingências. Há, assim, o preparo da ação, o
preparo da apelação, o preparo do agravo etc.
O preparo, portanto, consiste no pagamento de
custas judiciais para que o processo tenha curso.
Por esse motivo, o preparo é tradicionalmente pago
em moeda corrente do País. Não haveria sentido admitir que custas judiciais pudessem ser pagas com
bens ou serviços.

Em virtude de sua natureza, não é adequado
ao preparo outra forma de pagamento que não seja
a atualmente praticada, ou seja, mediante o uso de
moeda corrente. Seria um ônus sem propósito, até
mesmo uma insensatez, cogitar na possibili~de de
que o pagamento das custas judiciais pudesse ser
efetuado mediante a entrega de bens ou prestação
de serviços.
Ainda que tal hipótese fosse aceitável, é de se
notar que a exigência para o preparo em moeda
ocorre somente em relação aos .recursos. Ora. o
preparo não é característica específica da fase recursal, como, aliás, já foi demonstrado no exce~
anteriormente transcrito. Destarte, a regra devena
ter alcance global, atingindo as custas processuais
em todos os momentos do processo.
A matéria em exame já foi objeto de estudos
de comissão de processualistas, dirigida pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, a qual recentemente propôs modificações sobre o assunto, aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Lei ,0.8.950, de 13 de dezembro de 1994, dá
nova redação aos arts. 51 1 e 519 do Código de Processo Civil, que tratam da questão dG preparo. O primeiro estabelece a necessidade processual do preparo, nos casos em que a lei determinar. O segundo
admite, provan"(lo o apelànte justo impedimento, que
o juiz releve a pena de deserção.
Ora, as citadas modificações ocorreram sem
que a comissão encarregada de reformar a legislação processual civil tivesse, em qualquer momento, manifestado a necessidade de inclusão de norma expressa
para que o preparo fosse feito em moeda nacional.
A nosso ver, houve equívoco na elaboração do
projeto em consideração. Em síntese, não há razões
plausíveis, do ponto de vista prático-jurídico, que
justifiquem as alterações postuladas na iniciativa.

III - Conclusão
Diante dos elementos de faro e de direito anteriormente expandidos, conciui-se pela rejeição do
Projelll de Lei da Câmara n" 82, de 1994, haja vista
que, no mérito, a iniciativa não merece prosperar•
Sala das Comissões, 25 de outubro de -1995. lris Rezende, Presidente - Roberto Freire, Relalllr
- Ney Suassuna -Lúcio Alcãn!ara -José Bianco
- Luiz Alberto - Francelina Pereira -José lgnácio - Ramez Tebet - Romeu Tuma - Bernardo
Cabral -Jefferson Perez.
PARECER W698, DI; 1995
Da Comissão de Constituiçao, Justiça
e Cidadania sobre a emenda de Plenário ao
Substitutivo ao Projeio de Lei do Senado
n" 95, de 1991 de autorta do Senador
Eduardo Suplicy, que "Estende à cobrança
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTs o disposlo no art .1~ da Lei n"
7.711, de 22 de dezembro de 1988".
Relator: Senador José Fogaça
1- Relatório
Vem a esta Comissão para receber parecer a
emenda em epígrafe, de aulllria do ilustre Senador
JonaS Pinheiro, que intenta inciuir dispositivo no
substitutivo que oferecemos ao Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1991, de autoria do nobre Senador
· Eduardo Suplicy, que "Dispõe sobre a divulgação
dos principais devedores junto à Secretaria da R~
ceita Federal, ao Ministério do Trabalho da Previdência Soeial e Caixa Económica Federal e dá. outras providências."
O PLS n" 95/91 em comento tramita há quatro
anos nesta Casa, desde abril de 1991. Naquela ocasião, a matéria foi sti:lmetida à decisão terminativa
nesta Comissão, não recebendo, durante o prazo regimental, qualquer emenda .
.
~ ·~ · Designado relator do proJeto em tela em ~o
daquele ano, apresentamos parecer, no mês segUinte, concluindo pela constitucionalidade, juridici~
e aprovação quanto ao mérilll, nos termos do substitutivo que oferecemos. No entanto, naquela oportunidade, o Presidente da CGJ concedeu vistas aos
Senadores Maurício Corrêa e Pedro Simon pelo prazo regimental de 5 (cinco) dias.
Após decorrido um ano, em maio de 1992, es!ando esgotado o prazo regimental para a CGJ proferir parecer, o aulllr do PLS nº 95/91 sti:lmeteu à
Mesa Direlllra do Senado o Requerimento nº 267,
de 1992, para incluir sua proposição na Ordem do
Dia, em conformidade com o art 172, I, do Regimenlll Interno do Senado Federal, o qual foi aprovado no mês seguinte.
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Em junho de 1992, a matéria foi anunciada em
Plenário quando proferimos noSso parecer sem
qualquer modificação com relação àquele apresentado à CCJ um ano antes. Contudo, nessa ocasião,
foi apresentada uma emenda ao PLS ~ 95191 pelo
digno Senador Jonas Pinheiro, a qual foi enviada a
esta Comissão para análise, cabendo a nós, de
acordo com o art 126, § 1", do Regimento lntamo
desta Casa, relatá-la.
Mais uma vez não foi possível cumprir o prazo
regimental para a apreciação da matéria, fazendo
com que seu autor solicitasse a inclusão dela na Ordem do Dia, em novembro de 1994, portanto dois
anós e meio depois da apresentação da referida
emenda.
Acatado o mencionado pedido, voHou a esta
Comissão para exame, agora na nova legislatura, a
emenda ao PLS rf>. 95191 sobre a qual emitimos agora
nosso parecer, haja vista que a proposição que lhe
deu origem já foi devidamente por nós apreciada em
Plenário quando fomos favorálleis a sua aprovação.
11-Aná(ise
Inicialmente, devemos· observar que a aludida
emenda, equivocadamente denominada •substitutivo•, deve ser apreciada por nós como emenda aditiva ao nosso substitutivo anteriormente apresentado.
O autor da emenda em discuSsão pretende estender "à cobrança do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS o disposto no art. 1l! da Lei n"
7.711, de~ de dezembro de 1988". Por sua vez,
essa lei, que "Dispõe sobre formas de melhoria da
administração tributária, e dá outras .providências•,
trata, no mencionado dispositivo, das hipóteses em
que há a obrigatoriedade de comprovação da quitação de créditos tributários exigíveis pela União.
Em sua justificação, o autor da emenda afirma
que tanto o Programa de Integração Social (PIS)
corno o Programa de Formação do Patrimõnio do
Servidor Público (PASEP) têm suas contribuições
arrecadadas ao Tesouro Nacional, cabendo ao Departamento da Receita Federal fiscalizar seu recolhimento. Para o autor da emenda, tal fato toma equivocado o PLS rf>. 95191.
Continuando sua atgumentação, diz ser •mais
acertado estender-se às contribuições para o FGTS
as normas aplicáveis aos tributos arrecadados pelo
Departamento da Receita Federei, inclusive quanto
à publicidade das inadimplências (Lei n" 7.711, de
22 de dezembro de 1988)".
No PLS n" 95191, pretende-se fazer uma divulgação pública dos 500 (quinhentos) maiÔres devedores de tributos e contribuições parafiscais de competência da União; na emenda em análise, apenas
submete-se o FGTS às normas da legislação vigente relativa à administração tributária exercida pela
Secretaria da Receita Federal.
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Desse modo, pela emenda fica o contribuinte
inadirnplente com o FGTS, independentemente de
estar incluído entre os 500 (quinhentos) maiores devedores, sujeito às mesmas regras aplicáveis aos
demais devedores de tributos e outras contribuições
parafiscais de competência da União quanto à comprovação de quitação de sua dívida.
Consideramos, assim, que a administração tributária ganhará mais um instrumento para combater
a sonegação, o que refletirá beneficamente nas contas públicas.
III- Voto
Isto posto, nosso parecer é pela aprovação da
emenda oferecida ao nosso substitutivo ao PLS n"
95191, o qual fica redigido na forma abaixo, com a
inclusão da supracitada emenda:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 95
(SUBSTITUTIVO), DE 1991
Dispõe sobre a divulgação dos devedores do Tesouro Nacional, da Previdência Social, do Fundo da Previdência
Social, do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e das entidades da Administração lndireta da União, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" O Poder Executivo promoverá a divulgação dos débitos para com o Tesouro Nacional, a
Previdência Social, o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e as entidades da Administração lndireta
da União.
Art 2• A divulgação prevista nesta lei será feita
pela publicação, no Diário Oficial da União, de relações de devedores, nos prazos ,e condições nela
tabelecidas, obedecendo à ordem decrescente do
valor consolidado do débito,. no mês anterior ao da
publicação, abrangendo o principal, a atualização
monetária, a multa e os juros de mora respectivos.
§ 1" Das relações de que trata este artigo,
além da identificação completa do devedor, inclusive
do número de sua inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
deverão constar a data do vencimento-do débito, o
seu valor consolidado e a situação, devidamente especificada, em que se encontrar sua exigibilidade,
no mês anterior ao da publicação, ainda que esta
esteja suspensa
§ 2< A especificação da situação prevista no parágrafo anterior ãzscriminará, no mínimo, o S"eglinte:
a) em exigibilidade administrativa, sem suspens!D;
b) inscrito na dívida ativa, não ajuizado;
c) inscrito na dívida ativa, em ação judicial;
d) com exigibilidade suspensa por recurso administrativo;

es-

Outubro de 1995

~ANAIS

DO SENADO FEDERAL

e) com parcelamento;
f) com exigibilidade suspensa por ação judicial.
Art 3"' As relações de devedores serão publicadas nos seguintes prazos e condições:
I - até o 10"- (décimo) dia útil após o encerramento de cada trimestre civil, dos 500 (quinhentos)
maiores devedores do Tesouro Nacional, relativamente aos tributos de competência da União;
11 - até o 10"- (décimo) dia útil após o encerramento de cada quadrimestre civil:
a) dos 500 (quinhenros) maiores devedores da
Previdência Social, relativamente às receitas destinadas ao seu custeio;
b) dos 500 (quinhenros) maiores devedores do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
III - até o 15" (décimo quinro) dia de cada mês
civil, das entidades financeiras que, no mês anterior,
excederam os limites previstos na legislação relativa
ao Sistema Financeiro Nacional;
IV- até o 10" (décimo) dia útil do quinto e décirro
primeiro meses civis, dos 500 (quinhentos) maiores devedores de cada entidade da Aclministráção lndireta da
União, excetuados o lnstitu1n· Nacional de Seguridade
Social (INSS) e o Banco Cenlral do Brasil (BACEN).
Art 42. A publicação das relações de devedores
interromperão os prazos prescricionais relativos aos
débitos que dela devam constar. • ~
Art. so. Aplica-se às contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) o
disposto no art. 12 da Lei ~ 7.711, de 22 de dezembro de 1988, cabendo à Caixa Econômica Federal adotar as providências previstas no § 22 do
mesmo artigo.
Art 69. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 72 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator José lgnácio - Romeu Tuma - Ramez Tebet José Eduardo - Luiz Alberto - Josaphat Marinho
- Francelina· Pereira - José Fogaça - Ney Suassuna- Bernardo Cabral.
PARECER N2 699, DE 1995
{Da Comissão Direrora)
Redaçlio do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da camara n"- 114, de
1994 (n"-209, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Direrora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projero de Lei da Câmara n2 114, de
1994 (n" 209, de 1991, na Casa de origem), que regula o § 72 do art 226 da Constituição Federal, que
trata do planejamen10 familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.
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Sala de Reuniões da Comissão, 26 de outubro
de 1995. - Júlio Campos, Presidente - Renan Calheiros, Relator - José Edurado Outra - AntOnio
Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N2 699, DE 1995
Regula o § 72 do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento
familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO!
Do Planejamento Familiar
Art 12 O planejamento familiar é direito de rodo
cidadão, observado o disposto nesta Lei.
Art 2"- Para fins desta Lei, entende-se planejamenro familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direiros iguais de
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
.
Parágrafo único. É proibida a utilização oas
ações a que se refere o caput para qualquer tipo de
controle demográfico.
Art 3"' O planejamento familiar é parte integrante do éonjunro de ações de atenção à mulher,
ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de
atendimento global e íntegra! à saúde.
Parágrafo (!nico. As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na
prestação das ações previstas no caput, obrigam-se
a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que
respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal,
programa de atenção integral à saúde, em todos os
seus ciclos vitais, que inclua, corno atividades básicas, entre outras:
I - a assistência à concepção e contracapção;
11 -o atendimenro pré-natal;
III - a assistência ao parro, ao puerpério e ao
neonato;
IV - o controle das doenças sexualmente
transmissíveis;
V ..., o controle e prevenção do câncer cérvicouterino, do câncer de mama e do câncer de pênis.
Art 4~ O planejamento familiar orienta-se por
ações preventivas e educativas e pela garantia de
acesso igualttário a infonnações, meios, mé1ndos e
técnicas disponíveis para a regulação da fecrndidade.
Parágrafo único. O Sistema Único de Saú:le promoverá o treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva
Art SO. É dever do Estado, através do Sistema
Único de Saúde, em associação, no que couber, àS
instâncias componentes do sistema educacional,
promover condições e recursos informativos, educa-
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cionais, técnicos e científicos que assegurem o livre
exercício do planejamento faminar.
Art 6º- As ações de planejamento familiar serão
exercidas pelas instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas de funcionamento e mecanismos de fiscalização e~tabelecidos pelas instãncias gestoras do Sistema Unico de Saúde.
Parágn~fo único. Compete à direção nacional
do Sistema Unico de Saúde definir as normas genais
de planejamento familiar.
Art 7• É permitida a participação di reta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações
e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, fiscalizada e COI)trolada pelo órgão de direção nacional do Sistema Unico de Saúde.
Art 6º- A realização de experiências com seres
humanos no campo da regulação da fecundidade
som~nte será permitida se previamente autorizada,
fiscalozad? e controlada pela direção nacional do
Sistema Unico de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.
Art 9" Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e
técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a
saúde das pessoas, garantida a libecdade de opção...
Parágrafo único. A prescrição a que se refere o
caput só poderá ocorrer mediante avaliação e
acompanhamento clínico e com informação sobre os
seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia
Art. 1o.. Somente é permitida a esterilização voluntária naá seguintes situações:
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco 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
desencorajar a esterilização precoce;
11 - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto,_ testemu11hado em relatório escrito e
assinado por dois médicos.
§ 1• É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colatenais. dificuldades de sua reversão e opções
de contracepção reversíveis existentes.
§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto.
§ 3º- Não será considerada a manifestação de
vontade, na forma do § 1", expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discem-
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imento por influência de álcool, drogas, estados
emocionais alterados ou incapacidade mental temporári.a ou permanente.
§ 42 A esterilização cirúrgica como método
contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia
§~Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de
ambos os cônjuges.
§ 6º- A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial.
Art 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto
qe notificação compulsória à direção do Sistema
Unicode Saúde.
Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou colativo à prática da esterilização cirú'giea· ' ·
Art. 13. É vedada a exigência de atestado
de esterilização ou de teste de gravidez para
quaisquer fins.
Art 14. Cabe à instância gestora do Sistema
Único de Saúde, guardado o seu nível de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as
instituições e serviços que realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar.
.
Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a
realizar esterilização cirúrgica as instituições que
ofereçam todas as opções de meio e métodos de
contracepção reversíveis.
CAPITULO 11
Dos Crimes e das Penalidades
Art 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estebelecido no artigo 1Odesta Lei.
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa,
se a prática não constituir crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um
terço se a esterilização for praticada:
I -durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso 11 do art. 1O desta Lei;
11 - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estaqos_ emocionais alterados ou incapacidade menªl temporária ou permanente;
III - através de histerectomia e ooforectomia;
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem
autorização judicial;
V- através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização.
Art. 16. Deixar o méOico de notificar a autoridade sanitária as esterinzações cirúrgicas que realizar.

Pena -delerçã:l.de seis meses a OOis aros. e rn.l!a.

Art 17. Induzir ou instigar ilolosamente a prática de esterilização cirúrgica
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Pena- reclusão, de um a dois anos
Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a colelividade, caracteriza-se como genocídio,
aplicando-se o disposto na Lei nº-2.899, de 12 de outubro de 1956.
Art 18. Exigir atestado de esterilização para
qualquer fim.
Pena - reclusão, de um a 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" do art. 29 do Código Penal Decreto-Lei nº- 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art 20. As instituições a que se refere o artigo
anterior sofrerão as seguintes sanções, sem prejuízo
das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos cc-autores
ou aos participes:
·
-I - se particular a instituição:
a) de duzentos a trezentos e sessenta diasmulta e, se reincidente, suspensão das atividades ou
desctedenciamento, sem direito a qualquer indenização ou cobertura de gastos ou investimentos efella:fos;
b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e de se beneficiar de
créditos oriundos de instituições governamentais ou
daquelas em que o Estado é acionlsta;
·
11 - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejufzo de outras penalidades.
Art 21. Os agentes do ilícito e, se for o cascas
instittições 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 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.
CAPITULO III
Das Disposições Finais
Art 22. Aplica-se subsidiariarnente a esta Lei o
disposto no Decreto-Lei nº- 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus
artigos 29, caput E§§ 12 e 22; 43, caput incisos I, 11
e III; 44, caput e incisos I, 11 e III e parágrafo único;
45, caput e incisos 1e 11; 46, caput e parágrafo único; 47, caput e incisos I, n e III; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e§§ 12 e 2"; 50; caput, § 12 e alíneas e §22; 51, capute§§ 1•e 22, 52; 56; 129, caput e§ 12, incisos I, 11 e III,§ 22, incisos I, 11 e IV e§ 3"'-.
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 contrário.

PARECER N"-700, DE 1995
Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania sobre o Oficio "S" n"- 07
de 1995 (Of. n• 19/95 - P/MC, de 21-2-95,
na origem), do Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Presidente do Senado Federal, para os fins previstos no art. 52, X, da
Constituição Federal, cópia do acórdão
prolatado nos autos do Recurso Extraor. dinário n• 166772-9/210/STF Rio Grande
do Sul.
Relator: Senador José Fogaça
I ..: Relatório
Através do Ofício "S" nº- 07, de 1995 (01. nº19/95-PIMC, de 21-2-95, na origem), o Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou ao Senado Federal, para os fins no art 52, X,
da Constituição Federal cópia das notas taquigráficas e do acórdão prolatado pela Excelsa Corte nos
autos do Recurso Extraordinário nº- 166772-9/21 o,
do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão
autõnomos e administradores contida no inciso I do
art 3"- da Lei nº- 7.787, de 30 dejtinho de 1989.
· De acordo com o relalório do Senhor Ministro
Maíco Aurélio, relator do apelo extremo (fls. 4 a 7), a
controvérsia a ser dirimida dizia respeito à incidência, ou nãc:_>, da contribuição social sobre a remuneração paga aos administradores e autõnomos à luz
do art 3", I, da lei já referida e do art 195, caput, e
inciso I e § 4"-, da Constituição Federal.
O Colegiada de origem refutou a inconstitucionalidade articulada pelo recorrente, que interpôs recurso extraordinário.
A despeito de parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, de 12 de maio de 1994, por
sete votos favoráveis contra três, decidiu conhecer
do apelo extremo e dá-lhe provimento para deferir o
writ e declarar, incidentalmeme, a inconstitucionalidade arguida
O acórdão foi publicada em 16 de dezembro de
1994 e, juntamente com as notas taquigráficas do
julgamento, encaminhado ao Senado Federal por
ofício de 21 de fevereiro do corrente ano, vindo à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
decisão terminativa, de acordo com o art 101 , III, do
Regimento Interna.
É o relalória.
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li-Voto
Nos precisos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, compete, privativamente, ao Senado
Federal ~suspender a execução, no todo ou em par:
te, de le• declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".
Trata-se, no presente caso, dii ·expressão
constante da Lei n" 7.787 de 30 de junho de 1989,
declarada incidentalmente, por decisão transitada
em julgado tomada pela Suprema Corte, por maioria
de votos, estando observado o preceito contido no
art 97, também da Lei Maior.
Observadas se encontram as normas constitucionais e regimentais pertinentes à matéria, para
que se formule projeto de resolução suspensiva de
execução de dispositivo legal, em obediência ao art
388 do Regimento Interno.
Entretanto, fato novo prejudica, em sua essência, a Proposição: em 28 de abril do corrente ano foi
publicada a Resolução n" 14, de 1995, que susPende a execução de expressão mais abrangente da lei
em comento, nela identificando-se todo o conteúdo
da presente declaração de inconstitucionalidade.
Em consequência, já se encontra fora do ordenamento jurídico nacional a parte da norma cuja
execução ora se pretende suspender.
Por esta razão, o voto é pelo arqlivarnento do Oficio "S" rf'. 07 de 1995, do S~..premo Tnbunal Federal.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. !ris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator
-José Fogaça, José lgnácio, Francelino Pereira,
José Eduardo, Ademir de Andrade, Romeu
Tuma, Luiz Alberto, Ramez Tebet, Bernardo Cabral, Jefferson Peres.

Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou ao
Senado Federal, para os fins previstos no art 52, X
da Constituição Federal, cópia das notas taquigrá~
cas e do acórdão pro latada pela Excelsa Corte ·.nos
autos do Recurno Extraordinário n" 166772-9/21 o
do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou, inci~
- dentalmente, a inconstitucionalidade da expressão
"autónomos e administradores" contida no inciso 1
do art. 32 da Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989.
De acordo com o relatório do Senhor Ministro
Marco Aurélio - relator do apelo extremo (fls. 16 a
19). a controvérnia a ser dirimida consistia em esclarecer se a contribuição social poderia incidir, ou não,
sobre a remuneração paga aos administradores e
autõnomos, à luz do art. 32, I, da lei já referida e do
art 195. caput, e inciso I e§ 42, da Constituição Federal.
O Colegiada de origem refutou a inconstitucionalidade articulada pelo recorrente, que interpôs recurso extraordinário.
A despeito de parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária de 12 de maio de 1994, por
sete votos favoráveis contra três, decidiu conhecer
do apelo extremo e dar-lhe provimento para deferir o
writ e declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade argüida.
O acórdão foi publicado em 16 de dezembro de
J.ll94 e. juntamente com as notas taquigráficas do
julgamento, encaminhado ao Senado Federal por
oficio de 21 de fevereiro do corrente ano vindo à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidad~ia para
decisão terminativa, de acordo com o art. 101·." III, do
Regimento Interno.
É o relatório.

PARECER N2 701, DE 1995

li-Voto

Da Cornissao de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Oficio "S" n2 002,
de 1995 (Of. n2 45- P/MC, de 16-5-93 na
origem), do Senhor Ministro Presi~nte
do Sapremo Tribunal Federal, encami_nbando ao Jlresidente do Senado Federal, para os fins previstos no art. 52, X, da
Constituição Federal, cópia do acórdão
prolatado nos atos do Recurso Extraordinário n2 166772-9/210/STF/Rio Grande do
Sul.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Através do Oficio "S" n" 002, de 1995 (01. n"
45-P/MC, de 16-5-93, na origem), o Senhor Ministro

Nos precisos termos do art. 52, X, da Conslittj..
ção Federal, compete, privativamente, ao Senado
Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".
· -- 'Trata'Se;--110 presente cruio, de expressão
constante da Lei n" 7.787, de 30 de junho de 1989,
declarada inconstitucional, incidental mente, por decisão transitada em julgado, proferida pela Suprema
Corte, por maioria de votos, estando observado o
preceito contido no art. 97, também -da Lei Maior.
Observadas, se encontram todas as normas
constitucionais e regimentais pertinentes à matéria,
para que se formule projeto de resolução suspensiva
de execução de dispositivo legal, em obediência ao
art. 388 do Regimento lntemo.
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Entretan10, esta matéria já foi objeto de apreciação terminativa por esta Comissão no processo
legislativo constituído pelo Ofício "S" n'! 7. de 1995.
Assim, constatada a dupficidade procedimental
para um mesmo caso, o voto é pelo arquivamento
do Ofício "S" n'! 2, de 1995, do Supremo Tribunal Federal.
5ala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator Ney Suassuna - José lgnácio - Romeu Tuma Bernardo C3bral - Jefferson Peres - José Eduardo • Francelina Pereira - Lu iz Albertn - Ademir
Andrade - Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE coNSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

.

OF. N"-50/95/CCJ Brasma, 25 de outubro di1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. EXª que
em reooião ~ealizada nesta data esta Comissão
aprovou, nos termos do Projeto de Resolução n"
121, de 1995, que oferece, o Ofício "S" n" 128, de
1993, "do St. Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando ao Presidente do Senado Federal,
que o acórdão proferido no Mandado de Segurança
n" 20505-9/160, transnou em julgado em 18-11-91 ".
Cordialmente- Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constnuição, Justiça e Cidadania
OF. N" 51/95/CCJ Brasma, 25 de outubro de 1995
Senhor Presidenta,
Nos tarmos regimentais comunico a V. Exª que
em reunião realizada nesta data esta Comissão concluiu pelo arquivamento do Ofício •s• n<?. 2, de 1995,
"do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal comunicando ao ""Presidente· do Senado Federal que,
no Recurso Extraorâinário n<?. 166772-9/21 o, aquela
Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão
"aulônomos e administradores•, contida no inciso 1
do art. 3" da Lei n<?. 7.787, de 3~89".
Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
OF. NO 52195/CCJ Brasma, 25 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que
em reooião realizada nesta data, esta Comissão
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concluiu pelo arquivamento do ofício •s• n" 07, de
1995, do "Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do·
acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n'! 166772-9/21 0/STF, informando ainda que o
mesmo transitou em julgado."
Cordialmente, Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constnuição, Justiça e Cidadania
OF. N"- 53/95/CCJ Brasma. 25 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª
que em reunião realizada nesta. data, esta Comissão
rejeitou o Projeto de Lei do Senado n'! 17, de 1995,
de autoria da Senadora Benedita da Silva, que •autoriza o Poder Executivo a instih.ir, no ãmbito do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, delegacias especializadas em crimes raciais e dá
outras providências•.
Cordialmente. Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
OF. 54/95-CCJ
Brasília, 25 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
Aprovou o Projeto de Lei do Senado n" 69, de 1995,
de autoria do Senador Romero Jucá, que •attera a
lei n<?. 5.809, de 10-10-72, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço
da União e dá outras providências. •
Cordialmente, - Senador lris Rezende, PrE'7.
dente da Comissão de Conslliuição, Justiça e CiG~
dania.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com
referência aos expedientes que acabam de ser lidos,
a Presidência comunica ao Plenário que nos termos
do art. 91, §§ 3º e 52, do Regimento Interno do Senado, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da COfT1JOSição da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado
n'! 17 e 69, de 1995, e da Resolução n" 121, de
1995, sejam apreciados pelo Plenário.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, SenadorValmirCampelo.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 296, DE 1995
Altara dispositivos da Lei n<?. 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, estendendo o
direito à participação em atividades de
estágio.
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O Congresso Nacional decreta:
Art 1~0 caput e os§§ 1~e 2"- do art 1"- da Lei
n2 6.494, de 7 de dezembro de 19n, pasSam a vigorar com a seguinte redação:
"Art 1"- As pessoas jurfdicas de Direito
Privado, os órgãos da Administração Pública
e as lnstittições de Ensino podem aceitar,
como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos vinculados ao ensino público e particular.
§ 12 Os alunos do ensino tundainental
e dos cursos médios de educação geral deverão ser assistidos por entidades beneficentes, educacionais e promocionais devidamente conslituldas, de caráter filantrópico
e com _reconhecimento de utilidade pública,
na forma da lei.
§ 2"- Os estágios devem propiciar a
complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, exeçutados,
acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em
instrumentos de integração, em termOs de
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, cientifico e de relacionamenfo
humano, tendo como objetivo final a capacitação para o exercício de atividade regular
remunerada".
Art 2"- O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias, contado da data de
sua publicação.
Art 3"-- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 42.Revogam~e as disposições em contrário.
Justificação

Os projefos executados por entidades beneficentes, educacionais e promocionais com adolescentes a partir-dos 12 anos de idade, tendo em vista
prepará-los ao ingresso no trabalho, requerem alterações legislativas. Como é sabido, temos importantes ações que buscam capacitar o adolescente ao
exercício de atividade regular remunerada, de modo
a exercerem a sua cidadania e a serem úteis a si e à
sociedade. Não é preciso encarecer a relevância de
tais atividades na situação social brasileira, marcada
pelo desemprego, pelo subemprego, e, em especial,
pela falta de oportunidades de os jovens se integrarem ao trabalho, muitas vezes deixando para isso a
rua e as atividades ilegais. No entanfo, a nossa rígi- -
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da legislação dificulta o acesso às pessoas jurídicas
de Direito Privado, aos órgãos da Administração Pública e às Instituições de Ensino. A gama de preparação hoje atingida, entretanto, é muifo mais ampla.
Mais que isso, é internacionalmente reconhecido
que as pessoas 'jurídicas de Direito Privado, ao colaborarem com o Poder Público, na formação, tendem
a receber incentivos ou compensações. De outro
modo, permanecem escassas as oportunidades de
formação para o trabalho, com prejuízo para os seus
pretendentes e para a sociedade.
Desse modo, o presente Projefo propõe a alteração de alguns dispositivos da Lei n2 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, que trata dos estágios de estudantes dos cursos já mencionados e que ampliou
para os alunos de ensino especial esta experiência
vitoriosa para a integra~m entre a escola e o traba- lho por meio da Lei n2 8.859, de 23 de março de
1994. Várias restrições são introduzidas, porém,
neste Projeto, para evitar o aproveitamento inescrupuloso do trabalho de uma população tão vulnerável.
Tai mudança, com as necessárias salvaguardas, atualiza aqueles diplomas legais em face da
realidade social e ·económica brasileira, facilitando
esforços de organizações não-governamentais que
colaboram com o Poder Público em tarefas tão nobres.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1995. Senador Júlio Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N"- 8.859, DE 23 DE MARÇO DE 1994

Modifica dispositivos da Lei n•
6.494(1), de 7 de dezembro de 19n, estendendo aos alunos de ensino especial
o direito à participação em atividades de
, estágio .
.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1"- O artigo 1"- e o § 1 do ariigo 3"- da Lei n2
6.494, de 7 de dezembro de 19n, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1• As pessoas jurídicas de Direito
Privado, os órgãos de Administração Pública
e as Instituição de Ensino podem aceitar,
como estagiários, os alunos regularmente
matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.
§ 1"- Os alunos a que se refere o caput
deste artigo devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos de nível superior,

º

Outubro de 1995

803

ANAIS DO SENADO FEDERAL

profissionalizante de 2• grau, ou escolas de
educação especial.
§ 20 O estágio somente poderá verificar-56 em unidades que tenham condições
de proporcionar experiência prática na linha
de formação do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação da presente Lei.
§ 3Q Os estágios devem propiciar a
complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com
os curriculos, programas e calendários escolares.

