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ri' 80t94 (n"22$7t91, na Casa de origem), que a = -

228

229

251

252

ta par.igrafu ao art 860 da Consolidação das Leis do
TI3balho. Seo. Luiz Alberto de Oliveila. -·------Pare= ri' 61195, da Comissão Dm:tora, que dá
redação do veocido para o tomo suplemertar do PLC ri'
84194 (ri' 1.888.91, na Casa de origem), que regula o paráglafo 3" do art. 226 da Constituição FederaL Sen. Luiz
Alberto de Oliveila..
~ri' 62195, da Comissão Dill:10Ia, que dá
redaçl!o final do PLC ri' 86195 (ri' 3.913, naCasadeorigem), que dá nova redaçl!o ao plllágrafo 1• do art 841
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. Seo. Luiz
Alberto de Oliveila..-·-··---··----···--Pare= ri' 63195, da Comissão Düetora, que dá
redação final do PDL ri' Slt94 (ri' !95t92, na Câmara
dos Deputados), que aprova ns texrns do Ato Conslirulivodolnstitutoli>-acjonaJdaLínguaPortuguesa,celebiado em São Luis, Estldo do Mar.mhlio, em t• de novembro de !989, e do Acordo relativo ao IDstiluto lnternacional da Língua Portuguesa, concluído em Lisboa,
em 16 de dezembro de 1990. Sen. AntôDiocados Vala-

dares.-·--·-------··-·---

306

306

422

Pare= ri' 64195, da Comissão Dill:1D13, sobre a
indicaçlío ri' 1t95, propoodo que as novas mstai•ções da
Snbsecretlria de Assistência Médlea e Socíal recebam o
nome de SenlKior Lourival Baptista. Seu. Júlio Campos•.
Pare= ri' 65195, da Comissão Dm:tora, sobre a
indicaçlío ri' 2195, propondo que a Sala da Comissão de
Educação passe a n:r a denominação de Sala João Calmon.Sen. Júlio
Pare= ri' 66t95, da Comissão Dm:tora, que dá
redação do veocido, paia o tomo suplementar, do PLC
ri'-95194 (ri'-2.904/92, naCasadeorigem),queregnlaas
alividades dos rep""""""'tcs cometciais anlDnomos.
Sen. Anllloio cados Valadares. - - - - - - - - Pare= O<a!, sobre o expediente recebido do Minislro das Relações ~ solicitmdo representmtes à N Confezência Mtmdial sob~e a Mulher,
rea1izaf
~ pal3. Igualdade, Dcscttvolvimeo:ID e Paz. a
se em Pequim, de4 a IS de setembro. Sen. Antonio Car-

Campos..------------

los Magalhães -~-~--:·~··--- ·.~-:_:--_·:...__ __

PAR!IDO POLÍTICO
Referindo-<e à proporcionalidade entre os parli- ·
252 dos na composição das comissões perm...,tes. Sea.
Eduaitfo Snplícy. ·-·-··---------hv!agando àMesasob!e afoonaçãodeblocos parIamentaresesob!easlid=nças. Sea.JaderBaibaJho. __ _
Exigindo respeito à proporcionaJjdade partidá0
305 . ria no éaso de composição das comissões tempOrárias do
- .
Senado Fedetal. 5eo. Esperidião

Amin-------

PISO NACIONAL DE SALÁRIOS

433

433

443

455
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Apontmdo a necessidade de se estabelecer um
piso nacioml de salário que g:nanta um minimo de d;gnidade ao tJaba!badm: brasilciro. Sen. Valmir Campelo••.

POBREZA
Rettattndo o quadro de pob=a no BrasiL Sen.
José lgná:io Femúa. ·-·-·-·--PODERES CONS1TIUCIONAJS
Analisando a crise DOS Tr!s Poderes da Repúbli·
ca. Sen. Antonio Carlos Magalhães.._ •••...•.••-·-··--·-POLÍI1CA
Relatando sua fulgurante carreira política. Sen.

SebastiãoRocha.--·------------·- ·
POLÍilCA SALARIAL
Referin<lo-<e às perdas salariais e às ameaças
coastantes de demissão do servidor público. Sen. Lamo
Campos.·-------·
·--Repncfunylo o atraso do pagamento dos vencimentos dos semdores anunciado pelo Chefe da Nação.
Seo.LamoCampos••.~--·------··----PRODUTOAGRÍCOLA
Salientando que a importação de produtos agrícolas geraci mais desemprego ao País. Sen. Osmar

recintos fechados de uso público e em veículos de trans-porte ooletiro. Sen. Edoaido Suplicy. · - - - - - - - ·
PLS n" 31/95, que alteJa dispositivos do Código
2S7
de Prooesso Penal. Sen. Pedro SimoiL - - - · · - · - - ·
PLS n" 32195, que institui o número único de ,...
gisto civil SeD. Pedro Simon. --·---··-·---·----·--·
193
PLS n" 33195, que aaescenta paiáglafos ao art.
20 da Lei n" 5.682/71 (Lei Oxgânica dos Partidos Políticos). Sen. Pedro Simo!L.--··-·-··-·-----·----F.nc:aminfumdn à votação o PLC ri! 24194 que
459
dispõe sobre Os. tmnos e as condições oom que s<rio
conferidos o títnlo de domfuio e a concessão denso nos
programas de relorma agnlria. Seo. Pedro Simon...~-···
FncaminfwuJo à votação o PLC rf! 21693. que
215
dispõe sobre o trabalho. o estodo e a reinteglação social
do condenado. Sen. Pedro Simon•.•••.·-··--······------·
Elvmninbando à votação o PLC n" 19194 (n"
156191 na Casa de otigem), que dispõe sobre restrição
118 ao uso de fmno em recintos fecha:los de nso público e
em veículos de ttansporte ooletivo. Sen. Ge!son Camata.
Encanrinbando à votação o PLC rf! 19194 (JJ!
118 156/91 na origem), que dispõe sobre restrição ao uso de
.liun<> em recintos fechados denso público e em vefculos
de ttansporte ooletivo. Se11. Bemado Cabral... ___· - - ·

DiaS.--··-----·--------·------·-· 302
PRODUTOR RURAL
Referindo-se ao protesto que os produtores nmlis
fazem nesra data, pdo descaso do Govemo FedeJal à
produção agócola. Sen. Levy
PROGIMMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABA·
LHADOR
A.pe!ando ao Goveoao Fi:deru pda manutenção e
ampliação do PÁT- i'rogr.mJa de AJimeDtação do Trabalbador. Sen. Júlio "cami>o'-····--PROJETO DEDECREI"O LEGISLATIVO

Dias.-----------·

PDL n"20/95, que_suptime o art. 3!! do Decrelo
Legislativo Jl!!. 1195, do "con8rçsso NaciOnal. que diSj)õe
sobre a remuneração dos Membros do Coogresso Nacional dorante a 511' Legislalura. Seo. ú1cio AlcSntara.-PROJETODELEI
PLS n" 29195, que institui eleições diJ:elas para os
suplentes de candidatos ao Senado Fed<raL Sen. Eduardo Suplicy·--·------·--·-·
Expondo razõeS para apresmm projeto de lei que
institui eleições diJ:elas para suplentes de candidatos ao
Senado Fedetal. Sen. Eduardo Suplicy. - - - · - - - Apoiando o PLC n"19194 (n"1S6/91, na <:asa de
otigem), que dispõe sobre restrição ao nso de fmno em

469

Discvtindo o PLC Ii' 20193 (n" 1.439188 na otigem), que dá póotidade à concessão de canais de emissoras às eoDdades Cdo::aciOnaís. Sen. Pedro. SimoiL--.
Discvtindo o PLC n" 206/93 (n" 478191 na Casa
de otigem), que aireta o art. 472 da Consolidação das
Leis do Trabalho- CLT. Sen. Gerson camata.. ···--·-···
PLS Jl!!. 34195, que aireta inciso do art. 11 da Lei
n!: ~.383..91~ inc:luiDdo as despesas com mecficamenms
em materiais mé<fico.hospDal entre as deduções admitidas na declaração do Imposto de Renda de pessoas

FJaDÇa..-----·--------·

45!

47

9
17

41

88
91

91

99

101

102

103

106
lll

físicos. Se!LJoão
PLS ri' 35195, que aia coodições pam utilização
do FGTS na compra de terreno para constrnção da casa
proptia Sen. Pedro Simoo..---·-·--·-·-··-·---·-·
PLS n" 36195, que altera a redação da alúlea a do
p~o 1• do Ilec:mo-Lei n" 2.120184. Sen. Gilberlo

135

Mlr.mda.-

137

PLS Jl!!. 31195. que dispõe sobre a ceieluação de
tralados intemaci<mais pam a supressão do sigilo bancário nos casos de cessão do patrimêcio público. Se!L Pedro SÍDlOn.••.• _.
------PLS Jl!!. 38195, que dispõe sobre o ensino da lín·

gua espanhola nos eslados limilrofes com os países formados do Meroosul. Sen. Pedro Simon·-----PLS ~ 39/95, que dispõe sobie a conrinnjdade de
execuçãodasobiaspúblicas. Seo. Pedro Simo1L--·-···
PLS Ii' 40195, que autoóza a Petrobras Quiinica
S/A- PETROQUISA, a participar tuinotilaóamente de

137

139

139
140

VII
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sociedades de c:apílais provados no Pólo Petroquímic:o
do Sul, localizado oo Estado do Rio Giande do SuL Sen.
~.

Pedro Simon..-----

141

PLS Jf! 41195? que toma obrigat6rio o IeSSarci.mcnto ao Sistema Único de Saúde pelo alelldimeuto realizado a segmados de empresas privadas de =viços de

Alc:intara.----·--------

S3llde. Seu. Lúcio
PLS ~ 42195, que dispõe sobre a oomenclatuxa
dos produtos 1imnacSutia>s em sistema de leimia pata
deficieutes visuais. Seu. Ronaldo Cunha Lima. -·---··PLS ~ 43195, que permile a utilizaçio de làc-símile {Fa:t) pata veicular aios processuais pelas partes
envolvidas. Sen. Ronaldo CunhaLima. ...•-Solicitando a imediata volaÇão do PLC ~ 125/91,
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo púbtico, oa fomla do art. 169 da ConsâiDição Federal. Sen. Roberto
Encaminhando à votação o PLC ~ 125.191. que
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da consâiDição Fedetal.
Sc:n. Jáder Barbalbô.~-·-----------·-·

Freire.----------·---

148

149

149

161

163
166

Encaminhando ·à votação o PLC r!! 125191~ que
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, ua fomla do axt. 169 da ConsâiDição-Fideiiil.

Cmuata.---·----·-··---·
EP<aminbando à votação o PLS
27191-Com-

Seu. Gb:son

164

~

plemc:nw, que p:golameota o parágiafo :!"do art. 192 da
ConstiiDição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros r~ máximos. Sm. Ademir Andrade.·-----Eocmrinbando à V'OiaÇão o PLS ~ 328/91, que ttara

daimplaolaÇ!i> dovot:><listtital. Sen. Roberto Requião. __ _
f'.ncamjnbancfo à VO~ O Projeto de Lei de Direttizcs e Bases -!a Fdncação, Seo.: Ademír Andrade.··~ pela "P.IOvaçiio do PLé ~ 228/93 (~
1382191, na Casa de o'ágem), que profbe as iDstitoições
oficiais de cródim coneecl<r empréstimos, finaneiamentos e OU!ros benefícios a pessoas jmídicas em débim
com o FGTS. Sen. Jádec
FncaminhrouJo à votaÇão o PLC rf!. 2284 (~
467191, m.casa de Otigem), que =ogao art. 508 da Consolidação das Leis do Ttabalho. Sen. Ge!sa1 Camala.-&camjnbando à votação o PLC -a!- 2294 (o!467191, ua origem), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tiabalbo. Sen. Jáder Barbalho. __ _
Fnçaminh;mdo à votação o PLC rf!. 2284? querevoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Seu. Bemado cabia!.·-

Batbalbo---·-----·--

178
178
178

181

183
183

183

'EncaminhamJo à vo~ o PLC r# 22194, querevoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tlllbalbo.
Sc:n. Sebas1iiio Rocha.·-------

183

EncaminhaMo à votação o PLS ri! 2UJ4, querevoga o art. 508 da Consolidação das Leis do T!llbalbo.
Seu. José Ignácio Ferreita.
·-·-----·
Foc3uJinbando à Votação o-PLC rJ! 22194, que revoga o art. 508 da CoosoJirlaçiio das Leis do Tiabalho.
Seo. Robetro Requião.·-·······-·-·------·PLS ~ 44195, que revoga a alínea a do parágr.úo
12 do inciso !V do art &'da Lei ~8.134/90, que altera a
legislação do Imposto de Renda. Sen. Pedro Simon. __
~

184

202

~

45195, que dispõe sob!e a DODlC3Ção de
Adidos Cultmais junto às reptCS<DiaÇÕeS do Brasil no
exterior. PedroSimon..- - - - - - - - · - - - PLS ~ 46/95, que cria o Conselho Nacioual do
Enll:ndimeoto e Desc:nvolvimento- CONADE. Sen. Pedro Simon.----·--··--- - - - PLS ~47195, que iDstiiDi o PI€mio Ulysses Guimarães do Mérito Democrático. Sen. Pedro Simon .•.. __ _
PLS ~ 48/95, que estabelece uonnas pata võo
por instrumentos na aviação civil. Sen. Pedro Simon. __
PLS ~ 49/95, que dá nova redaçiío ao art 23 da
Lei ~ 8.031/90, que criou o Progr.una Naciooal de Deseslalização. Sen. Pedro Simon.··-··-·---·---PLS ~ 50195, que dispõe sobre a oomeação dos
RepresentanleS Oficiais do Pais em OrganismJs Iutemacionaís de car.íter oficial Sen. Pedro Simon.-----·Enr:uninbanrln à votação o mbstitntivo ao PLC fi!.
84194 (~ 1.888/91, na Casa de origem), que regulamenta o parágrafo 3" do art. 226 da Cnostituiçli:> Fedetal.
Sen. Hugo Napoleão..- - · · - - - - - - · - - - Apoiando o pedido de adiamento da discussão do
PLS ~ 328191, que disciplina as eleições pata a Câmara
dos Deputados e Assembléias Legislalivas. Seu. Lúcio
Alcântua..
Disculinclo o PLC ~ 85194 (~ 3.895, na Casa de
origem), que alleta o art 73 da Coosolidação das Leis
do Trabalho, mudando o valor do adicional ooiDJDO.
Sen. Bc:oi Veras. - - - - - - · - - - - - - - - - - Apoiando o pedido de adiamento da discussão do
PLS ~ 328/91, que disciplina as eleições pata a Câmara
dos Depu1ados e Assembléias L<gislalivas. Seu. EsperidiãoAmin.------·
Fmrminbando àV<lt!Ção oPLS ~ 328/91, que ttara
da implanlação do voto distrilaL Sen. Roberto Fleire. ··--····
Opinando pela n;jeição do PLS ~ 3II/91, que
~ coocede iscoção do Imposto sobre Produtos Iudusttializados - !PI, pala os veículos destinados "" uso de sentantes C<llllOrCÍ3iS- Sen. Epitá:ioCafemira. •. PLS ~ 51195, que altera a Lei ~ 8.256195 e cria
Áreas de Livre Coméltio oos Municípios de Pac:araima
e Boufim, no Es1ado de Roraima. Seu. Marluce Pimu_..
PLS

183
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233

233

234
234

235
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PLS Jf!. 5:WS, que cria a Secretaria Federal de
Controle lutemo como órgão viD<:ulado à P=idêucia da

Repl!blica. Sen. Pedro Simon.--..-...--------.. - 278
PLS Jf!. 53195, que dispõe sobre a varlaçlio entre
as remunerações IIlÍDiiD3. e máxima, na Administração
Fede!al. Seu. Pedro Simon.-----·----·---279
PLS Jf!. 54.95, que cria a <>uvidoria-Gc<a daRepública. Seu. Pedro Simon·-·------·-·--· -~
PLS fi. 55195~ que cria a Zona de Processamento
de Exportação DO Município de Rio Grande DO Estado
do Rio Grande do Sul Seu. Pedro Simon·----- - - 281
PLS Jf!-56195, que fixa pxazo para restiluição do
Imposto sobre a Renda e Proventos descolltldos na roote. Seu. Pedro Simon. ..--.. - - · - - - - - - - - - - 281
PLS Jf!. S7195, que revoga dispositivos da Lei Jf!.
5.682r/1, modificada pela Lei Jf!. 8.24719!. Sen. Jeffer-

soo.PCICS.----·-------·----------·

308

Discutindo o PLC lt' 95194 (ri' 2.904192, na Casa
de origem), qoe dispõe sobre a atwaJizaçlo dos valores
das COIIÜsSÕ!'S devidas a Iepr......,., comercial, em
caso de JllOill no jlagameuto. Sen. Jefferson Peres...--·
382
DiscutiDdo o PLC Jf!. 95194 (ri' 2.904192. na Casa
de origem)? que dispõe sobre a amatização dos valores
das comissões devid3S a represeutante comercial. em
caso de moia DO pagamento. Sen. José Fogaça.-·-·--382
PLS lt' 58195, que autOriza a criação do Departtmento Fedezal de Combate ao Nan:ottáfu:o DO ãmbito
do MinistlSDo da Justiça. Sen. Emaudes Amorim..____..
408
PLS lt' 59195, que dispõe sobre a criação do Dia
Nacioual do Radialista. Sen. Esperidião AmiD.. -----408
PLS 1{!60/95, que alicia o disposto no art. 452 do
Deaeto-..Lei !{! 5.452/43 - Consolidação das Leis do
T~. seD. Esperidião AmiD._
.. _ ....409
PLS lt' 61195, que dispõe sobre a proibição de ser
utilizaia como prova eoo11a o depoente as ilã""""'Ó"> for.
DOCidas nas cmcfiçiies quecspedfica. Seu. Pedro Simoo.409
PLS lt' 62195, que dispõe sobre o cootrole social
dos atos de gestão daAdmini&rnçãn PUblica empreendidos ou descentralizados no âmbito esladnal ou municipal, através de programaS fed<:!lUs asscgma o livre
acesso dos cidadãos às ilãonnàções rela!ivas às fiDaDças
pUblicas. Seu. Pedro
410
PLS Jf!. 63195, que es1abekce arerisão obrigalória
da Declaração do Imposto sobre a Renda dos detentores
de C3QlO eletivo ou diretivo na Administração PUblica.
Sen. Pedro Simon.. ---..- - - - - - - - - - - - 4!2
EJ!C3D1jnbando à votação o PLC rf! 9594 (d!
2.904/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a atualização dos valores das comissões devidas a representutte
comercial, em caso de moia. Sen. Elcio Alvares..- -..419

e

Simon.·------

EncaminhancJo à votaçãJ o PLC n2 95194 (Df!.
2.904192, na origem), que dispõe sobre a •bJalização dos

vab:cs das • • •••"so/ies devidas a ~ c::omettial,.
em caso de moranopagamoo10. Seo. Jader Bad:talho.-.•·-···
Enc;nninbando à votação o PLC r/!- 95194, que
dispõe sobre a atualização dos valores das comissões devidas a representante comercial, em caso demo13. no pagamento. Sen. José Fogaça.._.._, __.. _______ _
PLS lt' 65195, que cria condições para a desconcentração jndnstrjal e estabelece sistcmá!ica de preços
dos produtos siderútgicos. Seu. Pedro Simon.-·--·-..
PLS 1t' 66/95, que modifica o Deaeto-Lei Jf!.
2.404187, c:om as altciações introduzidas pelo DccR:toLei Jf!. 2.414188 e pela Lei lt' 7.742189, na parte "'feieiiie
à iseoção do Adicional ao mw para Renovação da Marinha Mett:antc- AFRMM. Seu. Lúcio Alcânlara..-·-·

4!9

419

445

446

PROJETO DE LEI CX>MPLEMENTAR
PLS n" 30195 - Complementar, que estabelece

critérios p= elabo!3ção e avaliação participativa dos

n m

documentos de que ttalam os incisos, I, e
do art.
165 da Constillliçãn Fedezal. Sen. Pedro Simon. ..-_.._ ..

Encaminhando à votaçã> o PLC ~ 125191-Complementar (lt' 6oi89, na Casa de origem), que disciplina
os limites das despesas oom o fnnciomlismo p6blico. na
forma do__
art.
169 da Constimiçiio Federal
Alvares.
, ______________
_ Seu. Elcio

&<amiobando à votlÇão o PLC lt' 125191-Comp!ementar, que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na funna do art. 169 da Constituição Federal Seu. Hugo Napoleão.------·
Fncamjnbando à votação o PLC n!! 125/9l...Qmlplementar, (Jf!. 60189 na Casa de origem), que disciplina
os limites da despesa com o limciooalismo pUblico, na
forma do art. 169 da Consritnição Federal Seu. Epilácio

Cafeteira.__ _

162

!63

164

wtação o PLC ri! 125191- Complementar, que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição FederaL Seu. Va!IDirCampelo_______..
EDcaminh;mdo à

Enrnmiobando à votação o PLC lt' 125191-Complemen1Br (lt' 60189, na Casa de origem), que disciplina
os limites das despesas com o funcionalismo público, na
forma do art. 169 da Constioriçãn Federal Seu. Coorinbo
Encaminhando à votação o PLC rf! 125/91- Complemen1Br, que disciplina os limites das despesas com o
funcinnalismo público, na forma do art. 169 da Consti-

.lo!:ge..-------·

Fleire.---·-------

tuição Federal Seu. Roberto
Encamjnbarufo à wtação o PLC rf! 125191- Complementar, que disciplina os limites das despesas com o
fuDcioualish!o público, na forma do art. 169 da Constituição Fede!al. Sen. Antonio Carlos Magalhães

164

165

165

!66
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Pâg.

Encaminh;mdo à votação o PLC ~ 125191-CoJn..
EncaminhaMo à votaçã> o PLS n2 2781..C0mque disciplina os limites das despesas com o
plemeutar, que regnlameuta o paclglafo 3" do art 192 da
funcionalismo público, na fonmdo art 169 da CollSiiConstitoição Federal, que dispõe sobre a cobl3DÇa de ju166 ros reais máximos. Sen. Carlos Pal:rocínio. - - - - - · ·
toição Fed=L Sen. RoDaldo Cunbaiima.-·--Enc;nnjnbando à votação o PLC ~ 125191-ComEncaminhando à votação o PLS rf! 27/91-Complemcntar, que disciplina os limites das despesas com o
piemcn<ar, que regulamenta o parng,afo 3"do art 192 da
funciooalismo público, na foona do art !69 da CollSiiConstituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de ju167 ros reais máltimos. Sen. Jader Baibalho.•- - - - - - toição Fed=L Sen. Getaldo Melo. -----··----Encaminhando à votação o PLS n2 27/91-CoJn..
Encamjnbando à votação o PLS ri! 27/91-Complemeotar, que regulamenta o paclglafo 3"do art 192 da
plemeutu; que regulamenta o paclglafo 3"do art 192 da
CollSiitnição. Federal, que dispõe sobre a co!mmça de juConstituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de ju171 ros reais máximos. Sen. LeomarQnintanjlba · · - - ros reais máxinJos,. Sen.. Beni Veras. ··--·-·-·--·-··-··
Fncaminbando à votação o PLS d! 27191-Com~
Opinando pela aprovação do PLS ~ 11194-Complemeutar (~ 2.777192, na Casa de origem), que dispõe
plemcntar, que regulamenta o parng,afo 3" do art 192 da
CollSiituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de ju$obre fOille$ de r<CUrSOS do Fuudo de Apoio ao De:ien171 volvimeoto Social- FAS. Sen. Carlos Palrocfnio. ··--·ros reais máximos. Seo. Bemardo Cabral..--··-·-···-·-·Etocamjnbando à votação o PLS ~ 27191-0>mDiscuJiudo o PLS ~ 11194-Complemeutar, que
plementar, que regnlameota o paclglafo 3"do art 192 da
dispõe sobre fontes de ==os do Fundo de Apoio ao
Constitoição Federal, que dispõe sobre a CObl3DÇa de juDe=volvimeoto Social- FAS. Sen. Jader llaibalho. ···PLS ~ 64195- Complementar, que dispõe sobre o
ros reais máltimos. Sen. Hugo Napoleão.·-··-·---- - 171
Encaminhancio à votação o PLS ~ 27191-Comexercfcio financeiro a que se refere o art. 165, parng,afo
plemeotar, que regulaÚleuta o paclglafo 3"do art !92 da
9", ~ da Coustitniçã<> Federal, Seu. Júlio Campos. ·---Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juPROJETO DE RESOLUÇÃO
171
ros reais rnáxUoos. sen: Josiq,hat Ma!iJJbo•.. -·----·
PR~ 22195, que discipüna a ap~ de deEncaminhando à votação o PLS rf!. 27191..C0mclaraçli:> de bem e valores. Seo. Pedro Simon.---plemcntar, que regnlameota o parng,afo 3" do art 192 da
PR ~ 23/95, que dispõe oobre a apresentação e
CollSiituição Federal, que dispõe sobre a cobl3DÇa de juatmjlização da -declaração de bens e valores dos servido172
ros reais máltimos. Sen. Epirácio Cafeteira ·-··-·-·-··-··
=do Senado Federai. Seo. Pedro Simoo..• - · - - - - Encaminhando à votação o PLS fi!. 27191-ComPR ~ :lA/95, que institui o Ceotro da Memória
plemcntu; que regulamenta o parng,afo 3"do art !92da
Politicado
Congresso Nacioual. Seo. Pedro Simon.··-··Constitoição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juPR~ "25/95, que cria a CoiDÍ$$ão de Agrieu1tma.
172
ros reais máJtimos. Sen. Osmar Dias. - - - - - - - · - ·
Sen.PedroSimoo. - - - - - - - - - - - - · - - &cãminJrando à votação o PLS n2 Z'l/91-ComPR ~ 26195, que altera a redaçlio do iDciso I do
plemcntu; que regulameota o parng,afo 3" do art 192 da
art 338 do Regimento inlmlo. Sen. Ney Snasstma.-·-Constituição ~ que dispõe sóbre a co!mmça de juPR ~Zl/95, que revoga os incisos IV e V do art
ros reais máximos. Sen.. ~ Tcbet.--..:..-·--~~
172
293 do Regimento ~n~<mo. s.n.Ney s.......... ____ _
FncaminhtnvJo á votação o PLS fi! 27/91-ComPR ~ 28195, que dá nova redaçllo ao iDciso I do
plementar~ que regnlameota o parágrafo ~do art. 192 da
art. 91 do Regimento Inemo. Sen. Ney Suassuna..-·-···
CollSiitoição Federal, que dispõe sobre a cobl3DÇa de juPR~ 29195, que alrera o art 91 do Regimmto ln172
ros reais máltimos. Sen. Robmô Requião.•······-··--·temo
do
Senado Federal Seo. CoutinhoJOQlC. -----Eocaminbando à votação o PLS á! 2781-eom..
PR~ 3005, que alreraos am. 356 e seguintes do
plemcntar, que regulameota o paclglafo 3" do art 192 da
Regimento Inn:mo do Senado FedeiaL modificando a
CollSiitoição FedeiaL e dispõe Sobre a cobraaça de juro$
reais máximos. Sc:o.. Sétgio Machado. ______ __._
172 tramitação das propostas de emenda à Coumtuição. Seu.
Cominho .lorge.-·-·-Encamjnbando à votação o PLS rf! 27191-ComAnunciando que ap=eotou ProjdD de Resolnçik>
plemeutar, que regulamenta o parng,afo 3" do art 192 da
vi>aodo a criaçlio da CoiDÍ$$ão Mista de Triagem e ReCollSiitoição Federal, que dispõe sobre a cobl3DÇa de jup~

ros reais máximos. sm. José Fogaça.-·-··-·-·---Encaminbando à votação o PLS n2 27191-Complemeutu; que regulamenta o parng,afo 3"do art 192 da

173

Consli~ ~que di_spõe"_''>rea ~de juros rear; maxJDIOS. Sen. Jose Ignácio Femira--·----··- __ _ 173

dação do Congresoo Nacional Sen. Ney Suassona. ···-·Expondo para "P'=ntaçáo ae Projeto de
Resolução que extingue a Rep=enl>çlio do Senado Fedelal no Rio de Janeiro. Sen. Ney Snasstma. ··--···----
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Requerimento de lnfollll3Çio r1' 236'95, ao Sr.
Ministro da Saúde, sobre a auditoria realizada na Fundação Nacional daSmlde,em Roraima. Sen. Rome:roJo::á.

Referiodo-se à convocaçlio do Sr. Ministro das
MlDas e Enelgia e do Sr. Presidente da Petrobras, para
prestarem esc:lai<Cimento sobre a implantação de uma
nova minaria de petróleo na n:gjão No!deste. Sen. José

79

Requerimento de Jnfonnação rf!. 231195, ao Sr.
Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimen1D e
da Reforma Agrária, sobre recmsos no OtÇalll<llto do Incra, assentamentos dos sem-t=as e desapropriação de
t=as. Sen. Pedro SimoD-•.. - - - - - · - - - · - - Requeômento de Informação r1' 238195, à Mesa
do Senado Federal, sobie a Repiesentação do Senado
Fede!al na cidade do Rio de Janeim. Sen. José Eduardo

Agripino. · - - - - · · - - - - - - · - - - - - · - - · - - - 105
Defendendo a instalação da 12' Refinaria de petróleo da Petrobras, DO Estado do Maranhio. Sell. Edi86
sonl.obão••- - - - - - · - - - - - - - - · - - · · - · 286
Reportmdo-se às gestões ..a1izadas por S. Ex'
para implantação da 12' rdinaria de petróleo da Pettobras, nali:gião Noideste. Sen. Humberto Lucena.-·-289
Registraodo a prosença em Bnsília de ve.eadores
86
Dutta. -·-·-----·--·-·- · · - - de São Luís- MA, para dísculir a Jocatização da prograMostr.mdo-se favoolvel ao adiamento da votação
mada minaria de petróleo da Petrobras, na n:gjão Nordo Requerimento r1' 1A6.95, que nata da criação de codeste. Sen. EdisonLobão••- - - - · - - - · - - - - - - .
426 missão teuJpOiáiia para aprofundar estudos e oooclusões
em tomo da oponunidade e da localização de mn nova
REFORMA CONSTITUCIONAL
minaria da l'mobll!S S.A, no Nooleste brasileiro. Sen.
Referindo-se à rdonna constitllcional proposta
Jade< Barbalho.
104
pelo Govemo. Sen. Esperidião Amin. - - - - - - - ·
84
Referindo-se sohe a possmilidade da retiiada do
Requerimento ri! 184195? de sua autoria. que trata. da
REFORMA lRIBUfÁRIA
criação de Comissão Temporária para aprnfimdar eslllPosicionando-se a favor da rdonna tributária e
dos e ccnclusões em tomo da oportunidade e da localifiscal. visando ao barateamento dos alimentos para prozação de mna nova minaria da Petrobtas S.A., no Norpcncionar maior pode!' aquisitivo às classes mais bai:<as.
105
Sen. valmircampeio.________________
3 deste blasileim. Sen. Edison Lobão. - - - - - - - · - ·
~., de Informação r1' 251195,-ao
REGIÃO AMAZÓNICA
Ministro da Fazenda, sohe o Banco do Estado de Mato
Defendendo a implanlação de um Pólo Turfstico
134
Grosso. Sen.JoaasPinheim. - - - - - - - - - - ·
475
naAmaz&ia Seu. João França··----Eocamjnbando à votação o Requerimento rf!
253J95, que tl3ta do adiam=nto da votação do PLC n!!
REGIMENTO INTERNO
125191, para reexame na Comissão de AssunTos EoonôDiscutindo o art. 78 do Regimento Jntemo do Semioos.Sen.JOséEdnardoolttm.._. __.:.:.._._ _
. - · 159,162
nado ~trata da irvlicaçãn dos membros das comissões
g
EncanrinbaOOo à wtação o Reqnetimento fi!
pamanentes. Seu. Jader - - - - - - - - - 253195, que nata do •di"""''lto da votação do PLC r1'
Dirigindo-se à Mesa para dirimir dúvidas sohe o
125/91, para ICCXliiiie na Comissão de Assuntos Eoonôart. 14 do Regimento Interno. Sen.llemaido cabraL189
159
mioos.
Sen.Pedro
Questionando- a aplicação do att. 182 do RegiEncaminhando à votação o Requedmento Jf!.
189
mento Jntemo. Seu: Marina Silva.--·
253195, que tt1ltl do adiamen1D da votação do PLC r1'
Questionaodo a aplicação do att. 182 do Regi125191, para reexame na Comissão de AssunJos Eoonõ191
mento Interno. Sen. JoséF<)gaç;L ·--------~
mioos. Sen. Eliperidião Amin. •
160
&caminhando sug~ em fonna de pojetos,
· Encaminhando à voi3Çiio o Requerimento r1'
destinadas a n:fonnar o RegiÚu-nto Interno. Sen. Ncy
253/95, que tr.0a do adiamento da votação do PLC r1'
192
125191, p&a reexame da Comissão de Assonros Eoonõ-

sr. .

S'!IIlOIL----------·

SuassuDlL-------·---------·

Cama!a.--------·

REQUERIMENTO
Roqnerimentn fi! 229-95? no qual solicita a criação de Comissão Tempo!árla, destinada a apresentar
propostas de alteração DO Regimeii!o Interno do Senado.
Sen.Coutinho Jotge. •. : . . - - - - - - - - ·
Requerimento de Informação r1' 231-95, ao Sr.
Ministro das Relações Exterioles, sobre as delações
transferidas às Embaixadas brasileiras nos Ult:imos. cinco

u

anos. Sen. Roberto

48

Requillo.·-··---------

micos.Sen. Ge.soo
Apelando ao Senador José Eduardo Dutta pela
possívelreti!ada do Requerimento r1' 253195, de sua autoria, no qual requer o adiamento da votação do PLC r1'

160

125191. Sen. Bemardo cabraL ·---------·-Fncamjnbando à wtação o Requerimento n2
253195, que tt1lla do adiamento da votação do PLC r1'
125191, para reexame da Comissão de AssoniOS Eoonômioos. Sen.Jade<Batbalho. - - - - - · - - -
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Encamjnhando à votação o Requerimento rf!.
253195, que trata do adiameoiO da votação do PLC rf'
125191, pata =ame na Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Epitlcio Cafeteir.l. · - - · · - - - - - - Fncamjnbando à votação o Requerim.ento Ji2.
253195, que tta1a do adiameniO da votaçlb do PLC rf'
125191, par.l
na Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. LUcio .AlcãDtara. ·----·
Encaminbando à votação o -Rcqwi:rimento rf!.
254195, que trata do adiameoiO da vot!Ção do FLS rf'
2781-Complemeutar, par.u:eexame na Comissão de Assuntos Econ&nicos. Sen. Gelaldo Melo, ______ _

RequerimeniO ri' 274195, de pesar, pelo falecimento do ex-8cnador e jornalista Mário Martins, ocon:i~
do em 12-12-94. Sen. AD1onio Carlos Mlgalhiies ·--Jnstificando a apresenlaÇlb do Requerimento ri'
284/95, que trata do adiameniO da discussão do FLS rf'
31381, que concede isenção do lmpos10 sobre Produtos
TncinstriaEzados - IPI~ para os veícolos destinados ao
nso de "'P=tantes com<:lciais autônomos. Sen. Hugo
Napoleã>.......---·
RequerimeniO de Jnfonnação ri' 286195, ao Sr.
Ministro da Pievidência Social,- repasses de =nrsos do Tesouro Nacional pata aPm>:idênciaSocial. Sen.

162

=

Eocamjnh;mdo à votação o Requerim.ento rf!.
254195, que trata do adiameniO da vot!Ção do FLS ri'
2781-Complemeutar, pata reexame na Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. JaderBaibalho. - - - - - focaminbando à votaçOO o Requerimento ri!
254195, que trata do adiameniO da votaçlb do FLS rf'
2781-Complementar, pata reexame na Comissão deAssnntos Econômicos. Sen. Ademir ADdrade. ·----····--··
Enc;mrinharnb· à votação o Requerimento rJ!
256195, ao PLC ri' 10183 (rf' 1258188, na Casa de origem), que fixa Dilettizes e Bases daEdncação Nacional,
além da CODJissão a que foi despachado, à Comissão de
Constituição~Justiçae0dadmja Scn.ArturdaTávola..
EDcamjnhando à votação o Requerimento rJ!
174195, que trata da Lei de Dilettizes e Bases da Educação Nacioml. Sen. Pedro Simon·------·--- Encaminhando à votação o Requerimento fi!
256/95, pata que o PLC rf' 10183, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, seja t!mbém ap<eciado
pela Comissão de Coostitniçãn, Justiça e CjdacJania
Sen. RonaldoCnnbaLima ...- - - - - · - - - - Justificando a apresentaçlb· do Requerimento ri'

162

170

JúniaMarisc._________.. __

RequerimeniO de lnfonnação, ao Sr. Ministro de
Esrado da Fazenda, sobre a extinção da CE- Comissão
Especial de investigação. Sen. Pedm Silmn... ------·RequerimeniO de iDformação, ao Sr. Ministto de
Estado da Justiça, .00... o acervo da CE - Comissão
Especial de investigação. Sen. Pedro SiJmn. _____ _

170

RcqnerimeniO de Informação rf' 29985, ao Sr.
Ministro cie Estado daFazeoda. .00... o leilão de dóhm:s
patrocinado pelo Baoco Centtal do Brasil, no dia 6-3-95.
Sen. Güber1o Miranda.____
-----RequerimeniO de lnfonnação rf' 304195. ao Sr.
Ministro de Estado daSallde, sobre o Projeto SIVAMSistema
VJgilfulcia da Amazônia. Sen. GiibeiiO Miranda. .....de
____
.. ______________ _

174

177

RcqnerimeniO rf' 30385, no qual solicila =!iza..
ção de sessão espociai pn hoo!enag<ar o Banco Centtai
do Brasil, pelos 30anos deexisrinci• Sen. Júlio Campos._
RequerimeniO de Jnfonnação rf' 30585, ao Sr.
Ministro de Es1ado das Relações Exteliores, o
ProjeiO SIVAM - Sistema de VIgilância da Amazi!oi•
Sen. Güber1o Miranda. ____________ _

179

-180

2S8195,no quatii:quero Miameoto da.discossãodoPLS
ri' 1184, pata reexame Da. Comissão de Assuntos Fco-

Requerimento de Jnfonnação r{!- 306.'95~ ao Sr.
Ministro de Estado da Pm>:idência Social,- o Proje-

nômicos. Sen. Marina Silva..
Requerimento de Jnfonnação rf' 26085, ao Sr.
Ministro de Estado daJnstíça,..solm: o acervo da Comissão .Especial de lnvestigaçãc?; cdada pelo Decreto rf'
1.00183. Sen. Pedro Simon..____________

185 . 10 SIVAM -Sistema de VJgilfulcia da Amazi!oia Sen.
Güber1o Miranda.
RequerimeniO de Jnfonnação rf' 3(1785, ao Sr.
Ministro deEsladodoP~to e~,.OO...
210 o Projeto SIVAM-Sistemade VIgilância daAmazi!oia

Requerimento de Jnfonnação rf' 26185, ao Sr.
Ministro de Estado da Fazenda. sob"' o cumpiimeniO do

Sen. Güber1ollfiranda. · - - - - - - - - - - - - RequerimeniO de Jnfonnação rf' 30885, ao Sr.
Ministro de Estado das MiDas e F.ueigia. .00... o projeiO
SIVAM- Sistema de VJgilfulcia daAmazi!oi• Sen. Gilberto Miranda._.. _. ________________

art. 32do Decreto rf' 1376/95. Sen. Pedm Silmn.... --Rcqnerimenw de Jnfonnação rf' 264195, ao Sr.
Ministro da Fazenda, sobre o volume efetivo de moeda
norte-<unericana que foi repassado ao mercado, no dia 73-95. Sen. Mauro Miranda. .......
RcqnerimeniO de Jnfonnação rf' 26585, ao Sr.
Ministro da Fazeoda. sob"' o BANDFRN - Banco do
Esrado do Rio Grande do No!110. Sen. Gmldo Melo.......

210

RequerimeniO de lnfonnação rf' 30985, ao Sr.
Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Reenrsos
Hídr:icos e da Amazônia Legal. sob"' o PI<úeiO SIVAM
-Sistema de VJgilânciadaAm•zônia Sen.GilbeiiO Miranda. ... - ................______.. _ _ __

224

235

254

271

272

309

309

309

310

310

310

310

-= .
222

311

XII

Requeámen1D de lDformaçio n!' 310195, ao Sr.
MiDis1ro de Estado da Mar:inba, sobre o Projeto SIVAM
-Sistema de VJgilânciadaAmazôDia. Sen. Gilberto Miranda. ••.••.•.••••• -..
--·---Requetimen!D de lDformaçio n!' 311195, "" Sr.
MiDislro de Estado da Justiça, sobre o Proje!D SIVAMSis!ema de Vigililncia da Amazônia. Sen. Gilberto Miranda. ....... - - - - · - - - - · - - · - - - - - - - - Requetimen1D deiDfollllliÇio n"31219S,à 51' Ministta de Estado da Indllslria, Comércio e Turismo, sobm o I'Ióje!D SIVAM- Sistema de VJgilância da Ama-

Requetimen1D de IDfoanação n.• 323195, ao Sr.
MiDislro do &todo-Maior das Forças Armadas, sobre o
Proje!D SIVAM- Sislema de VJgilância da Amazllrria

311

311

zôoia.Sc:n.GilbertoMiranda. ...................... ____ . 311

Requeri:meolo de lufe>nnação n!' 313/95, ao Sr.
MiDis1ro de Estado da Fazenda, sobxe o Proje1D SIVAM
-Sistema de VJgilânciadaAmaz&ia. Sen. Gilberto Mi-

randa..-----------Rcquerimen!D de lDformaçio n" 314195, ao Sr.

MiDislro de Estado do Etélcito, sobre o Projeto SIVAM
-Sistema de VJgilância daAmazõnia Seu. Gilberto Mi-

312

Sen. Gilberto Miianda. · - - - - · - · - - - - - - - - - ·
Requeámen!D de IDfoanação n.• 324195, ao Sr.
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presid&K:ia da Rqníblica, sobxe o ProjeiO SIVAM- Sislema de VJgilância
da Amazônia Sen. Gilberto Miranda.·-·-·-··----· __
Requetimen1D de IDfoanaçlio n.• 325195, ao Sr.

MiDislro de Estado dos Transportes, sobre o Proje1D SIVAM- Sistema de VJgiiincia da Atm!ZÔ!!i• Sen. GilbertoMilanda...--..· - - · - - - - - - - - Requerimento de Infuonação n.O 326/95., ao Sr.
Ministro de Fstldo do T!llbalho, sobre o Projeto SIVAM
-Sistema de VJgilãnciadaAmazôDia. Sen. Gilberto Mi-

randa..-------------·-------Requeri:meo1D de lllformação n.• 327195, ao Sr.

314

314

315

315

Ministro de Estado da Agricullma, do AbaSircimeniO e
da Reforma Agrária, sobre prodnçiio ~la. Sen. Osmar~---·---·----.:...---·--·-·:...--.

randa. ....................- - - - - - - - · - - - - · .... 312
Requeámen!D de lllfoanaçlio n.• 328195, ao Sr.
Requeámen1D de IDfollllliÇio n.• 315195, ao Sr.
MiDislro de Fstldo da Previdência Social. sobre débi!D
MiDislro da Educação e do Despo<ID, sobre o Proje1D SIdo Jornal do Bmsil S.A. Seu. EmandesAmorim. -----··
VAM - Sistema de VJgilância da Amazônja Sen. GilRequeiinien1D·de ·~Dfomlaçio n.• 329195, ao Sr.
-312 Ministro de Estado da Fazenda, sobre débitos do Jornal
berto Miiau:la. ........ - · - - - - - - - - - - - · · Requerimcn!D de IDfollllliÇio n.• 316195, ao Sr.
do Brnsil S.A. Seu. Emandes
Ministro da Cu11ma, sobxe o Proje10 SIVAM- Sistema
Requerimento de Informação n." 33QI95? ao Sr.
de VJgilânciadaAmazônia. Sen. Gilberto Milanda. .....
312 MiDislro de Estado da Agricullma, do AbaSircimen1D e
Requerimcn1D de IDformação n.• 317195, ao Sr.
da Rofonna Agrária, sobxe importação de produtDs agóMinistro de Ettldo das Q>mmricações, sobre o proje!D
colas. Seu. OsmarDias...----·-·-·---·----·
SIVAM- Sistema de VJgilânciadaAmazônia. Seu. GilRequeámen!D de IDfoanaçlio n.• 331195, ao Sr.
berto Miiau:la. ........
..313 Ministro de Estado da Agricultma., Abastecimento e ReKequetimen!D de IDfollllliÇio n.• 318195, ao Sr.
founa Agrária, sobxe planejameniO ~la paza 1995.
MiDislro de Estado da CiSDcia e Tecnologia, sobxe o
Seu. OsmarDias..... - - - - - - · - - - - - - ·
Proje!D SIVAM- Sislema de V"Jgi~ância da Amazllnia
. _ _________Requeómento de Convocação n.• 334195, à SeSeu. Gi1beÍ1o Miianda.---------..:...:;=._ ..
313 nh<xa Rnth Omloso, Pn:sidentl. do Progr.nna ColllliDiRequeri:mellJO de ·IÍifumlação n.• 319195, ao Sr.
dade Solidária, paza esclar<cimc:Uos sobxe o
Ministro de Estado da Agricullma, do AbaSil:cimCD1D e
mesmo. Seu. Pedro Simon..- - - - - - - - - - ·
da Reforma Agrária, sobre o Proje1D SIVAM- Sistema
Requetimen1D de Informação n.• 333195, ao Tride VJgilânciadaAmazônia. Sen. Gilberto Milanda.--·
313 bnnal de Colllas da Uniiio, sobxe patrocúúo da ECT ao
pDoto R.ubeDs Ban:icbeilo. Sc::o.. Pedro Simon. ____ _
Requerimcn!D de Informação n.• 320195, ao Sr.
MiDislro de Estado da Aerol!ántica, sobxe o Proje!D SIRequetimen1D de IDfoanaçlio n.• 344195, ao Sr.
VAM
- Sislema
de VJgilância da Amazllrria Seo. Gil- .
Ministro da Fazenda sobre as 'FIJJÓtnças nas regras camberto MiiaD:Ja.
___________________
biais promovidas
pelo Banco Central. Sc:n. Hmnberto
313 Lucena..
____________________
_
Rcquerimen1D de lufe>nnação n.• 321195, ao Sr.
Ministro de Estado da Administração Feder.!! e Reforma
RESERVA INDÍGENA
do Estado, sobxe o Proje1D SIVAM - Sistema de VigiAbordando a questão dns conlli1Ds na Reseiva Inlância da Amazônia Sen. Gilberto Miranda..---·----314
dígena Raposa Sena do SoL Seu. Joio França. ·-----·-··
Requerlmcn1D de IDfollllliÇio n.• 322195, ao Sr.
REVOLUÇÃO
Ministro Extr.loidiuário dos Esportes, soble o Proje!D
SIVAMSisiOmade
VJgilânciadaAmaz&ia.
Scn.
GilReportando-se à Revolução Republieana e Perberto MiiaD:Ja. ____________________
nambucanade 1817. Seu. JoeldeHollanda. .. ____ _
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RIOSÃOFRANCISCO
Analisando o Projeto de Transposição das Águas
do Rio São Fr.mcisco. Sen. Lúcio Alclntara --·-··-··-··
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RODOVIA

Apelando ao Governo Fedc!:al providências pam
restamar as rodovias feder.ús no &lado do Mato Grosso, visando ao escoameoto da safra agrícola recorde des., ano. Sen. Jooas Pinheiro. - - - - - · ·
Apelando ao Govemo Federal pam que libere os
I<:CtJr.lOS necessários à I<Stllllllção das rodovias feder.lis
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PLS n• 59195, que dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Radialista.---·PLS n• 60<95, que altera o disposto no art. 452 do
~Lei n• 5.452143 - Coosolidaçh das Leis do
TJabalbo.
Homeoageando o senador Daicy Ribeiro, pela
outnrga do tílulo de Doutor Houoris Cansa, da Uoiver-

sidadedeBrasília. Ap.,., ao Sen. Sebastiao - - - ·

~-

160

192
234

238
~241

409

463

GERALDO MELO
112

Focali2a!ldo a questilo das denúnciaS do envolvimento do Senador Emandes Amorim com o naroot:ráfico
e a garimpagem. Apam ao Sen. Emandes Amorim.---·
F.rounjnb;mdo à

158

117

votação o PLC n° 125191-Com-

plemeatar, que discipliaa os limites das despesas com o
funcionalismo público. na furma do art. 169 da Consti-

404

tuiçlio

Federal.---·---·----··---·

167

v
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Encamjnhaw!o à vomção o Requerimento n•

254/95, que trata do adiamento da vot~Çio do PLS n•
27/91-Complementar, paia rcexame na Comissão de Assnntos Ecooômicos.-----··----··----Requerimento de Infonnação n• 265195, ao Sr.
Ministto da Fazeoda, sobre o BANDERN- Banco do
EsladodoRioG!andedoNofle.. ___ ,....
Referindo-se às leÍOIDiliS consti!ncionais. Aparte
aoSen.JosapbatMar:iDho.--------Proposta de Em<nda à Qmstiruiçã> n• 8/95, que
dá nova rcdação ao inciso X do§ 'Z' do art. 155 da Cons-

lituição FedernL-------------GERSON CAMATA
Apontando o Governo Federal como cansador do
êxodo rmal e do cooscqüente desabastecimeoto. Aparte
ao Sen. Valmir Campelo•••- .• - - - - - - - - - Assioalando o anseio popular quanto as propaladas reformas do atual Governo Federal. Aparte ao S<D.
Lúcio Alcântara. .... ____
-EDcamiDhando à volaÇão o PLC n• 19/94 (n"
156/91, na Casa de origem), que dispõe sob., resttição
ao uso de fmoo em recintos fecha:los de uso público e
em veículos de ttaosporte colelivo........
Abonlando o problema da concessão de serviços
derãdioetdevisão.A.parteaoSen.PedroSimon.___
Dis<:utüJdo o PLC n• 206/93 (n" 478/91, na Casa
de oógem), que altera o art. 472 da Consolidação das
LeisdoTrabalho-CLT.-----------Enenninhando à volaÇão o Reqnerimento n•
253195, .que fr3lá do adiamento da volaÇão do FLC n•
125/91, Pa>:;l !="""" da Comissão de Assuntos Econômicos. __

170

222

294

306

4

50.

102
107

111

Requerimento de Informaçõo n• 'lfJ9/95, ao Sr.
MinisttodeEsladodaFazeada,sobreoleilãode<lólares
patrocinado pelo Banco Ccotral do B!3Sil, oo dia 6-3-95.
Requerimento de Informaçõo n• 304/95, ao Sr.
Ministto de Estldo da Saúde, solre o Projeto SIVAMSistemadeVlgilânciadaAm•zllnia
~erimento de Inf"qnnaçOO n• 305/95, ao Sr.
!lfiniSIIO de Estado das Relações Exmrioo:s, sobre O
ProjetoSIVAM-SistemadeVJgilânciadaAmazllnia
Requerimento de InllXmação n• :306195, ao Sr.
Ministto de Estado da Plevidência Social, sobre o Proje_to SIVAM- Sistema de VJgilanciada Am•zllni•
Requerimento de Informaçõo n• 307/95, ao &.
Ministto de Estulo do P~eoto e Orçamento, sobre
o Projeto SIVAM- Sistema de Vigilância da Amazônia
Requerimento de Infonnação n• 308/95, ao &.
Ministto de Estldo das Minas e &e.gia, sobre o Projeto
SIVAM- Sistema de VJgilãncia daAmazl\nia --··-~··Requerimento de Infonnação n• 309/95, ao Sr.
Ministto de Estado do Meio Ambi<:Dte, dos Recur.;os
Hídricos e da Amazônia Legal, sobre o Projeto SIVAM
-SistemadeVJgilãnciadaAm•zflnia - ·
Requerimento de Informaçõo n• 310/95, ao Sr.
Ministto de Estado da Marinha, sobre o Projeto SIVAM
-Sistema de Vlgilância da Ama~
Requerimento de Informaçõo n• 311/95, ao Sr.
Ministto de Estado daJustiça,sobreoProjeto SIVAMSistema de Vigilância. da Amazl\nja · - - - - - · - - - Requerimentodelnformaçõon"312195,àSr"Ministra de Estado da Jndústtia, Coméit:io e Turlsno, sobre o Projeto SIVAM- Sistema de Vigilãncia da Ama-

309

310

310

310

310

311
3ll

311

160

Requerimento de Infonnação n• 313/95, ao Sr.
Ministto de Estado da Fazeada, sobre o Projeto SIVAM
ED=inhando à volaÇão o PLC rf' 125/91, que
disciplina os limites das despesas com o funciooaiismo
-SistemadeVJgillinciadaAmazl\nia
-·---Requerimento de Infonnação n• 314195, ao &.
público, na fomJa do art.l69 da ConslituiçãoF<deral.164
fncaminhamJo à votação o PLC n" 2294 (n"
Ministto de Estado do Exén:ito, sob"' o Projeto SIVAM
- Sislema de VJgillincia daAumruazl\njiZillm·a,__ _ __
467/91, na Casa de origem). que revoga o art. 508 da
Consolidação das Leis do Trabalho.. _ _ _ _ _ _ _ _ .183
ReqneriJnento de Infonnação n" 315.195~ ao Sr.
Ministto da Fdncação e do Desporto, solmo o l'ltüeto
Analisarwlo a questão .h ~ de produtns
SIVAM- Sistema de VJgilãnciadaAmazllnia
agrícolas. Aparte ao Sen. Osm:ir
Requerimento de Infonnação n• 316195, ao Sr.
Aholt!aodo a questiio da alta nos preços de livros
318 Ministto da Cullm3, sobre o Projeto SIVAM - Sistema
no Brasil Aparte ao Sen. Lúcio Alcântara. ---~--
de V:agilânciadaAmazônia
GILBER1U MIRANDA
ReqneriJnentn de Infonnação n° 317/95~ ao Sr.
Referindo-se à questiio do projeto SIVAM- SisMinistto de Estado das Connmicaç<ies, sobre o projeto
tema de VJgilân<:ia da Amazl\nia Aparte ao Sen. BerSIVAM- Sistema de Vigilâuci.a da Amazôoia. ____ _
naR!o Cabrnl.-·-··--'----------------54- Requerimento de Infonnação n• 318/95, ao Sr.
AbonlandootemaSIVAM-SistemadeVIgilânMinistto de Estado da Ciência e Tecnologia, sob"' o
cia da Amazôoja
59. ... Projeto SIVAM -Sistema de VIgilância daAma•ôoia. _
PLS n• 36195, que alterna redação da alínea a do
Requerimento de Infonnação n• 319/95, ao Sr.
parágrnfo 1"doD<cmto-Lein"2.120J84. ____ _
137 Ministto de Estado da Agricultma, do Al>aSfecimento e

Dias.·------ _

309

312

312

312

312

313

313

VI

da Reforma Agr.iria, sobre o Projeto SIVAM- Sistema
de VIgilãnciadaAmazaoia_ .• - - - - - - - · · - - · - - - - - .. 3.13_
Requerimento de Infomração n• 32(1195, ao Sr.
Ministro de Estado da Aoronántica, sobre o Projeto SIVAM- Sistema de VJgilSnciadaAmazôrria
313
Requerimento de Infomração n• 321/95, ao Sr.
Minis!IO de Estado da Adminislr.!ção Fodel:ll e Reforma
do Estado, sob~e o Projeto SIVAM - Sistema de Vigi314
Jânciada.Amaz&ia - - - · - - - - - - - - - - Requerimento de Infomração n• 322195, ao Sr.
Ministro "Extraordinário dos Esporles, sob~e o Projeto
SIVAM-SistemadeVigilânciadaAmazaoia_ _______ .-314

Requerimento de Informação n• 323195, ao Sr.
Minis!IO do Estado-Maior das F<n;as Armadas, sobre o
ProjetoSIVAM-SistemadeVigilâDciadaAmazaoia_._
. 314
Requerimento de Informação n• 324195, ao Sr.
Ministro-Olefe da casa Civil da Presidência da Repú-blica, sobie o Projeto SIVAM - Sistema de Vigi!ãncia
daAmazôoia_ __________________ ·314
R~to de Informação n• 325195, ao Sr.
Minis!ro de Estado dos Tnmsportes. sobre o Projeto SI·

Amazõoi•-··-··---···-·

VAM- SisO:made Vigilãncia da
Requerimento <1e Informação n• 32619.5, ao Sr.
Minis!IO de Estado do Trabalbo, solx:e o Projeto SIVAM
-SistemadeVIgilânciadaAmazônia.
Comentando notícia v6culada m ·IeVista Voja,
sobre oouupção na Comissà> que estUdava e seleciona·
va as empresas do Projeto SIVAM - Sislema de Vigi-

. 315

315

Justificando a apresentaçãO do Requerimento n•
284/95, que ttata do adiamento da discussão do PLS n•
313191, queronoede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPl, -pam os veículos destinados ao

uso de rep=tanii:S OC>IDeG:iais ant6nomos..____

ao Sen.l!disonl.obão•• - - - - - - - · - - - - -

Referindo..se à postura a ser adotada pelos parJa..
mentarcs quanto a crise nos três Poderes. Aparte ao Sen.
AD!Oirio Carlos Magalhães.·-··-·-------

l'edelaL---------------Encamjnbando à votaÇão o PI.S
27191--Com0

D

plementar, que IegOlamenla o paD!grafo 3" do art. 192
da CoDSiitoiçãn Fedeial. que dispõe sobre a colxauça de

171

juros IeaÍS máximos. ·-·--·

Registtalldo o tianscmso do Dia lntemaciOillli da
Molher.Encaminhando à votação o substitutivo ao PLC n"'
84194 (n" 1.888191, na casa de origem), que regulamenta o parágr.lfo 3" do art. 226 da Coostituição f'edelaL __

288

460

Reportando-se às gestões realizadas por S. Ex" pan
implaolação da 12.• Ielinam de penóleo da Penobras, na

regiãoNoolesle----·-··------·
Analisando a questão do fechamento de agências

289

426
do Banco do Brasil e da Caixa Econ8micaFederal. -·---Requerimento de Informação n• 344195, ao Sr.
Ministro da Faunda sobre as mudanças nas regrns cambiais promovidas pelo Banco CculraJ.. ___________ 447
Homenageando o Senador DaiCy ·Rilieiro pelo recebimento do tftulo de~ Hoooris Causa pela UlliversidadedeB!1!Sl1ia.. _________________

. 446

ÍRIS REZENDE
Pmcer n• 48195, da Comissão de Cooslftniçãn, Justiça e Odadaoia, à Mensagem n• 60195 (rf' 18985, na ori: ..
gem), que submete à ~ do Senado Fcde<al o

lideranças._______

163

235

HUMBER:I"OWCENA

lânciadaAmazllrria - - - - - - - - - . 319 nomedoGenemkfe.l'.xélcilDEdsonAJvesMeypmaexerExigindo explicações do Governo Fed=l sobre
cer o cargo de Ministro do SUperiorTribonal Militar.--··
matiria da IeVista Veja, quedemmciaoouupção naCoPmcerrf'49195.daComíssãodeCoostituiçãn,Jusmissà> do cosrvAM..
• 383 tiça e Qdadania à Mensagem n• 6185 (n" 19(195, na oriReferindo..se às refoo:mas no processo legislativo.
gem), que submete à ~ do Senado Fcde<al o
Aparte oo Sen. Coutinho Jmge.
-- .... 415__ nane do Genel:al-<le-l'.xélcilo Jooé Sampaio Maia pma
Ref~ à denúncia da revista Veja de que
exer=ocargodeMinis!rodoSuperiorTribona!Mili!ar.•mn Senador estaria envolvido em con-upção no I'I<!jeiO
JADER BARBALHO
Sivam..•• ____ _;_ _ _ _ _ _. - ' - - - - c .. 423
D:iscutiodo o art. 78 do Regimento Interno do SeHUGO NAPOLEÃO ....
nado que ttata. da irvljcaçoo dos memtxos das comissões
Encaminbmdo à vofaçãÕ o·PI..Cn• 12S/9t..c.ompermanentes.
plementar, que disciplina os liiniii:S das despesas com o
Jtv!agando à Mesa sobre a foonação de blocos
parlamenlmose sobre as
funciooalísmo pu""blioo, na furma do art. 169 da CoDSiituição

·

· Tr.ltlndc)daquestãodaimplantaçãc>dal2!Iefina..
ria de petoileo da Pettobras, na região Nordeste. Aparte

.. Analisando a questão das reformas CO!IS1jtncionais. Aparte ao Sen. Lúcio
Referindo-se à questão do SIVAM - SisO:ma de
VIgilância da Amazônia Aparte ao Scn. Bernardo Ca-

201

202

8
IS

Alcântara-------· ......SL

braJ.____________________

54

Mos1r.mcJo..se favor.lvel ao adimncuto da votação
195

do Requerimento n• 24&95, que ttata da criação de c:o-

231

em tomo da oportunidade e da 1nçaljzaçi'o de um nova
refinaria da Petrobras S.A. no Notdeste b:asilciro.·--··

missà> tempOiária para aprofundar estudos e conclusões
104

VII
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Analisando a questão da constituição de comissão ·
paraapmar possível falta de decoroparlameutar por partedo Senador EmaodesAmorim..______
EncaminftmcJo à- votação o Requerimento n•
253195, que trata do adiamento da votação do PLC n•
125/91, para~ da Comissão de AsSUDIOS Econô-

micos.---·------·------J:nc;nninhando à votaÇão o PLC n• 125191, que

157

Permaoentes..------Abordando a questão do Fnndo Rodoviário Na.161

disciplina os lünites das despesas com o funcioaa1ismo
público, na forma do art. 169 da Constinúção F<:deral._. 163,166

Fnc;nninhando à votação o Requerimento n•
254195, que traJa do adiamento da votação do PLS n•
27191-Complementar, para reexame na Comissão de Assuntos

Econômicos.-·-·-·-----·------

&caminhando à votJção o PLS n• 27/91-Complementar, que regulamenta o parági>fo 30 do art. 192 da
Conslinúção Federal, que dispõe sobre a cobr.mça de juros reais máximos.·--··
---------OpinaDdo pela aprovaç3> do PLC D" 22&93 (n"
!382191, na Casadeoàgem), que proibeas insli11lições
oficiais de conceder empiéstimo;, financiamentos e outros
a pessoas jw:ídicas em débito
comoFGTS .•- - - - - - - - - - - ·-·Encaminftando ·à votação o PLC n• 22194 (n•
467/91, na origem), qne revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tl3balho · · - - - - - - - - - - - - .
Dis<ntindo o PLS n• 11194-Complementar, qnc
dispõe sobre foniCS de recursos do Fundo de Apoio ao.
DcsenvolvimenloSocial -FAS·---·-----

.!70

174

beneficias

181

183

186
.218

262
274
293

JEfFERSON PERES

das comissões devidas a representante comen:W, em
caso de mora no pagamento.···-------··--

289
308

382

JOÃO FRANÇA
PLS n• 34195, que altera inciso do art. II da Lei
n• 8.383191, indiDndo as despesas OODl medicamentos
em matedais médi<:o-hospitalaies entre as deduções admitidas na declarnção do Imposto de Renda de pessoas

135
A1xmlaodo aqneslão dos conflitos na Reserva Indígena Raposa Semldo Sol240
Defendendo a implantação de nm P61o Turístico
na Amazônia
- - - - _.A75
JOELDEHOLLANDA
Reportmdo-se à Revolução Republicana e Per-

nambncanade 1817.
-- Registraodo O tlanscmso do Dia Internacional da
Mulher.
Regislrando os 95 aoos de mscimc:nlo do sociólogo e antropólogo Gilber1D FR:yte, oconido em 15-3-95•.•

52
. .194
478

. JONAS PINHEIRO

Reqnerimenl!> de Informação n• 251/95, ao Sr.
293

Grosso••

134

Apelando ao <lovemo Feder.ll providências para
restuD:ar as rodovias federais no Estado de Mato Grosso, visando o escoamento da safra agócola reconle deste

valores das comissões devidas a representante comerRefeándo-se à aprovação do projelo que rq:uiamc:nlou o art. 192 da Constituição Federal, que diz respeito à fixação de taxas de juros.--------- .
Cumprimentmdo o Senador Darcy Ribeiro pelo
n:cebimento do título de Doutor Hoooris Causa da Universidadede Brasília. Aparte ao Sen. Sebaslião Rocba.-

Sen. EdisonLobão.----------PLS n• 57/95, que revoga disposi1ivos da Lei n•
5.682!11, modificada pela Lei,. 8.247/91. - - - - - - Dis<ntindo o PLC n• 95194 (n" 2.904192, na Casa
de origem), que dispõe sobre a •ta•lizaçJ!n dos valores

275

Millistro da Fazenda, sobre o Banco do Estado de Mato

EnçaminlmyJo à votaçã> o PLC D0 95194 (n•
2.904/92, na origem), qne dispõe sobre a •taalização dos
~ em caso de mota no pagamento -

cional.AparteaoSen.JúlioCampos... - . _ · - - A.poiando a instalação da 0'1 das emprciteiras.
Aparte ao Sen. Jader Barbalho. ··--·
Refetindo.se sobre a implantação da 12' refinaria
de petróleo da PctrobCIS na E<gilio Nordesm. Aparte ao

123

físicas.···-·

.Analisando o caso daediifão em excesso de mediw

das P~··-----·
RderiDdo-se à extinção da Comissão Especial de
Jnvesrigaç&s· Aparte ao Sen. Pedro SDmn. __:;_ _
Apoiando a instalação da 0'1 dos cxxrupiDres e
da 0'1 das CDlJ!I!i1l::iias..--·-··-~------... - - - Manifeslalldo-se sobre a qnebradei!a dos biiDCOS
est!duais. Aparte ao Seiúosaphal MarinhO. - - - - ·
Expressando descxmtmtamento com as manobras
para fazer do Senado Federal apenas nm 6!gão I1líifica,.
dor da CâmaJ:a,. no caso das- kefoimas constitucionais.
Aparte ao Sen. Josaphal: Marinho. •.

Regislrando o primeiro aniverslrio do Plano Real
Emenda n"l ao PR n• 21195, que altera dispositivo do Regimento lntemo do Senado Fedetal estabelecendo critérios de indicação dos relalores nas Comissões

-419

300.... - - - - - - - - - - - - - - - - -

242

-

a qnestio das péssimas cooriições
das estradas federais ·que cortam o Estado do Mato
455

465

Grosso. Aparte ao Sen. Júlio Campos.-··----Apelando ao Ministro dos Transportes pela restanillção das rodovias federais do Estado do Mato Gros-

so.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
JOSAPHAT MARINHO

256
258

vm
Pág.

Referl:ndo-se à questão da coocessilo de seMços
der.ídio e televisão. Aparte ao Sen. Pedro Simon._____
Encaminhando à votação o PLS n° 27J91..C0mpk:mentar. que regulameota o plrigrafo 3" do art. 192
da Consti11Ji9ío Fede!al, que dispõe sob!:e a cobiaDça de
jorosreaismáximos. · - · - - - - - - - - - - - - - -

da Consti11Ji9ío Fede!al, qüe dispõe sobre a cobiaDça de
juros reais máXimos.····---Questionando a aplicação do art. 182 do Regimento
Discutindo o PLC n• 95194 (n• 2.904192, na Casa
171 de origem), que dispõe sobre a anmljzação dos vaiotes
das COZ!!ÍSSÜeS devidas a representmte COlllelcial, em
ReferliJdo..oe às mfonnas do Poder Legislativo.
Aparte ao Sen. Lúcio Aldintlr.L ·--··--····-···---- _
215 . caso de mora no pagamento. ---··-EocanrinbaD(Jo à votação o PLC n• 95194, que
Fazendo ob""""~áo de lllii1JreZa téaliea à redadispõe sobre a atualização dos valores das comissões deção do texto do Substitutivo ao PLC n• 84194 (n°
vidas a representante comercial em caso demora no pa1.888191; na Casa de origem), que regu1ameota o paiágtafo30doart.·226daConstituiçãoFedetaL.•..• _ _ _ 231 gamento·-····-----------·
Lamentando a auseacia do Presidente Fcmando
ReferliJdo..oe à implantação do voto distrital ..--.
234
Henrique
Cardoso no Encontro de Cúpula para o Desen))estacando a impoitincia de serrespeitlda aconvolvimento Social, realizado em Copc:nhague. Aparte ao
ferêocia do Senado Fedeial e ICpDdiaDdo as manobru
Sen. Eduatdo Suplicy. · · - - - - - · · - - - - - - · ·
para tDrnar a Câmara al!a como apenas mn órgão ratificador da CJlmarn baD:a. ol!jotivando o llincamenm do
JOSÉ
IGNÁCIO FERREIRA
regime bícamer.ll. _______________ 292
Solidarizaodo-se como o Senador Emaudes AmoReferl:ndo-se à <:>q>rcssão sua. sob!:e a "bagunça na
rim. acusado de envolvimento com o narcotiáfico e aga~
edição das medidas provis6Iias", utili2ada pelo Jomal
rimpagem. Aparte ao Sen. &nandes Amorim. _____
de 1!nlsOia para dar destlque à notfcia. - - - · - - 383
Encanrinhando à votaÇão o PLS n• 27/91-ComReferl:ndo-se à questão da cacanicultura no Estaplementar, que regulameota o parágr.lfo 3" do art. 192
do daBahia. Aparte oo-Sen. Antonio Cados Magalhães459 da Constítui9ío Fede!al, que dispõe sobre a cobJm>ça de
joros reais máximos.-JOSÉAGRIPINO
EneamÍnhando à votação o PLS n• 22194, que :reRefcrindo.5e à convocação do Sr. MiDistro das
voga o art. 508 da Consolidação das!.eiS do Trabalho.-.
Minas e Ene<gia e do Sr. Presidente da Pettob135, para
R - t a - o quadro de pobreaa no BrasiL ··---· prestarem escl=Qmentos sobre a implantação de uma
Revelaodoa criseed~ no País,. _ _ _ _ _
!OS
nova refinaria de pettóleo ua região NO!deste.----··-··
AnalisawJo os efeitos da seCa na economia doEsJOSÉ EDUARDODUTRA
tado do Espúito Santo.·-··------·-·-----·

107

interno.-----·----·----

J\..POntaDdo a necessidade de se extinguir a Representação do SOoado ua cidade do Rio de Janeiro. - Requerimento de lnfcxmaçõo n• 238/95, à Mesa
do Senado-.Fcdoo:a sobie a Rq>resent!Çáo do Senado
Fedem! na cidade do Rio.de Janeiro______ _

EncamjnhamJo à votação o R.equerimento n•
253195, que tta1a do adiamento da vot!Çáo do PLC n•
125191, para reexame naCo~ de Assuntos Econô-

180

86

mJeos. _ _ _ _ _:_ _ _ _;_ _ _ _ _ _ 159,162

Cmmmieando que· enc:3mmbou representação à
Pro<:madoria-Ge da República para apurar denúncias
sobre as concessõe:; efetuadas no final do Govemo Itamar Franco, particulannente aquelas que f013111 concedidas à Empresa LM Consnltodae Representações.-··-·-··
Homenageando o Senador Daicy Ribeiro pelo re-

JOSÉ FOGAÇA

Encaminhando à votação o PLS n° 27191-Complementar, que regu1ameota o pl!Iágtafo 3" do art. 192

Rocha.--------

AssinaJawlo a cooquista por dezenas de empieSaS
b!liSileiras do CU1ifieado ISO jiOOO- controle de qualidade.. _____ _

191

382

419

453

116

173

183
193
246
477

465

70

Focalizando a questão do analfabetismo no Bm-

sil.---------·-Parecer n• 50195, da Comissão IJirelora, que dá
295

466

121

redaçiiJ final ao PLS n• 30191 (n• 3.!07192, na C1mma
dos Deputados), em que se regulamenta a profissão de

OIIOptisla.._._______

cebimenrodo tilulo de,Dootor Honoris Causa pela Universidadede Bras!lia. - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Ref--.e à bomenagem prestada ao Senador
Daicy Ribeiro pela Univ=idade de B<asilia, com a outorga do t!lulo Doutor Hoaoris Causa. Aparte ao Sen.
Sebastião
llÍUO CAMPOS

173

·---

Parecer n• 5L95, da Comissão IJirelora, que dá
redaçiiJ final à Emenda do Senado ao PLC n• 19194 (n•
156'91, na Casa de origem), que dispõe sobre a xestâção
ao uso de ftono em Iecintos fechados de uso público, e
em veú:ulos de transportecoletivo. · - - - - - - - - ~

225

IX
l'lig.

Parecer n• 5285, da Comissão DiretDra, que dá
r<dação fiDal à Emendado Senado ao PLC n• 216/93 (n•
3569193, ""casa de origem), que dispõe solll"e o ttabalho, o estudo e a Icintegraçio social do oondeuado•• --.
Parecer n• 53/95, da Comissão DUe-, que dá
r<dação fiDal ao PLC n• 2283 (n• 2528189, na Casa de
origem), que altera disposições da legislação aduaneira
CODSUbstaociadano Dectei<>-Lci n• 37, de 18-11~. ·-Parecer n• 55/95, da Comissão DUe-. que dá
r<dação fiDal ao PLCn"227/93 (n" 1.140/9l,na casa de
origem), que Veda a destinaçii> de recmros públicos às
insiÍIUÍÇÕeS que

especifiea.-·-·-··-·-·---

Pareccr n• 57195, da Comissão DiretDra, que dá
r<dação fiDal ao PLS n• 92/91, que altera a r<dação do
art. 15 da Lei n• 8.004190, que dispõe soble ttansfCIEncia de financ;i;my:nto DO âmbito do Sistema Fimnceiro
da Habitação.•_________,_ __
Parecer n• 58195, da Comissão DUe-, que dá
r<dação final ao PLS n• 11194-Comp!cmentar, que dispõe solll"e funtes de<=ll'SOS do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen!O Social:...FAS.-----·---·--·
Apelaodo ao Govemo Fedml para que libc:re os
recursos necessários a·resranraçãn das rodovias federais
no Estado de Mato Grosso, a fim de que o escoamento
da recoroe safi:a de grilos nao I!:Dha problemas. ·--··--RequCiimenJo n• 303195, DO qual soliciJa realiza..
ção de sessão especial para homenagear o Banco Ccn!r.!l
do Bl3sil, pelos 30 anos de existincia ·--··-----Parecer n• 64/95, da Comissão DíieJora, solll"e a
Indicação n• 1/95, propondo que as novas iDstalações da
S11bs=Jaijade Assistência Médica e Social recebam o

nome de Senador LDurival Baptis!a.._...,_ _ _ _ _

226

til-

229

252

252

254

309

433

433

Apeiaodo ao Govemo Feder.~! pela JDalllllenção e
ampliação do PAT- Programa de Alimentação do T~a451

J'ÚNIA MARISE

Referindo-se à questão dos direiJos da mulbc:c.
Aparte à Sen.EmiliaFemandes. __________ .

-·84

RegislraDdo o tianscmso do Dia InJemaciooal da
Mulher.....- · - - - - - - - - - - - - ·
Saudando o Senador Sebastião Rocha. Aparte ao
Sen. Sebastião Rocha. __ , _____________ _

Homenageando o Senador Dan:y Ribeiro pelo recebimento do tílulo de Douto< HIJIIOl"iç Causa da Univecsidade de BI3Silia. Aparte ao Sen. Sebastião Rocha. ...

254

zn
285

- 417
424

466

Referindo-se às pecdas salariais e às ameaças
constmleS de demissão do servidor público.........- ......

118

Repudiando o atiaso do pagamen10 dos vencimentos dos servidores ammciOOo pelo Chefe daNação. ..

PLS n• 64.95-Complementar, que dispõe soble o
exercício financeiro a que se tefere o art. 165,. parágrafo
9", I. daConstiluição Fed=L..•._ _ _ _ _ _ _

balbador.-----·--·----------·

Txanscrição DOS Anais do ediJorial do jornal 0
Estado de Minas, intitulado "Punição urgenle", publicadonodiaJ4-:;.95.
Anal:isanOO ~ m•vlanças nas regras cambiais pro-movidas pelo Banco Ceottal................___,_ __

237

LAURO CÀMPOS

Par= n• 65/95, da Comissão DiretDra, solll"e a
Indicação n• 285, propondo que a Sala da Comissão de
EAncação passe a !e<"' denominaçlio de Sala Joõo CalIDOD. •• - - · - - - - - - - -

Referindo-se à repc:coossão negativa da edição da
MP n• 935, que trara do repasse de reemos do PISIPA·
SEPparao FAT -Pondo de Amparo ao Trabalhador.__
RequCiimenJo de Jnft>Ili!açâo rr 286/95, ao Sr.
MiDistro da Previdêucia Social, solll"e repasses de recursos do Tesouro Nacional para a Pievidênda Social•.__
Referindo-se ao bloqueio da MP rt' 935, deleuninado peloPJ:esidenllodo Senado..- - - - - - - - - - Agradecendo as bomenageos recebidas por ocasião do Dia lntmlaciooalda Mulhec..._ _ _ _ _ _.

!54
218

118
- 118
Receando o re1mno da
Protesiando CODira a edição da MP Jr 935, que
lr3la de repasse de recursos do PISIPASEP, destinados
239
ao FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador..- - - · - ·
r amen!'émdo o escoa••aento problemálico da safra
agrlcola, devido ao surateamen1l) da malha viária. Aparte ao Sen. JUlio Campos.._.
_ ___ .256

inflação.--------

.
~a extinção da CEI-Comissão Espe- cial de Investigação.-------------

- 274

LEOMAR QUINTANILHA
FnCitJ'llinlmvlo à votação-o PLS n• 27191-Complemeotar, que regniamenJa o par.lgrafo 3" do art. 192 da
Consti!Dição Fedecal, que dispõe solll"e a eolmmça de juros reais má:dioos. - - - - - - - - - - - - - - · - Quesliooaodo a inexis!SDcia de uma politica aglicolano País. Aparte ao Sen.Levy Dias.. ______ _

472

lEVYDIAS
Referindo-se .., proleS!O que os produllxes rorais
fazem nesJa data, pelo descaso do Governo Feder.~! à
produção aglioola. ---·---.. - - - - · · - - - - - '

469

175

LÚCO ALCÂNTARA
PDL Jr 20195, que suprime o art. 3" do Deae!o
Legislativo n• 1195, do Congresso Nacional, que dispõe
solll"e a remunetação dos membros do Congresso Nacional doraote a 5ff' r egis!atnra. ------

47

X

Reafinnando a legitimidade do SeoOOo FedeiaJ e
defendendo rd"OIDiliS a semm implemeutldas para que o
Senado wnespandaà expectativa do brasileÍJ:o........
PLS n• 41195, que torna obrigatório o reSSarci· ·
menta ao Sistema Único de Saúde pelo atendimento realizado a segma:los de empresas privadas de seo:viços de
saúde.
______ _
Encaminhando à VOtação O Reqnerimcnto D0
253195, que trata do a<tiamento da votação do PLC n•
125191, pa1a reexame na Comissão de Assuntos Eronômicos. ..:. _______ _
Reportmd<Ke 11s ekições de 3 de OUIIlbro de
1994no Estado do CeaJ3. · - - - - · - · - - - · Analiçando o Projeto de TGUlSpOSição das Águas

do Rio São Franci=........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Referindo-se ao fortalecimento do Congresso Nacional
Apoiando o pedido de a<tiamento da discussão do .
PLS n• 328191, qne disciplina as eleições pm:aa Câmara

--·-----

dos Depul3do e ;\ssembléias Legislativas.-·-····-Registtando OlransCmso do Dia do Bibliot=irici.
PLS n• 66195, que modifica o DeCieto-Lei n•
2.404187, com as~ introduzidas pelo DecretoLei n• 2.414188 e pela Lei n• 7.742189, na parte ref<=tte
à isenção do Adicional ao fure para Renovação da MarinbaMen:ante-AFRMM. ........... _ ..___ _

gem), que dá nova redação ao pazág<afo I" do art. 841
daConsolidaçãodasl.eisdoTrabalho-Q.T..........

49

148

162
212
212
212

Referindo..se à Lci de Direttizes e Bases da Edu·
caçãoNacional...................- - . - - - - - .
Justificando a apieSelll3ção do RequetimenlO n•
258195, no qual requer o a<tiamento da discussão do PLS
n° 11194~ para rcexame na Comissão de Assuntos Econônticos.-..- - - - - - - - - ·
Qneslionando a aplicação do art. 182 do RegimenlO Intemo........._.........

178

185
189

MARLUCEPINTO
PLS n• 51195, que altera a Lei n• 8.256195 e eria
ÁJeas de Uvre Comén:io DOS Mmric{pios de Pacara;ma
e Bonfim, oo Estado de Ror.lima..........._ _ __
Analisando o problema da falta de combustíveis
em Roraima.•...---·-·

-----·----

476

233 . t.!AURO MlRN®A
317
Focalizando a reportagem eotibida DO Globo Repórter, da Rede Globo, sobre a diamátic:i siluação do
1rinsito nas grandes

cidades.·----·--·----

Reqnerimcnto de InfurmaçãO n•

446

71

264/95, ao Sr.

Ministro da Fazenda, sobie o volume efetivo de moeda
norte-americana que foi ~sado ao mercado, no dia 73-95.

LUIZALBERTODEOLIVEIRA
Acusando o Senador Roberto Reqmão de estar
promovendo questiúnculas pessoais quando declarou
que o Govemo paraguaio eslá usando o expediente da
"?"'Pra,de tfttdos no m=ado secundário à Itaipu Binacional....
__;_ _ _ _ _

Parecer n• 47195, da Comissão

306.

MARINA SILVA

DÍI"d<lr3,

que dá

I<dação final ao PLS n• Z7191-Complemeutar, que regu-

Ammeiando que pediu informações ao Sr. Ministro daFazeoda sobm o volume de moeda norte-americana que teria sido 1l1ilizado pelo Banco O:o!rnl para do-

l2I

marom=ado...- - - - - · - - - - - - à má CODSerV3Çâo das rodovias 00
Estado de Goiás. Aparte aoSea. JouaiPinheiro........

241
258

NEYSUASSUNA

lamenta o parágiafq 3" <19 art. 192 da Constituição Fede19!
Repudiando as crflicas assestadas contra o Qm..
ral, que dispõe sobie a cobrança de juros reais máximos.
Jll=O NaciouaL
Parecer n• 59195, da Comissão Dirdora, que dá
Opinando pela extinção gradaliva da Rep!eI<dação final ao PLC n• 48194 (n" 1.292191, na Casa de
. seutação do Senado F<deial na cidade do Rio de Janeiro.
origem), que aaesceu1a pãráglid"o ao 3rt. 58 da ConsoliAparte ao Sen. José Eduardo Dutta ..._ _ __
dação das Leis do TX3balho...-:.......
Fncaurinbando sugestões, em f"""" de p:ojetos,
Parecer n• 60/95, da Comissão DÍI"d<lr3, que dá
destinadas arefonnaro Regimeuto Intemo. ------·
I<dação do vencido, para o tumo suplementar, do PLC
PR n• 26195, que altera a redação do inciso I do
n• 80194 (n"2.2Sll91, na Casadeorigcm),queaa=·
art. 338 do Regimeutolnremo.-------ta par.lgrafo ao art. 860 da Consolidação das Leis do
Ttabalho..........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... 306
PR n° Zl/95, que revoga os incisos IV e V do art.
293 do Regimeuto lnlmlO........_________ _
Parecer n• 6!195, da Comissão Di~:-., que dá
PR n• 28195, que dá nova I<dação ao inciso I do
redação do vencido pàra o tomo suplementar do PLC n•
art. 91 do Regimeuto Interno..
84194 (n" 1.888191, na Casa de origem), que regula o pa306
· 'Proposta de Emeoda à Constimição n• 5195, que
~ 3" do art. 226 da Constimição Federal.------·Parecer n• 62/95, da Comissão Di~:-., que dá
dá nova I<dação ao parágrafo Z' do art. 57 da Constimimlaçãofinaldo PLCn• 86195 (n" 3.913,uaCasadeoriçãoFederal.

.80

192

208

209

224

XI
Pig.
Proposta de Emenda à Constituiçlio n• 6195, que
acrescenta inciso ao parágnlfo 9" do art 165 da Consti-

~~-----------------Ammciando que ap=ent.ou Projeto de Resolução
visando a criação da Comissão Mista de Triagem e Redação do Congresso NacionaL---·-··-·-----Expondo rnzões pam apresentaÇão de Projeto de
Resolução que extingue a RepresentiÇão do Senado Federal no Rio de Janeiro.-··-···-

daRefonnaAgrária, sobrerecwsos no oiÇ31Ilen10do lnassentamentos dos sem-tcaa e desapropriação de

~

224

feiraS.···-··--------·---·
PLS n• 30195 - Complementar, que estabelece

86

pam elaboraçã:> e avaliação participativa dos
documen!OS de que tratam os incisos I, II e m do art
165 da CollStitniçl!o FederaL.------·--PLS n• 31/95, que altera dispositivos do Código
critérios

424

Penal--···-·-···-·-·-·-·------

472

de Processo
PLS n• 32195~ que institui o número único de ~e-

476

91

OSMARDIAS

gistocivi!. - - - - - - - - - - - - - - - - - PLS n• 33/95, que acrescenta pa<ágrafos ao art
20 da Lei n• 5.682/71 (Lei Orgânica dos Panidos Políti-

Analisando as conseqüCoc:ias da TR. sobre OS fioanciamentns agriC:olas. Aparte ao Seu. Valmir C3mpe-

cos).--··-·-·--------·---·------ _ PR n• 22/95, que disciplina a apresentação de de-

91

4

claração de bens e vakxes. ---··------··-·--·-PR n• "13195, que dispõe sobre a apresentiÇão e
amaJizaçãc> da declalação de bens e vabcs dos servido-

93

6

=do Senado
PR ri' 24195, que institui o Centro da Memória

Federai------·····-·-·-·--··-----

94
96
96

172

Política do Congresso Nacional · - · - - - - - - - PR n"25/95, que cria a Comissão de Agricultura. .
EncaminWnvJo à votação o PLC n• 24192, que
dispõe sobte os termos e as rondições com que ser.lo

ONOFREQUINAN

Referindo-se aos conflitos aiiii3dos no Líbano.. __

lo.------------·-----·

Apontando a diven:ificaç3> da produção na agncultma para a g«ação de empregos. Aparte ao Sen. Antônio Carlos Valadates.·-··-Enr;nninhancJo à votaçi.> o PLS n• Z7/91..cbmplementar, que regulamenta o parágrafo 3" do art 192 da
Constitniçl!o Federal, que dispõe sobte a co!mmça de juros reais máximos_____ _
Analjqndo a questão do crédito agrioola.. · - - Sal;,tancJo que a importição de produtos agrícolas geriuá mais <leseinpiq)o ao País•• - - - · - - ~ de Infurmação n• 327/95,
Sr..
Ministro de EstKio da AgricnltUia, do AbastecimenJO e

ao

302
302

daRefonnaAgnlria.soi=produçãoagri(:ola..-·----·
RcqnerimenJO de Infurmação n• 330195, ao Sr.
MinistrO de EstKio da AgricnltUia, do AbasteciJJII'DIO e
da Refomlll Agrária, sol= importação de prodotos ag.í-

403

colas_.

406

~ de Infurmação n• 331195, ao Sr.
Ministro de EStOOo da.Agricubma.Abas:tecii•tento e RefonnaAgrária, sol= plarujamenJO agri(:ola pam 1995. _
CriticaDdo propoSia do Bam<rindus aos prodU!Ores rmais para trocar a indexação dos financiamentos
COirigidos pela TR pela vari8.çOO cambial--··-·-··--PEDROPIVA

Magalhães.-·-·-------

406

415

460

Manifestando-se favorável à extinção da RepresentiÇão do Senado na cidade do Rio de Janeiro. Aparte

Dutta.·-·------

ao Sen. José Eduardo
Sandando a Senadora Emília Femandes. Aparte à

80

Sen.EmíliaFemandes. .•- - - - - - - - - .