(A Comissão de Educação .:.. decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto será publfcado e renieiiâo_à_ oomissão co_mpetente.
:.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado.. gue
será Udo pelo Sr. Primeiro Secretárià em exercfcio,
Senador José Eduardo Dutra.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI W 297, DE 1995
Dispõe sobre o transporte a granel,
por meio de conduto, de derivados de petróleo produzidos no Pais.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1Q O transporte terrestre, por meio de conduto, de derivados de petróleo entre as refinarias da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e as suas
bases nos centros de consumo será efetuado pela
própria Petrobrás, em conformidade coin o art. 177
da Constituição Federal. ·
··
Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3Q R~vogam-5~ as disposições em contrário.
Justificação
O uso de dutos para o transporte de granéis líquidos é extremamente importante, por proporcionar
condições, geralmente, as mais económicas.
Um sistema de transporte é constituído, basicamente, por vias, a saber: rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias e condutos; e veículos, que podem
ser: caminhões, trens, embarcações e aviões. No
caso dos conduto!>, o veículo é o próprio material
que se movimenta, ou seja, não há veículo transpor-

tador. Conseqüentemente, é provável que, para os
casos em que é possível o transporte por duto,
como o de minérios em suspensão ou o de petróleo
e seus derivados, tal modalidade seja a mais económica A assertiva toma-se verdadeira quando a distância e o volume a transportar justificam o custo do
empreendimento, que é elevado.
-O melhor modo de transporte é aquele que
apresenta o menor custo generalizado, considerado
como o soma1ório da amortização das vias, terminais e veículos e das despesas operacionais, incluindo mão-de-obra, combustível, seguros, avarias,
perdas e roubos e, ainda, do valor atribuído ao tempo gasto na operação. O fundamental é se obter os
menores custos para a sociedade, observando-se o
princípio da eficiência, que é um dos princípios gerais dos transportes.
·'·
A Petrobrás vem desenvolvendo, nos últimos
anos, intensivo programa de construção de oleodutos, interligando suas refinarias a diversas cidades
brasileiras. Referido programá, embora represente
elevado investimento a cargo da Petrobrás, significa
substancial redução dos custos de transferência, em
benefício do consumidor.
Presentemente, encontram-se em construção:
1) oleoduto ligando a Refinaria de Paulínia ás
cidades de Ribeirão Preto, Uberaba, Uberfãndia,
Goiãnia e Brasma;
2) oleoduto ligando a Refinaria Landulfo Alves
às cidades de Jequié e ltabuna;
3) oleoduto ligando a Refinaria do Paraná ás
cidades de ltajaí e Florianópolis_
_
Em_ fase de projeto, está o oleoduto que ligará
a Refinaria do Paraná à cidade de Londrina
A necessidade de se iitéentrvar a Petrobrás a
continuar aplicando seus recursos na construção de
oleodutos em favor da sociedade brasileira, assegurando-lhe o direito de operá-los, é o fator determinante da apresentação deste projeto de lei, que certamente merecerá a aprovação dos nossos ilustres
Pares no Congresso, cônscios de suas responsabilidades perante a Nação.
Sala dás Sessões; 31 de outubro de 1995. Senador Roberto Requiao.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA f?O BRASIL
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos;
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11 - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e
derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV -o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem assim o transporte, por
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de
·
minérios e minerais nucleares e seus derivados.
§ 12 O monopólio previsto neste artigo inclui os
riscos e resultados decorrentes das atividades nele
mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou
em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou
gás natural, ressalvado o disposto no art 20, § 1º
§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.
(A Comissão de Serviço de fnfra~f3stru
tum- decisão terminatiVa) · · -- -----

0 SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - O Projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OFfCIO PGR N!! 1.476
Brasflia, 27 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia do Projeto de Lei que dispõe sobre a
criação da Escola Superior do Ministério Público da
União, enviado ao Congresso Nacional em data de
19 de outubro de 1995, por meio da Mensagem
PGR nº3/95.
Devo registrar que a implantação da Escola
Superior representará instrumento imprescindível
para a profissionalização e o aperfeiçoamento dos
Membros do Ministério Público da União e, portanto,
da própria atuação institucional do órgão.
Assim sendo, para que o Ministério Público da
União obtenha sucesso e veja aprovada a proposta
em tela toma-se indispensável o apoio de Vossa Excelência, a quem solicito também, havendo aquiescência, orientar os líderes do Governo na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal a colaborarem
na tramitação urgente do projeto de lei.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente,
Geraldio Brindeiro, Procurador-Geral da República
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O ofício
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.'1º
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte
OF/GABIN!! 806
Brasma. 30 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Valdir Colatto, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, passa a integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão Mi~ de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga existente.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - Deputado Mlchel Temer, Líder
doPMDB.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será
feita a indicação solicitada
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 1 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
OF/GAB/1/N!! 807
Brasflia, 30 de outubro de 1995
- Senhor Presidente,
•
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Hélio Rosas, do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, passa a participar, na qualidade
de Trtular, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado Edison Andrino.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. ~ Deputado Michel Teiner, Líder
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será
feita a substituição solicitada
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Valmir
Camp'liO.

º

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N"-1.400, DE 1995
Solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda Pedro Malan sobre a
_dfvida dos Estadias e Municípios com
programas e/ou projetes financiadios com
recursos oriundios do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço- FGTS.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º-, da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda, Pedro Malan, o seguinte
pedido de informações:.
1) Qual o montante da dívida .dos Estados e
dos Municípios com programas e/ou projetas financiados com recursos oriundos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS)?
2) Que parcela dos 11% retidos do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o pagamento
das dívidas dos Estados e Municípios com o Tesouro Nacional, respectivamente, é destinada para abater as dívidas oriundas de recursos do FGTS?
3) Qual o impacto que a redução de 11 % (pencentual atualmente retido do FPE e do FPM para o
abatimento de dívidas dos (::staâos e Municípios
com o Tesouro Naciomil) para 9o/o ou 7% teria sobre
as dividas dos Estados e Municípios com os programas elou projetes financiados com recursos do FGTS?
4) Qual o percentual mínimo de retenção que
não acarreta prejuízo para o FGTS?
·
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1995. ·Senadora Júnia Marise, Líder do PDT.

(A Mesa para decislio.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento que acaba de ser lido será despachado
à Mesa, para decisão, nos termos do inciso III, do
art. ~16, doRegimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Projeto de Lei da Câmara n2 28, de 1993 (n" 3.072/89, na
Casa de origem), cujo parecer foi lido no Expediente, ficará sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11,
d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da
Resolução !1237, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Júli9 Campos) - A Presidência recabeu o Aviso n" 469, de 1995, de 26 do
corrente, do Presidente ·do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão n2 537, de
1995, adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária do Plenário de 25 do mês em curso, berri
corno dos respectivos Relalório e Voto que a fundamentam. (Diversos n'l-117, de 1995)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Projeto de Lei da Câmara n2 82, de 1994 (n" 4.130/93, na
Casa de origem), cujo parecer foi lido no Expediente, de acordo com o disposto no parágrafo único do

805

art. 254 do Regimento Interno, combinado com o art.
4" da Resolução n2 37, de 1995, fica aberto o prazo
de 48 horas para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que ele continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora·
dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio
Coelho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campala.
· ··
·
S. Exª dispõe de 20 minutos para seu pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Senadores, acredito que, nos dias de hoje, todos os
brasileiros, de uma forma ou de outra, têm conhecimento da monumental crise por que passa o selar
de Saúde em nosso País.
Mesmo que fosse possível ignorar as denúncias freqüentes dos meios de comunicação, que nos
bombardeiam com imagens e notícias de hospitais
inoperantes e caindo aos pedaços, com a crOnica
falta de remédio e com a corrupção que corre solta
em todo sistema, bastaria a qualquer t.m de nós demandar um simples exame ou um mero curativo num
desses centros da rede púbriCa, para conciuirrnos que,
desgraçadamente, a Saúde está falida no País.
Tenho acompanhado, com enorme interesse,
os esforços do Ministro da Saúde, nessa cruzada
quase santa, em busca de meios e soluções para
salvar e restaurar o sistema de Saúde brasileiro ..
Sua luta para conseguir a aprovação da Contribuição sobre Movimentação Financeira, o CMF, visando obter recursos para tirar o sistema de Saúde
do abismo, não deixa dúvida quanto às dificuldades
•
financeiras do seu Ministério.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, diante
desse quadro, causou-me indignação a notícia de
que o Brasil perdeu US$1 03 milhões do BIRD, destinados a financiamentos na área da Saúde, porque
houve. atraso na execução dos projetas e incompetência da burocracia estatal.
Segundo notícia veiculada pelo jornal Correio
Braziliense, em sua edição de ontem, 30.1 0.95, o
Banco Mundial teve que cancelar três contratos de
empréstimos de baixo custo para as ·áreas carentes,
porque não foram cumpridas etapas indispensáveis
a cargo do Governo brasileiro.
Além do mais, o País terá que desembolsar m;.
lhões de dólares para saldar a comissão de compromissos, prevista nas cláusulas dos contratos.
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Tada essa sinistra trapalhada veio à tona a
partir de auditoria do TCU (Tribunal de Contas da
União), destinada a apurar os custos financeiros de
atrasos na execução de projetas financiados com
créditos externos.
Segundo o Ministro Iram Saraiva, do Tribunal
de Contas da União, "é esterrecedor saber que empréstimos de baixo custo estão sendo cancelados
porque o Brasil não reuniu condições para cumprir
sua parte nos acordos".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo dados do TCU, os contratos cancelados tinham
por objetivo financiar os seguintes programas de
saúde pública:
1 - Controle de endemias no Nordeste onde o
Brasil deixou de receber ÜS$27 milhões;
'
.
2 - Controle da malária, cujas perdas foram calculadas em US$26 milhões;
3 - Programa de Saúde Básica no Nordeste
que perdeu a inacreditável soma de US$50 milhões.'
Sinceramente, Sr. Presidente, sinto-me extremamente constrangido com essa situação. ·Não é
possível que irresponsabilidades como essas venham a agravar, ainda mais, o estado de desespero
em que se encontra o nosso sisteroa de Saúde. Não
posso admitir que recursos destinados a salvar vidas
sejam perdidos por falta de operacionalidade dos órgãos respon~veis.
Razão tem o nobre Senador Coutinho Jorge ao
defender a criação de uma Comissão de Rscalização do Congresso, destinada a fiscalizar caSos
como esse. Aprovo, inteiramente, a idéia do digno
~presentante do Pará. Coulinho "Jorge, e, inclusive,
Já detenminei a minha assessoria um amplo estudo
com vistas a uma proposta nesse sentido.
No meu modo de ver, precisamos ter uma Comissão Mista Penmanente de Fiscalização para que
o. Congresso Nacional possa apurar, coibir e evitar
situações como essa que, além de prejudicar a população, compromete e imagem do País perante a
comunidade internacional. .
Fica aqui, Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu mais veemente protesto contra essa irrespo~lidade. Tenho o compromisso intransigente. de Sjudar e procurar soluções para a gravíssima
cnse que enfrentamos no setor da Saúde. Não pos·
so, entretanto, tolerar abusos como esse.
Peço providências urgentes ao Sr. Ministro da
Saúde, no sentido de apurar responsabilidades e
equacionar, sem demora, essas insustentáveis falhas, esse odioso desinteresse, que vem custando
preciosas vidas à Nação brasileira
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O Sr. Sebastião Rocha - Penmite-me V. Exª
um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Valmir
Campelo, associo-me as suas colocações, ao discurso proferido por V. Ex• na tarde de hoje. Também
convivo intimamente com o caos por que hoje passa
a Saúde no nosso País. Os membros desta Casa
sabem que sou médico e servidor público. Trabalhei
1O anos de minha vida em hospitais públicos e conheço muito bem a precária realidade por que passa
a Saúde no nosso País e a pouca atenção dispensada aos nossos doentes. Não só na área da Saúde,
mas praticamente em todas as áreas de atendimento social, quanto mais humilde Cidadão, mais sofrimento, mais desamparo. Rco entristecido ao tomar
conhecimento, através do discurso de V. Ex•, de ·que
o Brasil não terá essa contribuição, essa pàrceria do
BIRD com relação ao financiamento do nosso tão
precário setor Saúde, embora o Ministro da Saúde
venha lutando com muita garra, detenminação e entusiasmo para conquistar recursos tanto a nível nacional, quanto externo. Recentemente, em uma palestra, o próprio Ministro nos disse que aguardava a
assinatura desse convênio, a viabilização desse
convênio, mas agora V. Ex• nos infonma que o Brasil, talvez por irresponsabilidade do nosso sistema
burocrático, não atendeu aos requisitos e orientações, deixando, portanto, de trazer para o nosso setor
de Saúde essa soma significativa de recursos que
muito iria contribuir para amenizar o sofrimento daqueles que necessitam de atendimento público nessa área. Quero, portanto, rengr,atular-me com V. Exª
e entendo que nós, no Senado, temos que olhar
com muita atenção realmente para essas questões.
Espero que o Ministro, da mesma forma que pede V.
Ex•, tome as providências necessárias para - se
realmente houve falhas na burocracia ou em algum
outro setor do Ministério - punir os infratores. Se a falha é em outro órgão que não o Ministério da Saúde,
que o Presidente da RepúbUca venha a tomar as devidas ·providências, porque estamos votando a favor do
CMF, mas de certa fonma contrariados; estamos votando a favor em razão do apelo veemente do Ministro
e em razão da necessidade por que passa o setor, que
realmente necessita de um socorro nessa área de financiamento púbüco. Aqui fica o nosso sincero apoio a
V. Ex' e conte conosco nas ações que demandarem
desse seu discurso. Muito obrigado.
. O SR. VALMIR CAMPELO- Obrigado, nobre
Senador Sebastião Rocha Rco ml.ito feliz com a in- ·
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tervenção de V. Ex>-, pois, como disse, além de ser-.
vidor público, é médico atuante, é político e compreende perfeitamente o problema da Saúde em
nosso País. É ·realmente lamentável assistirmos a
uma devolução de recursos de mais de US$1 00 milhões, porque a burocracia do Governo impediu que
o mesmo cumprisse a sua parte. É lamentável esse
fato, pois o Nordeste muito necessita de assistência
na área da Saúde - e uma das partes do convênio se
referia ao controle de endemias e a outra parte se referia ao combate da malária-, o nosso povo, a classe
sofrida da nossa população tanto precisa desses recursos e dos hospitais públicos do Governo.
Então, fica aqui, mais uma vez, a minha revolta, o meu veemente protesto pelo fato de no momento em que o Ministro da Saúde vem a esta Casa
nos convencer da necessidade de aprovarmos a
Contribuição de Movimentação Financeira a ser empregada na área da Saúde do nosso País, dizendo
que não hã recursos, assistimos a uma denúncia
corno esta, em que o Brasil perde milhões de dólares porque a parte burocrâtica do Estado não funciona; fazendo com que esses recursos sejam perdidos.
Agradeço a interferência e o ,apoio que V. Exª
está nos dando. E lamento profundamente o ocorrido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing.
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR,-..VILSON KLEINüBING (PFL-SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, desde que
cheguei a esta Casa tenho me pautado pela defasa
dos interesses do meu Estado, mas também disse
que sempre ia lutar para o controle das contas públicas, do déficit público, do endividamento público e
da Administração Pública do País.
Como 50tJ engenheiro, trabalhei muitos anos
com computadores eletrõnicos, tenho um gosto e
uma admiração toda especial pela análise dos números e atá pela anâlise política desses números.
Na Comissão de Assuntos Econõmicos, tenho
acompanhado sistematicamente a posição do déficit
público brasileiro e da dívida pública brasileira
Hoje venho a esta Casas para trazer aos Srs.
Senadores algumas preocupações pessoais que
considero extremamente graves.
Depois do Plano Real, as receitas públicas no
· Brasil cresceram, em média, 40%, tanto para a
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União como para os Estados e Municípios, quer dizer, teoricamente não poderíamos estar vivendo
hoje situações corno a que temos encontrado na
maioria dos Municípios e Estados brasileiros. Dos 27
Estados, não acredito que tenha mais de cinco ou
seis que poderão pagar o 13'1 salário com receita
própria e sem empréstimos, mesmo com esse crescimento da receita.
Então, o que está havendo? Por que esse desnível e·esse déficit público no Brasil? Nunca se c;riou
tanto Município agora Ora, se o bolo é um só, e temos mais dois mil Municípios para dividir essa conta, é evidente que o Fundo de Participação, que é a
maior receita dos pequenos Municípios, está ficando
cada vez menor para a maioria
Hoje, em Santa Catarina, temos Município que
não recolhe um real de imposto e ele existe, tem
prefeito, sete vereadores. Tem uma receita própria
pura e simplesmente apurada por movimento econõ- ·
mico, mas não há o recolhimento de um real de imposto.
Os Estados ricos estão endividados com títulos
públicos que nós, aqui no Senado, simplesmente rolamos - 100%, 98%. É corno se daqui a pouco uma
fada surgisse do céu e dissesse aos Estados: "Olha,
está aqui o dinheiro, vá lá e pague os títulos públicos". Corno se um milagre fosse acontecer. Esse milagre não existe, porque os tomadores dos títulos
públicos são os poupadores brasileiros, as pessoas
que têm recursos para emprestar para o Governo.
Muitos Governadores deram aumentos reais em
cima de moeda forte.
Estamos chegando ao requinte, Sr. Presidente,
de ter Estados criando empresas no papel, que vão
vender debêntures no mercado para fazer endMdamento público sem passar pelo Senado, porque não
conseguem mais lançar titulas públicos, não conseguem rolar mais que 100%.
HoJe. na Comissão de Assuntos Económicos,
tivemos o caso de um .Estado brasileiro que já pediu
para rolar ARO. rolar antecipação de receita A esse
ponto estamos chegando às finanças públicas estaduais. A do Governo Federal não é diferente. O orçamento do ano que vem - tive o cuidado de examinar a orçamento do ano que vem - pouca coisa tem
de recursos livres. Agora, o que me deixa impressionado, por exemplo, é que esta Casa- a oossa Casa
- tem para o ano que vem um orçamento de R$1 ,5
bilhão; dobrou em dólar em três anos.
·Os Tribunais Superiores, R$4,4 bilhões; só o
Tribunal Superior do Trabalho, R$2,1 bilhões; os Tribunais Superiores têm· R$300 milhões para obras. O ·
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Ministro dos Transportes não teve esse recurso este
ano para cuidar de todas as estradas brasileiras.
Este ponto considero dramãtico.
Segunda questão: titulas públicos; Estamos
chegando ao limite. Os titulas públicos federais creSceram US$30 bilhões nos úHimos dois anos. Isto significa vinte anos de receita de Santa Catarina, que é
o quinto Estado em arrecadação de impostos no
País; juros sobre juros, juros sobre juros. Hã os títulos públicos estaduais na mesma situação, e isto o
Senado da República, no meu entendimento, é coresponsãvel porque se não podemos controlar os títulos públicos do Tesouro Nacional, pelo menos temos a missão constitucional de controlar os títulos
públicos estaduais. Nunca foi tão necessãrio exumar
a frase do ex-Presidente Tancredo Neves: "Estã na
hora de parar de gasta~'- Estã na hora de todos os
níveis de Governo pararem de gastar, até que se tenha o controle das contas públicos e juros civilizados
neste País.
Quero dar duas informações aos Srs. Senadores. A carga tributãria chegou a mais de 30%,-significa que um terço de tudo que se produz no Brasil vai
para impostos e conbibuições, fora a sonegação. Eu
disse, na sexta-feira, que daqui a pouco precisaremos fazer uma nova lei criando mais um povo brasileiro, para termos dois para pagar a conta dos três
níveis de Governo.
Os bancos estão captando juros a 3,20% no
CDS, ·qúe é o que paga para o poupador, e estão
emprestando a 7% ou 8% para descontar duplicata.
Quando que nos Estados Unidos e ria Alemanha 7%
é juro anual, aqui é mensal. Agora, estamos diante
de um dilema que é o Fundo Social de Emergência,
que, na verdade, é o fundo de estabilização financeira. Esse tunda é absolutamente necessãrio e tem
duas grandes virtudes: primeiro, impede que se gaste mais ou que se gaste errado por causa das vinculações, e, em segundo lugar, mantém o Plano Real
até que o Congresso Nacional possa fazer uma reforma fiscal e orna reforma da despesa do Governo
que dê equilíbrio às contas públicas.
O Sr. Júlio Campos - Permite V. Ex'- um aparte?
O SR. VILSON KLEINüBING - Pois não, Senador Júlio Campos, com todo prazer.
O Sr. Júlio Campos - Deixei a Presidência dos
trabalhos para vir a este plenãrio fazer um aparte a
V. Ex~ e parabenizã-lo pelo seu pronunciamento,
que, se contasse com a Casa cheia. seria o pronunciamento do mês, pela seriedade com que V. Ex•
. aborda o gravíssimo problema das finanças públicas
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da União, Estados e Municípios. De fato V. Ex'- tem
r&.:;n quando se retere ao crescimento real que
''nuve na receita dos Estados e Municípios e do próprio Governo Federal, após a implantação do Plano
ReaL Apenas citando um exemplo, no meu Estado,
Mato Grosso, num balanço divulgado neste final de
mês pelo atual Governador do Estado, Dante de Oliveira, a receita estadual cresceu, de janeiro a 15 de
outubro, 56% em relação ao mesmo período do ano
passado. Nossa receita chegou a R$701 milhões,
mais uma antecipação de receita feita, no valor de
R$145 milhões. Em compensação, o déficit hoje
estã em tomo de R$230 milhões; os gastos são
enormes; ninguém sabe onde estã sendo moido
esse dinheiro que o Pais estã pagando. Mensalmente o Secretãrio do Tesouro Nacional, Murilo Portugal, anuncia superãvit; o Secretãrio da Receita Federal, Everardo Maciel, também comemOra com' o·
espocar de champagne que o Brasil arrecadou mais
de R$6,5 bilhões, muito além do que estava previsto
no Orçamento do ano. No entanto, como V. Ex" realçou, todos os Estados e Municípios anunciam que
estão falidos. No caso dos Estados, apenas três têm
condições de pagar o décimo-terceiro, os outros
anunciam que estão quebrados. V. Exª anuncia - e
me surpreende - que o Governo Federal tem conhecimento da situação da receita real crescendo mensalmente nos Estados brasileiros. e, no entanto, jã
se fala em fazer renegociação das antecipações de
receitas que foram feitas no inicio deste ano, cujo
término contratual se darã em 31 de janeiro. As
AROs hoje somam cerca de R$2,9 bilhões nos Estados brasileiros, e alguns Governadores pleiteiam a
rolagem dessas antecipações por mais três ou cinco
~os ou sua inclusão na. .re~egociação global que o
Senado estã preparando na Comissão de Assuntos
Econõmicos, cujo Relator, Senador Carlos Bezerra,
quer fazer rolagem de dívidas estaduais - renegociadas de acordo com a Resolução do Senado aprovada há dois anos e implantada ainda quando Fernando Henriqué era Ministro da Fazenda O mais grave
é que se vai permitir a todos os Estados, que não
estão pagando coisa alguma do passado, novos empréstimos, riovas dívidás, para explodir nas mãos de
quem? Não sei o que estã ocorrendo nesta Casa
Realmente, ou a Comissão de Assuntos Econõmicos cumpre sua função especifica de acompanhar
essa situação de endividamento dos Estados e dos
Municípios, ou o Senado. vai ajudar a explodir o
País, porque hoje a situação estã de tal forma que
os Estados menos endividados não estão pagando
coisa alguma e jã querem fazer novas dívidas. E o
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Senado prepara projeto que jã estã quase pronto em
que desafia as autoridades monetãrias do País, dizendo que tem que rolar. tem que jogar tudo para
frente. Portanto, nobre Senador Vilson Kleinübing, V.
Exª é um baluarle, é o novo cavaleiro da esperança
·da moralização das finanças públicas deste País.
Meus cumprimentos, que Deus o abençoe e que os
nossos colegas eminentes Senadores se conscientizem para esse estado lamentãvel da situação financeira do Brasil, com o consentimento desta Casa, o·
que não deveria ocorrer. Muito obrigado.
O SR. VILSON KLEINOBING - Obrigado, nobre Senador Júlio Campos.
Complementando o apar:te com que V. Ex'- me
honrou, quero dizer que, no Orçamento do ano que
vem, as autoridades económicas do País fazem uma
proposta de pagamento de R$22 bilhões em juros,
só da dívida pública administrada pelo Governo Federal. t evidente que os funçionários do Ministério
da Fazenda não produzem dívidas nem despesas.
As dívidas e as despesas são produzidas pelos administradores pü:llicos. Esse5 R$22 bilhões são três
vezes o valor que, por hipótese, se aprovado, iremos
arrecadar com a contribuição do IPMF para a saúde
no Brasil.
No meu entendimento, numa época de estabilidade, não hã forma maís criminosa de concentração
de renda do que esta: retirar R$22 bilhões da saúde,
da educação, da moradia, da fome do povo brasileiro, para concentrar na mão de quem tem dinheiro
para emprestar ao Governo. Este é o país dos ]Uios,
o país onde as pessoas ganham sem trabalhar, tudo
porque, historicamente, temos o hábito de gastar o
dinheiro dos outros.

Parlamento; só após a aprovação vou poder lhe dar
o dinheiro. Eu. Chanceler da Alemanha, não posso
lhe dar, neste ano, esse recurso; só se estiver no arçamento e dentro do equilíbrio orçamentãrio que
qualquer nação civilizada tem que ter''.
Isso me preocupa e muito, mas não estou atrãs
de culpados. Gostaria, sim, que o Senado, Casa
pela qual busquei o voto em Santa Catarina para
representar meu Estado, começasse, além dos discursos que faiemos aqui todos os dias, a procurar
soluções; temos que cercear o gasto público; temos
que controlar o endividamento público, sob pena de
daqui a um ou dois anos perdermos a estabilidade
conquistada com tanto espírito público, com tanto
denodo pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Nunca este País teve tantas e tão boas oportunidades para crescer como agorà: temos prestígio e
capacidade çle buscar recursos baratos lá fora; investimentos estão vindo para dentro do Brasil; estabilidade de moeda; consciência nacional, vontade de
crescer; só temos que domar despesa pública e taxa
de juros. Se a economia rende 10%, 12% ao ano, o
dinheiro tem que render 1O% a 8% ao ano, no máximo.
Fui ao Banco do Brasil buscar um financiamento para uma empresa que não deve um real - é o
tipo de empresa que todo banco gosta de ter como
cliente: não tem dívida, não deve para ninguém, não
tem operação bancária É uma operação 63; essa
operação 63 é em dólares; a taxa de juros é de 30%.
Em banca-oficial, dólar mais 30% é muito mais do
que agiotagem. Alguma coisa estã errada Não podemos mais ficar assistindo a isso.

Quero citar apenas um exemplo, Senador Júlio
Campos: eu era prefeito da cidade de Blumenau,
quando recebi a visita do Chanceler Helmut Kohl uma visita sentimental a Blumenau. S. Exª foi conhecer nossa Igreja-matriz, cujo projeto foi doado à cidade pelo mesmo escritório de arquitetura de Berlim
que venceu co11Corrênciá pública para fazer o projeto da nova chancelaria na capital Berlim. Passei com
ele em frente à antiga Prefeitura de Blumenau, que
hã muitos anos havia sido parcialmente destruída
por um incêndio. Tinhamos um projeto para transformar essa antiga prefeitura num centro de cultura. o
Palácio da Cultura de Blumenau, com teatro a céu
aberto. Na oportunidade, pedi-lhe uma doação do
governo alemão de 200 mil marcos. Ele me disse:
"Prefeito, vou lhe dar os 200 mil marcos, mas com
um detalhe: primeiro tenho que inscrever essa doação no orçamento, que tem que ser aprovado pelo

O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex•
um aparta?
O SR. VILSON KLEINÜBING - Pois não, Senador.
O Sr. Sebastião Rocha - Senâdor Vilson Kleinübing, quero cumprimentã-lo e dizer que, no meu
entendimento, V. Ex' é um dos Senadores que detêm um dos maiores níveis de conhecimento nessa
ãrea económica, tributária e financeira. Vejo ternbém
que v. Ex• é praticamente uma voz que clama· no
deserto. Temos conversado bastante sobre isso e
tenho observado seus pronunciamentos nesta Casa
Parece-me que existe no Senado um grande acordo
que, embora abstraio, se materiaflza toda vez que
vêm a esta Casa matérias da natureza que V. Ex•
acaba de citar, como rolagem de dívidas de Estados
e outras coisas mais. E acredito que não por irresponsabilidade, mas compaixão, esta Casa acaba ·
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aprovando todas essas matérias, todas essas propostas que chegam aqui. Vejo que V. Ex• sempre levanta a voz, contesta, nos alerta e à Nação para o
perigo disso tudo. Portanto, congratulo-me com V.
Ex• e espero que sua voz comece a arrebanhar realmente mais ovelhas para essa luta Embora eu não
tenha grandes conhecimentos de economia, entendo perfeitamente que V. Ex• tem tpda a razão quando alerta a Nação para os perigos que todos corremos de a economia chegar a níveis impraticáveis.
Em relação ao Fundo Social de Emergência, V. Ex•
tem razão em parte: retiram-se recursos que V. Ex•
afirma poderiam ser mal-utilizados; mas o Governo é
que praticamente vai manipular esses recursos, usálos à sua maneira, o que, para nós, não garante que
tais recursos serão bem utilizados. Daí, talvez, a
grande contestação, a grande discordância, a grande divergência que há em torno do Fundo Social de
Emergência. Mui10 obrigado.•
O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Fundo virá ao Senado. Poderiamos inclusive aprimorar o projeto exigindo es5as informações, mas não impedir que seja aprovado enquanto o Congresso Nacional e o Poder Executivo
não concluírem uma reforma tributária decente e a
reforma do Estado, o custo do Estado.
Lembrem-se sempre: mais de 30% de tudo o
que o País produz se paga em impostos e contribuições. Para prestar que serviço à população? A Justiça que estamos prestando? Essa Saúde? O:ssa Educação? Esse sistema de transporte? Esse sistema
de segurança que estamos dando ao País? Meu
Deus do céu! O que se desconta de Imposto de
Renda na fonte, o que a classe média desconta de
Imposto de Renda para, depois, ter que cercar sua
casa, porque não tem segurança. é um absurdo! É
sobre esse tema que eu queria falar.
Ouvi dizer: "Ah! Mas o Fundo é inconstitucional!" Ora, inconstitucional é gastar mais de 60% da
receita em despesa e não ver nada acontecer. I nconstitucional é alguém ganhar mais do que o Presidente. Na Justiça. há vários funcionários que ganham mais do que o Presidente da República É inconstitucional e não acontece nada! Pelo menos, vamos fazer algo inconstitucional a favor do povo, já
que há tantas contra ele.
·
O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Exª me
permite um aparte?
O SR. VILSON KLEINOBING - Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Vilson Kleinübing, V. Exª faz UIJt pron.unciªmento
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que, tenho certeza absoluta, interfere no pensamento de cada um de nós e se harmoniza com as nossas preocupações. O Governo Federal, a meu ver,
comete um equivoco quando se lembra da preocupação com o equilíbrio do câmbio, com a taxação
dos juros de forma elevada para evitar o consumo, e
se esquece de um fator preponderante e turidamen- -tal, sem o qual nenhuma economia poderá viabilizarse: a produção. A produção agrícola a produção industrial, o comércio, os serviços, tudo isso, na verdade, gera, quando em funcionamento, os recursos
necessários não só ao funcionamento da máquina
de qualquer governo como ao funcionamento de
toda e qualquer economia de um país que se quer
desenvolvido, como é o caso do Brasil. Há poucos
dias, em um dos jornais de âmbito nacional, lemos
que a Alemanha, a que V. Ex• se referiu como sendo
uma das grandes potências do mundo, conseguiu
reequilibrar suas finanças e soerguer-se após a Segunda Guerra Mundial, da qual saiu trucidada, derrotada completamente pelas nações aliadas. Essa recuperação se deu graças, em primeiro lugar, à adoção de uma política voltada para o fortalecimento da
agricultura e, em segundo, à aprovação de uma reforma tributária Lamentavelmente, no Brasil, a agricultura, que sempre foi o sustentáculo da nossa economia, em virtude das altas taxas de juros que são
cobradas, ficou em segundo plano. E a reforma tri.butária, que também foi mencionada há poucos instantes por V. Ex•. é apenas um arremedo de_reforrna
tributária, que está sendo objeto de tramitação na
Câmara dos Deputados e que depois virá ao Senado Federal. Tenho certeza absoluta, Deputado ililson Kleinübing- V. Exª é um estudioso da matéria-,
de que, se o Governo Federal, do qual V. Ex• é também um dos Vice-Líderes mais atuantes nesta Casa
ouvisse as suas ponderações, e a sua equipe econômica estudasse melhor as preocupações aqui
suscitadas, o Brasil não estaria mergulhado na crise
em que se encontra e o endividamento não estaria
nesse patamar, pois o endividamento interno é alimentado pela própria taxa de juros imposta pelo
Banco Central. Se o Brasil ouvisse as preocupações
de V. Exª e as de todos nós, estaria numa situação
bastante diferente. Agradeço a V. Exª.
O SR. VILSON KLEINOBING - Agradeço o
seu aparte, Senador Antonio Carlos Valadares.
Concordo, em parle, com as ·observações que
fez, mas quero deixar claro que sempre tive consciência de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso - e acredito em Sua Excelência - é um homem
que tem visão do que deve ser feito no País e tem
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visão do que pode ser dialogado e negociado politicamente no Congresso Nacional.