83

Rcquetimenm de Infurmação n• "131195, ao Sr.
Ministro de EstKio da AgricnltUia, do Abastecimen!O e

dorondenado. ____. - - - - - - - - · - - - - - .
Discatindo o PLC ri' 20193 (n" 1.439188, na exigem), que dá prioridade à ,.,..são de canais de emis-

soras às entidades e<braciorvris. _______ _

Referindo..se à queslllo da """'nicultnra. Aparte

ao Sen. An!Onio Carlos
PEDROSIMON

conferidos o título de domíilio e a ooncessii) de uso nos
progr.unas de xefonna agrária..-·------------·-EncaminbaüdO à votãção o PLC n• 216193, que
dispõe sobte o trabalho, o estudo e a reintegiaÇão social

99

101
106

PLS n• 35/95, que cria rondições para utilização
do FGTS na compra de terreno para CCDSti:UÇii> da casa
piÓpiia..

137

PLS n• 37/95, que dispõe sobre a celebração de
tr.ttados intemacionai.s pam a snpn:Ssão do sigilo bancário nos casos de cessá> do patrimônio público.··--·-PLS n•38J95, quedispõesobreo ensinodalfugua
espanhola oos estados limftrofes rom os países foona-

139

dosdo Metrosul. ·-·---··-·-··---------PLS n• 39/95, que dispõe sobte a rontinnidade de

139

~das obraspúblicas.-------·----PLS ri' 40195, que autoriza a Petrobras Qufmica
S/!.- PETROQUISA, a participar ll1ÍDOritiiiame de
sociedades de capitais provados DO Pólo Petroquímico

140

do Sul, localizado DO EstKio do Rio Gtande do Sul.--····
Encaminhando à votação o Rcquerimellto n•
253195, que trata do adiamen!O da votaçlb do PLC n•
125/91 pam """"""" na Comissão de Assuntos Econ&-

141

159

Xli
Pág.

Encaminhando à votação o Requerimento Jt>
174195, que b3la da Lei de Diiettizes e Bases daEducaçãoNaciouaL-------·----·--·---· . 179
PLS n° 4495. que :revoga a alínea a do parágrafo
1°do iDcisoiV do art. S"daLei n• 8.13400, quealteta a
202
legislação do Imposto de Renda.··-··-·····-··-.. --··-·-·
PLS n• 45/95, que dispõe sobre a IIOIIIC3ção de
Adidos ••CUlrurais
junto às rep<eSODtações do BI3Sil DO
exterloc
__________________
_
203
PLS n• 46/95, que cria o Conselho Naciooal do

E n - eDesenvolvimento-CX>NADE. ..- -

Pág.

))estacando a ÍDlp<l<ISllcia de o Senado ser Casa
revisora. Aparte Sen. JosapbatMmmbo. _____ _
Requerimento de Infonnação n• 333195, ao Tribunal de Comas da Ullião, sobre patrocínio da ECr ao piloto Rubens Ban:lchello.........--·------::_.:.;_.••.
Requerimento de Convocação rt> 334195, à SeDhora Ruth camoso, Presidentl. do Programa Comnnidade Solidária, para prestar esclarecimentos sobre o

ao

294

mes:IDO.·-··------------------·---PLS rt> 61/95, que dispõe sobre a proibição de ser

utilizada como prova contia o depoente as infomtações
PLS n• 47/95, que institui o Piemio Ulysses Gui409
fornecidas nas CODdições que especifica. -··-·---··-··-···
205
mariies do Mérito Democrálioo•.•--·-··-··-----PLS n• 62/95, cpie dispõe sobre o controle social
PLS n° 48195. que estabelece DOIJD.aS para vôo
dos aros de gestiio da AdmiDistração PUbüca empree!l(li206 dos ou desceotralizados no âmbito estadual ou municiw
por iDstrumentos na aviação civil.
PLS n• 49/95, que dá nova n:daÇio ao art. 23 da
pai, attavés de programas fede!ais e assegma o ÜVR:
Lei n• 8.0311!10, que criou o Programa Nacional de IJe.
aoesso dos cidadáos às infomtações rela!ivas às fiDanças
206
sestatização.---------·-·
410
púbücas.... - - - · - - - - - - - - - · - - PLS n• 50/95, que dispõe sobre a nomeação dos
PLS n• 63/95, que estabelece a revisão obâgaróâa
Represelllan""' Oficiais do País em Oigamsmos ln.,.._
da declaração do Imposto sob"' a Relida dos detento=
ciouaisdecaráléroficial...............
··-- . -2rrl de cargo eletivo ou direlivo na Administtação Pública.....
412
RoqueiimeDtD. de Informação n• 260195, ao Sr.
PLS n• 65195, que cria condições para a deseonMinistro de Estado da .Justiço, sobre o acervo da ComisC<ritração indUsmal e estobelece sistemática de preços
são ·Especial de InvC:.tigação, criada pelo De=to n•
- 445
dos peodotos sideiÚJgiCOS. ... ----··-----··--.210..
Refeândo-se à crise DOS tt€s Podem; da RepúbliRequerimento de lofo!DlllÇão n• 26119S, ao Sr.
462
ca. Aparte Sen. Anttmio carlos Magalb,.,. --····-·
Ministro de Estado da Fazenda, sobR: o cumprimentD do
Refeândo.se à outmga do lítulo de
210
an. 3"doDe=ton•1.376/95.--·ris Causa ao Senailor Dan:y Ribeiro, pela V Diversidade
Tratmdo da questiio do Iealivameuto da CEI - deBillSilia. Aparte
seiiãstllià Rccba...::..___ _
463
Comissão Especial de Investigação, órgão criado pelo
RAMEZTEBEI'
Presidellteltamar!'Ilmoo.•- · - - - - - - - - · - - - - 261
Requerimento de lofo!DlllÇão, ao Sr. Ministro de
_EDcaminbando à votação o PIS n° 27191-ComEstado da Fmcb!, sOb"' a extinção da CEI- Comissão
plemeotar, que l1:glllameDta o p:n;ígrafo 3" do ait. 192
Especialdelnvestigação. ......- - - - - - - ---271 da Constituição Federnl. que dispõe sobre a cobi3IIÇ3 de
RequerimeDID de loformação, ao Sr. Ministro de
172
juros reais
Estado daJDSti.ça, sobre. o acervo da CEI-Comissão EsFnc;münbando à votaçãc> O PLC n° 22194. querepecial de investigação... _. ____________ _
272 voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tl3balho....
184
Tratando da questiio da ins1alação da 0'1 dos
275 RENANCAIJlEIROS
Com>ptoreS. Aparte ao Sen. Jádcr Batballlo. ----··PLS rt> 52195, que criá a Sccie13tia Podcral de
AnuroarvJo a instalação do grupo de trabalho de
Controle 1ntemo como órgão Vinculado à Presidência da
194
R:forma
e mocl<:rnlzação do Senado F<deral. --·---·--·
República............... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
278
Par= D0 54195, da Comissão DiteiDra, que dá
PLS n• 53/95, qiie dispõe sobR: a vmiação Cnlre
redaçlio llnalao PLC n•n8/94 (n•3.692/93, na Casa de
as remuuerações mínima e máxima, na Adminislração
erigem), que dispõe so~ a obâgaloâedade de R:aliza279 çãodo examedeDNA na R:de hospitalarpública. ......... .
228
Federal •. - - - · · · - PLS n• 54195, que cria a Ouvidoria-Geral daReROBERTO
FREIRE
280
pública. .. - - - - ·
------·
Solicitmdo a imediata votlção do PLC n•125/91,
PLS n• 55/95, cjne cria a Zona de Processamellto
que disciplina os limi""' das despesas amo funcirGalismo
de Expotlaçõo DO Mtmicípio de Rio Gr.mde DO EsTado
161
281 público,nafomladon I69daCoostitniçõof'ecl<cl.........
do Rio Gr.mde do SDl_
-··-Enc;mrinbando à votação o PLC n• 12SJ91-ComPLS n• 56/95, que fixa prazo para =tituição do
281 plemeotar, que disciplina os linlitEs das despesas com o
Imposto sobre Renda e peoventos descontados na fonte..

--------=.:... -

1.001193.---·---------------·-

ao

Doutor-..

ao-sen:

máximos.·-------
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funcionalismo público, na foana do art. 169 da Constituição

Federal---·---Encaminbando à_

da Amaz&úa e SIPAM - Sistema de Proteção da Ama-
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12

zfinja

o PLS n• 32&91? que

Assinalando a neçessjdade da restauração da ma-

tratada implalllaçao do voto cfutrital •.•. - - - - - - -

234 __ lha rodoviária nacional. Aparte ao Sen. Júlio Campos••••
Tratando da questão da instalação da CP! dos oorrupto<es. Aparte a> Sen. radar BarnaJho. ______ _

v~

ROBERTOREQUIÃO
Salientmdo que a ectiçlo sucessiva de medidas
provis6rias promove a mfuünaJização do Congresso

BtaSileiro.----··-------·--Reqnerimc:nto de Informação n•
ao Sr.

22-

Ministro das Relações Exterlotes, sobre as dotações
transferidas às .EmbiJixadas Brasileiras nos 6Itimos ciDCO

LevyDias·------··-·---·------

anos.------·--------·----·
Assinalando a edição de medida.S Provisórias sein

exposição de motivos,. sem mgência e sem tclevâDcia.-··
EDt:.aminhando à votaçil o PLS n• 2719I..C.Omp l<meotlr, que regulam<Dla o parágr.lfo 3• do art. 192 da

81

Consti~ ~ que dispõe sobre a cobr.mçade ju-

m3ximos.---·-·-·---·----·
Encaminhando à votaçãl o PLS n• 32&91, que

Encaminh;mcJo'à votação

bos.AparteaoSen.OsmarDias.---·-··-··-----Anunciando que apresentará emeudamodificativa
à proposta de Emenda à Constituição que ttata de reformular o instituto da medida provisória.··--·---·
Criticaudo a proposta do Bam<:rindus aos produtores rurais, pela substituição dos financiamentos corrigidos~ TR, pela coneção da variação cambial. Aparteao Sen. OsmarDias.-----------Critiéando a elevação siwrnática dos jmos ccmo
forma de conter o processo iDflacionário. Aparte a> Seo.
Jáder Bari>albo
ROMEROJUCÁ
RequerimcnÍO de Informação n• 236.95, ao Sr.
Ministro da Saúde, sobre a auditoria realizada na FOIJda..
ção Nacional da Saúde, em RoJ2ima. - - - - - - ·
Comcntwdo anigo pub).icado no jOmai Folha de
Boa VISt:l, intitulado "Os índios no Senado", de anlmia
de Dom Aldo Moogiano, Bispo de RoJ2ima. - - - - Descrevendo a crise de abaslecimento de combustíveis e de derivados do petróleo por que passa o Estado
de Ror.Dma. ---ROMEUTUMA
Cobrando soluÇões para oonter o êxodo nnaJ.
Aparte ao Sen. Valmir campelo.••.•••._______ _

lndieaçlío n• 3/95, na qwJ suge<e que a Comissão
de Relações Exii:Iiores e Defesa Na::iooal estude a implalllaçao dos Sistemas SIVAM- Sistema de Vlgilãncia

PLS n• 42.95, que dispõe sobre a nomeoelatui:I
fa:'"acêuticos em sistema de leitma para
deficielltes VJSUalS.--··-··-·-·---------PLS n• 43BS, que pennite a utilização de fac-sí-
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471

.......,,_
~'"'·.,.._..:

- envolv.idas.-------------------

1?8 _

oPLC n• 22194, quem-

vogaoart. SOS da Consolidação das Leis do Trabalbo.Refeândo.se à ·c;la!ização da produção de adu-

Seo.
RONALDOCUNHALJMA

149

!12. . miJe ~ax) para veicular atos processuais pelas partes

rosreaiS

tratada implantlçã<>do voto distrital ...- - - - - - -
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Analisando aquc;tão da prodoçlío agrícola. Aparte ao Sen. Osmar Dias. ---·--··
Referindo-se às dificuldadeo dos ttabalbadores rurais brasileiros, oom as altas taxas de juros. Aparte ao

231195~
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tuição
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320
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457

149

EncamjnbawJo à. wt:ação o PLCn• 125191-Complemeutar, que disciplina os limites das despesas com o
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meutodoa-Senador AigemirodeFigueiiedo. _ __
Referindo-se à instalação da 12" refinada de pettóleo da l'etrobr.ls na região Nordeste. Apar:1e ao Seo.
Edisonl.obão. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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eaçlío Nacional.
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Fncmnjnbcmdo à votação o PLC rr 22194? que revoga o art. SOS da Consolidação das Leis do Trabalho._
RelalaDdo sua fulgmaDle caneira política.·---

21S

Destacando a importância da cxtonsiio do linbio
da usina lüdroeléttica de Tucmuí para os Estados do
Amapá, Amazonas e Mato Grosso.•
TI3IlSCiição nos Anais do Senado do discurso
proferido pelo Senador Dan:y Ribeiro, por ocasião da
ontmga do título de Doomr Hoaori< Causa, na Univer-

sidade de

Brasília..-----··---------

SÉRGIO MACHADO
Fm:ammbando à votação o PLS no 27191-Compiemeutar, queregulamentaoparágr.lfo 3"do art. 192da
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215
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TEOTÔNIO VILELARLHO
Proposta de :Emenda à Coostituição n• 4t95, que
acrescenta panigrafo ao art. 62 da Constituição Fedelal.
Pare= n• 56195, da Comissilo DirdDra, que dámlação do vencido, para o tumo suplementar. do PLC
n• 206193 (n• 478/91, na Casa de origem), que a1t= os
ans. 472 e 476 da Consolidação das Leis do TJabalho. -·

224

25!

VALMIRCAMPELO

PosiciODaDdo-se a favor da :refon:na. ttibutária e
fiscal. visando o baraleamento dos alimentos para propotcionar maior poder aquisitivo às classes mais baixas.

3

Analisando o problema do reajuste das mensalidades escolares-·--··-·--··---Registr.mdo o ttanscUISO do Dia lntemacional da
Mulher..-----·---------------,--'fncaminbando à votação o PLC n° I2SJ91- Complemenlar, que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo pnôlico, na forma do art. 169 da Coostituição Fedelal--···-··-···--···--------·--·
ApoDtando a IP'"CMSidade de se estabelecer um
piso nacional de salário que gar.mta nm IIIÍllÍ1IlO de dignidade ao """alhador btasileiro. · - · · - - · - - - - - ·
Referindo-se à Lei de Direttiz<s e Bases da Educação Nacional.____
----·--Homenageando o Senador Sebastião Rocha.
Aparte ao Sen. Sebastião Rocha.--··--------·---··-·

20
150

164
257

179
218

Ata da 93 Sessão, em 2 de março de 1995
I • Sessão Legislativa Ordinária da 50' Legislatura
Presidência do Sr. José Sa17'.ey

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENIJJORE&
. _
Ademir Andndc- Alexaudn: Cosia- AniDilio ValladuesBelli V eras- B<uwdo Cabril- CouliDbo Jotge- Cunha LimaEduanlo Supli<:y- Elc:io A!v...,.- Emaodes Amorim- FranceliDo
Pereinl - Gersoo Camata - !ris Rezeade - Jader a.rl:w.lho - José
Amlda - José Somey - Leomar Quíttanilha - MuiDa .Silva Mauro Míraoda - Nabor JuDiar - Ney Suassuna - Osmar Dias Roberto Requiio- Romeu Thma- ValmirCampelo.
O SR. PRESIDENTE (José Somey) - A lista de ptes<DÇ&
acusa o~ de 29 Srs. Seudores. Havendo número
regimentaL decluo aberta a sesslo.
Sob a proiCÇio de Deus. iaic:ilmos oossos tnt.lbos.
A Presid!ucia mcebeu o Oficio n, 386195. de 24 de fever~:iro
úhimo do 8&DCO Centtd do BrasiL encmrinb•ndo aos tenDOS da
Resom'çlo n•u, de 1994, do Senado Fedenl..• complemeniiÇio
dos documento.s aocessárioo i insttuçlo do 05c:io n• S/61. de
1993.
expediente
auexado ao JrOCtSSldo da maléria em refe~ocia e ~chado l Comissio de AssuniOs Ecooômicos..
o SR. PRESIDENTE (José Somey) - Sob!e a mesa. expedieme que 'sert lido pelo Sr. 1° Secredrio emexe:cició, Sr. ATJJb.
nio Carlos V .aladares.

o

sem

É o seguinte o expedicnl:e m=ebido:

DIVERSOS N" 30, DE 1995
A Embaixada da N'lC&Iigua cumprimenta armciosameote ao
booorável Senado Fedetal. Cerimollial em ocuíio de rogar faz.er
chegar a seu aho destiuatúio• .a carta anexa. que o hoaor.ivel Parlamentar lndígeoa de América. envia ao ExcelentíssÍmO Preside01e
do SCIUido Federal. Seobor Humberto Lucena.
A Embaixada da Nicarigua aproveita a opoltllnídadc pua
xeiterar ao booori.vel Seaado Federal. CerimoniaL os protestos de
sua mais alta e distiDta c:onsideraçio.
Bru!lía (DF), 16 de fevm:iro de 1995

~ARLAMENTD INniOENA Cll AMIAICA
. . _ til U H~lfAal6 •IIMAIII. .f'l

wca-• lllft•llaCIOIIal. af ..a- ... aul ,..._......

=--.:r
c:o•w-•cara•ta

É lido o seguinlc'

BANa> CEN1RAL 00 BRASU..

'

DIVERSOS N"l7, DE 1995
PRESI- 95100388
Bras!lia (DF). 24 de fevm:iro de 1995
Excelentissimo Senhor P=idenbo do Senado Fedetal.
a- v. Exa. que o Govemo do Esta® do Rio de
Janeiro assumiu. em 30-ll-94,ju:D.toao -BaDcode Dcseo.volvimento do Estado do Rio de Janeiro S. A .. em líquidaçio, sem oboervu
as formalidades previstas ltD an. :1." da Resoluçlo n• 11. de 31-1·
94. desse Senado, a TCSpOIISabilidode pelo
das dívidas
da Companhia do MecmpJolitaDO çlo Rio de Janeiro- Metro. oo valor de RS 185.500.000.00 (ceuo e oitetU e cinco milhões e quíDhentcs mil reais). em 2S (vinte c cinco) anos. seDCkl 4 (~atto)
anos de carência. acreicid& de juros de 1% Lm.. em pm::elas semesuais amaliudas pela TR.

-to

Comunicamo~

RespeítoSainCnbo, Pmlo Arlda- ~..
O SR. PRESIDENTE (José Somey)- O expedienbo lido vai
à COmiss1o de Asstmlos E<x>nõmícos.
..
A Presídinc:ia ...,.bou do Parlamento lndigena da América
coovile para o VUl ED<:oa.tro de Parlamen~MeS Incligenas. a realizar-se n.a cidade do Pauami. DOS dias 19 a 22 de março do cotl'CQ·
te.

A mat6ria seri ranetida,

D&

romu. de decisão da MesL COO•
Plenmo. à Comissão de

forme tive oportunidade de coOlllllicar ao
Relações &teriCXC$, pca emilir panx:cr.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A P=idCacia recebeu. da Comiss>o lnlefpOrlameDW" LaliJ».AmoriaDa de DinoiiOS
Humanos. convite pua sua T ett:ein. Reunílo. & tcalizar.-se em San
José. Cosu. Rico. DOS dias 24 a 26 de mao;<> do C<Xm!te.
A mal&ia seri remetida 1 Comissio de Relaçiles Exlerion:s e

Defesa Nocional.

;.

-··---·~-....-= -~-

,,._

É o seguin&e o expediemem::ebído:

CAMARA DE DJPUTADOS
CHILE.

DIVERSOS N" 31, DE 19!15
Volpaaíso. 7 de febmo de 1995
AS.E. ei "Seilor Presidente
de! Senado de! Brasil
Bnsília
Brasil

Excelcnrisimo sciíor.

Poc c=a:go de! seDO< P=ideDie de lo Comisi6D lnr.rpu!a·
meouria I...tinoomericona de Dered!os lfuDIIDOO, Cllch. Diputado
don José An!OIJlo Vieza-Gallo. 1e11g0 a boma ba= ilegor a V. E.
el prognma y temario de !E Tm:en Remü6a de la Cildb. a reali..,.. en San José. Costa Rica. de! 24 ol26 de IIW2I> de 1995.
acordado eu conjunto çom el!Dstituto IDte:r:lmezica. de Dmd:tos
Humanos y la Asamblea Legjslativa de Cosia Rica. ~ la base
dei proyecto remitido a V. E.. coa la CXGVocalOria que se le mmiti6
en noviembre de 1994.
Este tcmario fue ellbondo cn la recieme mmi6a. prepar.idOria.
cclebnda cn Sm J~ de Costa Rica los dias 23 y 24 de eoero dei
&Do eu c:uno. coo. asisteocia dei organismo r:atrocinador de esta
Coofem1cia. el Instituro lmeramcricano de ~os Humanos. la
Asamblea Legislaliva de Costa Rica y la Cíldb. rep!OSeDWla por
su Presidente. el seõ.or V1er.t- GaDo.
Ruego a V. E. poner este do:umento en cooocimiento de la
Comisi6n de Dereciws Humanos. en su caso, y/o de los miembros
que in<egmin la delegación de! otpi!ÍSmo que V. E. JRSide.
Sa!uda llentamcDoe a V. E.-J.XVicelldo Friu,Seaet.ario
Ej:.rutivo de la Cildb. ·
•
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O SR. PRESIDENTE (J<m S&mey)- Solre a mesa. comunic:ação que seá. lida pelo Sr. 1° ~tirio em exerácici,. Sr. Aili!J..nio Carlos Vaiadares.
É lida a seguinle
Bta.Silia, 24de r~ereirode l99S
Senhor ?P::sideDI.e,
Tenho a hom2 de comunicar a Vossa Excelência. de acordo
com o disposto na alínt:a a e no par.ágrafó úniCO do art. 39. do Regimeuto Imerno. que me ausentarei do pás ellUe os dias 2S de fevereiro e lo de março. em viagem aos Estados Unidas da América.
Aproveito o ensejo para renovar .-Vossa Exceliocia meus
protestos da mais alta estima e distinguida considetaçio. - Sena-

dorJ..,;FogOÇO!O SR. PRESIDENTE (J<m Samey)- O expedien1e lido vai
i publicaçi<>Há otOdotos inscritos.
Cooeedo a palavn a o - Senador Ney SuUSUJJL
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Proounoia o seguillle
disamo. Sem rovisio do ond«.) - Sr. P=idonte. SI"s e St>. Se·
mdoros. de ODtem pata hoje poosonciamoc, attavá da impl101lS&
bmileha. uma enxumda do crllicas ao Ca!I!I"SSO Nacional por
oio haver funcionado na qu-uu-feira de cinzaS; e que o novo ConI!I"SS0 aio é dif=n1e do Ultericx. Perw>nt<><ne' ali cade são ju•tas e
onde sio injl~ essas cdticu? Pergunto-me. inclusive,

11.'

se hi algum itteresse sublimiDar, algum ÍD~ CSI;Q)Iiido em
que este Coa_.., Dio poreça aJmprido< do .OU dever.
Hoje, b 5h da manhi, villdo do iDIOrio< elo Es<ado do Rio
pata Basília. pata eu~ miDhas obrigações no Seaado Fedonl.
ouvi. IlUDll. das mais poputua mdios do Estado do Rio, como se
fOlll uma <epOf!&gem la locD, alguém dizoDdcr. "Eswooa no Coagtesso N.cional e nio h4 viva alma. Estamos na C1man. dos Deputados e nio hi movimentO. Nio. pcece que
um JIIOVimeoro.
Vamos ver". Aproxima-se e pergunta: ''O senhat 6 ~"
E o cidadio respxdc: ''Que t isso!? Nlo sou paiameJurl Estoo
aqui namoraado'!. ..0 senhor esti aqui namrnndo'l' ''Claro! Aqui
tem ar ccodicionado. tem cafezi:nbo e Dio hi JliDsu6m. O local é
6timo!" Qumdo enlio o prosumivel n:pólter-- ''O ..mar
não tem medo 1:le ~assaltado, cem tio proco !IIOVÚ:!:Ialto •?"
''Nio. nio. Os ladiões só estio aqui nas terças. quartas e quintasfeiras. No fmal de semana eles vio para easa. que Dlo sio.otários".
Isso numa das rádlbs de maior" audi&Jcia do Rio de laDeiro.
Sr. Pluidente. Sr-s e S:rs. Senadc:xts. peso UIM revista, também de grande cimllaçio. e vejo o ..uatodo pJaW;o do CoiJ&n:s.
so. com o :seguinlc uníncio: "Seus .fuDciooiriol andam tahabdo
muito? Ligue pua a gente". Uma cmp!U& multiQeciorull de publicidade. fazendo uma prcpagmda em cm. do Coogresoo Nacional.

b'

tio dilieeiS- Hoje. op6s o amava!. pnticamen1e elo hi vagas nos
vários vOOs e lú. certas mas 00 Pais em que não bi vaga em vôo
algum.

Mas. menos a critica e mais a certeza de que em P:uco tempo. com as sugestões que bavedo de v:ir, com as mudanças que a
Mesa do Senado e. com toda a certeza. a Mesa da Cámam estão
promoveDCb, tetemos um CoogR!SSO que haverá de ser n:speiwio,
potqUe é_ primordial i democracia que exista o Congresso e que
este funaone.
País sem~ é país sem liberdade. sem~ sem

progresso.

Era o que ti.oha a diz.er, Sr. Pmõideote.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (J<m Smley)- Coru:edo a pala.,. ao
nobre Senador Lúcio Alc:iDwa. {Pau$a.)
·
Coo=1o a palavra a o - Senado< Valmir C...pel<>0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o segui:ate discurso. Sem revisio do ~) --Sr. ~dente. sn e
Srs. Semdcn:s, IDUito se tem discx:uido, aos últimos tempos. sotre
o faowma da fome, esse mal que atonnema grande pucela da
nossa _popú.açio, Mais do que dimmuir forças e lOmU' as pessoas
impotem.es pn o trabalho, o problema maior que a fome provoca
~ o de at.I.C:Ir, de forma inexorivel e Umversível o desenvolvimento fisico e intelectual das pes.sou. Nlo ~exagero afmnar ~e.IDlm
futuro bem pt6ximo, teremos uma !J""Çio man:ada pela falia de
iD~eligêDeia e. em ~ pela falia de penpeaivas e h<ri-

"""'"'-

Estcu de acOido com aqueles: que afll'mml que o primeiro
passo para acaba' com esse problema deve ser o substancial aumcmo da produçio ele alimeuto. pois. com fammt., a tendência é de
os pn:ços se rt:duzirem e de o comumo aumerur.
Como disse. esse é apeoas o primeiro pa$$;0· Atris dele. deverio vir outros igualmente fumes e decididos. É Jnciso que se to.
mcm OUtlaS medidas que ~mm bar.afeamcnto efetivo dos
sem peoalizar acp>e1o <PJ• ji ~ tJo pena!iudo' o produtor. Uma dessas medidas 6, ao meu ver. a diminuiç.io da carga trihuWia incideule solre 0$ alimentos la ........ ou industrializodos.
De acottSo cxnn inúmelos levantamentos efeblados. o Brasil 6
o eampeio muodial de imposroL Fnquanoo a m&fia iD..m&ciooal
de tribltos sobre alimettol6 de 7%. 110 Brasil ela u11r.apusa o m..
crivei pa1&mlf dos 30%.. Nio me misco a afumar cOm certeza
quantos sio os tribum que iDcidcm. som os alimentos. Segundo
os estudiosos. são mais de .SO. iDcJumdo..se impo"stos. taXas e contribuições fcdems. esraduais e tmnicipe is O -ea:Wanbado 6 tio
gruxle que nem os especialislas chegam a uma roaclusão uniDimo
sobre a mar.é:riL En~lallto. o qtae importa ola 6 a aatidio do DJmero: importa que essalributaçio ~ eugmda e n5Ust•dcn. &u.
esses lribuiOS. incluem-se desde o coobecido Imposto do Renda
até uxas municipais exlticas. como a taxa de pavitneTJt•çJo e de
SC~Viços ~ de pavimentaçfo e taxa de vistoria em paí~is e anúncios, para citar s6 dois exemplos.
~ os ali:meatos bnsilcirol deixassem de ser gravados por
esses lributos o seu preço fma.l poderia ser nduzi.do em até 25%.
De ~ c:_om levmtamento feito pelo Depan.amento Econ~mico

alime'""'·

De taDto baterem vio ICtminJr aJDvc:oa:rdo o público de que
somos inleirameDle disperlsÁV~ de que nlo
""CC'J"W•de do
Congresso. Daqui a J:n~CO. volwemos a ter o Congresso fecbado~
aí. sim. vão notar que o CoogteSIO 6 iD:JportaJ::f.e. porque s6 há democracia. s6 há hberdade qumdo existe Cocigresso aberto.
Mas é proc;.o que mudemos. Sei do ..forço da Mesa do SeDado Fedenl pua que as mudaaças OCOil'3lll.
Na t<rÇa·feÍ!O, o Prosidcuu: J<m Samoy estart implantando da ~o Brasiloú>.dU.IDdiíSoiUs ele A!imenuÇão- ABIA. a
uma Comissão qUe vai -colelar e SDSerir medidas pua que -o Seoa- despeito do iDcremento popdaciooal verificado no Bnsil. ..,...se
do Foderal tenha maior agilidade admioistrltiva. e uma Série de -consta1ado, aos úhimos anos. seosív_e!_ retnç.ão _n& demanda por
alimenlos. As causas dessa lUDÇio sio Ioc.aEzadas= Cm dois pólos:
outras mudanças. inclusive de imagem.
Mas é p!OCiso cp.~e haja um alerta. priDcipolme,.e à impmlSa a misáia em si e a insacii.Vel vcmade tributúia do Estado. ConnacionaL porque olo ~ jlsto o que faaam omem. uma vez que foaoe esse documoDIO da ABIA. "a rocilçio do número de ooasudutantt toda a .semana passada hmve o aviso de que Dio baveria midores se deve - al6m da miséria coojtmwral afeita aos
sessio. Mesmo assim. bateU-se seriamente oo Senado e na Cima- macropmblemas ""~ - à vcncidado triroWia do Eslado,
n dos Deputados. quaodo se sabe que 116 as passas=s ~ ... que aoera illdi.scríminade os- pfõ(hltoS aümCnticiOS~C. com

h'
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isso. desestimula esforços da iDiciatiVa pivada relativos ao iDcrt!mear:o da qualidade e da pmdutividade que ccrtameDI:c recilzem os
fmaisdos alimcniOs".

O Sr. Genoa Camatli- Coocede-mc V. Ex• um apute, no-

bre Seuador ValmirCampelo?

O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço com prazer V. Ex"
O Sr. Gcnoo Camata- O pronunciamenro de V. Ex" na tar·
de ele boje é sobremmeira oportuno. nobr-e Senador Valmir Campelo. Ullimamentc. observamos o enorme esvaziamento do camp::!
e o ilx:hametto dos subú:rbios: das cidades brasilein.s.
poucos

m

dias. tive a oporo.nrldaàe de ver Uma reportagem de televisão que
mostrava algumas distorções DO Eslado do Espírito Santo. En·
quanto ua pDde Vitória bi inva.sões de tetrem pua C<lCISI1UÇio
de casas., oo interior do Eslado. só em um Municípío. W mais de
mil casas vazias. Sio pequeoos proprictúios que buSCIDl paceiros
pua o uabalbo agrícola e oio encoatram. V. Ex• cita "ôl'ameate
as causas desse desestín:n.do. Entte as pragas que V. Ex- enumen. e
que eslio acabando com a agricultura. e priDcipalmenle acabando
com a ar.ividade agricola do pcqumo proprielário, que ~ a de sul>sisl&lcia. de produçio de gdos, voo a=wci!Ws algumas pta·
gas.: os juros alros. a falta de IeCW'S05. No Espi:rito S.mto ap~.ICCCU
uma outra pmga;: o mAMA. que com a politiça iDtituJada Politica
de Coomvaçio da Mala Ad.lnliea- esseacialellOC<SSÚU- e DiO
!elido funcioaúios 'pua fazô·lo 00 lelldo-<>s, os fimciollirioo: oio
desejando faz6.1o. celebra ooav&Uos com a Policia FlomlaL Coo·
bJdo, os goudas florestais Dio fuem um curso DO mAMA que
lhes d6 c:oadiçio de dislinguir o que ~ uma luala llllintiea. o que ~
um capoeirio. um tem:oo abtrxJonado que o agricultor. 1s vezes,

deixa pua desansv durante um ru dois IDOS. Sempm: que o lavmdor vai lavrar a t.c:na que deixCil dcscansc'. leva uma multa 00
mAMA. Inúmeros prooessos vem parar aqui. pois o lavudcr procma o p!d'eito ou o vereador e este proaua o Scmdor pua mwJver o problema. Eles do implaciveis. Nlo c::onscguem distinguir.
por falta de um amo. o que é mata adiatica aJ o que aio 6; Usim. atravmcam e impedem que baja uma ImOVaçio das úeas de
cultivo. aumentando, com isso. a produçio. Essa llt:lPÇio do IBAMA ~ ncc:euiria. mas esti sendo feila com llropCio. sem uenbum
tipo de pepuaç1o l.6cnica dos agemes que vio .a c:aa:Jp). Isso tem
desestimulado deroais o trabalho na agricuJtu:ra. Pua dar um
exemplo de como o desestimulo~ grmde.IIOS úllimos eiDco anoo:,
10% da pcli!Uiaçio do Espírito Santo e, talvez. 20% dos que mi!i.
Iam ua agrialltun fonm embola pua Rocld6aia. pua o Pui. pc<·
que naquele Eslado Dão !Em mais irea de lemL pca rultivar. ji que
o mAMA Dio penni1e que haja uma miOVIÇio du mos alllivadas. Solidarizo-me com o~ de V. Ex•. W. de se ter
uma preocu~o com i§9. porque a pequeaa agric:uliDD. a agriculam. de subsis!EDcia, se Dio diziiDada pela ""'"· pelu eaciiODIOS. pelos imlmeros lributb$. o sert pela buroc:acia do Govcmo,
que tom:a cada vez mais dificil uma alividade esseuciaL Dlo s6
pan aqueles que nela militam e de oadc tin1m o seu .suSimiO, mas
. . - pan. aqueles que. monndo ua cidade, pocisam do aJi.
meatomelbore bem mais barato pua viver.
O SR. VALMIR CAIIIPELO - Nobm Seuador Gerson C..
mau.. incczpom com muita satisfação as suas palavras. o seu ar-rte, que vem demostta:r nio só o seu c:oabccimeu10 eomo Secador
da República. mas como ex-Govema&r de Eslado que coohece
muito bem os problemas da sua regiio e de todo o nosso Pais. V.
Ex"~ • ...tmeue, - . h & de que Dioslo scmeDIO <lO lnÕOll<>l,o
número. a quantidade exagerada dos :imJxlstos que oocn. a alimea.laçio. mas a falia de sensibilidade do própriO Govemo em coloear
pessoa c:apocitadu pua dirimir aquilo que~ pn:jldicial às matas,
aos DWWICiais de abastcci:mcniO, enftm. 1 aan.ueza. que deve.
~te. ser ~rvada. Entretanto, pessou sem nenhu:a! c:oabe-
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cimento começam a proibir .Eu qUe poderiam. perfeitamente. ser
aproveiladas com pWttaç<5es. com o p!6prio inceotivo do Estado.
O Sr. Osmar Dias- Pemrilc-me V. Ex•umapute?
O SR. VALMIR CAMPELO- Coocedo o aparte a V. Ex'
O Sr. Osmor Dias- SeDador Valmir Campclo, quero partici·
pu de seu p!ODUilCÍmleeto pela impa:tiocia e opcn!Uaidade dele.
Fui Secretário de Agriculnmt. do Parmá DOS dois últimos perDOS, e puticipei do esfOIÇO do Ptesidenle da República. o atw.l
Presidem• do Seuade. SeDador J~ Samey. e do Minis., da
Agricultt11a, Seoador Íris Reunde. qUODdo o6s, Seaelários da
Agricultura, fomos <a>Voc:ados pelo emão Ministro pan. iniciarmos as safras rea:mle$ que fon.m colhidas e que. de Já para cá.
c:ootimaoun aes<:eDdo, apesar das dili<uldades que os agrieull=s
enheDtam para procàlzir neste País. Quero aaesc::emãr a este seu
disa1rso que o maior lributo que o agrialltor paga boje. somaadose a toda essa carga lributiria. que é e:uger.ad.a - e isto todos nós
reconbe<"emos -. ~ a TR. ~e incide sobre os financimienles agricolas. Umcála~lo feito-i.iDda oatem. com os agricuhores da n::giio
Oesle do Puani. ODeie passei esses dias. levou-DOS 1 cmclusio de
que o agrialliOI' que fmmciau a swã ·safra tert um acnscimo, no
CUSIO de produçio, qUODdo vencer O - c:ocllr.llO. do 23,82%, apc·
nas pela incidêocia da TR.. Ou seja.. baved um descasament.o- enrre
a ~ita do produtcr e o custo do fiDIDciar:uento de 23,82%. isto
só em fimçio da incidêacia da 1R. AI= disso. a defasagem cambial ji que o Govemo insiste em manter a atual política de clmbio, ~ de 24,8%. dando um aaJmulado de mais de SO% de
difeteoça ~ a receiLa que seri. auferida pelo produtor e a coo.labilidade que ele far:f. pca pqar o seu fimnciametJto. O que significa que os prc::dltorcs mais lClio de prodnzír muito acima da
m6dia uaciooal de proàltividade pua ~gar apenas o a1Sto de produçio. E ai quero alertar o Govemo. que talvez Dão esteja sendo
infoomado disto. O Govemo sert o maior COUljn<lo< desla safra.
Plll2 cctllpiV someDIO a oojo fi!JIUK'iwfa ele despeaded dois bi·
Dlões de ~. um cusco que facad 400 milhões de reais acima do
desc:ooto da TR. Se e }e simplesme:ole tetirasse a TR. mtro&J.iva a 1(1
de julbo. de todos os fm'U'cirnentos rurais. tCiia um custo de l.S
billio de reais. Mas o OlSIO pua adquirir a sU!O, ..,...m..la,
tral2spOIÚ·ia e leiloó·la sert de 2 bilbiles de ,..;., com moa op·
vante: as indúmias têm um c:roocgn.ma de produçio. esse CfCIQ()o
gmna não seri alterado em funçio da buroc:acia do Govemo, que
adminisaa muito mal os estoques - é histórico IDOSir.ll'e-m-se oa
imprensa estoques eaciaDe:s de aiimcotos perdidos-. e O GoVemo.
~ do custo. pag:ut também pela perda de qualidade dos ai~
memoo. Haveri muilo alimcn10 importado em fimçio dessa políti·
ca descand• de &t:.stecimeato e de produçio em DOSSO Pais.
O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex" pelas explic:ações e pela experiêocia que no; traz._ do tDbalbo desenvolvido em seu Eslo1do. dos p<Oblemas ligados 1 agrieul!ma. Muito
obripdo pelo seu aparte.
O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex• um qm~e?
O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço V. Ex'.
SOI!IIdor

oom

RomeuTuma.
O Sr. Romeu Tuma- Desculpe-me in~erromper o brilb&D.e
discurso de V. ü•. mas aprendi um pa~eo sobre a atividade agrícola e a econania aplicada 1 agriculnua com os ilos~Ies Senadort:s

que o

apart.~

Recebo, com muila angústia no c:caçlo. algu-

mas das coloc:ações do V. Ex's, devido ao que oboervei. ÕlnDIO a
campanha eleitonl caminhando pelo inlerio< de Sio Paulo. Essa
política selvagem que V. Ex• iJusr:rou oom os dados DlDDéricos sobre a agriculton. DOS iDdic:a mais geate sem possibilidade de tt:lbalbar na tem. O grude pedido que DOS faziam durante a campnha,
St. ~. 5n e Sxs. Senadores. em que cooseguíssemos levar
aos centros agrícolas do Estado de Sio Paulo i:Ddllstrias de tr.am-
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f~. pua que dessem ~ aos jovens oascidoo !lo

interior, que Dio teriam assim que se deslocar para as cidades. inchando as meaópciles de Sio Paulo e de cu1:rOS Estados. E aqui eU
vejo que o geJeOciaroento que o Govcmo dá. à alividade agdcola
traz-DO& uma prcocupaçlo, ji que não vai vincular 1 tem. o homem li nascido e que lá quer viver. Mai$ esvaziamento haved. e
mús fala de oporllloidade nos grandes centros. A JI'ÓI!lÚ CSI!UIIlra que as ~feiwras poderiam ofe:rcoer pua uma vida sadia perdese nas pro.ie>ões- pela falta de inf"""-'ÇÕ'S aos odmioistracloo:s de
quanta geDle mais ocupará as favelas de nossas cidades. Ac:bo que
este é um alerta imponante. Temos que luurparaque essa política
selvagem cesse e o agricultor m:ebt. uma muçlo melhor do Govemo, parque a agrialhun. tem um aspedo social importanlfssi·
mo. Temos que ~tar que o campo é o fulllm do País. pela sua

agriadtura. e leiDCIS que dar oportunidade aos joYens que oa.scem
no interior de fazer as suas vidas cm suas cidades. Meus parabms:,
Senado< ValmirCampelo. pela opomuUdade de seu discurso.
O SR. VALMIR CAMPELO - Mui10 obrigado. oo!xo Senador Romeu Tuma. Agradeço as palavns de V. Ex" e fico muito
feliz. porque. :realmente, elas rdletem a realidade nacioDal. Não
basta o Govemo dar um pedaço de P.IP"L com um titulo de propriedade. e uma enxada ao produt«. E~ que ele. além da dimiDuiçio does lrihJtos. da .ecluçio elas lilquo<u. dé tambtm ..
coodições pua que ele sej& fiXado aa própda leml, onde poderi
produzir pu:a o nosso País.
Sr. PrcsideJlte. sn·e Srs.. Senadoles. talvez Dio tenhamos re-fletido adequadameue sobre uma ..aliclade ÍDqUÍ<Wlte: aqueles
que produzem no Bnsi! tém pc< obripçio IIabalhar dob<ado pua
susteotar um sócio lOCalmente iooperante. que pouco ou nada. faz
para que a empresa aesça. e. ao fmal. aiDda aboeanha um terço
daquilo que faru:ra tend9 ou nio lucro; e. o pi«. utiliza mal esses
=nos. Tal sócio, senb"""- é o Govemo. Essa po!.:eria indesejada ~oce por causa da perversidade do oosso sistema tn"buWio.
Age:otes govemamenllis ligados ao sistema fiscal recoohec:em
que,. se uma empresa cumpir todas as dec:fi!Dti""Ç'"'-s tn"butmas.
teit diliculcbdes pua sobleviv..-.
Por causa do p.Dde mlmero de tribitos. a .mec:adaçio se la'~
na muito complicada e coerosa c. cm oon.seqtlCDcia. a fisalizaçio,
dificil e ineficiénre. Assim. o raímcro d.queles que os rccolbem mgularmente i bastaú.tc pequeno. Surge dai outta disrorçio: & cqa
tnõuúria. po< Dio ser equinime, ~ iDjusta e pesada demais pua alguiiS poucos.
Oulm distmçio do sistema loc:alia-se num falO t<al: aqueles
que têm Jalda mais baixa pagam relativamcnre mais tributos do
que aqueles que a têm mais elevada.. Estudo elabalado pela Universidade de Sio Paulo, em 1975. c:iado.., uabolbo da ABIA.
mosua que as familia.s com rmdimcato de um salirio míDimo pagavam 30% do que ~ Cl!l impo5toc. eaqumto as famíüas
eom rendimemo de 100 sal6rios mlnimoo deOâJi&Vá~D~ 15%
da m>da a tnbuiOS- Esse falo. que se t<p«e oos dias anWs. alébl
de demonstrar um grave desccmpesso CCOD&nic:o. revela uma de-sumanidade social sem precedemes.
Por tudo issO. a reforma tr:ibutúia e frseal f. um imperativo urgente e imposterghel. É preciso diminuir as aliquotas. restringir o
número de tributos. pan que a flV"livçio e a amcadaçio sejam
simplificada.s. e aumentar o leque daqueles que esdo sujeitos ao
teCOibimen.to.. Com isso. a am:cadaçio. ao inv& de dimimlir. au-

meDW'i. Enganam-se aqueles govc::rn&Dtes estaduais ou IIIDlÍCipiÍs
que jdgam petdc:r m::ursos caso essas mc:dif'ICIÇ6es sejam implantadas. Petdetio ua dimiouição da carga lrirutiria. é C:etto. mu ganharão eom o cm:cimenro do votume tn'bltado.
Projcçõcs da ABIA. indicam que o mesmo oo::raeri com a indústria de alimentos, caso a carga tributúia sobre ela iDcideme
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seja reduzida pua a média h11cmzciorW de 7%. Tomando cano
parâmetro o Estado de Sio Paulo. oonclu:iram seus tó::o:icos que, se
iSso vier a ocorrer. o famramenro das indústrias ~e do au·
mento da produção crescerá 780 milhões de dólares ao mês. o que
~t&Iá um iDaementO de 4,89~. Feitu as devidas compensações do imposto. baverá. um acrésc:ímo de 30 miDlões de dólares
no montante nw:olhido. o que rqnsentart acréscimo de 6..98%. As
projeções indicam que esses fodiccs se repetirio. se estendidos
para o Brasil como um todo. No âmbito oaciooal. o aumento mensal de faíurameo10 sert de 2.2 bilhões de d61ares.
Esse. pmém. Dio ~o faiOr propot>deranre, Sr. Presideoto. Sr's
e Srs. S~s. O melhor~ que o pn:ço dos alimeotos ao consumidor sofreri. um sensível decréscimo. o consumo aumentará. as
empoesas p<Oduzirio uWs. a produçio agric:ola também aumenlari
e. oonseqüetlleDle4e. novos empn:gos saio criados. No cômputo
genl. cooclui o esllldo. "a proposta de .ecluçio da lrirutaçio som
OS alimea:tos DO Brasil. dos mais de 30% &lli&Ís para & média int.er·
mciooal de 7%. al&n. e em virtude de contribuir socialmente para.
a redução da injustiça social bem como ativar a expansio da indústria e do sistema agroeooa.ômico. deve propotciooar a criação
de 626.000 novos empregos. o que. com certeza. ~ta uma.
perspecti.va entusiasmante-"
Sr. Picsideute. sr-s e Sts. Seoadores. taZÕeS ht de sobra a juJtifJ.CU a TCOrgairizaçio geral da nossa carga tributária e fiSCal.
Aquilo que se disse a respeito do seror alimenticio aplica-se a todos os outros setores da DOSSa eroooon:U.a. Basaa que nos detenhamos um pouco na anilise dessas justificativas para. nos
convencennos da nec:essidadc de tais modificações.
De .miDba parte. estau c:xmveocido de que essa norganizaçio
setá o passo principal a ser dado no sentido da alav:mcagem geral
da nossa economia. Muito ot:ripdo.
O SR. PRESIDENTE l)osé Samey)- Concedo • palavn ao
Dobre Seaadcr ADJOOio c.rlo& Valiada=
O SR. ANTÓNIO CARLOS VALLADARES (PP-SE- ProDllnci& o scguime discur!o.. Sem :revisio do andor.) - Sr. Presidcno:, Sts- SeDado=. o Estado de Sezgipe, que te.Dbo a bolll'll de
Fodezal. ao peDodo de julho de 1993 a
juDbo de 1994. foi o seswxJo Estado bnsileiro exporudo< de suco
de ialaDj&, com puticipoçio DO <:<XD&tio iDI=lacioDal superior l
da Espaoba, l da llilia el de lszael. São dados imfutáveis publicados por uma ~ist& iDtt:macioDal. a World Horticultura! T .....
de. voltada para a agriadtu:a.

..._..,....,.SeDado

Aprt:SCUimoS. em oosso prmrociamento. dados que demonstram que a citriculblra DO Nordeste esri sofreodo as a.gNIU
dccotremes nio s6 da seca como ~m da falra de assistência
que deveria rcccber dos Govemos estadual c Federal.
A putir da dkada de 70. o Estado do Sergipe c:<>moçQl adescobrir a sua vocaçio agdcola ~ a citricultun.. o que fez com que

SO mil bectan:s de suas teuas possauem a ser ocupodoo pc< lar.mjais. ContnDuímn. de fmm. prepoacJrnnre, pua o sucesso dessa
culllml as CODdições c!imiticas da regiio e a localizoçlo geogr.lfica do E.stack>. próximo de vmos outros Estados nordestinos. o que
lem sido delemlirwlte sobrebldo par:a o COilSUIDO da fnua lu uam..

ra.
Grande porte da larlnjo produzida DO Eslado, porém. ~ esmagada pua • <><traçiodo suco em duas iDdústrias proc:essadons.locali:radas oa cidade de EsoJDc:ia. e eaportacla.
Se compuarmos a citricubllrl. praticada em Sergipe com
aquela implmlada em Slo Paulo. o maia Eslado produtor do BlllsiL veremos duas difererçu, ambas favoráveis ao Estado nordcstiDO.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Seuador Amôoio Culos Valladates. V. r..• me desculpe inlent>mpê-lo. mas desejo c:on-
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vida:r o Senador JoK Roberto ADuda para cxnnpt'(' a Mesa. Obrigado.
.
.O SR. ANTÓNIO CARLOS VALLADARES- A primeira
diz respoilo 110 lammbo das proprie<lados proclJtons de luanja.
EucpJamo em Sio Paulo existem pandes Iatifúadios. com vastas
plaulaçl>es. em SezBipe .,..........in•m es miaifilD<fios. Oitem.t. por
=to das propriedades lém meaos de dez beetalos. podeudo, dai,
cooc:Juir-se que a tio desejlda. ~forma agrúia. na prática, ji foi
implantada em Sersipe. A ouaa gnnde dif=oça diz respeito i to·
laçio capilal/u:ohalho. Se em Sio Paulo essa ..Jaçio estiem 1,7,
ou seja. l, 7 unidade de capital para uma unidade de trabalho. em
Sergipe, essa m.laçio é de apenas 0,4, quatro vezes meDO&. Esse
dado i l!lllilo import.mte, pois iDdica que 6 mais tlc:il e menos cfis.
pendioso produzir larmja no Nordeste do que na Regiio Sudeste.
Para Sergipe, a citricultura tem aiDda duas outtas caracteristicas fundamentais:: al&n de iDjetlr. annelmente. mais de DOVeDl&
milhões de dólares u.a ec::ooomia do Estado. o setor 6 te5pC)mive1
pelo susteato de aproxim"'•mmtc: 100 mil pes.soes. Nessa ~egiio,
assolada pela seca e pela pobru.a. sem dúvida alguma, esses do
dois dados muito televllltes que ~ 5eZ' .sempre ccmidendos.
êuln:Wl!D, Sr. Pn:sicleme, SI"> e s... Scuadon:s. dada a i=gularidode das chuvas. principolmenre DOS Ir& últimos anos. a ci·
lria!l!un. sergipona esá possalldo por .mas dif=kbdcs. eom
quecia si!!llificativa oa produtividade.
Em IUio disso, algumas medidas precisam se< tomadas ur·
geur.JDI:IIIe, eom a fiDalidado p-eçípua de toa~penr 00 Juanjais
exislenrese implaDI.aroovu lavcmu.
lnic:ialmetlre, 6 proc;iso estabelecer ama poHtica global de
apoio e incentivo ao setor. euvolve:Ddo os govemos Fedezal. estadual e IIIWiicipais.. as iDdústrii:S de suco. os 6rpal: de pesquisa e
extensio nua! e os produiOla. Juttos, precisam eles tJaçaruma liaba de aç1o e pemguir os raultados 00111 defemrinaç.Jo. De IJde..
mio. ~ podemes adímtar algumas medidas qtiO sio
-- essenci•is
No toc:ante 10 a6:ti.10. 6 uecessiria a abertura de uma linba
e---"'"1 de fl"".....-i....-.t.- com recursos do BIDco do o-...:1 do
~-do~ck's.';;. 00 do
deste, pua qtJe os produta:a possam melhcnr ., ...., lavout&S,
fa= aso mais mr.mo dos imumos agdc:olu e eometeWizar a
produçio em_bases mais vmra,;,<as.Po< se aatar do adtiUll rujo

FomdoOm•ill•cim•J;No..

te temo noana.lmeate é mais dmvndo. baveodo nevssjdede de
um gnnde de Capital inicial. 0 puo c1eaes financiamentos
p(ocisa se< mais elástico, pasw>dopelomeDO& pua dois &DOL
Sr. Presidcute. sn:. Seuaclores. iDcezlivar 01 p-odutcxa a utilizarmais aãobes. eom<ivos_de solo e defeosivos eonaa a s - .
eom vistas a tomar as ...,.. mais tüteis 0 oa pomama mais produ·
tivos. 6 outta medida esset:~i:ial. bem eomo promover a irrigaçio
dos ~.;,. pror.geudo.os dos rigores da eslilgem. Paza isso, t
pmciso iDceutivar a perfuraçio de poços; tu:bulazes,. os mais act.pta.
dos às peqtJeO&S ~ predominmtesna n:siJo.
Ao mesmo tempo. ' aec:essúia uma n:ativaçio da J)eS(Fiisa c
da extensão :l'I.Dl. Alr.lvb da pesqJisa. aovas formas de tcxnar
essa c:u1tur.t mais produtiva ser1o enoootradas.

O Sr. Osmar Dias- Permi_[&.me v. &-umapme?
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALLADARES _ Com PI"·
=·ouço V. Ex'.
O Sr. Osmor Diu- Que<o aomp<imeutf..lo, pcxque boje o
smode desaf10 é a diversiliaçio da procloçio oa &l!ri<ullun. buscando Dio só o &UJDerto da tenda a~gada. mas também a gaaçio de etlJIXOSOS. A eitriaolllua sem =ea de 40 empresos por
hoctue. somando-se os emprego< do campo e da iDdústria. No Pa·
l2lli. n6s ctlll'l='demos luta pu1'Cida. No "''"""'· aprov.VO esoe

IDO!Dellto pm aaescenrar 10 seu disanso uma aotra DeC:eSsidade
para qt10 a cilricullura. em cuuos Eolado&, alhu de Slo Paulo, poo·

sa se desenvolve<. Sio Paulo tem hoje 38'31> do mm:ado muodW
de exportaçio de suco e ameada em:a do 2 hiJh1les de dóW.s ro.
dos os anos. valor equivalente 10 que o País amada CCGJ.a expor~
laÇio do soja. planWido 13 milhões de beetalos. CDqU&Dto Sio
Paulo utilizava apeoas 640 mil bccures pua a eitriadnmo. Fomes
ao BNDES muitas vez=. e talvez leaba sido esta também a luta de
Sergipe: o gnnde ohsliaolo """"'!lado i a política pref=ncial
puaSioPaulo.
Nio que eu seja c:oma a cit:riazltura pmlista, mas mquele
Estado dias ou tds empKS&S commdam. patieamenle, o mercado
inremaeional de sueo de lar.mja e limo dentro do BNDES. pederes
pua evitar que outros Estados recebam fin•nci•mentos. O Paran6.
lutou em vio
seis IDOS pca comeguir uma linha de cr6dito. AWm do mais, o fi.DaDCiameoto que o BNDES fomcc:e lOS Eslados não tS eompalive1 com os pruos da citriculttn2.. Um ~
de laDnjas começa a produzir com~ mos, e este deve ser o tempo de carfacia; ~t:la.tiviiDCDte 10 pram. deve ser de sete mos. por·
que esse ' o tempo nec:ess'rio :l ~do projeto -.o rmxuo
do capital investido. No entanto. o maior eDlri.Ve Dio é a IiDha de
mdito. mas a poKtica ptofetollcial <ODlllldada pelo oügopólio da
luanja. implantado em Slo Paulo Dio por rulpo dos paulistas. mas
pelo smode podcr~eo das indúslrils imlaladas naquele Eslado. Muilo obrigado a V. Ex'.

mrante

e

O SR. ANTONIO CARLOS VALAI>ARES- Agr.odeço a
V. &• esse subslmc:í010 aparte.
· ·
Pela extensio nuaL oo produiOla setio pennanenreme111e
moniton.dos. pua que as melboles tbicu de alltivo sejam efetivame:ute utjljzedas o que é impraciDd1vel pua tomar o seu emplOCDdimento sempre proclotivo. Nesse pa!icular, há que se apoiar
fumemente o CClD.v&lio ji aistade com a E~A para que
nio flltan os ....,..,.
os meios iDcüspeasiveis i
efctivaçJo dos experimentos. Os profi.s:siooais da ~isa e da ex·
tensio nm1 precisam ser vaJoriz.adol: atmv~ da especi•ljnçio e
dopqame:a10deumsaláiodigooe condizerfecoma suacaJ?acilaÇio.
•
No âmbito fedciai. o Govemo-deveri lutar eonaa o protecioaismo de alguns paises impotU<lon:s de suco~ ptinci.
pa1mcnr. Estados Unidos e Japlo, qtiO gr.ovam o nosso produto
cem sobmuas para difJCUhar sua entrada nesses~Pe< fllll. é necessátio iDceativar o""""""" da fiuta iii natu·
ra. o qtJe é bom tmk> puaoa coasulllidcns qu&IIIOpua os produtores. A JmPÓSÍID, uma medida iD:Jponame seria o Estado de
Sergipe iDcluirosuc:ode luanja DO cardipioda lll<lalda ...:olar, i
semelhança do qt10 já fez a Pl<feilma Muuicipol de Ancajl.
Estm certo, Sr. Presideme. St's e Srs. Sen:adcfts. de que ex isrem 110 menos cem mil moávoo pua que tais medidas sejam efet~
vamentc encampvits por DOSSOS goyemantes. parque cem. mil tS o
mimero de pessoas que dcpenclom da cilriculllua pua sobtoviver
em Sergipe.. Pelo rol das medidas propostas. podo-se ver que são
bem factíveis. A meu ver, fda apenas vodade pua tomá-Ias realidade e espem. pata o bem do nouo povo e do aosso Estado-, que
essa vODtade Dão falte ao& ZlOSSOS govemanleS fedcnise esaaduais.
Muilo obrigado. Sr.'Presidente.
O SR. PRESIDENTE Qesi Samey)- Coacodo a palavra
aoiiOmSeuodorE'.mwdoSapli<:y.
Em face
que detm~~ina o Resimeato Intemo. a o.dem do
Dia deve ser iniciada 1s 1Sh30min. mas 0 art. ISB. § zo. permite i
Mesa proaogor em at6 IS minutoo a hoao destinada ao Expedienr..
Assim sendo. v. Ex' clispÕe de 20 minutos, mas peden\ eoneluir o
seu clisaoao depois do bcxirio citado. Muito obrigado.

........mos """

do
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Proomacia o segufrte
disc:utso. Sem revisio do on.dcr.) - Sr. Presidente.
e Sa. Se-.
nadotes, procuran::i temlinar o meu pronuDCiamr;nto antes das
1Sb30min.
Em janeiro último. fiZ ex.po&içio sobre a id6ia de um projeto
de lei que insliwi eleições dirctas pua os suplentes de c:aDdidatos
ao Senado FederaL Hoje. após diversas ~t:fiexõc:s a respeito e consultas a cspcciaUsrn na ire& d& legislaçio eleitcnL apresento o
projeto de lei que passo :a ler.

sn

·~

PROJETO DE LEI DO SENADO N" • DE 1995
IDslilui eloiçõos din:tas pua suplontos do c:andida1.0$ ao Seoado Federal.
Art. t•. Ficam instiuddas eleições direw: para os

caz:gos de suplentes dos cmdidatos ao Senado FederaL
Art. l'. O Soudo FodoJal compõe..., do "''"""
........., dos Eslados e do Distri10 FodoJal. eleilos sosuudo opriDcípio ~~
§ 1'. Cada Estado e o Distrito FodoJal elegetio
ti& semdolcs. eom DWida1o de oito IDOI.
§ 2". A _..,nlaÇJo do cada Esoado e do Distrito
Fodonl seri. m>OVada do quatto em quattoiiDOO. alu:madmlente., per um e dois let'ÇC&.
§ 3'. Cada Sonodor seri. eleito com dois suplentos.
Art. 3•. Os suplentes a que se :rdere o § 3'~~ do artigo anterior saio eleitos de fcxma din::tL
Parignfo único. A eloiçio do que 111lta o copa!

desre aniso seguiri. o mesmo rl!o que rege as eleições
pua Senadcxos. ou seja. obedoccriooo ,.mcipio majoritário.

Art. 4'. Na eleiçio dinU pua ouplento do Senado<. a _..,ulaÇJo do <lida Eslado e do Distrilo Fodonl
elegeri. seis supleotes. altemedamen«e
§ 1". Na '"D<JY&çio do um !OIÇO do SODJdo Fodo-

ral. eleger-se-io dois suplet1tcs portidlrios.
§ 2". Na ..-aç~o do dois do Sensdo Fo-

doral. ologer-se-Jo quauo suplen!es portidúioc.
Art. S'. Considotv-se-Jo suplenres da

""~"""

'lODtaçio poxlid6Da:

I- os mais votado< sob a mesma legenda;
U- em caso de~ na vctaçlo. o mais idoso.
Art. 6". O rogisttb do suplonto portidúio lar-se-i
com-o do cand.idUo a Senador. na fcxma da lei.
Art. .,.. O suplente sai c:oovoc.do aos casos de
vaga de investidura em f'tmçi5es pevi1tu DO art. S6 da
Coostillliçio Federai. OD do li<eDça suporicx a OODIO e
vinlediu.
Puigzúo Wiíco. Ocon-o1ldo vaga e Dio havendo
suplonto. far-se-i eleiçio pua ~t-Ia se faltmm
mais do quiD:lz ...... pano·- do mmlato.
Art. se. Esta lei entra em vigor DI. da1a de ma pl·
blicaçio.
Art. 9"'. Revogam-se as disposiç&s cm contrúio.
No Brasil. Sr. Presidellle. o suplente do Senador 6 putidirio, e o regisi!O do caDdida!o ao Senado ' feito com o de supleme
portidúio. A fmalidado da "'P~ portidária 6 assegum- a oleiçio do candida&o eieilo com o Sc:uador'. A supl&cia. eumanto, 6
nccesstria ao oquihôrio do putido.
No pesc:nte projeto. a idéia aio é resgatar o iDstiiDro da sublegenda. crWio na v;pia do Docn:to-l..ei re 1.54Im e n:voga·
do pela Lei n• 7.551. do 12 do dez=bro do 1986. Taltonl.llÍVa
implicaria em inftzçio ao dispositivo coostitucional que determina
que os Su. SeDadores sejam eleitos c:m obedi&cia. ao principio
·
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maj:lritirio. A sublegenda.. &DOSSO ver. uu. na verdade, uma "'pro--

-po[cim•lízaçJo". deformaodo o modelo majoritkio.
O que se ptetende 6 que os supleDte:s.. definidos jum.amelne
-com os candidatos ao Senado na conveoçlo. sejam igualmente
eleitos pelo povo. como OClCJI:l'e com os titulan:s do mandato de Senador.
Q VdO SÓ sed; considerado V~ IC O eleitor escolher pCII'
snfrisio dinoro o titular e seus doiJ suplenres portidlrios. Dessa
fonna. fic:ari desea!Uda a possibilidado do ~çio ODirO lilulares e suplentes.
~ qoe. oa maioria das VC21CS, o eleilarado descoobece os
suplenr.s do sous candidatos oo Soudo e sio ""P=fXÜdos quando hi afastamoDID do Senador oleito. pomritindo a c:onvoooçio do
suplente pan p!OODCber aquela vap. Dessa forma. a 10pl0sentalividado almejada polea eloitotos 1 6poca das eleições acaba
por ficar distorcida, vã:ro que os suplentes ~ a rep~UeDtar
um Estado--membro. 111 o Distriro Fcdelal. iDiepemJentemeurc 4a
amência popular. Alih. muitas vezes o suplente de dototmínado
Senado< podo ser also&n a quem a populaçio do Estado que rop.....,. Dio desejava delegar poclotos pua _..,uti-lo.tampouco
pua Jesjslar. Mas o insliiDIO da supi&Jcia pa!liditia eleita do [arma iDdiRta ~ao suplem.e tais poderes. o ~e no DOSSO emen~
dor escedo a soberania popular que '"ll' o processo oloitora!

blasileiro.
Onxqx~-DO$ ressa1lar que. emlxn a Constillliçio Fodonl dotom>ine que cada Senador seja oloito com dois suplen!es (CF. lirL
46. § 3"). Dio estabelece que a eloiçlo do Senador implique, automaticameUe. na eleiçio do sons supienlel. c:oattariamente oo que
discipliDa expmSimente na eleiçio do Presidc:ote e VJC:e-Presi·
dento da Repolbli<a (CF• ..._
§ 1"). •
A sugesdo oca apoalada ainda 6 insufJciento pua solucionar
as cl:istações existentes em nosso sistema eleitoral: tampouco encara as discussões que envolvem a zqres:e:ataçJo polftíca e das
minori.u portidlrias. mas a=dilamos que Dá cat1ribuir pan a reduçio da tood&lcia oligúquica no m..no.-dos panidos potiticos.
Essas as razões que DOS levam-• solicitar a aprovação do projeto de lei que ora sul:aJetC!DCJ1.1 dehõctaçlo dos ilusuu membros
destaCas&.
.
Assinam o ptoseDte projeto do lei u Sr's Semdolos Benodiu
da Silva e Marina Silva. e os s... Senadc>tos .Jos6 Eduardo Outra e
!.amo Campos; pcxtaDIO. toda a Bancada do Panído dos Trabalba-

n.

do!es nesta Cu&.
Havert a possibil.idade de aperfeiçt»mento do presc:ute proje10, obviameute. no iDuito de tcmmnos mais legitima a ~
seataçio dos 81 membros do SODJdo Fedolal. Lombnmos que. da
fcxma agor.a prop:!51&. em:R: ce dois carytidatos e o su.plenrc baveri
~ma dispU&. sendo que o primoilu suplento seri. O uWs votado.
Cabed ao eleita". pra tcuar vüido o seu voto em ~laçio ao titu·
lar. fazer a opçio em.re o pimeúo e o segundo suple:Dtes.
Sr. Ptosidonto. agon foanulo uma ques11o elo Olllem: requeiro que sejlm realizadas novu eJeiçõel pua as ccurissões pem:ta·
ueotes desta Casa. em virtude da cx::oab:ia de prtadjmc:mos que
pnQsam ser corrigidos. Por exemplo. nlo mca1tro junlo 1s c:ouiissões pcmwltUtes relalório de ata que diga o horúio do inicio e
do fmal das ""niõcs elo instalaçio das comisslles pomw10nr.s.
quem as ptosidiu. o ..subdo das voroções, o..,_ dos escrutinadolos das v~ oconidu em cada ccmissio; Dio bi c6pla das
folhas de votaçio das mmiões. nem w. das reuniões ali o preseDle
lDOIDOD!D; Dlo hi. lamb4!m. pvaçio fonog!iíiO& das reiiiJWos
can o mpectivo registto das mesmas; Dio bi notas taquigráfiCa$
das reuniões; IJio hi c6dulas elo votaçip das reiiiJWos do instalação
de comissões pennaoen~ei:. nc:m o eumc grafot6cnioo dessas cédulas.. Sobrewdo. Sr. Presidente. não hw:ve uma n:unilo de Lide-
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ranças pua defmir..se O a'itério de escolha.. emboa o Partido dos
Tmb.lbadmes a houvesse solicitado antes da maJ.izaçlo da ftlferida
rcuaiio, oade foram eleitas as mesas das comissões.
Eu gostaria de lembrar a V. E:t•. Sr. .f"resi<::eD:c. que na ú hima
sesslo da semana pssad&. neste plenário. solicitei mfoanaçlo dos
Líderes & respeito da reuniio prevista ao Regimento Intemo para
os critérios de desigu>çio de oomposiçio das ....,.aivts oomissões. V. Ex• disse, enlio, que ou os Udetes iriam se mmir por aponte sua. ou num pr:lW dct.enninado por V. Ex•. Emft:tmto, em
seguida. ocorrer.am as múltiplas reuniões em plenirio. Observeiinfelizmeatc, apenas eu e mais: dois Setudorcs do PT estivamos
presell:es, em fuDÇio de canpromissos e, inclusive. de pt:oblemas
de saúde pe$SOOl de dois dos,.,...,.- -que roam designados. pam presidenles. s~ dos putidos .. pca
vice--presidentes. um membro do PI'B c dois do PP. Nlo teDbo
nada a objctar com respeito a esses putidos. mas ambos t!m tqne·
sentação no Senodo fedenl iguall do Partido dos TI>balhJd9=.
ou seja.. cinco Srs. Senadoles. No entaniO. o Partido dos Tm.balha~ nio foi coasultado- o que. teoriCIIDCDte, deveria IXOrm'para ler, pelo meDCS. uma das vic:e-~ das comissões.
Além do o PT aio tor sido COIISU!Iado, Sr. Ptosiclonte. aio
houve a teuniio dos Lideft:s. o que me pc"COC ferir o cspíd1o do
Rcgímcnto, que t de c:aúcrir oos putidos ""!'=C'1tstividodo propcm:icml nas comissões e. obviamcnlc. ""' seus CSII!O& de dileçio.
Eu goswia do !cmlnr que. na ama. dos Ilcplradoo. houve
um epis6dio. na seDJID& ~ que ÍDC:lusive ICvou os panidos
majoridrioo da C.S.. cauo o PfL. o PMDB e o PSDB, a ~
rem que o Putido dos Trahelh•cic'ns, por razio de sua propo1Cio02lidadc. tivesse a pre>id!nc:ia da Comissio de Agricu!mra. Foi
p<OCÚO que o pnlprio Ptesidenle l.Dis Eciwdo Magalbles foose 1
Comissio de Agricultura di=' lque!es <!lO ondiciooalm<nte deli-

Ilham o poder. os deDomiDados ruralisW. que c:abcria ao PT, po<
um direito de~ a possibilidade de Jll...xlir aquela
Comissão.

P - po< ......... do algo ,.r...,..1 eqWdad.i C!e propor-

c:iooalidado cnlre os pu.tidos t que. cm aome do Partido doo T~.a
balbadorl:s. faço CSla soficitaçlo. Em fimçio- de aio haver o
..gislró devido da reuniio c tambim de !!lo .... sido o
crilirio de cqüidsdc do ~..queira. Sr. Pluiden...

que seja efctuada nova eleiçio das çcxniscões pemllllaltes do Senado Federal.
.
..
Muito obrigado. Sr. Ptesidonte.
O SR. JÁDER BARBALHO -Sr. Prcsidemo. peço a pa!avr.apsACOQtnldi!.u.

O SR.. PRESIDENTE (Jost Soruey) - Na fODDO do Regimento, prorrogo o pedodo do apcdiezi:e por mais ciDco m.izmtas.
COI>C<do • palaVA aõ Sco&dcr Udcr pca
coanaditar.
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA- PAA coolladitar.
sem ,..isão do <ndo<.)- Sr. P,.,ideote, Sr's c SIS. Scnaci<:Rs, pa-

rece-me que o =ioánio do ilusue Lidet do PT i cquivoado cm
tclaçio :10 Regimento.
O Regimento 6 claro. no ut. 78, quando estabelece que:
Art. 78. Os membros das comissõec serlo designados pelo Ptesidenle. por iDdicaçJo c=i!a dos - -

tivos lídeles. assegunda. tan10 quanto p:tssiveL a
participoçio ~ das ~ portidArias
ou dos blocos parimleDwes ccmamaçlo DO Senado Federal (CoasL. an. 58,§!").
Pance-me que todos os partidos políticos com IS$Cil(O oesta
Casa. estão ~tados em suas comissões pcnnanemes. •
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O Senador' Suplicy refere--se i rmniio dos l1detes. mas o ut.
79 estabelece que essa reuDiio será pua fixar ••a ~taçio numtrica dos pulidos c dos blocos pu!amcntarcs .... comissões permanentes'~ O Líder do PT ncsr.. Casa aio iDdicou qual dos
pulidos poütkos. com asseare ao Semdo. aio possui repte·

seotaçlo nas comissões.
Há partidoc po!ítioos cuja represctUçio, em que pesem os
iluslrCS Líderes. está =umida oesu Casa ao Udor do Partido.
Dessa roana. fiCa muito diticil. Sr. l'resi<letu. que os putidos
.....,... tcnbom que ceder a partidos com IOpreSODlaçio de spccas
um Semdor - que t o Líder do seu pnlprio partido -. deixsodo a
ele a possibilidade de escolber a Omissão de que deseja participar.
Os pulidos com reptescmaçio aum&ica msior nesta Casa. ao
r......m • dislribuiçio dos seus ..._..,... pelas div_. Comissões. enf.centam difiCUldades. Seria muito mais fácil diluir seus
integrantes pelas diversas 11:~rações pa:tidArias. O irllegr.une
único de um partído passa a ser lider de si mesmo, portmto. um
privilegiado. uma vez que pode escolher a comissão de que deseja
participu'. O mesmo acontece em relaçio a uma tepreseruçio de
dois puiamen~a~es:: p:ldem avaliar e escolher as can:issões de que
vio pcticipu.

O Regimento ID.remo deixa bem claro que é asseguiada. tanto
qumto possível. a particip&çio proporciooaL O iluslre Lidcr do
Partido dos TrabaJhadores. cio esclaleocu em que dispositivo o
Rcl!imcnto Intemo foi clo=speilado. DCm cm que artigo foi suprimida • "'P"'SCDtaçio dos partidos "'"""""Ocorreu o coa.ririo. Lembro-me de que. na última sessio, Sr.
PresideDle. cbesamos a euumcnr. em. nome do PMDB. do PfL e
do PSDB. as vagas que ofercd.amos.,.. putidos meoorn.
~auto 1s o:xmi,.,..., puoc:e-mc que o iluSil'C Semdor Suplicy labcn cm um equívoco. A~ a ser goruJtida t a da rcp"'SCDI&Çio ua comissio, c aio cm !daçio 1 escolha do presidemc
c do vicc-presidcote. Essa escolha i fcila po< votaçio. Um partido
pode aio oer: _......,.., na presid&lcia. nem na vicc-presidência. de Deobuma çomissJo Deveri, lqlito. ser prmtida. qu.t.ndo
possível. • "''""SCDI&Çio proporcirxwl D& comisdo, c nio • otrigaiOriedadc de in'"gllllltes oa presid&Jcia c vice-f"'sidenc:iaPiroco-mc, p<ll'Wito. Sr. P,.,idonte, que aio bi proce<fêllcia
cm tolaçio 1 queslio do <Xdcmlevantada pelo ilus"" Udor do Partido dos Tnbalhadaa. Todos os pulidos CSiio "'P"'S'Ctados aas

canjssões penn•nentes da Casa.

·o SR EDUARDO SUPLICY - Pcnnite V. Ex', msis ums
vez. um. escla.reci:memo adicioDa.l?
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Eu teria imcaso p~.a
zu em corco::dcr a pllavra a V. &•, mas o Regimento IDICIDO não
pcnllile.
Desejo observar que. a rigo<. o Scoador Edumlo Suplicy nio
levantou uma qucstio de ordem. E a P're:sid&lcia da Casa. para
cumprir fie!mcn<e o mandalo que lbc foi coafiado pelos Scobo=
Sena.doEes. quer cumprir o Regimento l!uemo. Sen:i um flel cumpridor do Regimeo.10. porque ~io que é a melhor mmeim de coo·
duzir D05SOS' trabalhos. com absoluta isençio.. visaDdo. jlstamente.
1 boacxclomc aomdsmcnto da Casa.
A funç:io da Mesa esgcu-se no momeato em que rec:ebe a indicaçio dos Srs. ficlo= a n:spcilo doo membros das comissões
periiWlCnleS. O expediente vem l Mesa. é lido, e, nesse 11100liento.
esgoca-sc a fuoçio do P,.sidellleTívc oporiUDidade do di=' oaqucla sessão, quODdo foi levantada uma qucs<io do ordem. que as~ teriam que se< iDslaladas ~ele dia. Se o1o o fossem dentro de 48 horas. li sim.
emlx:a o Repneur:o fosse omisso. o Presidente da Casa senlir--seia obrigado a inteáerir DO senlido de que os l.ídcR:s se munissem
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imediatamente e i:ostalassem was respectivas comissÕes. No caso.
não foi oecc:ssária. a intcd'er&cia da Presid&1cia.. porque imediamente as comissões foram imlalad:s.
A Mesa aio tem como julgar a reuniio dos Srs. lidctt:s e os
critérios por eles adotados durante a mesiDL Se o Senada' EciJardo Suplicy tem alguma tcclamaçio a fazer sobre a eleição das Me-

sas das comissões. deveri encaminbá-~ 1 Mesa do Senado
Federal. que a fará chegar .i prcsidêocia das comissões. Esta. sim.
tem competência para eumiDar os problemu relacionados com
possíveis irregularidades na. sua coostialiçlo. A comisslo, p:ntanto. com. a autooomia que possui. exl!%liDad a proc:ed!ncia m a im-

procedência das aJesações levaDlldas pelo Senador Eduudo

-AlL,. o

suplente sm coovocado 005 ca$OIIõ de wga de investidura em fu.oções ~istas no an. S6 da Coustituiçlo FedctaL
ou de liccnç.t superior a cento e vinte dia.s.
Parigmfo único. Oc:orteodo vaga e nio bavendo supJente.
far-se-i eleição pua pn:encbô-la se faltarem mais de quinze meses
pua o !&mino do mwdato.
Art. SO Esta lei eaua em vigor na data de sua p~blicaçlo.
Art. 1}0 Revogam-se as disposições em conttúio.

Justmeaçio

No Bnsü o suplente de Senador é partidário e o registro do
caodidalo ao Seoodo é feito com o de suplente partidmo. A fmalidade da supli!ucia ponidâria é asSegum- a eleição· do calldidato

Suplicy.
Quanto 1 Ata. bá DOCill. comum segundo a qual as Atai-de __ eleito ~ o Senador. A suplê.acia. entret&DlO, ~ necessária ao
instabç.io das Comissões sedo aprovadas oa sessio seguiate.(art. equilíbrio do putido.
.
III do Regimento illtemo)
No pmseute projeto. a idéia nio 6 teSptar o instituto da suAssim. devo dizer em resposta do 1 questio de ordem. mas blescoda criada na vig!D:ia do ~Leí 11° l.S4lm e teVopao Seuador Eduardo Suplicy que a Mesa do Seoodo Fcdenl nio da pela Lei n• 7.551. de 12 de de"'mbro de 1986. Tal tentltiva
tem c:omo interferir nas decisões das comissões, porque estas sio implicaria em infraçio ao dispositivo coaStilucioaal que determina
autôoomas dentro da org•njnçlo desta Casa.
que os seahores SeDadora. devem ser eleitos ~do ao prinO SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidcme. peço a pala- cipio majoritário. A sublegenda. a nosso ver, ttaz. oa verdade. uma
vra como Lider. O Regimenlo bemo me faadta isso.
"proporcionaljzação" defmmando o modelo majc::Jritbio.
O SR. PRESIDENTE (Jooi Samey)- Senador Eduardo SuO voto s6 seri cooside:ado vilido, se o eleitor escolher por
plicy, após a leitura do expediellre. sem dúvida. c:oace<lem i pata. sufrágio dift:to o tinllare um suplente putidirio. Desta forma ficavn a V. Ex•, como Líder.
li descartada a possibilidade de competiçio entre timlares e suSom a mea projeto que scri lido pelo Sr. 1o Socndrio em plellles.
·
exercido, Sr. Iosé Roberto Amlda.
O que se pretende é que os suplellles definidos ju....,...e
com os cmdidatos ao Senado na Calvenç.Jo~ scjzm igualmente
É lido o seguinte
eleitos pelo povo. como ocoae com os tilularcs do maodato de Se-

nado<.
O voto s6 será coo.sidetado vtlido, se o eleitor escolher por
IDslilul elelçijcs pano os ...plcD... de sufúgio direro o tinllar e um supleme p.rtidirio deatte os dois suplellles ooastantes da c:tdula. Desta fotma f'>Cad descutada • posCOII<ticlatos ao Seaado Federal.
sibilidade de competiçio entre titulares c supl<l>lc$.
O CongJOSSO Nacioaal decn:~a0
Ocorre que, DI. maioria das vezes. o eleitorado desconhece os
Art. I ° Ftca instituida eleições dimtas pua os cargos de susuplelltes de seus c::mdídatos ao Senado e sio ~dos quanplCittes dos: candid•ros ao Seuado Fedcnl
do hi um afastameoto do Senador eleito. peanhjndo a convocação
Art. 2"' O Seoodo Fodenl ex>mpõo-se de representattes dos do suplente pua p:eencber aquela, vasa- Desta fczma, a _.,.
Estados e-do Distrito Fodenl, eleitos segw>do o principio majcrití- seotatividade almejada pelos eleilotos l época das eleições acaba
par ftear distmt:ida. visto que os suplentes passam a. rqm:sentar
rio.
§ J• Cada Eslado e o Disttito Fcdelal elegeria~ Senlldo=, um Estado memblo, oo o Distrito Fcdetal. independeotemellte da
com mmdalQ_de oilo anos.
~ populu. Aliú, muitas vezes o supleate de um ddmnim
§ 2• A xepteS<IItaçio de coda Eslado e do Distrito Fcdelal do Senador. pocser alguém. a1ja a populaçio do Estado que._,
seri. teoovado de quairo em quaao mos. ahnn•dei1')!"'Qtc, por um e seata, nio desejava lhe delegar pocl=s pom o represemar.
doiso:rços.
tampcuco pom legislar. e é o instiluto da suplência parti<Uria. elei§ J• Cada Seoodor seri eleito com dois supleules.
ta de fotma indi!aa, qoe coofere ao supleme tais pocl=s, o que oo
Art.. 3° Os suplentes a gue se n::fen: o § 3° do utigo anterior oosso ..,.ender ellOOde a: sobennia popular que rege o pnxesso
serão eleitos de forma ctinu..
clei~ b!asileiro.
Parágrafo único. A eleiçio de que trata o capat deste artigo
a._.,oos ..ssallar. que embon. a Coastinúçlo Fodenl deseguài o mesmo rito que ~ge as eleições pua Semdorcs, ou seja, temiÍile que cada Seoador sed eleito com dois suplea.tes (CF. arL
obedcceDo ao Frinclpio majoritário.
46, § 3") nlo estabelece que a eleiçio do Senador implica, llltoArt. 4° Na eleição din::ta para supleme de Senldor, a ~
matic:amente. aa eleiçio de seus suplcur.es.. coararilmente ao que
sentaçio de cada Eslado e do Disttilo Fodenl elegeri seis suplen- disciplioa expEeS:s;urentc na eleição do Presideatc e V~CC-~i
tes. alternadamente.
de!ut da República (CF, ut. n, § I").
§ 1° Na renovaçio de um terço do Senado FedcmL eleger-seA sugestio cn ap:Kltada. ainda ~ insuficicnle pua soluciooar
ão dois suplentes partidários.
as disuxções existeDtcs Cm nosso sistema eleilmal. tampouco en§ ZO Na renovação de dois terços do Senado Foderal. eleger- cerra &S dis<v;sões que envolvem a tepreSeO.taçlo polític:a e das
se-io quatro suplenles put.icUrios.
minorias.
Art. 5" Coasiden.-se-io suplemcs da repo;osenuçio panidíria:
Essas as IUÕe$ que DOS levam a sob.Jcionlr a aprovaçio do
1- os mais votados sob a mesma legenda;
projeto de lei que ora su bmetcmos l deliberaçlo dos ilustres memn-em caso de empa1e na votação. o mais idoso.
bros desta Casa.
Art. 6° O registro do supleole partidário far-se-.6. com o do
Sala das Sessões, 2 de m;uço de 1995. - Senador Eduardo
caodidalo a Secador na fOCDI.. da lei.
Matanzm Suplk:y - Set!a<:Un Beucdita da Siva - Seuador
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Alt. 56. ~ao peideri. o mandara o [)epltado cu Seoador.
1- investido ao cargo de Ministro de Estado. Governador de
Terrilório. Secttúrio de Estado. do Dislri!O Federal. de Territl>rio.
de l'!efeinn:a de capital ou chefe de missão diplomática tempoit·

ria:
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Jooé Eduardo Outra- Seuado< Laurv ~- Seuadora MariDa Si..a.

n -liceuciado pela rupectiva Casa por motivo de doença. ou

para trat2r, sem zemuoeraçio.. de imm:sse particular, desde que.
neste caso. o afastameo:to nio ultmpasse ceata e viole dias por ses-

são ICgistativa.
§ 1° Q suplente sed CCJD.Vocado DOS casos: de vaga. de investidura em funções !X"vislas neste artige ou de Iiceoça mperior a
cento e vinte dias.
§ Z' OcorreDdo vaga e nio haveado suplente. fzr.,.-á eleiçlo
pata preench!·la se faltamn mais de qui!= meses pata o t&mino

domaDdalo.
§ 3" Na hipótese do inciso I. o Deputado ou Senado< p>dcri
opiar pela """""""'çio do maDdaiO.
(À Ccmi#ãD ú Co7UliruiçiiD, ,..,~ • Ciifiida.
nia - d_eci.uiD termiJtaril.a.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O proje!O será pubü·
cado c remetido i oomissio compe«enre

Sobre a mesa. otkios que Serlo lidos pelo Sr. 1° Seaedrio
em exercício. Sr. J06é Roberto Alruda.
São~ os seguintes:

Seohor l'!esidenle do Coagreoso Nociomol.
Valho-me do preseme pua iDdi.car. em substituiçio a dcsig~
nação efeiUada por essa Presidlacia; os porlmletll.u<s abaixo. que
re~taJio ao PSDB na Comissio Mista destinada a ap'Cciar a
Medida Provisória n• 90S. publicada oo Diário Oldal de 22 de
fev~D:o de 1994.
Quolklade
Seaodor
ntuJar
Lúdio CoeD:Jo
Suplmte
BeDi Veras
Na opartunidade. reoovo protesto~ de elevada estima e distiJl..
ta coasidenfio.
.
Btasíüa. r• de .....,., de 1994.- Senador Sér;io Molcbodo.

Qaaldade

Seaodor

Tdulu

Lúcio Ak:intara

Supleale
Pedro Piva
Na opommidade. leDOVo protestos de elevada estima e clistin·
ta eoosideraçio.

Bruíüa. r• de.....,., de 1994.- Senado< SérgiO Moocbodo.
UderdoPSDB.
Seohor l'l<sideD<e do Coagreoso Nacional.
Valbo-me do preseme pata incticor. em subsli!niçio a desig·
nação efeiUada por essal'l<sidéncia. oo
abaixo. que
"'PffSSDI.Uio ao PSDB na Comissio Misla deslinada a ajl[Ociar a
Medida Provisória rf' 908. publicada "" Diário Oldal de 22 de

pari...,....,..

fevereiro de 1994.

Quolklade
Tltulor
Supleale

Seaador
Jeffenon Peres

Artur da Tivola
Na oportuDidade. mlOVO protestos de elevada estima e distinla ca>sideraçio.