Os nossos males são históricos. Antigamente,
dizia-se no Brasil: "Roubou, mas fez"; depois, diziase o seguinte: "Deixou dívidas, mas fez". Estou louco para ouvir outra frase: "Esse pagou as contas;
não fez dívidas, fez o que era possível e não enganou ninguém". Na hora em que o povo que nos elege tiver essa consciência. ou seja, a de dar valor ao
administrador público que não gasta mais do que
tem e que paga as contas - porque, se todos pagarmos as nossas contas, os juros vão cair, porque eles
não vão ter para quem emprestar - a situação do
País modificar-se-á
Sobre a agricultura, veja V. Exª que paredoxo:
de um ledo, os agricultores reclamam que não conseguem ter lucro; de outro, o Movimento dos SemTerra querem assentar pessoas numa atividade que
não dá lucro. Estamos vivendo o paredoxo da agricultura: 50 mil familias deixaram o campo, porque
ele dá prejuízo; e 15 mil querem ser assentadas
numa atividade que dá prejuízo. E serão assentàdos
com recursos públicos, porque é necessário pagar a
terra. dar o financiamento e assim p_or diante.
Eu queria trazer esses dados e dizer ao Presidente do Senado, as Sr"-s Senadoras e aos Srs. Senadores qu.e vou continuar acompanhando permanentemente essas informações. Mas está na hora
de o Senado brasileiro fazer o que fez recentemente
o Senedo americano: este proibiu os governos de
gastar, proibiu inciusive a Primeira-Dama dos Estados Unidos de propor um programa de saúde, porque não havia recursos para aquele programa sem a
geração de déficH.
Se queremos taxas de juros menores e um
país com moeda estável, temos que melhorar as
propostas que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está enviando a esta Casa. com coragem e
sem medo de _çfiscutir a _questão da estabilidade, a
questão do Fundo Social de Emergência; e controlar
as finanças públicas. Temos que fazer o povo brasileiro dizer o seguinte: "Esse administrador fez pouco, mas pagou as contas e não deixou dívidas para
que os outros pegassem duas ou três vezes mais do
que valia a obra que ele fez".
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Vilson Kleinübing, o Sr. Júlio Campos, 2!1- Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
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Durante o discurso do Sr. Vilson Klei. nübing, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campos, 2!1- V'10e-Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente. peço a palavra. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senedor Antonio Cartas Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PPSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, usando da taculdede que
nos confere o Regimento Interno da Casa, o SerJ_ado
Federal aprovou o Requerime-nto nº-- i .038, de nossa
autoria, que solicita o comparecimento a esta Casa
do Sr. Ministro da Fazenda. Dr. Pedro Malan, para
fazer os devidos esciarecimentos sobre as demissões ocorridas no Banco do Brasil, iniciadas no mês de
julho deste ano.
Sr. Presidente, a comunicação da aprovação
dessa proposição foi feita ao Sr. Ministro no dia 29
de agosto. Pelo Regimento Interno da Casa. S. Exa
teria um mês de prazo para responder positivamente
à convocação e dizer o dia em que aqui estaria para
prestar os esclarecimentos solicitados.
Entretanto, Sr. Presidente, somente no dia 13
de outubro - portanto, 14 dias após o término do prazo previsto no Regimento da Casa-. é que o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, através do seu interino, Sr. Pedro Parente, enviou o Aviso nº- 931, do Ministério da Fazenda, dirigido ao 1• Secretário doSenado Federal, Senador Odacir Soares, nos seguintes termos:
"Reporto-me ad Ofício nº- 1.333, dessa
1 Secretaria, referente à convocação do Sr.
Ministro para prestar informações perante o
Plenário dessa Casa sobre as demissões de
servidores anunciadas pelo Banco do Brasil.
2- A propósito, cabe-me informar a V.
Exª, consoante entendimentos mantidos
com- essa Casa. que, em virtude de convocações anteriores já acordadas e de compromissos de viagens internacionais previamente agendadas, não foi possível, ainda, o
comparecimento do Sr. Ministro."

ª

Não foi ele que enviou a
tinuo, Sr. Presidente: _

informa~o.

Mas oon-

"3 - Por oporiuno, gostaria de registrar
que o Dr. Paulo César Ximenes, Presidente
do Banoo do Brasil, compareceu à Cernis--
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são de Assuntos Econômicos do Senado
Federal em i 219/95, ocasião em que o assunto foi amplamente discutido com os Srs.
Senadores. ~
4 - Não obstante, coloco a assessoria
parlamentar deste gabinete à disposição de
S. Ex" para, oportunamente, acordar a data
para a realização do evento requerido.
Pedro Parente - Ministro de Estado da
Fazenda - Interino."
Sr. Presidente, não estou aqui para processar
nenhum Ministro de forma açodada. Entretanto, S.
Ex" o Ministro da Fazenda cometeu um erime de
responsabilidade, já que, convocado regularmente
pelo Senado Federal, de acordo com a legislação vigente, não cumpriu o prazo de seu comparecimento
a esta Casa e, além disso, treze dias depois do descumprimento !lo prazo, manda uma carta desse tipo,
desairosa, desrespeitosa com esta Casa, já que ao
Senado Federal cabe fiscalizar e ouvir as autoridades constituídas, principalmente Ministros de Estado, que comparecem normalmente ao Parlãmento
em qualquer democracia do mundo ocidental,
De forma, Sr. Presidente, que quero apresentar
o meu mais veemente protesto por essa atitude de
desconsideração com o Senado Federal - não para
com Antonio Carlos Valadares, um Senador de Sergipe, do Nordeste do Brasil, mas com a mais alta
Corte legislativa do Brasil -, desde quando, convocado, como disse, de forma regular, em obediência
aos trâmites legais, à Constituição e ao Regimento,
o Ministro não só não compareceu como, fora do
prazo, deu uma justificativa - não ele próprio, mas o
Ministro interino, Dr. Pedro Parente - que não convence nenhum de nós. Enfim, a convocação ocorreu
há quase dois meses, e S. Exª, depois de vencido o
prazo, não tem uma justificativa plausível e desconsidera o Senado Federal.
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~. que está
presidindo a sessão, que responde interinamente
pelo Presidente José Sâmey, tomasse as providências cabíveis, a fim de que tais fatos não voltassem
a ocorrer.
Aproveito a presença aqui do Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, que tem a maior consideração com os seus Colegas e com o Poder Legislativo, para solicitar a S. Exª que leve o meu protesto, o
mais veemente, por essa desconsideração descabida de um Ministro de Estado com o Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma explicação pessoal.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma
expficação pessoal. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, eminentes Colegas, lamento não ter podido, devido ao teor da comunicação, intervir no pronunciamento do eminente Senador Antonio Carlos
Valadares para prestar esclarecimentos, já que, a
esta altura, sou portador de uma palavra do Ministro
Pedro Malan.
Cheguei aqui - e convoco o testemunho da
Mesa, em homenagem ao Senador Antonio Carlos
Valadares - com a preocupação de examinar o oficio. Logo em seguida, após uma conversa com o
Vice-Lider Vilson Kleinübing, eu iria procurar o Senador Antonio Carlos Valadares para transmitir-lhe o
teor da minha conversa com o Ministro Pedro Malan.
Examinei o ofício - confesso, sinceramente,
que eu faria alguns reparos, por uma questão até
minha, de ordem pessoal -e solicitei à Mesa que o
sobrestasse, porque eu gostaria de conversar com o
Senador Antonio Carlos Valadares e adaptar esse
oficio à realidade daquilo que penso ser a relação do
Governo i:om o Senado da República, inclusive em
virtude da soficitação de um dos seus mais eminentes membros, o Senador Antonio Carlos Valadares.
Se posso me atribuir uma· culpa foi a de não ter conseguido falar imediatamente com S. Ex•.
Entrei hoje aqui às 2h30 da tarde. Quando cf1e.:
guei ao plenário, o Senador Vilson Kleinübing conversava com o Senador José Eduardo Outra. Procurêi pelo Senador Antonio Carlos Valadares e até fiquei em plenário para dar a S. Exª uma satisfação
de ordem pessoal. Dirigi-me à Mesa e, perante a Secretaria da Casa, examinei o teor do oficio. Tomei a
decisão, que julguei ser do meu dever como Líder,
de pedir o sobrestamento do oficio, para que eu pudesse conversar com o Senador Antonio Carlos Valadares.
E' agora, Senador Antonio Carlos Valadares;
quero dizer a V. Exª que, independentemente da comunicação, eu era portador de um convite do Ministro Pedro Malan, que teria imenso prazer em receber
V. Exª em uma audiência especial para lhe dizer, de
viva voz, as razões que estou alinhavando agora em
defesa exatamente dele, Ministro Pedro Malan.
~ Obviamente, também desci a detalhes, e essa
convocação, se não me engano, é de agosto deste
ano. O seu tema é a justificativa da demissão dos
funcionários do Banco do Brasil. Há o tempo mediando. Eu diria até que isso não colhe em favor dO
Ministério convocado. Mas, por outro lado, há um
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aspecto profundamente interessante: as últimas matérias que ternos lido a respeito das demissões no
Banco do Brasil mostram que hoje aquilo que pareceu, à primeira vista, uma maldição transformou-se
realmente numa bênção. Os funcionários do Banco
do Brasil, inteligentemente - quero dizer isso, pois
senti que muitos funcionário$ de valor deixaram o
Banco do Brasil -, hoje, através de negócios pessoais, de cooperativas que fizeram com o dinheiro
recebido do Banco do Brasil, até sentem a medida
adotada, a demissão, como altamente saudável.
Mas isso não vem à discussão. O importante quero fazer este registro agora, em homenagem a V.
Ex~. Senador Antonio Carlos Valadares- é que, na
condição de Líder do Governo, neste momento, estou transmitindo a V. Ex~ as palavras do Ministro Pedro Malan, todas elas do mais profundo respeito e
admiração por V. Exã
Lamentavelmente houve um problema de tempo. Fui convocado para uma reunião no gabinete do
Senador Gerson Camata, com vários Deputados Federais, com o Prefeito da Capital do Espírito Santo,
Paulo Hartung, e exatamente no momento em que
saí V. Ex• fez a sua comunicação.
Então, neste instante, dentro da nossa convivência, que é a mais amistosa e respeitosa possível,
eu pediria a V. Exi, Senador Antonio Carlos Valadares, que reencetasse esse assunto comigo. Poderíamos conversar, inclusive, vou transmitir-lhe o inteiro
teor das palavras do Ministro Pedro Malan, que esteve comigo. Sou portador de um convite de S. Exª
para uma audiência especial com V. Ex". Nessa
oportunidade, o Sr. Ministro poderá, de viva voz,
transmitir a V. Exi o que lhe estou diZendo neste instante. Invoco apenas, em obséquio da verdade, o
testemunho da Mesa de que a minha primeira preocupação e minha reação foi de pedir o sobrestamento do oficio, porque eu queria colocá-lo dentro daquilo .que julgo ser uma norma profundamente respeitosa entre o Governo e a Casa
Portanto,-comunico ao Senador Antonio Carlos
Valadares, com a minha maior estima e respeito,
que o Mirústro Pedro Malan não pôde vir e apresentou suas razões - evidentemente, quem as escreveu
foi o Dr. Pedro Parente. Asseguro a V. Ex•, com
todo empenho, que, de maneira nenhuma, da parte
do Governo, haveria qualquer desapreço não só por
esta Casa, que merece o maior respeito, mas principalmente por um Senador do porte e do tratamento
do Senador Antonio Carlos Valadares.
Restauro, neste momento, talvez, uma conversa que não tive tempo de cumprir por inteiro. Quero
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dizer ciaramente que, em nenhum instante, o Ministro Pedro Malan teve qualquer gesto de desapreço
ao Senado Federal e muito menos ainda ao Senador
Antonio Carlos Valadares. Tenho a incumbência de
transmitir um convite do Ministro Pedro Malan a S.
Ex•. e pretendo fazê-lo em conversa pessoal logo
após este registro.
São esses os esclarecimentos, Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Ser;>adores, que faço em homenagem ao
nosso ilustre Representante de Sergipe. Exalto o entrosamento altamente honroso que deve existir entre
o Senado da República e o Governo do País.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, tendo sido citado pelo nobre Senador Elcio Alvares e de acordo com o Regimento Interno,
eu gostaria de fazer uso da palavra
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Csrlos Valada,
res, para uma explicação pessoal, por cinco niinÚÍÍls. ·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Em primeirq lugar, transmito a V.
Ex•, Senador Elcio Alvares, que nós, Senadores que
compomos esta Casa, não ternos nenhuma preocupação com a cordialidade, com a gentileza, com o
cavalheirismo, com a conduta retilínea com que age
V. Ex• no Senado Federal. Representando o Goverrió, transmitindo informações solicitadas pelos Srs.
Senadores, da Oposição ou do Governo, V. Exi tem,
nesta Casa, conduta impecável, irrepreensível. Nada
ternos a opor quanto ao seu posicionamento.
Entre-mnto, nobre Senador Elcio Alvares, esta
Casa sempre recebeu da parte dos Ministros a
maior atenção: o Senador José Serra, hoje Ministro
do Planejamento e Orçamento, Já esteve, mais de
uma vez, no plenário do Senado; também o Ministro
da Saúde, Adib Jatene, aqui já esteve de forma mtito cordial. Entenderam-se com a Me8a e marcaram
a data em que deveriam comparecer. O Ministro Pedro Malan, no entanto, não agiu da mesma forma
Não estamos falando de V. Ex•, cuja conduta- volto
a dizer - é corretíssima. Referimo-nos ao Ministro
Pedro Malan, que poderia ter-se entendido com o
Presidente José. Samey, uma vez que a convocação
não foi de Antonio Carlos Valadares, nas de todo o
Plenário, de todos os partidos políticos que aprovaram aquele requerimento.
O entendimento não se deveria dar mediante
um assessor que S. Ex• se propõs a mandar para
marcar o encontro com o Plenário desta Casa. V.
Exi, como Líder do Governo, poderia ter sido consultado. Rcaríarnos satisfeitos se V. Ex• fosse o por-
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ta-voz do Ministro; ficaríamos muito honrado~ se fosse
Ex• o intermediário da vinda do Ministro a esta

v_

Casa

-

Em todo- caso,-cohfiamos nas providências
que V. Exª vai tomar junto ao Ministro para que S.
Ex" marque nova data a fim de comparecer a esta
Casa, que é a casa do povo brasileiro e que merece toda a consideração por parte das autoridades
federais.
Mui!o obriQado.
A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra como Uder.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Júlio CalllJoS) - Concedo a palavra, como Líder, à Senadora Júnia Marise.
A Presidência prorroga a hora do Expedi ente por
mais dez minu!os para que S. Exªs possam proferir
os seus discursos.
.Tem V. Ex• a palavra, Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~o da
oradora) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
Governo está empenhado em prorrogar o Fundo Social de Emergência, sob o falso argumen!o de que
essa medida seria fundamental para o equilíbrio financeiro do País. Entendemos .que esse argumen!o
não corresponde à realidade, porque se, por um
lado, a União será beneficiada, por outro lado, perderão os Estados. A perda para os Estados chega,
segundo estimativas, a R$884 milhões. O ganho da
União será de R$3,8 bilhões.
Esses números estão no relatório preliminar da
Comissão de Orçamento, publicado pela imprensa.
De acordo com esse relatório, o Governo resolveu
cortar R$60 milhões dos fundos constitucionais de financiamen!o do setor produtivo, e o fez num momen!o delicado para nossa economia, com um desemprego crescente que já atingiu cerca de 200 mil
pais de famílias nas principais regiões metropolitanas do País. Será que o Governo está cer!o quando diz que
negar a prorrogação do Fundo Social de Emergência é colocar em risco o Plano Real? Por que será
que todas as vezes que quer pressionar ÕCongresso para obter vo!os o Goveino usa esse tipo de argumen!o? Outro dia usou do expediente para pressionar a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, da Câmara, a aprovar a admissibilidade
da reforma administrativa Por acaso não haverá um
problema gerencial dentro do Governo ao invés de
um problema meramente finanoei ro?
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Nós, Parlamentares, não temos culpa se o Governo não consegue, por ele mesmo, cumprir seus
objetivos. Sou obrigada a reconhecer que o· Presidente do Congresso está cer!o quando observa que
_não se pode aceitar a inclusão de um fundo nas Disposições Transitórias da Constih.ição. Como nós, legisladores, podemos concordar com o Presidente da
República, quando Sua Excelência pretende desvirtuar o espírito da própria Constituição?
Ao invés de partir para alarmismos, o Governo
deveria ter tido o cuidado de impedir que o dinheiro
do Fundo Social de Emergência _fosse utilizado para
gas!os supérfluos. Vivemos em um País onde 35 milhões de pessoas passam fome, 13 milhões de
crianças não vão à escola e milhares de brasileiros
morrem rodos os anos nas filas dos hospitais por falta de atendimen!o.
Portan!o, nossa emergência maior é a miséria.
é a pobreza. Como posso, em sã consciência. como
_Líder de um partido comprometido com o combate à
_-:-miséria, constatar que o Fundo Social de Emergência, no passado, foi utilizado para pagar mudanças
de diplomatas para o exterior, para comprar goiabada para o Palácio do Planal!o e até cinco dúzias de
copos de cristal para presentear o Presidente dos
Estados Unidos? É correiO o Governo usar esse dinheiro .que, por direi!o, é do nosso povo pobre para
presentear o presidente da nação mais rica do plan~?

'
Tenho em mãos uma série de reportagens sobre o mau uso das verbas do Fundo Social de Einerg_ência. Trata-se de gastos sem nenhuma emergência. A Secretaria de Assuntos Eslralégicos, por
exemplo, comprou, com o dinheiro que deveria ser
aplicado na saúde, na educação e no bem-estar do
nosso povo, dez petecas, sete trancas para Fia! Uno
e 600 panos de pra!o. No dia 28 de agosto deste
ano, o Jornal do Brasil publicou uma lista de gas!os
que considero criminosos diante da gravidade dos
nossos problemas sociais.
Enquan!o homens, mulheres e crianças moram
em favelas e passam fome, o Governo gastou
R$1.709.683,00 com comida para animais. Só para
citar um exemplo: com esse dinheiro, gas!o de forma
discriminatória, o Governo poderia ter comprado, por
exemplo, 2.830.281 litros de leite tipo "C• para reforçar a merenda escolar de nossos astudantes, ou,
ainda, 341.936 rolos de esparadrapo para nossos
hospitais, ou construído talvez 34 escolas de primeiro grau.
··
Com caça e pesca, o Governo gas!ou nada
menos do que R$90.628,00. Com sementes, mudas
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e plantas, fo'ram consumidos R$558.913,00. No programa de governo do Presidente não havia, como prioridade, a previsão de nenhuma dessas verbas que estão sendo hoje desviadas do Fundo Social de Emergência para atender a outros setores do Governo.
Portanto, Sr. Presidente, ainda dentro dessa
análise, eu gostaria de citar um artig.9, _pUblicado no
jornal O Estado de S. Paulo, mediante o qual o jornalista José Casado lembrou muito bem que na conta do Fundo Social de Emergência transitam R$20
bilhões, volume de recursos que São Paulo, Estado
mais rico e mais populoso do Brasil, leva dois anos
para arrecadar em impostos. Sessenta e oito por
cento desse dinheiro o Governo usou para pagar a
sua folha de pessoal, sendo que metade serviu para
pagamento de aposentados e pensionistas. Ou seja:
o Governo transformou o Fundo Social de Emergência
em caixa de financiamento da Previdência Social.
Para a área social, onde deveria estar investida
a maior parte desSes R$ 20 bilhões, o Governo destinou rm.ito pouco. A educação, por exemplo, recebeu apenas 8,6% até o último mês de agosto:-Até
hoje, quase um ano depois de empossado, o Governo não construiu uma escola sequer, não pôs.em
prática um plano habitacional e não implantou um
programa de combate à fome.
Por isso, Sr. Presidente, sem dúvida alguma,
somos contrários à aprovação dessa proposta do
Governo para aprovação da prorrogação do Fundo
Social de Emergência
...
Mais do que isso: lamentamos que, tranScorridos mais.de 18 meses de execução do atual Fundo
Social de Emergência, o Governo ainda lance mão
de expedientes casuísticos para enfrentar os desequilíbrios das contas públicas.
Temos aqui recortes publicados pelos jornais
de todo o País, de circulação regional e nacional, divulgando matérias e denunciando o mau uso dos recursos do Fundo Social de Emergência
Será que o Presidente Fernando Henrique pretende continuar a desviar os recursos do Fundo Social de Emergência, a dar-lhes a mesma destinação
dada até agora?
, O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre
Senadora Júnia Marise, o discurso de V. Ex" teria
que ter sido feito após a Ordem do Dia, com o prazo
de 50 minutos, para que esta Casa pudesse conferir
o brilhantismo da fala de V. Ex".
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, como Uder, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, Senador Júlio Campos, Sr% e
Senadores, gostaria de manifestar minha estranheza,
minha consternação diante da decisão tomada pelo
Juiz Darei Lopes Beraldo, da Vara Distrital de Pirapozinho, que, acatando as denúncias formuladas
pelo Promotor Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, acabou
por decretar as prisões de líderes do Movimento dos
Sem-Terra, em especial a prisão de Diolinda Alves
de Souza e Márcio Barreto, que se encontram no
Complexo Penitenciário do Carandiru.
Sr. Presidente, na manhã de hoje, juntamente
com o Deputado Federal João Paulo Cunha, visitamos na penitenciária feminina do Carandiru a Sr"
Diolinda Alves de Souza, de apenas 25 anos, que se
encontra muito preocupada em função de uma operação de hérnia que o seu filho, de apenas dois
anos, está na iminência de sofrer.
Sr. Presiderrie, qual a acusação formulada e
acatada pelo juiz? Foi decretada a prisão preventiva
com base no art. 288, parágrafo único, do Código
Penal, segundo o que está expresso neste mandado
de prisão. Nome da vítima: a coletividade.
Ora, Sr. Presidente, estará a coletividade realmente ameaçada pelo fato de trabalhadores, sem
possibilidades de sobrevivência, tentarem ocupar
terras vazias, desocupadas, ilegais, terras devolutas? Nenhum juiz ou promotor jamais determinou a
qualquer fazendeiro que tivesse sido responsável
pela grilagem de terras em larga escala, naquela
mesma região do Pontal do Paranapanema, um
mandado de prisão. No entanto, eis que trabalhadores sem terra, por estarem apontando a necessidade
da realização da obra que o próprio Pres.idenfe do
Incra, Francisco Graziano, entende como a mais importarrie obra inacabada deste País, a reforma agrária, têm a sua prisão preventiva decretada Isso, no
exato momento em que o Presiderrie do Incra diz estar tomando providências para acelerar as desapropriações e os assentamerrios; no exato momento em
que o próprio Governador Mário Covas se diz disposto a ir ao Pontal do Paranapanema e agilizar
uma solução que atenda tanto aos anseios e reclamos dos trabalhadores sem terras, quanto daqueles
que se dizem proprietários de terras ainda em disputa, que dizem procurar também um entendimento.
Aliás, isso já foi dito por diversas autoridades da região, inclusive pelo Prefeito de Presidente Prudente,
que expressou publicamente - inclusive a mim próprio, quando ali estive há um mês - que os proprietários da terra em disputa gostariam de ter as suas terras regularizadas na área; para tanto, estariam dispostos a ceder pelo menos 30% daquilo que com- .
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preendem como de sua propriedade para que possa haver um entendimento e a rápida aceleração
dos assentamentos. Entretanto, pressionado por
alguns grandes proprietários de terra da área, eis
que esse juiz, acatando denmcia formulada por
esse promotor, acaba por decretar uma prisão
dessa ordem.
Estava a Sr" Diolinda Alves de Souza em
uma cela de dois por três metros, extremamente
fria, considerada de alta segurança, porque havia
a recomendação de que ela pudesse ser pessoa
perigosa.
Como pode essa moça. aos 25 anos, frágil,
preocupada com a saúde de seu filho, estar sendo
uma ameaça à coletividade?
Faz-se necessário que o Presidente da República, que o Governador Mário Covas e que todo o
Congresso Nacional se manifeste, porque não é à
toa que esse ato está tendo ~percussão internacioobservam a necessinal. É o ato daqueles que
dade e a urgência de se realizar a reforma agrária
neste País. Inclusive, há poi.x:os dias, uma J)essoa
da sabedoria e do conhecimento do sociólogo e Senador Darcy Ribeiro, ao falar sobre o Movimento dos
Sem-Terra. disse da importáncia, até para o Governo, de existir um inovimento como àsse, para, pacificamente, alertar sobre a necessidade de se fazer
justiça neste País.
Chega de sermos campeões mundiais da desigualdade! Isso é um absurdo! É iSSQ que envergonha o País e não os trabalhadores sem terra, simples, que estão a dizer, como fizeram hoje, aos seus
próprios companheiros: "Tenham calma, estamos
certos de que haverá de se fazer a reforma agrária
Estejam calmos lodos, porque temos a razão. Não
adianta prender um líder dos trabalhadores sem terra. Se querem dois líderes de trabalhadores sem terra, basta prenderem mais um. Se querem três, basta
prenderem mais um•.
Assim agem, infelizmente, os que não têm sensibilidade para_uma das quesli'les mais sérias e graves da História deste País.

não

A SRA. JÚNIA MARISE - Permite-me V. Ex"um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Com muita honra
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Não são
permitidos apartes, nobre Senadora Júnia Marise.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra

É lido e aprovado o seguinte:

Outubro de 1995

REQUERIMENTO~ 1.401, DE 1995
Senhor Presidente,
A Comissão Especial Temporária Interna, criada através do Requerimento nº- 201/95, destinada a
' "elaborar e apresentar Projeto de Resolução reformando o Regimento Interno", de conformidade com
o artigo 76, § 1•, alínea a do Regimento Interno do
Senado Federal, requer a Vossa Excelência a prorc
rogação, até o dia 15 de dezembro de 1995, do prazo concedido a este órgão técnico.
Justificamos o presente requerimento em virtude da matéria estar em tramitação na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Brasília, 25 de outubro de 1995. - Senador
Ney Suassuna, Presidente - Lúcio Alcãnlara, Relator- Waldeck Omelas- Luiz Alberto de Oliveira
-José Eduardo Outra - Gerson Camata - Mauro
Miranda.
O SR. PRESIDENTE (JI]io Campos}- Aprovado o requerimenlo, será cumprida a deliberação do
Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•1.402, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do Requerimento Interno
do Senado Federal, através da sua Mesa Diretora. as
seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es1ado da Agricultura, ,Abastecimento e Reforma Agrária, relacionados ao Estado de Rondônia:
1 - Quais os imóveis declarados de interesse
social para fins de Reforma Agrária, no periodo de
janeiro de 1994 a outubro de 1995, informando a
sua denominação, área. município?
2 - Desses imóveis, quais os que foram efetivamente desapropriados, informando as indenizações relacionadas à terra nua e às benfeitorias, discriminadamente?
3 - Dos imóveis desapropriados, quais gerec
ram Projetas de Assentamento, informando a denominação do Projeto, área, nº- de lotes demarcados;
quantidade de km de estradas implantad_as; nº- de
salas de aula construídas; quantidade de postos de
saúde; quantidade de famílias assentidas por Projeto; se as ações de saúde e de educação estão funcionando regularmente nesses Projetas de Assenlac
mento; qual o montante dos recursos financeiros
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aplicados, em cada Projeto, nos componentes de infra-estrutura básica (estradas), educação, saúde, assistência técnica e crédito rural?
4 - Que motivos estão dificultando ou impedindo a desapropriação de imóveis declarados de interesse social para fins de Reforma Agrária e ainda
não desapropriados?
5 - Em relação aos Projetas de Assentamento
criados até o exercício de 1993, qual o déficit de
cada um na oferta de infra-estrutura básica (estrada,
escolas, postos de saúde e armazéns, principalmente).
Justificaçao

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República em recente reunião ministerial, determinou que
a Reforma Agrária fosse prioridade nas ações do
Governo.
No entanto, a realidade no Estado de Rondônia
é bem diferente.
Boa parte das áreas declaradas de interesse
social, para fins de Reforma Agrária, não foram desapropriadas.
·
Ações desaproprialórias impetradas estão paralisadas, num flagrante desrespeito à Lei Coinplementar n2 76/93.
Os Projetos de Assentamento em regime de
implantação há mais de 1O anos carecem de investimentos de infra-estrutura básica, de ações promocionais na área de saúde, de educação, de assistência técnica, de crédito rural, proporção necessária
para que esses permitam a reforma na qualidade de
vida dos agricultores assentados.
A dívida do Governo Federal com os assentamentos existentes em Rondônia é signilici!tiva,
numa total contradição à dita prioridade manifestada
pelo Governo Federal. ·
· ··
·
O quadro regional nesta área é por demais
preocupante, principalmente quando se verifica regiões que estão conturbadas, como a de Campo
Novo/Buritis, em que posseiros conflitam-se uns
com os outros e grileiros expulsam posseiros de
suas posses, já tendo havido, inclusive, mortes,
como conseqüência do retardamento na solução
deste problema, apesar de já se ter decretado vários
imóveis de interesse social para fins de Reforma
Agrária
Enquanto isto, as desapropriações que deveriam ser consumadas não o são pela falta de ação
do Incra ou pela ação contrária do Ministério Público
Federal e da Seção Judiciária da Justiça Federal em
Rondônia, por razões que precisam ser conhecidas
e explicadas.

São essas as juStificativas que estão orientando o presente requerimento. - Senador Emandes
Amorim, Quarto Secretário.
·
_.

(À M_esa para decisr.o.)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão
nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n2 1.157, de 26 de outubro de 1995, que "dá
nova redação ao art 2~ da Lei n2 8.844, de 20 de janeiro de 1994".
· De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termoS dos §§ ~ e 5" .do art. 2~ da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Marluce Pinto
Gilberto Miranda

Coutinho Jorge
Humberto Lucena
PFL

Hugo Napoleão
Waldeck Omelas

Francelina Pereira
Edison Lobão
PSDB
José lgnácio Ferreira

Jefferson Peres
PP

Bernardo Cabral

João França
PPR

Leomar Quintanilha

Esperidião Amin

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
BenitoGama
Antonio Ueno
Átila Uns
Roberto Pessoa
PMDB
Elcione Barbalho
RitaCamata
'
·PSDB
Ayrton Xerez
Danilo de Castro
PPB
Felipe Mendes
Benedito Guimarães
BL(PSB-PMN)
Basco França
Raquel Capiberibe
PCdoB
Inácio Amuda
Sérgio Miranda
De acordo com a Resolução 11'1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tfami.
tação da matéria:
Dia 31-1 0-95- designação da Comissão Mista
Dia 1"-11-95 - instaiação da Comissão Mista.
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Até 1"-11-95 - prazo para recebimento de
Até 1"-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer •
sobre a admissibilidade.
sobre a admissibilidade.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
Até 25-11-95 -prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.158, de 26 de outubro de 1995, que "dis~.
O SR. PRESIDENTE (JúiioCampos) -O Sepõe sobre o pagamento dos servidores civis e milita- - nhor Presidente da República editou a Medida Provires do Poder Executivo Federal, inclusive suas au- . sória n~ 1.159, de 26 de outubro de 1995, que "altera dispositivos da Lei n" 4.024, de 20 de dezembro
tarquias e fundações. bem cerno dos empregados
de 1961 , e dá outras providências".
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências".
De acordo cem as indicações das lideranças, e
De acordo cem as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 40 e 52 do art 2• da Resolução no
nos termos dos §§ 4l' e 52 do art 2º- da Resolução no
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in1/69-CN, fica assim censtituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a maléria:
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

SENADORES

Suplentes
PMDB

Coutinho Jorge
Ronaldo Cunha Uma

Carlos Bezerra •
Gilvam Borges PFL

Francelina Pereira
José Alves

Vilson KleinObing
Hugo· Napoleão

José lgnácio Ferreira

PMDB
RamezTebet
Coutinho Jorge

Roberto Requiâo
Ney Suassuna
PFL

Lúcio Alcântara

Hugo Napoleão
Waideck ameias

Sebastião Rocha

Lúcio Alcântara

PSDB

Suplentes

Titulares

João Rocha
José Biance
PSDB

PDT
Darcy RibeirÇJ
PT
Eduardo Suplicy

Artur da Távola

PTB

Benedita da Silva
DEPUTADOS

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Roberto Pessoa
Arolde de Oliveira
Jonival Lucas
João Ribeiro
PMDB
Jorge Wilson
Zila Bezerra
PSDB
Adroaldo Streck
Eduardo Mascarenhas
PPB
Jair Bolsonaro
Benedito Guimarães
PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
PV
Gilney Viana
Fernando Gabeira

Emilia Fernandes

Luiz Alberto Oliveira
PSB

Titulares

De acerdo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31-1 0-95- designação da Comissão Mista.
Dia 1"-11-95 - instalação da Comissão Mista.

Ademir Andrade
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Marilú Guimarães
Arolde de Oliveira

PaesLandim
PauloUma .
PMDB
Marisa Serrano

Mauricio Requião
PSDB

FlávioAms

Salvador Streck
PPB

Nelson Marchezan

Jarbaslima
PFL'

RobsonTuma
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PT

Augusto Viveiros

Mauricio Najar

Jaques Wagner

Arlindo Chinaglia

De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31-1 0-95- designação da Comissão Mista
Dia 1"-11-95- instalação da Comissão Mista
Até 1"-1 Hl5 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emijir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10"11-95 - prazo final da Comissão Mista
Até 25-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 1.160, de 26 de outubro de 1995, que "altera a redação de dispositivos das leis n% 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de
1994, para instituir os Décimos Incorporados; e dá
_
outras providências".
De acordo com as indicações.das lideranças, e
nos termos dos §§ 4l! e. 5" do art 22 da Resolução nQ
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Nabor Júnior
Humberto Lucena

Carlos Bezerra
Ney Suassuna
PFL

Nestor Duarte

Zaire Rezende
PSDB
Antônio Aureliano

José Alves
Carlos Patrocínio
PSDB

PPB
Adhemar de B?rros Filho

Giovanni Queiroz
Bl(Pl-PSD-PSC)

Marqui nho Chedid
Ronivon Santiago
De acordO' com a Resolução n21, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami...
tação da matéria:
Dia 31/1 0/95- designação da Comissão Mista
Dia 1"111/95 -instalação da Comissão Mista
Até 1"111/95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10/11/95- prazo final da Comissão Mista
Até 25/11/95 -.prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisóría n•1.161, de 26 de outubro de·1995, que •organiza e disciplina os Sistemàs de Controle Interno e
de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4l! e 5" do art 2" da Resolução nQ
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Coutinho Jorge .
Ronaldo Cunha Uma

Gilberto Miranda
Fernando Bezerra
PFL
Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas
PSDB

PP
João França
Suplentes

PPR
Epijacio Cafeteira

Bloco (PFL-PTB)
Átila Uns

Teotonio Vilela Filho

Beni Varas

DEPUTADOS

Manoel Castro

Suplentes
PMDB

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Roberto Freire

Titulares

Eraldo Trindade

PDT
Miro Teixeira ·

. lúdio Coelho
PPS

Bernardo Cabral

Adroaldo Streck

Titulares

JoséBianco
Vilson Kleinlibing
Jefferson Pere5

PMDB

Lucídio Portella
PDT

Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro
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DEPUTADOS
Titulares

PTB

Suplentes

Luiz Alberto Oliveira

Bloco (PFL-PTB)
José Jorge
Ricardo Barros

DEPUTADOS

Arolde de Oliveira
Júlio Cesar
PMDB

Suplentes

Titulares

Bloco (PFL-PTB)

Jorge Wilson

José Múcio Monteiro
Eliseu Moura

Alexandre Santos

Alberto Goldman ·

Eurico Miranda

Luiz Carlos Hauly

Carlos Nelson

.Arlindo Porto

Osório Adriano
Benedito de Lira

PSDB
Emerson Olavo Pires
PPB
Benedito Guimarães

BL(PSB-PMN)
Sérgio Guerra

JoãoColaço

PPS

PCdoB
Sérgio Miranda
Lindberg Farias
De acordo com a Reso~ção nº-1, de 198~N.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
·
Dia 31/1 0/95- designação da Comissão Mista.
Dia 1º/11195- instalação da Cpmissão Mista.
Até 12/11195 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10/11/95- prazo final da Comissão Mista.
Até 25/11195 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 1.162, de 26 de outubro de 1995, que "altera a Lei nº-8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 49. e 5º- do art 22 da Resolução nº118~N, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
-

Titulares

Suplentes
PMDB

Gerson Camata
Mauro Miranda

RamezTebet
Ronaldo Cunha Uma
PFL

João Rocha
José Agripino

Guilherme Palmeira
JoséBianco
PSDB

Carlos Wilson

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
Gilney Viana
De acordo com a Resolução nº- 1, de 198~N,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31/1 0/95- designação da Comissão Mista.
Dia 1º/11195 - instalação da Comissão Mista.
Até 1"/11/95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
· Até 10111/95 ~.prazo final da Comissão Mista.
Até 25/11/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 1.163, de 26 de outubro de 1995, que "dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano
de Seguridade Social do servidor pLblico civil ativo
dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 49. e 5º- do art 22 da Resolução nº1/89-CN fica assim constituída a Comissão Mista incumbida' de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Geraldo Melo

Carlos Bezerra
Ney Suassuna

.Benedita da Silva

JoséBianco

PT
Eduardo Suplicy

Roberto Campos

Júlio Redecker

Ronaldo Cunha Lima
Coutinho Jorge
PFL
Carlos Patrocínio
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Francelina Pereira
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Hugo Napoleão
PSDB

Artur da Távola

PSDB
Lúdio Coelho

Jefferson Peres

Geraldo Melo
PP

Bernardo Cabral

João França

PSB

PPR
Levy Dias

Ademir Andrade

Epitacio Cafeteira

PPS

DEPUTADOS

Roberto Freire
DEPUTADOS
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jairo Carneiro
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Vicente Pires Franco
PMDB
Nilton Baiano
Remi Trinta
PSDB
Pimentel Gomes
Jorge Anders
Titulares

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Abelardo Lupion
Eliseu Moura
Hugo Rodrigues da Cunha Jonival Lucas
PMDB
Ivo Mainardi
Orcino Gonçalves
PSDB

Antônio Aureliano
PPB

PPB
'

Jair Bolsonaro

Célia Mendes

Hugo Biehl

PSL
Miro Teixeira

PT
Jaques Wagner
Arlind9 Chinaglia
De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31/10/95- designação da Comissão Mista.
Dia 1'l/11 195 -instalação da Comissão Mista,
Até 1"/11/95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10/11/95- prazo finai da Comissão Misfa.
Até 25/11/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n.. 1.164, de 26 de outubro de 1995, que "dispõe sobre crédito rural, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4"- e 5" do art 22 da Resolução nº1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Flaviano Melo
Gerson Camata

Nabor Júnior
Gilvam Borges
PFL

Vilson Kfeinübing
Hugo Napoleão

Augusto Nardes
PDT

RobsonTuma

Titulares

João Maia

Joef de Hollanda
José Bianco

Giovanni Queiroz
BL(PL-PSD-PSC)

Eujácio Simões
Roland Lavigne
De acordo com a Resolução nº- 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 31/1 0/95- designação da Comissão Mista.
Dia 1"'i 195 - instalação da Comissão Mista.
Até 1"111/95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
'
Até 10/11 195 - prazo final da Comissão Misfa.
Até 25/11/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --Serão feitas as devidas comunicações à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passase à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº- 39, de
1995 (nº- 6/95, na Câmara dos Députados),
de iniciativa do Presidente da República,
que altera o § 12 do artigo 177" da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº- 507, de 1995, da Comissão
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- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favorável, com cerrações formais, em
obediência à técnica legislativa
(Segundo dia de discussão.)
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam mérito, assinadas por um terço,
no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, o segundo dia útil de discussão.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n2 39, de 1995, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deliberativa para prosseguimento da discussã~
. .
O SR. PRESIDENTE (Jt)lio Campos) -Item 2:

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n'! 40, de
1995, de autoria do Senador Antônio Carlos
Valadares e outros Senadores, que dispõe
sobre a instituição de contribuição social
para o financiamento das -ações e serviços
de saúde, tendo
Parecer, sob n2 667, de 1995, da Comissão
- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo
turno.
(Segundo dia de discussão.)
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no arl 363 do Regimento Interno, a matélia constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, quando poderão ser oferecidas emendas
que não envolvam mérito, assinadas por um terço,
no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, o segundo dia útil de discussão.
·
·
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição nº- 40, de 1995, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão ordinária deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Volta-se
à lista de oradores_
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cessão do Senador Bernardo Cabral.
S. Exª dispõe de 50 minutos.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB~PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores, aguardada com muita expectativa,
por sua notória impor!éncia, a proposta de reforma tributária veio ao Congresso apresentando poucas
mudanças, do ponto de vista da abrangência do
tema. Entretanto, com um teor suficientemente forte
para demonstrar que a questão tributária será sempre um ponto de permanentes discordâncias entre
as várias instâncias do poder público, e entre estas
e os contribuintes, vale dizer, a sociedade.
De qualquer modo, atingiu-se hoje no País
quase um consenso de que é imperioso e urgente a
reforma do sistema tributário nacional. Pois, afinal,
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, suas distorções são gritantes, favorecendo a manutenção da
.. inócua concentração de renda que caracteriza nossa
estrutura ·sócio-econõmica e que faz com que nos,
sas alividades produtivas e o próprio desenvolvimento do Pai~. não tenham conseguido avançar tanto quanto possível e desejável, não se compreendendo, portanto, que, justamente no momento em
que se desenvolve um processo de estabilização
econõmica, esse sistema continue a apresentar tais
deficiências.
A ninguém passa despercebido, por exemplo,
que há hoje no País uma excessiva concentração da
carga tributária Nossa população economicamente
ativa situa-se alualmente em tomo de 65 milhões, e
o número de contribuintes não atinge sequer 12%
desse total (menos de 8 milhões). Das cerca de 3
milhões de empresas existentes no Pais, menos de
100 mil são responsáveis por .80% da arrecadação
total do Imposto de Renda.
Por seu turno, a sonegação e a evasão fiscais
são reconhecidamente enormes .e a falta de_verdadeiras políticas agrícola, industrial, de comércio exterior e, espe_cialmente, de desenvolvimento regional
tomam confusos, complexos e, em certa medida, até
injustificáveis algumas isenções, trafamentos preferenciais, subsídios e incentivos, destinados à implementação de investimentos setoriais e regionais.
Tendo-se, ao mesmo tempo, uma base tributária estreita e gravada de modo injusto com alíquotas nominais muito elevadas.

Particularmente, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, temos um elevado õnus tributário sobre os
assalariados e o consumo, que se toma maior ainda
pelo nível insuficiente de investimentos sociais do
Estado em áreas prioritárias, o que determina que o
trabalhador tenha de despender parte substancial do
seu salário em transporte, educação e saúde.
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Reclama-se, com toda razão, da elevada participação de impostos e. contribuições em cascata,
como o PIS/PASEP, Cofins, o IOF e o ISS, e, agora,
o denominado CMF (Contribuição sobre Movimentação Financeira), que reeditará o extinto IPMF, para
atender às necessidades da área da Saúde, tendo
esta, neste caso, uma forte justificação social. Mas
todas sendo objetivamente capazes de estimular a
inflação, por distorcerem a alocação de recursos da
economia, ao incidirem sobre receitas, faturamento
ou valor das transações, além de onerarem demasiadamente nossas exportações, bem como grande
parte dos investimentos produtivos.

Os impostos indiretos (IPI, ICMS, ISS etc.), por
sua vez, representam cerca de 70% da arrecadação
tributária global. Uma carga francamente extraordinária, se comparada com a média de 30% correspondente aos países industrializados. Tendo-se, assim, uma clara idéia da extrema regressividade de
nosso sistema tributário, que perversamente faz com
que os mais pobres paguem mais impostos dos que
os ricos. Enfim, uma distribuição inconcebivelmente
desigual da carga tributária.
A maior prova disso, Sr. Presidente, Sr% ·e Sffi.
Senadores, nós temos no caso, por exemplo, do
chamedo Imposto sobre Grandes Fortunas, que foi
incluído no elenco tributário da Constituição de 1988
pelo SS!JdÇlSO, então. Deputado, Antônio Mariz, e depois teve a sua regulamentação estabelecida num
projeto de lei complementar que, aprovado no Senado, dorme nas gavetas da Câmara dos Deputados,
não tendo conseguido, inclusive, há poucos dias, o
número necessário para que fosse apreciado naquela Casa em regime de urgência/urgentíssima. É iniposto que procura gravar os grandes patrimônios, as
grandes fortunas e que representa, sem dúvida nenhuma, uma situação de dificuldades financeira.
corria a que atravessa o País, um ganho para o Tescuro de cerca de 2 a 3 bilhões de reais, e assim
mesmo não consegue ser aprovado pela Câmara
dos Deputados; embora já o tenha sido pelo Senado
Federal.
.
VoHo às minhas considerações, Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Senadores.
No entanto, há outros tipos de distorções. A tributação das operações financeiras, por exemplo,
gerando fortes movimentos detensivistas dos agentes económicos do seto r, com reflexos negativos na
estrutura das taxas de juros, e no mercado de capitais, em que os dividendos distribuídos aos adonistas das empresas têm sido muito mais fortemente
tributados do que os rendimentos das aplicações fi-
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na11ceiras; em média, 5% a mais. ó que repre5enta
um lamentável equívoco quando se pratica no País
o sistema capitalista.
Logicamente, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, essa estrutura tributária ineficiente e enviesada encobre a cris:e das finanças do setor público em
todos os seus níveis, fato que seguramente, ao contrário do desejo dos constituintes, se agravou após o
Pacto Federativo, expresso na Constituição de 88.
Esta expandiu o grau de vinculaçõ.es das receitas do
Orçamento da União a Rens preestabelecidos de
despesas, inclusive transferências federais a Estados e Municípios, que, de 33%, em 1987, passaram
a ter uma participação na arrecadação do IPI e do
Imposto de Renda de 57%, a partir de 1993, sem a
correspondente participação nos encargos, que ficaram majoritariamente sob a responsabilidade da
União.
Essa situação. como é natural, tem servido de
pretexto para que o Governo Federal venha constantemente procurando novas fontes de receita e/ou
aumentando alíquotas de impostos e contribuições,
reduzindo ainda mais a renda disponível dos contribuintes, sobretudo os . assalariados, com o que se
tem conseguido um virtual equilíbrio nas contas públicas, tendo a União apresentado superávit operacional e primário, em 1994, de, respectivamente,
1,2% e 2,6% do PIB. Um progresso eminentemente
de ordem apenas contábil, vez que é notória a deterioração profunda da qualidade dos serviços públicos, particularmente nas áreas de Saúde, Educação,
Segurança pública e das condições das rodovias e
ferrovias mantidas pelo Estado. .
A reforma tributária, portanto, juntamente com
as reformas previdenciária, administrativa e patrimonial, tornou-se fundamental para que o setor público
venha a obter um equilíbrio orçamentário de longo
prazo, estabelecendo-se um novo Pacto Federativo,
com base em uma reoonceituação do federalismo
fiscal. que não deve significar perda de autonomia
para qualquer das três esferas executivas e que seja
embasada em uma estrutura fiscal-tributária simplificada, tanto em número. de impostos, quanto na valoração da alíquota média, que deve ser menor incidente sobre uma base de tributação bem maior.
Ademais, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores,
faz-se necessária uma clara definição da renda, do
consumo e da propriedade como fontes geradoras
do novo sistema tributário,' para que se determinem
os impostos entre os níveis governamentais de arrecadação, sendo uma idéia digna de apreciação a de
que os impostos sobre a renda fiquem na esfera te-
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deral; os impostos sob o consumo para os Esiados e
verdade. Os Estados e ela. por conta própria, admios impostos para propriedade para os Municípios,
nistrarão, arrecadarão e fiscalizarão suas respectivas parcelas desse imposto. Haverá incidência de
podendo-se,. aí, incluir outras fontes geradoras, mas
apenas como instrumento de regulação, como o imduas alíquotas - uma federal e outra estadual - sobre
posto sobre exportações, importação, operações fioperações internas, interestaduais e sobre impornanceiras etc.
-~
tações. A importação de um produto terá a mesma
tributação do seu s~imilar nacional.
Também me parece de grande importância que
As alíquotas, por sua vez, serão uniformes, por
a reforma tributária deva ter, como princípio básico,
mercadoria ou serviço, em todo o território nacional,
o sentido de reduzir o excessivo poder que se faculpodendo ser distintas para diferentes mercadorias
tou à União para criar novos impostos e contribuiçõou serviços. E haverá obrigatoriedade da seletividaes, alterar alíquotas e instituir empréstimos compulde para o novo ICMS, como reza a proposta, em
sórios, não apenas pelo aspecto demeritório de, com
função da essencialidade dos bens, o que determina
isso, estabelecer perdas flagrantes para os demais
níveis governamentais, mas também pelos aspectos ~ ~ uma redução da tributação sobre os bens componentes da cesta básica
macroeconômicos e sociais negativos que essa disO imposto passará a ser cobrado no destino da
torção acarreta.
mercadoria, esperando o Governo, como essa muEntretanto, como discorrerei a seguir, Sr. Presidança. reduzir substancialmente· a sonegação, que,
dente, Srªs e Srs. Senadores, a atual proposta de resegundo seu entendimento, é estimulada pela difeforma tributária do Governo, não obstante alguns asrença entre as alíquotas internas e interestaduais do
pectos positivos, em termos essenciais, não contemICMS. llustrativamente, qualquer produto terá alipla e mesmo fere grande parte dos elementos básiquotas - estadual e federal - ~ permanentemente
cos de diagnóstico e das sugestões que acabo. de
iguais em todo o Pafs, não importando, conforme a
fazer. Isso, apesar de a Exposição de Motivos lnterproposta, se a "saída" da mercadoria é para o Estaministerial, que acompanha e justifica a proposta,
do onde está localizado o contribuinte que a realiza
saltar corno objetivos fundamentais da reforma a simou para outro Estado.
plificação dos sistemas, a facilitação do combate à soOutra modificação importante diz respeito à denegação, a diminuição do chamado •custo Brasil" e
terminação do Estado para o quat deve ser destinauma distnbuição social mais justa da carga tributária.
da (e em que proporção) a arrecadação do ICMS inVejamos, objetivamente, 1O pontos importantes
da proposta:
·
cidente sobre as operações interestaduais. Pela proposta, será essa uma incumbência do Sendo Fede1 - Propõem-se mudanças no Imposto sobre
ral, mantendo-se o aluai princípio constitucionalmenCirculação de Mercadorias e Prestação de Serviços
te disposto. Abrem-se, com a proposta, duas formas
de Transportes lntermunicipais, Interestaduais e de
possíveis de divisão da receita respectiva. Ou se
Comunicações, o ICMS, de caráter estadual, e no
sua alíquota da União para, automaticamente, atriImposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, da
buir-se a arrecadação interestadual ao Estado onde
esfera Federal.
se
localiza o destinatário da mercadoria ou, de modo
Essa mudança. realmente a mais importante,
alternativo, o Senado adotará formas de transferêndo ponto de vista da reestruturação do esquema de
cia de recursos de um para outro Estado, por exemfiscalização, cobrança, arrecadação e distribuição
uma câmara de compensação~
plo,
tributária, conforme os arts. 1O, 11 e 12 da proposta,
A proposta determina que o novo imposto só
à guisa de atendimento do item de simplificação. imentrará em vigor no exercício financeiro de 1998, de
plica a extinção do IPI e sua absorção pelo ICMS.
modo a garantir tempo hábil à preparação cuidadosa
Ou seja, substitui-se aquele imposto por alíquota
da legislação pertinente. Até lá, o IPI e o ICMS contique irá incidir sobre a mesma base do ÍCMS estanuarão a ser cobrados praticamente do mesmo
dual. E, dessa forma, haverá um único imposto a ser
modo que hOje, apenas com alguma alterações de
repartido pela União, Estados e Distrito Federal, a
efeito imediato, como a determinação de que o conser aplicado em moldes semelhantes aos do aluai
tribuinte possa ser beneficiado com a cessão do crêimposto estadual, se bem que, como é da pretensão
do Governo, com normas legais mais simples e uril~ oito de imposto cobrado anteriormente. Mesmo no
caso de o bem se destinar ao ativo imobilizado, o
formes em todo o País.
que assegura a desoneração plena dos bens de caAtravés dessa modificação, a União não terá
pital,
ou seja, máquinas e equipamentos.
competência exclusiva sobre o novo imposto, na

as

res-
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2. As exportações ficam totalmente desoneradas, de acordo com o arl 10, inciso III, e 11, inciso
X, da proposta.
3. Amplia-se o poder da União de criar empréstimos compúsórios, através da inclusão de
mais de dois incisos ao. art. 148 da Constituição
Federal. Um, em ràzão de conjuntura que exija absorção temporária de poder aquisitivo. Outro, para
financiar investimentos públicos de relevante interesse nacional, conforme disposto pela proposta
em seu art. 1".
4. Estabelece-se, também, pelo arl 1" da proposta, através do acréscimo de um segundo parágrafo ao arl 145, da Constituição Federal, a quebra
do sigilo pela autoridade federal para se obterem informações sobre operações financeiras dos contribuintes.
5. Amplia-se a capacidade de tributação no
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os houver instituído ou aumentado impostos e contribuições, dando nova redação ao § 1"·
do arl 150, da Constituição Federal.
·•
6. Criam-se ressalvas para vedação imposta
pelo inciso III do arl 151 da Constituição Federal à
União, para instituir isenções da -competência dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dando
nova redação ao dispositivo, segundo a qual esse
impedimento não será observado em caso de a
isenção estar prevista em tratado, convenção ou ato
internacional do qual o Brasil seja signatário.
7: Umita-se a autonomia dos Estados e Municípios com relação à instituição de isenções ou subsídios, redução de base de cálculo e concessão de
crédito presumido, por meio de nova redação dada
ao§ 6" do arl150, da Constituição Federal, através
do arl 1" da proposta, pois as leis específicas. estadual ou municipal, terão de ser de iniciativa do Poder
Executivo, no sentido de regular essas matérias e as
já previstas constitucionalmente, corno anistia ou remissão, que, no caso, terão que ser relativas tão somente a impostos, taxas ou contribuições, tirand<H:e
de loco matéria previdenciária, antes da presente no
preceito constitucional correspondente.
8. Prevke compensações para Estados e Municípios no tocante a eventuais perdas, por conta de
alterações propostas, corno é o caso da desoneração das exportações. Assim, transfere-se o ITR (Imposto Territorial Urbano) de competência· da União
para os Estados, mantendo o princípio de repartição
do produto da arrecadação desse imposto com os
municípios, remetendo-se às Constituições Esta-

-
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duais a definição da proporção, que deve ser, no mínimo, de 25%.
_
9. Estabelece-se as transações interestaduais
de combustíveis, petróleo e energia elétrica, hoje
isentas, serão tributadas pelo Governo Federal.
1O. Transfere-se para a legislação ordinária a
disciplina jurídica da imposição tributária, conforme o
arl 11, inciso XII, da proposta.
Pois bem, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com exceçãõ de alguns poucos analistas que
entendem ter a proposta de reforma tributária atingido pontos de fundamental importãncia, a grande
maioria é de opinião de que ela é insuficiente, se levarmos em conta as considerações iniciais deste
meu pronunciamento, além de ferir frontalmente o
princípio federativo.
Vejamos. Seguramente a extinção do IPI será
pouco eficaz para compensar ã confusão burocrática
que o novo imposto deverá acarretar, pois parece
óbvia a inevitabilidade de uma duplicação dos mecanismos operacionais, que serão gerados com a competência tributária compartilhada pela União e pelos
Estados com o novo ICMS, à medida em que a proposta diz concretamente sobre o novo imposto que
os Estados e a União, por conta própria, administrarão, arrecadarão e fiscalizarão as suas respectivas
parcelas.
. Por outro lado, a centralização da definição das
alíquotas e incentivos na esfera federal vem de encontro frontalmente ao princípio federalista. Deve-se
lembrar, por exemplo, as crfticas exaustivas que
sempre se fez à proposta do imposto único, .justamente pór sua faceta restritiva da autonomia tributária dos Estados e Municípios. Como fica explícito no
espírito da proposta, ao se explicar que esta seria
uma forma de se destribunalizar a Constituição Federal, passando o Poder Executivo, claramente, a
ser o ente absoluto em matéria tributária, criando novos impostos não previstos constitucionalmente por
meio de Medidas Provisórias, com o que se relega a
segundo plano o Poder Legislativo.
Já se tratando de aspeclos macroeconômicos,
deve-se, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, duvidar da possibilidade de o novo esquema a ser estabelecido com a absorção do IPI pelo ICMS, vir a
reduzir, substancialmente, a sonegação. Em primeiro lugar, porque o sistema proposto mantém a estrutura aluai de 1998, com alterações meramente marginais. Em segundo, porque, quando do funcionamento conjugado das máquinas fiscalizadoras, federal e estadual, que, de certo, aumentaria o poder de
fogo do controle da evasão fiscal, a junção de im-.
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postos, inevitavelmente, determinará que a alíquota
nominal do novo imposto tenha de aumentar, para
que se possa realmente garantir o nível da atual arrecadação. E, dessa forma, estaríarrios~-âiante de
mais um fator estimulante da sonegação. Pois, se
considerarmos que, com uma alíquota média de
17%, como a atual, esta prática já é grande, imagine-se com um aumento que a leve para 25% ou
30%, como se estima. E, ademais, devo lembrar que
essa elevação da alíquota terá, inescapavelmente, o
efeito de um arrocho tributário, pois aumenta a carga
tributária indireta, que está devidamente embutida
nos preços dos bens e dos serviços.
Há, ainda, enormes perdas que os Estados terão de enfrentar, seja em razão das alterações que
entrarão em vigor já em 1996, como a desoneração
das exportações e outras. Efetivamente, os Estados
que produzem mais do que consomem poderão ter
perda acentuada em duas d)reções. Por exemplo,
pela regulamentação proposta, o Estado pode não
obter qualquer benefício da parte de outros pela cobrança de ICMS, executada em seu território. _e,
tampouco, ganhar na remessa para outros Estados
do JCMS que incidir nessa transação. E os Estados
que têm seu ponto forte de arrecadação atualmente
nas exportações de alguns commoaities, por exemplo, deverão amargar muitos prejuízos. estimandose, em alguns casos, perdas de 30%. Aforª o prejuízo que já se 'sabe que haverá, também, em decorrência da prorrogação do chamado Fundo Social de
Emergência, já aprovado na Comissão Especial na
Câmara dos Deputados. No caso, por exemplo, de
meu Estado, a Paraíba, segundo me afirmou hoje o
Governador José Maranhão, o nosso prejuízo anual
é da ordem de quase R$1 00 milhões.
O Sr. Jader Barbalho - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Humberto Lucena?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Exª,
nobre Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho -Senador Humberto Lucena, desejo cumprim!lntar V. Ex• pelo pronunciamento que fez, antecipando no Senado a discussão
sobre as emendas constitucionais que visam alterações no campo tributário. Desejo manifestar minha
concordância com as observações de V. Ex•, com
as preocupações que manifesta em relação a essa
reforma constitucional. Creio que o que o Governo
efetivamente deseja - e me parece que seja apenas
uma medida de natureza econômico-tributária - é
exatamente desonerar as exportações do ICMS.
Esse é o objetivo fundamental dessa reforma. É se. guramente uma tentativa do Governo de estimular
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as exportações. Mas os Estados .e os Municípios
precisam saber, como bem disse V. Ex", como sérão
compensados. Isto não está claro até o momen10. E,
muito ao contrário, os Estados registram, em levantamentos feitos até aqui, prejuízos, como no_ caso do
meu Estado, o Estado do Pará, segundo o Governador receita correspondente a três meses de folha de
pagamento do Estado do Pará, o que ·para o_ meu
Estado seria um desastre. Portanto, há necessrdade
que, ao incentivar as exportações, o Governo Federal defina como efetivamente compensará os Estados e Municípios em reiação a esse estímulo à exportação que todos consideramos conveniente e interessante para o Brasil. Mas é fundamental que, ao
lado da política de interesse da União, também, conComitantemente, sejam preservados os interesses
dos Estados e dos Municípios. Por outro lado, Senador Humberto Lucena, quando se fala em quebra do
sigilo bancário nessa emenda constitucional, por
parte da autoridade fiscal - com a experiência administrativa que V. Exª tem e posso registrar que já o
tem, e creio que com a experiência administrativa
J>eguramente de toda a Casa- vejo com muito ~io
a quebra do sigilo bancário por parte da autondade
fiscal. Creio que se deva manter nesse campo,
quando necessário' com a autorização judicial que
hoje já existe, mas nunca se extrapolar colocando
na· mão da -fiscalização um instrumento que poderá,
na verdade, não servir aos interesses da coletividade brasileira, mas quem sabe interesses inconfessáveis na área fiscal. Eu gostaria de dizer a V. Exª que
participei de uma reunião, como convidado no Ministério da Fazenda, e fiquei mui10 entusiasmado, não
com essas medidas tributárias, já que não considero
iJUe exista, na verdade, uma reforma tributária e fiscal. Fiquei entusiasmado com as medidas relativas
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, porque,
na verdade, quem deve pagar Imposto de Renda
neste País não paga, ou paga pouco em detrimento
da maioria dos assalariados que, efetivarnente, pagam no Brasil. Este, sim, parece ser o caminho pelo
qual, neste campo, teremos alterações fundamentais. Desejo, mais uma vez, ao agradecer o aparte
que V. Exª me concede, cumprimentá-lo pelo discurso que está a brindar o Senado neste momento, fazendo observações pertinentes para meditação da
Casa, mesmo antes que essa emenda chegue para
nossa apreciação.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
a V. Ex•, nobre líder, Senador Jader Barbalho.
Devo dizer-lhe e às Sr"s e aos Srs. Senadores
que, na verdade, venho me debruçando com certa
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profundidade no exame dessas matérias. porque
penso que nós, da mais Alta Casa do Congresso
Nacional, devemos nos antecipar nesse debate, porque até agora as propostas de emendas constitucionais que vieram para cá, da Câmara dos Deputados,
apesar de muito importantes e, de certo modo, altamente transformadoras do panorama económico
brasileiro, sobretudo no que tange à chamada flexibilização dos monopólios, eram mais simples.
As propostas que hoje estão em debate na Càmara - a proposta de reforma tributária, a proposta
de reforma administrativa e a proposta de reforma
da Previdi\ncia - são todas de grande complexidade.
E mais do que isso, a proposta constitucional da reforma tributária briga com as Unidades Federadas,
com os Estados e municipios, que são partes interessadas na manutenção do pacto federativo, do
qual o Senado é a maior expressão, por ser a Casa,
justamente, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A reforma administrativa atinge direitos
individuais e sociais, muitos dos quais têm que ser
preservados. O mesmo ocorrendo com a reforma
previdenciária
·
Por isso, deveremos discutir esses assuntos
aqui, a tempo, se preciso, inclusive, informalmente,
através das lideranças, de manter um contato com
as lideranças da Câmara, para abompanharrnos a
sua discussão e votação, a fim de que essas reformas possam vir ao Senado já sendo palatáveis, para
que possam receber o nosso voto sem alterações
porque, do contrário, elas vão chegar de novo de últ~
ma hora e com uma complexidade muilo grande e se
fará um esforço, a começar pelo Governo, o que é natural, para que não haja nenhuma modificação no Senado, a fim de que não volte à Càmara dos Deputados. Então, é urgente que estudemos em profundidade
essas três re(ormas, e procuremos trazer à consideração do Plenário as nossas sugestões.
Eu, por exemplo, dentro de poucos dias, devo
ter algumas sugestões que vou fazer sobre a cha- ·
mada reforma administrativa, e espero abordá-la
também da tribuna do Senado para que, num debate
com os Srs. Senadores, possamos desde logo ir tomando uma posição a Tespeito desse momentoso
assunto que está galvanizando não apenas o Congresso Nacional, mas, de um modo geral, a sociedade brasileira
O Sr. Bernardo Cabral - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não.
O Sr. Bernardo Cabral- Observe V. Exª como
eu estava certo, quando fiz a cessão do meu tempo
a V. Exót
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado.
o Sr. Bernardo Cabral - Este é um assunto
<jue vem inquietando a todos. Inquieta a todos por-