Bmiüa. 1• de aw,o de 1994. - Senador Séqio Machodo.
Uder do PSDB.
Seohorl'lMideole do Congresso Nacional.
Vab>mc do ~pua indicar. em substúuiçJo a. designação efeiUada por essa l'l<s~ oo pariamemares abaixo. que
tepteSe!1Wio o PSDB ua Comissio Mis1a deslinada a afRCiar a
Medida Provisória n• 909. publicada DO Diário Oldal de 22 de
fevereim de 1994..
Qaaldade
Seaodor
Tltulor
José Ignácio
. . Suplcate
. Pedro Piva
Na opodllllidade. """"'o p<Otesl05 de elevada estima e dislin·
la coasideraçio.
Bruília. I• de aw,o de 1994.- Seuador Sérgio Moocbodo.
Lider do PSDB.
Scabor l'l<sideD<e do Congresso Nacional.
Valho-me do presetae pua indicar. em substimição a desig-

nação efeUJada por essal'l<sid&cia. os ~ abaixo. que
tepteSe!1Wio o PSDB ua Comissio Mis1a destinada a aprociar a
Medida Provisória n• 910. publicada "" Diário Oldal de 22 de
fevereiro de 1994.
Qulldode
Seaodor
Tltulor
Geraldo Melo
Supleate
José Ignócio
Na opodUIIidade. n:DOVo protestoo de elevada
e dislinla ca>sideraçio.
UderdoPSDB.
Bmllia. 1• de aw,o de 1994. - Senador Séqio Machodo.
Scabor l'losidotlle do Coagreoso Nacional.
Valho-me do prete~Jl~ pma. indicar. em substituiçlo a desig- Lider do PSDB.
Scabor l'lMideole do Congresso Nacional.
nação efclllada par essa Presid&cia. m pul.ameatua at.ixo. que
Valbo-mc do ~e para indicar. em substituiçio a desigrepresentario ao PSDB Di Comisslo Mista destioada a apreciar a
Medida Provisória rt' 906. publicada oo Diário Oldal de 22 de DJÇio efetuada por essa Pft::sidência.. o nobre Senadcr CARLOS
WR.SON pata. como Supleaa:. represc:IIW o PSDB na Comissio
fevereiro de 1994.
Misra destinada a aprociar • Medida Provisória n• 911. publicada
Qualidodc
Seaodor
DO DWto Oldal de 22 de fe~iro de 1994.
Titular
Toc«loio Vilela Filho
Na opodllllidade. reoovo protestos de elevada estima e distinSuplcale
Carlos W"dSOil
Na oportunidade. reuovo protestos de elevada estima e distin- ta eoosideração.
Bruíüa. I• de aw,o de 1994.- Senador Sérp Mochado.
·
ta coasidcmçio.
B=ilia. 1° de aw,o de 1994.- Senador Sérp Mochodo. Líder do PSDB.
UderdoPSDB.
Bruília. 23 de fevereiro de 199S
OFÍCIO N" 148/9S
Scabor Pft:sidenle do Coagresso Naciotlal.
SeohorPft:sideute.
Valbo-me do preseotc para iDdicar. em substituíçio a desigTcabo a homa de iDdi<ar a Vossa Excel&icia. pelo Partido
naçio efetuada por essa Pn::sid!ncia, os pariamelltllH abaixo. que
11::prcsentuio ao PSDB ua Comisslo Mista destinada a a.pm:iar a Progi<SSisra Reformador;: PPR. os Deputados GERSON PERES
Medida Provisória n• 907. publicada 110 Diário Oldal de 22 de e BENEDITO GUIMARAES pata integmem. =pectivamenr.e.
como timlar e suplente. a Comisslo Especial destinada a apreciar a
fev~iro de 1994.
-

...una
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Medida Provisória n' 89S.de 16 de fev=iro de 1995 (rocdiçio da
Medida Provisória n' 834'95). que "di nova redaçio ao art. I' da
Ui n' 6.150. de 3 de dezombto de 1974. que <llipõe sobre a abrigalOriodadc da iodação do sal destinado ao caasumo humano, seu
cootrole pelos 6tgâos sanitários •. e dá outras provid&cias... Em
substituiçio aos Deputados JOSE 1ELES e MOACIR ANDRA·
DE.
.
.
•Atenciosameote. - Ilepltado Pado Baucr. Vioe-Uder em
exercicio.
OFÍCIO N" 187/95

Bruita. 20de fevereiro de 1995.

Senhor Presidenl.e.
TCDbo a boma de iudicar a Vossa Exceléncia pelo Partido
Prog!essista Ref<>mJador - PPR. os Deplladoo ENJVALDO RIBEIRO e ARY MAGALHÃES para integmem. rcspectivameue
como timlar e suple!lle. a Comissio Espocia1 Mista destinada a
aprociar a Medida Provisória n• 896. de 16 de feven:iro de 1995
(reedição das MP n's 835/95 e 83619S). que "<llipõe sobre as COII·
txibuições para o l'rogxama de Intcgxaçio Soci.al - PIS. e para o
Propma de Foanaçio do l'a1rim&lio do Servidor P6blico- PASEP, incidentes
m::eitas de exportaçio e dt autr.ts providêo.c:Us". Em substituição aos Depulados GERSON PERES e

som

PAUDERNEY AVELJNO.
Ateoci.osamente. Depurado Paulo Baucr, Vice-Uder em

excn::icio.
OFÍCIO N" 218/95

Bruflia. 22 de fev~iro de 1995.

11

(reedição da MP n• 841/95). que ••atun a Ui n• 8.031. de 12 de
abril de 1990. e di ou ... providéncias". Em substimição aos !)e.
pulados FRANCISCO DORNELLES e ARNALDO FARIA DE

SÁ.
AleDciosameDle. Depulado Francisco Don:aeOes, Líder do
PPR.
OFÍCIO N" 144195
Brasilio. 21 de feven:iro de 1995.

Senhor P=ideDie.
Tenbo a homa de indiear a Vossa ExceiCncia pelo Ponido
Prog=siSia Ref<>mJador - PPR. os Deputados MÁRIO CA VAJ.,
LAZl e SIMÃO SESSIM pua integrarem. respoctivamcntc como
timbre suplente. a Comisslo Especial Mista destinada a apreciar a
Medida Provisórian'902.de 16 de fevm:irode 1995 (reediçioda
MP n• 842195). que "coacede isenção do Imposto sobre Produtos
lnduSIIialiudoo - 1PL na aquisiçio de ""'ipameuros. máquinas.
apuelhoo e inslmmeuros". Em substimiçio aos DeJX1Wios FRANCISCO DORNELUiS e ARNALDO FARIA DESÁ.
A'eocinsmlellle,. Oepltado Paulo Bauer, Vice.-Uder em
exen:ício.

OFÍCIO N" 143195

Brasília. 20 de fevereiro de 1995.
Senbe<P=idemo.
TeobO a homa de iDdicar a Vossa Excolôncia pelo Paxtido
Prog=sista Reformador - PPR. os Depulados LUCIANO DE
CAS1ROc PAUOERNEY AVELINOpan integrar como suplente. a Comissio Especial Misla destinada a apnlciar a Medida Provisória n' 903. de 16 de fevereiro de 1995 (reedição da MP n•
84JI9S~ quo "<llipõe sobre alloraçlo do Deaoto-Ui n' 1.804. de 3
de setembro <!o 1980'~ Em subslintiçio ao Deputodo ARNALDO
FARIA DESA na suplência.
Ateo.ciosameme. Deputado FraJICisc:o DonteDes,. Líder do
PPR.

Senbor P=idemC.
Tenbo a homa de iDdic:ar a Voosa Excelência pelo Ponido
Pro~ Reformador- PPR. os Deputados ARY MAGALHÀ·
ES E JOAO PIZZO!.A.Tn pua i n t e - n:spectivameme como
timlar e supleDI.e, a Comisslo Especial Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória n• 898. de 16 de fev=iro de 1995 (rocdiçio da
MP n' 838/95~ que "<llipõe sobre a~ da Secmaria da
OFÍCIO N"22S/95
Bxasita. 23 de feven:iro de 1995.
Receita Fedcx21. e di ou ... ~". Em substituição aos
Senborl'=idemo.
Deputadoo FRANCISCO DORNELLES e ARNALDO FARIA
Tenbo a homa de indiclr a Voosa Excelência pelo Ponido
DESÁ.
.
Atenciosamente. - Depltado Fraac:ilco Dornellcs, Lider do . Progx.sSiSta Reformador- PPR. os Deputados RICARDO 1ZAR e
PPR.
.
ERALDO 11UNDADE para integrarem. respectivamente como úwlar e suplente, a Comissão Especial Mista destiDadt. a a:prcciar a
OFÍCIO N" 170/95
BDSíl:ia. 21 de fevereiro de 1995.
Medida Provisória n' 904. de 16 de feven:iro de 1995 (reedição da
Senhor- Pres:idemc.
MP n• 844). que "<llipõe sobre as alíquotas de conlribuiçlo pua o
Tenbo a bo!iia de indiear a Vossa Excelência pelo l'lxtido Plano de Seguridade Social do servid<r público civil ativo doo PoPro--sista Ref<>mJador-·PPR. oo Deputadoo PAULO BAUER e deres da Uniio. das autuquias e das fundaçiSes públicas. e di ouANTONIO JORGE para inlegmem. rcspectiv"""""" como timlar ,.. provid&Jcias". Em substimiçio aos Deputados MucoliDo
e suplente. a Ccmissio Especial Mista clcstiuda a apreciar a Me- Romano Madwlo e AmaDI Netto. Em substituição aos DI;Pulados
dida Provisória n' 900. de 16 de fev=iro de 1995 (reediçio da FRANCISCO DORNELUiS e ARNALDO FARIA DESA.
MP n' 840195). que "<llipõe sobaõ a usunçio. pela UDiio, de aiAtenciostmer'e Deputado Paulo Bauer, V~CC-Lider em
dito da Expor! Development Co!pmóon- EDC. e de debêamres exorcicio.
emitidas pela Embraer- ~ Bxasileira de Aeroaáutica 5.A..
OFÍCIO N" 217/95
Bxa.sita. 22 de feven:iro de 1995.
bem como sobre a utilizaçio de co6dito da Uniio julllo i EMSenhorl'=idemo.
BRAER - Emptesa Brasileira de Aera:áutica 5.A.... Em substicuiTeoho a homa de indicar a Vossa E:tcel!ocia pelo Putido
ção aos Deputados FRANCISCO DORNELLES o ARNALDO
Progxossista Reformador- PPR. os Deputados ROBER10 CAMFARIA DE SÁ.
AtenciosameJJle - Deputado Francisco DontcDcs, Líder do POS e DELFIM NETTO para iDte~ respectivamente como
tibllar e suplell&c. a Comissio Especi.al MiSia destinada a apl'ciar a
PPR.
Medida Provisória n' 911. de 21 de feven:iro de 1995 (roediçio da
OFÍCIO N" 145195
!lnsiüa, 21 de feven:iro de 1995.
MP n' 851/94). que ""<llipõe sobro o Plano Real. o Si~ma MoneSeDbor Presidente.
tário Naciooal. estabelece as e =<lições de emissio de
lcilbo a homa de indicar a Vossa Excelbcia pelo Partido Real e os critérios pra cooverslo das obrigações para o ReaL e dá
Prog=sista Reformador - PPR, os Depul.ldos JÚLIO REDEC- ouau providênc:Us". Em substimição aos Dopuudos NELSON
KER e ROBERTO CAMPOS pr& integraJW~. respecúvameDI.e MARCHEZAMeJARBAS UMA.
.Ateuciosameme Dep.nado Paulo Bauer, Vtce-Uder em
como titular e suplerl.c. a Comissio Especial MiSla de$tinada a
aprociar a Medida Provisóri& n' 901. de 16 de feven:iro de 1995 exm::ício.
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Bluilia. 2demarçode 199S
Senhor Presideule,
G:lmuDico a V. Ex" a oompociçio da boDcada do Partido Progressista Refomwio<- PI'R. aas Canissóe<- do Semdo
Fedml. cm substituição aos mm:~bms aDlCriorme:J:de iDdicados:
COMISSÃO DE ASSUNTOSECONÔMICOS

nadares:

Sup.......,
SeoadaEpiUci<>Cafeteira
Scmdor Lucidio PoneU.

Senado<Esperidiio Amin
Senado< LcomarQuiDWillha

!S. 16. 17, 20.21.23• 24de feven:iro. teudo em vista que, embora peseme aos uabalbos: da Casa. minha presença Dão foi regist:a·
da.

Sala das Sesslles. 2 de uwço de 1995. - Scmdor Leomar
QuiDiaailha.
O SR. PRESIDENTE (lOS<! Samey)- A vo<açio do 1"!11eri·

meur.o sed adiada por evidente falta de quorum Da Casa.
Sobre a mes&.1"!11erimeuto que setá lido pelo Sr. 1• Semfi.
rio em exCICicio. Sr. José Roberto Anuda.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" m, DE 199S

COMISSÃO DE ASSUI'ITOS SOCIAIS

Saplm-

Titular.s:
Senado< I,eomar QuiDWillha
Senado< Lucídío Portella

Scmdor Esperidiio Amin
Seuada EpiUcio Cafeteira

COMISSÃO DE cONSTrnJIÇÁO.JUSTIÇA EClDADANlA

Saplmte

11tular.
Secador Esperidiio Amim

Scnada EpiUcio Cafeteira

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Saplmta:

111ular.s:

senador EpiUcio Cafe~<n

SCD&dor Lacldio PorteU.

Senado< Leomar Quiotmilba

Seoador Esperidiio Amin

COMISSÃO DERELAÇÕESEXlERlORES

E DEFESA NACIONAL
Titular.
Saplmte
Senado< Epiúcio Cafeten
Seuada Lcomar QuiD1milha
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE !NfRA·ESTRuruRA

Titular.
SeDador Lucldio Portella

Saplmte:
Seoador Lcomar QuiDtanilha

COMISSÃO DE fiSCAUZ.\.ÇÁO E CONTROLE

Na opommidade IIllllifesto-lbe os meus pmcest01 de coosi~
deRção e - · - Seuada Eplticlo Cafotán, Lider do P!'R.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Scrio feilaS as substituiÇões solicitadas.

Sobre I mesa. 1"!11erimento que setá tido pelo Sr. I" Semfi.
rio em exen:ício. Sr.·Jos6 Robezto AnudL

É lido o seguinf<,:
REQUERIMENTO N" l%7, DE U!l5
Nos temiOS do m. 2i2 do ReJ!ÍDÍ<ulo iDI<a>o, roqueiro YOID
de aplauso l iniciativa da:CNBB pelo lençemmto da Camptnba
da Fnlemidade de 1995, que tem como rema "A Fratemidade e os

Excluídos".
Sala das Sessões. 2 de março de 1995.-- Mouro 1111rtlllda.
(À CDmWiiD de Co~Utituiçiio, I usti<;D e Cidadania.)
O SR.PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento setá
d<.pacbado 1Comissio ~...
Sobr-e a mesa. requerimecto que seti lido pelo Sr. 1oSecred.rio em exerclcio. Sr. José Roberto A.mlda.

É lido o seguinf<,:

REQUERIMENTO N" 228, DE 19!15
Nos tetmOS dom. 13. § 1•. do Regimento Ino:mo do Senado
Federal. requeiro seja cousiderado oomo liceuça autorizad& bs dias

Senhor Presideule,
Requeiro, nos termos do m. 74 • do Regimento Intemo do
Seoado Fedcnl. seja criada uma Comissão Temporiría pan. DO
p!UO de 60 dias. apmentar JXClPOS!aS de altonçio do Regimento
futcmo, DO que unge ao :fimciouamemo da Casa. objetivaodo tor~
nar o processo legislativo mais eficiente, prockllivo c tnnspaiente.
a.tendezldo 1s crescentes dcm•ndas da so::iedade.

Justillc:açio
Existe um semimeoto por parte dos parlamentares - Senadores e Deputados - sobre a necessidade de se promover alterações
no funcio<wnento da Casa. Virias JXClPOS!aS estio em tr.unitaçãofcmnal e informalfDI"'aae- tmto m Cimaia dos DeputaOOs quao.ro
no Seoado federal.
É de bom alvitP:, portanto. que seja criada uma Comissão
Temporiría que analiSe as propostas, estabeleça um ~
de trabalho faça COillaloS com a Cimara no que conceme aos aspoetas canuns e fim !menu:. aplUenle um Relatório que pemúta
ae5 Senadores dccidimn sobm as mulanç.u, com base em esiUóos

criteriosos:.
Sala das .5es.t&3, 2 de março de 199S. - Senador Coutinho

Jorge.
O SR. PRESIDENTE (lOS<! SlmCy) - O 1"!11erimeuto lido
vai à publiaçio.
Sobre a mesa. Inc1icaçio que setá lida pelo Sr. )• Se=tário,
em exetácio, Sr. José Roberto A.mlda.

É lida a seguimo:

lNDICAÇAO N" 3, DE 1!1!15
Sugeno que a Comissão de Relaçi5es Extaiores e Defesa Nacioiia.l estude a mal&ia indicada. relativa ao sistema SJPAM/S(.
VAM.
Com fu:Ddameato DO art. 103. que fo:a a ccmpet&K:ia da Comissão de Reloç3es Extmorese Defesa Naciocal. combinado com
o art. 224. que dispõo Ol4>tR o imtimto das lDdicações. ambos os
artigos iDtegnmtes do Regimento """""' do Senado fedelal. vimos i ilnsue piOSCDÇ& de V. Ex" submeter a presenro IDclc:açio,
pan ~ pela Comissão de Relaç!!es ExtorioM e Defesa
Nacioo.tl, pua aprofundamento de esmdo Ol4>tR a implantação do
Sis.,_ SlPAM'SIVAM. eopecia!me«e em ,.laçio i licit.oçio
par.a aquisição de ma1eriais e cqaipuwm•os. coofoaoe pusa a ex.peoder.
I. O SIVAM-Sistema de Vigilincia da AmuôuiL COOSiilui
projeto de iDleresso da Defesa Nacional.
2.lnlogrado ao SlPAM- Sistema de Ptoteçio da Amazolaia,
oSIVAM. foi be..,f>Ciirioda imponjzlcia de 1,7 bilbioded61ares

em fms de 1994, deslinldos a sua impbm•çio
3. Dentro os objetivos do sistema inf<,grado SlPAM'SIVAM.
ideD!ifscam-se a aquisiç:i.o de radafts, faxos e móveis, aviões. rádios. telefooes. oomputa<IÕt<s. além da es!lUtura imobiliária capo.
citada 1 vigiláncia da Amazôaia Legal.
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4. A açia do sistema integrado SIVAM'SIPAM compreende-

ti. o com.bai.e ao raarcotrifJCO. estudos meteorol6gicos. estudos mi~
·oerais. vígilincia de reservas indfgenas e controle ambiental.
5. Jnobstanle tais pC:spectivas de CCDIIole da A.mazônia Legal
mostram:n~se imprescinclveis. porquanto compuáveis ao próprio
Cio.dacta, desde a votaçio do empréstimo destinldo à implantação
do sistema o usuoto cafmlta forte eomrovérsia. atingindo. pOr
fim. demíncias de iiregularidades em processos de licitação para
aquisiçio de oquipameotDS. com publiaçio de mah!riaS sobre es·
pionagem. envolvimento da agência DCJrtc..ameriam.a CIA. de iDteligência e informações. e conflitoç de interesses co.tm fomecedores
frmceses e norte-americanos.
6. Essas informações de ín'eguluidadco. can ímldiaçõcs in·
temacionais. mais que enSejam. exigem a~ estudo sobre
soa procedênciL Juntam·se. po<cópias. algumas das publicações.
S0112do Feden.J. 2 de muço de 199S. - Sensdor Romeu

Tuma.
(À Comissiio tk Relações Exterion.r e Deje.JtJ Nc-

!3

DisaJssio. em tumo úDico, do Projeto de Lei da
Cimam n•1S. de 1994 (rf' 151191. na Casa de origem).
que allen o ur. 629 da Coosolidaçáo das Leis do Traba·
Ibo,tmdo
Pa=rfavottveL soón"288.de 1994.daComissio
-de "-ntos Sociais.

À mal&ia. nio foram apresentadas emendas no

pruD ~gi

melllal
Em discusslo o projeto. em tumo únic:o. (Pausa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY- P<:ço a palavra pela «dem.

Sr. Presiden.te.
O SR. PRESIDENTE (Jost San!ey) - Coocedo a palavra a

v.r.x•.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pela adem.)- Sr.
Presidcme. infelizmente. aio coosigo CDCOEltrar um úaico exemplar cano CO!lleÚdo do projeto. (Pausa.)
··
Após examinar o coor.cúdo do, projeto, n.io tenho nc.nhuma

objoçio a f&llCI' com ~laçlo ao mesmo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - Nilo bavendo mais
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- A in<ücaçJo do Sena· quem. peça a palavra. enceno a dismssio.
dor Romeu Tu ma será eocamDmad• à comisdo competeoLc.
A votaçio da mat&ia fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jost s.,..y) - Com inv~ do
O SR. PRESIDENTE (lost Samey) - Encemda a maiéria
disposto no inciso I do ut. 172 da lei U.cma. foi encamiabado i
COIISUD"' da Otdem do Dia.
Mesa o Roquerimeolo li~ 1.171. de 1993. do Senadcr Mauro Bene·
Coacedo a palavra ao Lider do PT. Senador Eduurlo Supli!')'.
vides. solic:itmdo a inclusio cm Ordem do Dia do Projeto de Lei por vinte minutos. aa fotma do Regimento lnterno.
da Cimam rf'
de 1993 (n• 4S7/91.1Ul Casa de origem).quedis·
O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Presidenle. peço a pala·
ciplina o exerácio da profiSSio de c:am:pdo< de bogageas DOS vra como Lidcr. posteriormente ao Senador Eduardo Suplicy.
aeroportos e di wtru piOVicJ&ciu. uma. vez esgcudo o pnzo de
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - V. Ea"' sert inscrilo.
sua tramitação na Canisslo de Assunto~ Sociais.
em seguida, como Uder.
•
~ o § 3" do art. 118 do Regimento Intemo que o pnzo
Coucedo a palavra ao no1m: Senador Eduardo Suplicy.
das comissões. pua exame das matmu, se teDOVa pelo inicio de
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Como L!dcr. Sem,...
nova iegislalura ou po< designaçlo de DOYO telm><.
.
visão do orador'..)- Sr. Presidente, obviameme acaro a decisão da
A Plesid6aci&. em ohedi'nciw j,quelas disposiçi5es tcgimen- Ptesídéocia. mas registro que bi. no meu eureodcr. por parte do
tais. iri. devolver i comissio wwpeteJU o projeto em 10fetEncia. coojmto dos partidos que ~m aqui a força majoriliria. uma imassegurando novo pn.zo pua emitir leU parcc:er. c::oasidctaDdo prc.- propriedade de P"""'"nrrJ!o. pelo mmos ttico. do ponto de vista
judicado. DOS letmOS da aJinea a do ut. 334 do Regimr:uto inleroo. do. oquilibrio da CUa; isso aa.ba por ferir o principio de propo<·
o rcquerimc:DIO~
ciooeljd•tJe, que é da-tt:adiçlo do Cçlcp:sso 1:nsileiro C foi. iDclJw
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- A Presidlocia c:omu· sive. objeto de dicülico proceclimeDto semellwJt<. mos com
nica ao Pic:nário que a Ca:nissio Direton.apovou. em sua reuaiio resultado outto, e com o empenho. inclusive. do Presidente da Cldo dia 22 de feve10iro último. os RoqilerimeUos de Infcxmações awa dos Deputado<. Ali se assegurou que o Iri>cipio da propo<·
n"s 169. 175. 176.182. 187. 188. 189. 190 e 196. de 1995. do Srs. ciooalidade entre os partida; fosse levado em coota nio apeou
S...OO..s Pedro Simon. Eduardo Supticy. Roberto Roquiio. Joio para a ccmposiçio dos membros de cada Comissão. mas tamb6m
Fro>ça. Gilbetto Minada e Coulinho l"''l"o aos MiiDs1ms metiCic>- cooferiodo-se aos plrtidos peso ptopoc:ciou&l de .a.ccmlo c:om sua
nados.
_....,laÇio IUIQUOla Casa. Isso com a fmalidade de assegunr a
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Passa·se i
cada ptrtido a ~ seja a presidência ou vice-~uci& de
cada uma das Comissões Pet'1DI.1Jft'!tes
ORDEMp<)DIA
o póDcípio da propo«ioaalida. citado oo artigo que o SeItem 1:
nado<
Jider meocioaou. ~ levado adiante. Dilo apenas
Discussio. em lllmO lÍIIiCO. do Projeto de Lei da
para se cooferir popa:cicnalidade adequada na participação das
Câm.ua rf' 216. de 1993 (n• 3569193. IUl Casa de origem). que dispõe sobm o trabdJo. o estudo e a reintc.- Comissl';es, mas iuclusi.ve na dimçio das Comissões. Hi de convir
gmç:ão social do condc:mdo e di outtas providências, o Senador líder do PMDB- c aqui convoco ta.mtém o testCIDUilbo
da liderança do PFL. do PSDB. do PTB. de todos "' puti<lçs IUl
tendo
_
Casa. iDclusive do PP e do PTB. que tém o mesmo D'Úmero de SeParecer sob u• 231. de 1994. da Canissio
n.ado«s do Partido dos T,.balb:oc~or<s - que. ao se c:a!SOiidar esse
- de Asr;uutos Sociais. favodveL com EmeDda
tesultado. está-se. em verdade. deixando de lado um equih"brio que
D0 l..CAS, que i.pRSmt&..
seria saudável para "' propósitos de democralizaçio e pnlic:a do
À matéria Dio foram apresentadas emendas pen.nle a Mesa S...OO Feden.J.
DO prazo ~gimenul
No âmbito de cada uma das Comissões. ~mos nquere:r a leiEm discussão o projeto,. em rumo único. (Pmsa.)
tura da Ata. eoaforme a sugestio do Presidente. Mas sabemos que
~ao havendo quem peça a palavra. eoce:ro a discussão.
alguns dos itens seri mesmo impossfvcl aos presidentes de cada
A votação ftca adiada por falta de quorum.
comisslo t!!-los ali. Ali1s. os ~identes eleitos desta forma. e:m.
que Dio houve registro taquigd.fic:o. nio houve gmvaçio, esWio
O SR. PRESIDENTE (looé Samey) -Item l:
cioml.j

ss.
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em condição efeliva de set= os julgado<es da própria eleição?
Não seria mais saudável. mais adequado. que =lmeDie fosse efe.
1Uada aava eleição. pa.a que nãO poimsse dl!vida alguma? Se essa
decisão da Picsidêacia c dos partidos for defmiliva. a ÚIÜCa coisa
que posso fazer~ registzu que o Scoado Fcdelal esrá deixando de
levarem couta a~ devida.
Ainda quero àwDar a·~ pora allm Úl<r0 SR. PRESIDENTE (J~ Samey) -Salado<EduatdoSu.
plicy. pediria a eoopençiD de V. Ex". Sei que a miDba função é dificil e não quelt' parecer inb2nsigente~ mas o art.. 401 do nosso
Regimento diz que ''neobum Seuado< poderá falar. na mesma sessão. som: questio de otdem ji resolvida pela P!esidência.'". Esse
artigo visa justamente a que Dão se prolooguem discussões na

mesma. sesSão que vecbam a pxe}ldicar O

ancfamer!lo

dos

uaba~

lhos.
Pediria a V. Ex... que é velho parlamentar e que tem colabotado tanto com a Mesa. que encerrasse suas ponderações. de
maneira. que pudéssemos cumprir o Regimemo.. Como eu disse
a V. Ex•. a Presidência não tomou neMuma dccislo porque ela
não tem qualquer competéncia. pa:a interferir DeSte assunto. já
que ele se esgota quando a CODlUilic:açio dos I.ldetes chegam e

são lidas na. Mesa.
V. &•me~mas ca peçoçeus asuacolabcnçio
O SR. EDUARDO SUPLICV- O que
apda.
~Jos6 Saincy. ~ccrtndit'-lo. Mts V.Ex•tem competlacia P<'fi1ica pora fo= com que os poltidco.DCSI&
observem o
fato. E o pmlelo esrá u açio do l'zesideme Luis Eduaido Maga·
lhães. qamdo proauco assegurar que a Prrii'nri• d& Comissio
de Agri<:ullmll fosse dada 10 Puúdo dosTpM!boclcw.s.Ele poderia não estar lá. poderia Dio ter dialogado cem quaisqlerdos pmidos. entmauto, o fez. usaudo de sua caDpet&lcia. de sua
attibuiçio poliôc:a.
Mas outro fato que quem aqui eoloclr. pua alllc:luir. rcf-.
se à impcx1iDcia da sugeslio que foanulei. ua semma passad&. e
que goslma fosse submetida aos 81 5Js. Sa!adores. Que levem
em coul& o JllO"'"'jrnenlo que existe boje uos ásfao de lusúça do
Pais: o sorteio. o IOdlzio. dos Sts. Ministros pora fimdalarem
c:auo ..Jarotcs de~ a 6m de que se IO!Iha isuaJ pàDcit:ío de
isooomia. de iseuçõo.Pooque se faz rodizio"""' Ministros? Pan.
não se ...., atêblrindo ao ministro - d e matiria da qual se
poderi& diz=.''Ah. disto ele euteude; llisto bave<i ci1vidas. ou problemas. ou muita ptCSSio... Ou: "lfi as :maicfts dffinzld•des para
que este ministro relate esta martria'~ <D.. ao c:c:D:IÉiO:' ''Este DJi..

"""""'me
c-.

nistto poderia Dia .... iseuçio,.,.. - · · Pan. cliJ:imir se!IJIX"
qualquer dtlvida desoc tipo. faz· se o SIOdeio.
Sr. Plcsidenle. para que. DeSta Casa se ICDba o JllO"'"'jmen•o
mais isemo na esc:clha dos J;.elatares. propus o scGeio e o rodizio.
Alguns Seuadores podeDo a:gumenl&r que. p<raemplo. haveudo
uma. matéria onde fosse a Frio c:oahccimcllto mu:ilo gtiDde na
áreli. da investigaÇio polic:ial. mtnralmenre podc:r.-.ia designar o
Senador Romeu Toma. JlOOIUC S. Ea" couheee este &SSIIIIIO. Mas
será que não sc::ria mais adequado. ó:mocc'riro e isento haver scm-

1"" o processo de rodizio?

O Sr.. Ney §ngmm•- V. &-me petmi!eumaparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY -Ouço V. Ea"com"""""
O Sr. Ney s ........ - V. Ea" estava falmdo da plOSido!acia

das canissões
O
suuto.

SR. EDUARDO SUPLICY- Ag:D possei pua outro as-

O Sr. Ney Snassnn•- Pcrdio. pensei que V.. Ex• estava t:DI.·
taDdo do roclfziõ na-prcsidêttcia das comissões
O SR. EDUARDO SUPUCY- Falo do SC<Ieio dos Ie!atom das matérias em cada canissio pezmanente - uma ~
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que deixei ~ ""'semaua passada. para que todos os Srn.
SeuadoteS rellelissema=peilo.
Eza o que .. âoba. dize<, Sr. PiesideuiC.
O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samey)- Com a palavt:l o S..
uador Ademir Andzade. que f'aWt eomo Lider. V. Ex" dispõe de
20milmto&.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Uder. Sem
~visão do OOido<.)- Sr. Plesideule, não p«eisam usar dos 20 mi·
uutos.

Quero dize< que falo pelo meu Partido e gosta<ia dC <OIIhea:r
o ca:n.porta.ment de V. Ex* se estivesse no meu lugar. hoje. oeste
pleDário. como úni<:o membro e Lider desse mesmo Partido. e 00.
servasse o co••q• .. ,,,,...,.o CJIC adotam os grandes Pa1tidos em •
lação aos JlOCIUCIIO"o aqui.
V. Ex" lemsido elmo. de um lado. e tem tido uma açio exttemameale pooiâw D<SIC Scoado Fodenl DO tocaule 1 questio da
!""SODÇa e ~ quando eolqca. delDOCilltieameme. a questip
das viagens irtemac'imWs que OSeDado faz; mas. por outro lado.
V. Ea"pemlileoque acoutec:eu aqui ua eleição dapm<idónciae da
vicc--presidência das oomissões
Não teuho meias polavDs. como o Seuado< Eduaido Suplicy.
O que bmvc nesta Casa. Sr. Presidente. foi uma fi2ude. e essa
fraude teri obri~ que .... ctrrigida
impossível ~ ao questicamo que Foi feiro aqui pelo Seaador
Eduatdo Suplicy. Nio bouve eleiçio. Dio houve absolutametie
nada! o que houve foi um entendjmentg de algaDS .lídelcs cíos
maiolos putidos. uum 101a1 dmwpeilo aos tidem; dos pa;lidos
me!JOieS. O PP Dão foi COilSDitado. o PPS também não. o PL não
foi CO"S"Jtado e D6s não fomos. E isso D6s não vamos admitir nes-ta Casa. N6s vamos bágarpelos I10SSOS sjjreilcs. Sr. Plesideule!
Não bouve absolulameDIC ueubuma "'suJmdade ua eleiçio
da presidêacia e vice das eomiss3es. o que teri qúe =feiro uova·
IDCJllC, porque eleiçio que Dio tem ccuvoc:açio, eleição queoãç
1em ala, eleiçio que Dio 1em eüJia dC vol&çio. Dia ~ e!eiçio. E
impossível r...:cbe<mcO aqui como coisa prool&. presideule e vioe~ de todas essas c:omissi5es,. sem seimOS c:uvidos nem es--

-é

cutados.
Apesar de $C11DOS Lider da 1IÓ$.J"ÓPliiS· sabemOs que o Regi-

meuo dabelec:e, pómeiro. pua ~haja as incficaÇ'hs nas comjs..
sões pu.fan.mtaieS. que terJba havido mmiio dos Ude:es- coisa
que nãO bouve. O meu Partido 1em dois advogados "'"'lh•udo.
fazendo mn rec::m:so ao~ Tribunal FcdeD.l e oatm n:cmso à
CarDssiD de Omiimiçio lusúça e C.!aclarri• pua defeiJII..- OSressesda ideologiaqueopovoque -elegeu euviou • esta Casa.
Somos apeuas um Seuadcx. Mas o PSB já fez dois Semdo=.
IS Deputadoo fedenis. e 1e111 uma ideologia muito mais fiime e
cc:misteo.te com a opiDião pública do que mesmo a de detmnimdos J!I3Ddes poltidco. que l&n pessoas """' idéias
diversas e não teSpeit&m sequer as idéias do seu putido..
Enlio. ~ ptoeiso ... respi:iO p<r todos DCsta Casa. Estamos
nos seoDndo dcsrespeitaclos. dcsc:oasider&dos. e coisas COIIXJ as
que acoarocenm aqui oa última sessao lião podem""""'"""'· por·
que mancham o Senado Fede:cd.- Se queremos fazer c::erto, vamos
f=· Terli que haver uovas ....W.S ms eomiss3es. Podem aio! ser
homologados os resullallos que estio aqui. Mas cada S=dcr vai
ter o direilo de votar e escolher aquele que ele quer para peside:nte, pua vice. cu de vaar em brmco. ou nulo. E não o que acaa.teccu aqu~ Ti& ou quatro Hcl=s de partidos. combimdos,
dcciditam quem_ seria o prcsidel1te e os dois vice-p:e&idcutes e passaDm o resultado pua a impr=sa sem que neahuma eleiçio tivesse havido nesta Casa..
Tenho admirado a Ria açio Da <:C>UWçlio dos lnbalhos dma
Casa.. Sr. Presidente. e c:rcio que V. Ex.• deve tanar putido nesta

c:ompld""""'•
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ridadcs como essa.. fraudes como esSI: acooreeercm no Senado

Fcdcral.

Era o que eu tiDha a dizer. Sr. Presidente. esperando que esses
erros cometidos sejam corrigidos. (Muito bem!)
O SR. JÁDER BARBALHO - SL Presidellle. poço a pala.
vra para uma questlo de ordem.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - Tom a palavn. por 05
minutos. o Senador Jáder Barb&Ibo. para umaquestiode Oldc:m.
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Pata uma qucslão
de ordem. Sem revisão do ondor.) -Sr. Presidcmc.. gos~ que a
Presidéncia do Senado resolvesse a questlo de ordem t!:lativa aos
blocos parlamenwes da maioria -e da miDoria. e sObre as lidenn-ças nesta Casa.
Temos assistido a prom1nciameD1os como o que Toi feiiD bá
pouco c que me ;:arccem de grande injustiça paa com as lidennças dos partidos com asseoto ocsta Casa. Eu mesmo tive a oportu·
Ilidade. na semana pusada, ele procutar lide= dos ditos pcqueoos
portidos pom ...tarda .,_içio das comissões.
Ouvi. há pcuco, dizerem ~~~ que se faltou com a ética. e eu
não coasigo VísJumbnr oode a 6tica pma ter faltado DO que diz
respeito 1 composição das comissões: ao CO!Iririo, os portidos
maiores cbegar.am a ofCJ:UlCl' lugares DU ccmissles tkDicas pUa
~topo< porte dos ditos- insislo- pcquooos partidos.
Gostaria.. Sr. Presideme. consideimdo o fato de que sou um
Seaador noVo nesta Casa e que evideatemcnte teabo que aprender
muito com os que aqui ji estio. que V. Exa pudesse me infOJm.U,
dirimindo a qJCstio de ordem. solxe as lideranças poHticas com
asseuiD no Senado Federal. pois nio c:::omiso encoa.ttar uma equa...
çlo para o estabelecido oo T!!ulo IV do Regimelilo !Demo. que
fa.la que. pua a fonnaçio de bloco partidúio bi occessim.de .
O SR. PRESIDENTE (~ Samey)- Pua que a Mesa possa decidir. ped~iiia a .v. Ex• que citasse o artigo do Regimcnlo.
O SR. JADER BARBALHO- Tnra-se do art. 61 do RegimCDlO. e do Titulo de que faz pule. sr~ Pmsideme.
Veja bem. ~i hi pouco o Secador Ademir Andrade. Uder
do PSB nesta Casa. falar de privil<!gioo doa Hderea dos partidos
~- Nio sei onde esti o privi!qpo doa Udet<s dos partidos
maiores. pmque eu. pam ser Uder do meu Partido. fui escàhido
pelos membros do meu Partido com. asseDio uesta Casa- posso al6
ser dostd!lido da mil:!h.a Lidamça;- ocsta Casa.
Privilegiado é quem ~ líder de si próprio. escolhe a si próprio
e não pode sequer ser destituído da lide:mç:a; é quem pode ex.erua plenitude. a lid<ncça. igual aos Hclet<s dos demais pan;.
dos. Enlio, Dia consiso vislumbnr oode hl o privilégio.
Privilégio~ é ser I ider de si proprio. S.: PreMcute.
E gostaria que a Mesa pudesse nos edarecer sobm esta. composiçio: é possível haver um lí~ de um partido de .apc:nas um Se-n.ador com assenro oest.a C.asa? E obrigatória a foonaçio de bloco
parti<Urio? Porque cada putido. para indicar um vie&-Uder tem
que possuir. no miliimo. ti& pariamenlare:s. Questio de ética é
S<mJl"' relevautt. Peço desoulpu, mas fico pnooc:upado quando
Clisrutimos questões que abordam privilégi01 e peoso que. na ver~
dado, privilégio é ser lider de si proprio.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Algum dos Srs. Sena·
dores deseja contraditar a queslio de ordem?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sim. Sr. Presidette. ·

=·
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questlo, interferindo seriamente para aio deixar que alguns lideres
sejam os dooos da voor.ade deSlC Senado Fcdenl A opinião. a
vooa.ade e o direito de todos~m que ser aquí respeitados- e. acima
de b.JCio, têm que ser respeitados o Regimento IDtemo desta Casa e
a Coostiwição deste País. Este 6 o nosso dever.
Estcu falando como Líder do meu Partido e podem ter certeza de que nio me calarei em nenhum momento enquanto inegub.-

O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- C<>acedo a palavn ao
nobn: Senada EWI!do Suplicy.para
O SR. EDUARDO SUPLICV (PT.SP. Pata cooll:lditar.
Som revisio doa>do<.)- Sr. PresideDI<. aqueslão levanwla pelo
Senada Jáder Barbalho 1100 ,..,.., ao início da legislalur.l passada quando, em 1991. aqui chegando. observei que o RegimentD
Tnttmo do Senado Fedetal c:onferia lidamça aos partidos com
quatto ou mais senadores. c:abeDdo aos putidos que tivessem essa
liderança um gabinete de líder e. coaseqileolemente, vantagens administrativas e número de fuDcionários paticameute igual .ao gabinete normal de um seuador.
Em ditlogo com os demais lideres e com a Mesa propus que
o partido com menos de qumo scmdores. inclusive .aqueles com
apenas uma representaçlo. pudesse ter. regimentall::ocntc. direito i
lidetaoça. sem qualquer vantagem a.dmin.istntivL Isso foi coosiderado de bom senso, • qx,c.. .... e considero assim ainda válido porque tiDhamos dois ptrtidos. o Socialista Brasileiro e o dos Tnbalha<ic:Rs, com apenas um representante: o Senador Iosé Paulo
Bisai e eu. Hoje. temôS o PSB. com O Seoador Ademir Andnde; o
PPS_. tom o Senador Roberto Freire; e o PL, com o Senador Ro-

"'"'*""'"·

me\IThmi: --

V amos: supor que oc:om. um fato político da mairx importin.
cia para o PI.- Então. seriã assegurado o direito ao Líder Senador
ROllXU T uma de aqui expm;sar o seu ponto de vista a qualquer
momen10. Foi assim ooa:qneadendo. que os demais lideres coo.cordamm que bwvesse a modific:açlo DO RegimentD de tal mmeita que para um partido IDCDCX' se assegumia. regim.entahneme. o
~ito i lidennça, o que significa1, incJu.sive. a pm;ença do líder
do PT e do PSB nas reuniões elos lideres, sem qualquer vantagem
adiniDistrativa.
Se não me engaDO. 10 loogo da legislalura aquele lúnite de
quatto foi ba.ix.ado pua l.1'is seoadares. Mas foi essa a razio para
se caúerir aos partidos roe:aoru, inclusive aos de um SCDador a.peDaS, O~ito regimenlal de ter a Iidcnnça sem ter a vantagem adtninistniivã, a~ para ~-e ido houvesse procedimento antes
oconido. qual seja. o de senador msolver fomilr bancada de um
senador apenas pu:a ter a vantagem administrativa da 1icferaDça..
Por isso se conferiu someme a vantagem regimemal.
Se V. Exa petg~~Dbr ao5 meus colegas. saber'- que poucas vezes usei da vamagem zegiuiea.tal; SCIIlpR procuro me ~ e
ranmente: uso do direito da p.lavracomo lider.a Diose:rnuma cirCUDStirlcia cxcepcicm.l como a de boje. em que senti muiiO a vootade de CXpress:ar metl pM!S"lDeGID. paD e:seWcccr O bist6rico do
que est1 no RegimealO Intemo.
O Sr. Jáõtr Barb.lho- Eu seu um ínicianle e preciso des-

sas infoaDOÇÕ<$.
O SR. EDUARDO SUPLICV- Pemúta·me apenas uma ex·
plicoçio pessoal: ~falei a palavn "ética" foi no SCDIÍdopara ser mais pmciso- de «:. puúdo& m:aioa::s desta Casa serem
mais eGUinimes pua com os putidos meoon::s e levarem em coota
a proporcionalidade putidúia. PemJita..me. entio. substituir a J*·
lavra "ética" por "equanimidldc.•' Quem sabe. possam os partidos
maiOles ser mais cquio.imes da p;óxima vez.. Eu gostaria que o
fossem desde agoa. com a :DOVa e1eiçio de cada uma das direções
das comissões peml'Dr'Df.es.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Nobte Senador Jáder
Barbalbo. peço a V. Ex_& que formule sua questão de ordem por-escrito e a envie :l Mesa. uma vez que o &S$UD.to ~me deüca.do
e diz respeito ao bom fuDCÍom.JDC:D.o da Casa. E desejo nosso que
tenhamos um exc::elenle- enttndil!W':DIO entm as diversas lideraDças,
e R:Ceb& as palavras do Seaad« Eàwdo Suplicy assim como as
do Senador Momir AndiOde como uma exCXUÇio aos 1ld=s. de
modo eles possam. em conjm<o. ""''"" dOcidir ...OS questões
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que sio polémicas. E a Mesa. de posse da qucsllo de ordem levan- trição aO uso de filmo em teci.mos fechados de uso píblico. em
tada px-V. r.x•. vai, natur.tlmcnte, aprofuodar a. maléria. pedindo a veíc:olos de transporte coletivo e dá cutras pmvid6Dcias. teDcio
Pam:er favor.lveL sob il"287,de 1994,da ComissJo
sua as.5eS$01Õa que of~ pamcer. e deciciirt a ~estão oa forma
-de "--ntos Soelolo
do Regimento. visando. so~do. o interesse e a boa harmonia
numa Casa como i. o Senado Federal. Peço a c~ de V.
Ex" nesse sentido.
O SR. JÁDER BARBALHO- Eu aenviuel Sr. Presidellle.
-2O SR. PRESIDENTE (José Suney)- Mlito obrigado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 118. DE 1994
Ainda hi oradcxos inscritos.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcâmara. (PauDiscussi.o, em tmno únicO. do Projeco de: Lei da Cimua no
sa)
!IS, de 1994 (n• 3.692193. na Casa de origem). que dispõe sobro a
A palavra esti facuhada aos Srs. Senadores. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavt:a. a ~sidência vãi. eocemr obriga<oriedade de realízaçJo do eume DNA na rede hospilalar

públic:a,lCDdo
a sessio.Nada mais havendo a tr.IW', a~ vú eDc:Cmr os ta·
ParocerfavcriveL sob n"319. de 1994. daComissJo
balbos, designando pua a sessio Oi'diDâria de mwlhi. a seguin1e
-de~ Sociais.
ORDEMDODIA

-l-

O SR. PRESIDENTE (José Somey)- Esli eucamla a ses-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 19, DE 1994

Disalssio. em bJmo único. do Projeto de Lei~ c~ U
19.de 1994 (o"IS6/91, na Cosa de origem). que dispõe sobre res0

sio.

Ata da toa Sessão, em 3 de março de 1995
1a Sessão"Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência do Sr. José Samey
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE
DORES:

PRESENTES ÓS !;JIS. SENA·

Ademi.r Andlade.- ~andre Costa- Antõnio V aliada=Beni V eras-~ Caim!!- Coutinho JOQlC- Cuoha LimaEduardo Suplicy - E1cio Alvares - Ftancelino Pereila- Gerson
Camata - 1.osapàat Marinho -José Airuda - José Suncy - Lcomar Quinianilbe. - Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor Junior
- Osmar Dias - Roberto Requiio- ROmeu Tu:00a. ---vãlmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 22 Sts. Se~. Havendo número
regimental. declaro aberta~ sessão. ·
Sob a proteção de Deus. iniciamos nOsSoS if.ioolbos.Sobre a mesa. requerimcnro que ser.i lido pelo Sr. 1° SecretáriO em-exercido. Sr. ADIÔnio Carlos Vala.d:mJs.

É licb o seguinte
REQUERIMENTO N" 230, DE 1995 .
Requeiro. nOs ten::iioS do art. 13. § 1° do Regimento lntemo desta Casa. que sejam considerados como licença autorizada os dias 6. 9. 13.
20. 23, 27. 30 do mês de janeiro.
em virtude de estar tratando de assuntos partidários no meu
Estado. Esclareço que no dia 1° de janeiro estive presente na
posse do Exm., Sr. Presidente da República e no dia 2 participei dos trabalhos da Casa. Ressalto que nestas datas o setor competente atnbui-me ausência. pelo que peço a devida
retificação.

ro.

·. ...: Sala das Sessões, 3 de nwço de 1995.- Senadoc Coutinho

Jorge.

.

O SR. PRESIDENTE (José Suncy)- A votação da matéria fica adíada Por falta ôe qilorilm.
- A Pmsidêoc::ia recebeu o DiversoS n° 34195 referetue ao Ofício ri.0 121.=de 1995. do Gõvetno do Estado00 Rio de Janeiro. solicitando proDUnciamento da Comissão- de Assuotos Econômicos
qUaDto à queslio do limite paza a emissão. peJos Estados. de títUlos de sua dívida mobiliária, reportada "" Resolução n• 11. de
1994, do Sensdo FederaL
o expediente sem despocbado àquele ágio téoWco para

exame.
É o seguinte o expediente recebido:

DIVERSOS N' 34, DE 1995
OFÍCIO GG-N" 127/95
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
Excelentíssimo Senhor ~idente,
Com vistas ao esclarecimento de dúvidas existentes sobre o
exalO alcance de diploma legal editado por esse Órgão, vimos solicitar a Vossa Excelência seu pronunciamento oficiaL por meio de
sua Comissão de Assumas Ecooômicos. quaniO à matéria adiante
apreseiuada.
A questão tem origem no artigo 52 da Constituição Federal,
o qual. ao defmir a competência privatiza do Senado Fedeial, assim dispõe em seus incisos VD e IX.:
"Art 52 Compete privativamente ao Senado Federal:
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cional. Nos demais casos. a emissão que s,-: cataelerize com mera
rolagem é processada diretamente junto ao Banco Central do 813.sil. a quem compete unicamente fiscalizar a instrução do processo
e a observância do limite do artigo 4°, cos termos do artigo 18 da
mesma Resolução n° 11:

vn -

dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédiros externo e interno . da

União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Públioo Federal;

''Art. 18. As operações de crédito interno. dentro
dos limites eslabelecidos no art. 4°, serão autorizadas
pelo Banco Central do Brasil. em processo instruído
com a documentação conslaDte do art. 13."

---------------·--·--IX - estabelecer limites globais e condições para
o montante da dívida mobiliária dos Estados. do DistritoFederal e dos MuniCípios."
No exercício da competência privativa que lhe asSegura a

ConstituiÇão o Senado Fedexal efetivameote editou, em 31 de_ janeiro de 1994. a Resolução D0 11. dispondo sobre as operaçOes de
cr6dito interno e externo dos Estados. Distrito Federal, MunicípioS
e sua autarquias. inclusive coocessão de garantias. seus limites e
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Ocorre que. à medida do vencimento. em cada ano, dos títulos de sua emissão, CSlt: Estado vem tendo de proceder à chamada
''liquidação efetiva" de parte deles. na forma prevista no artigo lP
da Resoluçjo CMN n• 2.0SI/94. combiDado can • Cláusula 'lJY'
do modelo de contrato aprovado pela Cm::ular BCB D 0 2.428/94.

condições de autorização.

Em verdade. esses uoml21.ivos. ao estabelecerem o ~coto a

Interessa mais de perto, no caso. a questão do limite para a
emissão. pelos Estados. de títulos de sua dívida mobiliária. que são
considerados pelo artigo 1°, § 2... da Resolução D0 -11 cOOlO mõdalidade de "financiamento oo empréstimo"~ ficando abrangidos pelo
limite para a reWzaçio de operações de cr6dito interno.

ser- observado para efeito de ''troca" de tículos da dívida pública estadual por LBCs. com vistas a sua colocação no tnereado. exigem
!L ''liquidação efeliva de paroela dos titulas públicos estaduais YÍD·
ctiJadÕs" à opemção. ApenaS em vi:rrude dessas opêr.1ÇÕes, este Estado já procedeu à efetiva liquidação de mais de RS
192000.000.00. conforme demonstrativo anexo.

Na sistemática da Resolução o<> 11. esse limite. por sua vez.
é fiXado pelo artigo 4°. inciso L que assim dispõe:

Entende este Estado. não obstante. que esse montante se incocporou automatic:a.meo.te a seu limite de emissão de títulos. i
"Art. 4° As opernções de crédito interno e exEemO vista do ~o no artigo 4°, inciso I. da Resolução n° 11, sendodos Estados. do Distrito Federal. dos Munidpios e de lhe facultado emitÍr novos títulos estaduais, sem que dai deooo:a
suas autarquias. inclusive a concessão de qmiiSqUer ga. qualquer elevação-de sua dívida..
rantias, observarão os seguintes limites:
-Entretanto, dúvidas vêm sendo suscitadas sobre o exalo ai~
I - o nionJ.ãQ-re i;loóal das operações realizadas em cance do dispositivo em qtfestão. existindo ioterpretações no sentido de que- o J..imit:e estabelecido pelo Senado Federal por
um exercido fmanceiro Dão" podetá ultrapassar o valor
dos dispêndios com amortizações. juros e demais encar~ intermédio da Resolução n° 11 estaria sujeito à resolução baixada
gos de dívida vencida e vendvel no ano. efetivamente pelo Conselho Monetário Nacional quanto à troca de títulos estapagos e a ~gar. considerados os critérios de rolagem. vi~ duais por títulos federais, ainda que o estabelecimento de limites
de endivklamento dos Estados seja da competência privatiza do
gentes para a dívida mobiliária e para o endividamento
extemo, atualizados monetariamente. ou vinte por cento Senado Fedctal DOS tomlOS do artigo 52 da Constituição, acima
da ~ liquida Real o que for maior."

No caso específico deste Estado. "o valor dos cfispêodios
com amoitizações, juros e demais enCargos da dívida'' é superior a
''vinte por cento dá Receita Líquida Real", confonne defmida pela
Resolução n° 11. pteValecendo. portanro. para efeito da âi:f'iDiçâà
do seu liJriito de~ de opernções de crédito.
Por essa :razio. qualquer dispêndio realizado por este Estado
com "amortizações. juros e demais eucargos da dívida vencida e
vencível no ano efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios de rolagem vigentes para a dívida mobiliária" é automática e
imediatamente incorporado no limite de tealização de operações
de ctédito do respectivo ano. Com efeiro, a 1"8tio do citado artigo
4°, inciso l parece ser a viabilizar para os Estuios a mera rolagem
de sua dívida. com a continuada substibl:ição de títulos velhos por
títulos novos, o que não chega a representar o1ajoraçio efetivi da
dívida.
Apenas se e quaodo se faz necessária i etev~ temporária
de limites. é que se toma. obrigatória, nos termos dos artigos 1O e
18. parágrafo único. da Resoluçio n"' 11. a prêvia obtenção de autorização específica do Senado Federal. sempre em car.íter excep-

transcri1o.

Natutal....,.., o efeito pdlico dessa imeqnetação seria o de
impedir a simples rolagem da dívida dos Estados. forçando uma
Ieduçio contíwa do endividamento, sem apoio na Resolução o_o
II e oom sérias implicações pam as 6Danças públicos eswtwús. E
o que já oconendo com eâe Estado, cuja divida, ~ncia da
exigência de liquidação efetiva consta±ite da Resolução CMN n°
2.Q81, foi reduzida em mais de RS 192.000.000.00. J:Opila-se. mdependeatemenre de sua situação finaDceiril. que não compata tamap
nha OOil:lpreSsão, especialmeDf.e na atual fase de transição
ado:rlnisttativa.
Por essas IUÕCS, vimos submeter à a.pm:iaç.ã& de Vossa
ExCelência essa questão, reiterando a solicitação de procwnciamento oficial do Senado Federal sobre a matéria. que é do mais
alto inte~sse para este Estado e para a boa ordem de suas fmanç:as_
Aproveitamos o ensejo pua renovar a Vossa Excelência os
nossos protestos de· mais .alta estima e___consideração. - MarceDo
Alencar, Governador do Estado.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Há oradores inseri-

tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. (Pausa)
Concedo a palavta ao nobre Senador V aimlr CampelO:
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. não são
raras as vezes em que ocupei a uibuna desta Casa para discursar
sobre o tema da Educação. Já nesta Legislawra. tive a oportunidade de enfocar o problema do estudante que enfrenta graves dificuldades de locomoção em rosca do ensino.
.
Hoje. ao mesmo tempo em que analiso a que~ ·do aumen-

to das mensalidades escolares. quero também enfatizar a problemática da má qualidade dO ensino. O Diário Ofk:ial de ontem
troUxe a Medida Provisória n° 932. que dispõe sobre a fixação das
mensalidades escolares, permitindo. inclusive. o repasse de custos
ao usuário. indicando, na ptática. que as mensalidades poderão ser
reajustadas acima da inflação.

Março de 1995

t•rtd'11; ..,jv.•i ·li•t' ..._-::t-: ntomt;!J•,.·:!~ .•ura"l~'i
de -;implcs mwl(ll·r:t~ t •'11.íl"·i...:. ··~t··!.ml a hhlihrhr a li-:;.·a!;J'l.dn
federal. COl dt'''~l'lC'•tl•• ,I_,-; ·•1 ,.. ,., •' -,•,;·it'(><; <iU'~ 11 n,,\'.-1TJ" •·~r-i
deix::mdode fa,~"rr-•raho;n; .. -., f,q ·.. ~~-ur-o;:l•<:.
Sr.

Prc<>ilk'l\1~. ~~

I.crci ~~~!IIli.'..~ ~:!'''"' 1, .., ..,\ -ll'' 11tno:ia du Jo>r'lal di) nr:. ...il.
confirmada p.:-ll1 l';~ ;,i:rl' .:·.· t irn c,,!,····~- r·!r:l c•,nht···in•~"11<' •' 1
Casa.
r:..'f.-Mini<>tm t!a l'3 't!n·.l:• ,,,nfilttta Cl•num·t·• .!(• .f~J.
P ~"!. ~.1ini-;tto da l:~,,('mla. ('iro (;,ll,l('S. l"<lltfir·
nltlU. t>Jol('rto. }!J•~ ,1·~ !'tt"\la.!,r:ts ;a.iOJ•at::Hil, lmp''·'t'' dt•
Renda. ··t:las ntir ..:a l'i.I~U:'!-11! l'!11 t't''tlav), 1: um .tt,·•ur
do". disse Ci11, a<• .J .. ; t~al •''' Rra<;il. i'''r t•!!t•f,-na·. h!:•ndo de (.'amltrid~c u:t. ',\ \. ",\s montad.>m'> '-:l' h.:nd'it·i.ttu
de ;l'tma'i l·in;oC'r;t.'\S d:t IC'.gi.,;-b,;:io, l'"';,o ;ts n•gt'l'i dt• ~-~~~
to de \rnDSferênda. 1-:!'nlt''iS;I:OO <.!e lm;m<: C ra~:unt"ntfl dt•
roy:dtit.-s. p:n-a t\'<hii'<O lut·n• e nri•J rct·plhcr illlp:,S!o"'~

Ciw ahtiu gucl!a t't'Iltra a-: tt:._mta'l••r:.,s. 11•' <1J\fl rxtss.ld••.
Sabemos que existem no Pais instituições particulareS de
qu-illld<• 1;.•dn:riu •.k .~:'·<; p;~r;t ~(<~-;a alí,Jtl••i-t tlt• in'l'"'l 1
ensino idôneas e que merecem toda a consideração do usuário por
ção J,,, •:<'~n~;. ·J•:.:i~.-•. ' J.\ :'1:''-i'>t.l rt•J,, atu:•l ( ;,, .. ,.!,!•'não se descuidar da qualidade do ensino. P~m. o que mais se
Um !._·v:t.ntal!'t'll!t• ,,htit\;) f'ICio JB c ruhlkad" t'.\
apresenta diante de nós são escolas sem a n:iínima condição de
cUi\";\tl til' •.•ttiCll' n··l,-tr:t IJil<' ~-: r·ti:•·:;!':ti~ n .. -;,1·t·l··:·· ....
funcion.an1en!o. Deixam -raltar- o material essencial às aulas, não
pntk-aP::::-ntc. n?i•" f'::f:"''-:<m h·•r,st,, ·1~ !{o::•.ia <'lll !Y~3 ,.
proporcionam ambiente adequado aos alunos. sem considerar o
1994. O c-~tu•.lt) n:-v-da que~ H XI'~ a fk'no·r·!l :'l.h:l••r-:,
despreparo dos prof1Ssionais.
por ex~·mplo. ().i•• n .. ·,>!lwram !t~nhum • "1!1:•--.l cm 'R
Com essa Medida Provisória. o J.Uj.lste das mensalidades
em9J.
·
esctllares será uma realidade absoluta e. apesar disso. nenhuma ouA Autt•!atil'la. "'·h•1ldinf! ·t~,,· ...·:·.,,:t•''''"·' ;!. \',,lf..;.
tra medida roi adotada para obrigar as instituições de ensino a me·•..u,:.en c ti'0:J. ~~-:1-! •ti. l'm l'N l. ~'''11•:Ht•' H;;;.;_~ uur! .• ilhorar a qualidade de seu produto. que é a transmissão do saber.
es de !H tiU!!! dPk:• mês. j::!!<:JI<'. t' nada m:ti...: ..• ,, !,w~''
Aplicam-se reajustes nas mensalidades esco~. mas não
dt) ann.
se cogita a problemática da qualidade do ensino. e isto é um grave
() lo,: 'o :!tlim; :.:rtltJ ,b:~ a t'!ar" t.!UC as. fi•· 'ti~ ·tdt~I':L.; =~·
erro. O govetno. no m~nto em que abre espaço para as escolas
ctllh•.•rn ~~u:.nrõ=t·· :: · ·: •ri:~. .. -: ..• ~-.,ntr:tr:t• 1·...: ~'""' ~ ~·:J~ !:tparticulares justificar os seUs custos e aplicar aumentos acima da
cros. e:~.a~·"s • ··ma ~·.:tio:- ·J-.· n....J·:\"'"·'" c ._. ..... ,~·tt-="\ · :··
inflação. deve também cobrar delas a garantia de um setviço metriNdri:lS.
.
lhor. dentro dos padrões exigidos por lei.
.
Sr. Presidente, sn e Srn. Senadores. nesta oportunidade.
Sr. Preside•lte. não \<'\1 k·r t•'lia a t\'r'ttagt·m. r.•'•i\1'' t•!a ~·
quero fazer uma sugestão às autoridades governamentais - seja longa. e não qucrn I"Ol~" h'mr•' de~ta C:~..o;a: m.:t<i yut•r•• d~h.o•r
por imermédio da Secretaria do Acompanhamento Ecooômico, do este regtstro: qualquer um de n1is. dd.:tJ;ios. $CnadtTrt.-'S <lll t'utJ<:i.•Ministéri~ãa. FazeD'da. ou da Secretaria de Diiei!o Econô~co. do
nários públicos. pessolls fisi ...·r~<> 1\l;l juridk.to:: úe lt'tlo ~· Br:1sil. 't'
Ministério da Justiça- para que exijam dos estabelecimentos esco- priltiCannos- atas desse 1ip-1 n<~ T,._nt?.tiva de h.JJihri:•mlt'·' o Fi~- •I,
lare~ pelo menos. o súprimento das necessidades que ac:abei de recertamente serem,~ punidos niio :-;,~pela Rct•c-ita FC'•Ie1~tl_ 'll:l'> t:\n,
latar. no momento em que lhes é facultado o din:itõ-de aumentar O bém Pc-la prt'1pria Ju-.ti\:!..
rreço de seus-serviços.
'
Portanto. Sr.J•re ... :Jt•:•!·~ ~ v.:-~-;~,)_o;w: :ti~~' o;•;-_j:l;,.;to" r·.·~
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
peito des;sa siruaç;"io. Por i.._~\,, p-:~,·,, a ·~·. E:-:~ <!HC' t•sta r<'Nlttagt'f!l
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra seja encaminhada à C't,mis:-:àv de- ('a'nU:tle.: Fi,l.:l!i:f.:u~·:lü. Jtl_!-=~·r•a·
.lObre Senador Antônio Carlos V~s.
- -do Federal. pnr:l :i~ p;-..wi;l,:;;d.T· :;>hi·ol';.~.
0 SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PP-SE. ProO Sr. 8ernarljo ('nhr<tl - p,~l"'t•:, ..•.me \'. Fx'" '.!r!l ap.'~flt•.
auncia o seguinte discurso. 'Sem revisãO do orador.) --Sr. Presi- m,bre Senad··.,','
dente. Sr-t; e Srs. Senadores. penso que nio deveria me -omitir
O SR. ANTÜ:~ !O(.' AJ<Lo-; \.' '•I. \U.\RES - C.•rKt•dn ,,
·lianle de fatos graves denunciados pela imprensa nacional rela- aparte a V. Ex... <;c-n:od1•r H•"•r•nfn' ·,;,, •_\.
onados rom o Imposto de Renda. que não está sendo pago pelas
O Sr. BM"nar,lo C:-.hr~ - . !:'• l1~r .-\nl,~,,li~• Carl''" \".,11,:
montadoras no País.
dares. no instante em •!U•' uma •!t·::t•"• •.· J··-~a gi:widadt· ~·l·,,,'\ m·~
É lamentável Sr. Presidente. Sõ e ST$. Senadotes. que em- ta Casa. é prOCt<;l) tc-tal~·~ <•a nwn-~- ;tl!o!uma'> r~<X"tlpar··....... v. ,~,··
presas de grande porte. empresaS multinacionais. qui
triuí- - re-lata Um (3:'\l dt• t'\'~~â<' J, ~1;1,:.1 ~~; .11 ~~-·:d:i p< •r nlt •nl.:'t<,Jt•r:,, •[UI' \h i·
to dinheiro do povo brasileiro, não sigam o exemplo de qualquer blam o lmpnslt) dt• Rl'll<.l.t. I'<'!PÍnu.•d·t p.:l•1 t':<·Mim<>tro da t:a.'t'll·
cidadão c:omum que. na sua alividade particular ~_empresarial. _da. O que quero t!il'c-r nm1 i~~, ,I ~)uais as r.:t'O"t'yüCnd:ls-: F.• n
paga em dia os seus impostos.
prlmeiiõlugar. J nt:ú'•~ri(, ~<~.'·.•;· ,\... , t•\ \Tinis1rO da rucnd.t 'l·
Minhas observações se devem a uma ampla reportagem pu- nha conh&·i;1tCntt• ...!i's'~ •Jl.!.l'·''•ll; .. •'\<'r<·kH~ Jo ,·an.:;p. ~c tinha.~·
blicada pelo Jomal do Brasil. edição de segunda-feira, 27 de fe- evidente tJUe S. Ex' ,ou•l'lt'U um <",,ht~· f"''T" ••mi.:;~(,, S•: ntío 1inh:~.
vereiro. em que o próprio ex-Ministro da Fazenda, Ciro Gomes. e agora llõl/. !SSt, U:l l'lllttiun.!o._:;ln J~· t:IÚ:l'll'p<~itag<..'!,H. V. ~~\' f.l.l'
confinna deo.üncias anteriormente feitas. pelo mesmo jornal, em re- muito bem em vedir tjUe :.1 Pn.><:1dência Jesta Casa enL·ar.•it:ht• a t\'·
portagem do dia anterior. Em resumo. o Sr. Ciro Gomes di~ o se- portagem à Comi~~iin de Fisra!i.l'.:.l\ii', c C.1ntrolt". ~n'a q~·t· nã•l fi.
guinte: "As m~ nunca pagaram um centavo. E um que perdida numa 'i-impJc.,; dt:mincia St'm pr;'vas. V. l :x~ l'Sci J_c
absurdo. Elas se beneficiam das zonas cinzentas da legislação."
parahéns nât) so.i a,, tr:vcr ,, ;r.:-:.unt,l ao t'nnhcómt•mo Jt,-: seu.;;. p;!·

ganham
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solit:ilar prn... idên~.·las da Presidência. Quem
dlnlJ)IITT•··nt.t; ·.,_·. i:x ' .."H:!·nadc-r A•,tônici Carl,•s Valladares, por sua
f""·

..1'

m.J.:-. 1.tln•t·.:m

l;'nl

'<1\",'i.l.

O-~!~ •..\ -;T:~}:'\1!0 C.\RLHS VAI,AUARES- Agradeço a
\ ,l·.:t'.

.

• •

·:r-,iJ~.,r

·;n,!h.ts p:!la'>nt'i, Sr. Pr\•sidente. gostaria de
iT ·1'\•T ~j•:c.: a l,,.,·~·ll:t i •:J::-..~.1. :t..;:-im (,'c)llltl é rigt')J'()Sa e age ac.:erta.! -:~:"nt,• .... -.:,,, ~ \r.!.l!l:i:• •::n•1um q•:c- 'i<ntt•ga imp.•Stt), agisse cnrn o
I!·- .ul\• t. ·l~·: r<), -erot nr :1ia~:1'' t âr'i~.·ri•nina\'ào, dentn• d•• k•i. contra
.. ..; ·:r,)t',l.i<lt' oi'. <.plt'. '·'').!L:Ild<) o pr1iprio jmnal c() ex-~limstl\1 da
• ;•.cn,, ,_ • ·•:~- .. •:·t·~:•rt:c, imptl~ttl-., plaii<:and,,, assin1. t:nmc pu•rr•'·• ;· ·1 r
.,.,,_,;_ • ;., •._!, r.! 1 c J'•:'•.to.;lcts vtgcmco; cnt nnssu Pais.
· .:· ,, ..• :. u•tb·t.tdii'~·t. Sr. !'re'õldentt·. :... tuttclllhri~;a<kl.
O ... t{. : .'{'::,.'>\JI'Et-iTE (Jo~ "iamey}- Pt•ço a V. hx~. St~
;:;· :,,r All!tn"u-\..'ati(N-V.ti:\Jal•:s. que fonnali.T.e a ~a pmposição
--: · -~mm~ n.•r:.m~•\t .• t. t:arn ,Ju:~ -.eja ••nc-aminh:tda :i. Ü'llllissão Uc

I - Responsável direlO por 60% dos impostos arrecadados no E.<>tado, apesar dos incentivos que este
con1.·edc. Adidonem-se m"ais lO a 15 pontos percenruais
de impostos decorrentes de atividades clarament'! derivadas (energia. telefone. refino de petrólc_o ell.'): _
2--- Responsável por aprnximadamcnte 60 mil
empregos c pelo pagamento de massa salanal estimada
cm RS 30 núlhõcslmês:
3 - Responsável pela sobrevivência de centenas
de micro, pequenas e médias empresas que gravitam em
tomo das indústrias Je maio!' pt'l1e. a partir dt> pnx:e.·;s••
de terceiri:.r.ação:
4- Respc:msável pela C"ontratação de grande volume de '>Ct'VÍÇ<lS na c-idade de Manaus (scgu:ronça. aJuguéis. saúde, alimentação. transporte. etc.) c ptlr
compras de materiais em centenas de lojas t'<ml~rciais
varejistas e atacadistas.

! :-. ·:di.r.:,·•:·,~·c~ . nt!t,k.·.

' n,,

U ,..,H. •. \:"'i'tõ,•iiO <.:ARLOS V.&.LADA.RJ-;S- Vc-íu n·quci•'· .1:t •l.').ÔI!:~IIIal. .-)r. P:e:>idt•I:lc • .\l•lit., clf'>ri~do.
Pi<.F.SUlEt~
(Jose Samcy) - <.:mit·t!dó palavr.t

(· .!-J''·

". r· •J• :· ':

n.

'·'" '· ,,.q~··:· r 'i:t ~!~' .~·N.

a·

(,:)-.f:\ll f)J,\S PRO,VU.\'C!A D/SCUR.'-,'0

QF. 1:. r~'!':n?I."fiUE .1 RFT//SÃO DO 0/üVJOR. SE&i
,"! ·,•(,',1(',\JlO J>(J.'lTf:;i'?.IOR."-fENTF:
{)SR. PRESII)I<~NTE (Jmé Samcy)- C'on1.-ed.n _a palavra
• • •v•l>:l!' <.;~_•n:Jdor Bt~1'l'l.mln Cahml.
G •m. :t ... H:r-~A'-lJ)O CABRAL (t'P-AM. J>n,nunt·ia ,, <>egdnte di~un;.l. Sem._n•-..isão d1l crrad1lt,)- Sr. Presidente. Sr"'> c
~;,-.;, ~na~hllc<:.. ('<:la Ca·•a 111uittl em hrcve viverá soh o :o;f~o das
•; ,,•ltadas ••ntcn.bs ~·tlll:"litu-.·itlmÚ<:.. Tenl1•~ ('l.'rlc.r.a d-e que ,;ma da<>
c'.'·•.:Jc-s. vánt:b,t'tlS ..Jc.<:.SI' a-.··n~rtx•imc-nl•' 1' 11ue ('>:tá V. E:~~:• a_gilil.an·l·\ ,...., ·~·" "'"~··~ : 1,,<! c-mu!ham a pauta de- nt''iSf)S trabalht'S para
·lll•:. nn rr•·•r::o•nto t>J'\(ll1nn•'· t!'õsa.,.emcnJas pns.c;am ser discuudas e
..,.,, rdas.
_
V, t::~.• tho.;pt",e de- um auxÜiar que fe'li C.·C'In'i-tÜ-Uíri!e e que
~·-·t:•. st!!ll düv,Ja i1t"JJhllmoi, J:;: alta t>licit=náa parã ajUdar V. Ex• na
.. , ·ndu..,_-~it' d~~.o.;..cs nahalhtl~. Refiro-me- a alguém qut> atualrnente
;-: '·· _,,,.,..,_.,.~., t;fl· P"kn iluminad(), está rt<:guardado na platéia obs·.·~·•·'· m;lc; i'ttÇt• •IU<;>·~w~~ d<' regi:;1rar o -;eu nt'me • ._,oe-x-Ministro Car-

·'"', l'-~;, ... ;iruink. •.it':-.t.'!llfX'P.htru funçi~es' de líder
V. 1;.\• ~'<'·tn .t mais ah~'luta le-aldade. e se em al•:''"" ir>.:t:u't~-.: ,,ulnl'-' Constiluimes deli.' divergiram- indusive cu
·-.. ,, !'i•ul. ,, '!'i•' intt•n...-:;a'n! t'"f1!. :>. ~-,,n ... ergê-nda em favqr·da stx-ic't.:-1··
"''· F"''" !.·rltC.__:,::.•'"laria de.fa..rcr a al':-.1rda.gem de um assun·
!· . .-tn'"'T"i ":'~<• ~.~jt ..... te,., f"1('1':,.R'ntcl <'f"'TtUml. NI.'Tll pó-r-isSil, cu
""' ,··l:t.•li·, ,t,. tl~'"l'r ~ C1'-'n t••n)?. '-JUC' r<x!l." parecer sem impmtãn-

.J ..

~·.

• .
,...

,.n ,, tl(~

: • ,·ata-~ <>'.t·IJO:, m• ~ <jllt' ."\SO:liOlt' n.•INn i11i.!!U:Üh't"l par.J minh3 tt•r·
, . :· ·: 1 :,1,··: •.•1 '· ; ·. t·:tra nwus t't•nti'IT:1ne•'-:.
! í.i di·-:, <lH'oi Tlt''-'lil (."U.'-'ó'l •n:mift'<lU(i'c-S dt.'<lC'llCt'lltl'adaS.

··t''!lll•t•-,; tÜ<> l·· J•oli;·,-nt,•-: ,.,,,, 1> qu~· <lt'lt'm fa!J.dtlà Naç,.-5tlo.;••!-orc a
.' ···.~ l":l:t...·..t !,• \f,1;•:m<:. Ah<ll'd.> ,, pn•hkm..1 n,, in'-'tantc t'm qut•
·:~· t'Whl'iona a rt"t'c•m'la uih'ltflria. qut• pnwavdrnente akan(;ara
.. ,:1 ·!,; :•·,~i:~ ·. ·~ ·• •·.• , .... <..;,·. !'n•,j,_•,·att•. ,·,~rn uma k•itura, pnr.r. que tl
·,;...,, cgt' d,, il,T,·o~·i..:c• nã" d•:ix.e- qlll' dqui ~· C'(msignl', pam anâli'·t' {'<'--<C-i•'r• ..1lg,, q•:e ~·,mo.;idcn~ de extn:ma impcJnânda e Oj'>\lt"!U·
;~i,' .lc ~.lbl\' 1l a.o.;sunto.
A cc<mnmia dt, Ama.t.ona.,. l.'llflta. na atualidaclc. com uma
ti:li-:;! r~·:tlt' .te ll't.'"'if'tt'Jlt<) aut(m<mta: a<: indústria...- ino:.-cntivãdas.
(), ~~cmai~ ~t.ln's h'!Jl sua ativid.1.dt• d~·ri"ada d.ayuel~_ f<mte de
l.'ll:-.:~·imt'~*'· ()utrJ. (nntt• ;,utc")rltmia-C~t:i-n;l-"'-'<'11-dc'l~ o tuJÍSffi11.lin-
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tretanto. para gerar renda equivalente à da im:lústria terá que cre.<;cer muito, e. aparentemente. condições de infm-estrutura.para isso
não estão presentes.
O impacto causado pelo setor industrial sobre a economia
amazC'IJlense pode ser descrito. grosso m~o. da seguinte firnna: -

Aqui. Sr. Pn:-sidente e Srs. Senadores. cahe uma

observa~

O impacto das indústrias incentivada.-. st>bre a ec'm~,mia
ama.rtmense. e atê mesmo seus efeitos S<.lhre a e1.·onomia hrasileira,
pnde -.c-r mensurado precisamente Ctml base em infurma\·ões disponíveis na SUFRAMA. no Governo Estadual e com a colabora,·ão das _entidades que congregam- a:» Indústrias. Tal estudo.
que .;:eria fundamental para' l4r bãse a qualquer estratC:g1a "éria
de defesa da Zona Franc-a: de Manaus. nunca foi feito. E necessáno. principalmente quando se sabe que a prindj)al critiCa que
se. a~ ao modelo é o da dimensão da renúncia fiscal que pmvo·
ca. OtJ seja. critica-se o custo sem jamais haver estimado os benefícim>.
Faço. agor-a. justiça a V. Ex.•. Sr. Presidente. porque. quando
na Presidência da República. foi um dos garantidorec; da Z1.ma
Fran1.·a de Manaus. ao dizer que a Amazônia era patrimf;nio da Nação. e não apenas uma tegião isolada.
Continuo o mc::u discurso. Sr. Presidente. l.'tlnl o título: A
sustentação da 7.ona Franca de Manaus .
São hasicamente dois os incentivOs que explit·am a ftxa\"ãtl
das indústrias na Ztma Franca de Manaus - por fL'\~ção entenda-se
implantação e permanência.
- ---1~- Isenção total do IPI:
Pagamento redul.ido do 1mposto de Importaçà~>.
Uma indústria de TV em t'(rres que se ltx·alizasse htljc, em
S:Jé, Paulo- e t•hamo atenção para este aspe1.1o -.pagaria 20% de
JPI. Em Manaus. pagaria zero. Quanto ao Imposto ele lntp<.>rta.;ão.
pagaria. em Sào Paulo, 20% ~lhre ~''-" t·nmponcntes importadt'lS:
em Manaus.. teria a redu\àn de &R% no pagamcnt•, desse lmpu~tu.

r

r-

1\~~101

(-) 20'k snhre tl pre~,;'tl de venda (lP O:
(·) 88% sobre o valur de çompc:"~ncntes importatlos.
Esse é o diferencial que sustenta a-. indústnas em Manaus. .
apesar da grande distância em que n cidade se enc1mtrn. dos men:ados l'tmsumidores brasileiros.
-POr essa. r.v.ão. a indtistria lo(:alil.a.da na Z(ma França de
Manaus tem dois temores piíncipais: __ _
1- Que a_ refonna trihut.ária elimine o IPI. Nesse caso. um
u~~s pi!ares Qa difcreni,·a que protege a z,ma Fmnca simptesmcmc
UeS<t.paret·cria:
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2- Que atas administrativos tomados no iDI.eri<r do Ministério da Fazenda e do Ministério da Indústria e Cométcio contiIiuem a mduzir as alíquolaS do imposto de importação. atualmeote
de 20% """' os principais produtos da Zona Franca da Manaus.
Mencione-se. ainda os incentivos da restituição parcial do
IQAS;cooccdida pelo Govemo do Amazooas. e da isenção do ImpostO de Reuda sobre o Lucro da Exploração. a COigO da su.
DAM. existentes na Zona Franca. No entmto. dado à
geoeralização de pr.át.icas disfarçadas de coocessão de incentivos
de ICMS em vários: Estados ou de ~ção de luc:ros. eles nio ajldam a diferenciar a Zona :.":'r.mca para efeito de competitividade de

suas empresas.
Sr. Presidente, faço questão de trazer algumas sugestões à
Casa. Existe um protocolo. assinado eatre o Goycmo Federal e o
Gov=o do Amazonas. que lis<a produtos a semn produzidos pn:·
f=ncialmente oa Zona Franca de Manaus.
A lista foi elaborada a partir do parque inc:ilstrial 9XisteD1.e
na Zona Franca e viSa. por assim dizer. "p.aciliC3I'' ou aieDUar o
eterno amflito existente entre a iilcblstria incentivada de Manaus e
a do resto do Pais.
Os produtos constantes da lisla "são" da Zooã. Franca. Na
mesma família. novos produlOs podem ser aprovados; antigos
projetos p:xiem ser ampliados. Para esses produtos. o Govemo
Feder.al panoveu até um aaMcimo do !PI pan garantir su.a localização em Manaus.
Esse protocolo é a base da soln.vivência da Zona Franca de

Manaus.
- - - -----0 SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Peço desculpas a V.
Ex• por intonompê..lo. Eu apenas gostaria de convidar o Senador
Fr.mcelioo Pen:ir.a para compor a Mesa.
. O SR.. BERN'AJIDO CABRAL- Qu..-rer fabric:;r de A : Z,
na Zona Franca. é abrir guerra oontr.a ~ induslriais fortíssimos politicamente e já consolidados em rutras regiões. O protocolo, é claro, pode ser apetfeiçoado de-modo a não eDgessar o parque
industrial de Manaus e a não permitir "agressões'' a indústrias de
outras regiões.
Para os produtos c:ocstaDtes do protocolo. a reforma tributf..
ria em.curso teria que eocootrar uma fóanula. que gannta a sua
permariência em Mauaus. Compensações via facilidades de cr6dito
não sicl suflcieuteS: não adianta mmjarmdito para indústrias não
competitivas em razÃO de sua Jocalizaçio.
Ca6ê examinar as possibilidades que estio postas c)uanro ao
conteúdo da refomm. ttibutúia..
HlPÓTESE 1 -- A reforma simplesmente elimina o IPL
Nesse caso. esse imposto teria de ser substituído pelo chamado imposto seletivo. Bastaria incluir os produtos do ''protocclo Zona
Fr.mca de Maoms.'' enlre iqueles sujeitos ao novo imposto.
Lemt.ar que está cm elabootção uma lista de produtos da
Zona Franca ck Manaus a sen:m admitidos; no regime do MER.COSUL. que pode ser adotada também para o fttn proposto.
HJPóTESE 2 --A Jdorma WJ.ifiCa IPL ICMS e ISS em um
imposto único a ser cobrado no consumo.
Aqui. a situação é mais complexa e exigiria soluções diferenciadas para o setor industrial e para o Estado do Amazo--

nas.
a) Um imposto seletivo nos moldes da situaçao descrita na
Hipótese 1 R"SOiveria o problema da indústria.
b) Seria necessário acrescentar. r.esse caso. soluçio para o
Estado do Amazooas. Como Estado produtor. vive boje do ICMS
que am:cada das indústtias. basic:amenle. Desapam:endo o ICMS
pela llilÍÍlCaçio em imposto- a ser cobrado no coosumo. o Estado
veria a sua ~ita ~- Essa passaria a ser proporcional ao
consumo interno. relativamenre ~zido.
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Teria que ser criado oo adaptado um novo tributo que tivesse a mesma incidência equivalente. em tea:Dos perc:eotuais. à que
tem o ICMS pago atualmente sobre o fabJ.ramen.ro. Esse número
está estimado em 3 a 4% e esta seria a base de cá.Ic:uio. Tal solução
não está isenta de sérias difiaddades t6cnico-juddicas., que CSJ»"
cialista.s em tributação teriam que ser chamados a ~lver.

Permanoceodo exatamente como se

eDCODI.ra

boje. a Zooa

Franca propcm:ionará ao Amazonas tea11'SOS sufJCieotes: ao desenvolvimento. A am:cadaçio por pessoa é das melhores do País..
Com o mercado reagindo.. em razão do sucesso da poJític::a de esta·
bilização, os próximos anos serão de grande t:ranqüilidade DO que
diz n:speito à questão fl.llaiiCcir.L
E veja V. Ex•. Sr. Presidente. a coincidência ou o acaso - e
já ~ disse que não existem acasos ou coincidências. Estes são
pseudónimos que Deus utiliza quando não quer assinar suas próprias obras. Deus está fazendo com que. nesta m.aJJbã. presida a
sessão do Senado um ex-Presidente da República.. tendo a seu lado
dnito e ao seu lado esquerdo doisex-Govemadoresde Estado. os

Seuadores Anl&lio Carlos Valada= e Ftancelino Pereira. Com
um trio desses. Sr. Presidente. sei que o Estado do Amazonas não
ficaiá sem uma defesa a mais.
Muito obrigado, Sr~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- Coacedo a palavr.1
ao Senador Roberto Rcquiio.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Prommcia o
seguiDte discurso. Sem revislo do orador.)- Sr. P'P:si.dente. s:n e
SIS. Senadores. ou acabamos com as medidas provisórias. oo as
medidas p<ovisórias acabam com o Coagresso NaciooaL
Soube que o Executivo levaola agora a tese da ecoocmia
processual quando edita medidas provisáUs que abrangem mais
de um: :=t~i:. Isso c!o ~ eccn."'!Cli.& processual. não ~ econcmia
de medida provisória, não é =nomia do Coagresso Naciooal.
mas a mínimalização do CoogteSSO brasileiro.
· As medidas provisórias são ediladas sem neohum critério.
Na sessão de abertum do Congresso Naciooal. levaotei iudagações
sotm:: a medida provis6ria que autoriu-ltaipi a rcoeber dividas da
ANDE. compaahia de energia elétrica pamguaia- representa o Paraguai no COilSÓroÍO binacional de Itaip1 - com tímlos da dívida
externa bnsileira.. comprados DO mercado sccundárlo.
· · Ontem. recebi. DO meu gabinete a assessoria do Ministmo
da Fazeoda. que me pretendia explicar o inexplicável; e o inexplicável ficou sem explicação.
A ANDE compra. COillo a El.EI'ROSUL e RJRNAS. eaergja de ltaipu e ainda deve ao Brasil a pamola iDicial do capít2J da
bioacioDaL Portanto. tem pam com a Itaipu um débito. Em compensação. o Brasil deve royaltics ao Paraguai. Há situaç!o exlremameote clara para o encoo.tro de contas. Se devemos :l ANDE em
dólar. pagamos em dólar; se a ANDE noo deve em dólar, é óbvio
que pague em dólar. Assim. com Illlita facilidade. podemos viabilizar o encontro de cootas. No entamo,. na véspen. do natal,. com
inexplicável C$pÍritO natalino. o Ex.crutivo mandou medida provisória pau o Congresso NaciooaL autorizamlo a ANDE a pagar seu
débito com a Itaip1 mediante tínilos da dívida pública brasileira.
comprados no mercado secuodário. É absolutameole inexplicável
o deságio; ele prejudica o Erário e fav01eee, de foana absurda. o
Paraguai.
Não havia. em relação ao assumo. relevância e urgência,
ta.D.to que a autorização. que trata de uma divida global de 300 milhões de dó~s. abrangia. nos- primeiros dois anos. apenas 92 milhões e 800 mil dól=s. dos quais. depois de editada a medida pela
teiceira vez. negociava-se 1 milhão de dólares.
Essa medida provisória inexplicável sob todos os pontos de
vista. essa medida provisória que autoriza um acerto de conras que
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deveria ser entendido como um encontro de contas pagas em dó-

23

das no edital. acmetando prejuízo opexaciõnã.I e/oo rmanceiro
para a DATAPREV;
3 - aquisição de equipamentos com dispensa de licitação,
sob a alegação de- Urgência no ·atendimenr.o. POiém. esta não foi

lar. foram autoriz:!das pelo Congresso Nacional mediante sua
omissão, uma vez que as famosas comissões mistas desigwidas
para a análise de medida provisória não se teúnem. IDclusive., integro a comissão mista que examimr.i a reedição dessa medida pro- evidenciada no processo;
vis6ria e até boje não sei quem sao os outros membros da
4 - falta de aplicação das penalidades previstas no art. 73
comissão. O J%3ZO de cinco dias para a admissibilidade já se esgo- do Deaeto-Lei 2.300'86 à fmna Boodwell Compu~ S.A .• ao
tou, e a comissão não se reuniu.
·ser CODStatado que a relação de fmnas apresentadas como suas
O Congresso Nacional fechou durante o carnaval. e. gar- representanles era falsa;
ganta abaixo, engolimos mais uma medida provisória absurda. e
5 - morosidade nos procedimentos adm.iniStratili-os. ocasioprofimdamenle suspeita - chamo a ale!>Çào desta Casa -: traia-se oando prestação de serviços com dispensa de licitação e sem coda medida provisória, repito. que aUtoriza o Paraguai a comprar tí- bertnn- contratual;
wlos da dívida pública. no mercado secunc:iúio e pagar a dívida
6 - celebração de contrato com atribuição de efeito fmancom a Itaipu, dívida que pcderia ser resolvida medianle a lr.UlSfe- ceiro retroativo~
Iiucia de d6Ian:s ao Tesouro Nacional. que honrou o pagamento
7 - procedimen10 liCir.al60o sem que o oójeto esúvesse cladas dívidas cootraídas pelo Brasil em :relação à llaipu. A ris desse r.uneote defmido. ()Ca$ionando a reali:zaçi.o de três convites. sendo
angu. Sr. Presidente. tem muito caroço. Particularmente, conheço cancelados os dois primeiros como, por exemplo. no caSO dós conos preoedentes, as insistenr.es tentativas do governo paragUaio, de vites 524192. ~2. 256193 para a aquiSição de dois microcomantcridades panguaias, de banqueiros paraguaios, em encoo.lr.lr, putadolos;
no Brasil a compladncia necessária para esse tipo de negócio.
8- emissão de Autorização de Fornecimento- AF. quando
o CCil1'eto seria a emissão de termo de contrato;
Era o que eu tinba a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
9 - publicação fora do prazo dos resumos dos instrumentos
O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra de contratos fmnados pela ~sa. bem como dos seus respectivos l.Cm10s aditivos;
ao oobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT.SP. ProiiUriCI& o se.
lO- falta de adoção de providências administrativas quanto
gointe d.isc:tmo. Sem tivisã.o do orador.) - Sr. Presideille~ St"s e à cobertura contratual pam a proitOgação e inclusão de serviços
Srs. Senadores, creio que é importante registrar a Campanha da extras na rea.lização de obras;
Fratemidade deste ano, que tem como tema. Os Excluídos.
I 1 - ocorrência de falta de plancjaiDCD.to e negligência adNos proximos dias será realiuda em Copenhague a coofe- ministrativa na execução de Obra. acanetando acréscimo na desperência de al.pula das Nações Unidas sobre desenvolvimento social sa. com aplicação de reajustes em função de Dão cumprimento de
Ressaho a importância de ficaimos atentos às diversas foanas se- prazo ~visto;
12 - -instrilmentos connatuai.s elabotados com inobservângundo as quais imímeios países têm procurado $Upeiar seus procia à legislação e ou procedimentos licitatórios;
blemas sociais. como fome e miséria.
Dom Panlo Evaristo Ams, na quarta-feira de cinzas. falou
· 13. Cõn1Iatação de fu-ma e/oo serviços com inex.igibilidade
sobre os excluídos e sobre sua preocupação em relação i. solução de licitação sem a· devida ratií1eação pela autoridade competente e
que o govemo Fernando Henrique Cardoso coosidetará adequada. sem a publicação do Diário Oficial das justificativas e o seu reoosobietudo para os que têm estado marginalizados do progteSSO e nbc:cimento;
do desenvolvimento ecooômico e social. Vamos tratar mais. pro14. A assinatura de coatral.O com a empresa UNJSYS ELE-fund.amem:e desse tema em outra oportunidadeTRONICA LTO" para aquisição de um computador de grande por.
Hoje. Sr. Pri:sideme. trago ao s...do fedem! imormaçiles te. modelo A 15-62E. para o Centro de Trn!.1m0Dl0 de !Dfonnações
relevantes.. Eu agradeceria. a txesença neste plenário-do Líder do do Rio de Janeiro. eonfigutã SUtpitendcnte exemplo de submissão
Govemo. SenadoF--Elcio Alv:u=. e do Uder ou de repmSeDE&Dtes da Administtaçlo Ptíblica aos dilames do particular com ela coodo PFL. uma vez que ~ infmmações refetem-se ao que está tratante - ia cuu à. UNISYS~ No caso em questão. de no
20.128192., abundam as preceituações a um só tempo em favor da
ocom:ndo na DATAPREV e no Miuislmo da Previdência.
O Ministro Reinbold Stepbaoes ocupcu a Pasta da Previ~ empw:esa contratada. a UNISYS~ em detrimento a DATAPREV,
dência. e da Assistência Social, em 1992. como integrante do Mi- sendo que em algumas cláusulas o vicio é de tal monta. que a oonnistério do Sr. femando Colloc de Mello. Nessa época. oomeou tiata.çio~ como eslá compaclllada. afigura-se mesmo nula de pleno
ccmo I'Wsidcntc da Empresa de ~ :samcoto de Dados da Pn:- ciil:eito. lnúmc:IOS de seus: comandos inobserv:u:n o princípio basilar
vidénC' tSocial-DATAPR.EV.Õ'"
JyLomnçoMa:rtins.
da supremãcia e da indisponibilidade do interesse pjblico, e outros
• gestão do Sr. Ruy Lc"
. durante o Governo Collor,
tantos ingressam. mesmo. no campo da aberta ilegalidade.
l -i man.-ada por divCtsaS irr"·
..ides. que resultaram no relatóCabe ressaltar ainda que, pelo referido contr.ll.o. a DATAri(, de auditoria de gestã.r
, da Secretaria de Controle Inter- PREV se comprometia a adiantar 7,7 milhões. de d61ares a lÍtulo
no. do Minislér:io da
.1cia Social. no qual foi atestada a de encargos iniciais do equipamento (dro<.>pesas de importação) sem
"irregularidade d:t .'· •.•
) ~ferido senhor, com o comprometi- que a UNJSYS tivesse que comprovar quaisquer das referidas desmento da proh;.:
elo :t~.m.inisttador na utilização de- recursos púpesas. A cláusula que exigia esta comprovação foi alterada em deblicos.
ccmEncia da assinatura de um termo aditivo ao contrato n°
r>
:rsos it .lS apontados no relalório-daquele órgão de 20.218/92. 2 (dois) dias após a assinatura do contrato originaL Isso
.tacam-·..: corno evidência do descalabro da gestão os mesmo. dois dias após a assinauna do contrato para aquisição do
.. seguir.
çamputador, a DATAPREV, a1ravés do termo aditivo. alterou a
1 -Fragmentação de despesa. fugindo ao procedimento lici- -- cláusula que exigia a comprovação das despesas efetuadas.
\rio adequ;w0;
Felimlente. em renegociação posterior à saida do Sr. Ruy
2- A• udicação de licitação em favor de rmna que ,apresen- Lourenço, a DATAPRE V exigiu a comproVação das despesas. patou propo~ r...'ID. desacCm:io com as normas e condições estabeleci- gmdo apenas vaJores em torno de 1 milhão de dólares pelos encarA
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gos iniciais. Outro fato nlle....:at~te é que. no governo Itamar Franco,
a aquisiçio de equipamento semelhante custou 11,3 milhões de

dólares, enquanto o computador adquirido pelo Sr. Ruy l....otn'enço
teria custado 2S,l milhões de dólares, caso não fosse renegociado
pelo pn:sidente que o sucedeu. O TCU iniciou Uma íoSpeção na
gestão do Sr. Ruy Lourenço, cujas conclusões das apurações. alé a
pzesenle data. nJo se tem conhecimento.
15. Contratos de serviço de limpeza e vigilância também
envolveram SCJbreinço algumas vezes supericc a I 00%, além do
desvio de pessool.
Para integrar a Comissão Especial de LicitaçâO- CEI..., o Sr.
Ruy Lourenço nomeou o Sr. Humberto Costa Guimarães, o qual
teve inúmeros processos citados no relatório da CISET acima refercnciaqo. Além dislO, sindicância instituida pela Resolução n°
1864193. convocada para apurar condutas irregulares adotauas

pela CEI.. coocluiu pela dispensa por justa causa do e~gado
Humberto C. Guimalies. Todavia- e aqui vem o pOI...to impxtantc, Sr. Presidente - apesar destes graves fatos. eis que o 'Sr. Ruy
Lourenço. na nova geslio do Ministro Reinbold Stepbanes. no Go-

verno de Femando Henrique Cardoso, pemlit.e que o Sr. Humberto
Costa Guimarães freqiiente diariamente as instalações da empteSa.
onde tem desempenhado extra-oficialmente a função de assessor

da Presidência. Como agravante, o Sr. Ruy Lourenço contratoo
como assessor o Sr. Humberto Ledo Aídamus. antigo dirctor de
administração ~ DATAPREV. colega de sua primeira gestão, que
move ação na Justiça contra a própria DATAPREV. colocando a
empresa na abRtrda situação de estar sendo orientada pela pessoa
que esti agindo contra a ~ e que poder.i ser o futuro benefi.
ciário de causa da ordem de R$200 mil.
Considerando que no dia 31 de janeiro de 1995 o Presidente
Fernando Henrique Cardoso nomeou o Sr. Ruy Lourenço Martins
para pteSiden"' da Emi>=a de Processamento de Dados da Previ·
dêo.cia SociaL DATAPREV. vecbo 1 tribuna desta Casa trazer tais
infon:nações. todas documentadas qos Relatórios de Auditoria da
Secretaria de Controle Interno do Ministério da Pn::vidêocia Social
- que constam anexo ao meu pronunciamento - e, face as afumações do Pmsidente da Replblica de que as pessoas nomeadas para
integmrem seu governo deveriam ter passado_ilibado, gostaria que
Sua Exéelência mandasse averiguar os fatos que acabo de apootar
e o in.ais rapidamente possível notificasse o Senado Fedenü sobre
os proccdimentDS tomados pelo Governo Federal <liame das 24 irregularidades e 22 impiopdedades cometidas pelo Sr. Ruy Lou:renço, conforme o-Certificado de Auditoria n° 44000.001824193,

do MPS. 3CJ!i anexo.
Sr. Presidente. obsetvo que o Ministro Reinbold Stcpbanes
está ~do um esforço no sentido de compatibilizar a possibilidade de haver maior justiça social na -defmiçio do salário mínimo
com o objetivo de todos J)S brasileiros terr:m o direito à sua aposemadoria.
Tenho ouvido com atcDção as enttevistas do Ministro Reinhold Stephanes. Ainda há duas semanas, ouvi uma entrcviSla que
DO programa Roda Viva, quando extensamente faloo
desses objetivos. Leio hoje na ~Illpmnsa. por exemplo no .Estado
de São Paulo, como o Ministro está procurando dar arenção à
questão de coolriOOições. que por vezes pode ser considetada exagerada. dos fimdos de pensão de ~sas estatais para a aposentadc;ria daqueles que nelas tmbalbam. Segundo o que foi
veiculado, o objetivo do Govemo. do Ministro Reinbold Stepbanes. seria o de tentar limitar a contribuição que cada empmsa estatal pode dar aos fundos de seus respectivos trabalbadotes.
Avalio. Sr. Pres:ideote. que poderiamos estar pensandp que
os fundos de pensão relacionados às empresas estalais deveriam.
de alguma maneira. Ser vistos como fundos não apenas dos que

S. Ex• deu
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trabalham nessas empresas mas de todos os cidadãos brasileiros.
Aliás. acredito que podetiamos pensar que os fundos de pensão
poderiam ser vistos - não apenas os das ~sas estatais mas
também os das empresas privadas - como fundos que. de alguma
maneita, significassem o palrimônio de todos os brasileiros e
viessem a garantir a sobrevivência de todos em DOSSO Pais.
Na medida em que o Ministro Reinbold Stephanes estiver
encaminbando para o Congresso Naciooal as suas proposições. va.
mos analisá-las com cuidado e encaminhar sugestões de aperfei-

çoamento.
Mas, neste caso. Sr. Presidente, o que me preocupa é que
estão sendo resp:msáveis pela DATAPREV pessoas que. afmal,
tomam cOnta de todo o sistema de processamento de dadõs da Previdência.
Não sedo essas mesmas pessoas da DAT APREV que estão
aj.Jdando a Previdência Social a dizer. por exemplo, que não há re·
cursos suficientes para se assegurar o pagamento de um salário mínimo da ordem de R$100? Será que os cálculos que fazem levam
~tn coota que. no âmbito da DATAPREV. estão sendo cometidas
impropriedades e irregularidades?
Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores. avalio que, diante
desses fatos. comprovados segunda a documentação da Comissão
de Sindicância, já encenada, e que coacluiu pelo afastamento das
pessoas que agora estão voltando para a DATAPREV. com certeO Presidente Fernando Henrique Canioso não estava consciente
disso. Acredito que não chegaram ao Palácio do Planalto. a Sua
Excelência. as informações que consubstanciam esse relatório da
Comissão de Sindicância.
Como 6- que pôde o Ministro Reinhold Stepbanes fazer retomar à pmsidêocia da DATAPREV pessoa que havia sido afastada. dumnte o governo de Itamar Franco, por :irregularidades e
im.propriCdades'? Como é que essa pessoa está trazendo para o seio
da DAT APREV pessoas que tamb6m agiram de forma imptópria?
E odmo convida para ser seu assessor al~ém que está movendo
ação na Justiça. de natun:za trabalhista. inclusive, tendo dado ordem, o presidente da DATAPREV~nosentiJode que seja pago ao
seu assessor aquilo que a Justiça. em primeira instância. detcrmi·
nou? Ora. a obriga.çio da DATAPREV é procur.tr. até a última
instância. vencer a causa tmbalhista. pelo menos essa é 4 norma
em todas as empresas estatais. e não rapidamente pagar.
Assiril. Sr. Presidente. com todo respeito que tenho pelo
Ministro Reinbold Stêphanes, cabe, aqui um escl.aiecimento por
porte do Governo Fernando Henrique Canloso ao Senado Federal.
E. neste seotido,_eocaminbo à Mesa. por escrito. o teor do meu
pronunciamento, bem como os relatórios anexos que passo às
mãos de v. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Somey. F=ndo soar a campainha.)- A Presidêocia.lembra que V. Ex• dispõe de tt'Ss minutos
para concluir o seu pronunciamento.

za.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr.

Prcsidcn"'· formulo.

agora, uma questão relativamente ao assunto tratado. ontem. nos
seguintes ten:nos:
O Senador que subscreve. com amparo DO an. 48.
8, do Regjmento Interno do Senado. vem à presença de
v. ex· expor e requerer o quanto segue:
Na sessão ordinária do Senado. realizada em 2 de
março de 1995, o subscrevente sustou questão de ordem.
coocemeute às írregularidades· ocorridas na instalação
das Comissões permanentes da Casa. A distribuição dos
cargos de Direção desses colegiados signiflcou a exclusão total do Partido dos Trabalh~ e, também. do
PDT. do PPS e do PSD- mas. no caso. acho que o PDT
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está em condição semelhante - dt! ~,SllJS dirctivos. conferidos a duas agremiações partidária<; de igual representatividade na configuração do Sena.f!,, federa!. tais
como o PTB e o PP. este com duas vtt'l.:'·J.'r'.::<=idên,i.'\<;,
inequívocadamente. violando os prindpios ,!!.ctais do
processo legislativo a saber:
-a panicipação plena e igualitária dos Senadores.
em todas as atividades legislalivas. lt:'lpe'itadt,s os limites regimentais (ait. 412.1, do Regimentt~ Interno):
-preservação dos direitt)S das minori.ls (art. 412.
VU. do Regimento Interno);
- possibilidade de ampla nt>go<:iação P''lítka so·
mente por meio de procedimentt-,s regimentai.'> prc-vi.'õttl.<;
(art. 4;12. XID. do Regimento Intcrno).
Aduzo. outrossim. nesta opt'l[tunidnd~. que reunidos os Srs. Senadores para t) fim de t'lln'>lituir ''-" o:.·,,mi.ll·
sões permanentes no dia 2' dt- tt-vMr-irn prâx tmú
passado. não foi observado <l di.;;pt,sto nr, ~rt. 115. cnm·
binado com o§ 3°, do Regimento Intem<~. in verbis:
"Das reuniões das comissões lavrar-se·ãlJ atas da.tilografadas em fofuas avulsas rubrica<b.!l: JX"lt' Presidente.

§ 3o As aias serão publicadas no Diário do Con~
gresso Naciooal, dentro das quarenta e tlito horas que se
seguirem à reunião, JXX!endo em (':t<;o-; CX<.'C'!""-"i'mais. a
juízo do PreSidente da comtssão. ser .:ssa puhlicar;::'io
adiada por igual prnzo:'
·
E certo. pois. que a deliberaç,;-ão s<Jbre a <.'omposi·
ção das com.is:sões permanente<;. monnente quanto à de-

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPllCY
Relatório
I -Introdução
Esta Comis..;;ão de S"mdicância foi instituída com base na RS
n° 1.864/93 da Presidência da Dalaprev.
St.'Us objetivo apontavam para a apuração de responsabilidades pelc>s fatos relatados no Oficio n° 219- DAP-INSS- de 255-93. os quais estão vinculado~ à Tomada de Preços n° fJ27/92que
adquiriu 292 (du7..cr:{(.)S e noventa e duas) uriidades de fita streamer.
Este proc.:esso licilató-ri0 "rOi efetiV3dO j)ela Comissão Espedal de Udtação, criada pelo Presidenle do INSS. em 23-7-92.
"'xn a .. Participação de 3 funcionários da: Dataprev. Roberto José
Brites Villano. Amumdo Ban:ellos Júnior. e Humberto da Costa
Guimarães. para a.oc;sessotar tecnicamente a referida Comissão Espt'(."i .. l.

As unidades de fita streamer adquiridas revelalam-se inct'mpatíveis. com o Sistema Operncional Pick, utilizado pela Oat.aprev (Projeto Prisma). causando atrasôs e prejlízos ao sistema
previdenciário.

II - Da ln..trução

Esta Comissão iniciou seus trabalhos logo ap6s a sua criação. reunirido-se na sala de Co!lsultoria Juridica da Dataprev e na
sala de reuniões da DAF.
Orientamos nossa awação no sentido de apurai- as causas
signação dos cargos de direção com violar;2o frontal dos que levaram a aquisição de unidades de- fita ~lu.mer de f(I["IJ)a
indicados arts. 115 e 412, do Regimenkl Tntemo. é nula. equivocada. sem embasamento técnico e incompatíveis:·-comO Sisà luz do dispÓsto no inciso IV do art. 11-12. onde se lê:
tema Operacional Pick..
"A legitimidade na elaboração da norma legal é ·
. Definidos os critérios e os procedimentos que viriam a ser
assegurnda pela obseiVância rigorosa J.as disposições readotados, todos pertinentes à matéria. a Comissão começou lrigimentais. mediante os seguintes princípios básicos:
lhando os dois ca.mínhos que levariam às conclusões ora apresenfV - DUlidade de qualquer dcdsão que c"ntrarie tadas:
norma regimental."
• oitiva de empregados da Oalaprev e servidor do INSS para
AD.te o exposto. ~uer a V. Ex• <;e digne a declaesclarecimenlOs de base e acesso aos documentos considerados eszar ;{·nulidade da apontada reunião de 2.1 de fev-ereiro de senciais quanto ao processo de licitaÇão em tela. objeto centtal
1995. toinando sem efeito suas delihera<;;"i:'C<; para que desta Sindicância.
..
seja assegurada a legitimidade do proc:esso iegtfeia.nte
. a Comissão o::~nvocou para depor sete empregados da Oacom oMetvância rigorosa das di$J!Osiçõcs regliiierualS e. t.aprev e um servidor 4<> INSS. a saber:
conseqüentemen!e. sejam evitados os transtornos decor• Anelle Jeanne Simões Dias. matricula 228.834. lotada na
rentes das iriegularidades consignadas. com a realização ASSE.B,
de novas eleições.
• A.nnando Barcellos Júnior. matricula 292.672. loWio na
Divisão de Compras;
_
Sr. Presidente. o Diário do Congresso Nacional. de hoje. e
• llumberto Borges de Moraes - matricula 290.203 lotado ·
já tendo passado. portanto. o pr.izo indkaclo" no § 3° do art. t I S.
naDlOE.B;
também não publicou a ata das reuniões do dia 23.
-- ~·Tfumberto da Costa Guimarães. matrícula 264.148. lotado .
Assim sendo. Sr. Presidente. sei que cabe a V. r:x• o direito.
naDEBO.A:
mais do que legitimo. de intetptetar o Regimento desta Casa. fui
. Jo!o Roberto Meira da Fonseca. matricula 275344, lotado
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. por dois anos. e sei
da responsabilidade do Presidente de um órgão legis[ativo em na DERI.B:
_Luís Fernando Hor-Meyll Álvares. matricula 275.719. lofazê-lo. No caso. trata-se do Regimento da Casa mais alta do Pai~.
o Senado ~ederal. e reconheço que V. Ex•. exert"e com o mai<lr tado no OEMI.O:
• Roberto José Brites Villano. matrícula 224.472. lotado na :
equtlíbrio e isenção esse poder de interpretá-lo t'Clrretamente.
CGIR.P:

Tt""nho a convicção de que V. Ex• está pnx-urando admmistrar o Senado Federal. em todo o seu aspecto polítkv. da melhor forma possível e com o melhor propósito em defesa do
interesse público. no sentido de fortalecer a democracia e as
instituiç3es que constituem o seu pulmão. ou ~o:-ja. o próprio
Congresso Nacional ..
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

. Salvador Marciano Pinto. seiVidor do INSS, matricula
1.179.080. lotado na Diretoria de Arrecadação.
Todos. previamente convocados. compareceram perante a
Comissão e prestaram seus depoin1entos. cujas pelas devidamente
assinadas. são parte integrante desta Sindicância. tendo contribuído decisivamente para a elucidação de fatos irilportantes e ampliadl, o raio de aç.ão de análise ~ Comissão.
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ID - Da Apuração

Questões centrai 'i/aquisição das fitas

Além dos depoimen!(lS : ·acionados. esta Comissão J.: ·

t

dlcância teve a preocupação em coletar na Dataprev e no INSS. diversos documentos, que em complementação ao teor das. oitivas.

permitiu um pano de fundo de conteúdo substantivo na apuração
dos objetos propostos (ver anexos).
Após o perrorso destas fases a Comissão pode chegar-às seguintes a!':sertivas. dispostas ·didaticamente e que em nosso entender não deixam margem a quais4uer interrógãç'õeS:.
I) A aquisição de 292 unidades de fita ~reamer (anexo I da
TP r r ·.:?'92) não teve '' rcsl? 1l•l<) técnico devido. resultando em
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apresentação. tendo come' objelivo simplificar as leituras e as con:..·Jusõcs.
I - f:.m 2-fi-92 a m~sma COPT.O (Coordenação de Desen.:••lvimcnw.'fecotJlógk"'). apresentava um doCumento- 075/92
com uma proposta de trabalho:
"A análise técnlca das propostas relativas às CP dar-se-á em

duas etapas~
.a) Análise de conformidades das especificações dos equipamentos propostos às cipecirlCações dos editais da Dataprev.

b) Testes dos equipamentos para verificação de confonnidade ãs especificações.
Neste mesmo uabalho a COPT.O (Coordenação de Desen~
t'"':.. •,.~· pano lNSS/Datapre'-. tendo em vista a incompatibilida- volvimento Tecnológicos) recomecda que outras medidas sejam
t"~~s de ma~ ira a garantir a qualidade. dos equipamentos a se~
dt• · ~·11• z• ..u:l.a.
rem adquiridos.
2) O laudo técnico elabc'l2.do pelns empregados da Dataa) Aceitação dos equipamentos no momento de entrega do
prcv Mário Leite de Vasconcelos e Humberto Borges de r..toraes e
fomectniento.
o depoimento do segundo empregado citado não deixam dúvidas
Este teste 5erá. aplicado a amostras do fornecimento. escoquanto ao ocorrido, principalmente no que se refere a três pontos:
lhidas de forma aleatória. consistindo dos mesmos ensaios execu• o Edital da lP n°0Z7/92 está claro e coneto rc:cnicamentados na fase de verificação de conformidade às especificações.
te.
b) Introdução. na AF. da exigência do periodo de verifica• as unidades de fita fornecidas pela empresa vcr,ç•, .. " ,
~·àcl da disponibilidade c!os equipamenlOs._
(fahra) não são compatíveis com nenhuma ver!>ão dtl Si~·
A disponlhilidade ser.í definida como a relação entre o tem·
Operacional Pick:
· • .Je operação do equipamento (tempo em que ficou disponível) e
. o Contrato n° 057/92, no parágrafo único da c..·l:iu~u:
determina que: ''Se após a confeTência ficar consiafada a exJslCu... I.J. () tempo total observado (tempo em que ficou disponível mais o
de materiais danificados ou em desacordo coin as especifica,-ões tempo de falha. descontada a tolerância concedida ao fornecedor
para atender chamado de manutenção)..."
constantes do Anexo I. a fornecedora deverá proVidenciar de ime2) Neste mesmo período. Humberto Guimarães e Ar.mando
dialO. a substituição."
Ban:-ellos Júnior estavam à frente da CPLI da Dataprev.
Histórico
Cabe frisar que em vários momentos Huinberto Guimarães
A aquisição de .equipamentos com h~Iogaçáo e teste de
(de acof4o com o depoimento de Luís Fernando Hor-Meyll). diconformidade bem como a ne.r..'l'Ssidade de análise do parque tecnológh."ll cm utilização a êmpn··:.1... como pré-reqUisito para proceS- vergia da COPT.O e critícava a mesma por retardar os uabalhos
so de ..., ·mpra. é parte integr.mt.: tis uma metodologia de trabalho dos processos licitatórios.
Que quando ocorreu uma reunião convocada pelo Dr. Ruy
que evitaria disfunções como as verificadas por esta Comissão.
Lourenço Martins para tratar de temas ligados às licitações em anUm processo metodológico quase antagônico ao mt:n,·ionado que como as lacunas verifkadas nos pareceres técnicos d.t TP damento na Empresa. Humberto GuEma.rães expôs sua contrariedade quanto ao papel desempenhado por aquela Coordenação.
n° 021..,192 têm sua origem em fatos que remonram·a decist>es toImediatamente, a COPT.O teve stfa delegação de assessoramadas no âmbil.o da Dataprev. reforçando procedimentos. no mimeato e suporte técnico à CPI..I da Dataprev revogada por alO da
nimo. inadequadoS.
.
Esta uajet6ria de decisões afetando planejamentos. ações e PR.
3) Criação da Comissão Especial de Licitação do INSSproj<-tno; ê'Sta vfuci..llada a equívfiCOS observados na sistetiúti~..·a tkRepresentantes da D::uaprev.
trni"l:•!h~' ·h pn">pri.a: Dataprev.
:<~)Quando da criação da Co~ssão Especial de Licitação, o
E ··~es fatoS devem ser lembrados não somente par.1 ... ut:
não ~c repitam. mas principalmente. para possibilitar a constru\·ão Presidente da Dataprev (Dr. Ruy Lourenço Martins) indicou apena'> (OF.PR. n° 116192) um empregado com especializaç1.o em inde urom cadeia analítica lógi:ca necessária ao pieSente relatório.
formática para assessorar tecnicamente a referida Comissão.
A COPT.O (Coorêlena.ção de Desenvolvimento Tecnolôgi·
Este empregado era Humberto Guimarães. Quanto aos dec<~) da Dataprev. confonne Resolução n° 1.749/92. tomou-seresmais. Roberto José Brites Villano e Armado Barl..'t"llos Júnior. até
pnn~ável para efetuar suporte técnico à Comissão Pennanente de
hoje têm suas funções vincufada,s à área adrnini:-;trativa da f'::mpreI.i<.:itações da Empresa.
Em 2-6-92 através de ato da Presidência da Empresa. esta sa. Sendo que. Vi!Iano. não chegou a ter qualquer tipo de participação na Comissão Especial de Licitaçã" •1 ' iNSS. conforme te~Je
ddt"!!açiic~ de competência foi revogada.
opornmidade de relatar em seu próprio
·tment' .
!,.~ta mc..-dída enfraquc~.·(·u h.·~.·nicamen!e t'S pnx-e-ssos lídtaIndagado porque não formalizou M.o.~ desli1.amento em car.it.···! i ·• :: "•·!~'nnanJ~, a\t~~ ... ~,··· ivas cm .atos índividuais. (l,..:,t!1Í·
k'T oficial. Roheno Villano respondeu que te .•a sido uma dc~ele
~·1: .. ··~' .:','.!llõ:!:.tS áreas afín~ da Er:npreSa c l.k· ...;~·-:tlm~l·tr'·'·'
gincia (()mar esta atitude em confrontação a urr ••'O do PresiderUe
d..:::.·.mu:.ados prOt."CSSOS cole! i\>~ de U'3.balho.
Este pec..{Ueno histórko deixa claro que os erros er.·:nntrad{)S do INSS.
c) Em julho de 1992 o Prnjeto Prisma. através de seu Coorno assessoramento técnico da Dataprev à Comissão. Espec..·!al de
Licitação do INSS tem origens em funções e disfunções da própria denador João Roberto Fonseca. solicitou com o aval do Diretor da
ãrea.. Ronaldo Contoupnul<lS. a inclusão do funcionário Ramon
Da.ta.pn:v.
f:du~o 8. Barreto para participar no ãsseSSOI3JDento a CEL do
A TP n° f11.7/9Z- uma cronologia de desacertos técnicos.
INSS. I'>esta mant:ira teriamos não apenas mais um especialista em
P3ra uma melhpr comprttnsão dos pontos a serem apn.,.c-ninf~lmlátka. ~·1'1lÚ• um !t~mi(,'\) da á.n:-a de ponta dc- um projeto hásit:'ldos. i'J'bm•lS JX')T uma dispct... ição em itens enquaiJltl l<mna ~k
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co para o trabalho coojunto INSS-Datap~. A negativa atrav6s de __ __ 1) Apenas uma pergunta. Por que Humberto Guiinarães não
memorando do Gabinete da Presidência. baseada em critérios arit- constatcu em tempo hábil a omissãO por ele identificada no Edital?
méticoS e realçando o acerto prévio quanto à qualificação dos par- Por que não questionou este faro quando do seu assesSOiamento
ticipa.ntes (1! !) só denota O deslocameniD metodológico da direção técnico à Comissão Especial de Licitação do INSS. a tempo de
coaigi-Io?
da Dataprev de então com a realidade dos fatos mais importantes
do sistema prevídenciário nó campo da infonnatização de servi8) O "aceite" do material
ços.
·
. Este p:mto da Sindicância reveste-se da maior gravidade.
4) Qq~Q a TP n" 27/92. propriamente dita_. jlllgamos que Os motivOs podem serxesUmic!os a três:
devemos começar analisando o parecer emitido. As fls. n° 384,
a) A circular conjunta Dataprev/INSS 0° 001/93 assinada
por Humberto Guimarães e Armando Ban:c:Uos Júnior, que assi- pelo Diretor de Administtaç.áo e F'manças da Dataprev e o Oiretor
mm parecer apresentando supetcialmente o 3S$Ulll0 em tela.
de Administtação Patrimonial do INSS (Humberto Ledo HaidaApesar do Sr. Armando Ban:ellos Júnior ter afumado em mus e Armando Silvio de Brito) datada de 6-1-93 aponta compreseu depoiroento que somente analisava a parte adminisUativa. de cisão como deveria ocom::r o processo de recebimenrofaceite:
fato. ao assinar em coojl'nto com o Sr. Humberto Guimarães, assu.:
- ..Nas Unidades Estaduais da Dataprev para rms ae recebimia a autoria dO parecer enquanto um todo. técnica -e a.dmiriisuati- metXOS e aceitação dos produtos."
vamente.
Esta. e_ outras delmn_inaçõeo; foram descumpridas no proEm seu depoimento o Sr. Salvador MaiciãiiO Pinto. à época cesso de recebimento/aceite. eXcetuaõdo em rarte o (,:aso do Pará;
Presidente da CEL. afumou que solicitou eni cóiDplementação ão- - ocotrelido um procedimento de afogadilh,,. sem respaldo legal. e
puecer supracitado. uma confonnação de homologaçio da fita técnico. por parte do Sr. Humberto Guimarães e do_
Sr. Adilson
CoiOtado pela Dalaprev. quando recebeu do Sr. Humberto Guima- R~es do Espírito Santo (OOS). e de outros que atestaram a
0
tãesumparccerda COPT.O. fls. D 394da TPn°27/92. •
mesma TPn°27192
A utilização desse documento por Humberto Guiniarães deUm integrante da Comissão Especial de Licitação não ponota má fé e contradição de conduta técnica.
-deria llUDC3. assinar o :recebimento de qualquer tipo de equipamenSeoão, vejamos:
to de cuja licitação participoo enquanto membro de Comissão.
-O documento não tem a assinabna do titular da COPT.O
•Quem licita nio atesta"
da época. não tendo pÕrta.nto valor legal e além disto trata-se apeUm axioma sabido. divulgado. cujo descumprime.nto tenni·
nas de uma págiDa de um trabalbo.
na por provocar uma promiscuidade no relacionamento prortsSio- O documento não aborda o tema objeto da TP n° 27192. ual entre o órgão licitante e o fomecedor. colocando em ri$('0 a
qual seja a compatibilidade das unidades de fita Streamer com o necessária neutralidade do representante público frenk" aos particiSistcma Operacional Pick.
pantes de uma licitação.
- O documento de 29 de maio de 1992. tem data anterior a
Entendemos que o papel de uma Comissão de Licitação
TP n° 27/92.
·
está QJDClufdo quando é anunciada a empresa vencedoro. E só.
- É estranho como o Sr. Humberto Guimarães. após criticar
Nada disso foi respeitado pelo Sr. Humberto Guimarães e
e divergir tanto da COPT.O. tenha julgado ooe:enle basear-se em pelo· Sr. Adilsoo Rodrigues do Espírito Santo. Como .agravante.
parte de: doalmenlO desta área !écnica da Dataprev.
ambos ateswam em um mesmo dia equipamentos destinados a
5) Em seu depoimento. João Roberto Meira Fonseca. Coor- U'ês estados diferentes:denador do Prisma. afamou:
São Paulo. Santa.Catarina e Rio de Janeiro
b) Este atesto/aceite não teve nenhuma base técnica/teste
de confcmnidade, visando gar.mtir o bom uso dos recursos pú"' ''Pergunlado como foram efetuapos o atesto e o
·
aceite dás unidades de fita Streamer o depoeute respon- blicos.
e) Não havia necl:wma delegação fonnal. permitindo essa
deu que por- ocasião da primeil'a concóiiEDcia realizada
pelo rNSS foi det~ a en~ga centmlizada de to-- modalidade de aceite. ver depoimento do Sr. Salvador Marciano
dos os equipamentos (CPU. Fitas Streamer.lmpressoras Pinto.
9) Percebe-se que emmun não apenas o entpreg<'do da DAetc.) no Rio de Janeiro. objetivando capacitar algumas
áieas da Empresa- DEMLO o Rogiooais- nos procedi· T APREV e o Servidor do INSS. como também a área :1dminic:tr:J.mentes de veriftca.Ção. montagem e homologação dos tiva do Instituto. permitindo por omissão ou desorpníz:lr;5o que
mesmos. A maior parte dos equipamentos era encami- os aceites fossem efewados dessa maneira. sem critérios técnicos e
nhada para o Prisma. .oode emm realiudos testes e ho- admiDistr.ltivos.
Caberia à lliretOria de AdmDristtação Patrimonial do INSS
mologação após o que emitia-se documento de
aprovação do equipamento recebido posteriOIIDente en- estar vigiliuue para coibir equívOCO$ oo até mesmo abusos dessa
onlem.
caminbado à DSB (atual DIS~ Na TP n• 271'T2. oade fo10) Por fim. cabe salientar que o Sr. Armando Barcellos Júxam adquiridas 292 unidades de fita Stm~mer não houve
solicitação de teste e bomologaçio à DERLB por parte nior não efeb.Iou nenhum aresto/aceite dos equipamentos adquiri·
dos oa TP027!92. objeto destaSindicârH·ia.
da Comissão Especial de Licitação do INSS."
IV- Dos A.spetos Jurídicos/Conclusão
Sob a 6tica legal do Direito Pút:'liko. a "i::lEv.;:~..i:l .\dmi6) O Sr. Humberto Guimarães aftrmou em depoimento que
o edital da TP n° 27/92 não especificava com precisão eom- qUal nistrativa. de aeotdo com o entendimento do festejado ju1ista Hely
versão do Pick as fitas Stremaer eram compatíveis. sendo portanto. Lopes Meirelles, dermi-se cOino, verbis:
''Sindicância administ:ra.L:va é o meio sumário de
omisso neste ponto..
elucidaçíio de irregularidades no serviço, para subseTal fato foi c.Oiltestadopelopareoer(já mencíonado)de Máqüenle instauração de processo e plnição do iufrator."
rio Vasconcelos e Humberto de Moraes e pelo depoimento ~e
Assim, tomando-se por base os falOs elencados no Relatóúltimo no qual reaflllPa a coerência técnica do Edital. (ver depoirio. bem ~ nos depoimentos das testemunhas <'rrC>lada'- fka
mento anexo).
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patente. de forma cristalina. que a situação descrita careceu de
maior cuidado e diligência.
As relações· de traba.lbo na DATAPREV são regidas pela
a.T cm conformidade com o estabelecido no art. 173 da Consti~
tuição Federal. sendo que. dentre os inadimplementos contidos na

Legislação Trabalhista. a. desidia 110 desempenho de atribuições do
empregado nas suas respectivas funções, resultam no descumprimento do seu Contrato de Trabalho. A desídia está ligada à negligência. enquanto o cumprimento inadequado da prestação do
seiViço pode resultar da inabilidade ou da impeócia do em.~ga

1. Dos tzéS einpregidc.~ designados. apenas dlliS partidparnm, efetivamente, dos processos. São eleS: Srs. Humbert() Guimatã.es e AnDando Ban:eUos Júnior.
2. Que ao ser solicitada a -inclusã:o de mais um técitic:o dt:InfOIIDática. p6lo Departamento competente, a mesma ftli deSl.·onsidetada.
3. Que, à época. havia uma c-oordenaç.ã(l

técni~.·a

(COPT)

que pxestava suporte técnico à CPLI da DATAPREV e que f<)i
afastada do processo sem motivos relevantes.
4. Que frustrando a regra do bom Direito. cJe. quem Jit-íta
do.
não atesta, foi coostat.ado que o Sr. Humberto Guimarães. mcmhn,
A inabilidade é a incapacidade decoaente da ordem física da CEL. recebia também os equipamentos, dando o ;u:cite ao f<lfem virtude da qual "o empregado não pode realizar o trabalho, se- necedor. em desaCOl'do com o estabelecido na Circular Conjunta
~
não de modo falho. inadequado a um reguiar cumprimento de ob- INSSIDATAPREVn•OOU93.
rigações. A Impericía é a iilca.pacidade de ordem proftsSional para
S. Que o depoente Humberto Moraes afirnmu (.jUC a:-; t''ipe.:io cumprimeJilo da preslaçio do serviço. O emptegado pode ser há- ficações contidas no edital eram corretas.
bil mas inexperierite e profiSSionalmente incapaz de executar o
6. Elucidando ma.is a questão. o Sr. _Humheno Morac-s. ~·:t·
trabalho COD1Iat2do".
pücou que a unidade de fita Streamer adquirida era rec:onhedda·
Já a negligência é a falta de diligência, isto é. um compona- mente incompa:livel ~ o Sistema Operacional PICK.
mento que xevela indiferença e incúria e que deten:nina a inobserNo que se refere à TP 027/92. julgamos que esta Ctlnti'is:i.t)
vância da obrigaçio de cumprir a ~taçã<" de ttabalho com de Sindicância elucidou a contento todas causas e rcsponsabil iaquele tesultado c~spoodente à justa expectativa do cmpmga- dades da aquisição das 292 (duzentas e noventa. e duas) unidades
dor.
de fita StR:amer incompativeis com o Sistema Operacional PJC.:K.
Diante da gravidade dos fatos apurãdos e- da fragilidade J,)
Desídia é negligência, e esta pressupõe culpa do empregado.
assessoramento técnico prestado pelos funcionários da DATAA apuração dos fatos para os quais se constituiu esta Co- PREV à CEL-do INSS, nessa TP 027/92. julgamcls c:om·CT!k•nte. a
missão de Sínd.icância comprovou. à luz dos' depoimentos, bem bem do serviço público. que medidas administrativas çahíveis secomo dos documenlOS acostados, ter havido no processo, no mini- jam tomadas nos processos licitatórios dessa CEL
- À superior conSideração.
mo. negligência e imperícia por parte da Assessa:ia Téco.ica, consRio de Janeiro~ 31 de agosto_ de 1993.- Aristóteles P. Teltiruída para dar suporte aos procedimentos licitat.érios do
para aquisição de oquip.a.mentos de Ioformática.
les. Membro da Comissão- Patricia B. de 1\L Bahia. Mt..'Tllhl"\) da
Outra constataÇão que causou estranheza a esta Comissão Comissão- Maria Cetina Travasses Aze-vedo, Memh-o d:l G1·
foi a de que dos três empregados designados. apenas um era espe- mi~o- Raul Millier Filho9 Presidente da Comissão.
cialista em Infonnática.. sendo que. além. desle :registro. oulros devem ser elencados como incompreensíveis, a saber:

as

mss.

ciPS
':l':CP."F.TA~

I/\ DE CONTROLE

~DORDENAÇZO

DE

:~o~

TERNO -

~ÚDITORIA

-

tOAUD

AUDITORIA DE 3ESTÃO
CERTIFICADO OE AUDITORIA

1 ITIJI.r,n

AOlVAL GUENIN RABELLO

f LJ;;çr;o

PRESIDENTE

C?r

• C43.337.647-34

n~~fODQ

: 01/01/92 a 09/02/92

CISET
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RUY LOURENCO MARTINS
PRESIDENTE
031.022.467-53
10/02/92 a

31/12/~~

Ex~ruin~mos os atos de gest~o dos respons~veis rel~cionados
001/004 do piocesso de Presta~io de Cont~s d~ Empresa dE
Proccss~rnento de Dado~ da Previdência _Social - OATAPREV,correspondcnt~
ao e;~erc[cio encerrado em 31/12/1992, refletidos nas peças qyg
ir 1 tegram o proc€SSO, formal[=ado conforme dlsposicies contidas na
Itl/OTiUME:FP /NQ 08/90.
•s

fls.

exame foi
e~etuado
por amostragem,
de acordo e
eru
à
legislação
fed-eral
aplicável
às
diversas
c\rerts
e
at iviclades
e;.:aminõt\das
e,
conseqUentEmente.
inclUiiJ
provc:.s
nos
reg1stros mantidos pela Entidade; verificac5es quanto ao cymprimgnto
d~s
leis, normas, estatutos sociais, regiroento interno e regulamentos
esp~c{ficosr
coruprovacoes quanto à legitimidade dos documentos q~~
dcr"am or rsen1 às J)t"'ças do proc--esso e- dos C'ttos de gestí\o ~=orat i c?.dos;
an~l ises qtJanto aos as-pectos de econon~icid~de, e-f'ictP.nc;;ia e
efi-c.:\cte>.
d~
qest~o
orçament~rla,
finahcefra- e
patrimonial
e
o~tr"os
prncFdit~Fntos julgados necessários no decorrer-da auditoria.
2.
O
at~o 1jil,l''=:nto

3.
·Durante a realiz~ção de no~sostrabalh~s
seg•Jintes irreg•Jlaridade~ e imprOPl"'iedades: ~~

.

.

-: 7

constat ~mos

9:"' ':Jil

i r r e-gu 1 iil.r i àaaes r

~._

~·<dere-s c::::"nst~nt.ES w-0 .:nic::f:c.::- ,.:i,l;f'"l~ ~:,tal reiat tvc<S :::.:s
o::-::erci:=-.;.:;-- -=~~-~~e..tp~·;;,..l:~~.-~-=::-.:::~;t·E-.~~ie
,...._s-91Jlê..f'":.:~--~..:l
',l€:1$
l7 • • 9. L~ • .:..1' <.L. C'o .:...J. c~": 'i\. 34):

6

~~- -. 9ESPEsas c~n1
'

\

~~Jtos

~or::d\o n~o-n<t~«a

·.·J<os,·
•
:o
v<l'lor de CrS 2~7.Z35.!:61 .. ~~3,~::: (J-tEm 3'!j)J
3 - AdJYdicac~o ~m favor d~ f1rma
GlJE:' aPrEsentou proposta
~::m _desacor:-do com i'.S normas e c_ond i ct·es ESta bel e c 1d~s r. o
edital acarret~ndo preju(~o operacional e/cu finan~E1ro
pa?a ·a DATAPREV, centrar i?ndo o ~rt~ .33" c/c art. 37 oo
Decreto-1 e i
nQ
2300/86_
( t ~::ns '42, 43~ ;r(, ::2,
~~5
e:
1

130);

~T-, ~J

;t..r1.....

L'•O·
7.

AqaJ is i ção de ECJ;J i pi\ment os com di ~p-ens;d-E' 1 i c i t co.ç-~:o
a
abq~ac~~o de t..:RGÊNCIA no ~tend in.ento, porém. ~::sta

for

evid"en'ci~do,~:no··-prõc~-s5õ".Títeris·As

ã 47>r

~ cb

~

Falta de ·aplicação daS pe:n~al idades Pr€vistas no ar-t. 73
do _Decreto-lei
nQ 2300/86 ~ firma BONDWELL ao
~Er
constatado
que a rela~io apresentada ~a~
firmas
r~presentantes
n~o
eram por
ela cre:denciadas
para

prestar assistincia técnica Citens Si, 57 e 58>;
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~- Morosidad€

nos
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procedimentos

adr.linistr"at IYOS

ocasionando pr~stação de servíços com dispensa de
licitação e seM cobertura contratual fi tens 61, 62) :Celebração
de
contrato c:on1 atrib•Jição de
ef'eito
~rnancciro retroativo, descumprindo o que determi~a oS
do art. 51 do Decreto-lei. n9 2300/86 Citens 61,

··~.

~3,

9-S, ~.e

!!r

€

;_~_:5) r

~

-

Falta de ~doç~o de prcvid~ncias administrativas quanto
cobertura contratual para a prorroga,io e inclusio de
serviços extras na reali:aç~o de obr~s (itEns 83 E 84>r

~

Ocorrência
de
falta
de
planejan1Ento
€'
n~glígência
administrativa
na
execução
d~
obra
acarr€tando
acréscimo
na ~espes~ com aplicação de reaJustes ~m
I"<Jnç:ão dr:' nio cr.unprimento do prazo PYevisto <item 85) r
O~scumprfmento
do
que 33 ~crventcs

~

objeto do contrato. tendo em Yist~
da Con~ervadora Fluminense,
firma
pr~stadora
de
serviços" de lirupe%a,
encontraM-se
exercendo
atividades
diferent&s daquelas que
se
constitu{r•m no obJeto d~ contrato <item 9S>~

II
I

11'- Caracteri~ação

G-1'
.
J.~
: ·. '

1

\J >~ c~'·

de contratação indireta de

( i t .... 96)'

Contratação
Decreto-lei

situação de

:X-fffY
%.

~

base no ucaputn do art. 23 do
nQ 2300/S6r
sem q~e fos~e compr6vada. a
lnexigibi1idade da 1 icitar;ão C lte:m 102 .. a>;
de firma com

&.~\

:ontrr.tC~~<c:ão

:E'

~er·.•1-:-;;.·:;

:'·:;r.~-

:'"'€XI91bllidacf:

:~

: icrtC\ç:~o
.. E'm
.·.
:cv.<::_~ :-«t :f:cc=.d~o
?Ela
·.~~tcr-·--:;.:·e:
':i•.lPEr 1or ~ sE'm" P•Jolic~cKo no J:>.O.U .das jtJStlfic~t •·.a•;

·~

~c-

~4
I
'

~eu

o

r;rccnT"'.t'Ct~.• cnto

~tcr~to-Jei

•

2.~00/66

.:cn·ft:~rr.• e,cctErmin~nr

e

~rt.

o art.
~4
72 d~- O~cretq nQ 449/92

<ltE:mi02.b>;

de

?cnc€ncia
Cr$

...:.-=p~garnent-~s

~firma

UNISYS no

mon~ante

2-32 .. !49.,908.399,17, correspondentes. ao per iodo
a-20/06/93 CilEnS !07 S 108):

-21/01/~~

(~- ~E~IJIS.ição

~

de M<.'-tErial incol"'r"E'ta €"/OtJ CON €SPE'Cifíc:\t~O
Incompleta, ~carretando a n~o aceit~'io e a consEqtjcnte
impossibilidade de ser e:-f€-ttJado ci Pasamento <itens !!~~
a 114>;

·- AusÊnc

i:;<~.

de

celebr~~~o

de termos

de

contrato

par~

de
manufi~~~Or
b~m
CCIDO
aqUISJÇaO
d€
de inform~tica coru obrlgaçio futura <Jtcm
eq•J i pame:nt os

-servi~os

125>r
Despesas

administrativas

PErtinFntcs.

~

Fund~çfo

Nacional
de- ~Ss..1Íd~
- FNS/HS pc.ga·s ft~.la
OATAPR~V
cor11
.re~mbo1so poslFrior ~ela ~~nd~ç~d em dEcorrfncta
ce
contrato firmado <itens 127 ~ 128);
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Não elaboração do inven"t;\r i o f'ísico-financeirO dos bens
MÓveis e imóveis relativo a 1992 e do correspond~nt~

relat6rio final, descumprindo dilig€ncias baixadas pelo
TCU e recom~ndações da CISET con~tantes dos Relatório5
de AtJditoria das Prestações de Contas dos exE'rcício<S de:{

. 1990

~

1991.Citens 131 a 133 e 1361;
_.,..:...

s~ns

mdveis
cedidos a o~tras Entidades,
controle ap~nas listagens CiteM 135>;

tendo

como

Pagamento de Notas de Comprov~ção de Despesas - NCO sem
assinatura da chefia ~testando a procedência da despesa
~sEm au~ori2~ção p~ra liquidação d~ despesa <itens 166
e 16911
·· Reincidincla
sociais
com

do pagamento' de
impostos e
atraso g~rando u• acr~sclmo
corr~spondente

6.005.140 •• 91,55
monet~ria,

J~ros

encargos
dE
CrS

atu~l l=açgo

•

e multa Citem 170>;

REpasse a maior no valor
de
CrS 7.823.094.188.72.
eretuado à PREVOATA. contrariando o iÕciso III do art.
13 da LRi nR 8.211/91 (itEm 175>r

PREVOATA
legal

i_MPr'DPP" 1

-

prestando
ser~i~os
sem rcssarc intento

eaaaes;::

=rl~tcirio

.~n•Ja'I

da

~cm.nt~tr?~~o

~laboraco

~em

;s

ndicaoos ;;os : li"Jtt€:0s ::.3.2 e ~_.3.,_3
="
lN/DTN/MEfP/NQ 06/90 ( it.Enn :.2) 1
[:"J.T0
2 - Horosld~de ~o atendimento ~as ~~llctt~cies feitas
Pelo
C_ontro_Le :ntcrno d•Jrantc a real i=cu;~o dos trabalhos CE'
~lE~~ntos

\ ·.
\.

\

'

\."'

A~"jditor'ia~-<iter~t 04); . :~-:-3 - E>:trap"olaç~o
do
orçamE-~ntÕ
Correntes"Citenl09);

(·.;-

c-rn

·,

1-f~·

..,

Í ...

~

':."-

"0rJtros
•

}-~ .... -'· -

r:----,-..-·f
1

_.,

Dispêndios

r

4 - Ausência no frac~sso de Prç~taçio de Contas da Empres~
d~
Ata
da
~5~1;Õ'I'~bltfia_ G~r'-'1
O'rd~n<.\ria
rEferente a
~PrEciaç~o d~s contas d6-~~~~c{cio de i~92,Citem 13';
~
...,._ ";- r-- V ' - -.. !- :""l -::: / ' r·~
AYsincia e/ou .in.effcifncia dos controlés
internes
c i t ,,. 36 >; _ _ " . ~ I y

" . ./ ' . ·;.6

...

·'r '-~

":-J\:

FragmEntaçio

de
despesa,
rugindo ao
t i c i t,at ór i o adE:'quado ( 1tens 38 e 39) ·,

~

procediMento
-

y~..~.J·,.~/
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7 - Procc~imc~to- ficitat6rio sem qu~ o obJeto esti~es~e
clar-~li•enti:-- dE:fin-ido,--- oCasionando a r-ealização de
três·
convites;
sendo cancElãdos os dois primeiros <itens 67
a 71 ~ 129):- ~J..C·o.
8 - Em i SsS:o

de

Au.t o r J za"ão- de For"nec i ment o -

AF q•.1ando
~

correto seria ntermo de contrato" Citens 77

"' J

( <. J

(1 9

Publ icac;.ão

.

forZ\ do pra:;:o dos resumos dos

o

123.b)~

(c

Jnstruntento-;-

d~

contratos firmados. p'ela Empresa. beM como dos
!.11: I ;f, (\ respectivos
termos aditivos, descumprindo, dessa form~.
I[ ' •
I

o que determina o
J 12 do art.
Si
do Decreto-lei
2.300/86
<itens 78.,
102.e, 106, 125 e
processo n9
20.789/92lJ
10- Instrumentos contratuais elaborados com Inobservância à
legis}açãa. e/ou aos proc~dimentos licitat6rlos
(it€'ns
~ . . c o!!.!-- ié!s >,_ c"~...;, I'

'i

...

Não
q,Jal ificac:ão dos signatários no Preâmbulo
contrato em desacordo com o art. 51 do OC'crc-to-l~Ei
2. 300/86 ( i t .,.. 102. d_)J - (o j .J,?

do
n2

Det€rminação
do
pr~2o
de vigência dr: contrato Em
d€'sacordo
com o disposto no ~rt. 47 do Oc:creto-lei