o
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.Que, vez por outra, temos falado aqui em desequilíbrios regionais. O Senador Antonio Caries Magalhães já reclamou desta tribuna o problema do cacau,
eu já reclamei do meu Estado, V. EXª já a oc~, e
o que se nota é um modelo perverso. O que acontece? É que a possibilidade de um Estado arrecadar
tributos em outros EStados, a flillta de compensação
a Estados que adquirem produtos com alíquotas altas, aqueles, como os nossos que subsidiamos empregos e arrecadações em outros Estados e outras
anomalias, beneficiaram, sem dúvida, Senador
Humberto Lucena, os Estados mais industrializados.
De tal sorte que tenho aqui uma anotação ondevejo
que a intra:.estriltura, por exemplo, de um Estado do
Nordeste é absolutamente incomparável à de um
Estado do Sul. O que acontece pelo menos em
tese? É que essa centralização tributária vai eliminando a possibilidade da concessão de incentivos
fiscais e pune esses Estados com menor nível de infra-estrutura, obrigando cada um deles a cobrar o
mesmo serviço inferior, e a desigualdade acaba
numa escala crescente. Por isso a Reforma Adm~
nistrativa tem qlle observar que.os Estados ma:is pobres não podem competir. Se pensarmos em uma
reforma abrangendo apenas aqueles Estados ri1ais
adiantados - e foi um equívoco que se cometeu na
Constituição de .1988 - , vamos continuar reclamando, como V. Ex" faz hoje, que este Senado precisa
ter cuidado quando para cá vier a reforma tributária
De modo que queria cumprimentar V. Exª
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço suas
palavras, nobre Senador Bernardo Cabral. V. Ex", que
conhece bem os temas que aqui abordo, inclusive por
ter sido o Relator,.Geral da Assembléia Nacional Constituinte e estudado em profundidade esses problemas,
está em condições, mais do que· ninguém, de trazer
aqui seu testemunho e a sua contribtição.
No que tange à reforma tributária, lembraria ao
Sr. Presidente, às Srªs e Srs. Senadores, que estamos lutando já para.resolver um problema que não é
pequeno, o da renegociação das dívidas dos Estados e Municípios. Há inclusive projetas meus e de
outros Senadores em andamento. A Comissão de
Assuntos Económicos que está promovendo uma
discussão profunda em tomo deles.
.. Os Estados estão, a grande maioria deles, sobretudo os menores e médios - para usar uma expressão popular - com a corda no pescoço. É o
caso, por exemplo, da Paraíba, que paga por mês
de resgate de suas dívidas contratual e extracontratual cerca de 20%, o que é inteiramente impossível
'
continuar.
Pois bem, se, de um lado, temos dificuldades
em resolver uma nova rolagem de divida dos Estados e Municípios - a União resiste a que se diminua
o percentual, hoje de 11 o/o para 9%. e resiste tam-·
bém a que outros débitos ·sejam incluídos-nesse per-
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centual -; por outro lado, não se pode compreender
que, além de não resolver o problema da rolagem da
dívida em termos mais compatíveis com a situação
dos Estados no momento, ainda vamos agravar
mais a capacidade de pagamento desses Estados,
na medida em que retiramos recursos deles por
meio da reforma tributária e da prorrogação do Fundo Social de Emergência
Portanlo, se se vão criar na reforma tributária recursos para compensar os Estados e Municípios, que
isso seja feiro não só em relação ao que vamos perder
em matéria de desoneração de exportações, mas também no que tange aos prejuízos advindes da retenção
por cerca de quatro anos de alguns percentuais do
Fundo de Participação dos Estados e Municípios,
para ajudar o Fundo Social de Emergência
Retorno, Sr. Presidente, as considerações que
fazia
A compensação proposta pelo Governo de
passar para os Estados a cobrança do ITR não parece ser algo de peso que possa realmente ter a eficácia anunciada no sentido de ressarci-los. Pois,
corno se sabe, esse imposlo apresenta tamanha Oificuldade de arrecadação que a própria União, hoje
em dia, tem feito vistas grossas para sua sonegação, diminuindo sobremodo a fiscalização correspondente.
A, mi.m me parece, salvo melhor juízo, que a
cobrança do Imposto Territorial Rural deveria permanecer com a União, porque é o ente governamental
mais isento não só para fixar suas alíquotas, mas
também para cobrá-lo, porque esse imposto que
deve ser progressivo tem por propósito, evidentemente, contribuir para a reforma agrária no País entre outras questões, para que se possa, por intermédio dele, punir a chamada propriedade improdutiva.
E esse imposto que já não vale muHo passará a valer. menos se não for fixado e cobrado pela União;
sabemos que, nos Estados e Municípios as influências políticas locais são mt.ito deletérias e poderão
contribuir grandemente para as dislorções na arrecadação desse imposlo.

-

As questões relativàs à quebra de sigilo bancário e à criação de empréstimos compulsórios para
eventualmente conter o consumo de alguns bens e
propiciar investimentos públicos de grande relevância e urgência parecem ter sido inseridas na proposta muito mais corno margem de manobra Com relação ao sigilo; quero crer que a legislação atual já é
suficiente para que se consigam as informações pertinentes. No tocante aos empréstimos compulsórios.
considero que são desnecessários. Tanto por já
existir proposta semelhante ao projeto de reforma da
Previdência - já derrubada pela Câmara dos Deputa-

I
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dos por ser considerada inconstitucional, porque
quanto ao ponto de vista macroeconõmico já se viu
que essa é uma ação inócua para o objetivo proposto, qual seja, o de arrefecer a demanda, para evHar
pressões inflacionárias à luz do comportamento peculiar de nossa economia. Ademais, do ponto de vistapsicossocial, as lembranças dos cidadãos brasileiros, com relação a esse tipo de ação governamental,
isto é, empréstimo compulsório, não são, diga-se de
passagem, efetivamente nada boas. Sabemos, por
exemplo, que o imposto compulsório sobre os combustíveis até agora não foi devolvido pela União.
Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda há que se destacar um ponto da justificativa do Governo para a proposta de reforma tributária,
qual seja, o de que estaria contendo o que se convencionou denominar de Guerra Fiscal, entre os Eslados e os Municípios, atendendo a pressões que
colocam na berlinda, particularmente, os Estados
das Regiões mais pobres de investimentos, com especial ênfase para o Nordeste.

~

e

Ora, um fato inegável é que os Estados MUnicípios, ao longo de várias décadas, têm se visto na
contingência de usar da sua prerrogativa constitucional de autonomia federativa para atr8ir, por meio de
isenções tributárias, totais ou parciais, os investimentos que lhe pareçam de importância para seu
desenvolvimento económico e social. E, claro, tem
sido esse, um processo que tem se desenvolvido
com algumas distorções porque alguns Estados e
Municípios efetivamente extrapolam suas propostas
de incentivo que, às vezes, ficam longe de lhes trazer os benefícios que a prática normalmente pode
determinar.
~
Contudo, qual o Estado que não tem se beneficiado desses subsídios tributários? Há alguns meses. vimos corno o Estado do Rio de Janeiro pôde
ser vitorioso em levar para um dos seus Municípios,
o de Resende, uma fábrica de ônibus da Volkswagem. No meu Estado, a Paraíba, acaba de ser atraído um importante investimento na forma de uma fábrica do ramo têxtil, a EMBRATEX, Indústria Brasileira de Fios e Tecidos, pertencente ao Grupo COTEMINAS, de Montes Claros, MG, para instalação
da qual se promoveu uma isenção fiscal por um significativo periodo. Condição fundamental para que a
COTEMINAS, há 11 anos aluando no Nordeste, resolvesse ampliar suas operações, instalandO-se no
Estado paraibano.
~
Enfim, S. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
diversa não foi a prática de outros Estados do Nordeste para tentarem incrementar suas atividades pro- -
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dutivas e seu crescimento econômico. Por oportuno,
lembro o Pólo Têxtil do Ceará e outros que seguramente têm contribuído em termos objetivos para o
desenvolvimenlo dos Estados em que foram implantados, arrebanhando para si, à mercê justamente de
programas de incentivos tributários e outros favorecimentos, vários empreendimenlos de porte capazes
de exercer efeilos dinâmicos sobre suas economias.
Assim, quero registrar minha preocupação
quanto a esse aspecto, em face do espírito da proposta de reforma em foco que, claramente, implica
na perda de autonomia tributária das unidades federadas. Pois, com eleito, o disciplinamento do novo
imposto, o novo ICMS, ao colocar na dependência
da iniciativa do Governo Federal as leis específicas
nas esferas federal, estadual e municipal, para concessão dos referidos incentivos, vem justamente podar essa autonomia que, na Carta de 88, se procurou assegurar, como parte de um princípio basilar do
nosso esquema federativo. ,
Até parece, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, que estamos querendo vottar ao Estado .unitário
do Império, tais as investidas contra a FederàÇão do
Brasil.
Além disso, a harmonização tributária que se
quer buscar como a proposta, ao se conformar o
novo ICMS a uma só alíquota por "produto ou serviço, em todo o território nacional, apenas reforçaria
ainda mais a impossibilidade de os Estados aluarem
soberanamente para reduzir, aumentar ou isentar o
ICMS de certos produlos, de acordo com as programações econômicas que se proponham Implementar, contemplando suas peculiaridades conjunturais.
Pois, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a
chamada "Guerra Rscal" nada mais é do que o reflexo das próprias singularidades dei desenvolvimento
de nosso País, que se processou e se processa interpenetrado pelas enormes desigualdades regionais, que, certamente, devem estar presentes na or~
dem do dia de todos os Governos, vez que elas estão na raiz mesma de todas as mazelas sócio-econômicas do Pais. E essa "giYerra" sodeixaria de se
expressar à medida em que as políticas de desenvolvimento regional possam ser amplamente discutidas e harmonizadas verdadeiramente, evitando-se
as contradições que hoje ainda estão em vigor, conflitando os interesses das diversas regiões brasileiras e de seus Estados e municípios.
De reslo, volto a reiterar e alertar para a necessidade de se resistir fortemente à tentativa de centralização da ação tributária nas· mãos da União,
que, a meu juízo, é o problema maior dessa proposta de reforma tributária. Vamos estudá-la juntamente
com as reformas administrativa e previdenciária; vamos debatê-las em conjunto, alterando-as naquilo
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que for necessário, sobretudo para prestigiar à Federação que, precisa ser consolidada no sistema
constitucional brasileiro.
Era o que tinhà dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

a

Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Júlio Campos, 2!2 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Eduardo Outra, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos, por
permuta com o Senador José Roberto Arruda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por 50min.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, mesmo
diante de um plenário esvaziado, mas com grande
representatividade, faço questão de usar da palavra,
na tarde de hoje, para debater assuntos de grande
importância e que estão no dia-a.<Jia dos brasileiros
preocupados com o futuro do nosso Pais.
O primeiro deles é abordado com muita competência, em um depoimento emocionante, pelo Senador Eduardo Suplicy, que visitou na prisão Diolinçla Alves, mulher do líder dos Sem-Terra. José Rainha, e de outros líderes do Movimento dos Sem-Terra, oportunidade em que S. Exª condenou essa atitude da polícia O nobre Senador fez mais um apelo
veemente - e que é também o nosso - às auloridades do Poder Executivo do nosso País quanto à necessidade de se realizar uma Reforma Agrária profunda, séria e competente.
Tenho a certeza de que a indignação do Senador Eduardo Suplicy é também vivida por nós. E eu
também não tenho nenhuma dúvjda de que o Movimento dos Sem-Terra contribui, sim, para que o_ Governo possa repensar a sua prática, a sua estratégia, a sua política de Reforma Agrária em nosso
País. Por isso, fica a nossa solidariedade e o nosso
apoio ao eminente Senador e àqueles que hoje estão amargando a prisão.
O tema que enfoco, neste momento, diz respeito à violência que assola o nosso País. Tenho a convicção de que nenhum de nós, pessoas humanas,
possa ficar impassível, abster-se, omitir-se, deixar
de se indignar diante dos níveis de violência que tomaram conta do nosso País.
O povo brasileiro vive momentos de angústia,
perplexidade e profunda consternação diante das pro- ·
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JX>rções alcançadas pelo crime organizado e também pelos atos de torb.Jra que continuam sendo praticados em nossa Nação. Esse tema, aliás, foi abordado, ontem, pelos Senadores Ramez Tebe~ Valmir
Campelo, José Eduardo Outra e Geraldo Melo.
Quero dizer, ainda nas preliminares, que, como
qualquer pessoa de bem. esses falos nos provocam
grande repulsa, grande repugnação. Tanto a prática
dos crimes hediondos que têm acontecido freqüentemente - os seqüestros voltam à ordem do dia no
Rio de Janeiro -. como também as denúncias de tortura apresentadas pela Veja desta.semana, que traz
no seu interior reportagem intitulada "0 Poder da
Pauleira e do Choque" que mostra praticamente a
falência do nosso sistema de segurança, a falência
dos métodos científicos de investigação, dos métodos JX!Iiciais. Logicamente, um segmento da Polícia
Civil retorna às torturas, e a Veja apresenta deJX>imentos surpreendentes e emocionantes, de pessoas, muitas delas inocentes, vítimas de tortura praticada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal.
Também não são de menores proporções os
crimes praticados pelos delinqüentes que comandam o crime organizado no nosso País, como os seqüestros com violência, estupros e um sem-número
de casos explícitos de violência praticados no dia-adia. Será que dentro da nossa religiosidade temos
que aceitar que esses crimes sejam combatidos ou
investigados por meio da tortura? Acradito que devemos condenar ambos.
A nossa polícia tem que ser melhor preparada,
melhor equipada, precisa ser modernizada - palavra
incllJllive muito utilizada pelo nosso Presidente da
República Deve-se aperfeiçoar os seus métodos de
investigação, utilizando, preferencialmente, os métodos científicos, abandonando essa prética abominável
da tortura. E o nosSo ·sistema de segurança pública
como um todo, também precisa ser aprimorado no
sentido de que se JX)ssa combaler o crime organizado
e excluir do nosso dia-a-dia, ou, pelo menos, minimizar
a prética de crimes absurdos que não podemos aceitar
dentro da nossa natureza de senis humanos.
A imprensa nacional tem discutido esses temas
com ênfase. O Jornal do Brasil de ontem traz. na
coluna "Coisas da Política", uma reportagem intitulada "Já não há Brizola para levar a culpa", assinada
por Marceu Vieira, que mostra toda aquela armação
feita durante a campanha política do ano passado.
para tentar levar a população a aceitar a tese de que
o Governo do Dr. Leonel Brizola, Presidente do
PDT, era o responsável exclusivo pela onda de violência que a imprensa fazia questão de expor a nós,
cidadãos brasileiros.
Hoje, diante de um novo Governo, os crimes
continuam a sua escalada, mostrando que a atuação
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das Forças Armadas foi insuficiente para coibir a
ação dos grupos organizados de delinqüentes e
também que não era apenas a política do Governo
que fazia com que o crime no Rio de Janeiro se tornasse cada· vez mais grave, transformando-se num
caso sem controle.
Não queremos culpar o Dr. Marcello Alencar.
atual Governador daquela cidade, JX!r esses atos de
violência que voltaram à ordem do dia da imprensa nacional. Atribuímos isso a um conjunto de fatores, incluindo o despreparo dos nossos meios de segurança.
a falta de condições para nossa Polícia e, creio, até a
falta de uma ação mais determinada tanto do Governo
Federal quanto ·dos Governos Estaduais com o intuilo
de coibir a exacerbação desses crimes.
Uma outra reportagem, ao contrário, mostra
que em Nova Iorque a Segurança Pública tem conseguido resultados satisfatórios com ações que parecem simples mas que, na prática, estão surtindo
um efeito bastante significativo.
Em dois anos, o número de crimes violentos
em Nova Iorque caiu 40%. A reportagem intitulada
"Policiais brasileiros se espantam em Nova Iorque"
está na Folha de S.Paulo do dia 29. Utilizam-se de
métodos simples. As denúncias comprovadas merecem uma determinada recompensa de um fundo que
foi criado com a contribuição de empresários, pessoas de bem. Cada denúncia, mesmo anõnima,
quando comprovada, é recompensada com determinado valor em dinheiro de, no mínimo, US$ 1.000.
Lembra, por exemplo, o assassinato da brasileira Maria Isabel Monteiro, encontrada morta no.
Central Park. Quem oferecer uma pista razoável; satisfatória receberá de recompensa US$63.000.
Cita outros exemplos, como o combate aos pequenos crimes cometidos por grafiteiros. bêbados,
motoqueiros. Prova que essa ação ajuda a combater
a delinqüência, porque diminui a sensação de abandono da cidade e, portanto, reduz a sensação de impunidade.

É lógico que só esses fatores não são suficientes. A polícia de Nova Iorque aumentou o número de
JX>Iiciais nas ruas da cidade, equiJX)u-os melhor e
modernizou os métodos de investigação.
Então, acredito que seja plenamente possível
que aqui também possamos, em futuro próximo,
deixar de conviver com esses índices absurdos de
crimes hediondos e de violências de qualquer espécie.

() Sr. Ademir Andrade - Senador Sebastião
Rocha, V. Ex• me concede um aparte?
-
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Exª,
Senador Ademir Andrade.
O Sr. Adernir Andrade - Gostaria, nobre Senador Sebastião Rocha, de fazer um paralelo entre a
prisão das lideranças dos Sem-Terra, hoje, em São
Paulo, que proporcionou o discurso emocionado do
nosso colega Eduardo Suplicy, para dizer que as
coisas que acontecem no País só vão ser corrigidas
no momento em que forem alcançadas vitórias como
as deles. Num País com tanta desigualdade social,
às vezes as pessoas não se conformam em trabalhar, sacrificar-se, dar tudo de si para muito mal conseguirem alimentar-se. O que ganha um servente de
pedreiro na construção civil, um calador de lixo no
Rio de Janeiro ou em qualquer cidãde deste País? O
cidadão faz um sacrifício enorme e, no fim do mês,
recebe um dinheiro que não dá para absolutamente
nada. Quem assiste à televisão e vê o luxo, o conforto e as viagens apresentadas nas novelas acaba
por se revoltar, por ficar inconformado. É isto que
leva as pessoas ao procedimento ruim: o desejo de
uma vida melhor. A sociedade é muito culpada por
grande parte dos cidadãos optarem pela marginalidade. Somos culpados por isso. E só vamos mudar
essa situação no momento em que as pessoas tiverem chance de ter uma vida digna, não precisando ir
para a marginalidade. Isso só poderá acontecer no
momento em que trabalhadores rurais sem terra forem vitoriosos, passarem a ser considerados os mocinhos e não os bandidos. Pessoas hoje que lutam
por justiça, por igualdade social, pelo direito do irmão, do companheiro, do sócio, são tratadas como
marginais e colocadas na cadeia, como está fazendo o atual Governo, pressionado pelos grandes produtores rurais do Brasil. Para dar uma •satisfação",
manda essas lideranças para a cadeia. Todos sabem que isso não adiantará nada ESsas lideranças,
logo, logo, estarão soltas novamente e, mais uma
vez, tentarão ocupar terras, porque querem justiça.
Evidentemente, contarão com o apoio de todos
aqueles que t~m sensibilidade para esse problema
Pelo menos tenho certeZa de que contarão com todos que integram o Partido Socialista Brasileiro,
como contam com o PT e o PDT. Todas as pessoas
que têm o mínimo de sensibilidade precisam apoiar
os trabalhadores rurais sem terra Eles ocupam a
terra porque o Governo não lhes dá oportunidade.
Gostaria de congratular-me com seu pronunciamento, mas dizer que a violência, a marginalidade e o
banditismo só vão acabar quando a sociedade mudar.
E, infelizmente, isso só acontecerá quando o povo trabalhador, que vem Já de baixo, conseguir obrigar os
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que estão aqui em cima a compreenderem a necessidade de mudança, quando alcançarem a vitória E
nós estamos aqui, como poucos, para ajudar na vitória dos trabaihadores rurais sem terra deste Pais,
dos trabaihadores que fazem greve para melhorar
seus salários, dos funcionários plblicos que lutam
por uma melhor condição de vida. A partir daí podemos pensar em ter esperança de um Brasil melhor.
Era essa a: contribuição que gostaria de dar a V. Exª
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço-lhe o
aparte, que engrandece o meu pronunciamento.
Gostaria de referir-me à sua exposição sobre a miséria, a pobreza como fonte da violência que grassa
hoje no nosso País.
A reportagem da Folha de S.Paulo, citada
há pouco por mim, com relação a Nova Iorque,
mostra exatamente que esse aspecto, apesar de
importante, não é o fundamental. A reportagem,
por exemplo, diz: "Nós passamos a vida ouvindo
que a criminalidade era provocada pela miséria e
pouco podíamos fazer. Estávamos errados" - analisa o Tenente Coronel Jorge Luiz Marino, do Gabinete do Secretário de Segurança de São Paulo,
que visitou Nova Iorque.
Em Nova Iorque, também, embora aumente a
pobreza e as ruas tenham cada vez mais mendigos,
a criminaJidade reduz-se vertiginosamente. Então,
embora eu entenda o Senador Ademir Andrade e
concorde com S. Exª que esses fatos realmente contribuem para a violência e a estimulam, penso que
falta a presença do Estado, melhor organizado, melhor aparelhado, mais modernizado no combate a
esses crimes.
Daqui a pouco,- ao tratar sobre tortura, vamos
conhecer os métodos de investiQação tradicionais da
nossa polícia, que são também utilizados pelos países mais desenvolvidos do mundo.
A reportagem veiculada pela revista Veja sobre
o assunto consterna a todos nós que defendemos os
direitos humanos, inclusive para os delinqüentes,
embora esse não seja o pensamento de muitos. Entendo que o correto, o sensato é condeiJar os crimes
hediondos; portanto, não podemos deixar de condenar a tortura, que se inclui entre esses.
O Sr. José Fogaça - V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o
aparte ao nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça • Se~ador Sebastião Rocha, apenas queria lembrar, na direção do pronun-
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ciamento de V. Ex•, que nós, do Congresso Nacional, também temos um certo nível de responsabilidade por omissão, pois há uma legislação proposta
pelo Ministro Nelson Jobim extremamente moderna e eficaz, uma legislação anti-seqüestro, que
instrumentaliza a polícia com métodos, normas e
formas regulamentares de procedimento que agilizam a ação anti-1>eqüestro, que âão muito mais
proficiência ao trabalho policial sem necessidade
de recorrer à violência, à baixeza humana, à degradação da tortura No entanto, o projeto está
dormindo na Câmara, inexplicavelmente, há tanto
tempo. Não vemos o debate emergir, não vemos
uma atitude de urgência, de insistência mais madura, mais conseqüente em relação a isso. Fico
feliz de ouvir o pronunciamento de V. Ex• solicitando que seja dispensada uma grande atenção em
relação a esses problemas. O Congresso não
pode prender criminosos, nã9 pode tornar a polícia
mais competertte, mas pode cumprir sua parte,
que é votar uma legislação .mais eficaz. Agora não
estamos cumprindo como· devemos essa ~arte.
Gostaria apenas de fazer este registro, já que me
pareceu muito importante o conteúdo do pronunciamento de V. Ex•
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o
aparte de V. Ex•, Senador José Fogaça
Ainda hoje, pela manhã, li acerca do projeto
defendido pelo Ministro da Justiça, Nelson Jobim,
que contém propostas que podem muito bem satisfazer nosso anseio de ver a delinqüência combatida
com competência e com rigor no Pais.
Existe também na Câmara um projeto que propõe a reforma do Código Penal. Opiniões de especialistas no assunto levam-nos a crer que essa proposta seja um retrocesso. Há, inclusive, uma preocupação muito grande nesse sentido.
Na abertura do II Congresso de Criminalística,
aqui em Brasma, no último domingo, ouvi a palestra
de um Procurador, que hoje está no exterior, que
nos alertava sobre o perigo de o Brasil deixar de ser
apenas o país da impunidade e passar a ser o império da impunidade, se esse projeto de reforma do
Código Penal, que está tramttando na Câmara dos
- Deputados, for aprovado.
Acredito, contudo, que a proposta do Ministro
Nelson Jobiitf trata mais desses crimes a nível de
seqüestro e outros crimes violentos; creio que vai
ajudar, e muito, a combater a criminalidade no nosso País.
Voltando à questão da tortura, passo a ler texto
do meu discurso:
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O conhecimento tácito das mazelas de nossa
sociedad_e muitas vezes não nos desperta a indignação e a repulsa que nos é provocada pela apresentação jornalística do óbvio. Refiro-me à chocante reportagem publicada na última edição da revista
Veja, de 1º de novembro de 1995. intitulada "O Poder da Pauleira e do Choque", que tratado mais corrente método de investigação policial no Brasil: a tortura
O envolvente artigo da revista Veja assusta.
Assusta· por mostrar a vulnerabilidade do cidadão
comum, perdido numa sociedade desordenada, sem
o senso d~ justiça e a garantia dos mínimos direitos
individuais. Por várias vezes, vi-me na sttuação -dos
personagens daquela matéria e sofri com os depoimentos aterradores, com suas dores, com seus desesperos e desesperanças.
Quero aqui, mais uma vez, deixar claro que
esse mesmo sentimento que temos contra os torturadores temos contra os seqüestradores e aqueles
que praticam crimes de natureza hedionda, como
estupro e vários outros.
A sensação, após a leitura, é de se estar vivendo numa sociedade sem referência, sem princípios,
sem a mais remota noção de justiça. Uma sociedade
de pequenos e granc;Ies delitos, uma sociedade que
avança o sinal vermelho, que invade a faixa de pedestres, que anda na contramão em alta velocidade,
mata e foge.
A polícia, Srªs e Srs. senadores, paga corri os
impostos do contribuinte e, com o suposto de dever
de protegê-lo, comete, impunemente, atrocidades
como a descrita pelo comerciante paulista Messias
Francisco de Souza, que passo a narrar.
"Uns vinte soldados entraram na minha
casa, algemaram-me e começaram a me
bater e chutar. Caí, pisaram no meu peito
quebraram um rodo e uma gaveta na minha
cabeça Enfiaram um pano na minha boca
Arrancaram o aóajur e enrolaram as pontas
descascadas· nos dedinhos das minhas
mãos. Um deles encostava os fios na tomada do chuveiro para me dar choques de uns
220 volts. Apanhei umas duas horas. Não
consigo mais dormir nem comer direito. Minha mulher apanhou tanto que treme até
agora."
Até o momento, nenhuma culpa foi comprovada contra esse cidadão ou sua esposa
Ou o relato da cabeleireira ldelcy Pereira dos .
Santos, torturada na 13' Delegacia do Distrtto Fede-·
ral, que também registro:

e
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'Os choques eram tão violentos que o
corpo parecia decolar do chão. Amordaçada, eu não conseguia gritar. Fiquei pendurada por horas. Desmaiei várias vezes. Quando acordei, minhas roupas estavam sujas de
sangue. A sala cheirava a urina Eu tinha febre e vomitava Nua, <~SSumi a culpa. Eles
me deram uma novalgina e foram embora"
O texto da rnatélia é repleto de depoimentos
dessa natureza. A prática da tortura, a truculência e
a ineficiência têm sido marcantes na polícia brasileira, sucateada, sem equipamentos e pagando salários miseráveis e humühantes para os policiais. A
verdade, no entanto, é que a polícia e o clime são o
retrato fiel da nossa sociedade, onde impera, cada
vez mais, a lei da desigualdade e da exclusão social.
O cidadão não se revolta quando vê um criminoso ser torturado. Aliás, muitas pessoas aprovaram, por exemplo, o massacre ocorlido na penitenciália de Carandiru, em São Paulo, onde muitos presos foram chacinados covardemente, sem que houvesse a ptnição dos culpados.
··
'Será que a sociedade suporta uma
polícia honesta e eficiente, que trate a todos
da mesma maneira?'
Questiona o artigo.
'A classe média alta tolera a tortura e gosta da
polícia do jeito que está, porque pode até pagar aos
policiais para descobrir onde está seu automóvel,
quem rçuJbou sua casa'
ESsa uma constatação, que, embora nos entristeça, é verdadeira
Também num artigo, a revista Carta
capital faz um oportuno diagnóstico do perfil da elite emergente brasileira, intitulado
'Os malcriados", onde diz: ' ...O singular rico
das trincheiras pode comprar o direito de .
passar por cima dos mais comezinhos princípios de relacionamento com o rriundo, que
quer distante - pode comprar o direito à
grossum, enfim, .ele não pede desculpas, licença, por lavor; pergunta quanto custa"