2.300/86 (item 102.fll

13- Emissão de AF con,PlE'IIlentarido serviços cuJo prazo de
Ylgincia Ja havia sido expirador € não publicado no
D.o.u. <item 123.clJ C •>-'~'tl'l '· ·
1-4 - Encan,inharncn1:o
do processo ao
setor
Jur ídic:o
para
~laboração
do contrato; quando os serviç:os já
estavana
sendo pr\U"dos
~~~
tfi. ~

__,.----

:..

!.5 -

<item t23.dl•

.

.

. . .

c~l.JP -1',.---

~- 1

-

~ i=PrcPr:~o~ces ~os =~ccc=l:.cntcs ~oot~acs
-~
€l~boraçio
i e~Ec~~io cos ~~ntr~tos e t~~mos
aa1ti~os
flr~ados pela CATAPREV CltEm 12:);

Falhas

Falha-s
Convit~s

130)

e

-rmp-,..QprledadE-o; na elaoor"Z~.;"o dos

~dlt;us

e nos procedimentos llcJtatirios (ItEns

1~9

e:
E

~ I. ;.,r'""'-..

E~istincia no almoxarifado de 469 plac~s HYltlserial d€
~-Propr iÉ:dade
do INSS, ·sem nenh•J.m controlE PEla DATAPREV
<lt~ns 143 a 145lJ
Arq~ivamento dos dó~ymentos ~u~.cCMPi~m.o dossii ao~
empregados sem obedecer a ordEm cronotog1Ca e
doss1is
incompletoS-e/ou desatual izados <item 1S5)J
Dados
f"IJncionais
arquivados dE' forr~•a
desc€ntral i::::~da
< itern 155) J
-Bilhetes
de passagem t~ abcrtor recebimento de cota
f'i:~a eM finais de semana e feri ado s~m j•J-st ificC~.t iva, t.
coruprovaç:ao de adiantamento dE' via9cnl i'ora do Pr'.i:l.;:o
estabelecido pela Empresa <item i66>:
-Notas Fiscais atestadas e P~9as sem identif'icação da
DATAPREV <i tcra 1<>?lo
.
Re-passe d~ recursos à. PREVO~TA, con1 atraso <item 174>;
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4;
EM nossa opin1ao,
face ~s irregularidades menc1onada$ €
tendO ·e• vista os exames levados~ efeito na forma definida no item 2,
que
resultara~
no R~latórlo de Auditoria de Gestio n2 08/93.
c~rtl~icamos
a IRREGULARIDADE da g~stão das administradores tratados
OC'StR- PI"'Of:f:-'550.

Bru(lla-DF.

<X.fode julho de 1993.

~nM. .c;:,: -.r ~·,

~LHI~EO

HQREIRA
Analista dE Flnan,aiJe ControlE
Hat. NR 3.013.379-3

HANO~EI-Jl~r'lfí

Anall

COSTA
Analista dt Fl~ancas e Controle
Hat. N2~
312.457-2

····;··· ..~..... ''"'''''
TANIA HEL

de Finanças c Controle
Hat. NR 3.t13.403-e

AI

:DE FREITAS

Hat. N2 3.013.388-2

'Y7"Ja.w:a... Gtu_CL

H~RCIA Ç~STINA NOGUE RA VIEIRA

Anallstã de Flnanç~s E Controle
Hat. NR 3.t1& ~A.-0
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a ~ expe.
diente que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetclciO~ Sr. Antônio Carlos Valadares.

É lidÓ o seguinte
DIVERSOS
O Senador que subscreve. com amparo no art. 48. item 8.
do Regimento Intemo do Senado. vem à pmsença de Vossa Exce·
lência expor e ~o quanro segue;
l. Na sessáo Oidiniria do Senado ..aljzada em 2 de lllJlfÇO
de 1995. o subscrevente suscitou questão de ordem cooc:ememe às
im:8ularldades ocorridas na instalação das Comissões Petmanen·
tes da Casa
:z._ A distribuição dos cargos de direçio destes cólegiados
signifJCOU a ex.clusio tola.! do Partido dos Trabalhadores- PT. dos
postos diretivos conferidoS à duas agmniações partidirias de igual
IepreSeDtatividade .,. coofigmação do Senado Federal tais como
PTB e PP. este can duas vic»pesidências. inequivoca~te violando os princípios gerais do proçesso legislativo, a saber

-----·------:-·
§ 3"' As atas serão publicadas no Diário do Con

4

grt:sso Naciomzl. demro das quamDla e oito horas que se
seguirem à m:~nião. pOdendo. em casos excepciooais. a
juízo do Pmoidente da ComissãO, sei ·eSsa publicação

adiada por igual prazo."
· 4. É certo. pois. que a deliberação sobre a composição das
comissões pennanentes, mo[IDente quanto ã designação dos cart,o"S de direção, cOm violação frontal dos indi,gita.dos arts. 115 e

412 do Regimento-Iotemo é aula. à luz do disp:>sto no inciso IV
do art. 412. onde se lê:
''Art. 412. A legitimidade na elatiOraÇao da norma
legal é assegunda-pela OóSetVâiiciã rigorosa das disposições regim~tais. media.DJ:e os seguintes principias básicos:

N - nulidade de qualquer decisão que contrarie

norma regimental."

S. Ame do exposto. requer a Vossa Excelência se digne de''- a participação plena e igualitária dos Senado-res em todas as atividades legislativas. respeitados os Ii~ clarar a nulidade da apontada reuo.iio de 23 de fevemto de 199S.
tomaDdo sem efeito suas deliberações. para. que seja assegurada a
mites regimentais (art. 412.1, do Regimento ln!emo;
-preservação dos düoitos das minorias (art. 412. legitimidade do processo legüer.mte. com observância rigorosa
das disposições: regimenl.ais e. conseqüentemente. sejam evitados
vn. do Regimento Intemo):
- JX>SSibilidade de ampla negociação política so- transtornos decorrentes das mgularidades consignadas. com a
mente por meio de procedimentos regimemais pevistos realização de novas eleições.
Sala das Sessões. 3 de JDaiÇO de 1995.- Senador Eduardo
(art. 412. XDI. do Regimellf.o Interiw;"
Mata....., Sup6cy. Lider do PT.
3~ Aduz. outrossim. nesta oportunidade que, reunidos os SeO SR. PRESIDENTE (Iooé Samey)- A questão regimennht)les Senadores para o fim de constituir as comissões pennanen- tal referente ao expediellle do Senador Eduardo Suplicy já foi detcs no dia 23 de fevereiro pióXiDio passado. não foi observado o cidida.
di;;posro no art. 115 e seu § 3c. do Regimenr.o Jnteroo. verbU:
No momeolO. o Senador pede que a Mesa declare a nulida"Art.. 115. Das reuniões das comissões: lavrar-se- de das reuniões das Comissões Permanentes da Casa. InfelizmeDle
io atas datilogra.l~ o..:.r.;. ft'){b.as avulsa$ rubricadas pelo - ou felizmente -. de acordo com o Regimento. a Presidência Óão
tem oompelêDcia para declarnr essa nulidade. Essa competência é
Presidem.e. ·

-----------------------------
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da ptópria Comissão. S6 ela-:Poete-mulai a eleiçào pua as sua_s resDIVERSOS N! 3S, DE 1995
pectivas Mesas Diretoms.
Seohor Pn:sidellle.
Deste modo. estoo remetendo a cada uma das Comissões
Encaminho a Vossa ExcelêDcia~ para os devidos fms. notíPennanentes da Casa o ""!'!etimento do Senador Edu mio Suplicy
cia publicada no Jorual do Brasil. edição de 27 de fevemro de
para que elas decidam na sua soberania.
_____ _
Sobre a mesa. e;~C.pediente que ser.{ lido p:}_o_ Sr~ 1° Secretá- 1995. pág. 6. sob o Undo '"Ci!odizque mooladma dribla IR'".
Aproveito a oportunidade pua apresentar a ..Vossa Excelênrio em exm::icio.Sr. Ant&io Carlos VaJadares.
cia protestos de estima e -comideração.
É lido o seguinte
B=ilia. 3 de março de 1995.- Sen.ado< Autouio Carlos

Valadares.

NEGÓCIOS & FINANÇAS
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À Comissilo d~ Fiscali712ção e Comrok

. DEI:'UTADOS

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O expedien~t lido
.será publicado e remetido à Comissão de Fiscalização e Cootrole
da a.sa.
.

BLOCO (PfL.I'fB)

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor Plesidente

c.1a República editou a Medida Provisória n" 912.de 24 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobie a reawneração dos recursos do Fundo Nacional ~ Desenvolvimento - FND. n:Passados sob a forma
de cinpréstimo. ã F.manciadora de Estudos e ProjetOs- FlNEP.
De acotdo com as indicações das Lideranças, e nos tetmos
dos §§ 4" e so do yt. 2° da Resolução n" I/89-CN, fica assim constiruída a Comissão Mista incumbida de emitir pruecer sobre a matéria:
.

Suplentes

Titulâres

PMDB

PSDB

PRP
Nabor Júnior
Coutinho Jorge

PF!:-

PSDB

Geraldo Melo
PSB

Ademir Andrade

PPS

Roberto Freire _

Adhemar de Bmos Filho

pr
Jaque~ Wagner

Flt:itasNeto
José Bianco

Sérgio Machado

Arnaldo Faria de Sá

Anivaldo VAle

Pli:!DB

João Rocha
RomeroJucá

Yeda CrusiuS-

José Aníbal
PPR

St,aplentes

Gilberto Miranda
Flaviano Melo

Adelson Ribeiro

Michel Temer

SENADORES
T"rtulares

Adauto Pereira
Adelson Salvador

lncx.-êncio Oliveira
Ahelardo Lupioo

Adão Preno
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N• 1, DE 1989-CN,
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDARIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA: _
•
DIA 03103/95- DESIGNAÇAO DA COMIS§AO MISTA.
DIA 03103/95-INSTALAÇAO DA COM!SSAO_MISTA.
ATÉ rJ2103195 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS. PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O
PARECER SOBRE A ADMISSWILIDADE.
ATÉ 11/03195 - PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA.
ATÉ 26103/95- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -o SENiftH{J!Kt~·
SIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEI>ll>A l'ilo'JVISÓRIA N' 913. DE 24 DE fEVEREIRO DE ! !1')5. QliE,''C~ !A. NA
ES1RU1URA ORGANIZACIONAL 00 MINISTÉRIO OA
JUSTIÇA. O CONSELHO l'EOERAL De QUE TRATA. O ,\IfL
13 DA LEI N" 7347. DE 24 DcJUL!IO DE !985, Al.TicR.\ OS
ARTS. 4'. 39. 82.91 E 98 DA LEI N' 8.07R,.DE 11 Dli Sl-.1HJ.
BRO DE 1990. E DÁ OUTRAS PRüVIDÜNCI,-..s·.
DE ACORDO COM AS INDIC.\ÇÔI.S Dt',..; L!l>l·l<'M.J.
ÇAS.E NOS 1ER~S OOS §§ 4°ES"DO ,\l:r. :z- !':'..\ !d:S<lLUÇÃO N' I/89-CN. FICA ASSIM t"O~!STfl1'iD.\ A
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA llE EMIIIR I'ARE< 'I'.R so.
BRE A MAlÉRIA:
• SENADORES

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISÓ..
RIA N" 914. DE 24 DE fEVEREIRO DE !995, QUE "DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DCÍS CARGOS EM COMISSÃO QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDêNCIAS".
OE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANÇAS.-. NOS lERMOS DOS §§ 4' E s• DO ART. 2' DA, RESOLUÇAv N' ·-I!J9:CN; FICA ASSIM CONS'JTI1JJDA A
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOIlRE A MATÚRIA:
SENADORES
PMDB
José Fogaça.
Coutinho Jorge

1\::il'll.>i Junior
,._firanda

Titulares

(~il!-~~ttn

l'MDB

PFL

(jjJf--.:t10 ~ li ..wda

Flaviano MelV
Coutinho Jorge

Suplentes

Titulares

Nar.:,r JUnj,,,.

Pf-1.

José Alves
Elcio Alvares

c~rl~l!ô

Pa1r0eínio
EJ.i::.01i Lobão

Al<.>xandrc c't~t:t
Carlos Pau,,~·im''

Wilson Kleinübing
Wafdeck Omelas

José Ignácio Fem::im

PDT

!'SOB

Sebastião Rod!a

Júnia Marise

Sérgio Machado

PT

PP
1~duardo

Bema:n:lo Cabral

Benedita da Silva

Suplicy

DEPUTADOS

PPR

Supleutco

Titulares

Epitácio Cafeteira

BLOCO (PFL-PTB)

DEPUTADOS
Supl~:ut.::..

Titulares

BI.OCO_(PFl.-iYI'Bl
Inocêncio Oliveira

.\d.!U!t)Po:!t'iL.i
Add~('rn S:~l. ,.;J.. ;

Abelan:fo Lupion

Adauto Plmira
Adelson Salvada:

lnocindo Oliveira
Ahelanlo I .upion

PMDB
~. tkhC:

Temer

Adelson Ribeiro

PSDB

PHDB

Yeda Crusius

J..::se Anlbal

PPR

PSDB
Conha Bueno

José Aníbal
Ibrahim Abi-Ackel

Ja.rt>as i.lll'LJ.

Valdemar Costa Neto

Gonzap Patriota
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" l. DE 1989-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA OJ/03/95- DESIGNAÇÃO DA COMiSsÃO MISTA.
DIA. 03/03195 - INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA.
ATE (J}J03/95 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS. PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EM111R O
P,\RECER SOBRE A ADMISSWILIDADE.
AlÉ 11103/95- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA.
AlÉ 26/03/95 -PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
.
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISÓ..
RIA N' 915: DE 24 DE fEVEREIRO DE 1995. QUE "DISPÕE
Fernando Lyn

OdelmoLeão

PDT
Sér_gH) t.'arneim
DE ACORDO COM A RESOLUÇÀ'l N" I. DE 19~9-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CAU;NDÁR!O PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA 03/03/95- DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MLWA.
DIA 03/03195 -INSTALAÇÃO DA COMISS,\0 MISTA.
AlÉ (J}J03195 - PRAZO PARA RcCEB!MBNTG DE
EMENDAS. PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA E~UllR O
PARECER SOBRE A ADMISSffill.IDADF..
A lÉ 11103/95- PRAZO FINAL DA COM!SSiiO MISH.
AlÉ 26/03195'- PRAZO NO CONGKL~SO NACIONAl..

Pedro Canedo
BL(PSB-PMN)

PP

Miro Teixeira

José Teles,
BL(PL-PSD-PSC)

PPR
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SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ,AA!JALHADORES NOS ALIENADOS NO ÁMBTI'O DO PROGRAMA NACIONAL DE
LUCROS OU RESULTADOS DAS EMPRESAS E DÁ OU- DESESTATIZAÇÃO- PND.lNSTI'IUÍDO PELA LEI N" S.CB!,
TRAS PROVIDÊNCIAS':
DE 12 DE ABRR.. DE 1990, CONSOLIDANDO AS NORMAS
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERAN- SOBRE A MAlÉRIA CONSTANTE DA LEI N" 8.1TI, DE 1"
ÇAS. E NOS 1ERMOS DOS §§ 4" E 5" DO ART.? DA RESO- DE MARÇO DE 1991, E DA LEI N" 8.249, DE 24 DE OUTULUÇÃO N" 1/89-CN, FICA ASSIM CONST!TUloA A BRO DE 1991. EAL1ERAO ART. 3"DALEIN"8.249/91".
COMISSÃO MISTA INCUMIIIDA DE EMtriR PARECER SO. DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANBRE A MATÉRIA:
ÇAS. E NOS TERMOS DOS §§ 4" E 5" DO ART- ? DA RESOSENADORES
LUÇÃO _ N" 1/89-CN, FICA ASSIM CONSTITUloA A
COMISSAO MISTA INCUMBIDA DEEMlTIR PARECBl.SOTitulares
Supleoteo;
BREAMATÉRIA:
PMDB
SENADORES
Gilberto Miranda

Nabor Junior

Femando Bezerra

Coutinho Jorge;

PI'L

Alexan<ho Costa
José Agripino

Carlos Patroeúúo
Edison Lebão
PSD6

Sérgio Machado

Lúdio CoefbQ

Suplentes

Titulares

PMDB

Femando Bez=a

Iosé Fogaça
Ney Suassuna

ODoiiO Quiílan
PFL

José Alves
Jooas PiDheiro

Joel De HoiJanda
Freitas Neto

PL

PSDB

RomeuTuma

Lúdio Coelho

Sérgio Machado

PTB.
Vahirir Campelo

PSB
Marluce Pinto

Ademir Andrade

DEPUTADOS

Trtulares

PPS

Suplenteo

Roberto Freire

_BLOCO (PFL-Pl'B)

Inocêncio Oliveira

Adauro Pereira
Adelson Salvaclcx

Abelanlo Lupioo
PMDB

Midlel Temer

Adelson Ribei:ro.

DEPUTADOS
·suplentes

T"rtulans

BLOCO (PFL-PTB)
Abelardo Lupion

PSDB

José Aníbal

'

PMDB

YedaCmsius

PSDB

Roberto BalesÍra

ffR
HaroldoUma

WelsooGasporini

Simão Sessiin

PPS
Augusto Carvalho

Yeda Crusius

IoséAníbal

PCdoB
AldoRebelo

Adelson Ribeiro

Micbel Temer

PPR
Prisco VWJa

Adauro Pereira
Adelson Salvado!:

Inocêncio Oliveira

PV
Sérgio Í\.muca

DE ACORDO COM A REsOLUÇÃO N" 1. DE 1989-CN,
FICA ESTABELECIDO O SEGUINIECALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATéRIA:
DIA CB/03195- DESIGNAç,;_O DA COMISSÃO MISTA.
DIA CB/03/95- INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA.
AlÉ 02/03195 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS- PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMlTIR O
PARECBl. SOBRE A ADMISSIBR..IDADEAlÉ 11/CB/95- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTAAlÉ 26/CB/95- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISóRIA N" 916, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995, QUE "DISPÕE
SOBRE A NOTA DO TESOURO NACIONAL- NTN, E SUA
UTlLJZAÇÃO PARÃ AQiJISIÇÃO DE BENS E DIREITOS

Fernando Gabcira

Adhemarde Barros Filho

.. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" 1, DE 1989-CN,
FICA E>TABELECIDO O SEGUINTECALENDARIO PARA A
TRA~In'AÇÃO DA MATéRIA:
OlA 03103195 ·- DESIGNA~O DA COMISS~O MISTA.

DIA U3i03i9S- INSTALAÇAO DA COMISSAO MISTA.
.AlÉ 02/03195 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS. PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMlTIR O
PARECBl. SOBRE A ADMISSIBR..IDADEAlÉ 1 UCB/95-PRAZOFINALDACOM!SS.\:0 MISTA.
AlÉ 26/03195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - O SENHOR J>RE,
SIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISó-
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RIA N" 917. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995. QUE "AUTORI- do Dia. a partii de segunda-fe.ira. a lista das matérias que se enconZA A VTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO NA- ti"ãiD. ria Secmaria-Geral da Mesa em candíçCes de serem cüscutiVIO ''DOCEVALE" NO SANEAMENTO FINANCEIRO DA das ou votadas durante a primeirn. quinzena do mês de ma:rço.
Espernmos dilatar esse prazo em até um mês. de modo que
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASn.EIROos Srs. Senadores possam estudar as matérias sabendo ex:atameme
LLOYDBRÁS".
. -·
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERAN- o que a Casa vãi votar e discutii durante O lilês.
CotOOoico que as mencionadas marérias já foram publicaÇAS. E NOS 1ERMOS DOS §§ 4" E 5" DO ART. 2" DA RESOLUÇÃO _N" 1/89-CN. FICA ASSIM CONSTti'UÍDA A das no Diário do Congresso Nacional e se encontram à clisposiçáo
COMISSAO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SO- dos Srs. Senadores na sala de avulsos.
BRE A MA1ÉRIA:
É a seguinte a liSia das matérias citada:
SENADORES
SECRETARIA-GERAL DA MESA
TirULARES
SUPLENTES
PAUTAPARAOMÊSDEMARÇ0/95
SENADO FEDERAL
PMDB
Dia 6-3-95 (seguada.fano):
Gilberto Mu...Ia
Fernando Be=
Projeto de Lei da--i:âmar.t n° 24, de 1992 (n° 5.30S/90, li.•
NeySuassuna
los6 Fogaça
Casa de origem). que dispõe sobre os termos e as condições C01~t
PFL
que serão cooferidos o título de domínio e a concessão de uso n<.>s
-- programas de ~efonna agr.áriã. (P~ favoá.vel. sob no 82184, da
Júlio Campos
OdacirSoa..""eS
Comissão de Assuntos Sociais)
ROmeroJucá
Francelina Pereira.
Projeto de Lei da Câmar.t n° 150, de 1992 (n° 3.217/92, na
PSDB
Casa de origem). que proíbe a ennada e a navegação de embaroi·
Sérgio Macbado
Lúdio Coelho
ções com carga de plutônio ou resfduos radioativos no mar tenitorial e na zona cconômica exclusiva btasileiia. (Parecer favorável
PP
sob n° 254/94, nos termos de substitutivo da Comissão de Assun.
Bemardo eami
JoãoFr.mça
tos Sociais)
Matéria a ser declaiada prejudicada: Oficio n° 144193, do
PPR
P:residem.e do Supremo TriWnal. comunicando decisão que decla·
Epitácio Cafeteixa
Leomar Quinlanilha
rou a inconstituc:iOO:alidade do§ 3° do art. 55, da Lei n° 7.501/86,
DEPUTADOS
com miaçio dada pela Lei n° 8.028190. em vi.ttude de já ter sido a
matéria. objeto de decisão desta Casa, através da Resolução do SeT'dulons
Suplcnle$
·nadon"7/95.
BLOCO (PFL-PTB)
. Emenda da Câmara .ao Projeto de Lei do Senado D0 30, de
1991 (n• 3.107/92, naquela Casa). que regulamenla a profiSsão de
Inocêncio Oliveira
Adauto Pereira
Ortoptista e di outms providências. (Parecer de Plenário, em subs-Abelaido Lup;ou
Adelson Salvador
timição .à Comissão de Assuntos Sociais. favorável).
PMDB
Dia 7-3-95 (terça-Feira):
Projeto de Lei da Câmala n• 20. de 1993 (n• 1.439/88. na
Mich~Temer
Adelson Ribeir<>
Casa de origem), que dá prioridade à concessão de canais de emis·
PSDB
sqras às entidades educacionais. (Parecer favoráveL sob n° 211/93,
José Allibol
Yeda Crusius
nos te:r:mos de Substitutivo da Comissão de Educação)
Projeto de Lei ,da Câmara D0 22, de 1993 (D0 2..528/89, na
PPR
Casa de origem). que dá noVa redação ao art. 3° do ~to-Lei n°
Simão Sessim
Amaral Neuo
2.472. de I" de setanbro de I988.que ,.alr.ra disposiçõeS da legislação acklmeira. consubstanciada no Decreto-Lei n° 37, de 18 de
PT
novembro de 1966. e dá ouàas providências. (Parecer favoráveL
Jaques Wagner
MariaLaun
sob n° 94/94, com emeDdas de redação n° 1 a 3, da Comissão de
. PP
Assuntos Ecouômicoo:)
Projeto de Lei da CâmJua n• 129. de 1993 (o" 4.499189. na
Odelmo Leio
Augustinho Freíw
Casa de origem). que instilui o p;so salarial. dispõe sobee a i=da
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I. DE 1989-CN. de trabalho dos enfenneiros e deteimina. oulras providências. (Pa~
FICA ESTABELECIDO O SEGUIN'IE CALENDÁRIO PARA A recer favcrável, sob D0 195/94, nos termos de Substitntivo da CoTRAMITAÇÃO DA MA1ÉRIA:
missão de Assuntos Sociais)
DIA 03103195- DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MISTA.
Projeto de Lei da CâmJua o• 141. de 1993 (n" 1.719191. na
DIA 03103195 -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA.
Casa de origem). que dispõe sobee a jomada. condições de trabaA1É rJ2103195 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE lho e piso salarial dos t&=niCO$ e auxiliares de enfermagem e deterEMENDAS. PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O mina outras providências. (Parecer favocíveL sob no 278194, nos
PARECER SOBRE A ADM!SSffiH.IDADE.
~de Substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais)
A1É Il/03195- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA.
Projeto de Lei da Câmala n• 144. de 1993 (n" 2.759192. na
A1É 26/03195- PRAZO NÓ CONGRESSO NACIONAL.
Casa de origem), que sujeita as empresas públicas às normas de
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa de"'ja in- elaboração e publicação das demonsu:ições fmanceims de que trafoanar ao Plenário qu~. na forma do planejamento que estabeleceu ta a Lei D0 6.404, de IS de dezembro de 1976. (Parecer favor.ivcl.
para os nossos trabalhos. passará a figurar dos avulsos da Ordem sob D0 83/94, da Comissão de Assuntos Ecooômicos)

Março de 1995

ANAl~

DO SENADO FEDERAL

Projeto de Lei da Câmara D 183. de 1993 (n° 1370/93, na
Casa de origem), que dá nova redação ao arL 14 da Lei n° 8.177.
de 1° de março de 1991. que ";:stabelece tegrns para a dc:sindexa~
ção da ccooomia c dá outras providências"". (Parecer favoráveL
sob n° S18/93, da Comissão de Assuntos Econõmicos).
Projeto de Lei da Câmat:a a .. 206. de !993 (n° 478191. na
Casa de origem). que altera o art. ·i72 da Consolidação da.-. I .eis do
Trabalho. {Parecer favorável. sob n° 279/94. nos lermos de Substi·
wtivo da Comissão de Assunlos S(x:iais)
Projc:lO de Lei da Câmara D0 '227, de 1993 (0° 1.140191, ria
Casa de origem), que veda a destinação de tecursos e auxílios públicos que espocific:a. (PaKcer favorável sob net 92/94, da Comissão de Assuntos Eoonâm.icos)
Requerin;ento net 184, de 1995, do Senador' Edison Lobão.
,.~.,Ji<.-itando. nos teanos regimentais, a criação de uma comissão
.,.,,!1•..mma. constituída de nove membros timlares e nove suplen~·-;. :·:!ta. n~.> prazo de noventa dia:>. aprofundar estudos c cpnclusõt·:. t'tn tomo da oportunidade e da localização de uma nova
n:{m'1na da Petrobrás S.A .. no Nordeste br.lsileiro.
Requerimento n° 201. de IIJ95, do Seoadot- Lúcio Ak·âman. solicitando. nos tctmos regimentais, a criaçãó de coirussão temporária intema com o ftm de elat:omr e apresentar projeto de
resoluçãoteformulmdooRegimentolnlemo.
Dia 8/J/95 (quarta-rcira):
Projeto de Lei da Câmara n° 125. de 1991-Complem~nlãT{N° tí0189 Complemenbr, na Casa de origem), que disciplina 1"K Jt.
mites das despesas com o funcionl,ic;mo públiCo. na f(mna d1) Jrt.
169 da Constiruição FederaL (Pan·ceres. proferidos em Ph·nârio.
em. substituição à Comissão de A »suntos EconômiCoS~ fá•;;oi·á~·cis
ao' Projeto e à emenda de Plenário)
Projeto de Lei dp Senado_ n° 27, de 1991-Complementar. de
autoria do Senador Mansueto de Lavor, que ~gulamenta--0 § 3° do
ut. 192 da Constituição Federal que dispõe sobm a cobrança. de
jaros teais máximos, e dá outras providências. (Parecer favor.ível.
proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos
0

Econômioos)
ProjetodeLeidoSenadon° ll,dc 1994-Complementar,de
autoria do Senador Maioo Maciel. que dispõe ~ fontes de ~cut'SOS do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento Socíal- FAS. e dá
outrns providênciaS. (Patecer favOláveL can emendas nOs 1 e 2.
sob n°2Z//94, da Comissão de AssuDlos Econômioos)
Projeto de t.ei do Senado n• 90, de 199~omplemenarar,
de autoria do Senador Ney Maranhão, que acrescenta dispositivo
ao Código Eleitoral a fuo. de pemritir a ação em casos de inelegibilidade. (Parecer favoráv~l proferido em Plenário, em ~bstíD.liçãoà Comissão de Constituição Justiça e Cidadania)
Requerimento n° 174, de IWS, do Senador Beni Ver.as. solicitando. nos termos regimen~. que o Projeto de Lei da Câmara
n° 101. de 1993 (n° 1.258188, na Casa de origem). que fixa diretrizes e bases da educação nacional. além da Comissão const_ante do
despacho incial, seja apreciado, também, peb Comissão de ConstimiçãoJustiçae CidadaniaProjeto de Lei da CiDwa n• 228. de 1993 (n• 1.382/91. na
Casa de origem), que proíbe as instituições oftciais de crédito de
cooceder empréstiinóS;rmanciameDtos e olib:os benefícios a pessoa juddica em débito com o FGfS. (Parecer favorável sob n°
91/94. da Comissão de Assuntos Econômicosl
Projeto de Lei da Cãmara n" 236. de.1993 (n° 2297/91. na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao an. 1o da Lei n°·
4.090. de 13 de jullio dr 1962. (Parecer favoráveL sob n° 284194,
da Comissão de Assuntos Sociais)
Projeto de Lei p.a Cámaia n° 241. de 1993 (n° 2.817/92. na
Casa de origem). que altera o art. 322 da Consolidação das Leis do
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Trabalho. (Parecer favorável, sob 25.5/94. da Comissão de Assun.
tos Sociais)

Projeto de Lei da Câmara 0° 6, de 1994, (0° 1.800/91. na
Casa de origem), que estabelece fórmula de atualização dos tipos
es:peciais de ren:wnetação trabalhista baseados na média dos valo~ ~bidos em meses IU1Ieriores ao do pagamento. (Parecer favcmi.vel. sob n.. 256'94, da Comissão de Assuntos Sociais)
Projeto de Lei da Cãmam n° 11, de 1994 (n° 2.777/92, na
Casa& origem.),qu~ acrcsceuta parágrafos ao art. 133 da. Consolidação das Leis de Trabalho. (Parecer favorável, sob 0° 186/94, da
Comissão de AssuD.IOS SociaJS.)
Projeto de Lei da Câmara net 22, (net 467/91, na Casa de aigem), que revoga o art.. 508 da Coo..wiidaçªo das Leis do Trabalho. (Parecer favorável, sob net 188/94, da Com.issão de Assuntos
Soc:iais)
Projeto de Lei do Seoado net 92. de 1991. de autoria do Senador 1utaby Magalhães, que altera a redação do ~ 15 da Lei D0
8.004. de 14 de março de 1990, que dispõe SCllm uansferência de
fmanciamento no âmbito do Sistema Fmanceiro de Habitação, e dá
outras providêocias. (Parecer favorável proferido em Plenário, em
substituição à Comissio de Assuntos Ecooômicos)

Dia 9IYJ5 (quiata.feira):
Projeto de Lei da Câmara n° 23.-de 1994 (n° 489/91. na
Casa de origem), que altera a redação do § lo do art. 239 da Coo-solidação das Leis do Ttabalbo. (Parecer favorável. sob no 257/94.
da Ccmissio de Assuntos Sociais)
Projeto de Lei do Senado tl.0313. de !991. de autoria do Senador Nelson Wedck.in, que coocede isençào do Imposto sobre
Produtos Industrializados- IPL para veículos destinados ao uso de
~presentantes

comerciais autôooiDO$. (Parecer favorável, proferi.

do em Plenário, em substituiçio à Comissão de Assuntos Ecooô-

·micos)

Projeto de Lei da Câmara n° 40 de 1994 (n° 133/91,.o.a:Casa
de OÕ.gem), que assegum a percepção do adicional de perirulosidade aos eletticistas e demais trabalhadores que especifica. (Parecer.
sob n• 317194, da Comiinssão de Asstmtos SociaiS)
Projeto de Lei da Câmaia n° 43, de 1994 (n° 471/91, na
Casa -de origem), que disciplina a execução lr.abalbista contra a
massa falida. aaesoemwJo ao art.. 880 da Coosoiidação das Leis do
Trabalho um parágtafo, numerado como § 4°. {Patecer favm:ável.
sob23:>94. daComi•.Oode Assuntos Sociais)
Projeto de Lei _da CiDwa n• 48, de 1994 (n• 1.291/91, na
Casa de origem). que dá nova redação a dispOsitivo da Coosolidação das Leis do Trabalbo.(Parecer favorável sob 285/94, da Co- missão de Assuntos Sociais)
Projeto de Lei do Senado n"328,. de 1991. de autoria do Senador FetiJIJldo Henrique Cardoso, que disciplioa as eleições para
a Câma%a dos Deputados e Assembléias Legislativas.. (Pareceres:
da Comissão de Consliluiçio, Justiça e Odadanbia, sob nOs 393/92
e 266'93;._ favorável ao Projeto e is emendas n°s 1 e 2 e conttário
às emendas de Plenário. respedivameo.te)
Projeto de Lei da Cânwa n° 80, de 1994 (n° 2267/91, na
Casa de origem}, que acrescenta pm\gtafo aoart. 860 da Coosoli·
dação das Leis do Ttabalho. (Pueoer favoráveL sob n" 3 IS/94, da
ComissiodeAuu:ntosSociais)
Projeto de Lei da Cimam n° 84. de 1994 (n° 1.88&191, na
Casa de origem), que regulamema o§ 3° do art. 226 da Constituiçio Federal. (Parecer favorável. sob n" 22Sf94, nos tet:mos de
substitutivo da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania)
Projeto de Lei da Câmaia n" 83, de 1994 (n" 229/91 na Casa
de otigem), que proíbe exigências de atestados de grav~z e esterilização, e ~nas práticas discriminatórias. paxa efeitos admissionais ou de peonanéncia da relação jurídica de trabalho, e dá outras
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providências. (Parecer favorável sob n° 283/94 da Comissão de
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providências. (Parecer favor.íveL sob n° 258/94, da Comissão de
Assu:1tos Sodais)
- '"AssuntoS Sociais.)
·
Projeto de Lei dil Câmara n110 85. de 1994 (n° 3.895/93 na
Projeto de Lei da Câmam 0° 77. de 1994 (n° 1.624/91. na
Casa de origem). que altera o an. 73 da Coosolidação das Leis do Casa de origem), que dispõe sobre a terminologia oficial relativa à
Trabalho. mudando o valor do adícional notumo. (Parecer favor.á- hanseniase e dt outras providências. (Parecer favoráveL sob n°
vel. sob n° 263/94, nos termos de substitutivo da Comissio de As- 264'~ da Comissão de Assuntos: Sociais.)
suntos Sociais)
Projeto de Lei da Cimant n° 110,de 1994 (n° 1.339/9l,na
Mensagem no 427, de 1994, pela qual o Senhor Pmsidenle Casa de origem), que concede adiciooal de periculosidadc aos carda República submete à deliberação do Senado o nome da Senhon. teiros. allerando o art. 193 da Com'Olidação das Leis do Trabalho.
Thereza Maria Machado QuinteUa. Ministta. de Primeira Classe da (P.uecer favoráveL sob n° 260/94, da Comissão de Assuntos So- C.:urein de l)jplomata. para exercer a função de Embaixada-a do ciais.)
Projeto de Lei da Câman n• 93. de I 994 (n• 75 119!. na
Brasil junto a Federação Russa.,
Mensagem n° 9, de 1995. pela qual o Senhor Presidente da Casa de origem) que dispile soln o direito de ._.gados que goRep.iblica suhmete à deliberação do Senado o nome do Senhor zam de alguma forma de estabilidade defmida em lei. (Pa:recet" faJosé Artur lknl)t Mt:deiros, Ministro de Primeira Classe da C~i vortveL sob n° 318J94, DOS termos de Substitutivos da Comissão
ra de Diplomata. para exercer a função de Embaixada, Cbefe da de Assuntos Sociais.)
Delegação Permanente do Brasil junto à Associação Lati,oo-Ame- Dia 13-3-!15 (segunda-feira)'
ricana de lnt~gra~,;-ão.
Projeto de Lei da Câmara D0 95. de 1994 (n° 2.904'92. na
Mensagem n° 11, de 1995, pela qual o Senhor Presideote da Casa de origem). de iniciativa do Presidente da Repúblíca, que disRepé:-Iica submete à deliberação do Seoado o nome do senhor Af- põe sobre a ab.lalíz:ação dos valores das comissões devidas e a repfonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe de Cariei- resentante comercial. em caso de mora DO pagamento. (Parecer
ta de Diplotna.ta. para exercer a função de Embaixador do Brasil favorável. sob n° 280194. nos termos de Substitutivo da Comis..o;ãp
junto à República da Áustria.
·
de Assuntos Sociais.)
Projeto de Lei da. Câman n• 99. de 1994 (n• 1.77(119!. na
Mensagem n° 12. de 1995, pela qual o SeDhor Presidente da
República submete .i deliberação do Senado o nome do Setihor Casa de-origem), que dá nova redaçio ao par.igrafo único do art.
José Viegas Filho. Ministro de Primeira Casse da C.meirã de Di- S 13 da Coosolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreplomata. para exen::er a função de EmbaixadOr do Brasil junto ao to-lei n° 5.452. de 1° de maio de 1943, Lransformando-o em alínea
Reino da Dinamarca.
f. (Parecer favorável sob n°'316/94, da Comissão de AssUntos SoDia 10-3-95 ("""ta-feira)'
ciais.)
ProjeiO de Lei da Câmara n° 101, de 1994 (n°- 408/91, na
Projeto de Lei da Câmar.t n• 86. de 1994 (n• 3.913/93. na
Casa de origem). que ~ter:a o art. 841 da Consolidação -das Leis do Casa de-Origeai), que -acrescenta parágrafo único ao art. 846 da
Trabalho- Q..T. (Parecer favor.ível. sob n° 282/94, da Comissão Calsolidação çlas Leis do Trabalho- CLT. para permitir, na au-·
de Assun[Os Sociais.)
sência de acordo. o julgameDJO imediato das reclan}ações de natuProjeto -de Resolução o• 66,.de 1993, que dá nova redação ~za "unicamente salariaL (Parecer, sob no 265/94, com emenda no
ao art. 5° da Resolução o0 88, de 1992. (Pazcceres das Comissões 1 da Comissão de Assuntos Sociais.)
de Constiwição, Justiça e Cidadania. sob D0 170194.. favorável ao
Projeto dt: Decreto Legislativo n° 45. de 1994 (n° 222/92. na
projeto e à Emenda n° 1. e contr.írio .i Emendã n°2~ e Diretota. sob Câmara. dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Ortográfin° 171/94, contrário às Emendas n~ 1 e 2) .
co da Língua Pónuguesa. assinado em Lisboa. em 16 de dezembro
. 'Proje!o de Resolução n° 103, de 1991, que uniformiza o de 1990. (Paiecer favoráveL proferido em Plenário. em substituiprazo de apresentâção de emendas per.mte as comissões (Parece- ção à Comissão de Relações &teriores e Defesa Nacional.}
~jeiOde~oLegislativonG 51. de 1994(n° 195/92. na
res das Comissões de Constituição, Justiça e C'.tdadania, sob n°
317/93, fãvOiável ao Projeto, com aPresentação da Em.eitda D0 1- Câmara dos Depurados). que aprova os textos do Ato Constitutivo
CCJ~ e Diretma, sob D0 110194 favod.vel ao projeto e a Emenda da do lnstiblto J.nte:maciOnal da Língua Portuguesa, celebrado em São
Comissão de Constituição. Justiça e C'tdadania, apresentando. a.iD.- Luis. Estado do Maranhão, em 1° de novembro de 1989. e do
da a Emenda n• 2-CDir.)
Accxdo relativo ao Instituto lol.emacional da Língua Pottuguesa.
Projeto de Lei da Câawa 0° 51, de 1994 n° 1.97&'91, na coocluído em Lisboa. em 16 de dezembro de 1990. (~r favoCasa de origem). que allera os aru.· 846, 847 e &48. aaput. da ráveL proferido em Plenário, em substituiçãO à. Comissào de RelaConsolidação das Leis 00 Trabalho- CLT, que dispõem sobre ções Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Passa-se à
procedimentos a serem adotados :oa audiência inaugural das Juntas
de Conc-iliação e Julgamento. (P.axecer favor.ivel, sob D0 23094, da
ORDEM DO DIA
Comissão de Assuntos Sociais.)
Projeto de Lei da Câma:Ia 0° 58, de 1994 (n° 2.581192, na
-1Casa de origem). que revoga .artigos do Tírulo V da Consolidação
Disrussão. em uimo único, do Projeto de: Lei da
das Leis do Tmbalho T que lr.llam da orpnizaçao sindical
Câmara. D0 19, de 1994 (n° 156191. na Casa de origem),
(Parecer favorável. sob n° 187, de 1994. da Comissão de ASSUDtos
que dispõe sofxe restrição ao uso de fumo em r«:intos
Sociais.)
fechados de uso público. em veículos de transporte coleProjeto de Lei do Senado n• 83. de 1993, de autoria do Setivo e dá outras proVidências. tendo
nador Jutahy Magalhães, que altem o art. 48 da Lei ri' 4.504., de
Parecer favorável. sob D0 287. de 1994. da Comisnovembro de !964. parn permiti; a. reduça<> do imposto incidente
sdm: tenas anendadas. (Pan:cer favori.vel, proferido em Plenário.
- de Assuntos Sociais.
em substituição à Comissio de AssuDlos Econõmicos.)
ProjelO de Lei da Câmara n° 64, de 1994 (D0 3.754193, na
À ~ria não foram.apresentadas emendas no prazo regiCasa de origem), que ·dispõe sobre a liberdade sindical e dá oull:as mental.

a.
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O SR. ADEM/R ANDRADE PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTER/ORMEN·
TE.

Em discussão o projeto. em tumo único. (Pausa.)

O SR. EDUAIU>O SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa·
lavra paxa discutir.

O SR. PRF.SIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo SupJicy.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Presidência. antes
V. Ex• terá 10 minutos pua discutir a matéria.
de en<.-errar os tra:halhos. vai apurar a freqüência da sessão d() SeO SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SI>. Para di=trr. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ressaltar o mérito

do projeto da Deputada Irma Passoni, qu~ vem, de al~~~ maneira. sendo objeto de discussão em mud.os dos Ml.iniClpt~s e
Estados btasileiros. Cito como exemplo o que ocorreu na cidade de São Paulo. onde a Câmara Municipal aprovou lei estabelecendo que deveria baver nos restaurantes um espaç~

nado. Federal. Se algum dos Senhores Senadores ainda não digitou
a sua presença. que o faça neste instante.
Estão presentes na C a~ 22 Srs. Senadores.
Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os
trabalhos. designando para a s:ssão ordinária de segunda-feira. ãs

14h30nún a seguimc

ORDEM DO DIA

reservado aos "fumantes e outro a não fumantes. Agora o Prcfczto Paulo Maluf resolveu bal:<ar decreto proibindo a utiliz."!.ç-ão
de tabac_o em restaurantes.

Na.'> divcrs«s ocasiões em que assuntos'·desta natureza têm
sido discutidos em municípios. tem-se avaliado. aqui, que o mais
adequado será u~a legislaçãc' nacional a respeito. O pro;~o da
Deputada Inna Passoni. que é de 1991, dispõe sobre restn~;;J.O ao
uso de fumo em recintos fechados de uso público e :-::m vcu:ulos
de transporte l.'C)lctivo municipal, intermunicipal, interestadual
e inJ.ernacional e faculta às casas de espetáculos e ~staurnntes
manterem locais reservados destinados aos fumantes. Portanto,
trata-se de uma norma que procura preservar a saúde· das pessoas. impedindo o abuso por parte daqueles que ao fumattm
prejudicam os outros.
.
Somos favoráveis ao projeto da Deputada Irma Passom•.

- -- -

-1EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N" 30, DE 1991
Disalssiio. em tumo ÚDÍOO, da Emeuda da Cimaa ao Projeto de Lei doSeoadon°30,de 1991 (n•3.!07192._.,lac.sa~ de

autoria do Senador Mauricio Carêa. que regulammta a (XCiissio
de Ottoptista e dA ouuas provid&lcias.lelldo
Parecer favorivel. proferido em Plenário. em substituiçio l
Comissão de AssunU.S Sodais, Relator. Senador Roaaldo Amgio.
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 24. DE 1992

Discussão. em turno úriico, do Projeto de ~ da C1mara n°
24. de 1992 (n• 5.305190. na Casa de origem). que dispõe solxe
termos e as condições com que serio cooferidos o tftulo de dominio e a concessio de uso nos prOgramas de :reforma agrúia., tendo
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A manirestação do .
- Parecer favorável. sob n• 82, de 1994. da Comissio- de

Senador Eduardo Suplicy roi favorável ao projeto.
Conúnua em discussão a matéria (Pausa)
Não havendo quem peça a palaVIa.. encerro a discussão.
A vota~'âo da matéria fit:a adiada. DOS termos do art. I 68 do
Regimento Interno.
-

O SR. PRF.SIDF.NTF. l}osé Samey)-ltem 2:
DisçUssão, em ti.lro,o único, do ProjetO de ~i
da Câmara n° 118. de 1994 (n° 3.692/93. na· Ca:sa de

origem). que -dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do examê: DNA ~ rede bospitalar pública. ten-

do

Parecer favorável sob n°319,d~ 1994.daComis-

~ntos~nômkos.

-3PROJEI"O DE LEI DA CÂMARA N" 150, DE 1992
DisaJssiO, cm tumo llDico, do Prt!jeto de Lei da Câmar.l n•
ISO. de 1992 (n°3.217192, na Casa de origem), que p:o!be a enba·
da e a navegoçlo de embamaçl5es com euga de plur.loio ou =1duos radioltivos oo mar terriloriaJ. e na zooa ecCJIIÔmiCa exdnsiva
basileila. le1ldo
Po=er,sobn'254,de !994,daComissio
- de A-allfos Sodols, f""""'vel ao Projeto, DOS temws de
substitutivo q u e -

-4-

são

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Ol!ciO n•!44, de 1993. do Presideo<e do Siil""mo Tn"bunal
Federal. ronpmicanclo a decísio cpe declarou a inconstimcionaliEm discussão o projeto. emlumoúnico. (Pausa)
dade do§ 3• do ort. SS da Lei n• 7.501. de Z1 de junho de 1936,
Não havt.'Jldo quem peça a palavra. enceno a discussão.
com redaçio clada pela Lei n• 8.()28, de 12 de ablil de 1990.
A vCllação fica adiada. nos termos do art. 168 do Regimento
O SR. PRESIDENTE Q'osló Samey) - EstA en=rnda a
de Assuntos S4Xiais.

Interno.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.

--

Março de 1995

42

Ata da 11a Sessão, em 6 de março de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária; da 50"' Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney,Júlio Campos,Alltônio Carlos Valodares e Renan Ca/heiros
INFORMAÇÃO

AS i 4 HORAS E 30 MINiffOS. ACHAM-sE PRESENTES
OS SRS. SENADORE&

An!<mio Valadares- Arlindo Pctto- Bema,nloCabn.l- Carlos Be:t.crra - Carlos Patrocín:io- Casildo Maldaner- Elcio Alvares - Emília Fernandes - flaviano Melo - Fmncelino Pe:teir:a \zersoo 'Camata -Gilberto MiraDda- Gilvam Borges- Iris Rezen.
de- Jader Barbalho- Jefferson Fems -Joio Rocha-Joc:l de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripioo-José Alves -José AriUda
-José Bianco- José Outra- José Samey -Júlio Campos·- Lauro
Campos- Lúcio Alcantar.L- Mauro Miranda- ·Nata: .hiDior- Os-

Curriculum Vitae
Embaixador JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA
São Pauli\"SP. 24 de fevereiro de 1933.
Filho de Nelson Taba.jara de Oliveira e Heraida Tabajaxa de
Oliveua.

CPCll,lRBr.
CAD.IRBr.
('urw Supt.'tior de Guerra, ESG.
mar Dias - Reiiãn Calheiros- Roberto Requiao- Romero Juc...:o. Ci1m."Ul de Terceira Classe. 30 de dezembro de 1955.
Valmir Campelo- Vilsoo KleiD.ubing.
Sc.:;undo Secretário. antigüidade. 24 de oub.lbrode 1961.
O SR. PRESIDENTE (J=! Samey) - A lw de p=ença
Primeiro Secretário. merecimento, 31 de dezembro de 1966.
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senado!Cs. }faveudo número
Conselheiro. merecimento, 1° de janeiro de 1973.
regimental, declaro aberta a sessão.
Mimstro de Segunda Classe, merecimento, 16 de agosto de
Sob a prçteção de Deus. iniciamos: nossos trit.balbos.
1977.
O Sr. 1co Secretário eiii exCiclcio; Sr. Antônio Carlos ValaMinistro de Primeira Classe, merecimeniD, 23 de junho de
dares, procederá à leitura do Expediente.
1%1.
É lido o seguinte: •
"'~;,ess-(>r do Chefe do Departamento Económico e Consular.
I951i58.
EXPEDIENTE
Assistente do <.befe da Divisão da América Setentrional.
í966/ó7.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Cbefe. interino. da Divisão de Difusão Cutturall969.
N" 63, de !995 (n• 265195, oa origem), de 2 do~... co.Chefe da Divisão de Organísm<J$ !Diemaci<>zlajs Especialim·
municando o recebimento das ~CDS n"s CN n<ts 45 a 56, de dos. 1978.
1995. que participavam a aprovação das Medidas Provisótias n°..;
852.857,861,862. 874a877,881. 885,856 e 859. de 1995.
Agr. gado. 1979/82.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1986.
Submetendo à deliberação do Senado Federa[ a
Beirute. Terceiro Secretário, 1958160.
escolha de nomes indicados pua cargos cujos provimenPorto. Via:.('.óosu~ 1960'61.
to depende de sua Jrévia aquiescência;
Porto. Cônsui-Adjun'to. 1961/62.
Porto.Encanoga<jo.l960 e 1961.
Nova Iorque. Cônsui-Adj.mto.l962/64.
MENSAGEM N" 67, DE 1995
Nova Iaque, EnCarregado, 1964.
· (N" 257/95, na origem)
t<Jcareste, Segundo Sec:retá:rio. 1964/66.
Seohe<eS Membros do Seoadn Feder.U.
Bucareste, Encairegado de Negócios, 1964/66.
Rabat, Primeiro Se=tãrio, 1970/72. ·
Rabat, Encamogadn de Negócios. 1970172.
De conformidade com o art. 84. inciso VII. da ConstituiOacar. Encairegado de Negócios, 1971.
ção Federal. c com o diSposto no art. 18. inciso I. e nOs arts. 56
Assunção. Primeiro Secretário, 1972/73.
e SS. do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325. de ] 0
Assunção. Chefe do SECOM, 1972115.
de outubro de 1986. no art. 39. inciso I. alínea "a". e no art. 40
Assunção. Enca=gadode Negócios.1973.
do Anexo I ao Decreto n° 99.578. de 1O de _outubro de 1990.
Assunção, Conselheiro, 1973n4.
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha. que deMé"ico. Conselheiro, 1975/79.
sejo fazer, do Sellbor JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA. MiLa Paz. Embaixador, 1983.
nistro de Primeira Classe. da Carreira . de Diplomata. para
Viena. Embaixador, 1987/91.
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República DoParis. Cônsul-Gemi, !991195.
minicana.
À disposição da Seaetaria Getal da Conferência lntemacio_n.ll_doCafé,RiodeJaneiro,l9S8.
Os méritos do Embaixador IOÃO TABAJARA DE OLIXVlll Assembléia Gemi da ONU, Nova Iorque. 1963 (As:sesVEIRA. que me induziram a escolhê-lo para o desempenho S<~t·).
dessa elevada funçio. constam da anexa informação do MiNe;;ociações do Acordo de Prozrogação de Licença de Opetanistério das Relações Exteriores.
ÇJ:() da Estação-Rádio da. FAB na Capital da Rep1blica do ParaBJaSilia. 2 de malço de 1995.- Marco MadeL
guai.1974(Delegado).
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XV Conf....,cia Regional da ~das Nações Unidas para A..griculb.lra e Alimentação (FAO) para a América Latina,
Montevidéu, 1978 (Subchefe).
ReUD.ião Técnica FAO/CEPAL sob:e Desenvolvimento SOda! Ruralua ~ca LatiDa, Monu:vic!W,!978 (C>efe).
vn Re1miio da Associação Regicoal m da O!pnização Meteorológica Mundial, Btasília. 1978 (Delegado).
Subchefe do Gabinete do Vice-Presidente da_ ~epPblica.
19791)12.
~
A disposição do Govemo do Estado de São Paulo, 1967/69.

Ordem de Rio Branco, Grli-Cruz. Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico. Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval. Cavaleiro, Brnsil.
Ordem do lnfante Dom Henrique, Comendador çum placa.
PonugaL

Royal Vic:torian Order. Comendad«. Reino Unido.
Ordem de São Silvestre Papa. Comcn.l.ld• l!, Sam.a Sé:
Ordem do Mérito, Comendador, Par..:e;u;..i.
Ordem do Mérito, Colnendador, Chile:.
Oidem do Sa.ato Olavo, OfiCiai. No1uc,;a.
Ordem do Tesouro Sagrado. Oficial, Jaç.1i -.
Ordem do Mérito, Oficial. Tunísia.

-

2. O Embaixador Joio Tabajara de OL.vl!lla .:a<.-'!o.t.: se. nesta
data no exercício de suas funções de Cônsul-Vera! do Brasil em
Paris.
•
Seaetaria de Estado das Relações Exlerlcie$, -em 2 de maf\·o
de 1995.- Fcmando de Meiio Vidal, Chde, substituto. da [)Jvi.
sãodoP=oa!.

(À Comissão tk Relaçõe; Exterit.Jres e D"efoSa NacionaL)

MENSAGEM N" Q!, DE 1995
(N° 258195, n~ origem)
Setlbores Membros do Seuado Federal.
De conformidade com o art.. 84. inciso VU. da Constituição
Fcder.d. e com o disposto no art. 18, inciso I. e nos ans. 56 e·58.
do Regulamento aprovado pelo I>ecreto Q0 93.325, de 1° de outubro de 1986. nó art. 39. inciso I. alínea a, e no art. 40 do Anexo I
ao Deaero D0 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto :l apreciação de Vossas Exceléncias a escolba. que desejo fazer. -do_ Se,__
Ilha LUJZ IIENRIQUE PEREIRA DA FONSECA. MiÍlistro de
Primeira Classe, da Caueira de Diplomata, para exen::ero cargo de
Embaixador do Brasil jUnto à República de E1 Salvador.
Os méritos do Embaixador LUJZ HENRIQUE PEREIRA DA
FONSECA. que me induzimm a escolhê·lo para o desempenho
dessa elevada função,. constam da. anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
.
BRS!Iia, 2 de maiÇO de 1995.- Marco Maád.
INFORMAÇÃO
CurricuJu:m Vitae
EMBAIXADOR LUJZ HENRIQUE PEREIRA DA FONSE-

CA
RiodeJanelro'RJ.I"deoowbrode 1945.
F"'t.lho de Hélio Tavares Fonsoca. e Maria Clarisse Pereira Fon·

seca.
Bacharel em Ciêucias Jmidicas e Sociãis, FND-UB. CPCO,
IRBr.
OJrso de Ptática Diplomática e Coosular. IRBr. Curso soi:<e
Comunidade Econômica Européia-CEE. Instinno Internacional de
Administiaçã.o Pública. Paris, Bmxelas. "CertifiC31e of Proficiency
in English. Uoiversity of Cambridge". CAE, IRBr.
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Orientador Prof"ISSional do CPCD do IRBr. 19g8_
Terceiro Secmário, 17 de oulllbro de 1968.
SegundoSecxetário,merecimenro,31 de dezembro de 1971.
Primeiro S=tárió, merecimento, 29 de dezembro de 1977.
Conselheiro. me=imcnw, 23 de juobo de 198!.
MiDistro de Segunda Classe, merocimenw,jucbo de 1989.
Ministro do Primeira Classe. meniCi:mento, dezembro de
1994.
~sistem.e do Chefe da Divisão -de Política Comeretal.

1968172.

.

Chefe, substiwto, da Divisão de Política F'manceira, 1980183.
Assistente do Otefe da Divisão de Política F'manceira,
1980/83.
Chefe da Divisão da krrica L 1987/88.
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania n. 1988189.
Chefe da Divisão da América Meridional I. 1989/1990.
Chefe, substituto. do Departamento das Américas.
1989/1990.
Washington. OEA. Segundo Secrdário, 1972174.
Genebra. Delegação Permanente. Segundo Secretário,
1974177.
Santiago, Primeiro Secri.tirio, 1978/80~
Londres.. REBRASLON. Conselbeiro,1983/87.
Londres. REBRASLON, En~gado de Negócios. a.i ..
1986.
- .
.
Lisboa. Ministro-Conselheiro. 1990'94.
LisOOa. Encanegado de Negócios.. aJ:_ 1992'95.
IX Sessão da Junta de ComérciO C Desenvolvimento da
UNCTAD. Genebrn.l969 (membro~
- IX Reunião da CE~. Brasília. 1971 (membro).
III Reunião da Comissão Econômíca Mista Brasil-Japão. Brn·
sília, I 971 (assessor).
-XIV Periodo de Sessões da CEPAL. Santiago, 1971 (membro).
L!SessliodoECOSOC,Genebra.l971 (membro).
Subcomissão Intemnericana de Educaçio, Ciência e Cultura.
Wasbington.1973 (~"'~
Reunião da Comissão Especial para a Reesttuturação do Sistema Interam.ericano, Lima.I973 (membro).
LXX Reunião do Comit6 ExecutiVo do Conselho Dim&or da
ürg•nização PanmleriCana de Saúde. !973 (membro~
fi! e IV Perlodos' Ordinários de Sessões da Assembléia Geral
da OEA. Washington. 1973.Atlanta,l974(membro~
ll, In e V Petiodos de Reuniões da Comissão Especúl para
Reestruwra.ção do Sistema Interamericano, Wãshingtoo- e Lima.
1973. Wasbington.l974(membro).
Reunião Preparatória de Aviação CiviL OIT. Genebra, 1974
(delegado).
Reunião do Conselho_ Internacional da Segurança Social,.
OIT.Geilebti,l974(mem6ro).- Reunião Técnica da Madeiia, OIT. Genebn. 1974 (rq=sentante).
Reuniões da XXXI Sessão do Comitê dos ~itos Humanos
das Nações Unidas. Genebrn,i975 (observador).
XI Sessão do Conselho .Bureau Inlemaciooal de EWcaçio.
Genebra, 1975 (membro).
Conferência de
dO~Ttat:ldo sobre a não PtUliferaçãO de
aanas nucleares, Geõebra. 1975 (observador).
ni Reunião Técnica Tripartida das Minas. que não as de Carvão. OIT. Genebra. 197S (delegado).
XXX Reuníão -do Conselho de Administração da União Inter·
nacional de Tel«omunicações. úeiiebra. 1975 (membro).
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Sessão de Verão da Conferência do Comité de Desnma'll'M':Q..
XV Reunião do Grupo ad boc: de Comén:io da c&
CON/OEA,Saotiago, 1980(membro). __ _
to. Genebta,1975 (membro).
V Congresso da ONU sobre a Pt.venção do Crime e Trn!aLXXIV Reunião da Dimtoria Executiva do Fundo Africano
deDesenvolvimeoto,Abidjan,1980 (observador).
mento dos Deünqúentes. Genebra, 1975 (couselheíro técnioo).
Confmncia Técnica Maritima Proparatória. orr. Genebra.
I Reunião de comissão mista BrasiJ-.Zaiie, 1980 (membro).
VI Reunião da Comissio Especial de Coordenação Cbileno1915 (oooselheiro técnioo)Reuniio do Conselho do Centro Intemacianal de Aper- Bnsileim, Bnsilia, 1981 {delegado~
feiçoo.meniO Profissional e Técnico, Genebm, 1975 (conselheiro
Reunião Ccasultiva sobre a fi Realimentaçio de RecuiSOs
do Fundo Africano de Desenvolvimento, Estocolmo. 1981 (deletécnioo~
Xni Sessão do Comitê ·som. Eliminação da Discriminação gado).
Racia~ Genebra, 1976 (observador),
Reunião de Peritos Preparatória da Conferência de Alto Nível
sobre Coopen.ção Econômica. entre Países em Desenvolvimento,
XXXD Sessão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Genebn, 1981 (delegado~
Unidas. Genebra, 1976 (obsetvador),
.
Missão ol1cial negociadora do Ac<xdo para o estabelecimento
vm Confmncia da Comissão de Indúslrias QUímicas, orr.
de um Banoo Binacioaal Brnsil-lmque, Bagdá, 1981 (delegado).
Ge.,.bta. 1976 (delegado govemamental).
n Reuniio da Comissão Mista Bnsil-bque, Brnsilia, 1981
Conferências do Comitê de Desarmamento. Genebca.,l975 e
(delegado).
1976 (membro~
Enoontros Setoriais do Trn!ado de Coopemçio Amazônica,
Xlli Sessio do Subcomitê TécniCo e Científico, Comitê sobre
as Utiliza.ções Pacificas do Espaço Exila-Atmosférico,-Genebra. Uma, 1981 (delegado).
V15ita oficial do MinistrO das Relações Exteriores da Pol&ia,
1976 (membro).
XXVRI e XXIX Assembléias Mundiais da Saúde. Genebra, Senhoc Jo.õ ezy..k, ao Brasil llr.ls!lia, 1981 ("""'"'"'""""'""'o
diplomálico~
1975 el976 (cooselheíro técnioo~
IV Assembléia Anual de Govemadotes do Fundo Fmanoeiro
Conferência Mundial Tripartite sobre Emprego, Distribuição
de Renda, Progresso Social e Divisão lnternaciooal do T iabalbo. para o Desenvolvimento da Bacia do ~'tola, (FONPLATA~ SaDia
CruzdelaSictra,198! (membro).
Genebra. 1976 (conselheiro t6cn.ico).
Comissão Intergovemamental Bmsil-Bolívia. CDCUICgada de
LXI Perlodo de Sessões do ECOSOC GeUebra, 1976 (assesexaminar o podido do Govemo boliv'iaoo de reescalcjnamento de
SOl').
XXV. XXVI e XXVB Sessões do Comitê Executivo do Pro.. sua dlvida extema pública oom o Brnsil lltasfiia, 1981 e 1982

xxn

III"= do ACNUR. Genebra, 1974 (membro), 1975 e 1976 (delegado).

XV Congresso Mundial da Água. Comissão Eoonõmica para
a Europa, Genebra, 1976 (observador).
n Reunião do Grupo de Tiabalbo lntergovemamental sobre
Recursos Namzois, Genebra, 1976 {membro da delegação).
LX, LX! e LXn Sessões {marítima) da Confmncia Intemacional<jo Tiabalho,Genebn, 1975 e1976 (oonselheírotécnioo~
.cxav a CCI Sessões do Conselho de Administtoção da
orr, Genebn, 1914 (observador), 1975 {observador e delegado.
suplente, 1976 {delegado-suplenle~
vn R<uniio da Comissão de Trnbalbo uas Plantações. Geuebta, 1976 {delegad6 govemamental~
Reunião P!opanlória do Projeto de Convenção da Responsabilidade Civil do TlliiiSpO<lll<lo T - Comissão Ecoaômica
para a América Latina {CEPAL~ Santiago do Chile, 1978 (chefe).
m Assembléia da Cómissão Laiino-Amcricana di Aviação
Civil (CLA~ Santiago do Chile, 1978{deleg,ado).
IX RcuniiodoCIECC, Saotiago,l978 {delegado).
Reunião Regional ~o Plauo de Ação da Conferôncia das
Noções Unidas""- a Agua, Samíago, 1978 (membro). Reunião do CEGAN sobre População, Quito, 1979 (cbefe~
Comitê de Peritos Governamentais de Alto Nlvel (CEGAN)
propomt6rio da XVIII CEI'AL,QuitO, 1979 (chefe).
Reunião Regiana!""-lnlegrnção da Mllher no Processo de
Desenvolvimeoto. Quito, 1979 (chefe).
xvm Pcrlodo de Sessões da CEPAL, u Paz, 1979 (delegado~
..
- XI Reunião da CIEN, Sanliago, 1979 (delegado~
V Reunião da Comissão Especial de CoO<denação Brasi!-Cbüe, Samiago, 1979 (membro~

Conferência Regtonal soln Assentamentos Humanos. México, 1979 (delegado).

(-t<doMRE).
XXI e XXII Reuniões da Diretoria Executiva do Fundo FiDanceiro pua o Desenvolvimento da Bacia do Pr.Ua. Sanla Cruz

de la Si=a. 1981 e Buerios Ai=.l982 (membrolReunião de Peritos do Grupo dos '77'' em Coopetaçio Fman- ceira no âmbito da Cooperação EcoDômica entre PaiSes em Desenvolvimeolo {CEPD), Kingstan, 1982 (cbefe).
Aoompanhamonto oficial do Ministro dos NeJ!(>c:ios ~
geiios e da Coopetação do Togo, Embonador Alwli Kuma Adap-

.ko Ahianyo~ em soa visita oficial ao BrasiL Rio de Janeiro,
Bruilia, Salvador e Sio Paulo, 1982.
Aoomponhamento oficial do Ministro das Relações Exterio-

res do aúle. Embaixadcr Renê R.ojas Galdames, em sua visita ao
lliuil, 1982.

vm Reunião OttlináJ:ia do Conselho utino-Americano do
SELA, Caracas, 1982 (delegado).
~Dle da Coaamidade lntemaciooal da Pimeota-do-Reino, mandalo 1982 a 1983 e P=idenr. da X Sessão da Co!mnidade, Belêm. 1982.

Xlii Reunião de Cb:mceleres dos Palses da Bacia do ~'tola,
Acompanb•mento Oficial do Chanceler do Uruguai, Carlos Alberto Maeso. Brasilia.l982
XXni Sessão do Comitê de Cooper.Jção Técnica da Org,anizaçio Marltima lntemacional, I.ond=, 1983 {delegado).
XRI Sessão da Assembléia, e xn Sessão Exttaordinária do
Conselho da Organização Mluftima Intemacional. l.ondreo, 1983
(delegado~

XLID Sessio do Comitê Executivo da Org•nização Internacional do <4cau, L.omhos. 1983 (delegado).
XLIV Sessões do Comitê Exccutivo da Otgani23çio Intemacional do Cacau, Londre~ 1983 (delegado~
IX Sessão do Comitê Executivo do Fundo ''"emocimal de 1Ddeni2ação,... Polriç!O per Óleo da IMO. Londres. 1983 (obsetvador~
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xev

Reunião do Grupo Intemacion.al de EsiUdes sobro •
Bomcha. Loudies. 1983 (delegado).
XLvm Sessão do Comitê de SegunJ~Ç& Marltima da IMO.
Londles. 1983 (delegado).
XLV Sessão do Ca:nitô Executivo da Oq;o•imçio rn......
ciooal do Caoo!.l..cadres. 1983 (delogado).
VI Sessio da Assembliia c X Sessão do Comitê Executivo do
Fundo !JIIemacional de !Ddeni•açlo pua Poluiçio pa: Óleo da
IMO, Lo..m.s. 1983 (observador).
m Sessio da Assembléia das parte$- da INMARSÀT. Lond=. 1983 (delegado).
Comitê Prepand{ldo pua a Negocioçio do IV Accxdo IDtcr·
nacioaal doCaeau.l..cadres. 1983 (delegado).
xxvm Assembl6ía do Grupo llllemaciooai de Esbldos sobro
a Bomcha (GIESB), Loudiea, 1984.
XLB e XLm Sessio do Comitê Executivo da Org;mização

Intemaciooal do Cacau, Londres. 1984.
VB ~ssão da Assemb16ía do Fundo de

..
lndenizaçio pua Poluiçio por Oleos.l..oocl=. 1984.
.
ComitêExecutivodoGIESB, Lonclm.1984.
VIII. IX e X Reuniões Coosultivas das Parle$ ConUatanles da
Coovençio pua · Preveoçio da Poluição Marloba, Lond=,
1984186. L !L m, IV e V Sessão da Coof.,.,.,ia das Nações Unidas que aprovou o IV Acordo Intemaciooal do Cacau. Genebra.

1984/86 (Subchefe). •
XLIV e U Sessão do Cal#ri' Executivo" da OrganizaÇão lntemaciooal doCaeau. Londxes. 1985.
xvm e XXll Sessões do Comitê de Proteçio ao Meio Ambieote Mariilho da IMO, Loudiea.l983/85.
XXIV a XXVIn ~ssões do Comitê Executivo da Organizaçio Iotemáciooal do Cacau, Lond=, 1983/85 (Delegado).
XIV Sess3o da Assembléia e Xm Sessão Extraordinária do
Conselhoda!MO,Loodres, 1985•.
bll Sessão do Comitê de Segunmça Marítima do IMO. Lon.
d=, 19l!6.

cm Sessão do Conselho !olenJaciooal do Trigo. Lond=.
1986 (<llefe).
. CoDfer&éia Diplomática para Emendar o Anexo da Convençio som. FacilitaÇão do Tráfego Marilimo looomaciooal, Lond=.
1986.
- . -· .
L, LIL UV aÚI!I Sessões do Comitê JUIÍdico da IMO. Lon.
d=, 1983.1984.1985,19$6 (Delegado).
L. LR a LIV e LVB Sessões do Conselho do IMO, Lood=,
1983/86,
·Lffi Sessio do Ca:nilê de Segurança Marltima da IMO, Lond=, 1986.
- - .
-LUI Sessão do Comitê Ex~tivo da Organização Internacio-

nal do Caeau. Loudiea. 1986.
XLVI Assembl~ia Geta1 da Aliança dos Países Produtores do
Caoo!. Abidjao, 1986 (<llefe).
XI Painel Técnico da C'.omuoidade lnlmJa.cional.da Pimenta.
RoDeidam. 1986 (<llefe).
Grupo ~ Regras do Estoque Regulador de Cacau, Lond=, 1986 (<llefe).
IV Reunião de Comissão Mista Brasil..Cote d'Ivoire, Brasília,
1987.
Subcomitê da
Sessão da Comissão Mista Brasil-Nigéria,
Lagos, 1987 (Delegado).
Comitê de Peritos da Sessão da Comissão Mista B:rnsil-Nigória, Btasilia, 1988 (Dele-gado).
xvni ReuniãO de Cllancelcres dos Países da Bacia do Prata,
Btas>.'lia,1989.
•
. .

m

m
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Rep.eseotmte oa Seç1io ll13sileiia da Comissão Mista BrasileiroUruguaia pam o Desenvolvimeoto da Bacia da Lagoa Mirim (C!.M).
St•lxxmissão Pczmmeote da Lagoa Mirim. Trcinra y u.s, 1989. Comitiva do s.dtc< Pmidente da Repjblica à eerimôoia de· posse do
P=ideo!eAD<hósRoclriguez,dol'ar.agwli.Al=lÇã<>,l989.
Reunião Prepar:arória da ID Subcomissão para o Desenvolvimemo Coo:junlo de Zooa.s Fronteiriças. 1989. Montevidéu (<llefe
da Delegaçio).

m Subcomissão para o Desenvolvimento Conjloto de Zonas
FrooteiriçaS, 1989, Brasilia (Delegado).
Comitiva OflCial da visita a Santiago do Secretário-Geta.l das
Relações Eaterioros, 1989.
.
ssa Reunião do Conselho Oel.i.berativo da SUDESUL. repte.
sentantc do Itamarati. Porto Alegm, 1989.
X Reuoilio da Comi.osio Espeeial de Cootdenaç1io Btasileiro<llllena. BasOia, 1989 (Delegado).
Comitê !otetgovemameotal da Hidrovia Pamgoai-Pa!oná - I
en Reuniões- Bueoos Aiies, 1990- (<llefe da Delegação).
Comisslo Mista sobl'e a Ponte Sio Baja - Santo Tom.é,
1990, Buenos Aires (Timlar da Seçio Basileila).
Comitivà OfiCial da visita à Argentina do Mio.istro de &tado
das Relações Exteriores, junto de 1990.
Simpósio IolenJaciooal das Relações Nipc>-Brasilei=, São
Paulo, 1988 (Coofereocisla).
Confe:r&lcia proferida na Escola de Gueua Naval, Rio de Janeiro, 1987: ''Posição do Bmsil face i África Oc:idcotal e Centtal".
Confemtcia proferida oa Escola Naciooal de Iofoaoações,
Bmsilia.l987: "Relaciooamcatodo Brasil com Paises Afric:anos".
xvm Cooveoçio oo·EI.Os IolenJaciooal da Co!PlllÍdade
· Lusíada, TaVila. 1991 ~senuntc).
.
PalesU3s na Escola Superio< de Uleoa, oa Escola de Coowldo e
Eslado Maia< do Ex&cio, . . Eseola de Guem. NavaL .. Escola de
Coowldo e Eslado M2icr da
oa Escola Naciooal de IofOD!lliÇÕOS. piora ~na JID e no CAD do IRBr.
Faculdade de Dimito da Universidade Clássica de Lisbca,
1991 (Coofereoc:ista).
Sociedade de Geopf.. de Lisboa. 1992 (eoofeteDCista).
Núcleo de Estudos das Relações !oternaciooais da Uoiv=idadei..usllda (NERI),l992 (eoofereocista).
·-Associaçio Industrial da Região Oeste (AIRO~ 1992 (eoofeIODcista).
''Orgooinção Marítima m.....ciooal (IMO). la V'JSão Políti·
ca de um Orgauismo Esp:cimlizado das Nações Uoidas". Coleção
Relações Iotcmociooais do lostiluto de Pesquisa de Relações lotcr·

A.........,.,

uacionais.
Conselho PlltiimooW da Foodaçlo Viseoode de Cabo Frio.
1990 (c:omelheiro).
OJdem Bmwtlo O'fli&gins. Of..W, Cbile.
OJdem Bmwtlo O'Higgins.'Cotncodacfa:. <llile.
<lidem Bmwtlo O'Higgins. Gnmde OfJCial, <llu..
OJdem Libedador Sao Manin- Gnmde OftciaL Argentioa.
Em. 2 de nwço de 1995.- Femando de MeDo VKlal, Cbe·
fc. substituto. da Divisão do Pessoal.
(À Cmnissão tk ReiDções Exteriores e Defo.ta Nacioml}

MENSAGEM N" 69, DE 1995
(N" 259194, oa origem)
Seoboros Membros do Senado Federal.

comom:ridade

vn. da Coostituição

De
can o art. 84. inciso
F~.ccom.odispostonoart. IS. inciso L c

nosarts.S6 c 58 do
Regulamento ã.provado pelo Decreto n° 93.325. de 1° de ouwbro
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de 1986, DO arL 39. inciso L alíoea a, e no art. 40 do Anexo [do
Decreto n• 99.578, de lO de outubro de 1990. submeto 1 ap=iaçlo de Vossas Exce!éncias a escolha., que desejo razer, do Senbor
ANDRÉ GUIMARAES. Ministro de Primeira Classe, da Caneira
de Diplomata, par.o ex= o c:ugo de Embaixador do Brnsil junto
à Repllblic:a da Hungria.
,
__ _
Os méritos do Embüxadar ANDREGUIMARAES, que mo induzirun a escclbê-lo pora o descmpenbo dessa elevada fimçio. coostam da ..... infom!IÇio do Ministério das Relações Ext<rior=
Bzasllia, 2 de março de 1995.- Marco Modd.

INFORMAÇÃO

n Remrião da Confetiucia lntergovernamental par.o o EslabolecimenlO de uma Zooa de Livre Com&cio eotm Paises da. América Latina. 1960 (assessor).
Simpósio Luso-Brasileiro de Esrudos. Madison, 1962 (rep.eseataJJle).

Simpósio solxe Problemas de Populaçio, Virgínia. 1963 (repn:sentanle).
Missão Especial às sole.aidades da posse do P=idente da
Costa Rica,l966 (assessor).
Missão Especial da Costa Rica às solenidades da posse do
P=ideme do Bmsil. 1966 (à disposição).
COmissão Permaaeote do lnstilllto Brasileiro de BibliografiA

e Documentação.l960 ("'P"'seotante~
Gmpo de Trabalho de Esrudos dos Problemas de Aiquivo no
EMBAIXADOR ANDRÉ GUIMARÃBS
BrasiL 1961 ("'~e).
Haia, Holmda (Bnsileiro de acoolo com o artigo 129. inciso
Missão Uruguaia de Relações Ecoo8micas. Comerciais e Fida Ccasliluiçio de 1946). ó liW'ÇO de 1932.
:oanceu-.s, Brasil-Uruguai. 1971 (represeDI&nte~
Missão Especial da Repllblica da Coréia. às solenidades da
Filio de Mário da Costa Guimaiese UliaTolavm·IJirimariões
posse do Prcsideme do Bmsil, 1985 (à disposição).
Bacbarel em ou.ito, PUCIRJ
·
CAD,IR!Ir.
IV Remrião de Minislros da Àssoc:iaçio dos Paises ProdutoCU= Superior de G11em1., ESG.
.,. de Estallho. Jacarta. 1986 (C.efe da Delegação).
n cu= de Promoção Com=ia! pan cbefes de ·Se<ores de
Oidem do Rio BlllDCO, Gti-Ctuz. Brnsil
Promoção Cometcial,ltamaraty.
Medalha Louro Miiller,
C.efe do Cerimonial do Govemo do Estado
Rio de JaneiMedalha ''Mérito Santos Oumotlt". Brasil.
ro.1975nS.
Meda.lba ,;&1 Mérito dC-Oiile". GQ!lde Oficial, Olile.
Consultor de Assuntos Intcmaciooa.is- E~A. 1982J84.
Oidem "J:Iematdo O'Higgins", Grande Ofu:ial. C.ile.
Cônsul de T...,.;, Classe.coocnno. 27 de junho de 1955.
''Odl:o National du Mérite". Comondadm, França.
Segundo Secretlirio. antiga idade. 24 de outtJbro de 1961.
Oidem do Infante Dom Hemique. Comendador. PortugaL
Primeiro Secretlirio.xnet<cioiento,31 dede"'mbro de 1966.
Otdem de BenemelÔilCia. Comendador, Portugal.
Conselheiro. merecimento, 1° de janeiro de 1973.
''OrdemFtancisco de Mir.mda". Segunda Classe, Venezuela.
MiJJistro de Seguada. Classe, merecimeilto, 12 de dezembro
Medalha Amigo da Marinba. Brasil
de 1978.
. -.
Medalha l'Mrilo TimandaiO. B""il
Ministro de Primeira Classe, m=cimento, 30 de julho de
Oidem do Mérito Forças Ammdas. Grande Oftcial, Brasil
1987.
.
Thdem do M&ito Naval, Comendador, Brasil
2. O Em~ador André Guimarães enconua-se neS'ta data no
Auxiliar do C.efe da Divisão CUltural. 1955.
Auxiliar do Chefe do Departamcn~ Ecooômico e Com:tcia1. exetclci<> de suas funções de Embaixador do Brasil em La Paz.
Bolívia.
1957/60.
SeCretaria de Estado das Relações Extmores, em 2 de março
_a.'efe da Divisão de Aiquivo, 1960.
de 1995.- Femando de Mello Vida!, Chefe. substiruto, da Divisio
Oficial de Gabinete do Ministro deExlado,1966167.
do Pessoal.
Agi-egado, 1982184.
(À Comissão de Relações Exloiores e Dqeia NaC.ef.-da Divisão Bspecial de A<mnpanhamo:nto ~táciomL)
rio e Execução Fmanc:eita,1984186.
·
Washinglon. Segundo Secretário, 1961/64.
MENSAGEM N" 70, DE 1995
Lisboa,SegundoSecretário,l964'66•.
(N' 260195, ... orig<m)
Lisboa, C.efe, intaino, do SBPRO. 1964.
SenhOIOS Membros do Senado Fedetal,
MOlllevidéu, ALALC, Primeiro Secretário. 1967/69.
De c:oofamidade axn o ""- 84. inciso
da Ccasliluiçio FeMontevidéu, ALALÇ. Bnca=gado de Negécios. 1967 e
dcml, e cem o di1posto DO art. 40, § 1°, do Aoc:xo I ao Dcc:mo n°
1969.
99.578. de lO de outubro de 1990, sullmelo i apm:iaçio de Vossas
Exoelênciasaesc:olha. que desejo f.,..., doSenbo<CYRO GAIIRIBL
Montevidéu, Primeiro Secrt:rária, 1969171.
DO ESPiRrro SANTO CARDOSO. pinO. .Xerii:fo cargo de EmbaiMontevidéu. C.efe do Setor de Promoção Com:tcia1. xador do Brnsiljwiloaos EmiiadosÁrabes
1969ni.
Os méritos do Embaixador CYRO GABRIBL DO ESPÍRITO
Milão. Côosul·Adjnlto.l971n3.
SANTO CARDOSO. que me -induziram a escolhê-lo pua o deMilão. En=gado.l972
sempeoho dessa elevada funçio. constam da anexa informação do
Milão, C.efe do SBCOM. l972n3.
Ministério das Relações Eitmores.
Santiago, Côosul-Getal, 1979/82
Brasilia. 2 de liW'ÇO de 1995.- Marco Macid.
lacatta. Embolaador, 1986'92
EM N' 109/MRE/G/DSE/DP/APBS
La Paz. Embaixador, 1992195.
Brasilia,23 de fev..:.m, de 1995
Comitiva do Ministro de Eslado para assinalma de liatados
com o UruguaL 1956 (assessor).
Bxcelentlssimo Senhcr P=idente da República.
V Coofetência R~gional da FAO para a América Latina. San
De accrdo com o art. 84. inciso vn. da ConstituiÇão. e com o
José, 1958 (assessor).
disposto no àn. 40, § I', do Anexo I ao Deaeto rf' 99.578, de 10
Curriculum Vftae

n.

a.

oo

srnsil.

vn.

u.-.
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de outubro de 1990, submeto à aJlRlCiação de Vossa Excelência a
Missão Especial, solenidades da posse do Presidente do CJ.ianexamimua da Mensagem ao Senado Federal destiDadaà indica- le.1964(membro).
ção do Senhor Cyro Gabriel do Esp!rito Sm1lo Cardoso. I""'! exerIV Peúodo de Sessões do Comilli do Coaselho da Cepa!.
= o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Emir.idos Arabes Santiago, 1964 (delegado).
Unidos.
n Reuuião de Coosulta . - Autoridades Aeronáuticas do
2. O 11a=nly elaborou o Curriculum Vitac: do Embaixador Brasil e Ponngal. Rio de Janeiro, 1965 (delegado).
Cyro Gabriel do Esplrito Santo Caidoso. que. juntamente é:om a _
Delegação do Brasil às !lOgociações para Cotu:essio de A=rMensagem cn submetida à aptesiação de Vossa Excelência. setá do Aéreo Biasii-México, Rio deJaneiro,1965 (membro).
apresentada ao Senado Federal par.1 exame de seus ilus~ memNegociações pam Calclusio de ACOido Aémo
Brabros:.
sil-Bélgica. RiodeJaneiro.1966 (delegado).
Respeitosamente.- Luís Fdipe Lampreia, Ministro de EstaCooferêocia Especial da 0!-ga•ização de Aviação Civillnterdo das Relações Exteriores.
nacloual. Monllea!. 1966 (membro).
INFORMAÇÃO
Comissio de Tr.msferêocia da S=taria de Estado e do Corpo Diplomitico para Btasllia. 1969no {presidente e adjunlo do
Curriculum Vitae
ptesidellle da comissio).
SubchefedoGabineteCivilda P=id&Jcia. 1969.
Embaixador CYRO GABRIEL DO ESPÍRITO jiANfO
0!-dcm do Rio Brauco, Gmtde Oficial, B...U.
c~o
·
Secretaria de Estado das Relações Exterioo:s. em 2 de tnaiÇO
SãoJoáo Doi Rei!MG. 20dedezembrode "!930.
de 1995.
F"tlho de Cyro Espfrito Sll!llO Cmloso e Rita de Cássio Carva-

Femaodo de MeDo Vidal, Chefe. substituto. da Divisão do
"Summer Comse in lntcma1iooal Economic Geograpby" c- PessOal
"Principales of Eoottomy", Universidade de Baoton.
(À Comi.ssiio de Relações Exleriores e DefoJU Na'
Bacharel em aências Jurídicas e Sociais, Faculdade de DireiciomL)
'
to,UFRJ.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Expediente lido vai
CPCD.IRBr.. cAi>.!RBr.. Curso de Comércio Exterior.
Professor de Organizaç~o e Ac:lministraç:ãO de Cl!:anceleres DO à publicação.
Sobre a mesa. projeto que setá lido pelo Sr. 1° Secretário em
Curso de I'Iitica Diplomática e Cottsulaz,!RBr, 1975.
exercício. Sr. Antônio Carlos Valadares.
C&sul de Teteeira Classe, 22 de janeiro de 1959.
É lido o seguinte projeto: Segundo Secretário. antigüidade. 9 deouwbrode 1961.
PriweiroSecretárjo,merecimeDto.31detiWÇOde 1967.
Consélheiro. me=imento,1 de janeiro de 1973.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ministro de Segunda Classe. menx:itaaJio. 24 de agcotD de 1m.
N' 20, DE 1!195
Ministro de Primeir.t Classe. 21 de dezembro de 1990.
Suprime
o art. Y' do Decreto Legislativo o 0 7.,
Cl!:efe, substituto. da Divisiodc0rçamento,l9S9.
de
1995,
do
Congresso
Nacional, que •Dispõe sobre a
Secretário do Cbefe da Divisio do Pessool. 1960161.
remuneração dos membros do Congresso Nacional
Cbefe. Substitnto, da Divisão do Pessoal. 1960.
durante a SOO Legislatura•.
Assistcme do <llefe da Divisão de T~ e~çõcs 1965166.O Cougresso Naciooal decrem,
Assistctlledo"Cbefeda DivisãodoPessoal,1966167.
Art. 1° Fica suprimido o art. 3° do Decreto Legislativo 0° 7.
AwtiliardoCbefeda Divisão do Pessoal,1970171.
de 1995.do Cougressq Nacional.
Cbefeda DivisiodoPatritnôttio.1974177.
Art. zo Esle Deaero Legislativo entra em vigor na data de sua
.
Cbefe. substituto, do.~to Gemi de ;.dtttíni~. pubiU:ação.
I97Sn6.
Art. 3° Revogam-se as disposições em cootrário.
s.,..1983.
Juslillcoção
Wasltington. Tm:eiroSecretário,1961.
Wasltington. Segundo Secretário, 1961/63.
A presente JrOPOSição destina-se a suprimir ó art.. 3° do DeSantiago. Segundo S..,.tárjo. 1963165.
creto LegisJat.ivo D0 7. do pmseDf:e ano. que dispõe sobm a remnoeração dos membros do Congresso Naciooal clutad.e a presenle
Camoas.Eucam:gadodoServiçoCoosular.l964.
legislatUia. O referido aiL 3°. como 6 do amplo coohecimento de
Paris. Priweiro-Secretário.1968/69.
todQs. instituiu ajuda de custo ao parlamentar. equivalente ao valor
Lagos. Priweiro-Secretário.1970.
Lagos. Encam:gado de Negócios, a.i..1970.
da sua retllllllCI3çãO devida no início e DÓ fim de cada sessão legisBuenos Aires, En=gado, 1972
lativa. Em verdade com a norma em tela restaram criados um db:iBuenos Aires. C&sul-Adjm<o. 1971n3.
mo quarto e um décimo quinto salários para os porlamentaiCs
federais, uma vez que o art. "1: do Decreto Legislativo de que aqui
Catnbeua, Mfuislro.Cattseeiro. 19nns.
Cambetta. Buca=gado de Negócios. a.i., 1978.
tratamos já criara um décimo terceiro salário.
Abu-Ditabi. Embaixador, 1978/82.
Ora. não vemos per que os congieSSistas devam -n:ceber
Nova Orleans. C&sul-Gera!. 1982/83.
-maior número de pm::elas salariais do que aquelas que a lei confeTegucigalpa. Etllll$ador. 1985190.
It: ao lrabalhador. Tal fato parece-nos mesmo privilégio inconcebiGrupo de Tmbalbo para os Problemas EspeáftcOS do Serviç<l vel que depõe contra o princípio da mcnlidadc da Ad:ministr.ação
Diplomático Brasileiro, Rio deJaneiro.1959 (membro).
Ptlblica. que está inscrito no ait. 37. caput da Constituição FedeSeminário da Comissio Econõmica para a América Latina. ral. Ainda ~ quando o Congresso Nacional proru:ra resgatar a
lltasilia.1964 (membio).
sua imagem. tão detutpada nos úhimos tempos.
·

lho Caidoso.
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PortaDto. o afastamento do privilégio em questio c:oostitui-se em
nosso dever, para que a Nação saiba que osSeoadcxese Deputados da
SOO Iegislatma aio aceàam a benesse que lhes quise:mm. wtorgar.
Quanto 1 alegaçio de que não podemos <XflUilBÍr do Decrno
Legislativo n° 7. de 1995, o seu art. 3", uma vez que a Lei Maior
concede ccmperêocia exchlsiva aos coopssisfas de cada legislan.tra para estabelecer os valores a semm mcebidos pelos c:ongrcssistas da legislalura subscqfiente, JXmCC-DOS que ela não procede.
Vejamos: porque.
da"Cooslillliçio Federal:
Estatui o art. 49.

vn.

"Art. 49. É da comperêocia exclusiva do Congresso NacioDal:
vn - fiXar idêntica remuiiCI"IIÇio para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura. para
a subseqúeo.te, observado o que dispõem os arts. ISO, n.
!53. m. e !53, § 2", I:"

Mmço de 1995

Art. É devida ao parlamentar. no início e DO fmal previsto
para a sessio legislativ~ ajuda de custo equivalente ao valor da. remuaençio.
§ 1° A ajuda de custo destina-se a compeo.saçio de despesas
com U3DSpOile e outras imprescindíveis para o co~memo l
sessão legislativa ordinária ou l sessão legislativa exttaordinúia
coovocadas na fonna da Cooslillliçao FederaL
§ 2" Petderi o diroilo i. peroepçio da parcela fllllll de ajuda de
custo o par.lamcntar que não comparecer a pelo meoos dois tetços
da sessão legislativa.
§ 30 O valor COITeSpOildcnle à aj.Jda de custo não será devido
ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa.

(Às Comissões de Consriluiçdo. Jwiiça e Cidada·
nia e de A.uumos Económicos).

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - O P!OÍ"to seti publi·

Assim. a competência cooferida pelo dispooitivo ~gno SU· cado e remetido 1s Comissões Competentes.
..
pn;transcrito é para flUI' rmauneração e não qualquer altra foÕna
Sobre mesa ~erimento que será lido pelo Sr. 1o ~o
de retribuiçio pccliiiiária.
·
·
· em exercício. Sr.Aotônio Carlos V~s.
É lido o seguinte:
Agem vejamos o que estabelece o texto do art. 3°, aapat, do
~roLegislativon°7,

de 1995-CN:
"Art. 3° É devida ao parlamentar, DO início e oo
fmal previsto pua. a sessão legislativ&: ãjldã- de custo
equivalente ao valoc da reiiiUDeração7"

Portanto, o que o artigo imediatamente acima fixou foi
uma ajuda de custo que não compõe a remuneração. E não
compõe a :mnuneração por impossibilidade lógica, já qtie ela
mesma - a ajuda de custo - será equivalente ao valor da remuneração. E. a imposSibilidade lógica esli. em que. se uma coisa
equivale ao valor de outra, ela não pode compor essa outra coisa, não pode estar contida nela, não pode ser parte dela. senão
ela não seria equivalente ao valor Cies:sa outra coisa. mas. antes.
se a primeira coisa (a ajuda de custo) estivesse contida ou com·
pusesse o valor da segunda coisa (a remuneraçio). o seu valor
seria. obviamente. menor do que o valor da segunda coisa e Dão
equivalente a ele.
•
- Essa breve digressão lógica se toma necessária para po.dermos entender porque os congressistas da legislatura pas.
sada exod:.itaram de suas atribuições ao criar o benefício
pecuniário insculpido no art. 3<> do Decreto Legislativo n° 7.
de 1995. E a exorbitância ocorreu porque a competência
constitucional que lhes foi atribuída restringe-se à flxaçio
da remuncraçio. Logo. a ÍIXação de qualquer outro valor.
além da :remuneração. cstant inquinada de inconstiiucionafidade. E foi exatamente o que ocorreu com o art. 3° do Decxeto Legislativo n° 7. àe 1995-CN.
Ame os arguri:lentos aqui expendidos e tcncb em viSl& a relevincia da maréria para o t<SgalC da momlidade do Coag=so Nacioual, solicimmos.,. nobres colegas o apoio para a aprovaçio do
projeto de dcctero legislativo ora justificado.
Sala das Sessões, 6 de """"' de !995. Senador Lúcio Alcâu·
tara-

IEGISUÇÃO CITADA
DECRETO LEGISLATIVO
N"7. DE 1995
Dispõe sobre a remuneração dos membros do

Congresso Nacional durante a 5o- Legislatura.

--------------·-----

REQUERIMENTO N" :131, DE 1995
Requeiro, nos termos dos arts. SOe 49. inciso X da Constituição Fedetal combinado com o art. 216 do Regimento Intemo do
Senado Federal. sejam pteStadas pelo Ministro das Relações Etteriores as seguintes infonriaçõc:s:
1) Em relação as Embaixadas Brasileiras. ao fmal relaciona·
das, qual o valor das dotações. a qualquer título. transferidas nos
.últimos cinco anos;
2) Quais destas embaixadas realizar;am a conversão das dotações ·no câmbio oficial e se o Ministério tem em sua posse e pode

assegurar a conferência dos comprovantes de c:âmbío;
3) Em relação a câmbios~ em outros países se o Ministério·conílfma O doCu:meDto de câmbio e .a informação oficial
(ao país oode se· sedia a Embaixada) de entiada de divisas;
4) Se o Ministério pode garantir que os poStoS ôiplomáticm.
inclusive os não relacionados neste pedido. contabilizam a devohlçio do Imposto de Coosumo oa ptestaçio de C0!1I2s (onde isro

pode=):
.
5) QJa! o a>sto amai do esailório fimmceiroem Nova latple;
6) Que o Ministério envie ao Senado todos os comprovantes
de câmbio. valor das dotações pua os postos e os documentos de
prestação de contas nos .:íltimos três anos;
7) Que o Ministério de Relações Ex~ iDforme o inteiro
teor do relatório _da visita do ministro Carlos Atila aos postos de
Paris e Bruxelas no segundo semestre de 1994;
8) Que o Ministério infcm:ne sobre sindicâDcia. tomada espe-cial de contas e cooseqüêDLe I<SpOilSObilidade pessool pelo desapa·
recimento de 2.000 (dois mil) itens de bens da Uoiio, cooforme
comunicação feita ao itamaiali pelo Embaixada< Paulo Tm:o Ae·

cha de Lima. em novembro de 1993;

·
9) Para os efeitos desta informa.çio disaiminamos as Embaixadas abaixo;
Assunção (Embaixa~ e Consulado)

Moscou
Rabat

Bagdá
Tuois
Havana
BudapOsle
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_
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A comunicação lida
vai à jlUblicação.
-O SR. PlttSJDENTE (José Samey)- A Presidência receÂnc:aia
beu a Mensagem D0 66. de 1995 (n° 255/95, na origem). de 2 do
V:usóvia
COimnte, do Senhor Presidente da República, comunicando que
Praga
o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, em 27
Sófia
de oublbro de 1994. a Resolução o 0 952194, autorizando o SeLa Paz
cretário-Geral di. ONU a nicompor os efetivos da Missão de
Caracas
VerificaÇão em Angola (UNA VEM). desde que fossem ll:gisKiev
tiã.dos avanços significativOs nó processo de pacificação polítiBelgndo
ca em curso naquele país e o Governo brasileiro atendeu o
Manágua
pedido das Nações Unidas ampliando a participação brasileira
Toerii
na UNA VEM.
Pekin..
À Comissào de Relações ExterioteS e Defesa Nacional. para
Justillc:ação
coohoeimenlo e juntada ao processado do Projeto de Decreto LeNo momento em que a im.pP::osa disaJte díívidas sobre a CCimU gislativo n.0 99;-de 1994.
fJSC31ização a.chninistrativa c flli:IIIlCeiD. dos plStOS do Itattwati. prinO Sr. José Sarney, Presidente. deixa a cadeira da
cipalmente os Jocalinclos no llert'eiro 'Dli.JDdo. 1em.o Senacb da Repipresidência, que i ocupada pelo Sr. Anrônio Carlos Vablica o dever de acompanhar a observaçiodas DOIIIliS orç:amen&árias
/mJQns, supkme de secretário.
em vigor. Este podido de infamaçio alim- o inicio deste proc:,esso.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - Há
Sala das Sessões, 6 de março de 1995. - Senado< Roberto
oradores inscritos. Concedo a palavrn ao nobre Senador Lúcio
Requião.
Alcâutaza.
{À ComiSsáo Dirercra}
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - (PDT-CE. Prommcia o se·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O :-equerimento lido guiote discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sõ e
sed despacbado à Mesa par.! decisão, nos termos do inciso UL art.
S~. Senadores. nestes primeiros dias de fun.ciooameniO do Senado
216. do Regimento Interno do Senado Federal.
Federal. na abertura desta Sessão Legislativa. tenho me dedicado
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Prosidência c:o- aos contatos informais. a um certo aprendizado do funcionamento
muoica ao Plenário que designou o Senador Eduardo Supliçy para da Casa. Enísm, tenho procutado ~-me. da melhcc maneira
mpxesentar o Senado Federal na Cúpula Mundial para o Desenvol- possivel, pua que possa. na medida de minhas limitações pesvimento SociaL a ~lUar-se em Copenhague. no período de 6 a 12 .soais. exetter bem o mandato que me foi conf13do pelo povo ceade março corrente.
ronse. Nesses conlal.OS que tenho tido com algum Companheiros,
O SR. PRESIDENTE (José ~ey) - Sobre a mesa. comu- incluSive em matérias também já divulgadas PeJa impn::Dsa.. teDho
0
nicação que será lida pelo Sr. I Secretário em ex.erdcio. Sr. Antô- sentido que há a preocupação de muitos de nossos Colegas quanto
nio Carlos V aladares.
à panicipação do Senado na discussão e votação das matérias referentes à 'J:eforma constib.lcional. que já estão sendo enviadas para
É lida a seguinte:
cá por i.aiciatiVa 'do Poder Executivo.
Brasma; 3 de maTÇO de 1995
É certo que todos oós, de modo especial os que fomos eleitos
·sr. Plesidentc;
nas últimas eleições e que acabamos de tomar posse. esramos abNos teunos do art. 39 do Regimemo Interno do Senado Fede- solutamente conscieo~ do qtianlO a população brasileira espera
ral venho comunioar-Ihe meu afastamento do Pais no períOdo de 3 do funcionamenlO do Congresso Naciooal e. de :manêim partimlar
a 13 de março de 1995. Quando estarei participando da Olpuia - pois é o que nos toCa de perto - do funcionamento do Senado
Mundial paxa o Desenvolvimem.o Social como representante ofi- Federal.
cial desta Casa do Congresso Nacional.
Tenho cette:za- não pude ouvir todos- de que os Senadores
Na oportunidade aproveito par.t. renovar meus protestos de eleitos agora o foram. certameDte em maior ou em menor intensidade, falando ao povo sobre a necessidade de zefonrmlnmos o
estima e Consideração.- Senador Ed,u.ardo Matarau.o Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Comunícaçiio lida funcionamento do senado Federal de lhe imprimiimos maior divai à publicaçio.
•
,
namismo. de fazer com que a Casa se manifeste sobre as diferenles
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretá- matérias que por aqui tramitam. de sorte que acendamos, certario em exercfcio, Sr. Antônio Carlos Valadares.
mente. no coração do povo brasileiro, uma chama de esperança
quanto ã reformulação dos papéis que as duas Casas do Coo~
É lida a seguiDte:
Nacional devem desempenhar. como importao.les instituições políilrasília-DF. 3 de março de 1995 tic'as: que são.
Aqui mesmo ouvim,os mu_belíssimo discurso do nmso ilustre
Senhor Presideme,
Comunico a Vossa Excelência que. tendo em vista a ausência Colega. Senador Josapbat Marinho. que abordava de certa maneira
do líder c do vice-líder da bancada do Partido dos Trabalha-do~ este tema. Vejo que ·muitos de nós estamos temerosos, achando
no Senado Federal, no pez::icxlode 6 a 10 dO~e mês. O Se~ que. por fo!Ça de uma disposíção coostituciooal. que manda que
dor Lauto Campos irá responder pelas funções de Hdetança no im- essas emendas sejam inicialme.D.te apreciadas pela Cimata dos Depenados, o Secado não possa ter aquela participação tio importanpedimeniO do titulaies.
Aproveito a oportunidade para reafu:mar expressões de esti- te na apreciação e votação dessas emendas. Aí. surgem inclusive
ma e COilSideraç:lo. '--_Senador Eduardo Matarau.o Suplicy, Lí- sugestões. al.guma.s informais. ootras prop:mdo mecanismos que
estão à margem da própria Consliwição. talvez num sentido :realder do PT.

Lagos
Dacar
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mente positivo. de ensejar, desde logo, uma participação maior do
Senado na discussão dessas matérias. Data veoia da impo:r:tância e
do respeito que tenho por esses CompaJ:lheiros e pelas opiniões
que eles esposam. eu diviijo. Devemos nos ater aquilo que está
disposto na Constituição, regulando a tramitaçio dessas matérias,
t;
omo agora. inicialmenle na Câmara e, em seguida. DO Senado

!

.era!.

Vejo um grande risco porque. se nos enveredamtos por mecanismos informais. estaremos nos desgastando muito mais e DOS
precipitando de maneila indevida. nessa discussão, do que nos pre,vando. como Casa revisora que sc::mOs, com nossas compet:Ao.c.;as e atribuições. para nos manifestarmcxs: oo momeuo próprio.
Nada impede que nos organizemos em grupos. que discutamos DO

plenário;: que demos nossa opinião sobte essas matérias que estão
em tramitação na Câmara. mas temos que oos peservar para opinar. e aí sim. com toda a força de nossas prerrogativas. no momento certo e oportuno.
.
Fui Deputado Federal. como muitos dos ~iros que
aqui estão, e quantas vezes eu, que DUIICI tive o privilégio de ser
Líder de Bancada na ~ vi verdadeiros absurdos semn aprovados contia a minha opinião. Eu me insurgia c:coJr.l certas proposições que eram aprovadas e recebia dos lídelcs a n:spost&-de que
o Senado depois consertaria. Chegavam aqui proposições de alta
rele\'ância e importáncia, às vésperas do recesso, às vezes. que.
sob o pretexiO da urgência ou da ação legítima do Poder Executivo, através de seus articuladores políticOs, impunham ao Senado

decisões gr;avíssimas a serem tomadas num CUrto espaço de tempo.
Se estamos tao ciosos. como de falo estamos, das nossas prer-

rogativas e atribuições e se queremos participar ativamente da discussão e da votação dessas emendas, temos que nos reservar para
o momento pr6prio.lsso é como uma peücula. como uma peça de
teatro. Há o momento em que entram diversos a tores no cenário. e
a nossa bom vai chegar. Nessa bOta precisamos estar conc;cientes
de que não podemos apreciar ma~ri'as de tanta importância e gravidade para o País em rio pouco tempo, sem que possamos nos deter no seu exame e opinumos. .
Quero que todos nós. de fãtõ. exercitemos essa prerrogativa.
É até bom que a Câmara discuta. debata, que a sociedade manifeste-se e que o SeDado. que é esta Casa onde estão ilust!e$ ex-Governadores. ex-Deputados Federais. ex-MiniStros, - pessoas da
maior competência politica e de grande vivência e experiênda. se
dedique a~ matérias com ruidado. com espírito público e com
o senso da u:sponSabilidade que é proprio do Senado. P:ocienlo<>~
então. debater e discutir, dando o nosso voto e, se for para modificar algo. que retorne à Câ.mar.t.. porque estamos de fato diante d'! _
momentos muito graves e~de decisões_que exigem muita reo;p:msabilidade.
O Sr. Gersoa Camâta -Concede-me V. Ex.'"- um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA-Ouço V.Ex•com pcazer.
O Sr. Gersoo Camata - Dustre Senador Lúcio Alcântara.
peço este aparte para apoiar a sua posição DO pronunc.;amento que
faz. Efetivamente, se coiDeçaimos uma disputa de poder interno
dentro do Congresso Nacional. tentando alternr. com ameaça de se
mudar a Constituição, o papel do Senado, o papel da Câmar.t. ç<,:n
relação à maneira de se apreciar as normas Constituci~'>nais. vamo~
peider tempo e difiCUltar essas mformas que são urgeDteS. Como
V .Ex- coloca muito bem. quase todos nós acenamos ao povo brasileiro dos nossos Estados com a perspectiva dessas refof!M~· O
melhor que podemos fazer, neste momento. é apressá-las. E evitar
de toda maneira. e por todos os meios aquelas medidas que possam
tetaidar a apreciação, por parte do Legislativo, dessas :refomtas
que estão vindo aí. São bem vindas e são necessárias todas aquelas
medidas ou até a nã.o-adoção de medidas que acelerem a aprecia·
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Con~sso Nacional. Acbo a!é.
ilusiie Senador Lúcio AlcâDtara. e V .Ex• coloca isso também muito bem. que o que devemos fazer vai na direção das medidas tom~
das pelo Presidente do Coogresso Nacional. Senador José Samey.
ou seja. uma cOIIida para limparmos a pauta, acertannos aquilc)
que o Congresso da Legisla.tura. passada ficou devendo à população b:asileict e,logo a seguir. com rapidez. até o mês de julho. coiocalmos todas essas tefOIIllaS nas mãos do PresiderHe d!l.
Rep.íblica e, cano in.sttumentos, nas mãos do próprio povo brasileiro. Os. fatos que estão oc::.ottendo no México e agora ameaçam
acontecer na Argentina são como um acicate, que estão empurr.m·
do o ~so Naciooal. o Governo brasileiro. para a necessidade
de que tcdas essas medidas: que visam a sustentar a economia e o
Plano Real sejam cada vez mais apreciadas com maior urgêm..-ia.
com maior rapidez. Todas as medidas que f~m tomada:o. pa1'a dar
urgência à apreciação das reformas são de interesse do povo brasileiro. As que teotam retardar fazem mal ao Congresso. fazem mal
ao País e fazem mal ao povo br.tsíleiro.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado. Senador
Gerson Camata.. O aparte de V. Ex.. reforça os meus argumentos.
pfulcipalmente quando alude a uma hipotética e iodesejada disputa
de poder cotre as duas Casas. Cada uma é como é, com as suas
prcnogativas. com as suas aEn'buiçõcs.. O que temos que fazer. oo
momento certo. no momento próprio. é exercermos bem a nossa
t·(JTnpetência. exercitarmos bem a nossa competência. Podemos
volár t·om o equívoco namral que pode acontecer em todas as del'i::.ões humanas. mas e$lal"Cmos com as nossas consciências tranqUilas de que teremos feito o que mais oos acooselha a nossa
C'\penCncia e õ oos-so cOnhecimento.
Cileguei aqui com uma espécie de obsessão. que vejo. graças
a l>eus. não ser só minha: é a de que o.ão podemos pensar em mui.hr muitas coisas. como desejamos. se não começanuos mudando
<~ fuJtdonamen!O do pr6prio Senado. É im:p)ssível conseguirmos
alguma coisa de positivo, de mudanças efetivas. de mudanças permanentes e duradouras, se não modificarmos o funcionamento da
própria Çasa. seja dando celeridade ao processo legislativo, seja
preparando melhor a Casa do ponto de visla do suporte administrativo e da asSeSsoria p3ra que possamos aJmprir bem o nosso papel. seja. cnfun. fazendo modificações importantes no Regimento
que possam permitir um funciOnamento da Casa que tesponda meihl" it.s angústias e às.. aspirações do povo e à confxança que ele
deve depositar no Se~.
Inúmeros projetas de resolução foram apresentados modifil·.mdo clrtigos do Regimento. por diversos Senaciom:. certamente
jmbuidos desta mesma preocupação que tenho. Neste putia.~lar.
apresentei um requerimento para a instalaçio de uma comissão
~,·-.'tll a finalidade de reex~ o Regimento. para não fazermos
alterações ponDJais. que possam até mutilá-lo.
Devo dizer que me alegra muito o traba1ho da Mesa Diretora.
t~ndo à frente o Senador José Samey, que já tomru várias medidas
huscando aprimorar o funcionamento da Casa e comtituiruma comts.-.ào integrada por mem~ da Mesa Diretora par.l promover
algumas dessas mudanças. E pn:ciso que façamos isto como um
tr:J.Ixllho preliminar. o que não quer dizer que devemos deixar de
apret:iar as matérias que estão .,_presadas e que devemos überar.
c!.::ddir sobre elas.
Alguoms das causas do-funcionamento deficie!ll.e oo da lentiJ.i.o 4ue se atribui ao ~ são eudógenas. estão em oós. são
próprias da nossa aúvidade, da atividade administrativa. da ãtivid.ade l!!gislativa. Evidentemente que lemos de promover mudanças
l!Ue dêem maior agilidaQe e dinamismo, _que façam com que o Senado responda melhor ao seu papel e às aspirações e expectativas
tia v-piniãt1 pública.

ção dessas medidas por parte do
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O s~.Jader Barbalho- V .&•me permite um aparte?
essa imagem. que não é verdadeira, mas que passou para a opinião
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Ouço V. Ex•compcozer.
pública, de apatia, de indiferença e de lentidio. E um desses JX)llO Sr. Jader Barbalho - Quero congratular-me com V. ex• tos exógenos que dificultam o fuuc:ionamento da Casa é quando o
,,:m rela~"ão à ~pação que tem quanto à tramitação das emc:n- Executivo afoga-nos com essa quantidade avassaladora de mediw
d.L~ constitucionais. De fato, o Senador Josapbat Mari:aho. CXlOlO das provisórias.
hcm registrou V. Ex•, já uatOu do tema. com preocupação. Creio
Eu até tenho que fazer um mea culpa. e aqui tenho vários
que o Senado vai cumprir as suas obrigações coostiruciooi.is e as CDrllpo!Ubeiros que possivelmente fariam o mesmo, inclusive o
:was ohriga.ções para com a sociedade brasileira. Essa questão da nosso ilusue Relator da Constituição promulgada em 1988. Fui
urgênJ.:ia. que, em toda a história do País, de um modo geral, semM membro da Subcomissio do Poder Legislativo e depois mentbro
pre f(,i estabelecida pelo Ex~tivo, possibilitou que o País assis- da Comissão dos Podem;. Portanto, votei a favor da instituição da
ti-.se a um Presidente da República., DO dia seguinte da sua posse, medida provisória na nova Constituição pa13 extinguir a figura já
afumando havL't' net."essidade de medidas tio UIECDles. que se ciJe- desgastada. malsinada. do decrelO-lei.
~(~U a nmliscar dinheiro da caderneta de poupança. Atravessou a
No CDWllo. já fota do Parlamento, verifiquei que o instrumento
Pra~·a dos Três Poderes e. praticamente. acuou o Congresso em :re- que escoiJemos pata cooferir ao P<Xier Executivo uma certa agjlidadt:
l~(j~O- a uma série de medidas. Temos verificado• .oas medidas pro- -aqui há vários~ a:m experiênc:ia DO Executivo e todos
VIS'~· que se petdeu a noção do sentido de urgêocia e sabem que é pmciso agir e agiriÇido diante de circun.stâncias que demnuvação relevante neste País. posto que já se baixou uma medi- maodanl essa atuaçio proott.- havia se trmsfoanado no que fora prt:·
da pmvisbria sobre o teor' do iodo no sal. classificaçio de bebida visto pelo Deputado MicheJ Temer, que ressallou ser a medida
ak-oólica. entre oulraS. Vejo uma ~pação aqui na Casa com provis6tia muito pior do que o deaeto-lei.
rt:b~,-ão a algum: projetas de emendas coostitudonaís e projetos de
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo soar a camreS<llu\·ão, pois em triola dias é quase impossível pua o Legislati- painha.)- V. Ex• dispõe de...um minuro para concluir.
vo ac.:ompanhá-los. Vemos também que o Congresso está deixmdo
O SR. LÚCIO ALCANTARA - Já concluo. Sr. Presidente.
de levar em consideração o fato mais impõrtant.e na medida provi- Ponaor.o, o que tivemos foi um ExecutiVo abusando da medida
s.."ria. qual seja., a questão da admissibilidade, a verifiCilÇâo se de provisória. Acredito que vamos ler que enconlrar um omro instrufaro 'a matéria é de car.iter urgente: e excepcionaL O Presidente da meDJ:o. um outro mecanismo. uma manei:ra de limitar. realmente,
Replblica blsca esse instrumento de excepcionalidade porque não essa edição, nio apenas nos .aspectos subjetivos - uiBêucia e ~lc
pode espetar que o Congresso. em 45 dias, possa apreciar um pro.. v.ância-, mas sermos maisespecíflCOS nessa limitação.
Observem onde. de abJ.so em abuso. estamos chegando em
jeto de lei em~ de urgência. A urgência tem sido ditada pelo
Executivo ao longo do tempo. E creio que o Congresso r-r;<tcional matéria de medida provisória. Até 31 de dezembro de 1994. pornão faltou a neobum Exerutivo na história deste Pais. em nenhum tanto. desde a promulgação da Constituiçio de 1988. foram editainstante. Neste: momento verificamos, por exemplo. no tex:to das das 812 medidas provisórias. sendo 459 noodit&das. Já em 1995.
medidas que já foram env~das.. que quase ~ elas dependem de 'estamos com cerca de 100 medidas provisórias entre cd.itadas e
legislação complementar. E tal a urgência. que se remete à lei. F.u tee<litadas. Há at6 uma campeã. que vai completar, daqui a pouco,
mesmo tive oportunidade de emilir tim juízo a reSPeito dessa ques- um número muito simbólico: a Advocac:ia-Ge:nl da União tem
tão. pmque me preocupa muiro essa tese de desconstitucionalizar. mais de vinte reedições.
Padanl.O. é um verdadeiro abJ.so, como disse.. com todo o coisto ~ de retirar-se do bojo di. ConstittJição.. Se se vai editar medida provisória pata oomplemeniar a reforma constitucional. aí sún. nhecimeoto, o Senador Jader Baibalbo. sobre as II1ll1érias mais vavai-te rctictr a .possibilidade de o Coogm;so Nacional ,ler um papel riada.. mais dispu... desde a iodação do sal à criaçio de
rele\fante nessa questão da. a.Itera.ç:ão da Coostiblição. E pteciso ler- Ínstituições e matérias que não podem rea.l.a:teme se enquac&ar Dll.
se cuidado com essa questão da urgência. Vamos examinar. A le- quele espíriiO da Collslituiçio.
gislatura passada viveu momenros· excepciooais na. politica
Primeiro. houve •· figma da =<lição; agcr.a. o Exoallivo reedibrasi.leir.a. com o lmpeaclnneot do ex-Presidente da República, tou medidas provis6riao dois ruir& dias.,... do seu • ...,.,_.,_ O.
cem a CPI do Orçamento C. logo depois. as eleições; há de se conque o mlmeto de medidas provis6riao e suasmedivir que a, legislatura passada foi quase álipica. de grandes dificul- çi>es está '""""""ndol>lpidameole. E Dilo é passivei """'!'rir esse pc>dades. E por isso que temos encontrado aqui a pauta zo de trinta dias devido a tpJar1idacle de ll:absllo que temos nas
coogestionada cem medidas provisórias, com vetos e -oom-·oc:uras c:c::missões pennmenCes DO pJenú:io e artms. além do que o p:ãzo. Illl
matérias; e não é por essa razão qUe o CongreSso Nacional vai agír vetdade. Dilo é de 30. mas de IS dias. Depois de 15 dias. não t=>do
de fonna acuada. de fOIIna alguma! Vamos deixar que a Câmara sido apm;iada D& Q>nissão tem que ir a plc:tWio.
Colhi um dado na Assessoria Técoica do Senado de que 70%
aprecie. e depois o Senado vai apreciar. Temos legitimidade. o
Executivo tem legitiniidade, o Presideme da ReptíbliCa tem a legi- dos parecete5 fonm produzidos em plenário sem orientação políti·
timidade do voto e o Coogresso lambém. Este aparte é para mani- ca. A assessoria produziu relatórios acéticos. simplesmente pela
festar não s6 a nossa preocupação em relação a esse tfpó de aprovação e a ~jeiçâo de todas as emendas. Certamente Dão seria
noticiário. que tenta impor e acuar o ~sso. como se nós de. a posição de um ~Ialor ou outro e nem das comissões que haveria
vêssemos. a toque de caixa - permitam-me a. expressão_-. alterar a de ora acatar uma emenda. um projeto de conversão, ou rejeitar
Constituição do País. Vamos primeiro indagar se, de fato, a maté- uma medida. Mas o fato delas ten:oina:n:m desaguando DO plenário
ria é de urgência. se a matéria é ~levaDte e vamos cumprir o nosso sem apreciação pelas comissões leva à designação de relaroo:s de
plenário e a produção de documentos técnicos sem nenhum condever constitucional e político. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT-CE) - Agr.<deço. Se- teúdo político. simplesmente pela aprovação da medida sem aceinador lader Barbalho. o aparte. V. Ex" feriu tim-ponto que seria taçãO de neDbuma das emendas que porventura lellbam sido
logo a etapa seguime do meu prownciamento. Ressaltei que exis- apresentadas.
tem causas endógenas. iotrínsccaS--à InstituiçãO e- ao-seu-runcionaCoocluo meu prollllllCiameD dizmdo que queremo<- essa há
mento. que. de cer;ta maneira, dificultam a celeridade na de ser a nossa vontade- e vamos mafumaro papel do Senado Federal
apm:iação do exame dos projelos e. conseqüentemente. trazem em lOOos os momentos e, principe &neme. DO exame dessas tefamas
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que estilo sendo propootas ao CoogJtsso Naciooal. E=-6 o DOSSO deInjlstQ- e inveódico- o estigma trojetado sobre 1817 como
ver. é a DeSSa obrigação e soixlas parte legítima pam fa:zcr isso, com uma ~ofução separatista. Essa culpa lhe foi imputada parn que os
toda a dedicação e empenho, pocu%3Ddo, evicJercemenre, a celerida- heróis de tão bela brigada fossem castigadoo e levados à IIIOlte pe·
de, mas não aquela que leve a uma decisão impcrfeh e que não aren- las Otdeuações do Rci!IO. aaJsados de ttaição ao n:gime pa111guês
vígeil.te..
da. realmcn!e. ao Yeldadeiro inl=sse nacioml.
Moosenhol: Mlmiz Tavares. primeiro Pn:sidente do Instituto
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenle. Srs. Senadores, atcotando bem pua estes aspectos: .aio vamos nos peldcr em mecanis- Alqueoklgico. ltistórico e Geogrif100 de Pemamroco. hoje sob a
mos informais. artifJCiosos, pmt buscar uma participação do égide do Dr. José AlliODio Gooçalves de Mello. este. pesquisador
em6rito e autol' do clissico 'Tempo dos Flamengos", a~ele, o
Senado apm:ntementc: formal agora nessa c:tapL
Vamos nos prqwa.r. siin, para exercê-la com compediocia, maior historiador da. nossa insUireiçio republiCI.DI., é defensor de
dedicação c espírifo público. quJDdo chegar o momento de o SeDa- 1817 001110 emblema doo ideais de hõmlade e de jusliça nascidos
nos Moutes Guar.uapea. oode. segundo Gilberto Fteyn:. Pemamdo atuarno exame dessas mat&ias.
buco ~eu o~ certo do BtaSiL
Muito obrigado.
A época. o clima polltico pemm~bucauo em de inquietação a
DJUa'* o discurw do Sr. -I.Acio Alcântam, o Sr. expectativas. Mais do que isto: de fomwlação das idéias. Oliveiia
Antônio Oulos Valadaru, Suplellle tk Secrddrio, deixa Lima. outro gE>Dde intéqxete da HisUiria de Pemambuco. c:oocluiu
a cadeira da pre$idincia, que ~ ocupada pelo Sr. &nan estar= ;d6;as tiber>Us do SemiJiário de Olinda. fimdado em 1800.
Calheiros. 2 .. Secreuírio.
'
o 'JX'D!-0-origem dessa revoluçio.
Durrnue o disc:Mrso do Sr. LúCio Alccintam, o Sr.
E impononte '"llciouar o Semiirmo de Olinda A fotmação
Renan Calheiros, 2" S«rekirio, tkixa a cadeira da pri- dos padres que ftzeram. na sua maioria.. a ~ohlçio que se mccisidinaa, que é ocupada JHlo Sr. Júlio Campos. 2° Vice- pava A iudepcndência uaeiooal- Revolução dos !'adros. como asPresitkllll!.
sim ficou coohccida.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Coucedo a palavra
fn:í Joaquim do Amor Divino Caneca. benli de 1817. mais
ao Senador- 1oel de HollaDda.
!arde mártir da Cot>fedençio do Equador. de 1824- esta. portallO SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Proouncia o se· to. feita depois da iudepcndência -. deu n:levo. ainda mais. à luta
guintc: disalrso.)- Sr. ~sidenr.e. Sô e Srs. S~s. o calendá- do liberalismo COIIIr.l o absolutismo.
rio histórico-cultural biasilciro, entte suas efemérides, registra,
Nio h! exa.gero em dizer que o const:ituciooalismo brasileiro
neste 6 de março, o gmnde acontecimenlo naciooal que é a Revo- tem origem em Pemambuco e c:oasolidou-se como um ideal natulução RepublicaDa e Pemambuc:anade 1817.
ral i. nossa iodole política. Recmdo-se que. no ocaso do Primeiro
Pernambuco, por sua vocação P'litico-hõertári&. sempre este- Reinado, D. Pedro L ji mtipatizado pelo povo bmsileiro, numa vive ·se antecipando às datas maiores da nossa tnsilidade. inclusive sita que fez a MiDas ~ ao sair de: uma igreja. ouviu do povo
através da Convenção de Beberibe, cooquistando a sua autonomia ·esse signifu::atiVo cumprimento: "V'[V a o ll:npcradcr. enquantO
onze meses aDies da própria lndependêDCia do BrasiL
constituciooal!''.
Por isso, no momento em que Pemambuco reivindica a RefiVmlade. venlade. o que nós desejávamos nos idos de 1817
naria JW3 o seu perimetró geográfico. não -é demais. em respeito em uma foauaçio C<liiSlímcíoual em uma fotmação C<liiSlímcioual
às verdades históricas, salientar os feitos de antigos heróis e márti- da ..,.... vida sócio-política.
:res. mjos exemplos desenham um legado de bravura e irrede:ntiSPem•mhJC9, :mpita-~ ~ as mais belas e gloriosas pámo. também. de inteligência e c:os:dialidade. •
ginas d& hísl6ri.a do BrasiL Nio podemos olvidar esse 6 âc março.
·Mil oiiOcelltqç e dczesscle. porque abr.mgeu quatro Provín- quando no Recife eclodiu a maicc revolução bmsileira do pe:tiodo
cias do Nordeste brasileiro, foi uma Revoluçlo tegional e, ao mes-- coloo.ial. um combate hetóico i. Corte de D.Ioão VI, que se enmo telllpQ..marcallle pelo seu pioneirismo pofitico e ideológico.
COillm'Va no Rio de Janeiro e havia proclamado o Bmsil como ReiTambém per outtas facetas :relevantes. dentte taaus. avulta a DO Unido a Podllgale.Aigarves.
libctdade de~. fmalmente. i ocasião. clc=lada 110 BrasiL
Assim. mesmo que rapídamenle. n:gistro pam os Anais do
Um outro vanguar<tis1110 de 1817 foi a promulgação da Lei Senado Fedetal. em nome do meu Estado, a gnmdeza de tantos
Otginica. que. rigorosamente, coastitain-se- aa primeir.a Constimi- quantDs berois e mártires denun e se deram ao iogeme civismo, ao
ção brasileira. oonrcmpl@odo dispos~vos bõerais que s6 muito amcJr' 1 pitria e. sobretudo. i causa da libcnlade. tempo depois fonm coosagmdoo.
Em o que tinha a clí=, Sr. Pn:sidcnte. Muítoomgado.
Lamentavelmente, Sr.. Pn:sideo.lc. sn e SI'$. Seuadote$. aReD~ o discllTSJO do Sr. Joel dtt Hollanda. o Sr.
volução de que estou me ocupando nesta tarde nio reve. ainda, o
Júlio Qzmpos. 2" Vi«-Presidenu, <kixa a cadeira da
recanbecimento naciooal que se esperava por dever de justiça.
pnsitlincia, qw é ocupada pelo o Sr. Josi S:rnry, PreAté mesmo os livros d.Kür.icos b:abúhados nas escolas tnsi.rilkntl:.
lci:ras não dio a 1817. por exemplo, os mesin05 espaços e comenO
SR.
PRESIDENTE (1osé Samey)- Coocedo a palavra ao
tários :resavados à lnconfldêDcia Mineira de 1789, esta no mesmo
José Edumlo Dulm.(Pausa).
aoo da RcvobJção Fl'IUlc'esa.
Coocedo a pa1avra ao ooire Senador Bemardo Cabta1 que, na
O meu espífto de pemaml:n·...jclade c:oDsormtc o seu criadoc, o
sociólogo Gilberto Freyto. Dão me leva a estabelecer ccmpornções en· fmma "'gímental, dispõe de 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. ProouDCia o se~a CoojJração Mineira e a Revolução Rep.1blicam. e Pa:namrucma
guinte discurso. Sem teVisio do cndor.)- Sr. Presidente e Srs. Sede 1817. duas plgioas luapogáveis
do BrasiL
Todavia, no Movimento Revolucionário eclodido nas Minas uadOies, na qualidade de homem da n:giio amazlluica. quero
Getais só bcuve um mártir. o AlfeteS Joaquim José da Silva Xa- abordar um assunto que tomcu foros intemaciocais,. e que diz ~
vier. o Tiradentes, enquanto que na Revolução de 1817 muitos fo- peito ao Sistema de Vígílâucia da Amaz&ia. o chauwlo SIVAM.
Há um contrato de um bilhão c quatrocentos milhões em torr.un sacrificados à jultiça dos Tribunais de Alçada e n:garun com
no desta matma. Os t:qãos t!!SpCI.lSiveis pelO CUJiliX"ÍmCDto do
o seu sangue o chão sagrado da hõetdade em gestação.
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conlr.lto com pmzo de 10 anos serio a Scaetaria de Assuntos Esprojeto da. Raytheon é inferior, nos dois aspectos, ao da
tratégicos e o Ministério da Aeronáutica.
- ThODlSOD."
HA alguns dias, tomamos coohecimemo de uma publicação
Neste ponto. chamo a atenção da Casa pam o que se registra
do New York Times. feita por ÍDCOIÜJ<IEnciu de um ageoto da
CIA. Ccatral Intd&geuce Ageucy, na qual declarava que a viló- no pnlximo par.lgrafo.
''Na sua avaliaçio. a decisão brasileira foi influenria. provável DeSSI. ocorrêo.cia cm favor da fmna DOrte--amcricana
ciada pelo peso político dos EUA e pelo ttabalbo de três
Raytbeou se dcver.t ao fato de aquele agente ter denuoci•clo tentabnsüeiiOs: o eu1io Mini~fe da Casa Civil. Hemi·
tiva de subamo de autoridades btasileiras. panovida pela coocorque Hargreaves. que desde o início abmçou a opção norrente fraucesa, a Empresa Thomson.
te-americana, oSeuade«lilberto Múanda (PMDB·AM)
A gravidade. Sr. Ptesidcnte e C1I': 'lle$ c:cmp.nheiros. é de
c o c.m.ixador em WashingiOD, Paulo T81'SO Flecba de
tamauha ordem que. ap6s a publicar ..asa reportagem no Ncw

Lima."
York T'lDlcs. o Ministro do IDI.cri
• França. Moosleur Charles
Pasqua. pediu a expulsio de 5 a· ..siJDIIo.aD>Crica. baseados
Quero mgistrar que o meu cornp&IIheiro de Bancada. rc:preem Paris. dos quois qua1ro .., .uognmt<s do serviço diplomlti· scntanle do PMDB oeste Senado. Dio se envolveria mm assunto
co, No Brasil. o Dirctor da Cumissão de JmplmtaçJo do Cootrole dessa oatumza. em se tialaildo da resiJo da Amazônia.. De modo
de Espaço Amo. Brigadeiro Mm:o Ani&OO Oliveira. declarou à que pooho em dúvidas a amsaçio que se faz de Paris contia um
impreosa que o m()(ivo que decidiu a~ foi. o ttm10 do compaobeiro nosso do Senado.
fmanciament. :1·~$elllado pela empesa oortc-americana ~as
Contúwo Sr. Piesidenr.e:
quatoJ2e de t )d. .es difet'eDI.eS.
''Isso sem levar cm coota a pressão política exerr ... Sr. Pmsidcnte. a gravidade vem oovameme .l discuscicli ~-pelo Presidente dos Eslados Uoidos.
<ista da reportagem publicada DO jomal 0 Estado de S.
Bill CliDton. que enviou carta ao entio Presidente Itamar
ediçio de ontom. 5 de - . pígiDa A-4 do Primeiro Ca·
Franco. destacaudo esse cootraiO como umas das granuo, com o tit' io 'Thomsoa quer reabrir licitação do SIVA.M•.
des prioridades do Govemo dos Eslados Unidos. compa·
O sul:titulo revela a gnwidade para o nosso País: ''Funcionários da
mndo-o ao assinado com a Arábia Saudita para a venda
en:lfRSll fumc::esa: aaeditam que as propostas devem ser reexamide
aviões da Douglas e Boeiag."
nadas por causa das dívidas sobre a lisma do Ç0011310. ganho pela
americana Raytheon."
Sob o aspecto fmanceiro. o preço de I bilbão e
.Permito-me ler o IÍtulo porque vou concluir por um requeri400 milbões de dólares apn:senlado pela Raytheon. podendo chegar a 1 bilhio e 6 milbões de d6lams, está sendo considerado astronômico, muito acima do normal. Na
"Os lran= da emprua ThoJDSOD, fabricante
Fnmça. acredita-se que o projeto tecnologicamente semelhante, mesmo superior. poderia ser orçado por um
de equipamentos que petdeu a CC'Ilca:rência pua instalar
no Brasil o Sistoma de Vigilância da Amazôuia - SI·
preço pelo meuos 40% inferior. Essa decisão seria acfo.
VAM- sugerem a :reabertuta dessa que está. sendo oontada em nome de uma maior t:tmsparência. em taliio da
polêmica entre a CIA e a DST. que levou o Governo
sidccula a ''licilaçio do Século''. A disputa foi ganha
:fiaDc)!:s a pedir a repa.triaçio de cinco agentes da ceo.trai
pela ""'P'=' amcricaua Raytheoa e a imtalaçio do projeto vai aJStar um-bilhão c 400 milhões de dólaxcs.
americana em Paris.
·O assalto ao escritório da Thomson DO Rio. que é
• Seguado os franceses, o reebme da proposta se
jlstifica por causa "- e aqui está a gravidade. Sr. Presidirigido por Daniel Hermer. é mais uma etapa dessa
dcutc- das dúvidas existenres soble a lisur.t. desse con-gue:ua comcrcial. Na sede da Thomsott em Paris, por en-

.......,

trato. o maior atualmente em oferta no mundo. Eles

afmnaui" que essa sena-uma decisâo natural e de transpaIÔIIcia do Govemo bmsileiro.

diaDto do clima de '"msalu-

bridadc" criado - mesmo

potqUe o compromisso
defmítivo entre a Raythcon e as autoridades brasileiras
aiDd& não foi assiaado, apesar de já ler passado pelo cri·
vodoSenado.
•
·

A disputa pelo·contrato chegou a prÕVocar uma
troca de •msações entre os govemos dos Estados Unidos e da Fmlça. A Agêacia Cenual de hú<XIll>ÇQes. a
CIA. afuma que a 'Ihomsal pagou propinas a personali- ·
dades do Govcmo bmsilciro que tinham postos decisivos para a aprovaçlo do contrato. Por outro lado, o

jomallDnds Le Moadepublic:oo' um dossi! do Serviço
de Segurança do Tetrit6rio (DS1). a ag!ncia. de espioaa·
gem francesa. que gmm.c que a Raythcoo venceu a
~com a ajuda. de espiões da CIA.
Na FnDça. onde a perda desse CODID.lO foi muito
sentida. ínclusive no governo- a ponto de ter criado um
certo mal-estar nas relações com os EUA- Dão se alri·
Qui o &ito ~ proposta americana .ls suas qual:idades financeiras oo tecnológicas. Os franceses acreditam que o

quaDto. ncDhum COillCiltário foi feltõ -sObre os doctitticntos cleaapmcidos, especmdo-se as iavestigações
cooduzidas pela poHcia lnsileim. Mas lembla-se'• - e
chamo a atoução da Casa. aovamealt>- "que Henaeré o
mesmo func:ic:mrio da Thomson cujos dois f:tlbos fcnm
seqilestrados em dezembro de 1993. e depois. encootra·
dos sios e salvos.. Na 6poca. a polícia suspeitou que o
crime tiDha relação com espiooagem iDdustrial e alé hoje
Henner Dio estaria inteintmentc COI1VeDCido de que foi
apenas um seqüestro para ob«er teSgate.
Os fn.tacescs admitem que a Thomson pode ter se
•l""'imado de allos fuaci<márioo do Govemo lnsileiro.
como revelou a CIA. pois & Jritica de remunemr íntermediário& em aegociações iDtemacionaiis desse tipo é
comum. Mas afu:mam que a Raytbcoo agiu da mesma
foana e estimam que a ~ gastou em tomo de 40
milbões de dólares pua veu= a lic:ilaçio.
A displta pelo c:ontmto do SIVAM foi uma das
mais acirradas na competição cometcial entre norteamericauos e fraDceses no Bnasil c motivoo as viagens a
lbasllia dos Ministros do Comén:io dos Eslados Unidos,
Ran Brown. e da IDdústria da Fnmça. Ger.ud Longuet
Pouco antes da decisão, o próprio PtesideDI:e Femaodo
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Hcmique Catdoso, en1ão MiniS1r0 da Fazenda. esteve
em Paris, onde CODVeacu com Loogoet sobre o assunto.
Na tpoca. ele disse que só f""""'"" iafotmações gems
sobre o contmto, pois Dio estava seodO negociado por
seu Ministério, mas pela Se=laria de AssuD:os Eslratbgicoo.
O inten:ssc pelo coolrltO do SIVAM facilitou, inclusive, a audi&lcia coocedid1 a Femando Henrique, na
ocasiio, pelo Primeiro-Ministro Edoowd Balladur. Hoje.
cano Plmdenle, Femaii<Iollemique eSiá numa posição
c.1moda pon CODfmnar a opçio pela Raytheoo ou para
JlliDdar pnamjnar o contraiO antes de sua assinatura.
deímitiva..

Ailida nesta piblicaçio 6 citado o nome do bmsileiro envolvi-
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dólares apenas, não puderam ser concrebzados. Então, quando se
I ,4 bilhões de d6Wes. há necessidade de que o Coilgresso Nacional e a opinião pública brasileÍra
COilbeçam todos os detalhes. inclusive dessa dispensa de licitação
peloex-l'Icsiden!eda República.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Jader Bazbalho.
al&n de acolher o aparte de V. Ex--. que passa a integrar o meu dis·
curso. e portanto suplementa. acaba com as lacunas que eventual·
mem.e pudessem dispor', e a ele traz brilho.. vejo que as
coov~ncias são oalll&Üs. O que V. Ex- idcalizoo para uma comissão estou idealizando para outza, que não deixam de se completar. Eu chegaria a afii103I' que sio absolutamente somatórios.
Ao fmal. vou ler o requerimento pua a Casa. e V. Ex• comprovará
isto. De qualquer maneira, eu quero agradecer a solidariedade de
li3la de um contrato da ordem de

v. ex•.

do nesse caso.
O Sr. GDber: ..o Mi,--•da- V. Ex• me coocede um aparte?
Mas, Sr. Plmdenle, 1<011100 de DOS aler a dois 6tgios: Se=laOS~. BERNARDO CABRAL- V. &• rem a palavra.
ria de A.ssuttos Estrat6gioos e o Ministério da Aeroaáutica:
O Sr. Gnberto Miranda- Muito obrigado, Senador BernarOSr.Jadrr Barballto- V. Ex.• me pemriteumapartc?
do Cabml~ Acho importante o assunto que V. Ex• traz à tribuna
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. &• com pmzer.
desla Casa. bem como a participação do Llder do meu Pattido.
O Sr. Jade.- Borbolho - Seo>dor Bemardo Cabn1. V. &• PMDB. Seaador Jader Bazbalbo e também a miDba participação.
tmz esm. tmlc pua clcbUe no SeDado um assunto da maior rele- como Relator que fui desse projeto. Mais uma vez a imprensa
vincia. Ao cumprime:Dtar V. Ex•. quero IILIIli.fcstar minha estra- mente descaradamente. A ~ não procura informar. de forDheza de o Govemo brasileiro Dia ter, até o moi:De:o.to, tomado ma alguma, detalbadameote o que se passou no Senado. Tive a
pública uma intetpelaçio 10 Governo americ:aoo, COilSidmmdo oporblDidade de: n:ceber jomalisl.as de todos os jornais. Acredito
que as dw:Iamções sio atrlbddas a uma ~ governanJCDral que, na história do Senado brasileiro. nenhum pedido de financiados Estados Uoidos. O ooticiário, pOrtanto. cDVolve o Governo
dos Estados Unidos e cobre de suspeição essa negocíação do Governo brasileiro com essa empresa oorte-uneriCU~a. Preocupado
com esta questão. encaminhei boje à Comissão de Fisc.tlização pedido de convocação do "Ministro da Secretaria de As.c:untos Estratégicos da Pmiidência da República. Rooaldo Mota. t.. t10 mesmo
tempo. solicitei que a Presidência W! República remeti! r::rra a Comissão de Ftsea1izaçio os documentos telativos. em primeiro lugar, à dispeusa de licitaçáo da gerenciadora do Projeto. Até o
momento, V. Ex• leu matéria publicada no Estado de S. Paulo a
respeito do fornecimento de equipamento. ~ houve uma dispensa de b"citação, por parte do Presidente da República, de uma em~ brasileira que vai gercociar o prõjdo. -Especula-se que essa
dispema foi com base na segurança nacional. E preciso conhecer
os reanos liessa dispensa de licitaçio que têm sido trazidos a debate através da imprensa. Por outro lado. há as c6píã$ dos dcx::umen·
tos sigilosos euviaclos a 16 embaixadas. que. até o momento, 3.
implensa não conseguiu divulgar e que prccisail'iOS-Coi:Jhecer. Por
dltimo, as propostas fmais da ~sa ame:ricaDa e da empresa
francesa e o telatório fUJa!. que decidiu- pela empresa americana. V.
m:•. portanto. traz ao debate um tema da mai<X' importância. até
paque oos causa preocupaçio o fato de o Governo brasileiro. até
o momento. Dão ter dado CO!Ibecimento à opinião pJblica sobtt se
inlerpelru o Govemo americano. Há uma acusação de que funcionários ou autoridades basileiras estão envolvidos numa negociata.
e é pm:iso que a opiniio pública coobeça isto. Portanto. o Gover·
no brasileiro teria a obrigação de interpelar o Governo americano
em ~Jaçlo a essas questões. Coogratulo-me com V. Ex• pelo lema
que traz. que é da maior importância. Recordo-me bem que. como
Governador do Pará. juntamente com o Governador de Roraima.
tetmOS sido os primeiros a. assinar com a Secretaria de Assuntos
Estr.llégicos. no Palácio do Planalto, convênio para o zoneamento
econ6mico e ecológico da A.ma.zôniL Lamentavelmente foi uma
frusll2ção: não houve l!:(:UISOS. não foram ttmetidos os recursos.
e. dos treze projeiOs no meu Estado, flCQU apenas o projeto relativo a Calajás. E os IeCUISOS. que eram da ordem de 21 milbões de

mento sofmJ tanta pressão por parte do Relator como esse do Executivo que trata do projeto SIVAM Para que V. Ex• teoha uma
1déia. como Relator do Orçamento da União de 1995. estava reunido com Parlamentares. na Comissão de Orçamento. quando enC't)(ltrei-me pela primeira vez com o MinislrO Acres e toda a sua
'assessoria para tratar do SfVAM. Posteriormente, houve uma RU·
nião da Comissão_de Economia da qual participuam· os Ministros
César Flores e Lélio l..Qbo; como não p1desse Cim.parecer àquela
reunião. pois deveria comp~Cer à Comissão de Otçamento. encaminhei ao Presidente daquela comissão vínte perguntas dirigidas
aos Ministtos. Convoquei. nesse mesmo dia. os Minisaros para
uma nova reuoião na sala da Comissão de Ecooomia. Para que to-dos tenham nma idéia, o Ministro Flores. o Ministro Lobo. o Presidente da Comissão de Ecooomia e eu rJCamOS mmidos das 14:4Sb
às 21:00h. discutindo o teor de mais de quatrocentos quilos de do<."tlmentos.. Inquiri S. Ex.-s a tespeito do assuoto por seis horas. DUm
debate lO[al, o qual gerou oova bateria de perguntas. No fmal. às
21:1Cb. o Ministro floces disse-me que se seotia como um bandido pela du~ com que eu o havia questionado.
·

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao Senad« Gilberto Miranda que__conclua seu aparte, porque vamos ter que iniciar a Ordem do Dia dentro de dois minutos. oa forma regimeataJ.
O & .. Gilberto MinUula- Serei o mais breve possíveL Sr.
~sideo!e. acredito que esse é um assunto muito importante e pediria a V. Ex• que me coooedesse mais alguns minutos:. Eolendo
que essa matéria vem tomado muito espaço oa imprmsa e tem
sido tratado coroo se o Senado a tivesse apreciado levianamente e
em curto prazo de temp:>. e, como-há jomalistas assistindo a sessão. seria importante só pam COJicluir mais dois ou tri:s minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - lofelizmenle, devo
zelar pelo Regimento e, se V. Ex• tiver que aaesc:entar algo ao seu
- aparte. pediria que o fizesse logo após a Ordem do Dia.
Muito obrigado.
_O Sr. Gilberto Miranda- Mas. para coocluir. Senador Bernardo Cabral. os Srs. Ministros estiveram com o Relator mais de
vinte horas. Temos mais de dez horas de gravação na Comissão
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de Economia, mais de duzentas perguntas formuladas. o Presiden- LO DE CASIRO. como membro suplente. pam integmcm a
te do Senado prorrogou por três vezes o prazo. para que o relatório Cõi:Dissão Mista destinada a analisara MP D0 916/95, em wbslituifosse dilatado. Então. a história é um pouco difereotc e pcilSO que ção aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional
vale a pena ser tratada mais detalhadameDJ.e depois. no fmaL MuiNa oporblnidade, :reitero a Vossa Excelência. nwúfestações
to obrigado.
.de elevada estima e apl'CÇO. Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro
O SR. BERNARDO CABRAL-Senado<Gílberto Miranda. Vice-Uder do PSDB.
V. Ex• não se encontrava em plenáriO e, na sua ailsêllcía, não lhe OF. PSDBJI N"274/95
fiz a defesa. registrei o que me pmccu oportuno. Ao ler o texto do
Brasília 6 de lD3lÇO de 1995
jnmal O Estado de S. Paulo que declara que três autoridades bmsileiras influenciaram na decisão favoláveL fJZ questio de dizer, e
Senhor Presidente,
o Líder do Partido de V. Ex• está preseute, que não ~itava que
Nos l.elmOS regimentais, indico a Vossa Excelé!ocia, os Seo Senador Gilberto Miranda. meu companheiro de ~ntaçlo Ilha.. Depulados FIRMINO DE CASTRO. como membro titular
de Estado, estivesse envolvido nesta matéria.
e wn.;sON CAMPOS. como membro suplente, para integrarem a

a

a

Ainda bem ..que V. Ex• chegou e provou que, em vczdade, está Comissão Mista destinada an.alísar MP D0 915/95. em susbtimi<rendo vítinia. mais do que de uma injJstiça, de um relato falso.
ção aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional.
Vou concluir, Sr. Presidente, lendo um TeQUerimento para ser
Na oportu.oidade, reitero a Vossa Exceléocia manifestações
encaminhado a V. Ex.•~
.
.
_·
._
de elevada estima e apreço.- DePutado Ubiratan Aguiar, PrimeiO SR. PRESIDENTE {José Samoy)~- A Mesa agl2dcce.
ro Vice·Líder do PSDB.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. requeiro.
OF.PSDB/11271/95
na forma regimental, se digne V. Ex• encam.inbar à Comissão de
Relações Exteriores c Defesa Nacional a reportagem publicada DO
Brasilia. 6 de ma.;<> de 1995.
O Estado de S. Paulo, edição do dia 5 de março do coaeme ano.
Senhor Presidente,
página A4. onde se registram dúvidas sobre a lisura da concorréuNos tetmOS regimentais. indico a Vossa Excelência. os Seda pna instalar em nosso País o Sistema de Vigilância da AmazôIlha.. Dei>!Jiados DOMINGOS LEOI'lEI..LI. como membro titu·
nia. SIVAM. a flm de que cxmpareçm1 - não é convite, Sr.
lar e ANTÔNIO BALHAMANN. como membro suplente. pam
Presidente - àquela comissão os titula.Ies da CçmiuãQ de Implaniotegrnrem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n°914/95,
tação do Controle do Espaço Aémo e da Secretaria de Assuntos
em substituição aos indícados pelo Presidente do Congresso NaEst.-r·..tcgícos. para prestar esclaxecimcntos sobre o assunto.
ciona.L.
Saladas Sessões. 6 de maiÇO de 1995.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço a V. Ex• qu• de étevada estima e apreço.- Deputado UbirataD Aguiar, Primeifotmalize o requerimehto permtt:: à Comissão competente. de ro Vice-Líder do PSDB.
acordo com as normas regimentais.
OF. ESDB/1/N" 268/95
Muito obrigado.
.
Brasília. 6 de lD3lÇO ele 1995.
O SR. BERNARDO CABRAL- s~ Presidente. enderecei a
V. Ex• o requerimento dada a gravidade pública que se fala no SeSenhor Presidente..
nado, pua que. com sua autoridade. pudesse o requerimento ser
NoS- termos regimentais, inaico ã Vossa Excelência. os Seciespa<:hadopela Mesa.
•
_ Ilho= Deputados TUGA ANGERAMI. como membro til!llar e
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- O toquerlmento de V. H.DEMAR KUSSLER. como membro suplente. pam integr.n-em a
Ex• Será publicado; e a Mesa o encaminhar.i à Comissão oompe- Comissão Mistadestinadaaana.lisara MPn°913/95. em substituitente.

; •

.

çãoaO$iodicadospelo_PresidcntedoCon.gresso~ac~

O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Soaea mesa; Ollcios _
Na oportunidade. reitero a Vossa ExcelêDcia IIWiifestaçQes
que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário em exerácio, Sr. ADI.ôni.o_ __ de elevada estima e aPreço.- Deputado Ubiratan AJ;uiar, PrimeiCarlos Valadaies.
_ro Vice-Lider do PSDB.
São lidos os seguintes

OF. PSDBIJ!N0265/95

OF. PSDBII N" 280/95

Brasília. 6 de lD3lÇO de 1995.

Senhor Presídeme.
Nos. tetmos :regimentais, indico a Vossa ExceiSncia;- ~Se
Ilham; Deputados KOYU lHA. oomo ....,bro tillllar e LEONIOAS CRISTINO, cao.o membro suplente, pata integramm a
Comissão Mista destinada a analisar a MP n°917/95, cm substituição aos indicados pelo Presidente do CongiOSSO Nacional.
Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. Deputado Ubiratan Aguiar,l'rimeito'

Více-Uderdo PSDB.
OF.PSDBJI N"277/95

Senhor Ptesidente,
Nos teiiDOS regimentais, -indico a Vossa Excelência, os Senhores Deputados DANR..O DE CASlRO. come> membro titular e
RÉGJS DE OLIVEIRA. como membro supieme. pam imegra=n a
Comissão Mista destinada a analisar a MP n°912/9S, em mbstimição aos indicados pelo Presidcntt::·do Congresso ~acional:
Na oportunidade. reitero a Vossa. Excelêocm ~e~~
de elevada estima e apreço.- Deputado Ubirataa Agwar, Primei-

_

ro Vice-Líder doPSDB.
OFÍCIO GLPP n• 026/95

Bnsilia. 6 de !D3IÇOde 1995.

Bt>Si!ia. 6de!D3IÇOcle 1995.

Senhor Presideme.
Nos tetmos reg:Upentais, indico a Vossa Excelênt.:ia, os Se-

Excelentíssimo Seohot Presidente,
Tenho o1. bonra de indicar à Vossa Excelência. pelo Partido
Progressista. os Senadores JOSÉ ROBERTO ARRUDA e AN-

nhores DeptUados JOSÉ ANIBAL. como membro titular e DANI-

TÕNIO CARLOS V ALADARES pam integramo. respectiva.
mente, como titular e suplente. a Comissão Mista desti~ a
apreciar a Medida Provisória D0 913, de 24 de fevereuo de
1995. em substituição aos Senadores BERNAROO_ CABRAL e
JOSÉ ROBERTO ARRUDA. membros anteriormente designa-

dos.
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_ __

Sem mais pua o momento, aproVeito a oportunidade para
apresentar-lhe meus proteslOS de elevada estima e apreço. -Senador Bernardo Cabral,. Líder do PP no Senado Federal

da de mediQimentos em supetmeiCilCios e si~. proposta pela
Medida Provisória n• 542. de 30 de junho de 1994. que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exctclcio., Sr. Antônio Carlos V aladares.

É lido o seguinte:
DIVERSOS N" 36, DE 1995
Oficio STAILOO n° 44195
BeloHorizoDte.lSde fevereiro de 1995
A Secn:taria.(Jeral da Mesa do Senado Fedetal

OFÍCIO GlPP n•00.7/95

Btasilia. 6 de .WÇ.,-d. f99S.
Excelentíssimo-Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa. Excelência. pelo Partido

Pro~sista, os Senhores ANTÔNIO CARLOS V ALADARES e
JOSÉ ROBERTO ARRUDA pam mtegrarem. respectivamente.
como titular e suplente. a Comissão Mista destinada a apmciar a
Medid.1. Provisória n° 917. de 24 de fevereiro de l9JS. em substituição •os Senadores BERNARDO CABRAL e JOAO FRANÇA.

membros anteriormente designados.
Sem mais pai'a o momento, aproveito a oportunidade para
apresentar-lhe meus protestos de elevada estima e apreço. _.Senador Bemardo_Cabral Uder do PP oo Senado Feder21.

O SR. PRESIDENTE (José S=y)-Seri<> feitas as substi.
ruições solicitadas.
_
__ __ _ _
Sobre a mesa, requerimentos que sedo lidos pelo sr. 1o &:
cretário. em exercício, Sr. Antônio Carlos Valadares.
São lidos os seguintes.

REQlJElUMENTO N" 232, DE 1995.
Nos letmOS do padsrafo I" do an. 13 do Regimento Intemo

· Brasília- DF

Escelen!íssi1m Senhor:
Conselho Regional de Fannácia do Esudo de MUlas Gerais.
Sindicato dos Faonaceulicos do Estado de Mmas Gerais. Escola
de Fannácia e Odouto!ogia de Alfenas. Secretaria Municipal de
Saúde de Botim. Asoociaçió Mmeilll de Fannacôutioos. Associa·
ções Fmnacêuticas do Estado de Mmas Gerais. CcDtro Acadêmi·
co Livxo Fannácia da UFOP. IJirW\rio Ac:ldêmioo Leão de Faria
da EFOA. Diretório Acadêmioo Aétcio Vidoo da UFJF. Diretório
Acadêmico i - Ladeilll de sena da UFMG. Smd-Saúde/MG.
Coordenadoria Muoicipal dos Direitos Humanos e C"ldadania da
PrefeiDJra Municipal de Belo Horizonte. Escola de Farmácia e
Bioquímica da UFOP. Conselho Regional de Enfermagem de Mi·

nas Gerais. SiDdicalo dos Médicos de MUlas Gerais. Soc:iedade
Brasileim de Oftalmologia. Sociedade Brasileilll de Detmatologia
- Regiooal MUlas Gerais. proocupados com a ~· rf 2. da Se=<aria de Vigilància Sanilárià.. de 24 de janeiro. de 1995. que bus·
ca regulamentar a liber.alização da venda- de medicamentos em
supetmereados e similares. P"'fl""" pela Medida Provisória n•
542 de 30 de junho de 1994. vem tta= oonsiderações e tefiexões

a = de tal proposta.
1. Todo ordenameoto jurídico especifiCO deverá ser considendo piua se autorizar a C011l0ll:ialização proteDdida pelo lobby dos
de fevereiro pt6ximo posado. quando me enc:otltmV& Cm Roraima
supem1ercados, pois estão em pleno vig« as Leis D0 S.991n3. mtratando de assuntos partidários.
_
gulameÜtada pelo Decreto n° 7 4.17on 4. dispoodo sobre o C<llltrole
Sala das Sessões. 6 de """9' de 1995. - Senado< Romero saniLárlo de.coinércio de drogas. medicamentm. insumos farmaJncá "'
ciuticos e cOrTelatos. a de n-o 6.360173 e Dccteto n°79U)4(17, c;ue
tratam sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os mcdic:aREQUERIMENTO N" 233, DE 1995
meor.os. as drogas. os i,nsumos farmao@nticos e ~laios~ COSllll&iNos tmoo< do disposto oo § t• do ut. 13 do Regimento ln· cos. saneaDles e OUUOS produtos C. I""'"Q"emente O [)caeto D0 mrT3
temo do Senado Federal. requeiro sejam coosidetados como licen- (Lei dos Genéticos) qUe tlllilica as ddermmações da Lei n• 5.991173.
ça autorizada os diàs 17. 20. 21. 23 e 24 do mês de fevereiro. datas dispondo sobte a taric!JaEz;v;ão do uso de medicamentos c a utilizaem que me afastei dos trabalhos da Casa em virtude de visitas a alção das denominações dos genéricos dos medicamo!ios.
gum Municípios do men Estado.
2.. Ainda que se queira dar caráler de liberalidade àqueles meSala das Sessões. 6 <te """9' de 1995. -Senado< Mauro Mó- dicamentO'> ditos an6dinos. como proposto pela Medida Provisória
ronda.
n° 542194. que se buscou regulameDiar aua.vés da Portaria n° 2 da
REQUERIMENTO N" 234, DE 1995
SNVS. de 24 de janeiro de 1995. artigo primeiro. que os cooceitua
como ''medicamentos de veada livre" sem ex.igêDcia de prcscrlção
Nos 1em10S dom. 13. § 1•. do Regimento lntemo ilo Senado
médica. consideramos que t mdispensável que
de <paiFcdera.l. ~iro seja coosidendo como liceDça autorizada o meu quer documemo de legislação envolvendo a cooceituoçllo dos meafastJunellto dos aabolhos da Casa oo periodo de 6 a 13 de """9' dicamemos. esteja sempre patente ~e este se coostitui·cm um
do comm.te ano.
insttumento de prevenção à doenças. ~. rocupemçio e proSala das Sessões. 6 de Maiço de 1995- Roaaldo Cuoha moção da saúde. Assim sendo. sua utilização deverá seiD:Jft' obeLima. Senado<.
.
.
decer parâmetros clínicos. farmacológicos. fann•c:otkDicos e
O SR PRESIDENTE (José S=Y)- A vouçãodos roqueri- epidemiológicos, sendo necessmo garantir que O& ~~cios com
mem.os lidos fica adiada por falta de quonam.
sua utili2'açio sejam. em qualquer eventualidade. maiores que os
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Soblo a Mesa o expe- riscos, em função dos efeiiOS colarerais. das reaçõcs adversas. das
diente Diversos n° 36195. ~ferente ao Oficio STAILOO D0 44195. mletoÇÕOS (IJIOdicamentolmedicamento. medic:amentolalimeDio) e
do Conselho Regional de Fannácia do Estado de MUlas G=is. de 10xic idade. E certo pois a pollderaçJo de que todos eles importam
coasiderações sobre a Portaria n° 2 da Secxetari.a de Vigilância Sa- riscos à saúc;le. podendo provocar efeitos colaterais de natureza
nitária de 24-1-95.
busca regulamentar a libe:ralizaçào da ven- grave. Daí por que entendemos que a criação desta calegoria de

do Senado Fcdeml. requeiro sejam considel3das como licença autorizada minba ansência dos tmbaibàs desta Casa. nos dias 17 e 20

ua-

que
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Respeitosamente.- Conselho Regional de Farmácia doEs-medicamentos an6dinos atende, unicamente. a interesses comertado de Miaas Gerais- Sindicato dos Farmacêuticos do Estaciais do que propriamente à necessidade terap&utica.
3. A Portaria n° 02., da Sectetaria Nacional de Vigilincia elo de MiDas Gerais - Escola de Farmácia e Odontologia de
Sanitária. de 24 de janeiro de 1995. nos mtnete ao mesmo ques- Alf<IUIS -Scaetaria Munclpal de Saúde de Betim- Associação
tionamento anterior. ou seja, quais os critérios farmacOlógicos. Mineira de Farmacõuticos- Asooc:iaçõ<s Farmacêuticas do Esclínicos e epidemiológicos uuli.zados pua a defmição dos prin· tado de Mina Gerais~ Centro A<adêmíco Livre Farmácia da
cípios ativos que podem existir em produtOs de vcttâ& livre. em UFOP- Dlrdório Acadêmico Leão de Faria da EFOA- Düoque concentração e apresentaçio, sob que coi\(liçõcs de uso, tório Acadêmico Aercio Vldoo da UFJF- Diretôrio Acadêmicom que rotulagem (bula) c especialmente quais as informaç.ões co Joio Ladcira de Sena da UFMG - SÜJdi-SaúddMG necessárias c acessíveis à compreensio dos usuários, uma vez Cootdeuadoria Munldpol dos Dirdtoo Humanos e Cldadanõa
que se tratam de produtos de venda livle sem a necessúi• Pres- da Prefeitura de Belo Horimote - Escola de Farmácia e Biocrição pelos profissionaiS habilitados (médicos c deutistas), química da UFOP- C.....U.O Rcgiooal de Enfermagem de MiConvém chamar a atenção que o usuirio Dão tem eoohccimen- nas Gerais - SIDdleato dos Médicos de Minas Gerais tos necessários para distinguir sintomas. avaliar sua gravidade e Sodedade Brasileira de Oftalmologia - Sociedade Brasileira
escolher o mais adequado entre os recursos terap&Jticos dispo. de Dermatologia- Regiooal Minas Getais.
níveis. podendo. assim. tal medida. causar sérios elmos i saúde
(À. Comissão de Assuntes Sociais.)
da população. Não se pode admitir cjUe a meimã Seja desassistiO SR. PRESIDENTE (José Samey)- O expedi- lido vai
da da orientação adequada quanto ao uso correto de medicamentos, além de considerarmos uma imoralidade sanit6ria e um à publicação em seguida seri. "'metido à ComissãO de A.ssulltos
desrespeito à população, vítima da falta de atençio i saúde e Sociais.
Sobre a.Mesa o expediente Diversos D 0 37/95, de auassistência farmacêutica integral e universalizada.
toria
do Senador Bcmardo Cabral. solicitando o cncami~
4. No Brasil a automedicaçio é prática comum,. a indicação atraVés dos balcões de farmácias e drogarias é uma realida- nbamento .i Comissão de Relações Exteriores c Defesa
de inarredável que cumpre ser proibida e não est.imulada Nacional de reportagem mencionada, a fim -de que compaatravés da permissão da comercialização de medicamentos em reçam os titulares da Comissão de Implantação do Conlroestabelecimentos de comércio Vaiiado. cdaiO--supermeteados. le de Espaço Aéreo e da Secretaria de Assuntos
armazéns. mcJ:Cados c similares. Estima-se qÚc, hoje em dia, oo Estratégíci"os para prestarem esclarecimentos sobre o asBrasil. 70% dos medicamentos são utilizados sem. prescrição sunto. que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício.
médica ou orientação fumacêutica. No Centro de Controle de Sr. Antônio Carlos Valadares.
Intoxicação de São Paulo. 50,04-% dos re,gistros de casos de intoÉ lido o segu"""'
xicações são causados por uso inadequado de medicamentos: e em
DIVERSOS N• 37, DE 1995
Belo Horizonte, o Hospital João XXDhegistxa 40,60%. . ..
S. C"llar algum dados é de impcxtincia ,.Iovanle P.,is temos
Senhor ~sidente:
no Btasil ceroa de 50.000 eotabel<ciinentDS de dispensação fumaRequeiro, oa forma ~egimental. se digne Vossa Excelêocia de
c&ltiq CDlre fmDácias e drogarias. além de hospitais e centros de eucaminbar i Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
saúde que comercializam e distriiuem produtos originários de a repor!li801D publicada no jomal O Estado de S. Paulo. e<tição do
;qroximadamenle 600 labo!a16rios f~ioos. A Organjzação ·dia 5 de uwço do coaen10 '""'· págma A4. oode se ,.g;stnm dúMundW de S~ (OMS) recomenda I (um) tstabe!ecimelllO far- vidas sobre a_ lisura da COilOJII1'ência pua instalar cm nosso País o
mac.!uti<o pora cada 8.000 (oitO mil) babitanl.s e. no &.si!. temos Sistema de Vigilância da Aowo1llia (SIVAM). • 6m de que com01 (um).estabe!ecimcnk> pora cada 3.000 (três mil) habitantes. paroçam àquela Comissio os titulare$ da Comissio de Implantação
Nio ~ então, jlstificado o aumento do Wmero dos pontos. de ven- do Controle do Espaço Amo e da Seaelaria de AsslmiDs EsttaJb.
da de fotma indisciiminada, como se isto por Si s6 garantisse aces- gícos para prestarem esclarecimentos sobl:c o assunto.
so ao medicamento.
Sala da$ S=ões. 6 de DllllÇO de 199S. - Senado< Bernardo
6. É indispensável salientar que a """'ção do> preços dos Cabral
medicamentos s6 se efetivará de fato com a implantação do De.
(À Comis.wio de Relações ~rioTes t: Dtjésa Na·
cmto D.0 793193 através de uma politica de medicamentos genéricionaL)
cos e Dão através do fortaleCimento dos oligopólios. cujo
O Estado de S. Paulo- Domingo. S de DllllÇO de 199S
interesse é mQ'UDCilte econéimico. Assim. tal medida só vir.í estimular a prática da automedicação c o uso inadequado e irracional
DISPUTA INIERNAC!ONAL
dos mMicamentos.
TIIOMSON QUER REABRIR
PortaDlO. mediante as. considetaçõcs acima apresentadas, as
- UCITAÇÃO DO SIVAM
entid:a.des subscritcns deste documento. vêm solicitar que a dispensação de medkameutos cumpra criteriosamente a legislação
Fuoclomírios da anpresa_ tr.nccsa acreditam
em viga (Lei n• 5.99!nJ- Docreto ri' 793/93).
que as propostas devem ser reenmjuwlas por causa
CoD.sidci:uno: iDcoocebiveis as alteraçÕes dos artigos da Lei
das dúvidas sobre a lisura do motrato, ganho pda
n° S.99In3 da foana como foram apresentadas na Medida ProviamcricaDa Raythcon.
sória. desc:oasider.mdo a necessidade de assistência farmacêutica
Paris - Os liaDceses da empresa Thomson. fabricante de
na d.i.spemaçio do medicamento, colocando em risco a qualidade
equipamentos que pm!eu a ~ pora instalar no Btasil o
dos pro<kltos e serviços. prejudicando a saúde da popdação.
Certos de que prevaleceiá o interesse e o compromiSso cam: a Sistema de Vigilância da AmuDnia (SIVAM). sugemn a reabersaúde pública. além do respeitO à legislação vig<nte.manifestamos tura dessa que estâ sendo considerada a ''licitação do skulo'~ A
o apelo no sentido de cx.chlir a questão dos medicamentos da Me- dispula foi ganha pela emp<CS& americana Raytheoo e a instalação
do projeto vai custarUS$1,4 biibão.
didaJ>rovú6ria entiocdibda.
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Segundo os franceses, o reex.amc das propostas se justifiça dos EUA. Roo. Brown. e da Indústria da França. Geratd Longue-t.
por causa das dúvidas existeutes sobre a lisum. desse contmiO, o Pouco antes da decisão, o próprio Presidente Fernando Henrique
maior atualmeu.te em oferta .oo mundo. Eles afumam que essa se- Cardoso. então Ministro da Fazenda, esteve em Paris. <mde conria uma dccisio natuml e de ll'aDSplll'&lci do govemo lnsileiro, versou com Longuet sob o assunto. Na época. ele disse que só r~,r
diante do clima. de '':insalubridade'' criado- mesmopcxque o com- neceu informações gerais sobre o contrato. pois não estava sendo
promisso definitivo entre a Raytbeon e as autoridades bnsiiei:ras ne,gociado pcx seu ministério. mas pela Secretaria de Assunto~ Esainda. não foi assinado, apesar de já ter passado pelo crivo do Se- II>légic:os.
nado.
O intc:resse pelo conuato do Siva.Di facilitou. inclusive. <1. auA disputa pelo contrato chegou a provocar uma troca de acu~ diêDcia c:onoedida a Femando Henrique. oa ocasião, pe[n Primeisações entto os govemos dbs Estados Unidos e da França. A ro-Ministro Edouard Bãlladur. Hoje. como o Presidente. remando
Agôucia Celllral de IDformações, a CIA, afuma que a 1bOIIlSOO ffcDrique está numa posição cómoda para confinnar a oPÇ"ã() pela
pagou propinas a personalidades do govemo bnsileiro ·que ti· Raytheon ou para mandar reexaminar o conrzato antes de ~a a«i·
Dham postos decisivos pam a aprovaçio do contrato. Por outro natura defmitiva..
lado, o jomai ftmcés Le Moudc publicoo um dossié! do Serviço
SISTEMA VAI MONffORAR AMAZÔNIA
de Segurmça do Tctril6rio (DST), a asEocia de espiooagem fran.
O Sistema de Vigilância da Amazênia (SIVAM) é um pmjet'1
cesa. que g.uante que a Raythoon venceu a CODCC:Jirincia eom a
ajuda de espiões da CIA.
militar prepa13.do pela extinta Secrelariã. de Assunws E-.trnté~]:kns
Na maça, ODeie • pclda desse coarmo foi muito senlida, in- (SAE) e pela Aeronáutica. Faz parte de um amplo pn~grama de-n..>·
clusive no govemo- a poDlO de ter criado mn cet1o mal~ nas minadoSistemade.Proteção da Amazônja l . ..;WAM) e envolve um
coojunlO de r.a~s. satélites e sistem~ de sensoriamento remoto
~lações com os EUA- não se atn"bui o êxito da proposta americana às suas qualidades fiDancei:ras ou tecnol6gicas. Os franceses que petmitirá ..OS órgãos das administrnções federal e estaduais daacreditam que o projeto da Raylhcon é inferio<, no dois aspectos, quela n:giio ter acesso a um baD.co de dados em Brasília.
O sistema será operado por :7 radares fbws e seis radares
ao da Thomson.
móveis, inStalados em um aVião e c3pazes de rastrear O'i S miNa sua avaliação, a decisão biasileira foi iDfluenciada pelo
peso politico c.;. EUA e pelo aabalbo de tres brasileiros: o então lhões de quilômetros quadrados do território amazt'nico hmsiMiiJistro.Chefe da Casa Civil, Hemiqae Hargleaves, que desde o leiro. Satélites deverão monitorar o tráfegO a:éreo e- terreslre.
atuando no combate a desmatamentos. queimadas e mineração
início abraçou a opçio norte-americ:ana. o Senador Gilberto Miranda (PMDB-AM) e o Emboixado!: em Wasbingtal, Paulo Tmo ilegal. c na ílSCalízação do tráfico de drogas. Os centros de vigilâoc:ia deverão ser instalados em Manaus (AM). Belém (PA)
Flec:h~;; de Lima. Isso sem levar em c:oata a pressão política exercie POito Velho (RO). interligados com Brasilia. O projeto cu~ta
da di:retamente pelo Presidente dos EUA, Bill Clinton. ~e enviw
rá ao Pais US$1,4 bilhão.
carta ao então PresideiÍte Itamar Franco. destac.:ando essr! \.'Ontrato
como uma das gzandes prioridades do governo dos EUA. compafi. licitação para COmpr.l de equipamentos foi aberta pelo Gor.mcb-o ao assinado com a Arábia Saudíla r)ara a verlc.Ja de aviões verno Itamar Franco no ano passado. A conc:on-ência foi vencida
da Douglas e Boeing.
pel:t. empresa norte-americana Raytbeon co:otra a fnmcesa ThomSob o aspecto fm.anceiro. o preço de USS1.4 bilhão apw.;ei!- - son. ã.~saâa pelã. ClA de pagar propinas a autoridades t:n.si1eiras
tado pela Raythenn.. podendo chegar a USSl.6 bilhão. t"~á o;endo C('lffi poder de decisão sobre o projeto.
Em dezembro de-1993". o GoveniO Itamar Fr.mco CCII.tratou.
coas~do asttonômico, muito acima do .nm;mal. Na França.
aaedítà-se que um projeto tecnologicamen-te semelhãn~. me:.lll() sem Concorrência. a empraa: brasileira ESCA (Empresa de Autoorçado por um prer;o pelü menos 4/l% infe- rriãção de Sistemas S.A.) para acompanhar a iDstalgção do projeto.
superior. p:xieria
ri(!['. Essa decisio seria adorada em nome de uma maior. transpa- absorver a tecnologia utilizada e tepassá-la ao Governo brasileiro.
rência, em- razio da polêmica en~ a CIA. e a DST. que levou o
O SR. PRFSIDENTE (José Samey)- O~ lido vai
·
govemo francês a pedir a repatriação de cinco agentes da C"entral à publicação.
americana em Paris.
A Fresidência recebeu o Oficio no 117/P, de 17 de fevereiro
O assalto ao escritório da Thomson no Rio. que e dirigido por do!: ! 995, do Presidente do Supiemo Tribunal Fedenl.
O expedientc será aucxado ao Projeto de Lei do SeDado n°
Daniel Henner, é mais uma etapa dessa. guerra C'Omercíal. N.1 scJc
da Thomson em Paris. por enquanto, henhum comentário roí ft:it() 27.de l99l~omplementar.
sobre os documentos desaparecidos. esperando-se .a.s inve-stiga\úes
O SR. !'RESIDENTE (José Samey) - A Pl<sidência roceconduzidas pela polícia brasileira. Mas lembra-se que Hcnm."t' ~ o
~ a Mensagem 0° 71, de 1995 (n° 261/95, oa origem). de 2 do
mesmo funcionário da Thomson cujos dois filllos fc.:nm seqÜ\''itra· corrente, do Senhor Pnlsidentc da República, cncamiDhando, nos
dos em dezembro de 1993~ e depois encomrados sãos e $alvos. Na tcrmos do art. 'r. inciso II, da Medida Provisória o• 911, de 21 de
época. a policia suspeitou qUe o crime tinha relação com espi<~na fevereiro de 1995. o demonstrativo das emissões do Real Idativo
gem. industrial e alé hoje Henner não estaria inteinunen!e ~~m~cn atliÍ]Iiinõ ffiês de janeiro. as razões delas detemlinantes c a posicidode que foi apenas um seqüestro parn. obter It'Sgate.
c..·;;n das reservas intCmacionais a elas vinmladas.
Os franceses admitem que a Thomson pode ter se aproximaA matéria ser.í anexada ao prooess:ado da Medida Provisória
do de altos funcionáiiOs do Governo brasileiro. como rC"vek)ll .a n° 91 I. de 1995, e encatninhada. i Comissio de A.ssuDlos: EcalôCIA. pois a prática de remunerar intermediários em negocia!;,·ões miros. para conhecimento.
inJemacioaais desse tipo é comum. Mas afumam que a Raytheon
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Pl<sidência ...,._
agiu da mesma forma e estimam que a empresa ga:,"tou em tt1mt' de b<:u a ;';feUsagem n° 72. de 1995 (D0 263/95, oa origem). pela qual
US$40 milhões pua vencer a licitação.
O SenhQr -Ptesideme da RepúbliCa. enl aditalne:Dto -à Memagem
A disputa pelo contrato do Sivam foi uma das mais at.·irradas
1.160. di 1994, leva a coohccimeor:o desta Casa que o Sccrctfriona competição comercial ea~ Il<rte-americant)S e frcuK·eses no ('i•:~~~ rhs N~ções Unidas solicitou ao Govemo brasileiro CQI'Jtril,uiçãn adicional de cincO observadores para colaborar para _os
Bmsil. e motivou as Viagens a Brasília do Ministro dt) C(lrri~:.rdo

ser

~balhos da Missão de Veriftcação na Gualemala (MINUGUA).
nos tennos das diretrizes gerais coastantes da Resohlção n° 11J7,
de 1994, da Assembleia G=l da ONU, e infoana que a participação do Brasil na MINUGUA é agom de dois obsetvadonos mililar•·.~ t' dez_o_bservadores policiais.
A matéria ser.í enCaminhada à Comissão de Relações Extcrlolf."S e Defesa Nat.-ional. para coub.ecimenlo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- SenadorGilbel1o Miranda. ~ V. &• desejar q~ !h palaVD,. por cinco 1Dinutcl&, podcd
fal.ê-Io. na forma regimental do art. 14, inciso Vl que pemlite a
tj•J."\(quer senador, citado naninalmeote em plenário. usar a pelavra
r•:.ra explicação pessoal, em qualquer plrte da .sessio.
V, Fx"' tem cinco minutos.
O SR. GU.BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Paia explicação pessoal. Sem tevisio do orador.)- Sr. Presidemc, sn e SJS.
Senadores. tendo sido citado pelo Senador 8emaido Cabral, gOSla~~f\Jev0haraoa.c;suntoefal;armaissobmoSIVAM. __ .
Qualquer pessoa que perea uma ~ de 1,4 bilhões
ti·· ·kii:~TI!:.>, ~*"m dú•iid:l alguma. vai ter o jus espcmi.udi o tempo

•nteim.

E~sa matéria. chegou DO Senado Fedem!. foi disttilxúda a um
Senador do Amazonas, tendo em vista que o projeto era. da_regiio
:ml3Zônica
Convoquei, como disse no aparte ao Senador Bemardo Cabral ,,s Ses. Ministros Flôres e Lôbo, que. na primeim mmiio, fi.
o:. aram D'l Comissão de Economia por IliaiS -de seis hcxu; tive
Ül~zenas d~ tt:Uniões no PaláciQ do PlanaltO, no Ministério da
Aeronáutica e no Estado--Maior das Forças Aimadas com os dois
Ministros ·em ooojunto: reCebi o Minimo Flôres na Comissio de
OrÇamento. para poder andar mais rápido com o Projeto;• encaminhei mais_de cem perguntas aos Ministérios, que as respior3.demm;
trabalhei com a assessoria nos fiDais de semana. tanto em Brasllia
quanto em São Paulo, a respeito do assunto, e essa matéria foi dis-

cutida amplamente.
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O Senador Eduaido Suplícy teve oportunidade de visitar a
empresa C<llllrOiadora. a ESCA; os Senadores Eduardo Suplicy e
.Mais& Abria se prommc::iaram várias vezes neste plenário e envianm requaimentos de informações aos dois MinistérioS e deles
rccebcmm. respostas; m::ebi pot várias vezes o Senador Moisés
Abtio pua cüscutir o assunto, S. Ex• se deu por satisfeito, assim
COOlO o Senadcr Eduardo Suplicy.
O que acont"ece 6 que uma c:onc:orrmcia desse vullo faz com
que, realmente, todos disCutam. falem. e aquele que perde e'J'C'"neia o tempo inteiro.
Na época cm que o Projeto SIVAM estava sendo apreciado
pelo Senado, o Globo Repótter ~zum progr.una de duas h<nas ""
ble o SIVAMe sobre a Amazônia; coovoquci o Banco Central do
BDSil pua discutir na Comissão os oorur.atos. assim como o Secreürio do Te:saiio. Dr. Murilo Portugal. que esteve. várias horas,
disoniDdo o assunto. Convoquei tamb6m. o Procmador-Geral e os
proanadores que ~ no proce~. J:?iscutimoS cláusula
por cJmsula dos conttaros comerciais. cliusula por CláuSula do
cootrato de fliliiDciamento c cláusula por cláusula dos conttatos do
Eximbenk Tudo isso fez parte do :n:;lat6rio ·r.nal. Tivemos de pe·
dir. duas vezes. .ao Presidente da Comissão pronogação do p13zo.
teDdo em vista que lS dias após o projeto dar entrada na Comissão
deve ser apresentado o relat6rio. A última vez fofo Pmsidente do
Senado que pnmogou, a pedido do Prosidenae Jo1io Rocha: Essa

m.aam& foi amplamente discutida com o Banco Central do Bxasil.
com a Proc:uctdoria-Geru. com o Tesouro. com a Comissão CCSIVAM. com o Ministro Ghandr.t. com o Ministto Flores e com
toda a assessori.a dos Srs. Ministros.

Ttvc acesso a todo$ os documentos confidenciais. Todas as
q~e fiz aos -mínistéiioS ·e -que me foram
IeSpODdidas estio em meu gabinete à disposição dos s,_ Senad<>
rcs. Analisamos, junto com a assessoria, mais de 200kg de doeu~ inclusive oos flliais.- de semana na cidade de São Paulo,
quando aqui nlo estava. ou oo Estado do Ãmazonas. Membros dos
dois mjnisfériO$ eri.volVidoS for.uxi a São Paulo várias vezes. para
levarem docume:o.tos e participarem da discussão para análise e es-

paptas coofideocia.is

cla=imenJo,

.

Sr.. ~. essa mat&ii foi submetida ao Pleoá.ri.o do Seoado na Jll"SOliÇ& de v_ Ex". que, na época, como Senado<, pediu
apute. do atual VKe-Prosidenle da República. Marco Maciel. assim como de todos os SIS. Senadores. Os jomais Dão falam a verdade qumdo ~m que. Dio havia quorum. Havia quorum, sim.
Essa ma!&ia foi ap=iada a lempO. Logo depois da votação do
Orçamento no plenúio do Coogresso Nacional. que tenninou por
volta de 2!h30min. os SIS. Senadores que putieipar.ml daquela

votaçio vieram pua cá., e essa. matéria foi aprovada por volta de
uma hora da manbiL
-A sesslo_ demorou mais de trEs horas. Fornm apresentadas solllellle ~ emcudas de plemrio. de autOria do sCnador Eduardo
Suplic:y. Lembro-me muito bem delas.. Uma esta~lecia que os
funciooúioo do Projeto fossem fimeio!Wfus públicos. Outra estabelecia que 60% dos fuociooários tivessem cmso universitário e
que os ouuOs 40% fossem concursados. Nlo aceiteí nenhuma das
emcudas. Colocadas em votação, IOdas foram "'Fitadas.
Como se od, a ma!&ia foi amplamenae discutida. Todos os
jomüs tivemm acesso aos debates, e é lameolávcl que alguns jornais falem de foana diferea.te.
Nunca. em momento .algum. -recebi qualquer twessão de Ministro de Estado ou de cplllquer ootra pesSoa. Nunca,. em momento
·algum. Dellbum. diplomata fmncês me proa.Jrou. Se alguém tivesse
feito isso,. teria sido posto fom do gabiDete.
Pela primeira vez, varou-se no plenário do Senado uma auto-

ri>ação _para fmanciamento e uma l<SOlução bem clara. que dizia
que, enquanto o cocttato comercial não fosse assinado. a resolução
do Senado Dão i:ntraria em vigor. Essa ~ até boje, a úoiea =olução do Senado Fed=l aprovada nesse sentido.
Muito obrigado.
.
O SR- JADER BARBALHO - Sr. Presideme, peço a polavnt. como Lider. para uma c;:omnniaçio iuaátivcl.
O SR. JADER IIARBALHO -Sr. Presidente, peço a polavra como Lfder. para uma CODUDicação inadiáveL
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex" lema palavra
por cinco mfuuiOs, cano Líder. para uma comunicação iiwfiável.
O SR. JADER BARBALHO (PA-PMDB. Como Líder.
Para uma cómunicação inadiáveL Sem revisão do omdor.) - Sr.
Presidente. são relevantes os esclarocimentos apresentados pelo
Senador Gilberto Miranda, que demonstra. de fato, conbccimento
do tema relativo ao Sistema de Vigilância da A.mazania. e aos contratos que envolvem o Govemo tnsileiro e uma ~ norte·

amt:ricma;-·-

- Lamentavelmente, o Governo brasileiro esti pemútinclo, que,
há cexca de duas semanas. o noticiário coloque sob suspeição autoridades lxasilePs que participuam dessa oegociaçio. Insisto.
como flZ no aparte ao Senador" Be:nwdo Cabral. em dizer que o
Governo brasileiro já deveria ter interpelado o govemo americano
a respeito- das DOtícias atnõuidas à sua .11.gência de intetigência.
Não é possível que se jogue lama sobre a imagem de autoridades
do Brasil envolvidas oum contmto 'da maior relevância não s6 para
a Amazônia.,mas para lodo o País. c oãobaja, por parte do Governo. nenhuma manifestação.
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Quero, nesta opcxtnDidade, como Uder do PMDB, apresenlar

O SR.. BERNARDO CABRAL - Sr. ~sídente. peço a palavra como Líder e ainda para díscom:r sobn: o lema.
monstrou, de fonna eofática e delalhada, sua porticípaçio qu.ando
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, como fui
esta matéria tr.unitou pelo Senado, bem como o aJidado que teve citado pelo meu Lider, peço a palavra .novamente.
ao debatê-Ia. Ao mesmo tempo, quero m.auifestar, como membro
O SR. PRESIDENTE (José Semey)- Peço ao Senador Berdo Senado, a minha prooc:upaçio com o ISSUJ!to, para que a opi- nardo Cabral que colabote com a Mesa. Terminamos de ler a Ornião pública llio imagine que a classe polltica, principtlmenle o dem do Dia. V. Ex•. eotio, tetá um espaço mais dilatado. como
Senado está omisso, simplesmente lendo o que a imp'ensa publica, Líder. para fazer sua intervenção.
sem tomar neuhuma providéDcia..
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. gostaria
Por isso, hoje. pela DWibi, enderecei à Comissão de Fiscali- apenas de complemeotar o requerimento do eminente Senador Jazação do Senado, a qual coasidero apropriada para cuidar dessa der Barbolbo.
matéria, apesar do respeito que teoho por outms Comissões da
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• tem a palavra
Casa. requerimento que Posso a ler.
como Lider, por cinco minutos: oa forma do Regimento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Lider.) Nos 1em10s do ui. SO, caput. di Constituição Federal e art. 397, § 1', do Regimeoro IDtemo do Senado Sr. Presidente. é evidente que o documento apresentado pelo Senador Jáder Bubalbo já tem a nossa assinatura. ainda que simbóFederal, ""lUCÍIO:
I) Seja COGVocado S. Ex' o Sr. Ministto tlulor daS&- lica. Mas logo após & porei. A Cottússão de Relações Exteriores e
cmmia de Assulml Eoullo!gicoo. Dr. RONALOO MOTA· Defesa Nacional tem como competência dar ~cer solm: atos e
SARIJENBERG, pua patar infcmzoções sobe o SIVAM relações internacionais. e este é um ar.o típico_ do chamado ato inminha solidariedade ao compomheiro Gilberto Miranda, que de-

-Sistema de Vigilância da Amazluia- pojeto que objctiva ternacionaL
De modo que as propostas são coovergenles, completam-se.
ccosttuir rede depda de •eleccm•rricações e imagens via
salélite c senvri;rmento, 1*1 c:ourole de ma em lemo de O que queremos é a apur.içãõ do caso.
Eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Sr. PresiS2 milhões de qui1llmetta; quacbdos da Ama2i1oia.
2) Seja roqllisilado à SAE- Se=wia de Assun- dente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Infelizmente. Senador
tos &tmégicos- os SegUintes doal:iDentos:
a- Processo de dispensa de lici!ação para contra- Gilberto Mitanda, o Regimento Dão pemiite V. Ex• usar da palavra
tação de empresa gerenciadca do Sistema. com os pare- mais uma vez pua explicação pessoal. O art. 14 dispõe que, sobre
o mesmo assunto. a palavra será dada apenac;. uma vez. Mas V.
ceres- fmale homologalório- da decisào;
b - l>oc:umeJll:os ou termo de referencia encami- Ex- poded io~er-se como orador. após a Ordem do Dia. e terá
•.
nhados pelo Gove:a:K) brasileiro a embaixadas esttaogei- cinqüeota. miwtos pata falar.
O SR. PRESIDENTE (JOSE SARNEY) - O SENHOR
rns, visaDdd à obtenção de JliDPDSiaS lÓCllÍi:a$ e
com=iaü para a Dioolagem do SIVAM. aoompanhallos PRESIDENTE DA REPÚBUCA EDITOU A MEDIDA PROVISÓRIA N" 918. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995, QUE ''INSTIda tebção dos países COI!~
TUIA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO- TJLP. DISPÕE
c- Os pareceres fmais e homologatórios da licitaSOBRE A REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS 00 FUNDO
ção das empresas encaD"egadas de implantar o SIVAM.
DE PAATICIPAÇÃO PIS-PASEP, 00 FUNDO DE AMPARO
Face à relevância do lema. requeiro, ainda, que os
AOiRABALHAOOR. DO FUNDO DA MARINHA MERCANdocumentos mquisitados o sejam em car.íter de urgéncia. para.cOOsubstanciar a audiência do Sr. Ministro da Til. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACORDO COMAS INDICAÇÕES DAS~
Secretaria de Assuntos Estmlégicós.
E NOS 1ERMOS DOS §§ 4" E S' 00 ART. 2' DA ~O
Seguirdo o ooticiáfio da. imprensa. leria havido carta Convite e
N' 1189-CN. FICA ASSIM CONS1TIUÍDA A COMISSÃO MISTA
dispensa de licitação. E fundamental que a opinião pública e o SeINCUMBIDADEEMiriRPARECERSOBREAMATÉRIA:
nado tomem conhecimento dos termos da decisão que dispensou
SENADORES
licitaçio não pata aquisição dos equipamentos. mas para gerenciadora do projeto. que é uma empresa btasileira, bem como dos do.
SUPLENTES
.'ITI'ULARES
cumeDtos

ou termos ele ref~cia encaminhados pelo Governo·

PMDB.

brasileiro a embaixadas estrangeirns. visaD.do à obtenção de propostas t&:nicas e comeroiais para montagem do _SIV A~t acmnpanhados da Rllaçio dos países cooaactados.
A imprensa brasileira divulga que o assunto era sigiloso. de
interesse da segunmça naciooal. mas. mesmo assim. o Governo
brasileiro o enviou pua 16 Embaixadas.. Se 16 Embaixadas tomamm conhecimenlo de um documento considerado sigiloso. o Senado e a opinião plblica brasileira prtcisam conhecê-lo também.
N""ao é possível que outros países tornem conhecimento de um do._
cumento sigiloso e o Senado e a opinião póblica btasileira não.
Era a. ccmunieaçio que queria fazer. Sr. Presidente. porque
cmo que esse é um tema importante. Em que pese aos esclarec-imeotos judiciosos por parte dos Senador Gilberto Mi.:randa. a imprensa vai continuar tratando do tema que é importante. e o
Senado da República não pode, de forma alguma. ficar omisso.
Muito obrigado. Sr. Presidente.

GR.BERTO MIRANDA
FLAVIANO MELO

I .JOSÉ FOGAÇA
2.NEY SUASSUNA

PFL
3-ÉÜ:IO ÃLv A.REs
4.FREITAS NETO

CARLoSPA1RocíNIO
ROMEROJUCÁ
I'SDB

s.ae.lido Melo

Séq;io Macbado
PDT

6.Sebastião Rocha

Júnia Marise

PT

LAURO CAMPOS

7.
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PI.
6.
PfB.

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

ROMEUTUMA

BLOCO (l'FL-PTB)

Inocéncio Oliveira
ÁlilaLins

!.Bonifácio de Andrada
2Eliseu Resende

PMDB

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

SUPLENfES

TITULARES

GONZAGA MOTA

3.PEDRO NOVAIS

PSDB

BLOCO (PFL-PrB)

4.AÉCIONEVES

JAJRO CARNEIRO

PMDB

PPR
5.ARNALDO FARIA DE SÁ

ZAIREREZENDE

3.ARYKARA

PSDB.

~

.6.!ÍiLVIO ABREU

CORJOLANOSALES

ADROALDOSTRECK

4.UBIRATANAGUIAR

PPR

BLOCO (PL-PSD·PSC)
VALDEMARCOSTANETO

7.CORAUCISOBRINHO.

RICARDO 1ZAR

5.PAULO BAUER.!lL

DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" 1. DE 1989-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA fYS/03195- DESIGNAÇÃO DA CÇ)MISSÁO MISTA:
DIA 07/03195-INSTALAÇÃO DA COMISsÃO MISTA:
ATÉ 061(]3195 - PRAZO PARA RECEBIMENJ"O DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMrriiCó PARECER SOBRE A ADMISSIBn.IDADE:
ATÉ 15103195 - PRAZO FINAL DA COMISSÃO J'diS·
TA:
ATÉ 30103195- PRAZO NO CoNGRESSO NACIONAL .
O SR. PRESipENfE Q<* Samey)- O SENHOR PRESIDENJ"E DA REPUBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISó.
RIA N" 919. {lE 24 DE FEVEREIRO DE 1995. QUE ''DISPÕE
SOBRE O NUMERO DE CARGOS DE NATUREZA ESJ>E.
CIAL. DOS CARGOS DO GRUPO-D!RijÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERlo.RES E DAS FUNÇOES GRATIFICADAS
EXlS1CNTES NOs Ç!RGÃOS DA ADMIN5TRAÇÃO ~DE
RAL DIREI"A. ~UTARQUICA E FUNDACIONAL. E DA QU.

TRAS PROVIDENCIAS".
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANÇAScE NOS TERMOS DOS§§ 4" E 5• DO ART. Z'
RESOLUÇAO N" I~. FICA" ASSIM CONSTrrUIDA A
COMISSÃO MISTA INCIJMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:

o..,

SENADORES
SUPLENTES

PMDB.

(I'SB-PMN)

FERNANDO LYRA

2.FLAVIANO MELO

RICARDOGOMYDE

7.LINDBERGFARIAS
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 1: DE 1989-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA fYS/03195- DESIGNAÇÃO DA COMissÃO MISTA;
DIA 07/03195 - INSTALAÇÃO DA cOMisSÃO MIS- .
TA;
ATÉ 06103/95 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS. .
PRAW PARA A COMISsÃO MISTA EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSIBILIDADE:
ATÉ 15/03/95-PRAZOFINALDACOMISSÃO MISTA;
ATÉ 30/03195 -i'RAZO NO CONGRESSO NACIONAL
O SR. PRESIDENTE Q<* Samey) - O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVJSÓ.
RIA N" 920. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995, QUE "CRIA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUilVIDADEGDP DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS. CONTROLS. ORÇAMENI"O E PLANEJAMENJ"O. E DA OIJIRAS PROVJDêN..
CIAS".
. - DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERAN·
ÇAS ••E NOS TERMOS DOS §§ 40 E 5" DO ART. Z' D.., RESOLUÇAO N" 1/89-CN. FICA ASSIM CONSTrrUIDA A
COMISSÃO MISTA INCIJMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
SENADORES

TITULARES
PMDB

PFL
GUILHERME PALMEIRA

3.HUGO NAPOLEÃO
4.JOSÉ A(JRIPINO

EDISON LOBÃO

PSDB
SÉRGIO MAOiADO

6.BOSCO FRANÇA

PCdoB

I.FERÍ'IANi>O BEZERRA

COUTINHO JORGE
GILIIERTO MIRANDA

!.JOSÉ REZENDE
2LUIZ MOREIRA

INOCÉNCIO OLIVEIRA

JAYMESANI"ANA
JAJR BOLSONARO

7.MARLUCE PINTO

DEPUTADOS

5.TEOTÓNIO V1LE1..A FIL1 10

PEDRO SIMON
·· NEYSUASSUNA
JOÃO ROCHA
.
FRANCELINO PEREIRA

l.FLAVIANO MELO
2NABORJÚNIOR
3.JOEL DE"f!Oll.ANDA
4.JOSÉ ALVES
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PPR

I'SDB.
SÉRGIO MACHADO

5JOSÊIGNÁCIO

LUCÍDIO PORTELLA

PSB

7.IEVYDIAS

DEPUTADOS

ADEMIR ANDRADE

6.

PPS
ROBERTO FREIRE

7.
DEPUTADOS

SUPLENTES
BLOCO (PFL-PTB)
INOÇÊNCKJ OLIVEIRA
!.LEOPOLDO BESSONE
JOSE TUDE
2-LUCIANO PIZZATTO.

PMDB

SUPLENTES

BLOCO (PFL-PTB}
INOCÊNCIO OLIVEIRA
.ll!EODORICO F'ERRÀÇO
WERNER WANDERER
2.SÉRGIO BARCELLOS

.

ZAIREREZENDE
JOÃO LEÃO

PMDB.
ADYLSONM01TA

-SJAIR BOLSONARO.

PRP

I'SDB
ARTHUR VIRGÍLIO NETO
PPR

4.JOVA1R ARANTES

RICARDO IZAR ·

5.MARIA VALADÃO

ADHEMAR DE BARROS FILHO

6.

PI'

PPS
SÉRGIO AROUCA

4.EDUARDO BARBOSA

PPR
3ZILA BEZERRA

ROBERTO VALADÃO

3.EULER RIBEIRO.

I'SDB

6.AUGUSTO CARVALHQ

PV
FERNANDO GABEIRA
7,
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NV I, DE 1989-CN,
flCAESTABELECIDOOSEGUINT5CALENDÁRIOPARAA
lRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA 06103195- DESIGNA~O DA CO~O MISTA;
DI/; (11/03195- ~STALAÇAO DA COMISSAO MISTA;
ATE 06/CB/95 - PRAZO PARA RECEBIMENrO DE
EMENDAS.
•
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARE- .
CER SOBRE A ADMISSmniDADE;

JAQUES WAGNER
7 .ARLINO CHniiAGIJA
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I, DE 1989-CN
flCA ESTABELECIDO O SEGUIN'IE CALENDÁRIO PARA À
TRAMITAÇÃO DA MATÊRIA:
DIA 06103195- DESIGNA~O DA COMISSÃO MJSTADIA (11/0319S -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA;
ATÊ 06/CB19S - PRAZO PARA RECEBIMENI'O DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSmniDADE;
A
15/03195-PRAZOflNALDACOMISSÃO MISTA;
A TE 30/03195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
6 SR. I'RESID~. (:JOSÉ SARNEY) - O SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA EDITOU A MEDIDA PROVI·

'I$

A
15103195- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA;
ATE 30/03195-PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O-SR. I'RESIDENI'E (:José Samey)- O SENHOR PRESIDENTE DA REP!ÍBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISÓ..
RIA N" 921, D]l24 DE fEV!lREIRO DE 1995, QUE ''CRIA A

SÓRIA!/" m~ DE 24 DE fFVEREIRO DE 1995, QUE ''CRIA
GRATiflCAÇAO TEMPORARIA DEVIDA A INTEGRANTES
DA CARREIRA POLICIAL FEDERAL. E DÁ otTiRAS PRO-

AnyiDADE DE PROTEÇÃO AO VÔO, E DÁ OUI'RAS PRO-

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECERSOBRE A MATÉRIA:
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES.

'I$

VIDÊNCIAS".
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERAN-

~~gt-g,,!'~~~D~~~~ ~~NO~~.DOS~4"Js~~~~
VIDENCIAS'~

DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERAN-

ÇAS,_E NOS TERMOS QOS §§ 4" E SO DO ART. 'Z' DA, RESOLUÇAO N" llli9-CN, FICA ASSIM CONSTII'UIDA A
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBREAMATÊRIA:
SENADORES

TITVLARES

SUPLENTES

PMDB.
GILBERTO MIRANDA
fl.A VIANO MELO
ÊLCIOÁLVARES
EDISON LOBÃO

l.COU11NHOJORGE
2;NABOR JÚNIOR

PFL
3.GUILHERMEPALMEIRA
4.ROMERO JUCÁ

I'SDB
SÉRGIO MACHADO

5.ARTUR DATÁVOLA
PP

BERNARDO CABRALL

6.0SMAR DIAS

PMDB
l.ONOFREQUINAN
2FLAVIANO MELO

NABORJÚNIOR
COUTINHO JORGE

PFL.
3JIUGO NAPOLEÃO
4JONAS PINHEIRO.

JOÃO ROCHA
ALEXANDRE COSTA

PSDB
5.FIIDRO PIVA

SÉRGIO MACHADO

PDT
6SEBASTIÃO ROOIA

JÚNlA MARISE

PI'
7-LAUROCAMPOS
BENEDITA DA SILVA
DEPUTADOS

BLOCO (I'FL-PTB}
INOCÊNCIO OUVEIRA
ILUIZ MOREIRA
2.MANOELCAS1RO
LUIZ BRAGA

PMDB.
EUlHI. RIBEIRO

3ZAIREREZENDE

PSDB
EMERSONOLAVOPIRES

4.PIMENIELGOMES

PPR

S.RICARDOIZAR

ERAL001RJNDADE

PP

6.AUGUSTINHo fREirAS
PDT
ANTÔNIO JOAQUIM
7.EURíPIIDES MIRANDA
DE ACORDO COM A RESOWÇÃO N" I, DE 1989-CN,
FICA ESTABELECIDO O SEGUINIECALENDARIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:_
_
__ _
DIA 06103195- DESIGNA~O DA CO~O MISTA;
DIA 00103/95 -INSTALAÇAO DA COMISSAO MISTA;
ATÉ 015103195 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
_
EMENDAS.
_
PRAZO PARA A COMISSAO MISTA EMrriR O PARECERSOBREA ADMISSIBB.JDADE;
ATÉ 15/0319S-PRAZOFINALDACOMISSÃOMISTA;
ATÉ 30103195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- O SENHOR_PRESI·
DENl'E DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVJSó..
RIA N" 923, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995, QUE ''DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO AOS TRABAUfAOO..
RES NO MÊS DE JANEIRO DE 1995".
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS l..IDERAN·
ÇAS,_E NOS lERMOS DOS§§ 4'.E 5' DO ART. 2" Dt\ RESO.
WÇAO N" 1189-CN, FICA ASSIM CONS1TIUIDA A
ODELMOLEÃO

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EMI11R PARECERSO.
BREAMATÉRIA:
SENADORES
'ITl'ULARES ·
SUPLENTES

PMDB
l.FLAVIANO MELO
2JOSÉFOGAÇA

PFL
3.JOEL DEHOLLANDA
4JÚLIO CAMPOS

JOÃO ROCHA
FREirAS NETO
SÉRGIO MACHADO

~B

PSDB.
ROBERTO FRANÇA 4.ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO

PPR
ARNALDO FARIA DE SÁ S.PAUDERNEY AVELINO
BL (PL-PSD-PSC)
VALDEMARCOSTANETO 6.CORAUCISOBRINHO
BL (PSB-PIIIN}
FERNANDOLYRA
7.BETOLEUS
DE ACORDO COM A RESOWÇÃO N" I, DE 1989-CN,
FICA ESTABELECIDO O SEGUINIE CALENDARIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:_
_
DIA 061\:l3195- DESIGNAÇAO DA COMISSAO MlSTA:
DIA00/03195 -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MlSTA;
- ATÉ 015/03/95 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMII1R O PARECER SOBRE A ADMISSIBILIDADE;
ATÉ lS/0319S- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MlSTA;
ATÉ 30103/95 - PRAZO NO CONGRESSO NACIO·
NAL.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISóRIA N"924, DEp!DEfE'!ERE!RO DE 1995, QUE ''INSTITUI
A 'RElRIB~ÇAO VARIAVEL DA COMISSAO pE VALÇRES MOBILIARIOS- RVCVM' E A 'RElRIBUIÇAO VARJA.
VEL DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS RVSUSEP', I TRIBUÍDAS AOS SF.RVIDORES TITULARES
DE CARGOS 3FEI1VOS DA CVM E DA SUSEP, E DÁ OUTRAS PROVD JÊNCIAS".
DE ACOI DO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANÇAS.._E NOS 1 .;RMOS DOS §§ 4' E 5' DO ART. 2' Dt\ RESO·
LUÇAO _ r.• '189-CN, FICA ASSIM CONSTITUIDA A
COMISSAO M ITA INCUMBIDA DE EMII1R PARECER SOBRE A~.,.p,;.iA:
SENADORES

PMDB
!.NABORJÚNIOR
2.0NOFRE QUINAN

GILBERTO MIRANDA

FERNANDO BEZERRA

GILBERTO MmANDA
NABORJÚNIOR

5.LÚCIO ALCÃNTARA

PL
6.

ROMEUTUMA

PTB
EMÍLIA FERNANDES? LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
DEPUTADOS
SUPLENTES
BLOCO (PFL-PTII)
INOCÊNCIO OLIVEJRA
l.HERÁCUfO. FORTES
JAIME FERNANDES
2.10SE BORBA

PFL

3.ROBERTO VALADÃO

3.JOSÉ ALVES

IÚUOCAMPOS
FREI!'AS NETO

4.EDJSON LOBÃO

SÉRGIO MACHADO

PSDB.
S.TEOTÔNIO VILELA FILHO

PSR
ADEM!R ANDRADE

6,

PPS
1.

ROBERTO FREIRE
DEPUTADOS

..TITULARES

SUPLENTES
BLOCO (I'FL-PTBJ
INOCÉNCIO OLIVEIRA
l.IBERÉ FERREIRA
FRANCISCO COELHO
2.1AIRO CARNEIRO

PMDB.
PEDRO NOVAIS

PMDB
MAURI SÉRGIO.
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AÉCIONEVES

3.10RGETADEU MUDALEN
PSDB
4.SILVYO LOPES

Março de 1995
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PPR
FRANCISOO OORNELLES
5.ROBERTO CAMPOS
PCDOB.
INÁCIO ARRUDA
6.SÉRGIO MIRANDÁ

PPS
AUGUSTO CAI;. ~-ALHO

DE AOORDO COM A RESOLUÇÃO N" 1, DE 1989-CN,
FICA ESTAI!.ELECIOO O .SEGUINTE CAI.ENDARIO PARA A
TRAMITAÇAO DA MATERIA:
DIA 06103/95- DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MiSTA·
DL'; ff/103195-INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA:'
ATE ff//03/95 -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE

7 .sÉRGIO AROUCA
EMENDAS.
DE AOORDO OOM A RESOLUÇÃO N" 1, DE 1989-CN,
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PAREFICA ESTA BEl ECIOO O SEGUINIE CAI.ENDARIO PARA A CER SOBRE A ADMISSmiLIDADE;
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
ATÉ 16/03/95- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA"
DIA 06103195- DESIGNA~O DA CO~O MISTA;
• ATÉ 31/03.Í95 - PRAZO NO CONGRESSO NACJODL'; ffl/03195 -INSTALAÇAO DA COMISSAO MISTA;
ATE 06'03/9S - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE NAL.

O SR. PRESipENTE (J~ Samey)- O SENHOR PRESI-

EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMmR O PARECER SOBRE A ADMISSmD.JDADE;
ATÉ 1510319S-PRAZOFINALDACOMISSÁOMISTA;
ATÉ 30/03195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENTE (JOSÉ SARNEY) - O SENHOR