e

Inclusive, em relação ao aparte do nobre Senador Ademir Andrade, eu queria lazer referência exa_tarnente à posição da elite frente a esse caso da organização do Movimento dos Sem-Terra É lógico
que esse tipo de movimento jamais terá o apoio da
elite, que domina o nosso País e os meios de comunicação economicamente. Portanto, é claro que,
para a elite, satisfazem atitudes como a da prisão da
mulher do líder dos sem-terra, José Rainha E, satis. fazendo a elite, satisfaz também o Governo. Dessa
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forma, a sociedade toda se omite de discutir. E nós,
Senadores, como bem disse o Senador José Fogaça, temos também a responsabilidade de discutir esses assuntos na Casa, de cobrar do Governo e das
Lideranças deste Congresso Nacional que tragam
matérias desta natureza para serem incluídas em
Ordem do Dia. Não devemos apenas discutir reforma económica ou demissão de servidores plblicos,
mas, sim, assuntos da importância deste tema, que
hoje certamente preocupa todos nós brasileiros..
Este subproduto patético da desagregação dos
valores fundamentais da cidadania nos obriga a refletir sobre o aparato policial obsoleto, sobre o sistema judiciálio ineficiente, que trata de forma diferenciada os diversas segmentos sociais e, finalmente,
sobre o sistema penitenciálio, que produz verdadeiros monstros, inabilitando definitivamente quakjuer
ser humano para o convívio social. A mola mes!Fa .
desse comportamento doentio da sociedade e das
instituições brasileiras é a impunidade.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, era essa a minha participação na tarde de hoje.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• me permite
um aparte, Senador Sebastião Rocha?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Antes de encerrar, é com prazer que concedo o aparte ao eminente
·
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Sebastião
Rocha, gostaria de cumprimentar V. Exª, que hoje
traz ao Senado o tema do abuso extraordinário que
caracteriza a ação de muitos dos responsáveis pela
segurança pública, seja no âmbito da Polícia Federal, das polícias estaduais, militar ou civil. Esse abuso é cometido sobretudo contra a população excluída, população marginalizada,. pois, se formos examinar a população típica do sistema penitenciálio hoje
no Brasil, veremos que 95% dos casos são de pessoas pertencentes às camadas de renda interior,
conforme censo recentemente divulgado sobre a população carç:erária A reportagem da Veja citada por
V. Ex' - ontem também referida pelo Senador José
Eduardo Outra - merece destaque pela coragem,
pelo alerta que faz a todos os brasileiros. Não podemos admitir a tortura, ós maus-tratos, a prática de se
desvendar crimes dessa maneira. Esta prática condena a polícia; mostra, simplesmente, que ela não é
efiCaz, porque desvenda crimes cometendo outros,
que a própria Constituição brasileira considera inafiançáveis. Policiais que agem assim não merecem
ocupar os seus postos. É preciso que haja condenação firme de nossa parte. Tanto V. Ex~ quanto o Senador Ademir Andrade fizeram reflexões sobre a
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questão do grau de violência e roubo. Tenho. a convicção, Senador Sebastião Rocha, de que, se conseguirmos diminuir o grau de disparidade de renda,
de riqueza em nosso País, estaremos avançando
muilo na direção de diminuirmos também essa violência e esses roubos. Essa é uma lição antiga na
História da humanidade. Não é à toa que, em 1516,
São Thomas Morus escreveu, em Utopia, um diálogo entre um cardeal arcebispo e um outro personagem, em que dizia que a pena de morte não estava
diminuindo o grau de roubos e de violência na sociedade. Expôs, por meio das palavras do viajante português, Rafael Hitlodeu, que, ao invés de infligir esses castigos horriveis, seria muito melhor prover todos de algum meio de sobrevivência, de tal maneira
que ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de ser primeiro um ladrão e depois um
cadáver. Senador Sebastião Rocha, é preciso que a
forma com que as auloridad~ policiais tratam especialmente aqueles segmentos· mais pobres de nossa
população não venha a cal.J:?ar, inclusive, maior indignação. Veja V. ~ a fotri de Deolinda Alves de
Souza, que está hoje estampada na primeira página
dos jornais. Tendo sido encontrada em sua residência, onde cuidava de seu filho de dois anos de idade,
que estava adoentado, imediatàmente aceitou
acompanhar os policiais que foram levar o seu mandado de prisão. Chegando a Presidente Prudente,
diante de toda a imprensa, sem que estivesse oferecendo resistência, foram-lhe colocadas algemas,
como se se tratasse de uma pessoa que estivesse
resistindo à prisão perante policiais fardados. Mas,
de forma civilizada e respeitosa, ela aceitou acompanhá-los, já que estavam com um mandado de pri- ·
são. Porque não quiseram que ficasse em t>residente Prudente, levaram-na para Marma, onde o juiz
simplesmente disse que não poderia ficar. Conduziram-na, então, para a penitenciária feminina de São
Paulo. Ela relatoi.Hlle hoje de manhã que os policiais, no diálogo que travaram durante o trajeto, perceberam que tanlo ela quanto o outro rapaz preso,
Márcio Barreto, líder dos sem-terra, eram seres humanos comuns, lavradores da terra, que queriam somente trabalhar e, por essa razão, resolv.eram retirar
as algemas e colocá-las no banco da frente como se
eles fossem passageiros e respeitados cidadãos, jamais bandidos. Para que essa cena? E por que o
Juiz e o Promotor resolveram egir como se esse
caso necessitasse de sigilo? Diz a nota:"Para evitar
confronto com os invasores". Na verdade, o processo sigiloso veio impedir que os advogados Aton Fon,
Luiz Eduardo Greenhalgh e Jovelino pudessem ter
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acesso aos papéis para que, de pronto, entrassem
com o pedido de habeas corpus junto a um Tribunal de Justiça; e até a manhã de hoje estavam com
dificuldades. Espero que, a esta altura, já tenham
conseguido e que a prisão desses trabalhadores
sem-terra possa ser revogada. Essas pessoas deveriam merecer a ação rápida da Justiça, mas sabemos que, para elas, é muito demorada Assim, cumprimenlo V. Exª pelo teor do pronunciamento que faz
sobre a questão da violência, da necessidade de as
autoridades responsáveis pela segurança em nosso
País agirem com inteligência, mas sem abuso e, sobretudo, sem ofender os direitos à cidadania da população mais pobre.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Senador Eduardo Suplicy, agradeço a V. Exª o aparte. Mais uma
vez quero solidarizar-me com o disQurso emocionante de V. Ex~ e também com os sem-terra. Reafirmo
que a indignação de V. Exª é também minha e, acredito, de todas as pessoas de bem deste País.
.
Não é de se estranhar que esta tolo tenha Sido
foljada para satisfazer exatarnente a elite dominante
deste Pais, para mostrar que o Governo está coibindo as invasões de terra; mas, por outro lado, o Governo não dá um passo firme, seguro, na direção de
assentar trabalhadores, desapropriar terras improdutivas e garantir realmente a pessoas que querem
usufruir da terra para sua própria manutenção, sua
própria sobrevivência, o direito à terra
Termino meu pronunciamenlo, Sr. Presidente,
deixando claro que o meu discurso não é uma condenação à Polícia como instituição, mas um alerta
com o intuito de demonstrar que há outros mecanismos possíveis de que a polícia brasileira pode se utilizar para combater a delinqüência, o crime organizado em nosso Pafs. E mais uma vez reafirmo que a
tortura não é um caso especifico, um caso único em
nosso País. Em muitos outros países também se
pratica essa ação que deve ser·condenada por todos nós. Quero, nesta oportunidade, pedir ao Governo brasileiro que tome providências com relação a
essas questões.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda
·
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, S_r"s e Srs. Senadores, gostaria
de participar a todos os Srs. Senadores que a a Comissão do CC SIVAM, por meio do Ministério da
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Aeronáutica, entregou h.oje, na Comissão de Ass~.r~
tos Econõmicos, aproximadamente 350kg de documentos, em 6 conlainers pequenos e médios, que
contêm todas as propostas das empresas que participaram da licitação do Projeto SIVAM. Toda essa
documeniação está no gabinete do Relator e estará
à disposição a partir da próxima terça-feira. Haverá
LUll engenheiro para fnanusear e dar as informações
aos Srs. senadores, e uma bibliotecária com toda a
matéria que poderá facilitar as pesquisas. Deixo à
disposição de lodos os Srs. senadores 1oda a documenlação da concorrência do CC SIVAM.
No dia em que esta matéria vier ao plenário,
que nenhLUll dos Srs. Senadores cf1Qa que não a viram, que não estava sabendo, que não leu. Se isso
acontecer, é por falta lotai de vontade. Até agora já
ouvimos no plenário da Comissão três Srs. Ministros
de Estado e deveremos ouvir mais meia dúzia. A
presença, para se owir sobre o Projeto SIVAM, tem
sido praticamente de um ou dois Senadores, quando
não zero. Só o Relator pergunta. Não me venham,
no dia da votação, dizer que desconhecem. não sabem ou não viram, pois a documentação está no.Senado à disposição dos Senadores.
Eu, como Relator da matéria, na semana passada, estive nos Estados Unidos, numa reunião longa, com o subsecretário de defesa americano, para
conhecer todo o sistema relativo ao SIVAM que o
governo americano tem; visitei uma base aérea na
Virgínia; tive reunião com o dire1or executivo do FM
e depois na fábrica da empresa que ganhou a licitação, a Ration. Na próxima semana, dia oito, viajo à
União Soviética, para ver o mesmo sistema, que é
diferente do americano; no dia 12, irei à Ucrânia,
numa viagem de três dias, para ver outro sistema;
no dia 24, estarei visitando uma base aérea e 1odo o
projeto de desenvolvimento na Austrália
Aproveito para avisar aos. Srs. Senadores que
o Senado não está pagando nada, nem passagem
nem estada, porque o Sr. Presidente do Senado Federal disse que a Casa não tem condições. Como
Relator da matéria, para poder relatar bem e não faltar resposta às perguntas dos Srs. Senadores, estou
fazendo todas as viagens e pesquisas, única e exclusivamente, com o dinheiro do meu bolso.
· Muilo obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao Senador Adernir Andrade,
como Lfder do PSB, por 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s.
· e Srs. Senadores, registro o sucesso do alo _público
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realizado sexta~feita passada, em Belém, contra a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Esse
ato contou com imensa participação popular, mais
de quatro mil pessoas, principalmente estudantes,
professores, pessoas que têm sensibilidade para o
problema.
Lá estiveram lideranças nacionais, representantes de todos os partidos políticos, o Governador do Amapá, João Alberto Capiberibe, deputados
federais de vários Estados brasileiros, de vários partidos, inclusive políticos do PSDB, o partido do Presidente da República - vereadores de Belém, "Deputados Estaduais e até um futuro Senador do PSDB,
que é o Senador Coutinho Jorge, pelo Pará
A classe política como um lodo e a população
manifestam sua preocupação, agora por meio de ato
público, por meio de um debate educativo, de uma
troca de idéias a respeito desta questão. Principalmente nós, do Pará, temos LUll imensa preocupação
com essa vontade, com essa insistência-do Governo
em privatizar uma empresa do porte da Companhia
Vale do Rio Doce.
Compreendemos já as nossas dificuldades de
conviver com a Vale do Rio Doce sendo ela uma
empresa estatal; imaginem as nossas dificuldades
sendo ela LUlla empresa privada, e principalmente
sendo ela uma empresa pertencente ao capital mlitinacional, porque é, evidentemente, quem poderá
comprar- se isso ocorrer- a Companhia Vale do Rio·
Doce.
A Companhia Vale do Rio Doce hoje, no Estado do Pará, funciona como se fosse um Estado independente, um Estado autõnomo. Ela recebeu deste
Senado Federal 400 mil hectares de terra e hoje
ocupa 1 ,16 milhão de hectares; ganhou três reservas florestais, que ela administra em consórcio com
o IBAMA, e grilou uma outra área bastante grande,
totalizando, como disse, uma área de 1,16 milhão de
hectares.
Então, há toda essa preocupação por eles se
colocarem como um Estado independente, como
uma localidade onde as pessoas têm muita dificuldade de acesso, onde os privilégios só existem onde
funciona a empresa O objetivo da empresa naturalmente tem sido muito mais de produzir para exportar, para gerar superávit na balança comercial brasileira, deixando ainda muito pouco para o Estado do
Pará
Foi com muito custo que conseguimos os
royalties que hoje recebem o Estado e o município
produtor. Estamos trabalhando para que o fundo relativo ao lucro, que é atendido em Minas Gerais.
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também venha a se consolidar no EStado do Pará
Todas essas preocupações poderiam não ocorrer,
todas essas angústias poderiam não ser atendidas
se essa empresa viesse a ser privatizada Portanto,
quero registrar que a sociedade como um todo, a
classe política como um todo começa a se manifestar não apenas nos ambientes de congressos, de
cãmaras, de assembléias, mas em praças públicas,
como ocorreu em Belém e com uma participação
muito intensa da população.
Dessa forma, espero que o Governo se sensibilize com a opinião pública e volte atrás na sua decisão de vender uma empresa desse porte, porque
só fortalece cada vez mais o poder econõmico em
detrimento do interesse do povo brasileiro, em detrimento do interesse político, pois o povo se expressa
através do peso político na medida em que ele tem
poder na sociedade. Quando o poder econômico se
toma cada vez mais forte, ta,mbém conquista o poder político que passa a ser instrumento do poder
econõmico. Por isso, a nossa preocupação çom a
privatização de uma empresa desse porte.
Espero que o ato de Belém se repita em outros
Estados do Norte do País e inclusive em outrOs Estados onde a Vale do Rio Doce tem uma ação de
grande valor, ·como é o caso de Minas Gerais, por
exemplo.
Gosta~a de me congratular com a Deputada
Federal Socorro Gomes, que tem sido incansável na
luta contra a privatização da empresa, não só em nível de sua atuação na Câmara Federal como essencialmente na preocupação em levar a discussão ao
seio da população, a suas organizações de base. A
população tem que compreender este fato que pode
trazer imensas repercussões negativas ao País.
Era esse, portanto, o registro que gostaria de
fazer em nome do Partido Socialista Brasileiro, que
também se fez presente na manifestação ocorrida
sexta-feira passada
Muito obrigado.

-

.

Durante v discUJSo do Sr. Ademir Andrade, o Sr. José Eduardo Outra, suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira (Pausa)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem révisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
gostarià de parabenizar o Senador Ademir Andrade,
assim como todas as lideranças políticas conseqüentes do Estado do Pará, que organizaram um ato
em defesa da Companhia Vale do Rio Doce e assinalar que não pude comparecer em virtude de estar
participando da Reunião do Diretório Nacional do
Partiçlo dos Trabalhadores, realizada em São Paulo.
Mas quero registrar minha alegria pelo sucesso
do ato em Belém do Pará; outros já ocorreram em
Minas Gerais e Espírito Santo. E seria bom que atas
dessa natureza acontecessem em outros Estados.
Desejo ainda consignar que apresentei requerimento nesta Casa solicitando a inclusão em Ordem
do Dia de projeto de minha autoria, que condiciona a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce à
aprovação pelo Congresso Nacional. Esse projeto
foi aprovado na Comissão de Assuntos Ecónõmicos,
·esteve em via de ser debatido no plenário, mas, por
solicitação da bancada do Governo, por aprovação
da maioria desta Casa, foi remetido à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Naquela ocasião, houve um compromisso no
sentido de que essa atitude não seria meramente
procrastinatória e que, em vinte dias, esse projeto
seria novamente discutido nesta Casa. Infelizmente,
até hoje, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não o apreciou e, em função disso, estamos
apresentando esse requerimento, para que o referido projeto volte ao plenário, 'onde esperamos que
seja debatido e que a bancada do Governo não adote mais nenhuma medida protelatória..Se quer votar
contra, que vote contra e assuma o· desgaste pelo
voto contrário ao projeto.
Mas, Sr. Presidente, meu pronunciamento da
tarde de hoje é no sentido de registrar um fato que
considero histórico e que, com certeza, significará
uma profunda evolução nas relações sindicais e trabalhistas no nosso País. Refiro-me ao acordo recém-assinado entre o Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC e a FORD.
Não me surpreende que um ato dessa natureza tenha partido exalamente, e mais uma vez, do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; esse sindicato
que já se inscreveu na História do Brasil no sentido
da modernização das relações sindicais, das lutas ·
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sociais e das lutas políticas; esse sindicato, no fim
da década de 70, foi o berço do chamado novo sin.dicalismo, que deu origem à Central Única dos Trabalhadores, a qual, desde a sua fundação, questiona
a estrutura sindical brasileira e luta pelo afastamento
da tutela do Estado nas relações entre patrões e
empregados e para acabar com o poder normativo
da Justiçado Trabalho.
Mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC inova em relação às questões trabalhistas. No
momento em que muitas vezes selares interessados
em acabar com os direitos trabalhistas utilizam o termo flexibilização dos direitos trabalhistas, o fazem,
na verdade, como um eufemismo para acobertar a
sua verdadeira intenção que é a da quebra, da relirada, da revogação de diversos direitos dos trabalhadores.
Esse acordo, firmado entre a FORD e 0 Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, significa, aí sim, a
flexibilização da jornada de trabalho naquela regiã9.
Gostaríamos de historiar a 'origem desse acordo. Inicialmente a FORD anunciou 1.282 excedentes
para demissão. Em 13 de setembro de 1995, abriu
inscrições para demissões voluntárias, que teve a
adesão de cerca de 400 pessoas. A pariir daí, a
FORD comunicou a proposta de um bolsão para poder demitir, anunciando algumas' vantagens para os
trabalhadores que aderissem àquela proposta.
Essa proposta de bolsão foi aprovada, na base
de São Paulo, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e rejeitada em São Bernardo do Campo.
Em ful1ção dessa rejeição do bolsão por parie dos
metalúrgicos de São Bernardo do Campo, criou-se,
por duas semanas, um impasse e abriram-se negociações para encontrar-se uma saída
Naquele momento, a FORD priorizou a negociação para evitar o conflito, e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a referida empresa elaboraram
uma proposta na sua fábrica de São Bernardo. Houve, então, uma demonstração - isso, inclusive, deveria ser adotadõ pelo Governo em relação a algumas
empresas estatais, particularmente em relação à
PETROBRÁS -, de que, na prática, é possível haver
uma efetiva livre negociação entre patrões e sindicatos, sem a interferência do Governo. Infelizmente, ao
mesmo tempo em que edita uma medida provisória
com o objetivo de instituir a livre negociação, o Govemo não adota, na prática, essa medida provisória,
já que não deixa as empresas estatais negociarem
livremente.
A partir desse acoreo, instituiu-se uma redução
da jornada de trabalho de 44 horas para 42 horas
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semanais, com início em 12 de janeiro de 1996,~e estabeleceu-se uma jornada flexível, dentro de uma
margem de 48 horas a 38 horas, com uma média
semanal de 42 horas.
Além disso, criou-se um processo de 200
transferências para Taubaté, na fábrica de motores,
com o início do trabalho previsto para 12 de fevereiro
ou 1~de março de 1996; esses trabalhadores ficarão
em licença por três ou quatro meses, recebendo o
salário integral e terão garantia de emprego até janeiro de '1997.
~
-Além disso, conquistou-se a garantia de em-prego para trabalhadores, até janeiro de 1998, na fábrica de motores de São Bernardo do Campo. Há
também um outro aspecto que consideramos extremamente importante e positivo desse acordo, que foi
um processo de desterceirização da FORD, com a
criação de 88 vagas na segurançii paliimoniSI, 17
vagas no recebimento de materiais nas portarias, 22
vagas no Motor Shop e a perspectiva de mais· 150
vagas nas obras, até 29 de fevereiro de 1996. Acreditamos que este acordo poderá ser um
primeiro pontapé no sentido de se estabelecer, realmente, uma modernização das relações sindicais no
nosso País.
Por diversas vezes, temos assinalado que o
Governo, por intermédio de suas emendas, no cepítulo sobre a ordem econõmica, está sepultando
o chamado passado varguista. E nós temos observado que existe, sim, um passado varguista, que
deveria ser sepultado de uma maneira muto mais
rápida, mas não é aquele que diz respeito à ordem
econõmica, e sim ao que se refere às relações Irabalhistas, à Justiça do Trabalho e às relações si•~
dicais.
Existem, inclusive, alguns projetas em tramitação no Congresso Nacional que apontam nesse
sentido, como a extinção da representação classis".a,
a extinção do imposto sindical; alguns estão sendo
apreciadps na Comissão de Assuntos Sociais, com
parecer favorável dá Senadora Marina Silva,-~ mas
que vêm merecendo um profundo trabalho de lobby
por parte de setores, a meu ver, atrasados no movimenta sindical e que continuam tentando evitar a exti'!ção daquele malfadado imposto.
Estamos estudando também projetas de sentido coincidente com as decisões da plenária nacional
da Central Única dos Trabalhadores, reaflzada em
agosto de 1995, que propõem- a modernização efetiva da Justiça do Trabalho, retirando-lhe o caráter
normativo e restringindo a sua atuação nas questões'
de direito.
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Acreditamos que, assim, na prática, a partir de
acordos como o celebrado entre o Sindicato do Metalúrgicos do ABC e a FORD de São Paulo estaremos contribuindo para estabelecer úm procesSo de
modernização nas negociações trabalhistas e,. principalmente, introduzindo um tema que hoje é objeto
de discussão em todo mundo em virtude de representar um grande problema para os pafses industriafizados- o desemprego.
Acreditamos só ser possível contribuir efetivamente para a redução do desemprego através de
medidas que eStabeleçam uma profunda redução da
jornada de trabalho.
A verdade é que hoje a automação e a implantação dos chamados novos métodos de gestão, em
vez de contribuir para o aumento dos momentos de
lazer, dos momentos que o trabalhador poderia passar com a sua tamma, têm contnbuído única e exclusivamente para aumentar os, lucros dos patrões e
aumentar o desemprego.
Por isso, é necessário 'QUe a discussão da redução da jornada de trabalho no nosso País seja estendida para todos os Estados, que seja inserida na
ordem do dia das discussões políticas, sindicais e
trabalhistas no nosso País, para que seja implementada em todos os Estados, em todos os setores não só o setor privado, como o público -, contribuindo dessa forma para a diminuição do desemprego e,
principalmente, para, efetivamente se implantar um
processo modema, salutar e adulto de negociação
trabalhiStá em que seja possível efetivamente flexibilizar algumas questões, como foi fe~o no acordo entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a FORD.
Não é simplesmente se continuat utilizando o termo
flexibilização como um mero eufemismo para a retirada de dire~os dos trabalhadores.
Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que tinha a dizer nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra-pata uma· comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola para
uma comunicação inadiável.

o

O SR. ARTUR DA TÁVOLA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Con-

cedo a palavra ao Senador Jefferson Peres. (Pausa)
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Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet
(Pausai
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner. (Pausa) ·
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr"s e
SrS: Senadores, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tomou hoje várias decisões de grande importância para o futuro dos transportes no País. Em
mensagem que encaminhou ao Congresso definiu o
novo Plano Nacional de Viação, que vai orientar a
política do Estado para o setor. Para se ter idéia do
alcance da medida, basta lembrar que o último Plano é de 1973. Na mesma solenidade, realizada hoje
no Palãcio do Planalto, o Presidente da República
assinou os contratos de co-ncessão das rodovias federais Presidente Dutra e Rio-Juiz de Fora
Registro estes dois fatos como um novo marco
para a história dos transportes no País. O abandono
do setor pelos investimentos oficiais estava chegando a níveis insuportãveis. O patrimõnio de US$ 200
bilhões, instalado nos últimos 50 anos com o sacrifício dos brasileiros, estã virando sucata As estradas
federais estão intrans~veis, levando a perdas crescentes de produtos perecíveis, aumentando o custo
final das mercadorias e assustando a Nação com as
estatísticas dos acidentes. Até agosto deste ano foi
de sessenta e um mil o número de sinistros ocorridos nas estradas brasileiras.
Hã muito por fazer para dotar o País de uma
rede intermodal eficiente, capaz de dar suporte ao
trânsito da produção nacional e tomar o País mais
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competitivo na área das exportações. Mas as decisões anunciadas hoje pelo Presidente da Rep(Jblica
são claros sinais de que o Governo começa a mostrar sensibilidade aos muitos alertas que têm sido
feifos pelo Congresso. Eu diria que não é apenas
um primeiro passo, mas uma sensível mudança no
rumo de novas esperanças. Com o programa lançado pelo Governo, os Estados assumirão responsabilidades pelos trechos rodoviários federais já construídos em seus limites geográficos, podendo repassar a exploração e a conservação ao setor privado,
através da Lei de Concessões, a exemplo do que vai
ocorrer com a via Outra e a Rio-JLiz de Fora. É um
fato positivo nos seus aspectos gerais, mas há ponderações a avaliar no particular. Não acredito que
haja empresas de grande porte interessadas na privatização das rodovias do Centro-Oeste, onde a
densidade de tráfego é infinitamente menor que a do
Sudeste. Isso vai exigir con~arlidas orçamentárias
para o sucesso das novas responsabilidades assumidas ·pelos Estados. As previsões do Governo lndicarn uma rede viária de 13 mil quilómetros. para os
novos convênios com os governos estaduais, de um
total de 55 mil quilõmetros de rodovias federais: Os
contratos assinados hoje, com consórcios privados,
ocorre num momenlo desfavorável, por coincidirem
com o período de intensificação das chuvas. Resta
esperar que, apesar desse falo, as empresas correspondam ao compromisso assumido de i.niaiarem
imediatamente os trabalhos de recuperação nas
duas rodovias mais movimentadas do País. O estado de calamidade em que elas se encontram, sobretudo o da via Outra, não comportará a frustração
deste novo modelo de administração implantado
pela Lei de Concessões.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero,
nesta hora, congratular-me pela iniciativa e tomada
de posição do Ministro Odacir Klein, homem corajoso, trabalhador, correio. Espero que, neste período
da sua administração frente ao Ministério dos Transportes, o Brasil volte a !er confiança na sua malha
rodoviária e no seu sistema de transportes.
Voltarei ao assunto, mas, por hoje, é o breve
registro que eu gostaria de fazer.
Muifo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Os
Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião Amin, Ernandes Amorim, Luiz Alberto de Oliveira, Júlio Campos e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposlo no arl
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o meu profundo interesse pela questão educacional e o estreito envolvimenlo que mantenho com o ensino superior em meu
Estado, induzem-me, hoje, a ocupar-me, nesta Tribuna, das ameaças que pairam sobre as Universidades Federais, inferidas dos sinais de alerta emitidos
pelo Magnífico Reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o ilustre Professor Osmar Siena
Efelivamente, veio-me às mãos o Ofício Circular n" 024/GR/95, datado de 1O de outubro do corrente ano, por via do qual Sua Senhoria transmiteme respectivamente o inteiro teor da Nota da Associação dos Dirigentes ·de Instituições Federais de
Ensino, na Reunião dos Reitores realizada em Brasília, nos dias 28 e 29 de setembro de 1995, e o
Quadro Comparativo dos Recursos Orçamentários
da UNIR para os exercícios de 1995(1996.
Ambos os documentos deitam luz sobre a crítica situação orçamentária defrontada pelas lnsli!Lições Federais de Ensino Superior, posto em relevo
pelo corihecimenlo antecipado da proposta orçamentária Pera o exercício de 1996.
•
Antes de posicionar-me sobre o assunlo, cumpre-me, preliminarmente, referir as alegações constantes em cada qual desses documentos.
No p~meiro, o Conselho Pleno da ANDIFES resolve, .à unanimidade, alertar o Ministro da Educação e .dos Desportos sobre a penosa situação orçamentária das IFES e a ausência de interlocução com
o MEC. Para sublinhar o problema, o documerr!o faz
menção ao rela!o de dirigentes das IFES apontando
para a ocorrência de paralisação de diversas atividades e serviços, em conseqüência da falta de recursos. Em seguida, advertem:
"no limite, as instituições poderão fechar por inanição."
Daí, a proposta da ANDIFES:

"Cabe-nos, assim, lutar para evitai que
isso aconteça, o que implica prosseguir a
ação firme e decidida da ANDIFES e da comunidade para a adoção pelo MEC, de medidas emergenciais de recomposição imediata do orçamenlo de 1995 das IFES, no
valor de 200 milhões de reais, para custeio e
137 milhões para capital."
Afirrnimdo-se, por outro lado, preocupados
com a falta de mecanismos de interlocução tranca e
respeilosa com os dirigentes· do -MEC, o Conselho
Pleno da ANDIFES postula uma audiência com o
Senhor Ministro da Educação não apenas para tratar .
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das dificuldades financeiras que afligem as. IFES,
mas também sobre o futuro da educação Superior
do País.
Quanto ao -segundo documento - o· Quadro
Comparativo dos Recursos Orçamentários da UNIR
para os exercícios de 95/96 - tudo o que me é dado
inferir é que ele comprova ná espécie o que a nota
da ANDIFES sustenta no gênero, isto é, ·a angustiante penúria orçamentária que aflige as IFES e, especificamente, no caso, a Fundação Universidade
Federal de Rondônia.
Noutras palavras, constata-se no Quadro Comparativo uma redução de 30% dos recursos orçamentários relativos a outros custeios, assim como
fica demonstrado que as dotações destinadas a investimentos, não ultrapassam o inexpressivo 1,12%
do orçamento global. Em suma, as despesas com o
pessoal e benefícios absorvem 95% do orçamento
da UNIR.
Tal constatação leva o Reitor a esta sombria
•
inferência:
"Esse arrocho não· pode -perdurar, pois
coloca em risco a existência da UNIR. Se o
orçamento/95 é insuficiente, a proposta orçamentária 96 coloca a UI'JIR em estado terminal."