~~~~~~~~;rr~u~~~~~~~

SOBRE OS QUADROS DECARGOSOO GRUPO-DIREÇÃO E
ASSESSORAMENI'O SUPERIORES-DAS DA ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO, 00 MINISTÉRIO DA FAZENDA., E DÁ
OUJRAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACORDO COMAS INDICAÇÕES DAS~.
E NOS TERMOS DOS§§ 4"ESOOO ART. 2" DA ~O
N' 1189-CN, FICA ASSIM CONS'ITlllioA A COMISSÃO MISTA
INCUMBIDADEEMIIlRPARECEI.SOBREAMATÉRJA:
SENADORES

'Í'ITULARES
PIIIDB.
!.GILBERTO MIRÃNDA
2.JOSÉFOGAÇA

ONOFREQUINAN
NEYSUASSUNA

DENTE DA REPUBLICA EDITOU A MEDIDA PROVlSÓRIA N" '26, DE 1• QE MARÇO DE 1995, QUE "DL'lPÕE
SOBRE A APLICAÇAO DOS DIREITOS PREVL'lTO NO
ACORDO ANTIDUMPING E NO ACOROO DE SUBSÍDIOS E
DIREITOS OOMPENSATÓRIOS, E DÁ OUIRAS PROVIDÉNCIAS''.
DE ACORDO OOM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANÇAS._E NOS TERMOS OOS §§ 4• E 5° 00 ART. 2" DA RESOLUÇAO N" 1/89-CN, FICA ASSIM CONSTITUÍDA A
COMISSÃO MISTA INcuMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
·
SENADORES

SUPLENTES
PIIIDB
GILBERTO MIRANDA
COUTINHO JORGE

PFL
HUGO NAPOLEÃO
JONAS PINHEIRO

3JOSÉALVES

4.ROMEROJUCÁ
PSDB

PFL
CARLOSPAlROCÍNIO
VJLSON KLEINÜBING

3JOELDEHOILANDA
4.WALDEcK ORNELAS

SÉRGIO MACHADO

6.SEBASTIÃO ROCHA

PT

S.PEDRO P.!VA

PP

7 .EDUARDO SUPLICY
DEPUTADOS

6JOÃO FRANÇA

BERNAROO CABRAL

PPR

TITULARES

7.EPITÁCIOCAFETEIRA
DEPUTADOS

TITULARES

SUPLENTES

BLOCO (PFL-Pl'B)
INOCÊNCIO OLIVEIRA
I.MUSSA DEMES
OSÓRIO ADRIANO
2.MAURÍCIO NAJAR
PIIIDB
ALBERTO GOLDMAN
3.MAURI SÉRGIO
PSDB
ZULAJÊ COBRA
4. VICENTE ARRUDA

PPR
JOÃO PlZZOLATil

5.BENJ VERAS

PDT
JÚNIA MARISE

PSDB
SÉRGIQ MACHADO

ESPERIOIÃOAMIN

!.ONOFRE QUINAN

2.FERNANOO BEZERRA

BLOCO (PFL-PTB)
INOCÉNCIO OLIVEIRA
I .ALDIR CABRAL
ALBÉRICO CORDEIRO 2ÁLVARO GAUDllNCIO NETO

PMDB
GERMANO RIGOTIO

3.FREIRE JÚNIOR
PSDB

YEDA CRUSIUS

4-MÁRCIO FORTES.
PPR

LUCIANO CASlRO

S.ODIR ROCHA

PT
JAQUES WAGNER

S.AUGUSTO NARDES

PV
FERNANDO GABEIRA

6.

PRP
ADHEMAR DE BARRROS FILHO

7.

6.ARLINO CHINAGLIA

PP
ODELMO LEÃO
7.CARLOS CAMURÇA
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I. DE 1989-CN.
FICA ESTABCLECJDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
lRAMITAÇÁODAMATÉRIA: .

Março de 1995

DIA 06/03195-DESIGNA~O DA COMISSÃO MISTA·
Dll>, 00/03195 -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA;
ATE 07/03/95 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS.
. . ." . .
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARECER SO!!RE A ADMISSmn.JDADE:
ATI) 16/03/95- PRAZOFINALDACOMISSÃO.MISTA:
A TE 31103195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENTE; (JOSÉ SARNEY) - O SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBUCA EDITOU A MEDIDA PROVISÓRIA ~ !127, DE J• DE MARÇO DE 1995, QUE "DÁ NOVA
RF.DAÇAO A DISPOSITIVOS DA LEI N" 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DJ' 1993, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DA ASSISTENCIA SOCIAL".
. DE ACORDO COMAS INDICAÇÕE!fDAS UDER.ANÇAS.
E NOS lERMOS OOS §§ 4" E 5° 00 ART. 2" DA RESOLUÇÃO
N': U89-CN. FICAASSIMCONSITI1JÍDA A COMISSÃO MISTA
INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
SENADORES
TITULARES
SUPLENTEs

PMDB
COUTINHO JORGE
NABORJÚNIOR
ODACIR SOARES
JONAS PINHEIRO
SÉRGIO MACHADO

l.FLA VIANO MELO

2.NEY SUASSUNA
PFL
- -3JOEL DE !IOLLANDA
4.VILSON KLEINÜBJNG
PSDB
5.GERALDO MELO

PL
6.

ROMEUTUMA
PI'B..
ARLINOO PORTO
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7.VALMIR CAMPELO
DEPUTADOS

SUPLENTES

TITULARES

BLOCO (PFL-PI'B).
!JOSÉ JORGE
INocêNCIO OUVE!RA
JOSÉ COIMBRA
2LUIZMO~

PMDB
3ZAIRE REZENDE

NH..TON BAIANO

PSDB.
ClPRJANO CORREIA

4.ROBÉRIO ARAÚJO

PPR
ARNALOO FARIA DESÁ: •

5.CÉUA MENDES

PDT
SERAFIM VENZON
6.VICENTE ANDRÉ GOMES
BLOCO (PL-PSD-PSC)
VALDEMARCOSTANETO 7.CORAUCISOBRINHO
DE ACOROO COM A RESOLUÇÃO N" I, DE 1989-CN,
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA 06/03195- DESIGNAÇÃÇ DA COMISSÃO MISTA:
DIA 07103/95 - INSTALAÇAO DA COMISSÁO.MISTA;
ATÉ 00103195 -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSmn.JDADE:

ATÉ 16/03/95 - PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA·
'ATÉ 31/00/95 - PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENJ'E (JOSÉ SARNEY) - O SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBUCA EDITOU A MEDIDA PRO. VISÓ!UA N" 928, DE 1• DE MARÇO DE (995, QU!l "FIXA
CRITERIOS PARA A PROGRESSIVA UNIFICAÇÃO DAS
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ALTERA O ANEXO II DA LEI N" 8.237, DE 30 DE SETEMBRO
DE 1991, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ISONOMIA A
QU!j SE REFERE O § 1• DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACOROO COM AS INDICAÇÕES DAS UDERANÇAS._E NOS TERMOS DOS §§ 4° E s• DO ART. 2" DA RESOLUÇAO • N" 1/89-CN._ FICA ASSIM CONSTITUÍDA A
COMISSAO ~A INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATERIA:
SENADORES

SUPLENTES

TITULARES

PMDB
I.NEY SUASSUNA

GR.BERTO MIRANDA
COUTINHO JORGE

2.FERNANDO BEZERRA

PFL
3.Gun.HERME PALMEIRA
4.0DACIR SOARES

JOSÉ ALVES
JOSÉ AGRIPINO

PSDB.
SÉRGIO MACHADO

5.CARLOS WU.SON

PSB
6.

ADEMlR ANDRADE

PPS.
7.

ROBERTO FREIRE
DEPUTADOS

BLOCO (PFL-PTB).
INOCÊNCIO OUVEIRA
!.ROBERTO PESSOA
2PHn.EMON RODRIGUES
FRANCISCO COELHO

PMDB.
MARCELO BARBIERI

3ZAIRE REZENDE

PSDB
4.EDUARDO MASCARENHAS
PPR
ERALDOTRJNDADE
5JAIR BOLSONARO
BL (PSB-PMN)
FERNANDOLYRA
6.GERVÁSIOOLIVEIRA
PCOOB
AGNELOQUEIROZ
7.ALDOREBELO
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" l, DE 1989-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA 06/03195- DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MISTA·
· Dll>, 00/03/95- INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA:
ATE 07/03/95 -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS.
.
PRAZO PARA A COMissAO MISTA EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSmn.JDADE;
ATÉ 16103195- PRAZOFINALDACOMlsSÁO MISTA:
SALVADOR ZIMBALDI
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ATÉ 31103195- PRAZO NO CONGREsso NACIONAL.
O SR. PRESipENTE QO<é Samey) - O SENHOR l'RESI·
DENTE DA REPUBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISóRIA N" 929, DE I" DE MARÇO DE 1995, QUE "AL'IERA O
ART._4", DA LEI N" 8.427, DJi 27 DE MAIO D~ 1992. Qtl.E
DISPOE SOBRE A CÇ>N~ DE SUBVENÇAO.ECONQ.
MICA NAS OPERAÇOES DE CREDITO !,{URAL".
DE ACORDO COM AS INDICAÇOES DAS LJDERAN.
ÇAS, E NOS TERMOS DOS §§ 4" E 5" DO ART. 2" DA RESQ.
LUÇÃO _ N" 1189-CN. FICA ASSIM CONSTIIUÍDA A
COMISSAO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SO.
BRE A MATÉRIA:
SENADORES

DE ACORDO COM AS INDICAÇÓES DAS LIDERANÇAS._E NOS TERMOS DOS§§ 4" E 5" DO ART. 2" DA RESOLUÇAO N" 1/89-CN, FICA ASSIM CONSTITUÍDA A
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
SENADORES
TlTllLARES
SUPLENTES
PMDB
COUTINHO JORGE
1.FLA VIANO MELO
ONOFREQUINAN
2.NABOR JÚNIOR

PFL
ODACIR SOARES
JOSÉ ALVES

PMDB·
COUTINHO JORGE
R.AVIANO MELO

SÉRGIO MACHADO

1.NABOR JÚNIOR

PP
BERNARDO CABRAL 6.ANI'ÔNIO CAR}-05 VAlADARES

PPR
LEOMAR QUINTANILHA
7.ESPERIDIÃO AMIN
DEPUTADOS

6SEBASTIÃO ROCIIA

BENEDITA DA SILVA
DEPUTADOS

7.

SUPLENTES
BLOCO (PFL-PTB)
IJIOCÊNCIOOuyEIRA
1.AROLDEDEOLIVEIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO 2.AUGUSTO VIVEIROS

PMDB
JOÃO NATAL

3.ARYKARA
PSDB

BLOCO (PFL-PTB)
INOCÊNCIO OUVEIRA
I.ABELARDO LUPION
ADAUTO PEREIRA
2.ALBÉRICO CORDEIRO

·- 3-!YO MAINARDI
PSDB
4.ANTÔNIO AURELIANO

Pl>R
HUGO BIEHL

5.MÃRIO CA VAi..i.A=

Pl'S
SÉRGIO AROUCA
6.AUGUSTO CAR:V Al.llOPV
FERNANDOGABEIRA
7.
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I. DE 1989-CN.
FICA ESTABELECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
DIA 06103195- DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ~USTA:
D~ 117103195 -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO I.!JSTA:
ATE IJ7/0319S -PRAZO PARA RECEBIMENTO !lt;
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARE·
CERSOBREA ADMISSWILIDADE;
.
ATÉ 16103195- PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA:
ATÉ 31103195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENTE (JOSÉ SARNEY) - O SENJ-IOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISÓRIA N" 930, DE I" DE MARÇO DE 1995. QUE "DISPÓE

~o~~~Ei:io~"o'Ç~~~~~~~J:f~

DÁ OUTRAS PROviDÊNCIAS".

4.VA NESSA FELIPPE

CELSO RUSSOMANNO

PPR
IBRAHIM ABI-ACKEL

S.GERSON PERES

PR!'

PMDB.

ÉzíDIO PINHEIRO

PSDB
. 5.TEOTÓNIO VILELA HLIIO

JÚNIA MARISE

TITULARES

VALDIRCOLATTO

3.ÉLCIOÁLVARES
4.JOSÉ BIANCO

PDT.

2.FERNANDO BEZERRA
PFL

JÚUO CAMPOS3JOÃO ROCHA
ROMERO JUCÃ
4.JONAS PINHEIRo
PSDB
SÉRIJIO MACHADO
5.TE01ÔNIO VILELA F1U10

Março de 199:5

AD! lEMA R DE BARROS FILHO

6.

PT
JA<)TJ!;.~ WAG~liR

7.ARLINDOCHINAGL!A
lJE ACORIXJ COM A RESOLUÇÃO N" I, DE 1989-CN,
· HCA ESTA ~I:LECIDO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
'ffiA~1lT AÇ:\0 DA ~1A TÉRIA:
. OlA 0.ó!'l3!.5 - DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MISTA-:.'!~·\ nrro3•95- IN~IALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA:

A'I!.: •l7.'0.~·95 -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
l:r>:iENUAS.
PR.\/.0 PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARECFR <;OBRE '\ \Of\1ISS.IBDJDADE;
ATF. 16,03!95- PRAZO FINAL DA COMISSÃO-MISTA;
ATÍi :<I i03:9S - PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESI_DF:NTE (José Samey)- O SêNf!OR I'RESI·
DL~ffio I';\ RU'UllLJCA EDITOU A MEDIDA PROVJSÓ..
RIA é~·• ~;1, llE I' DE MARÇO DE 1995, QUE ''DISPÓE
SOBRE A ORGANI7.AÇÂO DÁ PRESIDÉNCIA DA REPÚBUC ,, E !lOS ~·.l!t•nSTíiRJOS. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACORL'O COM AS INDICAÇÓES DAS LIDERANÇ.\~. E ~!')S TERMOS DOS§§ 4" E s• DO ART. 2"DA RESO·
U.IÇ.i.O N" li89-CN. FICA ASSIM CONSTITUÍDA A
COMlSS,\b MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOHREA MA1Í~RIA:

PFL

SUPLENTES

~RES

PMDB
i,.."<H.~"n!'\liCl

2.FERNANDO BEZERRA

IOSÉFOOAÇA

SENADORES

11Ttti

õ1
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I.FERNANDO BEZERRA

JORGE

Sl:KGlO !v1."(..1JAOO

3.CARLOS PA"rnOCÍNIO
4.IOELDEHOLl.ANDA
PSDB
S.AR1UR DA TÁVOLA

PSB

PPS

7.

ROBERTO FREIRE

DEPVTADOS

ROMEU 'IVMA

PTB
7.hRUNDO PORTO
DEPUTADOS
.. SUJ'LE)IITES
BLOCO (PFL-PTB)
INOCÚiCIO OUVEIRA
!.CIRO NOGUEIRA
CAR!.{J$ Ai.llCRTO
2.CLÁUDIO CAJADO

SUPLENTES
BLOCO (PFL-PTB)
INOCÉNCIO OUVEIRA
l.EFRAIM MORAIS
DA VI ALVES SU..VA
2ELISEU MOURA

PMDB

TITU!.ARt:S

PMDB
GONZ.\(iA MOTA
ROBERTO !·RANÇA
GERSON l'ERI!S
ODE!. MO !.CÃO.

3lVANDRO CUNHA LIMA
PSDB
4FRANCO MONI"ORO
PPR
S.ARNALDO FARIA DESÁ
PP
6.B.SÁ

PDT
7 .SÍLVlO ABREU

WILSON BRAGA

DE ACORDO COM A RESOLUÇhO N" I, DE 1989-CN.
FICAESTABELECIDOOSEGUINIECALENDARIOPARAA
"ffiAMITA~O DA MATÉRIA:
.
·DIA 06/03195- DESIGNAçJ.O DA COMISSÃO MISTA;
DIA f11103195-INSTALAÇÀ0 DA COMISSÃO MISTA:
ATÊ f11/f1319S -PRAZO PARA RECEBIMENI"O DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSffin.IDADE:
ATÊ 16103195 - PRAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA"
• ATÉ 31/03/95 - PRAZO NO CONGRESSO NACIO·

NAL.

-

O SR.. PRESIDENTE (J~ Samey) - O SENHOR PRESI·
DENTE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISÓ·
RIA N" 932, DE _1• DE MARÇO DE !995. QUE ''DISPÕE
SOBRE A FIXAÇAO DAS MENSAUDADES ESCOLARES E
DÁ OU-mAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACORDO COM AS INDICA~ES DAS LIDERANÇAS. E NOS TERMOS DOS §§ 4" E S" DO ART. z:' DA RESOLUÇÃO "N" I/89-CN, FICA ASSIM CONSTITUÍDA A
COMISSAO MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
SENADORES

SUPLENTES

PMDB.
GILBERTO MIRANDA

6.

ADEMIR ANDRADE

PL

MARI.UCE PINI"O

S.BENI VERAS

SÉRGIO MACHADO

PFL
Él.CIO A!. V ARES
1'",\i llt:C"K OKN'LAS

PSDB

Z.ONOFREQUINAN

GIL BeRTO MIRANDA

3JOÃOROCHA
4.ROMEROJUCÁ

GplLIIERME PALMEIRA
1UUOCAMPOS

I .NABOR JÚNIOR

IVANDRO CUNHA LIMA 3JOÃO lHOMÉ MES"ffi!NHO.
PSDB
4.0SMÁNIO PEREIRA
UBIRATANAGUIAR
PPR
FAUSTO MARTELLO

S.FELIPE MENDES

BL (PL.PSD·PSC)
ValdemarCostaNeto

6.CoawciSobriDho

BL(PSB·PMN)

Fernando Lyra

?.Gervásio Oliveira
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I, DE 1989-CN,
· FlCA ESTABELECIDO OSEGUINI'E CALENDÁRIO PARA A
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
.DIA 06103195- DESIGNA~O DA COMISSÃO MISTA;
DIA f11/0319S-INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA;
ATÊ 07103/95 -PRAZO PARA RECEBIMENI"O DE
EMENDAS.
PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA' EMITIR O PARECER SOBRE A ADMISSffilLIDADE:
A'f$ I610319S-:.PRAZOFINALDACOMISSÃ0MJSTA;
ATE 31/f1319S- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR.. PRESlpENTE (J~ Samey) - O SENHOR PRESIDENI'E DA REPUBLICA EDITOU A MEDIDA PROVJSó.
RIAN"933,DE l 0 DEMARÇODE 199S,~''ESTABELECE
NORMAS DE CON"ffiOLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE PRO..
DUTOS E INSUMOS QUÍMICOS QUE POSSAM SER DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA COCAÍNA EM SUAS
DIVERSAS FORMAS E DE OU-mAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECEN!JlS OU QUE DETERMINEM DEPENDÉNCIA fi.
SICA OU PSIQUICA, E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N"
7.102 DE 20 DE JUNHO DÉ 1983, QUE DISPÕE SOBRE SEGURANÇA PARA ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA OONSTiruiÇÀO E FIJNCIO.
NAMENI"O DAS EMPRES~ PARTICULARES QUE EXPf..O..
RAM SERVIÇ(ll> DE VIGILANCIA E DE "ffiANSPORTE DE
VALORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS".
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DAS LIDERANÇAS,_ENOSTERMOS DOS§§ 4"ES"DOART.2"DARESQ..
LUÇAO N" I/89-CN, FICA ASSIM CONSTmlÍDA A
COMISSÃO. MISTA INCUMBIDA DE EMITIR PARECER SOBRE A MATÉRIA:
.
-
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SENADORES

TITIJLARES

PFL
SUPLENTES

PMDB
NEYSUASSUNA
ONOFRE QUlNAN

l.NABOR JÚNIOR
2FLAVIANO MELO

JOÃO ROCHA
VH..SON KLEINÜBING

3.ALEXANDRE COSTA
4.FREITAS NETO

PSDB.
SÉRGIO MACHADO

5.CARLOS WR.SON

PDT
ODACJR SOARES
ROMEROJUCÁ

3.JÚLIO CAMPOS
4.VR.SON KLEINÜBING

· PSDB
SÉRGIO MACHADO

5.J..ÚDIO COELHO

PP

IIE\UIAROO CABRAL

6..JOÃO FRANÇA

PPR

LEVYD!AS

7LUCÍDIO PORTEU..A

JÚNIA MARJSE

6.SEBASTIÃO ROCHA

PT
EDUARDOSUPLICY

SUPLENTES
BLOCO (PFL.PI'B)
INOCÊNCIO OLIVEIRA
I.LAEL VARELLA
JOSÉSANI'ANADEVASCONCE!LOS 2LlJCJAJ'OFIZZA1TO
TITULARES

DEPUTADOS
.. SUPUlNI"ES

TITULARES

BLOCO (PFL.PI'B)
INOCÊNCIO OLIVEIRA
I ..JOÃO MENDES
JOÃO IENSEN
2.JOSÉ CARLOS ALELUIA

PMDB.
FREIRE JÚNIOR

PMDB
EDISON ANDRINO
ALMINO AFFONSO

4. VICENTE ARRUDA
PPR

RONIVON SAN!lAGO

4.EMERSONOLAVO PIRES

PPR
CLEONÁNCIO FONSBCA

3.NICIAS RmEIRO

PSDB.

3.NESTOR DUARTE

PSDB.
ELIASMURAD

7.BENEDITA DA SILVA

DEPUTADOS

S.ERALDO TRINDADE

PV
6.

FERNANDO GABEIRA

PRP

ADHSMARDEBARROSFn..HO
7.
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I. DE 1989-CN,
PCDOB
FICAESfABELEC!DO O SEGUINTE CALENDÁRIO PARA A
.JANDIRA FEGI!JtLI
6.SOCORRO GOMES
.TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA: .
DIA 06/03/95 - DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO MISPPS.
TA;·
AUGUSTOCARVAUIO
·
7.SÉRGIOAROUCA.
DIA CTI/0319S -INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA;
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" I, DE 1989-CN,
ATÉ 0710319S -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE
FICA ESfABELEC!DO O SI!GUINIE CA.LENDÁRIO PARA A
EMENDAS.
TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA:
5.MA.IUAVALADÃO

DIA 06/03195- DESJGNAªO DA COMJSSÃO MISTA;
'DIA CTI/03195.-INSTALAÇÃO DA COMISSÃO MISTA;
ATÉ 07103195 -PRAZO PARA RECEBIMENTO DE

PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMl1'IR O PARECER SOBRE A ADMISSmD.JDADE;
ATÉ 16/03/9S - PRAZO FINAL DA COMISSÃO MIS-

EMENDAS.

PRAZO PARA A COMISSÃO MISTA EMITIR·o PARECERSOBREAADMISSmD.JDADE:
....
ATÉ 16103195-PRAZOFINALDACOM!SSÃOMISTA;
ATÉ 31103195- PRAZO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENJ:E (José Samey) - O SENHOR PRESIDENIE DA REPÚBLICA EDITOU A MEDIDA PROVISóRIA N" 934, DE I" Dll l\1ARÇO DE 1995. QUE ''DISPÕE
SOBRE A IMPLEMENTAÇAO DA AUTARQUIA CONSELHO
ADMINJS'IRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE.
CRIADA PELA LEI N" 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES. DÁS LIDERAN·
ÇAS, E NOS TERMOS DOS §§ 4• E s• DO ART. 2" DA RESO·
LUÇÃO N" 1/89-CN, . FICA . ASsiM . CONSTITUÍDA A
~~=A INcuMBIDA DE EMrrlR PARECER SO·
SENADORES

TITilLARES

SUPLENTES

PMDB.
JOSÉFOGAÇA .
FLAVIANO MELO

!.FERNANDO BEZERRA
2.GH..BERTO MIRANDA·

TA; ATÉ 31103/95 - PRAzO NO CONGRESSO NACIONAL.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Itanl:
Dis<:ussio. em tmno único, da EmeDda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado D.0 30~ de 1991 (o0
3.1CTI/92. naquela Casa). de autoria do Senodo< Mom!cio Coaêa. qoe regulamensa a prcjis3âo de Ortoplisra e
dá oliiTQs providências. tendo
Parocer favcrivel proferido em Pleoário. em subsúmição à
Com;$sio de Asountoo Sodals. Relalor: Senodo< Rooaldo AI3gio.
Em ctisa=io. (Pausa)
Não havendo quem peça a pdavta. cnc:erro a discussio.
A votaçio fiCA acfiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2:
Ilisa1SSio, em IUmo único, do Projeto de Lei da
amam .e 24, de 1992 (n• 5.305/90, Da Casa de origeÜJ). que dispõe sobre 107M3 ~ as ctmdiçiies com que
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soiio coliferidos o tílillo de domínio e a conces.siio de
uso 'IIOS programas de reforma agrá.ria. tendo
Patocer favomwL sob n• 82, de 1994, da Comissio
- deAsmntos - Em di=Jssio o projeto. (Pousa)
Não havendo quem peça. a palavra, eDCm'O a disc:ussiio.
A votaçio fica adWia po< falia de quorum.
o SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Item 3:
Disalsoio, em tumo áni:o, do Projelo de Lei da Cl·
mman'ISO. de 1992 (11"3.217192, na Casa de aig<m), que
proibe a <IJimda e a uavegaçio de embarcaçiles am c:mp
de plll&::lio cu resfcüos tadioltivos DO mar ta:rikxial e na

""""·""""""""' excbsi.va bnsileiD. t<ndo

Parecer. sob n• 254, de 1994, da Comissio
- de Asmntoo Sociais, favomvel ao Projelo,

DOS """"" de
substiWtivo que lplC$ClU.
A matma Dio fcnm oferecidas cmeodas pcnnle a Mesa.
Sob<e a mea. roquerimenlo que ...t lido pelo Sr. I' Seaed·
rio em exercício. Sr. Amluio Carlos V&ladams.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 235, DE 19!15
Requeiro, DOS lelmos do art. 2SS, inciso H. allDca "c" item. 12,
do RegjmeD<o Jmemo; que o Projeto de Lei da
n•
ISO, de 1992 (n' 3.217/92, na Casa de origem), sejam onvidas
também as Oxnissões de Coostimiçio, Justiça e Cidadania e a de
Relações Exteriores c Defesa Naciaaal,considenndo que t q,oc.
do Patocer da Comissio de As>ul1los Sociais nio estaVa em vigor
a Conveuçio das Nações Unidas soboeo Diroitodo Mar, o que poderá. defmninar implicações jnfdicas e politicas ante as noonas de
Direito lntcmacional.
Sala das Sessões 6 de março de 1995. - Jadcr Barba·

amma

lbo.

·

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- A votaçio do requerimento do"Lid<r do PMDB fica adWia po< falta de qnorum c a
di=Jssio d a - sobreslada..
.O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) -ltm. 4;

MA1ÉRIA ASFR DECLARADA PREIUDICADA
00cion° 144.dc 1993, doPmsidentedoSupmno
Tnõunal Fedenl. =mú:audo a dccisio que declarou a
incoa.stitucicmlidade do § 3° do art. SS da Lei D0 7.50 1.
de Z1 de juDbo de 1986, com red3ção dada pela Lei n'
8.()28. de 12 de abril de 1990.
A Presidência. naç temlOS do art, 334. ''b", do Regimento ln·
temo, declam JXejudicada a matéria. uma vez que o Senado declarou suspensa. atmv& da Resolução n° 7, de 31 de janeiro do
corrente ano, a execução. por inconstitucionalidade. do § 3° do art..
55 da Lei n• 7.501,de 1986.
A matéria vai ser arquivada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- l:fá oradores ins-

critos.
_
___ _
Com a palavra o Senador Jefferson Péres. que na fonna
regimental dispõe de cinqGenta minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, sr- e Srs~-SeõidOres.
não poderia passar sem registro a passagem do primeíro aniversário do Plano Real. tran.scorrido no dia 1, de março, data
de implantaçio da URV.
Nio custa lem'Qtar, aos de memória curta, as objeções
feitas pelos inimigos do Plano. a partir do seu lançamento.

Em primeiro lugar, arumou-se, ad aauseam. que o plano era uma farsa eleitoreim. Os preços seriam seguros, pelo
Govemo, até as eleições, a fim de garantir a vitória de Fernan.ci9' HenriqUe Cardoso. Logo depois, no mais tardar até
dezembro, a inflaçio voltaria com força total. como acontecera no Plano Ctuzado. Não adiantava apontar as diferenças
fundamentais elltre os dois planos, principalmente o fato de
que no Cruzado os preços estavam contidos artificialmente,
por congelamento, ao passo que no Real a relativa estabilidade se fazia. como se faz. naturalmente. sem conlrole do
Governo. Apesar dessa evid~ciã. continuaram a repetir a
falsidade. talvez calcados no principio do Dr. Goebels. segundo o qual qualquer mentira., repetida mil vezes. acaba
sendo aceita cOmo verdade. E o fato é que muitos foram, in·
genoamente, CODVeneidos do cará.ter- Cleitoreiro do Plano.
ou, pelo menos, se encheram de dúvidas.
Em segundo lugar, aíumavam, peremptoriamente, que o
Plano ocasionaria perdas salariais aos lrabalhadores. como
os anteriores. Nlo adiantava demonstrar que o IPC-r - proposto pelo Congresso e aceito pelo Governo - garantiria a
reposição das perdas. Inútil também argumentar, com base
na experiência de outros países. que, ao invé$ de petdas. os
assalariados teriam pnb:os, graças l eliminação do imposto
inflacionário. Especialmente os mais pobres, não-indexados,
incapazes de se defeuder com aplicações no mercado ímanceUo. Nio obstante a validade do argumento, continuaram a
falar nas supostas petdas, e as centrais sindicais até eris2.iaram a convocaçio de uma greve geral. em protesto. O que
teria sido algo paradoxal e surrealista: assalariados julgando-se prejudicados pela queda da inflação.
.
Finalmente. em teiceiro lugar, sustentavam. também
com muita ênfase, que, mesmo na bipóteSt:: de uma estabilidade- de preços. isto seria obtido ao custo de uma brutal recessio. Nio adiantava o argumen1o lógico de que o aumento
do poder aquisitivo dos assalariadps. jun&ameD.le com a recuperaçlo-do credi6rio. conjugado 1 existaneia de grande capacidade ~sa no setor industrial, garantiria a retomada do
crescimeiatoeconômicoseminflação..Oargumentoeradescartado
solenementepeloscatastroflStas,queinsistiamnainevitabilidade
dzecessio.
Algu6m já dissê. com muita graça. que. em ecooomia.
Deus parece ter especial satisfaçio em desmentir os profetas.
Isso mais uma vez se confirma.. Dec:orrido um ano da introdução da URV. e oito meses da criaçio da nova moeda. o apaieDte milagre se fez. Pela primeira vez nos liltimos trinta anos.
desde o plano de estabilização do governo Castello Branco, e
desmentindo todas as pMVisões dos que se arvoraram a profetas, vive o Pais uma situação que puecia impoSsíveE inflação
baixa e declinante, sem controle de preços~ aliada ao ftrme e elevado crescimento da economia.
Se. em 1° de março de 1994. alguém tivesse arriscado a previsio de um quadro tão favorável. certamente
teria provocado uma gargalhada coletiva e seria olhado
como um visionário delirante. No entanto. acônteceu, o
que só pode ser motivo de júbilo, menos por aqueles que
se recusam a ver a realidade e. doentiamente. torcem pelo
pior.
Dir~se-á que eu me precipito, ao cantar vitória, uma vez
que o Plano Real aiuda pode fracassar. trazendo de volta a
inflação. Apresso~me a rejeitar a critica, porque não estou
fazendo prognóstico, nem alimento ilusões. Todos sabemos
-e a equipe econômica nunca ocultou - que esta primeira
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vitória terá sido em vão, c a guerra contra a inflação estará
perdi~ se nio for feito um ajuste :,sca1 profundo, que restabel~ de forma consistente, o equilíbrio das contas póblieas. Responsabilidade conjunta do Governo e do Congresso.
Mesmo, porém. que, por desgraça, aconteça o pior, por
culpa de todos nós, nem por isso o Plano Real dcixari. de ser
reconhecido como o mais brilhante trabalho de engenharia
macroecon6m.ica ji realizado neste País. Nem o seu eventual
fracasso, amanhi, desmereceri o 8xito até aqui alcançado,
suficiente para se comemorar, com festa, o seu primeiro aniversário.
-Era o registro que me parecia necessârio fazer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samcy)- Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos..
V. Ex• dispõe de SO minutos.
Peço ao Senador José Alves que venha compor a Mesa.

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT•. Pronuncia o segu-mte discurso. Sem revislo do orador) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o mais recente levantamento feito pelos escritórios especializados cm consultaria em controle de qualidade revelam que 456 empresas brasileiras j,- obtiveram o
certificado ISO 9000, ou seja. dispõem já de um rigorosO
controle de qualidade. documentado em mmuais especfficos
e aceitos intemacionalmente. A procura da qualidade total,
atestada pelo certificado ISO, tem aumentado sensivelmCnte
no mercado nacional, e o fato é tio signifÍcativo que ocupou
quase todas as edições de dezembro da revista CNI - Indústria e ProduUridade, editada pela Confederaçio Nacional
da Indástria.
Desde logo é pteciso ressaltar que a CNI, tanto quanto
as empresas :iDdividualmente, tem-se empenhado na difusio
e no estimulo da busca de qualidade como resposta às novas
condições de um mercado competitivo e moderno. Ao desempenhar esse papel, a Confederaçio Nacional da Ind6stria. além de zelar pelos interesses do emptcsariaclo
industrial e do consumidor. propõe alternativas par& garantir
o nossp crescimento econômico.
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essa reestruturação penetra nas raízes do dia-a-dia das empresas
e imldia-se por toda a cadeia de produção", assinala a reporta:
gem. aerescentando: "A qualidade de um exige a qualidade do
outro e o movimento se acelera.. alimentando o que parece ser
um novo círculo virtuoso da ecooomia brasileira."
Assim. Sr. Pxesidente e Srs. Senadores., o Brasil começa
a iocorporar-se ls novas tendências do mercado mundial. Os
certificados de qualidade, evidentemente, não garantem. por
si, a sobrevivência empresarial ou o crescimento econômico.
Entretanto, a empresa detentora desse título estará efetivamente credenciada no mercado internacional e apta a reduzir
seus custos e racionalizar a produção.
Os certificados de qualidade, especialmente as nonnas
ISO. sio a resposta. como disse, is transformações por que
passa o mundo contemporâneo. Al6m dos fatores já citados.
de globalizaçio da economia e de revolução tecnológica. o
surgimento dessas normas deveu-se tamb6m à necessidade
de sarantir padrões de segurança e confiabilidade. Utilizadas
inicialmente nas transações que envolviam fornecimento de
material bélico. as normas logo tiveram sua aplicação estendida ao muodo dos negócios, especialmente na Inglaterra.
onde existem nada menos que Lrinta mil c quinhentas empresas credenciadas.
As nonnas ISO -·iniciais de laternational Organization for StaadardizaUon - são regulamentadas pela Or·
ganiução Internacional para Normalização- Técnica.
orgaliiSmo das Nações Unidas. c têm seu equivalente, nos
Estados Unidos. nas normas da Associação Americana de
Controle de Qualidade. No Brasil. u normas ISO são controladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. e
as empresas de consultoria que concedem os certificados
·devem ser credenciadas pelo INMETRO. Até 1992. informa • revista da CNI. apenas duas empresas de consu ltoria
haviam sido credenciadas como certificadoras dos programas de qualidade. Hoje, o INMETRO já aprovou nove
dessas _empresas, e outras oito estão em processo de credenciamento.
Das .emprêsas brasileiras credenciadas até o momento.
segundo a ABNT, 36% concentram-se no setor metal-mecâoico:27%.nodeeletroeletrôn.icae 19%nÕdequím.icaepetroquimica.Amaiorpartede"l.Sasempresasprocuroucredenciar-scobjetivandoaexportaçiodeseusprodutos.maslo_goelasperceberam
suautilidadetambémparaatenderaomercadoiotemo,especialmenteasgrandescompra.dorasdoGovemo,comoPetrobrás,EletrobrtseValedoRioDoc:e.Deve-seregistrar,também,ointeresse
daspt6priasestataisemsecredenciarem.cnesseaspectomerece
destaqueofatodeaNUCLEP-NuclebrásEquipamentosPesados
S.A ter obtido. no Imal de 1994. o certificado ISO 9001o mais abrangente e ambicionado da série.

A propalada" modernização da nossa sociedade e da ewnomia brasileira. que tanto ã.lm.ejamos, Sr. PresideDt.e. não é
uma palaVr_:t. de ordem de conteúdo retórico ou vazia de significados. E. na Verdade. uma condiçio indispensável para a
nossa sobrevivência na sociedade contem.porinea, que vive
um processo de reorganização com o objetivo de aumentar a
eficiência, reduzir custos e melhorar as condições de competitividade. A revolução tecnológicâ e a globalização da economia. com a progressiva eliminação das barreiras
comerciais no mercado exterior, aumentaram a -competitividade de tal forma que a eficiência tomou-se condição indisPor uma questão de justiça. deve-se mencionar que.
pensável para a sobrevivência das empresa$.
"Atualmente- alerta o consultor Waher Lerner. em re- ao lado do empresariado e da Confederação Nacional de
cente artigo publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo - Indústria, o Govemo e diversos setores da sociedade branos encontramos num mercado altamente compelítivo. onde _ sileira tambéJD. têm-se empenhado em modernizar a ativiquem não tiver rapidez e eficácia em sua~tomãda de decisões dade produtiva e as relações do mercado. Um exemplo é o
será devorado pelos concorrentes melhor preparados." O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que
Brasil. felizmente, acordou a tempo de engajar-se na lula reúne iniciativas voluntirias de diversos segmentos. e o
pela eficiência e pela produtividade, como atesta a repona- SEBRAE. que desenvolveu metodologia para a implantagem "A Revolução Silenciosa", destaque da edição de de- ção de sistema de gestão _de qualidade. utilizado já por
zembro da revista da CNI, .a que nos referimos 1.860 pequenas e microcmpresas de todo o território naciona.l. O DIEESE - Departamento lntersindical de Estuanteriormente.
''Uma revoluçã~ produtiva está. transformando profuuda- dos Estatís~icos e Sociocconômicos - tem proporcionado
mente a. face do capital no Pais. Pouco visível à primeira vista. cursos de qualidade a técnicos e sindicalistas,. e o BNDES
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tem destinado recursos especiaiS· pua empresaS que- procuram
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seinvestir cm capacitaçio teci1ol6gic:a.
guilrtC -discurso. Sem reVisão do ~orador.) - Sr. Presidente, SN e
O momento tS propício pua investir em qualidade. O ~ Srs. Senadores. raras vezeS a tclevisiciierá mOstrado docw::Õ.enprio Ptesidente da República. Dr. Fcmando Henrique Cardoso, to tãO. forte no seu conteúdo e atual na. sua mensagein. quantQ o
anunciou que seu governo deverá manter e aprimorar o Progra- que foi exibido pela Rede Globo. no espaço do Globo Rep6rma Btuileiro de Qualidade e Produtividade. Sua Excelêo~ ter da última sexta-feira. A insanidade do trAnsito nas gr:udes
destacou. tamb&n. que o Estado e a iniciativa priVada devem cidãdes. com suas seqaclas dramáticas para as vítimas e suas
agir de forma harmôDica e integrada. ficando o governo respoo- faalilW. mereCeU Uma abOrdagem de choque para mOstrar que
sável,.Pda coordeoaçlo e a.rú.cula?o desSe esfotÇõ conjU.otl).
esse fenômeno doloroso existe. é real e precisa ser olhado de
E interessante observar, Sr. Presidente. Srs. S'cnadores. frente. com a urgência que sua gravidade requer. O programa
que a busca da qualidade nio implica inversões maciças de ca- deixou clara uma demlncia de anestesia e de impotência. envolpital. A competitividade pode exigir investimentos em teenolo- vendO paiS, atitoridaàeS e a lei.
gia. mas pode também ser alcançada com modificações nos
A produção concentrou as preocupações do programa nos
processos c si~ produtivos. Para. isso não se exigem inves- efeitos das corridas vcrtigixiosas que ocorrem na.s ruas Cstreitas
timentos gigantescos. mas mudanças na mentalidade empresa- de bailros perif6ricos. das grandes cidades~ sobretudo em Sio
rial, coD$Cien.tizaçio dos objetivos, melhor aproveitamento dos PaUlO. SiÕ oS "pegas", os ''rachas" dos Unais de semana. em
recursos humanos e compromisso de todos: com o tesultado- a que jovens da classe média matam e ~ matam compulsivamenser alcançado.
··
te, sob a influência da busca frenética de afu:maç:ão pessoal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. a indóstria brasileira ba- sob a dominação irresistível de suas angústía.s e, mais gr&ve.
teu um recorde histórico em dezembro óltimo, que foi alar- sob a escravicüo de seus reflexos ao domínio da bebida. As
deado, com toda justiça. pelos meios de comunicação de conseqúênciu foram desnudadas por- um modelo de jornalismo
nosso País.. Naquele período. regístrou·se um crescimento de de gra.Dde sensibilidade social, que deve fazer escola como ser·
17,2% em relaçio a dezembro de 1993, um desempenho que viço de reeducação.
superou os melhores resultados obtidos na é~ do Plano
Às famílias n.ãda reSta sen!lo chorar suas perdas. Aos IDJ·
Cruzado. O Plano Rc;al. de fato. foi decisivo para que se ai- tilados que sobreviveram fica a berança de um futuro arrepcmcançasse essa marca; mas. certamente, o aumento da produti- dido sem volta. Aos atropelados, vítimas inocentes: e
vidade deu sua contribuição. com reflexoS signincativos no desprotegidas. se não foram levadas pela morte, nio sobn. senosso Produto Intemo Bruto. Há 3 anos •. tínhamos somente quer a esperança- das indcniz.ações materiais. A Justiça é lenta.
18 empresas certificadas: boje, são 456. e as projeções indi- a legislação do trinsito e-velba e generosa para o crime, e os ucam que, no ano de 1997. chegaremos em torno de 6 mil em~ sassinos continuam matando impunemente. A sociedade brasipresas com esse certificado.
leira não pode permanecer insensível. Infelizmente, não bá. uma
Ao parabenizar o Govemo, os empresários e os setores da ·soluçio mágica para colocar um basta nos boti"O[Cs desse drama
sociedade brasileira pelo salto de qualidade no nosso sistema social moderno. Mas não bi como negar-nos a ter pelo menos
produtivo. quero fazer menção especial ao trabalho desenvolvi- as vontades cultural e política. Não podemos nos curvar aos ardo pela Confederação Nacional da Indústria. boje presidida gumeotos de acomodaçio e dos chavões:. A policia está desapapelo empresário Mhio Amato. Quero pãrabeoizar, também. o relhada .... A rebeldia da juvenlUde é um fenômeno indomável. O
atual Governador do Estado de Sergipe. Dr. Albano Franco - consumo de bebidas alcoólicas é livre. Tudo isso é vetdade,
com quem convivemos batmooiosamente por tanto tempoJlCSlCf mas nada disso coosola. Dem conige.
pleário do
FederaL pelo meritório trabalho que desenA Red~ Globo ouviu criminosos dissimulados. ouvi~ devolveu na CNI nos últLnos 14 anos. Ao licenciar-se da piesi~ legados, ouviu técnicos de lninsito, ouviu representações sodênciadaentidadeparagovemaroEstadodeSergipc:.queosu&a- ciais de pedestres. oUviu autores-vítimas- dos delitos, ouviu
gounasumas:,leVãoGovemador,empresúi.oelíderclassistaAl- cbefesdefamíliainCOÍlformados c ouviu populares que se dibano FiaDco a certeza de ter âe:seuvolvido uma gestão proficua.. vertem eom o risco das competiÇões uaassinas do& íms
=~indiscutíveisemfavordaindústriae~socicdade de semana. Na média das contribuições daqueles que que- tem de verdade uma soluÇio, foram registradas tcodtncias
(JoSé Samoy)- NiQ
mais Ol2do- que variam _ela "'cducaçio culturall &llll'liaçio dos rigores da lei. passando por uma ílSC&lizaçio que nlo cU upa·
IeS inscritos. Pergunto ao Senador Jos6 Eduanlo Dutra., que foi
ço às descUlpas de sempre para a impunidade. Foi um
chamado e estaVa ausente, se deseja ocupar o microfone oeste documento sério e eoosistente de uma empresa jomallstimomento. (Pausa)
ca que está cumprindo a sua parte na prcoeupaçio supletiO SR.. MAURO r.DRANDA _Sr. Presidente, peço a pala· va de alertar os agentes sociais, aí inC:luiDdo o Govemo
nos seus tris niveis.
vra pela. ordem.
IsSo não é surpresi-para que.ui acompanha o jomalis0 SR. PRESIDENTE (José Samey}- Antes de coacecler mo de serviço da Rede Globo aqui em BrasUia. onde a
a palavra ao Senador Mauro Miranda, peço a atcnçio de todos voz do repórter Alexandre Garcia estabeleceu uma tribuna
os Srs. Senadores para a Ordem do Dia de hoje, em que coosta, solitiria para denunciar os desmandos histE:ricos -do volanà página S. a agenda anunciada pela Presidência, no sentido de te. numa cidade cuja concepçio abriu espaços para a livre
que todas as matúias pendentes de VOiaçio e que estão na circulação. sem os traUmas dos engarrafamentos. sem as tenMesa já figuram na Ordem do Dia., em um planejamento até a ções dos avanços metro-•·me.tro, que é a caracteristi~ das
próxima semana. Essas matérias deverão ser votadas até o pró- metrópoles congestionadas. Urge romper com a acefalia da
ximo dia 13.
acomodaçiq, integrar mais vozes, incorporar os formadores
Tem a palavra 6 Senador Mauro Minm.da.
de opiniio. pressionar as autoridades, levar o euino do trin-
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sito ls escolas. promover campiDhas. escandalizar mensaSrs. Senadores. deixei para o rmal o alerta que Dlo dirigens de impacto. moralizar a concessio de carteiras ·c jo ao póblico. mas a esta Casa. E volto ao Globo Repórter
ampliar a responsa.bilidade dos

pai:s~ Pcssoalmezd:~

eu teria

da última sexta-feira para lembrar uma das questões em que
mais insistiram entrevistadores e entrevistados. Ttata-se da
aprovaçio do novo C6digo Nacional de Tdnsito. que 6 tarefa espeelf"~Ca. particular e indelegável do Senado Federal. j!
que cumpriu o periodo de tramitação na Câmua dos Deputa·
dos e est4 ~ espera. de nossa vontade política.. Nlo me cabe.
interessados do setor privado, com ou sem privatizaçlo das nesta r4pida intervem.çlo. buscar detalhes pua justificar a
rodovias, um papel importante de escluecimeDto.. Attevo-mc prem&lcia de uma atitude polltica da CAmara. Alta, já. que o
a lançar a id6ia dos "MonUDlCDI:os da Dor'', ou seja, a exibi- tema foi exaustivamente consumido em c:onsultas e debates.
çio das carcaças de ve[culos sinistudos nos eixos rodovii.- prometendo uma eficaz modemizaçlo nos costumes, DA fisrios. para que a trag&iia fale mais forte que u multas. As calização e na criaçio do instromentos de proteçio h víti·
estruturas metil.icu levantaclu sobre o leito. ou DaJ laterais mas do trinsito..
das rodovias. para mostrar o avesso da vida. seriam um grito
Como homem e como engenheiro que trouxe de suas
cortmte contra o abuso. Reconheço na pmpolta uma c:oncc.oriseos histórica p!OOCUpaçio com a ire& de transportes Dio
sio 1 morbidez. mas retirar este cêmit&io "elo sil&ncio e
me permito o direito de remmciar a essas raízes. Peço licenexpô-lo corajosamente seria um jornal falado de sintonia ob-ça ao Senado< Jider Barbalho, Llder do meu Partido e da
rigatória.
Bancada majorithia nesta Casa. pala auxiliar na articulaçio
polftica que leve 1 aprovaçlo desta leL Peço ao Senador Iris
A esta c::u:npaaha poderiam aderir u seguradoras, as en- Rezende. cujo prestígio foi decisivo para Que eu chegasse a
tidades de serviço como o TouriJI& e o Automóvel Clube, as esta Casa. para que tamiXm me auxilie Desta tarcfL E apelo
montadoras, os DETRANs. a Policia Rodoviúia e as traus- ao Presidente desta Casa~ o eminente Senador J'os6 Sarney,
portadoras colctivu e de cargas. Além das vitimai tociais:, pua que nlo falte à sensibilidade testada no exercício da
nio há como fgnonr as vítimas cconbmicu dene triDie so- Presi~ncia da Repllblica e promova. com o poder que lhe 6
bre rodas. Os prejuizos para empresu in4ividuais e para o delegado pelo ~o. a ripida tramitaçio do Código Naciopaís crescem enormemente. em proporçlo geOm.~triea. As es- nal de Tdnsito. Estendo o pedido a todos os meus pares e a
truturas hospitalares, em crise, sio ouba fac:e dessa questlo eles acrescento o meu apelo à tolerlncia. pois pretendo fazer
dolorosa, desse si16ucio ensurdecedor. JU. um extcuso perf"d desta cauca & minha Diissio de todos os dias. até que seja ende causas e efeitos nesse tema que tento levar i reflexlo de caminhada à sançlo do Executivo.
meus pares e i opiniio póblica de meu Pafs. Ele se projeta
Era o que tinha a dizer.
em várias direções. Ele vem da crise de identidade da juvenMuito obrigado.
tude. Vem do inteuso crescimento vegetativo da frota ciratlanie. Vem da crise ccon&micã que levoa l destruiçlo da
malha rodoviáriL Vem da obsolesdncia du alternativas de
O SR. PRESIDEN'IE (1os6 Samey) - A Presid!nc:ia encatramport:c pesado, com o abandono da fenovia como inst.ru- minhará 1 Comissio competente, ene&IR:p.da de exame do
mento barato de carga. Vem do empobrecimento da popula- ":6digo de T~to. o apelo de V.Ex' DO sentido da dpida
ção, em boa parte IDOillada sobre velcdlos som condições tramitaçio da matma na Casa.
Os Srs. Senad=s ji podem registtar a presença na Casa
múiimas de tltfcgo. Vem da velocidade de horirios pala o
tnmsporte de lotiJla distincia dos pmdutoo poroelveil. Vem atnv6s do ponto eletr&ico. (Pausa)
da cuEDGia de bolmçu para f"lSCalizor o uro üwloquàdo elos
O SR. PRESIDEN'IE (José Samey)- Na preoente sessio
leitos ferroviáriOJ. Vem da corrupçio que aqui c ali a imprensa levanta contra a adm.inistra.çio dos DETR.ANs. Vem tem:rinou o prazo pua apresentaçlo de emendas aos Projetas
daimpunidadcqueprotegeeestimulaoscriminosos.. Vemdanos- de Resoluçio n.. 19 e 20, de 1995.
saiDdiferença,sobretudo.NiopodemospcrmmcccriDifereutes.
<n projetas Dlo receberaJr. emendas e serio remetidos ao
particulannente quancfo. o Govemo do Praidente Femando
Henrique Cardoso mosj:n. sinais visfveis de imediato cmsci- exame das Comissões de Constituiçio.lustiça e Gd•d•nie e Dimento eeoaômico, com rf.pidos efeitos na demanda iDdivi- moa.
dual de vdcolos c no fluxo rodovihio de cargas. Fato
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Presentes na Casa
auspicioso. mas nio menos dramitico para as nossas preocupações. no particular, 6 o advento do Mereosul. com todas as 36 Sn. Senadores.
Nada mais havendo a tratar. a Presid~ vai encerrar
suas expectativas de movimentação rodoviúia entre os paises envolvidos nesse mercado comum, penetrando nos seus os trabalhos. designando para a sessio ordiD.úia de amanhi
a seguinte
mais longfquos interiores.

pouco a incluir &0$ apelos que foram divulgados pela Rede
Globo. Ainda assim, numa OODIZIÕIIiçio mais pessoal, sostaria de levar ao Govemo. e pretendo f~lo. uma proposta de
ocupar seus espaços :institucionais na mfdia com mensagens
educativas das vitimas diretas e de seus pai&. E su,geri:r aos
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ORDEM DO DIA
1
.~
EMENDA DA CÃMARA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N° 30, DE 1991
~Votação,

em turno único, da Emenda da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 30, de 1991 (n° 3.107/92, naquela
Casa), de autori3; do Senador Maurício Corrêa, que regulamenta a
profissão de Ortoptista e dá outras providências, tendo
Parecer favorâvel, proferido em Plenário, em substituição
à Comis$ de Assuntos Sociais, Relator: Senador Ronaldo
_Aragão.
2
PROJETO. DE LEI DA CÂMARA No 24, DE 1992'
~

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
24, de' 1992 (n° 5.305/90, na Casa de origem), que dispõe sobre
termos g as condições com que serão conferidos o título de
domínio e a ·concessão de uso nos programas de reforma agrária,
tendo
Parecer favorável, sob n° 82, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Econômicos .

.3
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 216, DE 1993
A

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
216, de 1993 (n° 3.569/93, na Casa de origem), que dispõe sobre
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o trabalho, o estudo e a reintegração social do condenado e dá
outras providências, tendo

Parecer sob n° 231, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável, com emenda n° 1-CAS,
que apresenta.
4
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 18, DE 1994.
A

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
18, de 1994 (n° 151/91, na Casa de origem), que altera o art. 629
da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
-Parecer favoráyel, sob n° 288, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
5
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 19, DE 1994
A

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no
19, de 1994 (n° 156/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
restrlção.ao uso de fomo em recintos fechados de uso público, em
veículos de transporte coletivo e dá outras providências, tendo

Parecer favorável, sob n° 287, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 118, DE 1994

Votação, em turno úaico, do Projeto de Lei da Câmara n°
118, de 1994 (n° 3.692/93, na Casa de origem), que dispõe sobre
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a obrigatoriedade de realização do exame DNA na rede
hospitalar pública, tendo
Parecer favorável, sob n° 319, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
7
REQUERIMENTO No 184, DE 1995

Votação, em turno .único, do Requerimento n° 184, de
1995 , do . Senador Edison Lobão, solicitando, nos termos
regimentais, a criação de uma comissão temporária, constituída
de nove membros e nove suplentes, para no prazo de noventa dias
aprofundar estudos e conclusões em torno da oport.unillade e da
locali=ação de uma nova refinaria da Petrobrás S.A., no Nordeste
brasileiro.
8
REQUERIMENTO No 201, DE 1995
--

-

""7

. Votação, em .turno único, do Requerimento n° 201, de
1995, · do Senador Lúcio Alcântara,- solicitando, nos termos
regimentais, a criação de comissão temporária interna com o fim
de elaborar· e apresentar projeto de resolução reformando o
Regimento Inte:no.
9
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 150, DE 1992
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 150, de 1992 (n° 3.217/92, na Casa de origem), que proíbe à
entrada e a navegação de embarcações com carga de plutónio ou
resíduos radioativos no mar- territorial e na zona económica
exclusiva brasileira, tendo·
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Parecer, sob n° 254, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, nos termos de
substitutivo que apresenta.
(Dependendo de votação do Requerimento n° 235, de
1995)
10
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 20, DE 1993
Discussão, em turno. único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 20, ·de 1993 (n° 1.439/88; na Casa de origem), que dá
prioridade à concessão de canais de · emissoras às entidades
educacionais, tendo
·Parecer, sob n°_ 211, de 1993, da Comissão
- de Educação, favorável nos termos de substitutivo que
oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CA~ARA No 22, DE 1993
•

A

Discussão, em turno único, d~ Projeto de Lei da Câmara
n° 72, de 1993 (n° 2.528/89, na Casa de origem), que dá nova
redação ·ao art. 3° do Decreto-lei n° 2.472, de 1° de setembro de
1988, que "altera disposições da legislação aduaneira,
consubstanciada no Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de
1966, e dá OJ.ttras providências", tendo.
Parecer, sob n° 94, de 1994, da Comissão
-de Assuntos Econômicos, favorável com as emendas de
redação de n°s I a 3 que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 129, DE 1993
A

Discussão, em iurno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 129, de· 1993 (n° 4.499/89, na Casa de origem), que institui o
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piso salarial, dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros
e determina outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n° 195, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece.
13
~ROJETO DE LEI DA CAMARA N° 141, DE 1993'
A

Discussão, em .turnq único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 141, de 1993 (n° 1.719/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial .dos
técnicos e atL"Ci!iares de ~nfermagem e determina outras
providências, tendo .
Parecer sob no .278, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorãvel, ao Projeto nos termos de
substitutivo que apresenta.
14 .
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 144, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 144, de 1993 (n° 2.579/92, n_a Casa de origem), que sujeita as
empresas pi:tblicas às normas de elaboração e publicaÇão das
demonstrações financeiras de que trata a Lei n° 6. 404, de 15 de
dezembro de 1976 tendo
Parecer • ..vorável, sob n° 83, de 1994, da Comissão
-de A· .. untos Econômicos.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 183, DE 1993
Discussão, em turno _único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 183, de· 1993 (n° 1.370/91, na Casa de origem), que dá nova
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redação ao art. 14 da Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991, que
"estabelece regras para a desinde:xação da economia e dá outras
providências'~ tendo
Parecer favorável, sob n° 518, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
16
.PROJETO DE LEi DA CÂMARA No 206, DE 1993"
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 206. de 1993 (n° 478/91, na Casa de origem), que altera o art.
472 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer sob n° 279, de 1994, da Comissão
·- de Assuntos Sociais, favorãvel ao Projeto, nos termos de
substitutivo que apres~nta.
17
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 227, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 227, de 1993 (n° 1.140/91, na Casa de origem), que veda a
de_stinação de recursos e auxílios públicos que especifica, tendo
P"arecer favorável, sob n° 92, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
A

A Presidência designa para a ·Ordem do Dia da
sessão ordinária, a realizar-se amanhã, às catorze horas e
trinta minutos, as matérias constantes da pauta de hoje e

mais: - Projetos de Lei da Câmara n°s 20, 22, 1/.9, 141,
144, i83, 20&, 216 e 227, de 1993; 18, 19 e 118, de 1994;
e
-Requerimentos n°s 184 e 201, de 1995.
o SR. PRESIDEN'IE (José Samey)- Está en=r.ida a sessão.
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Ata da 12a Sessão, em 7 de março de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Levy Dias e Ney Suassuna.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES,
Adcmir Andrade - Alllooio Magalhães - AmaDo Valiada.
,.. - ArliDdo Porto - Anur da Távola - Belli Vens - Bemmlo
Cabnl- Carlos lleza:m- Carlos Patroc!nio- Carlos W"tlsoo- Ca·
sildo MaldaDa- Couti:cho Jorge - Edison Loblo - Élcio Álvares - Emília Fernandes - Epiticio Cafelcim - Eroandcs Amorim- Esperidilo Amin - Femaudo lle7.emo- Flaviano MeloFranccliDo Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Ger:son Camata- Gilberto Mirmda- Gilvam Borges- Guilbe:mJ.e"Palmei"'- Hugo Napoleio- Humberto Lucena - íris Rezendc -Iadcr
llaibolho -Ieffezsoo PelOS -Joio I'Dnça -Ioio ReciJa- Joel de
Hollanda- Jcmas Pinheiro- Josapllat Marillho- Jos6 Agripino1056 Alves- J056 Anuda- J056 Bianco- J056 Dutta- J056Ig-

Dácio - Jos6 Samey - J61io Campo.. - Jwna Marise - Louro
Campos- Leomor Quintanilha- Levy rn..- Lucldio PortelaLúcio Alcãntan.- Lúdio Coelho- Luiz Alberto- Marina Silva
- Mauro Miranda - Nabor Jo!nior - Ney Suassuna - Odacir

b) oa Comissão de Relações Exte:ric:res e Defesa Nacioaal:
indicação do Senador Joel de Hollanda, como Titular;
c) na Comissilo de Selviçoo de Infra.Esttutut1< desligsmmto do Senador Joel de HoUanda. como Titular.
Atenciosamente. Senador Hugo Napoleão. Udcrdo Pf1..

O SR. PRESIDENTE (1056 Samey)- O expediento

vai ã publicação.

lido

·

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 1° Secretá.ri.o
em exercício, Sr. Ney Su.assun.a.

É üdo o seguinte:
REQUERIMENTO N" 236, DE 1!195
Senhor ~sidente,
Requeiro nos tctmos do art. 50, parágmfo
da CoostibJição Feder.U e do art. 216 do Regimeltto lntm>o do Senado Fede-

z».

mi, sejam solicitadas à Fundação Nacional da Sa6de, -.65 do
Senhor Ministro da Saúde. as seguintes inf~
- Qual o resultado da auditoria realizada na Regialal da

Soams- Ono~ Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Si· Fundação Nacional da Saúde em Roraima. pua apurar dcot1'Útv!jas
desvio de verbas e má administraçio?
mon- Ramez Tcbet- Renan Calheiros- Roberto F~eire - Ro- de cOIIUpção.
Enviar cópia da. referida. audil.oria. - --berto Requiio- RomeroJucá- Romeu Tuma ~ Sebosliio~ocb·
- Quais as providêacias adotadas para resolver a questão?
Sérgio Machado- Teot&io Vilela- Valmir Campelo- Vilsoo

JusSilicação

K!eÍmlbing- Waldeck_omelas•.
O

sit. PRESIDENTE (José Samey)- A

lisla de~

acusa o <Xlliip3l<cimento de 74 Srs, Senado=. Havendo número
regimental, declare aberta a sessão.
Sob a protcçio de Deus. iniciamos nossos trabalbos.

O Sr. 1° Seaetmo em exercício~ Sr. Ney Sua$SUDB. procedezá lleitura ""' Expedieole.
É1ido o seguinte:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N" 74, de 1995 (n• 212/95, na oDgem.), de 17 do axrentc,
coqmnjcando o IflCCbimento da Mensagem CN n° 44195. atn.vés
da qual meaminha exemplar do Relalório Fmal da Comissio Par.
lam<a!arde ID:plérito deslinada a examinar a siluaçio dosetodar~
ma,.,!nriro.

•

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O E:lpediento lido
vai ii jXJblicaçio.
Sobre a Mesa. Oficio que será lido pelo Sr. l 0 Sec:retúio em

Pesam sobre a Regional da Fundação Nacional da Saúde de
Roraima. graves de.núocias de conupção.. ~ de verbas e má
administração.
Para apuração dos fatos apontados, foi detaminada pelo
Ministé-Ro da Saúde uma auditoria naquela RegioDal.. que ji foi ul-

timada.

.

O Senado Fedetal deve tomar coDll~& remhado da
referida auditoria e as providências acbtadas para soluciolla:r a
questão.

--

Sala das Sessões. cm 7 de maiÇO de 1995- Senado< RomeroJucá.
À Comissão DiretoTO.
O SR. PRESIDENTE (,1056 Samey)- O ""l''.,.;..wrolido
será despachado l Mesa para dccisio. nos termos do iDciso m do
art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (J056 Sarney)- A Presíclo!ncia recebeu do Tribuoal de Conlas da Unilio, atondendo ao clispostonoart.
71, § 4° da Constituição. o ri:lat6rio das atividades daquela Corte

referente ao quarto trimestre de 1994.
A matéria será despaclJada à Comissão de Assuntos - .
mic.os. para conhecimento.
'
exercício. Sr. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presid&>cia c:o- munica à Casa que. a partir de boje. o Diilrio do Coagrc:t;.m. que
É lido o seguinte:
se encontrava atmsado vinte e cinco dias. passa a ciicull:r diariaBzasília. 6 de man;o de 1995. mente.
OF N" 206/95-GLPFL
A edição de hoje .i' se enoontta 1 aispoliçio doa Srs. Sena·
Senhor Presidente,
dores.
Solicito sejam feitas substituições dos membros do PfL nas
Passa-se à lisla de ondoles.
Concedo a paiaV11L ao nobre Senador Joel de Hollanda.
Comissões Permanentes, conforme abaixo indicado:
a) na Comissão de Educação: desligamento do Senador (Pausa)
Concedo a palaYia ao nobre Senador EmaDacs Amcrim.
J~ Agripino. como Suplente;
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(Pausa)
Concedo a palaVlllao nobte Senada-JO<é Eduardo Duoa.
v. ma~ de vinte minutes, oa fODD& regimental.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Proamcia o
seguinte discurso. Sem IeVisio do orada.)- Sr. Px<sideote, 51's e
Sxs. Senadores. aa <Xllldiçio de Pulameatar de primeiro DWlCialo
DeSta Cua. tomei c:oohccimento, wavés de publicaçio do CEDESEN. da existlncia de um á-gio de _..,loçiodo Seaado FedemlnacidadedoRio de Janeiro, do opoioàCoD!isdoDimom elesla c..a !WJUOle Esrado. &np..end<u-me • e>tisr&lcia desse á-gio.
uma vez queji sio deooaidos 35 """"da lmiSferéDcia da Capiral
do Rio de Janeiro pora
o que, à primeim vista. pod<ria dar
a imp:easlo de que ele é totalmente
No enlaJll'o. Dlo ~is emitir jorzD de valor sem obter i:nfOI'~
mações da Mesa Dirdon. sobre a necessidade ou nio da existeocia.
desse á-gio .. cidade do Rio de Janeiro.

s..srua.

....,.,..sárlo.

M'5" de 1995

Rio do Janeiro, a CODJOÇa1' pelo Mínistro da F=ada. que pratica·
meme despachava naquela cidade.. Daí ter-se originado a aiaçio
de um setor de maJIUtençio no Rio de Janeiro e o cllieito a uma

passagem - no meu caso, Podo Alegre-Rio-Brasília -, porque a
maioria dos assunros relacionados com o Govemo Fede:al eram
IeSOlvidos no Rio de Janeiro. S6 que isso passou. Aquele serviço.
que foi importante c necessário, 6 coisa do passado. Sinceramente,
lail1bém não entendo a existência daqucJa Repmscuc.açio no Rio
de Janeiro. ~entam alguns que uma das IUães era a assessoria que se ptestava. ao Senador que viajlv& pala o exterior, na hcn
do embanjue e do desemlxuque. Mas, agom, até o emlxuque pam
o cxtericr é feito em Sio Paulo. O prlamentar ou qualquer graode
enqxedrio que viaja pa:a o extcricr pn:fe~e embarcarcmSio Paulo do que no Rio de Janeiro. V. Ex• tem mzio. aio~ por~e termos uma passagem cidade de origem-Rio de Janeiro-Brasília. porque nio temos mais o que fazer no Rio de Janeiro, nem há mais mzão de existir todo aquele serviço e toda aquela estmllml do Sena·
do Fedetal .oo Rio de Janeiro. Dlllanle muito tempo, exerceu um
papel futvlamen«•l porque o Senador, pam tmbaihtr pelo seu Estado, pmcisava ir vúias vezes ao Rio de Jmeiro, pcxque I' é que
esrava o Banoo do Brasil, o MiWstro da Fazeoda. ele. Asam, nio
tem mais nada no Rio de Janeiro. No final da Legislalma pusad&,
fo.IDO$ .$1JIJRCDdidos com uma proposta da Mesa de criar cargos
oovos aa R~ do Rio do Janeiro. Ninguém enleodeu.
Não sei oem se foi votado. mas o Senador Esperldião A.min:, o Senador Josapbat Marioho c eu tentamos evitar que .&IJlelc projeto
fosse votado, porque não havia mzio pua isso. V. Ex• levama o
problema numa hc:n opomma. Tcoho certeza de que o I'Iesidette
JO<é Samey e DÓS, rambém- pcxque esta deverá ser uma decisão
do Plenário do Seaado Fedem! como um todo -. llio telDOS por
que manter no Rio de Janeiro um enorme setor. o chamado ''Sena, diDho", com cancs oficiais, etc.. que aio tem oeohuma lUio de
sea-. ~jdatizo..me desde j6 com v. ex• c anrecipo a minha posição
pessoal a respeiro do assuntD.

Como a Mesa Ditercn., ~ememe, nomeou Comissio
Especial pora apresentar sugeoliles poro a melboria do fimciooa.
memo adminisa:uivo desta CISa, estou c:ncunjnh•ndo, hoje. um
'"'!'rrim<D'<> i Mea solicilmdo infmuaçiles som. o referido 6r·
gio: quando foi criado. qual a llOI'IDI. que o a::iou, quais sio os serviços prestados, a locali"yio, quantos fimcic::úrios do Scoado Fedem! e de oo,.. 6rgios eolio !orados..,.. 6!gio, qual é o boririo
de otendimmto, qual o torai e a especificaçio de gastos, enfim, infamações que-eu, puticulumeute, 11a condiçio de Seaador ~
c:án-elcilo, OODSidero impcrtm.tes pua que possa emitir um
do valo< e apresentar uma minuta do projeto de =oluçio i Mesa
Dimora JrOPODdo a extiDção da Rqnoentaçio do Seaado na cidade do Rio de Janeiro.
Eo.lelldo que no IllOIJlCUo em que a imagem do OmgtCSSO
Nacicmal passa po< séJ;ios desgastes junto à opizrlio puôlica. é im·
pmscindivcl que haja tnDspiit!neia e absoluta consonâocia dos
atos.~tiv?' do P~ !-"sislativo ~os pén~ coostib'II"1C"fWS de legalidade. Jcgitinriclade; mcnlidadc e o • n mmade
O Sr.NcyS.........,..- V.Ex"meooncedewnapute,Por esras lliZlles, estou cucamiDhmdo, boje, este IOqDeri·
mettolMcsa.
Senadar:?
Õ SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- AgJ:adeço o aparte do
O Sr. Pedro Simon-Couc<de-me V. Ex"umapcte. DObre
Senador?
•
nobre SeQadol' Pedro Simon e coucedo o aparte ao DObn: Senador
· Ó SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Coocedo um apute NoySuassuna.
O Sr. Ncy s.........,- Eu queria apenas rrmunicar, DObre
ao Senador: Pedro Simc.o.
O Sr. Pedro Slmoa - Ca!sidem muito ÍDipOrlllllleo roquo- Senador, que desde que a Mesa criou a c:omissio, que será amaDhi
rimcnto aprese:o.~ por V. Ex- e avalio como muito opodUDO, instalada. pua propor e m:ober sugestões pua ..rom.as no SeiJa.
como bem diz V. Ex", que o Px<sideote JO<é Samey tenba desigoa· do Federal. apm:entei ao 5<mdor Reuan Caibeiros a sugeslio nio
via Rio de Jmeiro, como a da e>ttioçio
do uma comissio que, DO Senado Fedem!, mcami!lbe todos os as- só do CXldo da suntos que es1io .....&> debotidos DO ~ Nacicoai e 110 Se- grndativa da R-taçlio do Senado DO Rio de Jmeiro.liu que.
nado. c..io rambém quep debate Jl"lPPS'' por V. Ex" a Z<Speilo ria infoanar a V. Ex" que essa modidajl havia sido tomada, nio a
dessa ma1&ia ~ DI"'"8Súio Repue V. &• que ÇR5CD"'mos uma extinção pura c simples, mas a extinção pdativa, uma vez que seria iD.jlsto cx.tiuguir quando existem n:uitos ftmr:::ioamos que estio
propoota que está.....&> po.ra em VOiaçio. ~=dizer que o J>n:..
sidente JO<é Samey vem qjndo com mWia compeliocia;e o feJi. prestes a se aposentar, faltmdo-Ihcs apeoas dois &DOS pu:a a apocito por isso- inclusive teDbo dito isso public:ameDte -. pela ma- sentadoria.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Agmdeço o aparte de
neüa dinlmK:a com que está poodo em Fdtiea uma nova =lidado
V. Ex". Eu queria n:gistr.lrque, pam fumar uma posição a Z<Speilo
110 Senado e oo Coosresso Naciomi. Pelo D05SO projeto de =oJu.
que tezlba.
çlo em tmmjt•çio. DÓS DOS :mnnjtiaJDOS mensabnttlfe, uma vez do mérito da extinção ou não desse órpo, é
mos todas as: informações :mlativas a esse ótgio, que elas sejam do
poE" m&, numa scssio cxdiDAria. a portas fecpadas. cem os 81 S:rs:.
SenJdcxu, pala deçidjnnm sobre lUdo O cp-e vai acoateccr" DO m!s eoobec:imeulo de todos os Senadon:s.
Actodilo. pelas llWlifestações dos Seaadon:s Pedro Simoo e
seguinte, a começar pela piDta. Nós llOS m'nitf•nvc. ~emplo.
asam, no final d e - . e Iist.II!mloo oo projeloo a semn votados Ney Suassuna, ser oecossmo que todos os membros desta Casa fe.
no ml:s do abril, o nJ.,Urio, etc. Nessa reuniões. smgiria o de-- obam essas infOIDIIÇÕCS em mios, parti<:ulmnellle as refen:n... a
bito sobre essa matá:ia a que V. Ex• ao refem. A Reprelelltaçlo do gastos. pom que o Seaado Fedem! possa tomar a decisio mais
SeDado DO Rio de Janeiro....,.., cem a vinda do
Na. acertada a IeSpCito desse assunto. Por isso, espero que u iDfoanaeiooal pua Bmdlia. quiJido da illaullll"ÇÇo da cidade. Na =lida· ções solicitadas no :requerimeDlo que vou fCX'lt!lliD:r sejlm envia·
•
de. veio o Presideaite..JusceliDO K.ubitschek., mas os ~ mais das o mais ~e possível. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (JO<é Samey) - As infamações soimporlantes da miquina administrativa do Esrado COIIlinuamn oo
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licitadas por v.&· sctio ~Quero COIIIUIUc:ar à Casa, principalinente ao SÕnador Pedro
Simon. que liata1 do assunto DO seu aparte, que a sugestio, no que
se refere a rnlkanoos sessões plenárias administtativas., será levada a efeito pela Mesa. Estamos organizando uma pauta nesse sentido.
Quanto ao planejamenlo dos nossos lrabalhos, já se encon·
tra feito. V. Ex- eDCOat:l'ari. incluídos na Ordem do Dia de hoje, todos os projetas que estão prontos na Mesa. NCDbum projeto existenle na Mesa do Senado pm;a votaçio esti sem inclusão aa Ordem
do Dia. Por outro lado,. quero p:noyar à Casa a infcnmação de que
o Dlhio do Congnso. que se encontiava acmsado cerca de 25
dias, a partir de hoje estatá circulaDdo diariamente, para coohecimemo dos Srs. Sc:nadoms. com todas as nossas matérias em vota-

ANDE- 50% pai3 cada um, DOS diz o texto da mcosagem. Na rca.udade, não 6 assim, porque cómo a ANDE detém 50% das ações
da binacional ltaipu. na =~idade, fica """' 75% do deságio, e
cabe ao Btasil. pelo estranho acordo que foi empu:aado ao Congresso Naciooal até agora. o pagamento da couetagcm de compra
-dos títulos até 10%. segundo estabelece a medida provisória.
Não podemos mais aceitar esse tipo de medida c~ fu:oda.
mentalmente. não podemos aceitar mais medidas sem exposiçio
de motivos, sem urgência e sem tclevância..
O Minist6rio da Fuenda iDfarmou-me, em meu gabiDete,
por intennédio de seus assessores e de uma maneim infoanal. que
aU: agora esse negócio tinha sido tesolvido DO valor de US$ 1 milhlo. No entaDto, procuiaDdo iDformações denlm da llaipu bina·

çio e em tntmiiaçiO

bmsileiro o montante de US$ 18.5 milhões, que. após a distnõuj..
çio do deságio e dos custos de fmanciamento iDcoiridos. ..,.l!al
no pagamento de US$ 14,8 milhões, em fa!UiliS de "'"'lPa de
idêntico valor, como quitação pa:cia1 de saldos deveckns da llaipu junto ao Tesouro brasileiro. teDdo o desAgio sido distt:ibuido

Cooccdo a polavm ao Senado< Coutinho l"'l!e. (Pausa)
Cooccdo a palavn ao Senador Sebastião Rocba. (P""sa)
Conc:cckJ a p.lavra ao Senadcr JCDIS Pi:DJ;aeiro. (P.ausa)

Cooccdo a palavn ao Senado< Robetto Requiio.

ciom.l. cheguei 1 conclusio de que a ANDE e:a.tmp ao Tesano

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. l'rolluncia o ~ a ANDE- US$ 3.62 milhões- e o Tesouro bmsileiro- US$
discmso. Sem môsio do cxado<.)- Sr. Presidente, Sr's e 3,62 milhões. Os custos de financiamento assumidos pelo Tesouro
Srs. Seuadoles. ou acabamos com as mediclas provisórias ou elas bmsileiro foram de US$ 1.48 milhões.
acaboJio deficiüv~D~C~Xe com o Cougr=o Nacional
Essas medidas provis6rias.. da forma como sio pt: : ades
Aprofimdei estudos solxe a Medida Provisória que nos foi boje. fazem com "'e o Congresso Nacional aprove tna.t&ias das
~coma seguinte exposição de motivos:
quais não tem CCilbecimento. po:r:que nio temos tempo pam anali''Nos temiOS dt; art. 62 da ConstibJição Federal submeto. à sá-las nas comissões. e a ~riedade das exposições de motivos
elevada dehõençio de V.
acompmbado de exposição de escondem as razões verdadeira.s desse processo.
motivos doS& Ministro de Eslado da Fuenda, o texto da medida
Por isso, é impoxt.aDte que o Congresso ccmolide as emenprovis6ria.,,
das que modificam as medidas provisórias, feche ques:ão em relaA .exposiçio de motivos paticameate iocxistc e estabe1ece ção à mais indicada e ponha um fiiD dcfmitivo & esse processo, anque o Paraguai fica an.toriiado a pagar o C<XISUIDO de energia for· tes que nos tentem dissuadir com um decreto auto-regulamemadoc,
necido pela lWpu 1 ANDE com tftolos da dívida extema brasileira .que, como qualquer decreto. pode ser suspenso a qoaJquer moca:t!p"'dos no mercado sccnrvl6rio,
mento.
Procu:mi informações junlo ao Ministério da Fazenda e ~
· Além disso, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade pera
ecbi no meu gabinete um grupo de técnicos que tentou me conven- me dirigir ao Senador Pedro Simon e solicitar a S. Ex• que Dio
cer de que a opeaçio era exm:mame:ote interessaD.te para o Brasil, abra mão da CP! das Empreileir.ls, porque o pl'ClC<SSO do privatizo.
que amortizava pate da sua divida extema.
ção inco!pom. de fonna concrera. a possibilidade de as empreileiFui mais ftmdo no processo e coaclui que. no inicio da opc- "" adquirin:m einprosas po!bticas- po<exemp!o, usinas hi<hol6trimçõ<> d& Usini de !laipl, Bmsile Paraguai =obezam energia !!"'· cas - até agora superfanimdas. Penso que deve ser çmada sua
tuita das nove IU:lbinas iniciais. O BmW. poc meio de Fumas e participação no processo de ccnupção do Executivo e DO supc:áaELEI'ROSUL, sempe teve um cxmumo muito alto; o Paraguai tmamento das obras poíblicas.
Muita coisa deve ser coaigida neste Pais, pon que nio aca"'"''""'i• .. q,.c., """"' de 2% da cota dispooiveL cOmo nós,
neae pedodo~ cx•!Snmjmos um mJ:mero de megawatts-bon. ex· be tomaDdo foros de Pais folclórico. Imaginem se. em algum mo~ supeóor: ao do Pamguai. c:ompensamõs esse exmen<o. em dermminado Eslado do BlliSil, um baDco alxisse uma
cesso basilciro deiDndo de c:obnr da ANDE poc!gllaia dunmle agência cm uma assembléia legislativa. emprestasse diDhei:ro aos
um Jaqp pc:dodo em que ela openva <XIID caergia de ltaipu. Esse deputados - antecipando, por exemplo, dez salários mmslis - e
pcriodo, no enlmto, esú. chegando ao fim, e a ANDE, dessa for· aplicasse esse dinheiro com taxas de juo privilegiadas.. descod•n-~ :IDIJ1teVe o custo de soa ~ em 18 d6Iaies o megawar.tdo dos deputados tamb6m com taxas privilegiadas - po< serem
h - enquanto Fumas e ELEIROSUL pagavam 32 d61=s no mencnu do que as taxas de juro do:men:ado -. viabilizmdo. asBiasi1. Como o Pamgaai nio qiis mexer DO ~ inttmo de sua sim. uma poopan.ça para cada. um dos parlamentares! Estadamos,
~ provideacioo nma maneim de ser subsidiado pelo I!DsiL sem sombra de dúvida. diame da evidência de um processo de cornnma operaçio triaugu!ar em que a ANDE paga com tíbllos da di- rupção eleitoral. Esta Dão é uma bip6tese. O Estado é o Paraú., e o
vida extema compndos DO mercado WQ'!ncUrio de Nova Iorque~ e banco 6 o BAMERINDUS.
Precisamos par cobro à influência do capital fmanceiro, aos
Jtaipu.trmsfete esses títulos ao TCSOUIO Naciooal para amortizaçãc
de avais de emptÓSIÍDIOS dados allaipu e Ci>Jltraidos no mm:ado interesses em paralisar CPis e ao processo de desestatizaçio at6
que o Brasil passe definitivamente a limpo o processo expurgatóintemacicml. Vejam bem: temos ai um SIJbsídio claro.
Chio que, após uma c!i=ssio aprofimdada. pon evitar rio da ooaupção. que se iniciou com a cassaçio do ex-Presiclette
de li:mteil:a • manter o u.nqüilo fimc:ioDamento de llaipu. Femmdo Collor.
pndcd)!MI vetar eua modida provis6ria. ma ela veio fraudada,
Muito obrigado. Sr. Plesidente.
disfarçada. e o argamoato ..,......sfM pra o conveDChuenlo do
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A M<$a esclarece ao
~foiocullado at6
Senador Roberto Requião que, para evitar equfvocos dessa 1'13DUePumem. no ~to. os se:ohcxes: o titulo foi resgatado por za- como a cmenl.a não estar devidamente esclaiecida e CODil'aslar
52,S% do vala: do face. e o dcsigiq; Dlleado entre ltaipu e a com o texto da medida -,já havia defmido que. a partir de agom,
~te
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não ttamitaJá qualqu..- medida provisória, seDio depois ela publicação da exposição de motivos, o que não- vem oc:oacndo com al~
gumas medidas remetidas ao CotlgE=o NacioaaL Mlito obrigado

a V4Er.

Coocodo a pala""' i ilusll< Scoadon pelo Rio Gtmlde do
SuL EmiliaFcmandcs.
A SR' EMÍLIA FERNANDES (PTB·RS.I'romlncia o seguin., discmso.) - Sr. Presideute. Sts. Senadoles. i com grande
sarjs&çio e alegria que ü.ço uso da palavra nesta sessio, porque
celebamos amanhi uma das" datas que mais crescezam em imporlincia !laS dltimas dócacfas: o Dia IDI<maciooal ela Mulhec. Refuome especialmente a essa clara tio sigDifx:ariva.. expressando miDha
solidariedade a todas as mulhemi que lutam CliJiltm a c:liscri:mim.çio e , exploraçio e, jun<as. bu=m as soluções para os pves
problemas que envolvem as crianças. os jovens e os idosos neces-
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privilegiada instância da vida política nacional disposta a dar meu
testemunho de vida e coo.tribuir para euconttar as melhores soluções par.l os gmves problemas enficiUdos pelo País.
A sociedade gaúcha me hoarou cem a responsabilidad histórica de ser a primeira mulher do Estado do Rio Grande do Sul a
~e a se eleger para o Senado da República. E tudo o que
estiver ao meu alcance fazei pua couesjX)Dder à expectativa de
mudança depositada em minha candidatwa e. a partir do dia 1° de
fevereiro. em meu mandato.
As umas. na maioria dos Estados. demonstramm um pro-fundo desejo dos eleitores de ver o Senado Fedea.l mais póximo
de suas vidas, do cotidiano das coDlUDidades e. principalmeote.
mais comprometido com os iDtelesses populares. Apesar de considerar as cara.cterlsticas instinaciooais pcc:uiiarcs desta Casa. 6 pmciso incorporar os anseios e as contribuições de lOdos os segmentos sociais dispostos a participar do processo de CODStiUçlo DacioD&l. As mulhe:cs.. os trabalhadores urbanos e nnais. os professo-

sitados.
Mauif.......,., des1a forma. • todas .. compauhci=. o
apoio e a certeza de que. em um mundo como. este em que vive- ms, a juventude. os pequenos e m&fios empresírios e osllllis ammos. ODde a violincia i fato cotidimo, especialmen<e ~ os plos setorcs marginaliudos apos!uam ua ocupoçlo dcs., espaço.
mais pobres, temos que buscar a paz, a igualdade e o desenvolviÉ com esse espírito de reaovaçio emanado das umas que
memo. que sio construidos com 1ibc::rtladc e particip!Çio. A toma- ~lendo desenvolver meu mandato. com respeito e lealdade aos
da de cca"<'iêDcia dessa situação. nio 00 por parte das muDlcn::s. colegas de legislalura. aberta ao futtemo debate das idéias. mas
mas também dos hOIIXm, 6 um passo nec:essúio ao engajamento fiel à miDba CODSciêDcia c à miDba trajct6ria de vida c de lula.
na luta pela sua supezaçio, cm rosca do recoohecimento pático
Como mu1her, mãe e av6. invoco. partirulm:mem.e DCSl&
do que ddmqina a Caostituiçlo.
data- véspera de um ma tio especial. o Dia !Dcmacioaal ela MuNa cetteza de que, neste 8 de IllJlÇO, as D:llllhems de todo o lher-. o dimto à igualdade eDre os seres humanos. pua que a soBmsil e da miDba querida &oo.,im da paz. lá. )unto ao Uruguai, a ciedade em cozüunto atinja seus ideais de progJ%5$0 e justiça soexemplo de tmas outms do Jll1IDdo inteiro, estaião atentas e parti- ciaL Como integr:mle do grupo Mulher Livic e Consciente, que
cipmtes da camjnbada em prol da construção de uma sociedade reúne muB:Jeres bm.silei:ras e UlUguaias, defeodo a valorização da
mais igualitária forte e digna pua todos.
mulher no mercado de t:raba.lli.o, o respeito à condiçio feminina e o
Ciente de que as companheiros. e em especial as mulbetes fim de toda sorte de violência conter. as mulheres. O País certa~.
do """' Paltido, o PTB, estão jlUoo nessajomada. gostazfamos de 'meule será mais feliz de se viver quando inlegrar plenamente horeafumarque o espaço que conc,üstamos no Senado Fedmd é um mens e mulheres em todas as atividadcs sociais. polfticas, ecc:a6exemplo vivo da nossa disposição de luta. compromisso ccajoso e micas e laborais.
audaz. rujas Pjg.ims de uma uova história estamos s.t.jJ(iando a esComo profcsS<Xa de esoola plblica de pcrifCria, po< opçio,
=ver.
tenho compromisso com a qualif"JC&Çio do CDSÍDO fimdamentaL
Por isso, cmchunamos a todos para uuir esfOIÇOS, buscando coodiçai> cs~ para' ooos!ru13o da cidadania c da Naçio ;,.
auxilia< .. traDsfocnaçio da sociedade bolsileim c ela AmErica La- dcpendenlc e sobmula. E preciso Úllegmr a sociedade ~
tina -ainda lio exp!ondas. Vamos jlUoo l!llldar as oondiçõcs am- em um gmnde mutirio ávico pam superar o atuai estigio do cosi·
biemais, sociais c cullurais q~ ainda fazem de imímeDs mulbeieS, no no País e dar às nossas crianças e aos :oossos joveDS uma educa~
dos ~ dos docnles, dos idosa;, das aWlças C de tantos CU· çio de qualidade. que-os oapoci., a eDfreDtar os deaafJOS tea>ol6tros os exclu(dos; da seriedade
gicoo c de competitividade do.S&:ulo XXL Aasim. é Wcf&lli!CD'•
A mulher, clcutro da soci«fade deve pulicipor da polilica dotar a sociedade de instiumemos c:apazes de e:u:anar essa tud'a,
tanto partidúÍ& OOIDo eommit'ri• DO bUrro onde vive,. DO sindica- como a Lei de Dimrizes e Bases, que tramita no Ccagluso Na~
to de sua eategorla. na eaoola ODde 1ocioua cu estuda, Clllim. ela c:ional há mais de 5 anos sem aprovação.
.
Dão pode estar alhcla 1 "!& p6pria poKiica. Deve potticipar e to·
Como li<l=ça sindicaL Dirctom do <l'llRS - SiD<fi<:ato,
mar posição~ pois sio muitas as cooquistas. mas ~ ainda Cemro dos Professores do Estado do Rio Gtandc do SuL na região
cfctivá-las ... pl'álica.
poeleDdo fazer deste espaço campo de luta .,.... ...
da
A luta das mulh..-es 6 globalizoda pora que todos tenham scgunr respeito profissional a esta ca.,gcria lio impc:lrUntc quanto
vida digna e pleoa. mas tamb6:n 6 uma lula específica pua a coo.- massacrada por sucessivos govc:mos fcdcmis e est•""';S Alán
quista de DOSSOS dinoi<os, pom que possa!OOS ter: coildiçõcs plems das reivindicações cspeáf~CaS. os trabalbado<co cm cducaçio cst.!lo
de dclad•nU
inlegl1dos aa mobilizaçio pelo =ga<e da cidadania, pela foaoaE aqui eu lembraria o que muitas vezes. durante a mmha ção de brasileiros capazes de ver. comp:eeoder e trmsfoanar o
campanha eleitoal. manifestei aos eleitores _e à sociedade gaúcha mundo à. sua volta, de apropriar~se de sua p16pria c:ultuia, da cifn.
como fa:ma de memagem. de otimismo e de esperança· viver DUm cia. da tecDOlogia e~das utes naciooais. Mas,~ certo- e sou testeD11JDdo c..1de as froaleiras sejam apenas simbólicas e os seres bu- munha disso -. preciSa haver mais l'CCOilhecimento dos poderes
""""" vivam com solidariecfadc, igualdade c paz nio é sonho; públicos ao lr.lbalho desses profissiocais, alr.lvtll do pogamcnto de
com a participoçio cfetiva de cada um. =4 ...udadc. Em primei- Salários justos c de garantia de mclho= oondiçõcs de vida.
ro lugar. potqUC. ccmo já citei. amanbi se comc:mcn o Dia InterEm minha lula como !<Ofcswra, lam1lém ~ aliçio da
nacioml da Mulhcc. Em aeguudo lugar, portiUC rcalim meu pri- uDidade dos trabalhadores em defesa de seus direitos historica~
meiro prormnrian·rntoy apesar de já me haver JIWlifestado em meDte vilipeudiados. Os assalariados brasileiro& prr:ciSam uigente'apntes em outats sessões desta Casa..
meme de mtlhores salários. especialmente de um salário mínimo
Eleita com mais de 1 milhão e 160 mil vocos. cbego nesta justo c =I e de oondíções de trabalho, de saddc. de cducaçio. de

-m.-.
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E inac:eitf.vel que um cidadão ccmum. um professor. um pcqueoo procluiDl" nnal. um eugeDhein>. pague mais Imposto de
Renda que uma pode DIOIUdon imUlada DO Pais ou que imimoros g<aDdea ompl<SÓriOS pillli"""'"'"ellio paguem~ onquanto a maior putc dos assalariados 6 pen•ljzad• mms•lntede
ca:n deseolllos dos seus minguados guboa.
Os ttabolhaderes pl<cisam de melh<ll'OS sa1irios e oambém
de jlstiça ttibutiria.
Essas conquistas. eDietanto. devem ser buscadas com a
uniio e a int.cgEaçio dos demais setores sociais exclaidos e muginalizados. iDitreSSOdos em coasttuir um Brasil de prosperidade e
justiça soc:ial pom rodos.
Como V=adora de b:Ô5legi>laluras. IraS<> a e:tperi&cia da
cmviv&lcia c:Ocidiaua com os problemas: do povo em sua iDstinci&
mais """""""e mais imedilla e a oonvicçio de que 6 fimdamenlal
valoriDr os municfpios e suas autoridades executivas c legisiati·
vas. vetdadeiros hetóis da ~ púl>lica quase ,._.
at:.ndocados 1 própria sot1e.. 13 preciso ouvir o Que esse verdadeiro
ex6lcilo de cidadios tem a cüzzr. a comibuir pom cnlioDoar os
mais divenos problemas DliCÍODaÍS- ·
O Brasil. por IOdas as suas D016riasl"'""'ri•lid•des naiUtllis
c ec:a>3micas c pelas viriUdes de .., povo. 6 um Pais p<edcstinado
à gr.mdeza. que exige soluções p<6prias. audaciosas. abrangonlcs e
csttalégicas. É plOci.so pensar grande pm. C<li!Sinlir uma P'J:rla iDtcgmda ao CODCerto êlas nações c dos povos, mas com iodepeDdeocia e autDdetnminaçio, justa., generosa e feliz. pa.ta todos
os..,. filhos.
.
É com esse S<lllimento da goute da fronteira do Rio GDDde
-destemida. conjo<& c audaz. de cspirito oolctivo c despmldidoquc csrou aqui pm. ttobalhar pelo meu Eslado c pelo mon País.
O SeDado da Rcplblica. oomo roda a socicdode brasileU..
t.a:mbán ecirenta,. neste DlOIIleDIO, o desafiO de cootribuir pua encammhar o Brasil ao :rumo do~· cem pleDO$ direitos sociais e hotDIIIl()S.
Em COilSOili:ocia com a. sociedade brasileira. estamos na. expec1aliva da politica do Govomo · Fernando H<miquc Canloso.
ACICCfitamos que. a!6m de tcduzir a inJ!açio, 6 plOci.so eliminar a
his«Prica e in)lsta divida social que temos com explCSSiva filia da
populaçio. apanaaa da sodedade pelo mecho sabrial. pela COI!oenttaçiodeiCDda.pelodesoiJI!ll"SS.pelaCXclusiodacscola.pela
fav~ e poMIDtros males.
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babi~. de Jazere de vida adequado$.