É óbvio, Sr. Presidente, que não posso permanecer indiferente ao alegado risco corrido pela UNIR
e por outras universidades brasileiras, de sossobrarem a uma crise que as estaria empurrando para a
beira da terminalidade.
Tanto é assim, que, o que me é dado fazer pelas IFES, faÇCH>. agora, apelando ao ilustre Sr. Ministro da Educação e Desporto, para que, se ainda
não promoveu, promova-a o mais cedo possível, a
audiência postulada pela Associação Nacional de
Dirigentes das Instituições Federais de Ehsino Superior, com o objelívo de debater o Futuro da Educação Superior, jã que as aflições financeiras do presente tanto o ãmeaçam ·e o comprometem. ·
É óbvio, por outro lado, o meu entendimento de
que, na pauta destes debates, deva figurar, do lado
do Ministério,-o·éXame transparente e sem escamoteamentos dos critérios que presidem a. alocação de
recursos para as diversas atividades do setor, em
especial, para os três níveis de ensino, assim como
sobre a adequação desses critérios ao que prescrevemos artigos212 e 213 da Constituição Federal.
Da parte da Universidade, por sua vez, o exame maduro e sem complacências do nexo que possivelmente deva existir entre a crise da Universidade
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e certas distorções que tanto a fragiliZam, a ponto de
expô-la a flagrante contradição com o status elevado
que ela se arroga e com a função críticocrenovadora
que ela se propõe desempenhar na sociedad~
Tais contradições- não sou eu quem a5 aponta, mas críticos idõneos de fora e de dentro da própria universidade. Vista por esses anansias as Univer5idades Federais são.descritas como permeáveis
ao .empreguismo, à di lapidação do patrimõnio, às
greves sem fim, à improdutividade científica, salvo
honrosas exceções, à politicagem na conquista de
cargos, o que as leva a premiar a mediocridade e
·marginalizar a competência, além de cindir em facções hostis seus corpos docente e discente e a categoria de seus servidores administrativos.
Todavia, Sr. Presidente, de todas as críticas
feitas à universidade brasileira, a que, certamente,
deveria merecer o exame mais corajoso e honesto
por parte das duas instâncias debatedoras é a que
aponta as Instituições Federais d~ Ensino como
detentoras de um quadro hipertrofiado de servidores, no qual avulta a escandalosa relação profess<:>r-aluno 1/4, quando o aceitável seria, no mínimo, 112m
Muito ligado a essa relação, também se me afie
gura como digno de aprofundado exame o fato de o
ensino púbfico do Terceiro Grau absorver, ele só, recursos bem mais volumosos do que o Primeiro e o
Segundo graus de ensino juntos, quando o óbvio e
desejável seria exatamente o inverso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Debate como o proposto pela ANDIFES sí> tende a ser frutífero, tanto para as partes diretamente
envolvidas, quanto para a sociedade em seu todo,
sobretudo, se as duas instâncias em confronto assumirem integralmente as respectivas responsabilidades no que concerne a este e aos demais problemas
da Educação Superior no Brasil.
Isso é tudo o que posso augurar, Sr. Presidente, pois assim está a exigir, a grande comunidade
dos contribuintes brasileiros.
É o que penso, Sr. Presidente
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Constituição de
1988, a par de estabelecer novos parâmetros para a
distribuição das receitas tributárias, proporcionou
aos municípios um ganho médio da ordem de 33 por
cento em suas receitas. Entretanto, não foi ela clara
o suficiente ao estabelecer as responsabilidades que
caberiam às três esferas de poder: União, Estados e
Municípios. De modo geral, o que se verificou de início foi uma grande euforia por parte de vários prefei-
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tos, pois Ínuitos deles passaram a contar com um
volume de receitas nunca visto antes.
Passaram~e os anos, sucederam~e os governos e hoje a realidade é bem outra: as despesas
cresceram e as receitas encolheram. Por isso, muitos municípios estão batalhando com a falta de recursos para dar cabo de suas despesas mais correntes. Com a crise econõmica que muitos teimam
em negar, mas que as cin:unstâncias mostram ser
real, as receitas tanto de Estados quanto de Municípios caíram sensivelmente.
O que de fato aconteceu é que a demanda por
.
serviços pCblieos aumentou, enquanto as receitas
diminuíram, o que fez crescer mais ainda o desequilíbrio. Como a Constituição não determina claramente as competências nessa área, os municípios, por
pressão dos cidadãos e da sociedade, tiveram que
assumir atribuições antes sustentadas pela União,
notadamente nos campos da Educação, da Saúde e
da Segurança. Enquanto a aiTecadação estava elevada, ninguém se preocupava. Agora, porém •. que
os recursos minguaram e as transferências da União
foram restringidas, o problema apareceu.
Dentro dos limites do ordenamento jurídico vigente em nosso País, a União tev~ maiores oportunidades de contornar essa crise, promovendo um
crescimento da sua parte do bolo de tributos recolhidos não susceptível de partilha com as outras esteras de governo. Pudemos, assim, verificar que as
contribuições sociais _ COFINS, contribuiÇão sobre
o lucro, contribuição do empregado e do empregador para o INSS e para o PIS/PASEP _foram aumentadas no paríodo, enquanlo aqueles tributos de
competência de Estados e Municípios ou que lossem com eles compartilhados não sofreram qual'
quer incremento.
Chegou-me às mãos cópia de um documento
encaminhado ao Senhor Presidente da República
pelo Presidente da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina, Deputado Pedro Bittencourt Nelo, pelo
Presídente da Federação Catarinense das Associações dos Municípios, Natalino Lázare, pelo Presídente da Comissão Estadual Crise dos Municípios,
ldeli Salvatí, e pelo Relator da Comissão, Deputado
Estadual Eni Voltolini, que é um verdadeiro grito de
socorro dos municípios catarinenses.
Ao analisarem as causas dessa queda de arrecadação, relacionam vários fatores: em primeiro lugar, atribuem-na à interrupção, por parte da União e
do Estado, das transferências a fundo perdido de recursos para aplicação em programas sociais, mes. mo nos casos de convênios anteriormente firmados.
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Em segi.Jndo, apontam a redução das transferências das quotas do Fundo de Participação dos
MunicípiOS- Nesse particular, causa-lhes espécie e
indignação a pouca clareza que existe nessas transferências, não lhes sendo possível sequer obter informações corretas quanto ao montante das receitas
obtidas com a arrecadação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos lndustriaiizados, fontes
desse fundo.
Ein terceiro, alegam a queda das receitas com
Imposto
sobre Cin:ulação de Men:adorias e Servi0
ços _ ICMS. Para se aquilatar o que isso significa na
prática, somente 0 Estado de Santa Catarina arrecadou no primeiro ano após a promulgação da nova
Constituição, 0 correspondente a um bilhão, trezentos e sessenta e cinco milhões de reais; todavia, nos
nove primeiros meses de 1994, essa arrecadação
caiu para oitocentos e cinqüenta e dois milhões de
reais, o que indica uma retração média anual de vinte por cento. Segundo os autores do documento,
essa redução se deveu a duas causas principais: os
benefícios fiscais concedidos pelo. CONFAZ, principalmente no que tange ao diferiménto, ou seja, a
prorrogação do prazo de recolhimento do tributo, e à
sonegação de impostos.
Essas causas e razões, Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores, poderíamos considerá-las comuns
a todos os Estados e Municípios brasileirOS- No tocante especificamente a Santa Catarina, existe ainda uma outra razão bem forte a condicionar a queda
da arrecadação de tributos: a maioria dos municípios
do Estado sã<i economicamente dependentes da
agropecuária A baixa remuneração paga pelos produtos agrícolas no corrente and, o cuslo elevado dos
insumos e a redução de recursos para o financiamenta da próxima safra determinaram !Jma sensível
retração na atívidade agropecuária do Estado, e, em
decorrência disso, muitas tammas abandonaram
simplesmente o campo por temerem a desestruturação do Plano Real, preconizada por muitos catastrofistas, e por não confiarem na capacidade de recuperação do setor. A queda no ritmo dás transações
com esses produtos foi também determinante para
que se verificasse uma sensível redução nos índices
de transferências intergovemamentais, por meio do
ICMS e Elo IPI sobre exportações, o que fez com que
o montante do bolo a ser rateado entre os-;163 municípios do Estado também fosse reduzido.
Como se não bastasse tudo isso, o Fundo'Social de Emergência, instituído no ano passado, ~nda
retirou parte da arrecadação do IPI e do Imposto de
Renda, componentes do Fundo de Participação dos
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Municípios, sem que houvesse qualquer compensação por essas perdas.
Em vista de tudo isso, a Federação Catarinense das Associações de Municípios e a Assembléia
Legislativa do Estado querem encontrar uma solução para tão grave problema, estando para isso empenhadas em se integrarem a outras organizações
municipais dos Estados do Sul para forçarem o Governo Federal a adotar medidas com vistas a reverter essa siluação. Tais medidas incluem, fundamentalmente, a retomada do crescimento econõmico e
uma atenção especial à agricultura para que também volte a crescer. O soerguimento da agricultura
é particularmente importante e necessário não só
para manter a estabilidade do Plano Real, com já o
fez até o momento, mas também por ser esse um
importante fator de tranqüilidade social, seja para
manter a estabilidade dos preços dos alimentos,
seja para conter o grande êxo9o rural em direção às
cidades.
·
Quanto ao Fundo Social de Emergência ou
quanto ao sucedâneo que vier a substituí-lo, pleiteiam que os recursos que foram retirados do Fundo
de Participação dos Municípios, em decorrência de
sua criação, sejam devolvidos por meio de repasses
suplementares ao menos iguais ao voluma de recursos por ele distribuídos.
Querem ainda que os Governos Federal e Estadual voltem a celebrar com os Municípios convênios a fundo perdido para cobertura daquelas despesas na área social, que antes eram de responsabilidade desses governos e que foram assumidos pelos
municípios.
Para manter o nível das transferências, esperam que Estado e União incrementem os programas
de combate à sonegação de impostos e que o CONFAZ. restrinja ·as concessões de diferimento no recolhimento do ICMS.
Por fim, propõem que Emenda Constitucional
modifique o art 159 da Carta Magna para incorporar
ao Fundo de Participação dos Municípios todos os
tributos federais e não apenas o IPI e o IR, o que
serviria para aumentar o volume das transferências.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conhecedor da situação financeira dos municípios, estou
convencido de que alguma solução para esses graves problemas precisa ser procurada e ado!ada pela
Administração Federal, do contrário, manifestações
radicais, como aquelas de prefeitos dos Estados de
Tocantins e Goiás que recentemente entraram em
greve por maiores verbas, tomar-se-ão corriqueiras
por todo o Brasil. Estou convencido também de que
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as medidas emergenc•rus propostas pela Assem-.
bléia Legislativa de Santa Catarina e pela Federação
Catarinense das Associações de Municípios são
m?iS do que justas e pertinentes e, como tais, precisarão encontrar eco nos ouvidos presidenciais e nas
mentes dos demais responsáveis pela administração
do nosso País.
·
Muito obrigado!
o·SR. ERNANDES AMORIM (RO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao apresentar um Projeto de Lei nesta Casa, regulamentando a criação de
Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do
Trabalho, tenho como preocupação o erário público,
senão vejamos. no meu Estado, o Estado de Rondônia, o Tribunal Regional do Trabalho foi transformado em feudo familiar e um vergonhoso cabide de
empregos de partidários políticos, filhos, esposas,
cunhados, etc, e que para que isto seja possTvel,
criam-se juntas em qualquer localidade sem a menor
estrutura e necessidade, a exemplo de um município
recém emancipado, sem a menor condição, física e
funcional, criou-se uma junta, e nomeou-se o quadro
funcional da Capital do Estado, que se desloca para
o Município em carros e aviões todas as vezes que
por lá aparecem dois ou três processos.
No dia 06 de outubro, próximo passado, um
ilustre Parlamentar do Estado pronunciou um discurso criticando o Projeto de Lei rJ2 253 de minha autoria, onde o mesmo afirmava que o meu Projeto de
Lei "vem despertando reações bastante desfavoráveis nos círculos ligados à Justiça do Trabalho.• E
foi além o nobre Parlamentar, chegando ao cúmulo
de sugerir que eu retirasse de circulação o meu Projeto de Lei.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
O povo do meu Estado me conhece, e sabe
que o meu compromisso é com eles, com Rondônia,
e com a nossa Pátria, não defendo e jamais defendi
corporações ou gruix>s econõmicos, a exemplo de
muitos, que somente estão preocupados em manter
os seus privilégios, seus currais de empregos e de
... ..
. ·
votos.
..
E para que não fique qualquer dúvida a respeito da procedência do meu Projeto de Lei, em Rondônia, mais um grande escândalo acaba de ser descoberto pelo Tribunal de Contas da União, onde Auditores do TCU, constataram superfaturamento e completa ilegalidade em um processo licitalório para
compra de veículos de luxo marca Ornega, para uso
particular dos membros do TRT.
Tal a proporção da irregularidade, que o Minis. Iro-Relator, Carlos Átila, determinou à Presidência ·
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do TRT em 48 horas, a adotar as medidas necessárias para a anulação de todos os procedimentos já
realizados.
Ainda em seu voto o Ministro Carlos Átila, relata outras situações que impedem a compra dos automóveis, "A Lei para o Orçan1ento de 1995, veda a
destinação de recursos para atender despesas com
aquisições de automóveis de representação e que
atinge o TRT", sendo o rela1ório aprovado por unanimidade dos Senhores Ministros.
·
Já solicitei ao Tribunal de Contas da União,
uma Auditoria nos contratos de obra e aquisição do
prédio refonnado e demolido que servirá de sede do
TRT em Rondônia, que sem dúvida alguma, se
constituirá em um escândalo sem precedentes na
história do nosso Estado.
- . - - -- ..
Finalizando, quero manifestar aos eminentes
Ministros do TCU - Marcos Vilaça, Adhemar Ghisi,
Carlos Átila, Homero Santos, Iram Saraiva, Humberto Souto, Bento Bugarim e José Antônio Barreto o agradecimento em nome do Povo do meu Estado, que não mais suporta ver seu dinheiro sendo
usado para ·mordomias, de forma escandalosa e
sem o menor respeito ao erário, temos que dar'úm
basta na corrupção consentida que se instalou no
TRT de Rondônia, e o que é mais grave, com o
aval de alguns parlamentares beneficiários do esquema
~ intOlerável, que em um Estado carente como
o nosso, se construam sedes de luxo, acrescido de
supertaturamento, já constatado, aquisiçãÓ de carros de luxo, também superfaturado, possa ainda encontrar alguém para defender esse lado podre da
Justiça Trabalhista, conclarno aqui desta tribuna aos
homens de bem do meu Estado e ao lado bom e
saudável do TRT de Rondônia que se Únam nesta
luta, para restaurarmos a dignidade, honradez e decência, cada vez mais escasso e ausentes nos dirigentes do TRT.
Promoverei imediatamente uma representação
junto ao STF ce Procuradoria Geral da República
para punição exemplar desses corruptos çla Justiça
do Trabalho, e tenham certeza darei conhecimento à
Nação dos seus nomes e dos seus_p_rotetores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTBPR) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como
representante do Estado do Paraná, não posso deixar de registrar a presença do Presidente da Ucrânia
no Brasil e o quanto este povo tem auxiliado o desenvolvimento do ·meu Estado, tanto a nível econômico como sóci<H:ultural.
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- Os ucranianos no Ocidente são calculados em
mais de 2 milhões, e destes, cerca de 200 mil vivem
-- no Brasil e 78% no Paraná os· primeiros imigrantes
chegaram em 1991, indo para a colônia de Santa
Bárbara, entre Palmeira e Ponta Grossa Todavia as
maiores levas de imigrantes foram sem dúvida em
1895, 1896 e 1897, cfirigindo-se para Prudentopólis
e Marechal Mallet Posterionnente em 1908 e 1914,
um grande percentual de ucranianos imigram no Paraná, vindos de Galícia para trabalhar na construção
da Estrada de ferro São Paulo - Rio Grande do Sul.
E de 1947 a 1951 , chegam oriundos de diversas regiões da Ucrânia, nomes importantes da área intelectual que obviamente se destacariam como grandes cabeças da cultura paranaense.
Na economia paranaense,- os ucranianos se
destacam pelo plantio do trigo, tendo sido os primeiros a instalar a indústria moageira no Estado. Também foram os primeiros a implementar o sistema de
cooperativas tendo fundado 14 sociedades no estado. A este respeito, publicou llm periódico de destaque da imprensa paranaense: "revelam-se em geral,
ófimos trabalhadores, homens sinceros e honestos,
adaptando-se com relativa facilidade ao ambiente
brasileiro, esforçando-se por talar a língua nacional
e familiarizar-se com os costumes da nova Pátria".
Uma outra parcela de ucranianos dedicou-se ao setor privado como empresários ou operários sobretudo fabricando móveis. Por fim, ocuparam espaços
como mecânicos e técnicos especializados dedicando-se ainda, às profissões liberais.
Culturalmente, o folclore ucraniano, as festividades tradicionais, as reuniões sociais, de caráter
recreativo ou educativo-cui!Ural, prosseguem normalmente, nos núcleos coloniais ou nos centros urbanos. Ocorre portanto a fonnação de um novo modus-vivendi, com a junção dos costumes ucranianos
e os brasileiros.
· Teologicamente, 78% são católicos do rito
oriental, quàtro por cento são ortodoxos e 12% se
encontram dispersos entre várias igrejas protestantes, principalmente a batista. A liturgia bizantina, da
qual a ucraniana é um ·rsmo, tem origem na de Jerusalém de São Tiago, refonnada por São Basmo
Magno e abreviada por São João Crisóstomo, no século IV. Ela é realizada na língua ucraniana e tendo
sido aprovada pela Igreja Brasileira
Não são poucos os nomes de destaque desta
comunidade, entre eles registramos Don Efrain Krevei, Arcebispo da Igreja Ucraniana no Brasil e o
maior líder espiritual e intelectual. no Estado do Paraná; José Velgas, Presidente do·-CriJbe Ucraniano
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Brasileiro; Felipe Lucas, Prefetto Municipal de lrati; M~
guel Bakun, pintor renomado; Helena Kolody, uma das
m~ores poetas da ltteratura, reconhecida de forma singular na nossa cultura; Serafim Voloschen, engenhe~
ro; Jgor Chmvytz, arqueólogo; Afonso Antoniuk, neurocirurgião reconhecido internacionalmente e Oksana
Boruchenko, professor de língua ucraniana na Universidade do Paraná Cabe ressaltar que os ucranianos
de destaque são tantos, que o tempo exíguo nos impede de fazer todas as citações necessárias.
Na Presidência da Ucrânia encontra-se aluaimente, eleito pelo voto popular em 1994, o Sr. Leonid Kutchma, que é um Engenheiro-Mecânico vindo
de urna família de agricultores. Seu currículo é vasto
e podemos destacar os seguintes pontos de 1960 a
1975, trabalhou como engenheiro, engenheiro-sênior, projetista-chefe, auxiliar do projetistai)eral, do
então super~ecreto escmório de projetas "Pivdénne" e Diretor Técnico da Base Espacial de Baikonur.
Entre 1975 e 1982, foi secretário da organização
partidária "KB Pivdénne". De 1982 a 1086, foi primeiro substiMo do projetistai)eral do KB Pivdénne,
sendo posterionnente Diretor-Geral da maior empresa do mundo de construção de foguetes aeroespaciais " "Pivdénnei Maschênobudivnei Zavód" na cidade de Dnipropetrovsk. De 1992 a setembro de 1993,
foi Primeiro Ministro da Ucrânia e em 1993 se tomou
Presidente da União dos Industriais e Comerciantes
da Ucrânia. Daí para a eleição presidencial foi um
passo e em 1994, tomou-se Presidente da Ucrânia ·
pelo voto popular direto em eleições gerais para o
período de 05 anos.
O Brasil tem o objetivo e o apoio deste Senador, no sentido de dinamizar e estrettar as relações
com a Ucrânia. Jâ existem prévios contactos para a
criação da Embaixada Ucraniana e a criação de um
consulado no Estado do Paraná, o que abrirá canais
para um relacionamento mais estreito e profícuo entre as duas nações. Também, é necessário ressaltar
corno reconhecimento ao povo ucraniano, a magnitude e a grandeza do Memorial de Imigração Ucraniana recém-inaugurado no Parque do. Tingui em
Curitiba, uma justa homenagem do Prefeito Rafael
Greca com total apoio do Governador Jaime Lemer.
Portanto, através deste discurso agradeço a profunda contribuição que o povo Ucraniano trouxe para o
crescimento e conseqüente engrandecimento do Estado do Paraná

O SR JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
A Engenharia Genética conseguiu produzir
uma variedade de fumo com o dobro do percentual
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de nicotina encontrável nas plantas nonnais hoje
existentes. Esta nova variedade, que produz a chamada supemicotina, aumenta em cem por cento o
teor de nicotina da planta, e os fabricantes de cigárro esperam que ela seja capaz de aumentar também
em cem por cento a dependência do usuário ~ este
tipo de droga
A nicotina, dentre os quatro mil componentes
químicos presentes na composição de um cigarro, é
a única capaz de criar dependência, a única capaz
de manter as pessoas subjugadas e escravizadas

ao vício.
- - Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o
fumo é responsável por oitenta por cento dos -cânce- ..
res de pulmão, oitenta por cento das bronquites cronicas e enfisemas, trinta por cento dos enfartes do
mioCárdio e vinte e cinco por cento dos derrames cerebrais.
•
Não seria muito difícil imaginar-se o quanto
este vício onera o nosso precário sistema ·de Saúde
Pública Talvez um dia alguém contabilize esses dados e os subtraia do que o Estado arrecada em irn- -postos do bolso dos viciados. Isto talvez pudesse reduzir um pouco o impacto do tradicional argumento
do tipo tributarista que parece ver o viciado corno um
mero e privilegiado contribuinte. Pois, se é verdade
que o Estado lhes onera o vicio, cobrando das ernp(esas um alto imposto, é igUalmente verdadeiro
q1,1e essas empresas repassem estes custos ao seu
consumidor final: o viciado.
São os viciados em fumo que pagam os altíssimos impostos cobrados pelo Governo para punir e
desestimular o consumo, sem que se saiba de algum mecanismo que também puna e desestimule a
produção da droga que impõe o vício.
Parece que, no caso do vício do tabaco, a nossa consciência se satisfaz e se compraz em punir os
viciados, deixando impunes os que os viciam, os
produtores.
Uma estratégia que, se aplicada também ao
consumo de outras drogas causadoras de dependência, deveria exigir desta mesma consciência - a
nossa consciência - uma atitude de condenação
mais efetiva do consumidor de cocafna que, com o
seu dinheiro, sustenta e mantém toda a estrutura de
crimes que está corrompendo a alma de comunidades como a do Rio de Janeiro, fazendo desmoronar
ante ós nossos olhos as inegáveis maravilhas de
nossa ex-capital federal.
·
Portanto é preciso evitarmos não apenas que o
Brasil se torne um terreno fértil para pesquisas escusas, mas também que se reduzam ainda mais os .
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'frágeis instrumentos de defesa do cidadão contra a
invasão de sua capacidade soberana de decisão
consciente.
Foi por esta razão, com certeza, que os Estados Unidos proibiram a supernicotina em seu território.
É lamentável e extremamente perigoso para o
cidadão brasileiro o fato de o Brasil não dispor de
mecanismos de controle sobre produção de cigarros, ao ponto de o nosso Ministério da Agricultura ter
confessado ignorar a existência mesma da variadade de Tabaco Y-1, como noticiou a imprensa
Segundo se divulgou, o Ministério da Agricultura apenas fiscaliza os aspectos fitossanitários das
culturas de fumo, ignorando tudo o mais. Como se
ninguém soubesse o quanto é deletéria a ação do
tabaco sobre o organismo humano e como se ao Eslado bastasse garantir que se produzam venenos de
melhor qualidade, com maior índice de pureza, para
mais eficazmente submeter-se a vorrtade do incauto
cidadão e mais facilmente garantir a perpetuidade
de um consumo que garanta lucros altos e dúradouros aos seus fabricantes.
É preciso pensar na saúde do povo brasileiro!
Foi pensando em salvaguardar a saúde da população brasileira, em evitar a manipulação descarada da própria capacidade de trabalho do nosso agricuttor e no intuito de defender os nossos interesses,
inclusive econômicos, que apresentei a esta Casa
Projeto de Lei que proíbe o uso de fumo com mais
de três e meio por cento de nicotina para a fabricação de cigarros.
Com isto, espero, estaremos impedindo que se
fortifique ainda mais uma droga cujos produtores
contam com o beneplácHo e a conivência de uma
sociedade que parece contentar-se em punir os consumidores do cigarro, e de um Estado que parece
feliz em incrementar a sua arrecadação à custa da
desgraça dos fumantes.
Com esta proposição, estaremos habilitandonos a impedir que se fortifique ainda mais a ação subliminar que reduz a capacidade de reação dos tumantes à ação da nicotina e dando-lhes uma chance
maior de reagir às forças que os deixam hoje inteira' mente à mercê da sede de lucro dos fabricantes de
cigarros.
Com esta proposição o Brasil reduzirá e eliminará os superpoderes da drogra que uma- ciência
aética to i capaz de gerar, para subjugar. ainda mais
a fraca vontade dos viciados.
Por todos estes motivos é que pedimos a atenção e o apoio do Plenário desta Casa para essa pro-
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posta. Uma proposta que atende ao que há de mais
nobre e mais elevado na atividade parlamentar, ao
defender os cidadãos contra a ação solerte e deletéria da ganância dos poderosos.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. ·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -.Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O Plano Real já apresenta, cerca de dezasseis
meses após a implantação da nova moeda, um saJdo extremamente positivo a ser contabilizado.
· Todos nós recOrdamos o discurso que faZiam
os pessimistas de plantão quando do lançamento do
Plano. Segundo esses, o Plano tinha caráter pura·
mente eleitoreirn e mal se sustentaria até a realiza·
ção do pleito presidencial. Asseguravam que, a
exemplo do que aconteceu com o plano económico
anterior, tão logo encerrada a votação, antes mesmo
de iniciado o escrutínio dos votos, seriam baixadas
medidas governamentais tendentes a reintroduzir a
ciranda inflacionária e a especulação financeira AIguns chegavam a fazer apostas acerca do prazo
que transcorreria até que as taxas de inflação voltassem à casa dos dois dígitos! Seria em janeiro, levereiro ou março de 1995? Para essas aves de mau
agouro, os brasileiros estavam condenados a conviver perenemente com o confisco diário dos parcos
rendimentos de seu trabalho por intermédio do mais
perverso e socialmente injusto dos impostos: a inflação. Como se fôramos vítimas de uma sina terrivel,
determinada por deuses inclementes, estaríamos na opinião desses céticos incuráveis, desses oposicionistas sistemáticos - predestinados ·à desord!Jm
econômica, à parafisia produtiva, ao empobrecimento progressivo e ao caos social.
Ironicamente, as cassandras de ontem - oonquanto continuem a profetizar desgraças, a antev~
abismos - não se dão ao trabalho de explicar porque as coisas vêm ocorrendo de forma tão diversa
da que haviam previsto. Afinal, não se trata apenas
de que os índices de aumento de preços mantêm-se
consistentemente baixos - na verdade os menores
das últimas décadas- durante meses e meses a fio,
apesar de vivermos em regime de liberdade de praços, visto que o Governo não recorreu à medida artificial do congelamento. Não corria apenas a expressiva recuperação dos investimentos de caráter produtivo que tem sido observada no período mais recente, indicando com clareza que estamos começando a abrir caminho para o desenvolvimento econômico sustentado. Não reivindicamos apenas o reconhecimento da obviedade de que a derrubada da
inflação é o primeiro e indispensável passo no senti- ·
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do da conquista da justiça social. Há mais do que
isso. Existe uma face do Plano Real que não é medida pelos índices económicos, que não pode ser aferida por critérios estatísticos, mas que talvêz seja a
mais importante. Refiro-me, aqui, à mudança que se
está operando na mentalidade dos brasileiros, como
resultado dessa experiência - inédita para toda uma
camada mais jovem de nossa população - de viver
numa economia com preços estáveis.
O Presidente Fernando Henrique tem afirmado,
com propriedade, que, graças ao Real, as pessoas
estão "qaindo na real". Trata-se de observação muito
feliz, que descreve coin acuidade o cotidiano do Brasil de 1995. Pela primeira vez, em décadas, o brasileiro consegue ter uma idéia dos preços relativos da
economia, consegue determinar com alguma clareza
o que é caro e o que é barato. Mais do que isso, estamos assistindo a um fenômeno que, até pouco
tempo atrás, não teria lugar. no mais ousado dos
nossos sonhos: espontaneamente, sem que tenha
havido qualquer exigência ou coação por parte das
autoridades, setores inteiros do comércio e da prestação de serviçoS reduzem os seus preços, percebendo que o consumidor está consciente do real valor dos produtos, dos. serviços e do dinheiro, não
mais se dispondQ a aceitar passivàmente a im.po~i
ção de preços absurdos.
•
É a tudo isso que se refere o Presidente quando fala em •cair na real". Refere-se a essa correta
apreciação do valor do dinheiro que tomou-se possível desde a implantação da nova moeda; Refere-Se
ao fim da ilusão que vigia no período das altíssimas
taxas inflacionárias, quando o saldo de uma caderneta de poupança "aumentava" em cinqüenta por
cenlo ao fim de um mês e o preço de um saco de pipocas era expresso em milhares ou dezenas de milhares da unidade monetária vigente.
É essa conquista indi reta do Plano Real que
reputo da maior importância, porque ela vai, pouco a
pouco, demolindo a cultura inflacionária sedimentada ao longo de-décadas,- cultura essa que se constituiu, na opinião de muitbs economistas, num dos
maiores empecilhos ao sucesso dos planos econõmicos que antecederam o Real.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Com esse acervo de conquistas alcançadas sob todos os aspectos incomparável ao que foi atingido por qualquer outro plano económico ,., o Plano
Real constitui-se já em autêntico patrimõnio da Nação. Portanlo, sua defesa e preservação hão de posicionar-se como prioridades da mais alta hierarquia
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para todos que detêm alguma parcela de responsabilidade na condução da nossa vida pública, mormente quando se tem bem claro que todos os sucessos referidos não estão, de forma alguma, consofidados, o que só virá a· ocorrer dentro de alguns
anos, desde que tenhamos sucesso em promover os
ajustes estruturais indispensáveis. Assim, admitindose, por um lado, que o Plano vai muito bem e já apresenta resuitados da maior importância e, por outro
lado, que a consolidação desses resultados é ainda
um objetivo remoto, fica evidente a importância de
adotar-se, meticulosamente, 1odas as providências necessárias à preservação da higidez do Plano Real.
Entre os especialistas na área, é consensual o
entendimento "de que o equilíbrio fiscal é condição
fundamental para a garantia da estabilidade da moeda do País. Ao longo de5ses dezesseis meses desde a implantação da nova moeda o horizonte de
equilíbrio fiscal tem sido possibilitado pelo Fundo
Social de Emergência e, para os próximos exercícios financeiros, não há dúvida de que o Fundo continuará sendo indispensável à manutenção desse
equilíbrio, evitando que o Estado seja causa de desestabilização da economia
Nessa medida, prorrogar a vigência do Fundo
Social de Emergência, mesmo que por prazo inferior
ao proposto pelo Executivo é medida que se impõe
ao Congresso Nacional enquanto parcela de sua
responsabilidade para com a preservação do Plano
Real, pois sem o Fundo não haverá equilíbrio fiscal,
e sem equilíbrio fiscal nautragará, inapelavelmente,
a estabilização monetária duramente conquistada
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
A instituição do Fundo ;>ocial de Emergência
consubstanciou-se por intermédio da aprovação da
Emenda Constitucional de Revisão número 1 , de
1994, uma das seis únicas Emendas de Revisão a
obter aprovação durante o malogrado processo revi- ·
sional do ano passado. Já naquela ocasião, a proposta do Poder Executivo que mereceu a aprovação do
Congresso Nacional tinha sua justificaliva na finalidade
declarada de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica
Por outro lado, a instituição do Fundo em caráter provisório, com vigência definida apenas para os
exercícios de 1994 e 1995, fundamentava-se na perspectiva de que, nesse prazo, seriam promovidas as alterações legislativas de nível constitucional e intraconstitucional aptas a garantir o equilíbrio fiscal em bases permanentes, condição, como já afirmei, que se
entende fundamental para a estabilidade monetária
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A adequada instrumentalidade do Fundo Social
de Emergência ao fim proposto de garantia do equilíbrio fiscal prende-se à forte rigidez dos gastos da
União, rigidez essa que resulta da excessiva vinculação de receitas estatuida em diversos dispositivos
constitucionais. Essa situação determinava a realização de expressivas transferências obrigatórias e a
destinação de vu~osos recursos para gastos específicos. Com isso, restava fortemente limitada a capacidade do Governo de financiar outras despesas, inclusive aquelas denominadas no jargão especializado de "incomprimíveis", ou seja, que não podem ser
suprimidas ou reduzidas. Esse, portanto, o escopo do
Fundo criado pela Emenda Constitucional de Revisão
número 1, de 1994: garantir a desviooJação de parcela dos recursos orçamentãrios suficiente e necessária
ao atendimento de despesas inevitáveis do Governo
Federal que, de olha forma, exigiriam emissão de
moeda ou lançamento de b1ulos públicos, com evidente impacto inflacionário. Não é por outro motivo que o
Ministro José Serra tem argumentado que o nome
mais adequado para esse · instrumento legal seria
"Margem de Desvinculação Orçamentária".
Com efeito, o horizonte de equilfbrio fiscal proporcionado pelo Fundo Social de. Emergência tem
sido decisivo, até o presente momento, para o êxito
do Plano Real. En1retanto, o encerramento de sua
vigência está previsto para o corrente ano, como
mencionei anteriormente, e as alterações legislativas
que se previa seriaín realizadas-ertf 1994 não o foram: nenhuma das ou1ras cinco Emendas de Revisão aprovadas aborda temas eoonômico-financeiros.
É de conhecimento públioo a sensibilidade que
o Congresso Nacional tem demonstrado, desde o alvorecer da presente Legislatura, para com a necessidade de retomada do processo de mudança da
Carta Magna. A evidência dessa sensibilidade sobressai da célere tramitação que vem sendo dada às
propostas de emenda submetidas à consideração do
Parlamento pelo Poder Executivo. Já apreciadas as
emendas concernentes à ordem econômica, debruçase o Legislativo, no presente, sobre a proposição relativa à reforma administrativa, devendo enfrentar, na seqüência, as reformas tributária e previdenciária.
É evidente, oontudo, que os efeitos eoonômicos e financeiros dessas reformas não se farão sentir de imediato. No que tange especificamente à reforma tributária, o principio da anualidade determina
a vigência de qualquer modificação introduzida na
legislação somente no exercfcio fiscal subsequente,
como é _concebido. As reformas previdenciária, administrativa e da ordem eoonômfca deverão ter vi-

847

gência imediata, mas, em oontrapartida, ainda que
implantadas incontinenti a maturação de seus resultados - particularmente os da previdenciária -é razoavelmente lenta.
Assim sendo, não podemos permitir que, até
que se produzam os efeitos colimados pelas mudanças constitucionais, o desequilíbrio das oontas públicas constitua !atar de desestabilização eoonômica
Nesse contexto, a prorrogação da vigência do Fundo
Social de Emergência aparece oomo a alternativa
viável e eficaz para evitar a ocorrência de déficit públioo, ainda que imponha alguma perda de receita
aos Estados e Municípios.
De fato caso o Fundo Social de Emergência
não tenha o seu ·prazo prorrogado, o Orçamento da
União para o exercício de 1996 apresentará déficit
da ordem de mais de quatro bilhões e meio de reais,
tendo em vista que os recursos não comprometidos
por vinculações obrigatórias - e portanto disponíveis
para programação - não serão suficientes sequer
para o financiamento das chamadas despesas '"lncomprimíveis".
'
·
Nesse quadro, evidentemente, restarão prejudicados os investimentos necessários à área social,
diante da total impossibOidade de se destinarem recursos para essa finalidade. E essa é uma frustração que não podemos impor mais uma vez à sociedade brasileira, a qual, pelos seus diversos segmentos, reclama as impostergáveis providências de socorro aos necessitados e de reerguimento da saúde
e da educação públicas.
De eutro lado, tenho a oonvicção de que ninguém de sã consciência consideraria a possibilidade
de aumento do endividamento interno ou externo
. como alternativa para o financiamento das despesas
com os juros e encargos da divida e oom a manutenção da máquina pública. As nefastas conseqüências de uma decisão déssa ordem para o Plano Real
são evidentes.
Conclui-se, portanto, que não há ou1ra alternativa: enquanto não se vencer o prazo de maturação ·
das reformas fiscais e administrativas, ora em fase
de discussão, o Fundo Social de Emergência oontinuará sendo instrumento imprescindível para o financiamento das despesas públicas, evitando o recurso a
expedientes que implicariam, forçosamente, reacender
a fogueira inflacionária de tão triste memória
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Algumas vozes têm-se levantado contra ifprorrogação do Fundo Social de Emergência, alegando '
que a medida traria prejuízo às finanças de Estados .
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e Municípios. Tal alegação, no entanto, demonstra
desconhecimento quanto aos mecanismos de constituição do Fundo. Ao contrário do que se poderia
imaginar, a destinação de uma parcela da receita tributária para o Fundo Social de Emergência não determina redução no montante a partir do qual são
calculados o Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal_; FPE, e o í=undode Participação
dos Municípios- FPM.
Em atendimento ao disposto no art 159 da
Constituição Federal, a União transfere para os Estados e Municípios uma parcela da arreeadaÇão do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. O Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal - FPE é constituído mediante
transferência de vinte e um e meio por cento das receitas daqueles impostos. enquanto que para o Fundo de Participação dos Municípios - FPM são destinados vinte e dois e meio por.cento.
Ocorre, todavia, que já quando da instituição
do Fundo Social de Emergência -· FSE houv~ a
preocupação de evitar que ele provocasse redução
nas receitas das unidades federadas, motivo pelo
'qual definiu-se que a parcela de vinte por cento· do
Imposto de Renda e do Imposto &,obre Produtos Industrializados destinada ao Fundo Social de Emergência somente seria calculada sobre o saldo pertencente à União, ou seja, após dedução dos percentuais destinados ao Fundo de Participação dos
Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados
e do Disttito Federal. Essa é a expressa disposição
do parágrafo 4" do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Vê-se, nesse particular, que se emenda Constitucional instituidora do FSE cuidou de preservar a
base de formação do FPM e do FPE. Porém, se
analisarmos outros dispositivos da emenda em
questão, veremos que a instituição do Fundo Social
de Emergência, mais do que preservar
base de
formação dos fundos de participação, redundou no
seu incremente.
Ocorre que, naque.la ocasião, promoveu-se a
elevação das alíquotas de Imposto de Renda das
pessoas físicas, destinando-se ao Fundo Social de
Emergência as receitas decorrentes dessa majora·ção, até o limite de cinco inteiros e seis décimos por
cento da receita total do lmpos!o de Renda (art 72,
parágrafo 5", inciso 11, do A10 das Disposições Constitucionais Transitórias). Dessa forma, os ganhos de
arrecadação que ultrapassassem o limite recém referido seriam revertidos também em benefício dos
Estados e Municípios.

a
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A bem da verdade, é importante admitir que
em um a.specto - e apenas em
aspecto - a
Emenda Constitucional de Revisão rf. 1 • instituidora
do Fundo Social de Emergência, promoveu red\'Ção
na base de formação dos fundos de participação das
unidades federadas: foi ao estender à União o princípio que já vigia para Estados e Municípios de destinação à respectiva esfera de governo da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Em função desse dispositivo, o Imposto de Renda
. Retido na Fonte pela União e por suas autarquias e
fundações deixou de constituir base de cálculo do
Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,
passando a destinar-se integralmente ao Fundo Social de Emergência
Quanto a esseaspecto, porém, releva ressaltar
dois falOs: Em primeiro lugar, não devemos esquecer que a União arca com todo o õnus de restituição
do lmpos!o de Renda Retido na Fonte, inclusive daquele retido pelos Estados e Municípios e a eles
destinado, sem .,xigir das unidades federadas qualquer reembolso. Em segundo lugar, a supra-referida
redução na base de formação dos fundos de participação não implicou redução das transferências aos
mesmos.
Para que se tenha um parãmetro de corrparação,
basta ãiZer que, no aliO de 1993, somente o Imposto de
Renda Retido na Fonte nos Estados atingiu importãncia
bem próxima a novecentos milhões de reais.
Por outro lado, o montante do Imposto de Renda retido na fonte pela União, que deixou de ser
transferido aos estados e municípios e passou a integrar o Fundo Social de Emergência, em um período equivalente, não chegou sequer a quinhentos milhões de reais.
A afirmação que fiz antetiormente, de que essa
única redução efetuada na base de formação dos
fundos de participação não implicou redução nas
transferências a eles realizadas, é facilmente explicável: ocorre que as mudanças na legislação tributária, o maior esforço de arrecadação e a introdução
do Real geraram substancial elevação na arrecadação federal, como é do conhecimen!o geral, situação
que, evidentemente, provocou significativos reflexos
nas transferências da União para os estados e os
municípios.
Com· efeito, o aumen!o dessas transferências
já vem sendo detectado desde 1994 e é bastante
considerável: no ano passado, o Fundo de Participação dos Municípios e o Furtdo de Participação dos
Estados e do DiStrito Federal apresentaram cresci-

um

Outubro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mento real de cinco por cento em relação ao ano anterior; no período de janeiro a julho do corrente ano,
os fundos de participação já acumulam crescimento
real de trinta e cinco por cento em relação ao mesmo período do ano passado! Para o conjunto do corrente ano, as estimativas são de que aqueles fundos
acumularão crescimento de vinte e seis por cento
em relação a 1994!
Como se pode ver, é de todo desarrazoado
tentar fazer uma análise do impacto do Fundo SoCial
de Emergência sobre as finanças da União, dos estados e dos municípios tendo em mente somenie os
percentuais de receitas destinados a esse Fundo.
Considerado todo o conjunto de medidas adotado
juntamente com a instituição do Fundo, aparecem
com evidência so;ar todos os benefícios obtidos,
não só quanto à imprescindível desvinculação das
receitas da União, mas também no que se refere ao
substancial aumento das receitas em todas as esferas de governo.
•
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
·
,.
Ao fazer este pronunciamento, em que procuro
demonstrar que o Congresso Nacional tem o dever cívico de prorrogar a vigência do FlJI'ld.o Social de Emergência, ainda que por prazo menor que o previsto, não
poderia deixar de abordar aquele aspecto que mais
polêrnica tem provocado em torno do Fundo: a ques100 da destinação dos recursos que o compõem.
Como já referi anteriormente, o Fundo Social
de Emergência foi instituído "com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e
de estabilização econõmica", ficando definido que
seus recursos deveriam ser aplicados "no custeio
das ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxflios assistenciais de
prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e outros programas de relevante
interesse econõmico e social". (Artigo 71 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - grifos
acrescentados:)
Já no ano de 1994, Representação Parlamentar encaminhada à Procuradoria-Geral da República
impugnava algumas despesas realizadas com os recursos destinados aos "programas de releyante interesse econõmico e social". EntretantO até o momento da elaboração da proposta orçamentária para o
ano de 1995, a Procuradoria não havia ainda se manifestado acerca daquela Representação, motivo
pelo qual adotaram-se, na elaboração da proposta,
os mesmos critérios utilizados em 1994. Dessa for_ma, a Lei de Meios de 1995, aprovada pelo Con-
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gresso Nacional, destina oitenta e seis por cento do
Fundo Social de Emergência para as ãreas sociàis e
quatorze por cento para os "programas de relevante
interesse econõmico e social".
Màis uma vez, parlamentares da oposição insurgiram-se, através dos meios de coml.llicação, contra a
utilização do Fundo Social de Emergência fora da ãrea
social. Tendo em vista a autorização genérica constante do artigo 71 para l.tilização dos recursos do Fl.lldo
na cobertura de despesas com programas de relevante interesse econõrrico e social, o Poder Executivo
sempre manifestou sua convicção quanto à inteira legalidade de todas as despesas autorizadas.
Por outro lado, admitiram as autoridades do
Executivo que algumas dessas despesas não se enquadravam, com o necessário rigor, nos princípios
norteadores das negociações políticas que redundaram na aprovaÇão do Fundo pelo Congresso. Fundamentado nesse entendimento, o Presidente da
República determinou a adoção dos procedimentos
necessários para·a alteração das fontes orçamentárias, êe modo a melhor adequar a classificação das
despesas ao espírito que norteou a redação do mencionado artigo 71.
· Em atendimento à determinação presidericiaJ,
a Secretaria de Orçamento Federal expediu a Portaria número 4, de 11 de maio de 1995, promovendo a
alteração do Quadro de Detalhamerito da Despesa
no âmbito do Poder Executivo. A Portaria remaneja
recursós rio montante de aproximadamente um bilhão e seiscentos milhões de reais, adequando a
programação da despesa à conta dos recursos do
Fundo Social de Emergência
De qualquer forma, as informações disponibilizadas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI evidenciam
que as impugnações manifestadas pela oposição
não têm maior razão de ser. Afinal, em 1994, a aplicação dos recursos do Fundo Social de .Emergência
foi da ordem de doze bilhões e meio de reais, mais
de oitenta e oito por cento dos quais nas funções da
área social, nominadarnente agricultura, educação e
cultura, saúde e saneamento, trabalho, assistência e
previdência No corrente ano, até o mês de julho, foram aplicados nove bilhões e trezentos milhões de
reais, mais de oitenta e cinco por cento dos quàis
nas mesmas funções.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Como tive oportunidade de demonstrar ao kmgo deste pronunciamento, a promogação do Fundo
Social de Emergência é i!Tli>rescindível para evitar a
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ocorrência de portentosó déficit público nos próximos exercícios financeiros, situação que viria a ferir
de morte o Plano Real, jogando por terra a derradeira esperança de nossa população de livrar-se de uma
vez por todas do pesadelo da inflação galcpante.
Somente quando amadurecerem os resultados
das reformas constitucionais é que teremos condições de dispensar esse instrumento eficaz de desvinculação orçamentária.
Por outro lado, considerado todo o conjunto de
medidas adotado quando de sua instituição, resta
evidente que o Fundo Social de Emergência, longe
de representar prejuízo para as finanças de Estados
e Municípios, tem constituído, isso sim, fator de incremento da arrecadação em todas as esferas de
governo.
Por derradeiro, no que tange à utilização dos .
recursos do Fundo, dois aspectos ficaram bem claros: Em primeiro lugar, essa utilização ocorreu, sempre, dentro dos marcos da mais estrita legalidade;
Em segundo lugar, se objeções de natureza politica
podiam ser feitas em relação a algumas das despesas, esse é um problema já superado.
Por todos esses motivos, deixo aqti meu enfálico
apelo a esse colendo Plenário para.que não deixe de
prorrog..- a vigência do Fundo Social de Emergência
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão
conjunta, a realizar-se hoje, terça-feira, às 19h, no
plenário da .Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Nada mais fl<!vendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte
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tendo. nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a
tramitação conjunta da Mensagem n" 284, de 1995,
com o Projeto de Resolução n" 53, de 1995, por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto. ·.

.
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PROPOSTA 'oE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
·-N" 39, DE 1995
Discussão, em segundo 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 aHera o § 1•. do artigo 177 da
Constituição Federal, tendo
Parecer sob n" 507, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com correções formais, em obediência à técnica legislativa
• (Terceiro e último dia de discussão)

. -4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•40, DE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n" 40, de 1995, de autoria do
Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senadores, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que dispõe sobre
a instituição de contribuição social para o financiamento das aÇôes e serviços de saúde, tendo
Parecer, sob n" 667, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.
·
(Terceiro e último dia de discussão)
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Está
encerrada a sessão.

(Lfwanta-se a sessão às 1Bh11 min.)

ORDEM DO DIA
-1REQUERIMENTO N" 1.020, DE 1995

ATA DA 179~SESSÃO NÃO.DELIBERATIVA
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 1995

Votação; em turno único, do Requerimento n"
1.020, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Resolução n" 53, de 1995, de
sua autoria, que revoga as Resoluções n"s 91, 93,
95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e dá outras providências.

(Publicada no Diário do Senado Federal, de
31 de outubro de 1995)

-2REQUERIMENTO N"1.337, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n"
1.337, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy. solici-

RETIFICAÇÃO
Na página 02151 , 2• coluna, na EMENDA N"5PLEN, oferecida ao Projeto de Resolução n" 119, de
1995,
Onde se lê:
Contínuos FC-03
Leia-se:
2 Contínuos FC-03
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RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE t• A 31 DE OUTUBRO

fi'

Projetos de Lei en\'iado à sançAo

MENSAGEM

MV\'- rnn·tn-lnhllllll àtaMAo nos frnnos dr PL\'

PLN n' 14/95-CN

Outubro

325/95-CN
(n' 760/95,
na origem)

Outubro

326/95-CN
(n" 761195,
na origem)

-Total:

]
SESSÃO

EMENTA

TIPOEW

324/95-CN
(n' 759/95,
na origem)

Oulubro

19
OI
84
01

Projelo de Resolução en,·Jado à promulgação~ Tutal:
Vr:los mantidPJ e cn,·lados ao Arq1:1h·o
-Total:

'
MES

-Tola!:

Lei n" 9.102.
de 101111/95
(DO 11110/95)

PLN n' 15/95-CN

Autoriza o Poder Executi\'0 a abrir ao Orçamento Fiscal da 04110/95 às 19h
. União. cm fa\'or da Justiça do Trabalho. crédito suplementar
no ralor de RS 3.068.700,00. para .os fins que especifica.

Lei n" 9.103,
de 1111111195
(DO 11/10/95)

PLN n'' 16/95-CN

Autoriza o Poder E"ecutiro a abrir ao Orçamento Fiscal da 04/10/95 às 19h
União. cm favor da Câmara dos Denotados. crédito
'
sup,lementar no valor de RS 5.266.000.00. para os fins que
especifica.

Lei n"9.101.
de 06/10/95
{DO OWI0/95)

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União. 041111195 às 19h
cm fa\·or do Ministêr~o.Público da União. crédito suplementar
no \'alor de RS 16. 786.000.00. para os fins que especifica.

Lc1 n" 9.10~.
de 11111(1195
(DO 11110/95)

Autoriza o Poder Exccuti\'o a abrir ao Orçamento Fiscal da 04/10/95 às 19h
União. cm favor da Justiça Federal. crédito especial até o
limite de RS 9.276.000.0Q, para os fins que especifica.

Lei n"9.106.
de 111/1(1195
{DO 11/10/95)

1

.

Omubro

Outubro

OBS.

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União. 04110/95 às 19h
em favor da Jusliça federal. crédito suplementar no valor de
R$ 8.606.800,00, para os fins que especifica.
.,
.

327/95-CN
(n' 776/95,
na origem)

PLN n"17/95-CN

371195-CN
(n'' 847/95.
na origem)

PLN n" 2(1195-CN

'

~

8

'

I
i

Oulubro

Outubro

Oulubro

PLN n" 27195-CN

372/95-CN
(n'' 848/95,
na origem)
375/95-CN
(n' 864/95,
na origem)
376/95-CN
(n' 865/95,
na origem)

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União. 041111/95 as 19h
em fa\·or do Ministério da Educação c do Dcspono. crédito
suplemenlar no ralor de RS 103.212.383,00. para os fins que
especifica.

Lei·." 9.107.
de 111110/95
(DO IIIIU/95)

PLN n' 30/95-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União. 04/111/95 às 19h
em favor da Jusliça Elciloral c da JuSiiça do Trabalho. crêdilo
suplcmcnlar no valor de R$ 3.194.720,00, para os fins que
especifica.

Lc- u" 9.108.
de 1\l/10/95
(DO 111111/95)

PLN n' J 1195-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União. 04/10/95 às 19h
em favor do Ministério da Educação c do Desporto. crédito
suplemenlar no \'alor de R$ 2.412.220,00, para os fins que
especifica.

Lei n" 9.109.
de 10/lll/95
(DO 111!0195)

'

'

1-

'

I

I

~

MES
Outubro

Outubro

MENSAGEM
378/95-CN
(n' B85/95,
na 9rigem)

TIPO EN'
PLN n' 33/95-CN

!1 ~

'

365/95-CN

PLN n' 23/95-CN

Autoriza o Poder Executi\'o a abrir ao Orçamento de 04/10/95 âs 19h
Investimento, em fav.or de diversas empresas estatais, crédito
.
suplementar, para os fins que especifica.

lei 0° 9. 105.
de 10/I0/95
(DO 11110/95)

EMENTA

Autoriza o PodCr E~ccuti\'o a abrir ao Orçamento Fiscal da
4nião, em favor do Ministério dos Transportes. crédito

SESSAO
0~/10/95 âs 19h

suplementar no valor de R$ 3.922.922,00, e crédito especial
até o limite de RS 11.118.618,00, para os fins que especifica.

~'840/95,

origem)

~

OBS.
Lei n' 9.110.
de 10/111195
(DO 11/10/95)

.

!
Outubro

369/95-CN
(n' 8~5195,
'na origem)

PLN

24/9S..CN

Acrc~cnta disposÍii\'os ao inciso 1 do art. 6° da Lei 0° 8.980,
de 19 de janeiro de 1995, que estin·a a Receita e fixa a
Despesa da União para o exerc}cio de 1995.

19/10/95 às l9h

Lei 1f 9.115
de 23/10195
(DO 14/10/95)

Outubro

370/95-CN
(n' 846~J5.
na origem)

PLN n° 2S/95..CN

Autoriza o Poder Exccutiro a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em ra,·or do Ministério da Educação c do Desporto.
crédito suplemcnlar no \'alar d\: RS 88.000,00, para os fins
que especifica.

19/I0/95 às 19h

Lei n11 9.118.
de 25/ltli<J5
(DO t6/I0/95)

373/95-CN
(n' 8~9195,

PLN n" 28/95-CN

Autoriza o Poder Executi\'O a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, crédilo suplementar
no valor de R$ 581.457,00, para os fins que especifica.

19110/95 às 19h

Autoriza o Poder Executi\'o a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, cm favor do Ministério da
Pre,•idência c Assistência Social. crêdilo suplementar no ''alar

19/10/95 às 19h

n.:~

.

Outubro

na origem)
Outubro

~15/95-CN

PLN n" 37/95-CN

(n' 950/95.

na origem)

Lcin"9.119.

Lei n" 9. !16.
de 23/ltl/95
(DO Wl0/95)

Outubro

PLN n" 40195-CN

I

(n' 969/95,

Autoriza o Poder Exccutiro a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Sena~o Federal. crédi·to suplementar no

na origem)

valor de RS 2.440.000,00, para os fins que especifica.

~19/95-CN

Mesas do

PRN n' 7195-CN

Estende ãs comissões que menciona o disposto no inciso I do

19/I0/95às 19h

19/10/95 âs 19h

Outubro

39/9~-CN

(n"

3/9~,

na origem)

.. '
PLS n' 112/90
(PL n' 5. 710190.
na Câmara dos
Deputados)

Resolução n" OJ/95-CN

(Diário do SF
211/10/95)

Federal e
Câmara dos
Deputados

Lein°9.117.

!

de 23/10/95
(DO 24/10/95)

art. 20 da Resolução n' 2. de 1995-cN.

Senado

I

de 25/IONS
(DO 26/10/95)

de R$ 1.557.146.543.00. para os fins que especifica.

Outubro

!8

J

Dispõe sobre a politica nacional do idoso, cria o Conselho
Nilcional do idoso c dã ou1ras pro\·~dências.

25/10/95 às 19h

Mantido o Veto
Parcial
Total-12

'

I
g-

~

-+1

MES
Outubro

MENSAGEM
I83/<J4·CN
(n' 476/94,
na origem)

EMENTA
TIPO EN'
SESSAO
PLC n• 17/9~
Dispõe sobre a renegociação das dí\'idas rcmaneS(:cntcs das 25/10/95 às 1%
(PL ri' 4,393/9~. entidades extintas por força da Lei 0° 8.029, de 12 de abril dena
Casa
do 1990, e dá outras prOVÍdências.

I

OBS.
Mantido o Veto
Parcial
Tolal·l

fl'

~rigem)

Outubro

109/95-CN
(n' 39/95,
na origem)

PLS n' 114191
(PL n' 2.560/92,
na Câmara dos

Deputados)

Outubro

Outubro

Outubro

Regulamenta os incisos 11 e V do § I' do art. 225 da

25/10/95 às 19h

Constiluição Federal, estabelece ncrmas para o uso das

técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente
de organismos ge~eticament~ "modificados, autoriza o Poder
Executi\'O a criar, no âmbito da Presidência da República. a
Comiss.§o Técnica Nacional do Biosegurânça. e dà outras
prO\·idências.

..

.

202/95-CN
(353195,
na origem)

Sujcila as· P.mpresa públicas âs normas de elaboração e 25/10/95 às 19h
PLCn'IH/93
publicação das demonstrações financeiras de que trata a Lei Q0
(PL n• 2.759192,
de 6.40~. do IS de dezembro de 1976.
na
Casa
origem)

203/95-CN
(355195,
na origem)

PLC n' 18/9~
(PLn' 151/91,
de
na
Casa
origem)

Allera o art. 629 da Consolidaç~o das Leis do Trabalho.

206/95-CN
(n' 371/95,
na origem)

PLC n' 241/93
(PL n' 2.817/92,
na
de
Casa
origem)

Altera o art. 322 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Mantido o Veto Tina!
Total· I

25/10/95 ás 19h

Man1ido o Veto Total
Total- I

25110195 às 19h

Mantido o Veto
Parcial
Total· I

..

I

Outubro

233/95-CN
(n' 388/95,
na origem)

PLC n' 22/93 Dâ nova redação ao an. 5' do Decreto-Lei n' 2.472, de I' de 25110/95 às 19h
(PL n' 2.528/89, setembro de 1988, que "allcra disposições da legislação
de aduaneira, consubstanciada no Decreto--Lei 0° 37, de 18 de
na
Casa
novembro de 1966, e dà outras providências.
origem)

Mantido o Veto Total
Total-i

235/95-CN
(n' 390/95,
na origem)

PLS n• 30/91
Regulamenta a profissão de Ortoptista e dá J outras
(PL n' 3.107/92, providências.
na Cãmara dos
Deputados)

Manlido o Veto Total
Total· I

.

Outubro

Outubro

..

rr
"'

237/95-CN
(n' 392/95,
na origem)

---

*

Mantido o Veto
Parcial
Total· ~3

25110195 às 19h
'

..

-

PLC n• 43/94 Disciplina a execução trabalhista contra a massa falida. 25/10/95 às 19h
acrescentando ao art. 880 da· Consolidação das Leis do
(PL n' 471/91,
na
de Toábaiho um parágrafo. numerado corno§~·.
Casa
origem)
,.

.

'

~-

8

i
~

.

Mantido o Veto Total
Total· I
',

'

~

~
Mill
Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

MENSAGEM
281/95-CN
(n' 522/95,
na origem)

TIPO EN'
EMENTA
PLC n' 99/94 Acrescenta alínea ao art 513 da Consolidação das ).eis do
(PL n' h 770/91, Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio
~gem~asa de de 1943.

SESSÃO
25/10/95 às 19h

OBS.
Manlido o Veto Total
Total-1

AUera o art 51 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990 • 25110/95 às 19h
Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando recurso
de der oficio das sentenças concessivas de adoçao de menor
brasileiro por estrangeiro residente ou domiciliad~. no exterior.

Mantido o Veto Total
Total-1

367/95-CN

PLC n' II 1/92

(n' 767/95,

(PL n' 2.805192,

na origem)

Iia Casa
origem)

377195-CN
(n' 881195,
na origem)

PLN 32/95-CN

453195-CN
(n' 1.020/9 5,
na origem)

MP n' 1.137,
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - 26110195 às 19h
Publ. no D.O. de TJLP sobre empréstimos concedidos com recursos dos Fundos
27/09/95
Constitucionais de Financiamento das Regiões Nane.
Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do 31/I0/95ãs 19h
Nordeste e da Amazônia c do Fundo de Recuperação
Econômica do Espírito Santo, e com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, e dá outras providências.

480/95-CN
(n' 1.086/95,

I

PLN n' 62/95-cN

origem)
-· -

- ·-· .
O<.;

Outubro

Outubro

Autoriza o Poder .Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e 26/10195 às 19h
d.a Seguridade Social, em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Excculivo, · crédilos
adicionais até o limite de RS 2.889.369.503,00 para os fins
que especifica.

Autoriza o Poder Execulivo a abrir aos Orçamentos Fiscal c 31/10195 às 19h
da Seguridade Social" da União, cm favor dos Ministérios da
Agricultura, do Abastecimento e da Rerorma Agrária e da
Pre\·idência e Assistência Social, crédito suplementar no ,·alar
de R$ 68.816.692,00, para os fins que especifica.
·

I JJ/10195 às l9h

485195-CN I PLN n'66/9S.CN
(n' 1.099/95,
na oilgem)

Alteraa redação do an. 59 da Lei n' 8.931, de 22 de setembro
de 1994, que "Disp(le sobre as diretrizes para a elaboração da
lei orçamentária anual de 1995 e dá outras providências.

487195-CN I PLN n' 67/95-CN
(n' 1.105195,
na origem)

Autoriza o Poder Exccuth·o a abrir aos Orçamentos Fiscal c I J 1/10195 às 19h
da Seguridade Social da União. em fa\"or de di\·crsos Orgãos
dos Poderes Lcgislati\'o, ludiciárío c Executivo. créditos
adicionais, até o limite de RS 922.593.453,00, para os fins que
espcci~ca.

Lei n11 9_121

de J0/10/95
(DO 31/10/95)

Apro1·ado o PLV n"
20/95-CN. À sanção
Rclificação proposta
pelo
Relator
c
aprorada
cm
plenário. nesta data.
Asanção.
Lei 11° ~.1.123
de 111/1119;
(DO OJ/11/95)

~

8

~

I

Lei n" 9.122
de 1'/11195
(DO OJ/11/95)
Lei n11 9.12-t.

de 1"/11/95
(DO OllllNS)

I
fi'

~

J
fi'

~

.

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO
·PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE OUTUBRO

.

MPVs ·aprovadas e encaminhadas à sanção (nos termos de Proj Lei de Conversão)
MPVs- aprovadas e encaminha!las à promulgação ................ :... :........................... ..
PLN - aprovados e encaminhados à sanção.......................................... :................ ..
PRN • aprovados e encaminhados à promulgação
Vetos mantidos .............................................................. ·..................... :.....................
Veto rejeitado...................................................................... ,.....................·........... .
Total de matérias SJJreciadas~.................................... ~ ...,........................................ ..

11
29
33
03'
5.883

i

o!'
5.960

OBS. PLV n• 11/94 (oriundo da MPV n° 482/94), foi rejeitado o§ 2° do art. 16 e mantido o veto ao art. 41.
PLC n• 16/94 (PL n• 2.248/91, na Casa de origem), mantidos os seguintes vetos: art. 2°; § 2° do art. 35;
e§ 1° do art. 44. Retirados os demais vetos da cédulda de votação.
PL n• 2/94-CN, mantidos os seguintes vetos: inciso V do§ 2° do art. 4°; § 2" do art. 15; § 3° do art. 15;
inciso:> V do art. 16: art. 27; inciso IV do§ 3° do art. 29: inciso V do art. 37; § I" do art. 40; § 2" do art. 47;
art. 58 "caput"e art. 70. Retirados os demais· vetos da cédula de votação.

~

8

I

I

I

~