·
É plOci.so valoázar o trabalho. priorizar a educaçio e dar
saúde ao povo. É hon d e - c modemizlr o ensin,.,..,., de
Ge11llio V&IJ!IIS• de Albc11o1'asqualini. valoãzandoopoderrcgulador do Esudo. =sa'audo """ bnsileiros o desejo de participação na eonsttuçio da nacioaalidade em IOdos os campos.,. seja ecoDÕIPieo, tecnol6gieoou sociaL .
VlUDilS apos1ar DO Brasil. na produçio. na capaeidade de erguCIIDOS uma DIÇio iDdepenclcD!e e sobcDna. evilando soluções
que .ii provamm sua inefidcia. levando o M6xico • a Aigonliua ao
~ ecooômico. ao apm6nv"•DJt:l'lto da submissão aos intemsses extemose &OQl:OI!Il sociaL
Sem desprezar investimentos exumas. a base sólida pm. o
uosso desenvolvimonlo cslá uo capilal uacional. ua poupauça iDtema c na c:apacidade dos DOSSOS ~ c:icmislas • lmblIhadotes. O eapiral especulalivo iutemaciooalllio tem ca:npeomisso com a Nação. nem com o desenvolvimeu.o e a estabilidade econômica do País. É como um pirata que vem. saqueia o País e a SUJ
gente e depois vai embora. deixando ads de si um rastro de: desttuiçio. de desoolcm CCCIIl6mica c miséria.
~m de partidpu dos ,grandes probleiDIS e debeles nadonais. ttago tamb6m pom csla Casa as prcocupoçi5cs do ll1<ll Eslado.

que trabalha pelo progresso nacional mas exige respeilo aos seus

direitos.
Os pequenos. m6clio< e grandes agricultoros quomn o fim
imediato da TR. que sufoca a produção na agiotagem e 8JJIOaÇ2 o
1\uuro do solor primáriO gaúcho. O soto< c:oureiro-calça por
coota da politica cambial. também vive à beira do colapso. oom o
fechamooro de imponantes ._...,.e demissio em massa de fimcionários. Os ttabalhadoros som-toaa. há mais de quatro anos
'CI'"!"dos DAS hoÚ3S das esttadas. DO Rio Gmnde do Sul. cobnm
o direito de Ulba.lhar, de p!'OCl1zir com o asser«amenro imediato
das famílias. A popuJaçio gadcha t.ambSm exige a melhoria das
esttadas que dificultam o transporte da produção e mawn milbales
de pesaoos.
Da minha l<giio tamb6m ttago o desejo de que o MERCOSUL se traDSforme cm realidade. tendo o Rio Gnmde do Sul como
o pólo ceiiiZ3l de sua articulação eoonllmka. poUtica c social. Um
me:n:ado comum com ess& dimensão é bom pua o Brasil, JM%1. os
innios Winos. pomo povo p6cho c. puticulmncn<e. pomos habitantes da fi:onteim.. carentes de iodustrializaçio, de dcseDvolvimemo c de fuiUro. Mas. pom la!. 6
cstahclec:er sistemas
de ca:n&cio j1stos e cquívalêDCia dos diteiros rnbalhist"e Sociais.
DianJo de !ais necessidades c problemas. ...rirmamos o
~ da construção de um pals ÚDic:o c indivisível. mas
oambém advmimos pam a necessidade urgente de se !epOlW . . .
<iças c discriminações tegiouais. Exemplo dessa toalidade sio os
sucessivos ~ da União. que penaHnnn com cortes oo
absoluta ausência de Yeibes obras ~ ss iais para o progresso do
Estado do Rio Gtmdc do Sul. Com grande esforço c ttabalho. coutribufmos pua clcvar a paul& de cxpodaçl5es. sondo. pcxtaDk>.
mais do que jusro que tenhamos uma porticipoçio maior na clistt:i-

necessmo

buiçlo ~'""""""'nacionais.
B fimdamenlal. por fim. que polilicos e cleitDtes aproveitem
esse momen10 pua juntos iDsti.lucionaii um processo de íntcgraçio. acompmhan!mto e fiscaljnção dos mandatos.
Os biasileiros. que deposirmam sua confiança nesta nova te..
gislatara. exigem mais ttabalbo. mais proàltividadc e mais profis..
da funçio porlamenW".
Neste serilido. 6 inaceilávol a onxmrada de medidas provisórias, que submetem o Parlamento a tomar-se um bak:io de carimbos do llxcculivo.
É ign•h•,.,•c inadmisofvel• pática do vao de lidenDça.
_que tetir:a dos Senadores e Deputados a iDdividualidade a iodepondéDcia e o dizcilo de cxerco:r suas pt6plias oonvicçõcs.
Pa: fim. quero afumar que o mandalo que e:te1çx> 6 dclcpção da sociedade gaúcha c bnsilcin. c pom ela vai es1ar , . _ .
aberto. solidário. com dispooiçlo de conbihuir pom buscar soluções e ICDCODb:ar as saidas de que o povo pmcisa pan. sei' mais feliz.

siooalismo

___ O Sr.Pednl Simou-PcJ:mitc V.:&•umaparte?

A Sll' EMÍLIA FERNANDES- Coo<:cdo o aporto xo nob!e S...ador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simoa - Nob!e ooutoniuca, cm primeiro lugar, manifesto a alegria e a emoçio cm vê-la na ttibuna.. Tem mzão v. :ex- quando diz que o Rio Grande do Sul tinha uma divida
grande com as IDlllheies.. _N-ao houve. até aqui. :netlbuma Senadora
e uenhuma Depilada Fedem!. De repeute. dcmee um saJro de qualidade: hoje temos. como !:1:pl<SCDiaDtes na Cimam dos i)cpiiAdos. duas mulhetes exb>adiuárias: a cx-Scctelária de E!ducaçio
da Pmfdtura de Porto Alegre. Eslher Grossi. e a ex-Ministra Yeda
Cru.sius.,. e. no Senado Federal. temos V. Ex•. preuda Professora e
Senadom Emília Femandes. Emocionei-me com o pronunciammro de V. llx~ com ele me ideutiíKjUci. Se V. llx" me pen:nitisse; eu
~ :naria embaixo. da primeira à última linha.. V. Ex• é uma mulhe da fronteira. de Santana do Livramento. um dos exemplo< de
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paz, de amor nesre mundo conturbado. de gueaa.. Santana do LiVIaJDCilloiRivem. uma cidade e dois países. sem -fronteims. sem
ruas. sem absobJ.tamente .nada; uma cidade e dois países que vivem
em paz. eam amor e tmnqü~ V. Ex.•, que ~a~giio
que rem o melha: em truliçio, histáia e bio8"ÜJ& do DOSSO Rio
Gmnde do Sul, faz esre prollWlCíamento, preocupada can o social,
coma ...Jidade do B,..il, do Rio Gnnde do Sul, preocupada """1
o nosso fulm'O. Meus c:umprim<nros, prozada Se!w:lora Emília Fernandes. V. Ex• honra a mulher do Rio Grande do Sul e a mulher
bmsilc:i!a. Na véspem do Dia lntemaciooal da Mulher, Dão leilbo
n<muma dUvida de que V. Ex', medíaore aiiWiifesuçio daquilo
que espera do Senado, do Coogresso NacioDal, do Govetno Fer,.,.., Henrique Caldoso, daquilo que a sociedade espera de Dás,
traça a dUmiz que a norteart dutmte os oito anos de que participará. desta. Casa, demonstimdo o que a uoux.e aqui: a rqxeSCDraçio da alma popular, dos progmmas sociais, cc:on6micos, poJiticos e iDstitucioaais do nosso povo e da oossa gente. Teve V.
Ex- foi uma gr;aude vitória e ela oc:o1:m1 em uma eleição em que o
PMDB fez. com larga amgem o govcmador e a outra vaga no SeDado Fedetal. Teve V .Ex• uma vitória estupenda. digna da sua
competêDci• d.Lsua aruaçio. da sua biogWia. do seu passado. das
teses que defendeu nos debates do rádio e televisão. Por ÍS$0,
cano ..., colega da ~ do Rio Gmnde do Sul nesta
~ c::om muita ai~ dou-lhe as boas-vindas. convicto de que,
com esle prommçiamento, medíaole o qualmtccipa as bandeims
da sua lula e lembla a figwa omociolwlte de .Alberto PasqualiDi,
mpresent.mte das preoc:upações com o ético e cem o social da História deste País. V. Ex' honra o Rio Gcmdc do SuL Sinto-me felieíssirao em sei seu eompmheiro. CODtarânco e colega de Bancada
do Rio Gmnde do Sul, prezada e ox1111<lldinária &madora Emília

pudesse ter o direito de votar. Mas. foi cxat.amente naquela opor·
tunidade - e entie elas
eocontravam mu.lhC~:CS gaúchas. que se
maDifC$tamm de focna coosisrnue c contt.mdeute - que elas :rece-

se

beram aio s6 a posição do govemo brasileiro. mas também a apro-vação do direito de votar e de serem votadas. Diante dessa mani·
festação, Gebllio Vargas, mais UID!I vez, participou da história do
Bta.sil. coocedeodo ls mulhCIU a conquista do que desejavam.
Cumprimenlo V. Ex", que assoma llribuD.l do Senado FodmllCasa em que cheguei em 1991~ lam.bém eleita a frlmeir.lSenadon.
pelo Estado de MiDas Gemis- e também o eleitomdo gaúcho que
teve a sensibilidade de quebrar a ttiscriminaçio existente ao loago
dos anos, I!U.elldo ao Congresso NocioDal mulhetos que bem souberam representar o povo gaúcho, tanto nas CâmaDs MuDicipois
qumto Da Assembl.!ia Legislativa do Rio Gmnde do SuL Ccrtameate. nesta oportunidade. a memorável ampnh• de V. Ex• pôde
c:anciliaro desejo de fazer história do povo ga>lcho. Digo a V. Ex'
que a P"""'çio e a CODStruçio do seu discurso de estma DI05lrlm
a diiOÇio que selá trilhada por V. Ex' DOSta Casa. O discurso de V.
&• c:ombatc àqueles que. neste País. sempre peJmjlb•J'.Im no cu:r:so do D0$$0 desenvolvimento, mais no sentido de Jetirar os: louros
do que no de possibilitar o deseuvolvimeoto social e ecoo.&uico
do nosso País. Dincioua-se o disauso de V. Ex.• na defesa dos
interesses c dileitos adquiridm e lX'II'!sagracias por homens e mu·
Iberos na C<lllsliluiçio de 1988. Refao-me iqueles homens e muJhen:s exchúdos e discriminados oo regime autoritúio, que permitiu que a Naçio fosse telegada a um processo de
mico, social e político. Nesta oportuDidadc em que V. Ex•~mça os
wmos que trilhari. nesta Casa. aa qualidade de Lide< do PDT oo
Senado Federal c em nome da m!Dha Bancada. quero. mais uma
vez cumprimm''-Ja, Seoadom Emília Femmdes. Tc:uho a certeza
Fernandes. Muito obripdo.
·
· de que teiemos cm V~ Ex• nesta Casa a participação na defesa dos
ASRA.EMÍLiAFERNANDES-Agmdeçoa V. Ex' pelo ·mtc~esses nacionais e. sobretudo~ na defesa dos imeresses da nossa
aparte. que muito me sensibilizcu, sobmudo porque veio de pes- sociedade. Estamos :rcoebeudo os "pacotes" das iniciativas de um
soa. tio experiente,. com um amiculo que. na milidadc,IS uma his- programa. DeOliberal do Governo Fcdeml que, certameote. nio vai
tória de vida. que todo o País conhece e admira.
ao cDCO:D.tro das aspiDções nacicaais e nem do oosso povo. Temos
Sabemos das dific:uldades que as mulheres onfroatam para eomo exemplo a rcfomm da Pmvi.dêDcia Social que se direcionuá
assumir os esptÇOS que DlCl!CeiiL Mas gmda.tivamcntc, gmças ao DO tetrocesso doo diteitos e garantias adquiridos pelas mulheres ua
ti'abllh& <finâD:Dco, óllldaz. ccajoso, C 1iitlitas vezes anêuimo de Constillriçio de 1988. Essa bmdeim levantada por V. Ex' DOSte
imlmmls ID1Iheres, eswnos,c:aminbmdo DO seolido de ocupumos mome:uto diz muíto 10 Plis, ao Senado Federal e ao povo do Rio
a posiç:iõ que maccc:mos. E importaDte que se ressalte que a ca.· Gmnde do SuL Temos a certeza de que V. Ex' se aliDlwi iqueles
míDhada pd.a igualdade,jusliça socW., pela paz e de=volvimeato que tem W11ipiOlllissol com a Naçlo e com os ctircitos de homem
pode ser tratac1a de foaDa individual pe1as mulhe=. ua luta e IDlllhetes do DOSOO Pais. Agmdeço a V. Ex" a oportuDidadc de
~~
.
por: seus direitos e Da cooquista da cidadania.. fm-isamos dos homem de boa. vootadc. homem inrcligemes c bem·intencionados,
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Agmdeço o aporre de
que esrejam cooosco nessa caminbada, pua que, lado a lado, pos- v. Ex• ~e. catamcme. enriquece o meu prommc:itmeuto.
samos buscar 'Saldas pom Q< problemas, que alligem milhares e miSr. Presidente, coocluo o meu discurso, diante do tempo
~ de pessoas DeSte País. E isso se dará atmvés de uma. açio
que está esgotado. Muito obrigada.
c:anjmta, que pode """"'*"neste espaço. oode grandes decisões
IJurtznk o disCID"so da Sra Emilia Fe1'7ft1.111:ks o
· são tomadas DO sentido de que se pósSi-tetum Brasil melhor e um
Sr. Josi SanfeY deixa a auleira da presidincia. q~~e é
povo com vida mais di.g:oa~
ocupada peiD Sr. Ney Swzssuna
A Sr" JUDia Marise-V. Ex'mepemlire um.oparre?
Dumnre o disC~Uso da Sra EmJlill Fernanties o
A SR' EMÍLIA FERNANDES - Coocodo o apure a V.
Sr. Ney Suassuna deixo a cmkira da presidincia. que i
Ex'.
ocupada peiD Sr. L.vy Dias.
AS~ Juuia Marise- Ouviodo o disanso de V. Ex.•, na sua
eslr6a no Senado da Ropolbliea, pemüto-DÍe buscar a memória
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavta ao
brasilcim. Foi cxatamente um-conleiiinco de V. Ex-~ o graode es~ nob<o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PI'R-SC•. Prommcia o sctadislae saudoso Gebllio Vargas, na d6cada de 1930,Gell!lio Yugas. ao receber uma CXlmissão de mulheres brasileiiu,. qu~ dCfen. guin!O discurso. Sem.JEVisio do omdor)- Sr. l'lesidente, Sn e
diam o ~ito de votarem e de semm. votadas. ex•tarnerte naquele Sts. Senadores, desejo f = pública sugestão que apeo-.1 ao
lllOlllCilto memorável da história politica do S...il, Getúlio VarPresidente Josó Samey, em limçio de um sontimemo. por núm
gas, pressiouado pelos COliSCYVadd!os, que Dão queriam, efdiva- coos"1 ado, de frustração dos .oossos Pares. ou seja, dos Seua:dores
menle. ainda.. a participação da mulher na soc:iedade. S. Ex.• mmi·
aqui ~· pela faha de uma agenda que c::onesponda à exp>
festav.a. naquele instante. apenas o desejo de pem:W.irque a mdher riência de todos quantos aqui se mlnem e pela faha de um coo)m-
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to de temas capaz de represcDtar o oprooeitameDto de tantos talenO sentjmento UUcial, semimento de frusttação, que já foi
tos aqui mmidos, ta1e111os que nio podem ser eucmdos. cano manifesllldo aqui per vários Srs. Senado=,~ do fato de que
ccade:oa a Bíblia.
o nosso tem6rio da semana mmsada. e de boje em matma de deliAntes de fazer C$Sil sugestão, nio posso deiur de me asso- bençio ou de discusslo. cooveohamos,. 6 :menos do que seria liciciar 1 manifesuçio do Seuodo< Roberto Requiio a prop6siro da toexigirdestecoojmtode!'llrlamtlotues.
Medida Provis6ria.n°906,que cotifnmaa. necnrif'ade de ser posto
Coloquei issopuao~identcJ~Sameye S. Ex-mesmo
um oobro ao uso abusivo dessas medidas proviaOOas. Os iDcideD- assumiu a lal:efa de inici•hnente mamer cootato com o Presidente
tes aqui ..pcxtados pelo Seoador Roberu> Requiio apenas i1us- da Câmara pua evirar que sobmoenha um mal-entendido, ou seja,
tram. dio objelividade • ama peocupoçio que IOdos temos.
. imaginarem que o Seaado estA quem>do iDieúerir aó processo loQuere lembnr que já· iiúciou & ~ram••çio 1 propOsta de gislalivo da Cámara. Abselu........,. O ,..e a6s quen:mos é aoomemeada 1 Coaslituiçio. que maiU>s de nóo ji sutio=Vemos. qUi paahar o processo- este seria o primeiro objetivo. O segundo obtem como objelivo impoctir & mediçio de medicla< Jli'Ovis6rfas - - jetivo- os Scaodo<es mais experiear.s sabem o que tem ..,.,.,..,.,;.
pilo- ~a roodiçio de medidas provisóoias DD......., IDO.
do ...... Casa depois da dcliberoçlo da CáJJws dos Depuwlos, Oll
AD lado do elt-Govemad<r de SaDa CaWin&, Senador VIl- seja. &pRIWD dehõenoções. op-essam decisões e maiw vw:s,
soo.IOeimlbiDg,. quem lcmbar a experieDcia do meu Estado, oodc Dio 6 o caso das emeDdas coastituciooais, como ICOillec:en com a
a Comtiluiçio impede • mediçio de medidas provis6oias, e aque- lei eleitonl, acabam oprovaudo um texto legal S&bidamette imporlas ,..e aio sio aprovadas sio tidas como J:Ojeitadas.
feiro - é evitar isso. O ~da Lei Eleilonl chegou 110 Seaado
Quere pedir. pór isso, o empenho de todos oo c:ompaabei- ao dia 30 de setembro de 1993 e tiDhaque ser aprovado até o dia
ros, ao seatido de, seja llr&vés clesa& propoota, seja &Dvés de &1- 02 de rulllbro pua vjgonr aa elciçlo de 1994. posto que o art. 16
goma. :idéia melb«. busceJDJOS aperfeiçosr o que vem colocando o da Coastituiçio exige o i:Dterstfcio de um ano. E o SeDado ac:abcu
Coagresso, como um tudo, aama súuaçio dil!cil persme a opiniio vOWldo, opesllr de .-.aMas inesquecíveis, como per e&emplo
púbü<a, e nóo mesmos pcnDle a aossa COIJECiEacia, em fimçio do a do Seuodo< Nelson Camciro. que &e&baa votaado pua Jlio puvolume abusivo de medidas provis6rias.
llllrper aaisso.
----•~..t..
Eu Dlo tiuia este assunto ao coobecimcllto dos Srs. Sena~
Quero ainda aproveitar a~ para me congratular dores sem antes rt::r conversado com o Presidente da Casa. sem mc:om o proaunciamcato -da acllrc Scaad<n Emilia Femandes. que
~o Estado do Rio Gmade do SaL Nio quis aportei-~ até tcs ter!OSp!'itado um pnzo, que me polOCC !."IIZOI.vel. quase cltas
em funçio do pro)oogamento que isto ~ pua 0 seu sem.aDilS, e sem ter ainda hoje conversado com S. Ex... ecm vistas a
belo prommciame:nto inicial e quero diar da extrema simpatia obter. primeiro. o seu ooa.talO, se passivei o seu entcDdimea.to,
que. teaho certem, toda & Casa tem pelo lDbalho de V. Ex" e, mais com 0 l'resideme da Câmara dos Deputados e. segaado, o c:oahcdo que isso, a certeza !lo que a .SU& comibaição será 1 a1tum das cimeato da posição da Mesa • =PCito doste assunto.
tndiç<!es dO Estado do Rio Gmade do SuL eajo uive! de politiz&Esla é,""' sfmese.- aio quere f....- mais do que a aprescnçiooodosaós zespeitamos care mltuamos
iaçio- da sugestioque ,..eretDDJOrpúbliel< aillçiode comissões
Volto ao objcto do meu nlpido ~: o ,..e sa- tomporirias do Seaado,IOSpl'itada a~ putidiria.
geri ao Pmidemc da Casa_ e quero tomar piblico quase duas se- pua. 1cornp«OOar aqueles assuntos cuja :relevillCia - c isso me pe.DliDIS depois. Na quinta-feDa. que

aottc«<eu o Cama:val entrei em

CODJato pesso&l com o Seoador José Sameypua lhe fazer ama sugestio. que desejo tDDJOrpúbliea.

Ieee evidente- estia exigir do Coo.gtesso cano um tcxlo. respeitadoo bieam:nlismo da aossa es!J:UIIlra, umprcounciamcato aceessari•mer<• es111d&do mas que nio ~ o UiliSiado da deci-

o:
sio que nio se quertanlr.
Essa é • proposta ,..e eu goslmia de tomarplblica, e que se
Os assuntos'DilÚS ÍlnpClllaD<O do Pais. do pooiD de vista do
Processo Lesislativo, são as cmoo emondas 1 Qmsüluiçio que já pudesse merecer o juÍ7.D, a avaiiaçlo dos meus DObres pn:s, creio
estio tamitmdo; cutrz mais viria. F"a a sugestio de que o PJesi.. que podetl•mos esr•beloeer ma tegimc de trabollo eaja pouta seja
deo!o Joa! Samey ...-.c_em CODtaiO com o l'resideme da~ c:anpallvel com o ,..~o BD>ilespeu. pelo meaos O& ,...fim esperu!Ç&. deste Congresso.
12, Depurado Luis Eómdo. que me illfamcu hoje já estE Jãz.udo
SR- PRESIDENI'E (JJ:vy Dias)- Sotc ....... c:omaesse coalatD. DO seWdo de CJIC oSezwlo CODSÜIUa comissões temporárias. futmalmente OQ:lSiimídas- quero aqui mpetir- DI. forma aicoçio ,..e será lida pelo Sr. I' Sc=túio em exm:fcio, Sr. Va!dos-. 74. 7Se 76do oosso Regimonro,e aafoaJl&doliii. 58 da mirCampelo

o

CautituiçioFcdcnl. quc<tiz,
''O Col:1gr!sso Naciom.l e· suas Casas te1'io comissões pet·
IIWlellles c tempcdrias. coostituídas na. forma e com as atribuiçõ-.
es ~no ICSpeCtivo regimeato ou DO ato de que ICSUltar sua

Élida•se~--
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Seabor Presideale.
criação."
- -- -- - ---De aaxdo com o § 7" do ait. 65 do Regimeato lutemo do
(lua,! seria o objetivo de cada uma dessas comis:si5cs? Senado Federal. comunico a V. &•que as vice-lidermçasdoParAcxmpa""ar a tramilaÇão- nio iD<erl"erir- <~=as ·cmeuc~as qui: tido Progtessisla Refonaador- PPR f!C3lio integrsdas da seguitte
ainda eslão na Câmara dos Deputados. Para que? Pelo .....,. para fomaa:
I' Vice-Lider- Seaador Loomar Quiataailba, 2' V=-Uder
cumprir dois objetivos; primeiro, para que seja possível ao Senado, institucionaJmenle, - repito - sem interferir no debate. que - Semldo< Esperidião Amin.
Aproveito a opotiWlidade pua renovar a Vossa Excelêocia
DCSte I!IOIIIOlKO é privativo da Câmara dos Deputados. inleimr-rc
nio apenas do objeiD da emeada., porque esse cada um DÓS tem pro!estos de estima e eoasideração.
Ateaciosameo<e, Seaado< Epitácio Cafelclra. Lider do
obrigaçio de coahecer, mas dos seus desdobn..mentos. das ~
slSes. das emendas, dos debotes públi= e iostimciollalmente pro- PPR.
O SR- PRESIDENTE (JJ:vy Dias) - O expediealclido vai
mover os debate$ nest;o Casa. até para atewar aquela frusuaçio a
à pablicaçio..
que me referi inicialmenlc.

ae
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Sol:rc • mesa, ~que = i lido pelo t• Seaetirio.
Requeiro. com fundamento no artigo 216 do Regimento In~
Em exerclcio. o Sr. Valmir Clmpelo.
temo do SeDado Federal. e artigo SO. inciso XXXIR, da Coostib.liçio Fedem!. sejam fomecidas iofoanações refmmles 1 l."O!R"
É lido o seguinte
seoll!Çio do Seoado Fedenl DO Ri<> do Janeiro.
REQUERIMENTO N• 1.37, DE 1995
1- Como foi criado este órgão e qual a noaua mgulameDiadora de seu funcicaamento?
ExceleDt!ssimo Seohcr P=idente do Seoado Fodernl.
2 - Quais sio os serviços pooslados po< este {qio DO Rio
Com fimdamenro no disposto no art. 50~ § ZO da Constillli- de Janeiro pom os Seoadotos da Repóbli<:a e_pua os limcicl!ários

çio Fede:ale no iDciso I do art. 215 do Regimento Intemo do Se- da Casa?
nado Federal. requeiro a Vossa Excelência sejam eoc.aminhadas ao
A) Relaciooar.,..., SC ulilizru dos prEstimos dcote órpo DOS
Excelcutfssimo Senhor Ministro de Estado da Agriculblra. do últimos dois anos. • qual o tipo de scMço utili2ado pelos mesmo<.
Abastecimento e da Reforma Agriria as seguintes infoanações:
3 ru quanto r.mpo .,.. escrilério fimciona como {qio de
1) Qual o moo.ta.Dte do corte de rea~rsos no Orçamento do apoio à Mesa Dirctom?
4- Qual a esoutma material de que dispõe, em tmoos de
Institutõ Nacicmal de Colaózaçio e Refcxma Agrária? Em 1em10S
instalações, tclefcmes. euros. equipamentos de csaitório~ de.?
pez=llllais. quanto represeuta?
A) Qual é a loealizaçi<> cleote {qio DO Rio de Janeiro? A
2) Este corte difiCU!Iui a meta de assenlar.
40 mil sede deste orgia pertence ao Senado Fedeml? Ou traia-se de um
familias de tnbalbadores rumis sem tem?
imóvel alugado pelo Senado Fede:al? Neste caso, especificor o va3) CGm o corte de""""""'" "'""' f....t • po&tjca de cfesa. lor do aluguel e o nome do proprietário do imóveL
propriaçio., que pl'CVê a iodeninção das bencfeitorias exiRCntes
5 -' Quantos fuoéjooários do Senado Fede:al eToo de wtra
no imóvel?
origem estio lotados DeSte órgão no Rio de Janeiro?
A) Relacionar o nane. o cargo, a funçio e o Iegime juridico
4) Quais as conscqiiênc:ias do corte de recursos paia o fimmciamento à produçlo das familias já assentadas nos sucessivos decadaumcloslimciooáriOslotadoo...,.órpoooRiodeJaoeiro.
6 -Qual é o hodrlo de at<a<limeiiiO desle {qio, tanto DO
progmm.as de J:llfotma agrária?
escrilório. quanto no aeroporto?
S) Quantos processos de desapropriação esl&o parndos na
7- Qual o total de gastos, em reoL deste 61gio de apoio à
Justiça. por falta de te<:UISOS pam pagamento dá indenização?
Mesa Dimoa, dUiarte os~ últimos mos?
A) EspecifJCaros gastos:
6) Há alguma proibiçio do Inaa de n:álizar qualquer ação
-de pessoal (valor total da folha de pagamento);
de campo que c:tija desembolso de dioheiro?
- de material pua o escritório;
7) Quantas fm:u}lias sem terra sedo assentadas este ano?
~de maouteoçio dos veiaJlos;
Quais os Estados que serão beneficiados e em que proporção?
-de combustível;
. - de lelefooe;
8) O Minisrério da Agriwl!uJ:t, do Abastecimento e da RefOIDll. Agrária :manteve ent.endimc:olos a respeito com a Confede-decoocio;
mção N8ciooal dos Tmbolhado= na Agricultura? O quê fical
- de pl5S38CDS aélcas;

por-·

a=lldo"l"

-<>Oiros.

?> Há ri= de conflilos .. -

nml!?.
Jusliftcaçio
A ~ "Governo corta orçamento do Incra em
37%", de-Mauricio ~ DiDiz. publicada DO Joaial Zero
Bom, em 26 de re:-emro de 1995. mostra os dificuldades que estio IODdo criadas pom implaoll!Çio da refoaoa agrária.
Esse é om tema somo o qual o Ministro da Agricultun. Senador' 1os6 Eduardo Vieira tem de se (rCI!IlUDciar per:ante o Conpsso Naciooal. motivo Pot- que estoU apt'CSCDtando este ReCJuerimeoto de lnfO!mliÇio. •
Sala das Sessões, 7 de mmço de 1995.- Senador Palro
Simou~

(À Comissão DiT~rora.)

8 - Qual Q valor das dotações OlÇ8DICl1lárias que o Seoado
Fodernl desWwá a este ÓIEiO de apoio dunmte os exerácios de
1995 e1996?

do

Na coadiçio de.parlamemarde primeiro maodalo DO sena.
Foclerat. gus,a.-znC Slllpl'eSa a informação contida na publica-

ção do Cedeseo - Senado Apoio AdmíDistrativo e Legislativo dando ca11a da existência da Repr=laçio do Senado Fedeml no
Rio de Janeiro, 61gio do apoio l Coorissio Dimora no Estado do
Rio de Janeiro.
Passados exatos trinta e cinco anos da lransf'c:lEDcia do Poder Legislativo pua Brasília, pu:oc:o-me pouoo justilicáve! que
esta Casa maoteoha escrilério de represeolaÇio DO Estado que, DO
passado, sediou o Senado Fedem!. .

Tendo em vista que a Mesa Direton. criou ICCCDI:emente
uma Comissão Especial =poosável po< aperfeiç<Jor o fimcionameo!O admi!ústtativo e legislativo des1a Casa, coosidm> funda.
meolal solicitar estas informações à Mesa DilUcn. Desta foo:ma,
assim que obtiver todas as 11:SpClSias deste requerimento, ~i

O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- O requerimemo lido
será dcspac:bado i. Mesa para decisão. nos termos do inciso m do
an. 216 do Regimeoro lntemo.
Sobr;<: a mesa. requerimento que sem lido pelo Sr. Valmir manifestar-me_ so«e a

Campelo.l o Secretário em exetclcio.
É lido o segui:ote

REQUERIMENTO N• 238, DE 1995

Senhor PresideÜt:e.

conv~

e a necessidade de encami-

obar, à i::aois.io Diie-. uma minula de pojelo de resoloçio
propoodo a extioçio da repreSODtaçio do Senado Fede:al DO Rio
deJ~~

No """""""' em que a imagem do Coog=so Nacicma1 posdesgastos junto à opioiio piblica, OOIISidero imp=ciDclvel que 'haja t:rallspiifocia e absoluta cooSODância. dos aios
,. po< -
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Seaetaria Estadlal de Plancjamento:
admiDistrativos do Poder Legislativo com os p:inápios coostituciouais de legalicladc. legitimidade. mmalidade e economicidade.
RepresenlaD!e da Secrclaria de PbDojamcnto, o.,am.nto •
Deste modo. solicito que as infcrmaçõe.s solicitadas acima Coonlenação da Ptosid&lcia da Repolblic:a- SEPLAN;
sejam lOSpOI1didas com a maio< lxevidade possiveL
n - Cooselho Resiooal de o.,am.nto Participalivo
Sala das Sessões, 7 de março de 1995.- Senador JO<é (CROP), em número de S (cinco). sendoumparac:adaregiio goc>Eduardo Duma, PT/SE.
gráfica do País, composto por dois ~tm1es eleitos aos Coa.sellios Estaduais e um represemante da Seplm:, que presíclirá os
(Ã Comis.siio Diraora)
lntbalhOS. para aglntinação e aprovaçio dos pleitos -DO imbito ~
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nos termos do art. gional. dentro dos parimetros previamemo estabelecidos- quondo
215, U. b, do Regimento !Dtemo, a Presidência defere o requeri- a proposta fmal para aplicaçio de ream;os polbli«ls na ROgiio carmeDia.
..spoodente será eDCa!DÍDbada 1 S.C..Illri& de ~to. O!çaSobre a mesa. projetos que serão lidos pelo Sr.· Valmir mento e Coordenação da PmsidEncia daRepolblica.
Campelo. 1° Secmúio em exercício.
§ I' Os Cooselhos m:ebcrio .....,iça> de apoio e de seaecaria por parte da Sephm e Govcmos Estaduais.
Sio lidas os seguintes
§ 2° A atividade do5 oooselheiros seri. exercida a titulo graPROJETO DE LEI DO SENADO
ruito.
N' 30, DE 1995- COMPLEMENTAR
§ 3° Aos repm;entantes jl.uso aos Cooselbos seri. conferida
Estabelece critérios para elaboração e avaiJa. identificaçãO -própria. a qual p:>SSibilitari qae os mesmos se utiliçio partk:ipatfn dos doalmeotos de que tratam os
de
logis • das _._yt:....,._ -'iblicas fedezms desde
lndoos I, n em do art. 165 da Coustitu""'ft Federal, zem
SUpot10
bco
--.--.....- ....
•
~
que par.a os fiAS desta lei.
e di outras pnrridêac:ias.
§ 4° Nas :reuniões dos Conselbos sem pCmútida a partic:ipe.0 Congtosso Naciooaldc=ta:
ção de qualquer membro do Cong=so Nacional. fic:ando, ~m,
Art. I' A elabomçio, aprovação e avaliação do Plano Plu- a aprovação das proposições a cugo dos rcp-esetttaD~es das entidarianual da Lei de Dimôzes O!çameitt.árias e da Lei O!çameOtária dcs civis e piiblic:as ft:lacioDadas DCSte artigo.
Amlalobodooetio aos segnintes critmos;
.
An. 3' As indicações para ap!icaçio de"""""" orçamentáI- Os rec:u:rsos serão alocados com base numa relação va- rios seriio selecionadas, piClim.iDarmcnte, pelos O:melbos cst&lodhabiWite, tendo, entre suas funções. a de IOduzir desigualdades duais e aprovadas pelos Conselhos ..gioDals do orçameDIO portici:inter-xegio!Ws;
pativo, em reuniões para esses fioS convocadas. de ac:otdo com os
n - Os progtam&S de duraçlo c:mtimmia que demandem seguintes parâmetros:
"""""" em mais de- um exCFC!cio dev.OO, obrigatoriamente, .
I- Necessidade do serviço polblico oo da inft:a_,.loccostarnos: otÇaiDettoS.. em IDO$ consecutivos;
cal. estadual ou ~egiooal:
m - As dotações ....., alocadas a~ntvés do escalonam:nto
de prioridades, OOâdo em oudi&cias polblic:as com as entidades ci. n- População nas ázeas de-~
vis inl=ssadas, mediante técDicas de orçamento participativo;
m- Popllação total local, do Estado oo da ..giio;
IV- A avaliação lisico-fin.anceiia de cumprimento das me1\[- Prioridades de invesri"'"""" apooladas pela localidatas jRVistas no plano plurUumal. da execução dos progr.unas de de, Estado ou região.
govemo c dos~açamentos anuais. quanto aos principias da cflCá§ lo• os parâmetros cnnmemdns mtc:rioimcotc sedo poodecia, ~e legalidade, será efetuada alr.lvés de técDicas rados de acordo com sua impoltâDcia. pua o que =io adolados
de coottole social da gesdo polblica. assegnmtdo-se a pmrogativa os
intes ~
de fiscalização a qualquer cidadio brasileiro ou entidade.civillcsego
~'
galmeDte COil$Ütlliila.
· I- peso 3 (tt<s~An. Z' Para operaciooalizaç do orçomento participalivo,
ll- peso 2 (dois);
ficam ingjnddas as seguintes imtâocias dehõcradvas:
m- peso I (um);
I- Cooselho Estadual do o.çamento Participa!ivo (CEOP).
IV- peso 3 (m!s).
um pom c:ada .Uuidade da Fedetaçio, composto pelos ~
§ Z' Aos parimetros para destinação dos"""""" mçameascntames estaduais das seguinles: entidades civi~ e públicas e presi- tários se:rão atribuidas DOtAs de 1 (um) .a 5 (cinco) e pesos de 1
didosporumdos integrmres. eleito no iDicio dos trabalhos:
-- (Um) a-3 (uês), de acordo coma neoessidadc da regiioou.localidaele, obedecendo-se à seguinte escala:
Fedcnçio das IDdtístrias;
Fedençio do Comm:io;
I- Necéssidade do seMço polblico ou da inft:a_,.loFodençio da AgricultuD;
·
--•
3 (~'·
CeDttal ÚuicadosTmbalhadotos-CUT;
cal. esladual 011 '"gi~-peso u~,:
CeDttal Gaal dos Tmbalhadetos -CGT;
- ati 20% ·------Nota I
FOlÇ&Sir>dical;
-de21%a40%--Nola2
Federação dos Tmbalhadetos naAgriC:Ôltur.a;
-de 41% a 60% - - Nota 3
Federaçio das Associações dos Moadetos;
~de 61% a l!(l% ___ Nota 4
Ordem dos Advogados de Brasil- OAB;
de s· N
.,___
N
5
Associação Regiooal de Imprensa;
I~ em~-- ola
Associ•çiodosServidoresl'l!blicos;
ll- PopJ!ação nas ázeas de moio< ........,,de- peso 2
Fedcnçio dos Aposentados c Pensionistas;
(dois): notas de 1 a S. propcl'lcioo•lmrnte ao ID1mero de habitantes
União dos Vereadotos Estaà:Ws;
. de Estado "' da '"giiq;
Federação das Associações dos Mlmicipios;
m- PopJlação total local. de Estado e da ROgiio- peso I
Secmtaria Estadual da Fazenda:
(um): nof.as de 1 a S, proporcicca.lmete ao Ilimero de habitantes:
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do Estado ou da regia<>;
IV - Prioridades de investimentos apontadas pela localidade, Estado oo região-peso 3:
-daS" otdem de prioridade em dianle ___ Nota 1
~- de · 'dade
da 4·=~ pnon
-------Nota2
-da3'ordcmdeprioridade------ Náa3
-da za ordem de prioridade - - - - - - Nota 4
-da I' otdem de prim:idade
5
Art. 4" O Poder ExcéU!ivo fociliwt o acesso direto da ,.,.
cicdade • bise informatjzadt de dados oficiais som., as fmanças
públicas, com vista i impJemen•açio do controle social sobre a
execu~Ol"Çm!Oilláriae fliWICOiradoGcwemo.
Par.igmfo único. Para os efei!DS deste artigo, será criada
ceatral de atendimento telef&ico gratuito à cidadania.
Art. 5° O Poder Exeallivo promoved.,l coota de OOtações
especificas de publicidade da SecreUria de Phmejamento, Orça·
men<o e Coordenaçio da Presic~Encia da República. campanba nacioaal permanente de csclarecimento e convocaçio. .através da

-

------Nota

~~o~~~u~~~~m~m~F~~o

ozçamenlO participativo c o conttole social da exeaJçio

w;..

orçamen~

to para a obiOJIÇio da IZliiiSpOlincia das atividades reJa"""'"'"'
com as Cmanças públicas e, neste particular, o ~. como
. Lei de Meios, recebe impcr!Jncia fimd""""'•l capoz de !Jllldar o
quadro de dosperdlcio de IOCUISOS da popnl•çin p!OIDOVCl1do a
justa di:u"lv'içio e buscando a eficiência na aecução das obns e
serviçospúbücos.
~-~·~ sou.
~.. apucaçao
"
• de v~
~-- govemamertais em sua
~
cmumidade, faz com que o cidadão sinta-se agente modificador
dessa realidade de auEncias de investimeníos públioos nas m..
próprias do Estado, como saúde, .Wcaçio e infra-e...,_ bá-

nca.

Já. é tempo de o ~. tmtado exaustivamente oo tex~
to constituciooa.L alçu vôo a uma. situaçio mais plliiicipativa visando ocooomia e eficiência na apli<:açio dos toc:U1"SOS públicos, a
esemplo da experiência na elabonçio de ot;aJDOII!O portic:ipativo
que o Município de Porto Alegre - RS. implementou. com sucesso, desde 1989, num <:O!Últo de administnçio popular da coiSa
pública, já teDC!o inclusive repossado essa idéia para algumas administmções municipais do Pais,
Sala das Sessões. 7 de mar:ço de 1995.- Senador Pedro SImon.

u:GISU.ÇÃO CITADA

Ali. 6' Os limiares dos (qios do Sisloma de Controle lnter·
no sio obrigados a infonnar, de oficio, de fonna direta e in:tediau.
ao Ministério Pl:iblic:o e ao Tnõunal de Coma$ da União, sobre as
riio:
in"egularidades det<dadas pelo CO!Xrole social da execução OIÇO·
menlária.
.

Art.

~

O Poder Executivo regulamentam a preseute lei no

pmzo máximo de 60 dias de soa publicllçio•
Ali. 8" O PodeiExocutivo, eóJD a~ do Congres· so Nacional, elaboranl um Plauo Nacional de DesenvolvimentoPND. que defmirá o rumo a ser seguido e as metas a saem atingidas pela Nação, atmvEs de ações das administrações dos govemos
que se sucederem.
Art.. 9<' Esta lei entra em vigor na data de sua pl blicaçlo.
A.rt. 1O. Revogam-se as disposições ea! conlririo.

ConstiiDição da República Fedentiva dO Bmsü

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Exeaitivo estabeJece..
l-oplanopluriaDJ21;

n - as dlrelri= OIÇIIIIIOUiiria;

m-os orçamentos anuais.

(À Comis:iio de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 31, DE 111!15
Altera dlsposlttros do Código de Procosoo Pe- na! e dá ootns proridênclas.

O~Nacialaldocreta:

n.

Ao Poder Exec:utivo, atmvEs da So=laria de ~ja~.
Orçamento e Coordenação da Presidencia da República, cabe a
iniciativa da elabonçio do PiaDo Nacional de Desenvolvimento. com progxunas. mcbls c objctivos cla:cos que nortcario a
f~ dos planos pluti3Illlais. das dimlrizes e dos orçamentos
anualS.
Os gcmdes planos e metas devem ser elaba:ados pelo Executivo. com a. puticipo.ção do Congresso Nacioaal. que servirá
como balizador das ações da adTJrinj<;ruçio pública federal cabendo aos parla.mr:nlams as COI:MÇÕeS de rumo eventualmente necessárias. ao 1oDgo dos anos.. Nesta linha de pensamento- no que se
tef~ a cxçamcnto público - o Coopcsso Naciaoal e seus parla~ estariam podcmente valcrizados potqUC efetivameme
se ocupariam das grandes quesrões nacionais. ao cXntrário do que

hoje acoa~«e.
A pdtica OI'Ç'me"''"• &dotada atualmente está ceatmda
num modelo de total flCÇio. onde a sociedade c&mlle e OOillnôuin-

te fica i margem do processo, r11111 modelo tecna:nltico de exclusio da. maioria pc:c uma. minoria.

O uso do direito da cidadania deve tomar-se um iostrumen-

o

n.

.
Art.l" inciso do l1li&o 5', os§§ 1" e3' do l1li&o I", o
inciso do artigo 13; o l1li&o 16; o artigo 20,-" e o artigo 23
.<lo Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de OUIUbro de 1941 (Código de Pro~Penal). passaii<>a vig<nr coma seguiDie rodaçio:

"Ait.So - - - - - - - - - - - - - - - medianle requisiçio do Minist6rio Pl!blioo,
ou a requerimenlo do ofeudido cu de quem tiver qualidadepma.._I>\.Jo.

n-

AII-10.-·----·--§ I' A auklridade policial fará l!lÍl1UciOSO relat6rio
do cp.Je tiver sido apmulo e enviará os autos ao Mi:nidrio Público.
§2'
§ 3" Quando o fato for de diJicil eluoidaçio o o indiciado estiver solto. a autoridade podert requerer a devolução dos aniOs, para uheriores dilig&>cias, que setão
realizadas no pruo mareado pelo .s.gilo do Minist6rio
Público a qoe o inquérito tiver sido c:listribuido".

AI1.13.-----------n -realizar as diligênc:W requisitadas pelo Ministério Píiblico.
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Art.l6 O órgão do Ministério Públioo nao poderi
A mudança proposta mostm-se consentânea cem o disposidetmnioar a devolução do inquérito à autoridade poli- tivo 0011$lituclooal que elcoca, como uma das funções iDstinJcio..
cial~ sedo pam novas diligências. por e1e Cx~ssarriente !Ws do Ministério Público. "promover, privativamente. a açio pedisc:r:imiuadas, bem como detenninar diligências outras tW pública. na foana da lei". Se o Ministério Público, por fOIÇII do
ainda dur.mte o ttauscurso do prazo de que trata o § 3"', sistema acusatório coasagrado pela Constituição. detém a titulari·
do artigo 10.
dado. em cadter privativo. :la ação penal pública, tele. por oonscqüEncia. o clestinaWio ll8bmll do inquérito policial. o qual ser·
Art. 20 O Ministério Público. poc si s6 _ou a pediv.iri pan a formaçio da opfDl deUeti.. e fimdamentari. a propo-do da auiDridade policial. deliber.ui sobre o sigilo do ÍD·
siwn da açio penal. dai porque não mais se justificar tenha
quérito policial, deczrado sempre no inlert:sse da ínvestambém o magisttado a possibilidade de detemlinar a perseal·
tigaçio do fato, a que não se conb.ltbe, ou não se sensaçio crimiDal.
c:iooaliu sua apwu:açio.
Tal soluçio. al6m do COCl'ODfe, pois elimina um rosqufcjo do
Art. 23 Ao fazer a tm~essa dos autos de inquéritõ si'l:tema iDquisitorial. que a Coostitu.içlci Fedelal aboliu per comao Minist&io Ptlblico, a auiOridade policial oficiará ão pleto. vem em garantia da imparcialidade ·e iseaçio do j:li.z,. que se
Instituto de Ideo.tificaçio. ou tq)Utição coogênere. men- :ml.lllerá a uma distância conveniente do inquérito policial, a.l6m
ciooando os dados relativos à infração penal e à pessoa de contribuir para uma mai_or celeridade na ~ do indo indiciado.
quérito pua desafogar significativamente a má:plina do JudiArt. '1: A autoridade policial deverá remCier. em 24 (vinte e ciúio. por onde os inquéritos policiais tramitam. boje. desnequatto) horas, cópia do auro de prisão em flagrnnte ao Juiz compe- cessariamente.
tente e ao 6rgio do Ministério Pdblico.
O utiJ!O 2" da propos<a apRSCDtada explicitla....,..... dos
Art. 3° É assegurado ao advogacb examinar, mesmo sem autos de inquérito policial. oponununeo<e. ao Ministério Público.
pmcmação, .auros de JXOCedimentos criminais, fmdos ou em anda- pila que este. desde logo. tome coabecimenlo dos fatos em ap~m
memo, ainda que eôDclusos à autoridade policial ou ao órgão do çio, eabeudo lemb%ar. que. qualldo indiciado estiver preso. o inMiDistório Públioo. podeudo copiar peças e tomar apontamentos. quérito policial. segundo a lei vigente, tem pnzo meoor pom COO·
clusão. sendo, tamb6m. meuor o JX&ZO para o ofeteeimeD.to da
salvo quando tramitar ein sigilo o inqn&ito policiaL
Art. 4° Ficam acrescidos dois (2) parágrâfos. no artigo 257. d<mlncia. Al&D disso. como fiscal da exoalçio da lei (artigo 257
do C6digo de Processo PenaL que passa it. vigOüU" com a seguiD.ie do C6digo do Processo PeDal) e, também. inanubiooo-lbe zelar
pelo efctivo =PCi!o dos Poderes Públioos aos diJeiloo
redação:
~dos pela Ca!stituiçlo. proiDO\'ODdo as medidas DOOCSS6rias i sua
garantia (artigo 129. inciso n da Comtiluiçio Fedetal). ~do bom
Art.257. ------------·-·---··-··-··-·
§ 1•
desempeoho de suas atribuiçOes de pro- ,alvitte a providôDcia proposta. para que o Ministério Público tam- .
mover a execução da. Jei penal. o Ministério Público. a bém participe do oontrole da legalidade do prisio. fazendo.<> desde
seu juízo exclusivo, e quando o interesse social o exigir, lOgo: Aliis, a Lei n• 5.010, do JO.S-66, j6 P'""E. em seu art. 67. ,_
CCXlduzirá. poc si s6, o trabalho investigal6rio, devendo Jativam:nte ao Mioistm.o Pl1blico FederaL a medida que ora se
as emidades de esmdo e pesquisa Uiliversitárias, seu pró- propõe generalizar.
prio corpo de assessoramento técnico-científico e demais entidades e serviços da aclministração pública pres"Art. 67. A lllkltidadc policialdc>ed ...-.r, em
tar-l&c pronto areudimeuto oas diligências que ~uisítar,
vinte c cpatro bens, cópia do mto do prisio em flagrmsob -·de respoosabilidade criminal.
tt ao l'roalrad<r da Rcplblic& que funciooar juDio ao
§_20 No desempenbo.de suas atribuições de fisc:aJuizcompetette pam o P'"""<'imento c::riminal."
liz2r .a execuçio da lei penal. o Ministério Público terá
sem:pm vista dos-autos. por intimação pessoal. e Seu pro3. O artigo 3°do&Iftprojeto visa agamntirtrmspa:6ocia DO
IJIIIIciamcnto Dio poderá uliiapassar 60 (sessenla) <lias
andanrnto do ioqu6rito. de modo a que se assesure aos inlem;sada. data em que m::eber os autos pua elaborar o parecer.
salvo em caso de ha~. quando. estando ~so dos o """'"P""h""""'"' da IImlitaçio do iDquérito, sem l""}lfm. ~
clllro. das hip6teseolegais de sigilo.
o paciente, o parecer
dãdõ. iinPrelerivelmente, den4. O artigo 4°. ao sugerir o acr6scimo de dois pamgrti'os 10
tro do 7 (sete) <lias.
art. 259, do CPP. visa ptim.eia:amente, DO§ 1°. a explici!ar as atti·
Art. 5° Esta lei entm em vigor (sessenta) dias após sua pu- buições do Millislério Público que, em rdaçio i tilulalidado exclublicaçio.
siva ao exercício da açiio penal pó.blica. hoje. tem sede comtitucioArt. 6° Revogam-se as disposições em contzário.
Dal. dcfmida oomo sua fuDçJo instituciooal (artigo 129, I) do par
com a pren-ogativa. também çonstitucionaimente posta. de requisi~
Justillc:açio
tar., de quem quer que seja,. os elementos indispensá.veis à invesJ. O artigo 1° do anteprojeto de lei aptesentado. alterando a tigação. para o ajuizamento da denúoci.a. Por clar:t coerência. se
rodaçio do inciso n. do artigo 5°, dos §§ 1° e 3° do artigo, 10. do é titular exclwivo da aç:io penal pública. óbvio que a lei pro.
artigo 16 e 23. todos do Código de Processo Peoal, detemlina, em. cessoal há de ensejar ao Ministério ~blico a atribuiçio de,
essência. que os autos de iDqoérito policial sejam remetidos, pela quando .siwações de :relevo SUigirem,. chamar a si a condução,
poHcia, - - ao Ministério Públicp, à dif=nça do que tamb6m_ exclusiva. do liabalbo investigatório, com o coocarso
oc:one atualmentc. quando a policia :remete os autos ao Juiz, e ~ste. de entidades quallriC&das; especfficos. :lel'Viços públicos, e a
por sua vez, di vista dos mesmos ao Ministério Público; e, por criação ~quadro próprio de pessoal habilitado aos divenos.nf~
cocrêucia. nio mais ~ ao m.agistct.do a determinação à auto- veis em que hoje opera a criminalidade soílSticada., para melb.OI'
ridade policial de abertura. de inqu&ito.:com~-la. Já o parágrafo 2° tem por ímalidade pxecípua ítXar
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prazos razoáveiS pua que o ~rio Páblico desempenhe as TCU, gtacJos po< mim na Cmrissio de Justiça. do Seoado. Oufunçõesaeledestinadas,cvitando-~usim,.possi:veisdelongasna tros projotos fcnmapm:iados ~cmisslodeseuspueCCies.
Acootcci!IW'Dtos esPeciais ..Jetr:nninamn, emjmho de 1992.
Por fim. • - · lcgis proposla (60 dias) """ p o < - a suspensio bomporida das mmiõcs da Cmrissio dos T~ Podeque oo Minist6rios Pllblicos dos Estados e da UniJo adaptem ser- =. impedindo, &S'lim, que a proposta do Senhor Mims1ro da Justiviços adminisb:l.tivos à oova ta.l.idadc. definiDcJ.>se,. iDclusive.. re- ça fosse ex•mfuad• pcx seus integrantes. Após coosuJtar o Sezilor
MiDislro amo llotjl, decidi reapreseoli-Ja. como projeto. pora
gmsde dism""•içio intemados inc:p.I&Uos.
Este projeto, com sua justificaçlo. foi encaminhado que possa oerapec:iada de imedioro pelo~ Nlciooal,empelo entio Ministro da Justiça,. Dr. Cl:lio Borja. i Com:issio peobado _em tomu mais rlgida a Iogislaçlo- oa crimes ca>1ra
dos Ttes Poderes, que se reuniu sob a pre.sid.eacia do Miais· • admiDistmçio polblica.
tro Sidney Sanches, en.tlo Presidente do Supremo Tribunal
Sala das Sessões, 7 de IIWÇO de 1995.- Seoador Pedro SIFedeml.
moa.
Em setemb<o de 1991,
criaçio de
Subcomissio Espec:iaJ. oa Cmrisdo de Comtiluiçio, .Justiça e Cidadania,
do Seoado Fccleml, pca examÍIIar as causas da impuDidade, ,.,.._
I.EGISU.ÇÃO CJTADA
a>NSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL
damonte da - d o c:olarinho banco. Depoado oessa Subcomissio, o enfio l'roc:urldo<-G:tal da República, .Dr. Aristides Junqueira. prop& que l"CJll"-.utes dos tds poderes se reunissem
pca cüsa!tir • questão.
Art-129. Sio funções imlilucioaais do MiDist&io Pllblico:
Com esse objetivo foram tulizadas S (cinco) mmiões no
Supl=o Trirun.! Federo.l, com oo sesuinles puticiponloo: MiaisIro Sidney Sanches {Piesidenbo do S1F), MiDistro Cmlos Átila
n - zelar pelo efelivo t<Speilo dos Pocle= Pllblicos e dos
{Presideobo do TCU). Dr. Aristides Junqucila (Proc:urador-G:ru seMços de releviuci& pública aos direitos assegundos Desta
da República), -Dr. amo Borja (MiDistro da Justiça). Senado< Coostituiçio. promovendo as medidas tlt"'N"Sririas a sua gaDmtia;
Mauro Benevides (Pzesidente do Seoado F<;denl) e DepuWio
lbsen Pinheiro (Presideote da Câmln. dos Deputados). Delas
participei, -b6m, como Plosideote da Subcomissio Especial
LEI N" 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966
da Comissio de Coaslituiçio, Justiça e Cidadania, do Seoado
Federal.
Nesses CDCOD.trdS fomm .jnaHqdas algumas propostas. df;s...
Orpalza a Jusllça Fcdenl de prim<ira IDslân·
"'=do-se a impottincia do Jll"O.ie<o de que resu!IOU a nova loi soda, e dii outra pl'OVidêadas.
bre ~ecimen!D ilfcito e o que !'SIIbeleceu a Lei Oq;iDica do

-·a

-·

uma

-

__ t I •

J\rt. Cl, A u.uturlc:"~1,~ polh'll\1 tlt••
"'\'("UI. fC"'Olf'~r. ('tn VIU~ ·" "'JUC.tru hU•
:::~. c·,•qun tJú n.ut\l <1" or~!\n t·an fln ...
"'''~~~~~· rw l"cuc1rr;u1ur
t.'" lh-JIUlllil"a
1>1~'"
rullt'll•nr~r Jlllllot 11•) Jl117. rt••nJw·
t.'7,:,· \'·•••\ u Jtlt~~···d~u,ru·..., Clllnlu:H.

CóDIGO DE PROCESSO PENAL
occr..no-LEI N.• 3.~69
t.:'C J DC OUIVDI~O UE 1941

- - - .. -

--·

~
Jtoruhll l1•

pollhlltl •

- ....

11 ,,.,.,,.,.,~
J• alll.,rlotaolf'
J.. ..:~.lh•~ •·u do t.uo .. •lhlo l'11hh~o. ou a
rc.., ..calontmu \lo olt'r~oh\I•J ou dt fiUt'M 1i'U
qu-.I•.Sado; rar:a reprcnnl'·lo.

' J•

() ......, .... , .... f•

J•\•••.

t o looJic••dn l'tll
.t ,,Jf' r••>~ c• 1 req\llf'le'

olrn lulpt,. P•••

Ati

10

,-"SO -,-ll!'llir•.S•• ne pruo

h"h~l••l..,

tl•rr sl•l11

r•t•"
c•" •=••""'"· o" "'"'"f fucu• r•r·
~~ ......... t ... , ... ç .... u.tno Oo r••rn, .... , •• to.,.Q.
tr•f

a r-a•\•1 llo

o•.J~•"

.St

d••

cm qur

&t'

i"••lo, •u no ru•'o

~~'~•·

• olill\'11 t!Wcl•
t<.IIIO, I IUIOfl•

,utr.

I

den•IV\IQ

"•"c',•••• .. ,.. ,
'"''~•do

r~lo

Aol. IJ.

lnCllfloJ:oort 1h10,h I

IUif'rl·ll·;•

J~U-:Ial•

Alf lfõ
{.) /'.lhtiUIII .. f"., .. r;.-., ,.,., ., •. ,.o,
III '"'ltltlfl I <J••uho~lln d., hh 1•t#ott 1, • 1 ,

, ... tdotoJt

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

P·•lh '•'·

••,.1•• r••• ""'•• ,,.,,.

Jfll(itt, hllt"UI lt01ll•••• ••• t>l•o•tl•oo••" .. ,.,

"*•'•

"""·••·:,,& ..

Ati
A
•••"I""' .,., I•·
"~"''ltn 11 tltllll ""' ' " ' ' " ' .a oht• l•lo 1 I c• ''"
1•111 0 .. t'll11nl10 1•1'10 UOit'OUU .J• ll•llf h•l-

r••o:11t•r I
cl1 Jtll

c:: ... anJn nii•C'f .1nl1o, mtoJI:tnlif llan;• ....1\

tlfl ..

""''•ri

'

O ;,.(\;ofrlto dtYtiS '"""i"u "o

r•u<' Ut 11) oJ•u. u o

ultrrl,.,.,

"

J"-i.r.

''J

.>

~lnvrfM"

O::"' ''""' tlolo .,,..,a.Jv
•••. •uh•l •co J"'' <'•''"'''''"'••

Jl
.. oho•t •I oll·~~'
eo
U 1
'1°00
" ' ' " , .. . , ""' ,., .... ,., .... , , , , .. , .....11, ...

"'' , " r"ll\ltl
r~•·• ~''"'"' ''" hlflo
U'll lnlci•Uo:

~..:, .. rlllu

A noll'loloholt f11d

l·''"' ,,,,

An. 7).

Ao f•r~t • r•m•"~•• d•• •·•~<••

do lmr•f•l•o •• ,,.,, .. '""f'•'f'"'"· 1 ,,,..,., .

...... 1"111\"111 .. u ............., ....,, ..... hJ~ .. .
'ltllll'l'~ltr 1 l'••••l•tlft, .,u ""''''\'., ,,,.,,
loiOOfiOifiO, '"'"C'I ... ooi ..... O U ' " ' ' " •

'!;•>f U•fHtft

Março de 1995

91

ANAIS DO SENADO FEDERAL

t14o IJollrUtt~I41Jt, o "' d•.ln• nl•h•vt •
Nthe~le

CAriHIJ,O 11
DO MJtli';II'RJO l'lliJt lt;O

pctttl o I r•nn• 4o ,.,,U,.Ieol"

Afl. 2H. O Mlltl,14-rl., rl\hllfno J"fomo·
... ,, • ll1cellreo& • '''""~'" de ltl.

,'\ Cmi!SSl'iO

m:

--

....

-------

CONSTil'UIÇÃO, JUS~IÇJ\ Z: ClOJ\llJ\N lJ\-

Dccisao Ternlin.:ttiva)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 32, DE 1!195
. IDsdtul o núinerO úako de Registro Ciril

~

dá

outras providências.
O ~so Naciooal deaera:
Art. 1" E instituido o mimem único de Regísuo Civil, pelo
qual cada cidadão bdsileiro, IWO ou nannali7200. será identiíJCado em todas .as suas relações com a sociedade e os orgailismos govemamentais e privados.

Pazágr.Jfo único. O IIÚmcro único do Registro Civil será
canpost.o por um coo)mr.o de letras e algarismos. da seguinte for-

""''

I - 2 ( dois) dlgilos alfabéticos identificado= da Ullidado
da Fedezação ODde é fiitóo Registro;
2 - 3 (!rês) digitos alfabéticos identiíJCadores do Município
onde é feito o Registro;
3 - 8 (oito) digilos mméricos ronoador.s do ""!Üencial
dentro de cada Municipi<>'Estado.
Art. 2" É instituldo o Cadastro Naciooal do Regislro Civil.
destinado a cootero número 6ni0o do Registro CiviliCCIIDp3tJbado
dos dados de identificação de cada cidadão.
Art. 3° O Poder Executivo ddinid. a entidade que oeur.mJ.i.
zazá as atividades do implementação, ooordenaçio e am<role do
Cadastro Naciooal de Registro Civil, CODStituindo-se em "'Bà<>
central do Sis~ema Naciooal de Regislro CiviL
§ I" O "'Bà<> central do Sislema Naciopal de Regislro Civil
será_ represeUOOo, na CapiUI de cada Ullidade da Federoçio. por
um"'Bã<>regiooal'e, cm cada Município, porum"'Bã<> local.
§ 2" O. órgãos ,.g;onais exm:edo a~ a nlvel de
cada Unidade da-Fedcnçio, repassando """ órgãos loc:ois as imttuções do 6J:gão cettml e IOpOI1aDdo a este as infotmações e dados daqueles.
§ 3° Os órgãos. locais se inrumbirão de opea:cimtaljzar as
nonoas defmidas pelo órgão o:Dilall'CJ'Il"lldas pelo órgão ~

naL

Art. 4• s.m incluida. ...- - ~ do 6J:gão
central do sistema, a provisio OOs meios: ~ acompmha.da do cronograma de implementação e manuteoçio do Sistema.
Art. s• O Poder Executivo JrOViclenciati, no pnzo de 180
(o:nto e oitenla) dias, a "'gulamentaçio desta Lei e, no pnzo de
360 (tre=tos e sessema) dias, o inlcio de ,.. implementaçin.
Art. 6° No pnzo máximo de S (clnoo) anos de promulgação
dosla Lei, pel1lcrio a validade todos oo do<:umcntos de identiíJCação que estivctem em desaca:do com ela.
Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua pub!jcação.
Art. go Revogam-se as disposições em coutmio.

Justificação
Registro'Certidio do Noscime;>to;
Ca:teúa do Identidade;
Carteira Prof1SSional;

T'>llllo de Eleitor.
Canão de !dontiíJCação do Conlribuinto- CIC (CPFICGC);
CertüJCOdo de ReseMsta;

Carteim de Motorista:
Registro'Ccitidão ele Casame'"o;
Registro'Certidio de Separaçio;
Regislro Prof,..;ooa) (Cooselho da Categoria ProfiSsional);
Registtu DO PIS/PASEP;
Rcgislro DO INPS;
Registtu DO FGTS;

Passapcne;
Coota Banolria;

Cartão de~;
Catteinl de Estudante;
Catteinl de Saúde;
· Catteini/Cartão do Identidade Funclooal;
Cartc:ira de Oubes CSP-Ortivo social ~vos;
Registro'Certidio ele Õbito.
Um levantamento, que não se petendeu exaustivo. revelou
.a existência de vime e um docutDCDloslnúmeros destinados a identifi= o cidadão em suas múllipills telações com OigODismoo, govemâmcntais ou não, e coma sociedade em geral.
Quem. alguma vez, se deu ao traba.Ibo de preencher uma fi.
cha cadastta.l,. sabe bem o llabúho que isso dá.!Oi:a, essa superabundância de números em código, servindo
cada qual a uma fmalidade e só a ela. é imlcional e conlmJ:l'Odu·
cente. A cOnvivência com essa. pletora de números- deixa o cidadão
atmdido. Compelido a ttaDSpOrtar CX'IlSigo um volumoso acervo de
carteiriohas para i~car-se junto a difen:ntcs repartições. com.
fimli<Jades várias. a memorizar números e mais uís::oeros. que nlo
guardam. eo,tre si. a rileDor relaçic>. ele oert.amcl1te anseia por que
lhe simplifiquem a vida. Enfim. após tamos anm em que se viu
"carimbado" com tantos mímc:ros que s6 com:ribu&am. para complicar sua vida, ele quer se ver vüxizado cano vm:fadeiro cicia. dão, particlpanto do processo politi<:o-adminiso, e llio, oomo
cxpec::tacb' ou mesmo vítima dele.
O c:oottole exercido. pelas "'J''IllÍÇÕCS ~s. sotKe
do:umentos/mímeros tão variados. toma-se vulnenvel geiando
insegmuça e facilitando o mau uso. como ficou comprovado, por
exemplo. pela CP! do PC.
Esta Proposição pn:tende resgatar • digllidade do cidadão.
dando coerêocia e significado a um número-c6digo que sirva il finalidade de facilitar sua imegmçio oo seio da sociedade ao mesmo tempo em que manlém sua individualidade. O- m:ímcro único
de Registro Civil objetiva fazer de cada pessoa uma pessoa. como
tal reconhecida em rodas as citcunstâncias que a vida lhe ofexeça e
oão pessoas tao diversas quio diversas as situações que se apresentom.
A atribuição. a cada pessoa,. de um aímero áDico de ideDtiw
ficaçlo de seu exeblsivo uso. baver.i. de facilitar o controle. por
quem de direito. e difialltar a fraude, por parte dos inftatores da
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lei. Para o cidadão. só vejo vantagem neste Projeto. Desvantagens,
,. hl.. s6 havedo de alcançar os desonestos. Estes nio merocem

vos estaiDtos ''notmas de í!delidade c discipliDa parti<ürias". (art.

coosidemçiio.

17, § 1"CF).

mitações. c:ncmtra.-se a necessidade de esrabelecerem os rcspec:ti-

Sala das Sessões, 7 de março de 1995. - Seuador Pedro SI111011.

Entendemos. em tal OOiliOXlo, que as apmiações putidirias têm um Wiüpiomisso ca:n a sociedade e a própria democra(À Comissão de CcnsrúuiçiW, Justif<' e Cidada- cia. no sentido de assegmar ~e os posculantes a cugo eletivo, no!l!eadt'DC"1C aqueles que ccucomm a disputas majoritárias. osteunia -lkcisão terminaliva.j
tem um passado probo c de ilibada reputaçio.
PROJETO DE LEI DO SENADO N"33,DE 1995
o projeto que ora a.peseatamos. ronqnanCo não f.utando
Aa
ta parágrafos ao art. 20 da Lei n• nonuas de caráter cogeotc,. tem por fmalidade aprimorar o sistema
5.682, de Z1 de julho de 1!171 (Ld Orginlca doo Par- politioo-partidário, indicando • C<>llVelliéncia do estaheloeimento
de :mecmisiOOS intemos que possibilitem averiguar, previamente.
tidos Politlcos).
a coiDpllibilidade ~ca do posiDlante com os supcricns interc$ses

O Congresso Naciooal decreta:
da moralidade pública.
JUt. 1" O art. 20 da Lei n• 5.682. de 21 de julho de 1971
Submetemos à considctaçio dos ilustres pares a pteSente
(Lei~ dos Partidos Pofitic:os) possa a vigorar aaoscido dos iniciativa. na certeza de que o tema é de relevante interesse para os
seguintes: pcigrúos:
destinos da Naçb
"Art. 20.. ________._.- Sala das Sessões, 7 de março de 1995.- Seuador Pedro Si§ I" o estaluto podeit _... • poosibilidade de IIIOD.
.LEGIS1..4ÇÃO CITADA
impugnação de e&lldidanm. a cargo eletlvo maj<ritário,
LEI N" 5.862. DE 21 DE JULHO DE 1971
por pule de qualquer filiado ao -""'- mediante _...
(Lei ~dos Partidos Polilic:os)
sentação fundamentada onde se apontem os motivos capazes de tomar o intciessado iucompatível com a hcma, ------.-------------~--Art. 20. E proibido aos Partidos Políticos:
a digpidade e o decoro do cargo. ou aioda cm razio de
'1- usar símbolos nacionais para íllis de propoganda;

pdtica de ato de improbidade admillis!J21iva.
§ 2• Pala os ÍIIIS pm-istos nó porágruo aoterior,
U - ministrar instruçio militar oo paramilitar. e adctar uuised dada ompla divulgoção dos nomes, com pnzo 11011- fomlCS pua os seus membros;
ca inferior a 15 (quinze) dias, cabendo i. Comissão Exem- delegar poderes em quaisquer de seus órgios. salvo 0$
cutiva deüberar sobm a existência de indicios suflcienres Dittlérios Naciooais c Regioaais às teSpOCtivas CollÚS$Õe$ Execupara ÍDS~ de sindidncja
tivas. em assuntos admjnistnrtivos."
§ 3" Em qualquer hip6teoe, scnlassegurado o dinrito de ampla d~esa.."
(À Comissão de CcwtirW>ão, Justif<' e C.mda·
Art. Z'Esta Lei enlr.L em vigõrna data de sua publicação.
ma- thcisão tominativa.)
Art. 3° São revogadas as disposições em COD.Ilário.
QSR. PRESIDENI'E (Levy Dias)-Os projetas serão puJustifkação
blicados • temct!dos às comissões competentes.
Sob!e a ....._ ofícios que serão lidos peloS& Valmir Cam.O processo de mcJemoçrprinçio do Pais. que culminou com
a promulgaçlo da,Comtiluição de 1988, .._.,...,.,erigiu em pelo. 1° Secretário em exerácio.
objetivo fiuvJarnental da República. eme outros. a ccasttuçio de
São~ os seguintes:
uma sociodade livre, justa o solidária (art. 3". illciso I 0'). Proclamou-se, ainda. o ~--de Direito Democótico como_princípiO Oficio 0° 90'PT
infomwkr da organizaçl!o s6cio-po.lilica da Nação, cotplkilandoBr.asíllil. 7 de março de 1995.
se. na estcita da badição c:oosagmda. que "todo poder emana do
Seohor 1'lesideDle,
povo, cpe o exetee poc meio de representantes eleitos ou climaTeubo a homa de dirigir-me a Vossa Exc:eJência a fim de
mede, nos teonos eles"!_ Coostiiuiçio". (art. 1", por.lpfo llDico
indicar "" Deputados Celso Daniel e João Fass=la, respeetlvaCF).
.
meme limiar c suplcnle, em substilniçio aos Deputados Jaques
Entre ..S., a foote' de todo e qualquer poder leg!timo =ide
na sobr:m>ia popllar, cujo manifestaçio primeUa é o livie cotm:l- WagiiOl' c Adlo Pretto, pua illtegman a Comissão Mista destinacio do "sufrágio univCISil. pelo voto direto e secteto com igual va- da a apmciar a Medida Provis6ria n°91219S.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa. Excelênlo< para todos". (art. 14 0'). Noexerc:ic:io do poder, estio a; agencia
proi<SlOS
de elevada estima c c:omideiaçio. - Deputado Jates pu'blicos obrigados a utilizá-lo exchJsivameute para reo1izar o
ques Wagner, Líder do PT.
.
bem caDDm, sendo proscrila qualquer outta fmalidade. Este dever
se impõe. com maior intensidade.,. ~eles que se CllCODJnm invesLlDERANÇADO PARTIDO DOS TltABAUiAOORES
tidos de mandato popular. Não é por outra :rãzão que o coas•ituinte
Oficion°9l/PT
am>lou entre as hipéteses enoejadoa.s de pada ou suspensio dos
Bl2silia, 7 de março de 1995
direitos potiticos, a pdtica de "improbidade admmis!J21iva", sendo
Senhor P=idede,
esta, em alguns casos, qualificada como "erime de IeSpOIIS&hilidaTeoho a boma de dirigir·me a Vossa Excelêocia a fw de
de".
A"f' ponidOs políticos, in=ento de eapital impor.tillcia indicar os Deputados Teima de Souza c Carlos SOillana, respectino regime da deuiocracia representativa,. assegurou--se ampla hõer- vamente titular e suplente~ em. substituiçio aos Deputados Jaques
dade de organmção e timcionamedo. respeitadas algumas limita- Wagner e ~Laura. pan. integrarem a ComisSão Mista destinaMedida Provisória ... '917/95.
ções necessárias à preservaçõo da iDstituida. Entre estas li- da
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Aproveito a oportunidade para apre$CD.tar a Vossa Exceléocia protestos de elevada estima e c:ousideração. - Deputado Ja·
ques Waper,LídcrdoPr.

06cion°921P-I'
Bmsilia. 7 de lli41ÇO ele 1995.
Sellhor PresideDle.
Tenho a boma de dirigir-me a Vossa Exceltucia a fDD. de
indicar os Depulados Chi<:o V"~ e Maria Laura. respedivameule tilular e suplellle. em substituição aos Depulados Jaques
Wagner e A1fiDdo Chilliglia pua integrarem a Comissão Mista
cleslinada a apm:iar a Medida Provisória n"921195.
Aproveito a oportunidade pam apresentar a Vossa Excelência protoS!os de elevada estima e considemçio. - Deputado Ja•
ques Wagner, Líder do PT.

Oficio D0 93/PT
Senhor PresideDie.

Bmsilia. 7de março'de 1995
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SCDbor Ptesideote.

Em nome do Partido Progressisla Ref0lllllld9< - PPR. valho-me desta pan iDdi= os DObre$ Scnadonos LUCID!O PORTELA e LEOMAR QUINTANILHA. como Titular e Suplente, respectivamente, em substitoição aos Senadores antcrimmentc indicados para integrar a Comisslo Mista incmnbida de emitir parecer
sobre a admissibilidade de Medida Provislida n"917. de 24-2-95,
que ''autoriza a utilizaçio do produto da alienaçio do navio "00CEVAlE' no smeameDto fmmcciro da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro-ILOYDBRÁS".
-~
Na oportunidade. renovo os meus protestoS ele elevada estima e distinta consicleraçio.
Cottliahnente, S - Epitiido Cafeleira, Llder do PPR.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sedo feioas as substituições solicitadas. Sobre .: wesa, projetas de =oluçio qne seria
lidos pelo t• Se=lário, em es=iõio, Sr. Volmir Catupelo.
São lidos os seguintes

Tenho a homa de dirigir-me a Vossa ExcelêDcia a fDD. de
PROJETO DE RESOWÇÃO N" l2, DE 1995
indicar o Deputado Paulo Bematdo, como titular. em substituição
DisdpliDa a ap.....,.tação de dedaroçiio de
ao Deputado Jaques Wagoer. p1I1. intcgmr a CoDJissJo Mista destinada a apcciar a Medida Provisória n°926J9S.
bens e vaJore~ c dá outras providêaclas.
Aproveito a oportunidade pua aprosentar a Vossa Excel&lo Senado Fedeml =olve:
cia protestos de elevada estima e c:ousideração. - Deputado Ja•
~~ Art. I" Os arts. 4°, capat. lO e 11 do Regimento Ittemo do
ques Wagner, Líder dó PT.
Senado Federal passam a vigorar com a seguiDo redlçio:
Olicion°94'PT
"Art. 4" A posse. ato ptlblioo mmv6s do qual o SeBmsilia. 7 de março de 1995
nador' se investe no matdato. realizlr-se-á perante o SeSenhor Presiden!e,
nado, durante !'I:IDÚiO ~ em sessão ordináOa
Tenho a homa de ciirigir-.me a Vossa. Excelêocia a fDD. de
ou extraordinária, e será necessariameme precedida da
indicar os Depulados Hélio Bicudo e Luiz MaiDardi. respedivaapresentação i Mesa do diploma espodido pela Justiça
mem:e tiDJlar e suplente. em substiDJição aos Deputados Jaques
Eleitoral e da declaração dos bens e valores que inteWagner e Arlindo Chináglia, pata ii!tegrar a Comissão Misoa destigramo seu patrimônio. na. forma do art. 11. que sert punada a apreciar a Medida Provisória n° 926/95.
blicado no Diário do Congt'<S!JO Naclonal.
Aproveito a oportunidade pua apm:sentar a Vossa Exceléncia protestos de elevada estima e considemçio. - Deputado JaAD. 10. O Senador oo Suplellle. por ocasião da
ques WagD<l", Líder do Pr.
- posse; inscreverá. em livro espeeiftco, de p!6prio punbo.
seu nome porlamenlar, a 10spoctiva rubrica. filiação por·
· O SR. PREsiDENTE (J..evy Dias)- Sedo feioas as substitidária, idade. estado civil e outras declarações que jlltuições sOlicitadas.
.
gueconv~ fazer.
Sobre a ms:sa. eotmmic:ações que sedo lidas pelo 1° SecreParigtafo único. Com base nos dados teferidos
tário, em exercicio, o Sr. ~almir Campelo.
DO artigo :uiierior', o Primeiro Secrdário expedirá as respoctivas carteiras de identidade.
São lidas as seguintes.
- Art. 11. A declamçio de bens e vakm:s a que se
tefere o art. 4° Idacio.oará todos os imóveis. móveis, seBmsília. 6 de março de 1995.
moventes. dinheiro. títulos, ações. participações societiSenhor Presidente.
rias e outros bav~ cxi$tcntes no Pais e no exterior.
Em """"' do P>ntido Progressista Ref.,.,.- - PPR. vaque integram o patrim&üo do Senador, seu c&juge. filho-tue deste pua iDdi= os nobres Se!wlores LEOMAR QUINJbos e outra.s pessoas que vivam sob a sua dependência
TANlLHA e ESPERIDIÃO AMIN, cotu0 Titular e Suplente, resccooômica c setá tnmscrita em tegistro píblioo maJJtido
poctivamente, em substilniçio aos Senadores anleriotmente indi·
pela Mesa.
cados pam iDtcgmr a Comissio Mista iocumbida de emirir parecer
§ 1° A declaração SCiá. anualmente. abJaljzada,
sobre a admissibilidade de Modida Provisória n• 913, de 24-2-95,
eotre os dias 1° e 31 de dezembro, com a indicação da
que "cria. a& estmtum organizacioaal do Ministério da "Justiça, o
variação pattimooial O<:<ll'lida no perlodo. e, cm qualquer
Cooselho Fedeml ele qne traiA o art. 13 da Lei n• 7~. de 24 ele
hipótese, quando cessar o ex =!cio do mandato.
julho ele !985, a!- os U1S. 4", 39, 82. 91 e 98 de Lei n• 8.078, ele
§ ZO Repura-se procedimento incompatível com o
11 ele setembro ele !990, e dá oo1Ias providências".
decoro parlamentar a recosa em atender ao disposto nêsNa oportunidade. renovo os meus p:aestos.de elevada estitc artigo. assim como pestar decl.amçáo falsa ~ incomma e distima consida:açio.
pleta de bens e valores."
Cottliahnenle, Senado< Epitácio Cafeteira, Ucler do PPR.
AJ.t. ZO Esta msolução entta em vigor na data de sua publiBmsília. 6 de março ele 199.5. cação.
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Art. 3° Sio rev~gadas as disposições em conleirlo.

PROJETO DE RESOWÇÁO N"23,DE 1995

J'lstifieaçio
A Lei n• 4.829, de 2 de junho de 1992~ ao tofoanular a dis- ·
ciplina juidiCa n:lativa à repressão à improbidade adminiSiraliva,
instimm • obrigatoriedade de ap=enr.ação de declaração de bens.
vala:es. oa. ocasião da posse. por parte de todo e qualquer agente
público. ~odido como tal "aquele que exerce. ainda que tnmsitoriomeote oo aem ~. po< eleiçio, nomeaçio, designaçio. cortn'eçiio ou qualquer oUtm foana de iDvestidum ou vfnculo, mandato, caiBO,
oo funçOO nas entidades intcgnntes
da administmçio plblica. Ademais, exig.,.,., tamb!m, do agente a
discriminiÇio dos bave= pedellcenle$ ao cao;>ge; componheiro,
filha& e olittas J?CSS011S que vivem sob a sua depeadê,acia econômi-

-go

CL

Marp> de 1995

Di1piie d:t.n:: a epf""lJeJltação e amaHzaçio da
cleelaroçiii> c1e bcase mores doo -.Ido... do s.aadoFedmoL
OSeuodoFcdeDI....Xve:
Alt. 1o A posse e o eJ~:ezácio de set'Vidc:n:s em Clll'P~ emPl"I'JO oo fuDçlo 110 SeDodo FedeDI fio&m conclicioo&dos liJ'll"
&elll&çio. pelo inle<e&sado. de decl""çi" de bcas o valolos cpe ;,...
tepm o mpec:tivo (lO!riln&>io, bem como os do caojlge, ..,_.
uheiro. filho& o ouuu penoa que vivam sob a sua dq « ~enn•
""'XJ&niao, excluldos &peDIS ""objeto& e utensilios de uso dem!sti!X'.

Pápfo únioo. A declmçio de que lia!& este artigo comInovaçio impo<1antc -pelo diploma citado~. ••igência de ser a declamção atualizada., anualmeotc~. mecanismo este po:eended imóveis. romoventes, diDheiro, tltulo&.oçiles, porticip&que permite h autDridades competenles identificar casos de au- çôes: toeieCúiu aJ quaisquer auros bem e vabcs petrimonjajs
memo pat:rimoDia1 iDjustifJCado ou mesmo siDais exteriores de ri- lcq)jucJcw. DO PafJ: OU DO exterior.·
queza iDcompalfveis com os ganhos ostcosivos.
Coosider.mdo a amplitude e abrangência da Lei D0
Art.'Z" Nopctiodo wwpt
dido eatr8l 0 e 31 de de:za:Dbro
8.429192, faz-se necessário modificar o Regimento In1m1<> de Se- de e&da &no, o setvide< IID&Iizart & deel&toçio de bens e v&(oros,
nado Fedem!, de sorte a alUalizá-lo e adaplá-lo às novas imposiçõ- oom & indic&çio da v&riaçio potrimouial ocxmida DO pet!odo, e,
es. eis que alcançam também os titulm:s de mandato eletivo.
em qualquer bip6tclse. qu&ndo deixor o cugo, emPI"go ou funO projeto que ora apresentamos à Casa.. tiJrvfamenta~tc. çio.
imroduz as seguimas inovações:
- obrigat<riedade. de ap!OSCIItação da declaração de bens e
Pdpfo únioo. Obsetv&do o dispe&to uestc artigo. o Dimvalores, no II10IIIelllO da posse (art. 4");
!c<da Suboec:mari& de Pesscoi m&ntciá.,., e&doslmi doo bens
- inclusio dos ~ pertcnpentcs ao ~ge, eanpanheiro, e valme& decW&do&, bem oomo da respeçtiv• a!Ualiuçio &nnal
filhos e outras pessoas que vivam sob a depend&Jcia. OCOIIbmica ~ a data cm que o servidor deixar o cargo. empmgo ou fim..
do deelarante;
çio.
- espceificação de todos os bens imóveis, móveis, somoventes,. dinbeito. tíbllos. a.ções. participações societúias e outros
Art. 3° Consta••clt a existfÔci• de sinais extericres de riquebavems cxisteo.tes DO Pais ou no extcricr.
Z& ou de aumento pottimoniol iDcompalfvel oom • lODda ostemiva.
- publicaçio da deelcaçio DO Dlúio elo eo.._ Nado- o Diretcl'Cla Sublec::re1aria de Pessod ou aui'Oiidade supc:ricx comaal e rapectiv& ttaDSaiçio em mgistto público IIWltido pel& petente, IOb pen&"de respa>S&bilidad, detmnin&ri. inst&unçiD
de ÃlldicAncia pca apurar os fatos c, se for ó caso, dad ciência
do •puDdo lSecmoli& da Reoeit& Fedem! do Ministmo da F•- ""!!iizaçio amai. emre 1• e 31 de dezeDbo. da deelar&- zeeda.
çio opeoealada po< oc:asiio da pnsse e, em qJ&Iquer bip6tcse, ..,
Art. .,. Pu& O& rms ~ ,., &rL Z'. o ..mdotpodai, a
IllOlDCido em que ceisaro exaácio do mmdalo.
.... <rit&io• .,.,._cópi& da declmçio &nnal de bensapoesentaMerece espeei&l mgistro o f&lo de cam:rerizor-se eomo
da 10 á:giD n& cooformidade da legislaçio do imposto
procedimento incompotivel eom o decoro porllmentar • ...,...
soi>m • lODda e proventos de qualquer !IIIUreZa, com u DO«SÁ.·
em lleDder à& exigfnc:i&s mgímenrois ""' instituldas, bem eomo rias •tn•ÜZIÇÕCS.
o f&lo de preatar decluoçâo f&ls& ou iDcomplet& de ben& e valoArt. SO Scri. iDSfanndo inqu&ito oomm o servidcr que se ra-QISII' a ~a dtd.mçJn ou a gtnafiDçio de beas e valores
Ac:mlil.unoo que o peesentc projeto de =oluçio coaln"bui n& dat& pt6pri&. ou que & """'""l"alxa, ficiDdo sujeito i penoliMde
pma & poe&elV&Çio da dignidade e do decoro no exerelcio do 111111>- Pl"vist& no § 3" do &rL 13 da Lei n• 8.429, de 2 de junho de

-

=·

dalo popular.
Sal& das Sessões. 7 de março de 1995. - Senodor Pedro S..
mon.

1992.

Art. 6° Esta rcsoluçio e:mxa em vigor aa data de sua pobli·
e&Çio.
Art. 7"Siomvogadasu cllspnsiçõ<$ em <XIIIttááo.

U:GlSU.ÇÃO CITADA

Justificação

LE!N"8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

A Lei n• 8A29, de 2 de junho de 1992, ao mfmmular &
disciplina juridic:& ~elativa 1 repeessio 1 iroprobidado &dmini>lrúiv&, instituiu & obrip!Criedade de &p!OSCIII&çio de doelan.çio de bens e valores. na oeasil.o da posse, por parte de todo
servidor que venha a ser investido em cargo, emprego ou funçio póblica. ·

Dispi5o sobl:e os SlllÇÕC$ aplicáveis &OS agemes po1b1ioos DOS
casos de emiquccimemo illcito no ex.erácio de mandato. e11g0~
empogo ou função n& &dmiDisiDção p\bli<& dilO!& indi!Ot& cu
fundaciooal e di cutrai providencias.
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lnovaçioimpo<tmte ttuidapelocfiplomaci!ado6aexigên-

cia de ser a dccl"P(JLl 111f!llmmte atnalizada, mean;smo este que
permite is autcãlades çanpeteatcs ideotificar casos de aumento
pertiJnoaial injlstificado cu mesmo sinais exteriores de riqueza m.
compatíveis com 01 gmboa ostemivos.
Cmsjdcrmdo a amplitude e ahnngência da Lei D..,
8.429192. faz-se
IIIOC!fficar o R<gOl'""""'o Administtativo do Seaado FedeDL de - . e allla!izi-lo e adapti-lo isoovas
imposiç!!es, eis que •kançam. tamh&n. os servidcns do Poder Legislalivo. ainda que Clles estejam sujei""' a
tilllci<lllll próprio c:<:llllaDIO de-..,., (lrt- 52.
da a).
O projeto que oa.çmsen'I!T'Oft l Casa. fiuvlameqraJmente,
introduz u oeSiliJUI iDovlçiSeo:
- obáploriodado de apreseutaçio da docloraçJo de beas e

,.........,;o

xm.

-to

vala:ea DO 11!01DC1110 da poae;
- inclusio doa beas ~ ao OÔ!l_;,ge. COIIJ!l&li!eilo,
filboa e ou- peaaou que vivam aob ciep<Dd&K:ia
do

""""""i"'

dec1annte:

"""livçlo amai....., l 0 e31 de dezembro, da doclan.çio apm:entada por ocasiio da posse e. em qualquer hipótese,
no momento em que c:cssar o exerçlc:io do cargo~ e!llJmSO ou

fu.Dçio;
- jmtituiçio de ~ c:adastrll ODdc seri Ja.nçada a relaç1o dos bens e valota bem ccmo u ~IS JD1ltaÇi5es oc:aridu dumnte a vida~ do IIC<VÍdOl;
_ instomaçio de siDdic1Dcia toda vez que os siJWs ..:teziores de ricpeza ou o auJIIOIIID polrjrnonjalse l'IOVClam incompallveis
cana m>daosttusiva;
- - - de ínqu&iro o servido< que .. •
ap"eSCI1tii' a dce.llraçio de bens e valmes na data própria,. ou que a
-pr<Ur úlsa, sujeillmdo-.. o infD.t<r i peoa de demissio a bem do
servido<póblico.
O projdo do resoluçlo que cm submetemos t coasideraçio doa üust= pores, al6m de implemellllr, no imbilo intemo,
pzevisaes legais cogCI!les, C<lllllibuiri para usegolV a pooser-

vaç:io dos padrões de mon.lidade admiDistrativa que o serviço

- ~ de todos oa beos imóveis. móveis. sezao.
ventos, dinbeilo, d!Dios. aç!!es. porticipoç!ies societéias e outtos
haveres existentes DO Pais ou DO e:xlerlor..

póblico exige.
Sala das .Sessões, 7 de março de 1995. - Pedro Si-

mon.

LEGIS!-AçAO CITADA

CONSTITUIÇAO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,,,;_ $2. Compele pm'IU\'IOienJeao Senado federal:

1- proc:cssor ejulpr o Presidenlee o '&c-Presiclenle da República nos crimes
de responsabduiacie c os Minisuos de EDdo DOS crimes da mesma narureza cone.'Cos
.;om aquel:s~ .

·

n - prO«SSSr c julgar os Muwti"" do Supmno Tn'bunal Federo!, o Proc:un-

dor-Geral da República e o Ad\'Og3C(o-(leal da UniJo ooscrimes de tespllJSabilidade;
ln - Op!V\W lft'iameie. pé;"*> ...... I~ .,ja;çlo p\bi;co,i - de:
aj magistndos.iacasosestabefeci;tOI'nestâ'C~~
· .
oi Mini,.. ciO Tribunal de c - da lloiiO indicodos pelo Prcsidenle da
Rcpúbli.:-..~
·

c! Gcn-cmadoi.SO TOrrilclricr.' ·
di presidenle e dimon:s do boDco _,.j;
r)

PIC>:uradat.(icnl da República;
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Jl Jn_!!loretde- CJ11100 que alei dctelminlr.
I\'~ opr0\'11' prcviomctlle. por Yolo ........0. após aJ1iliçlo ent-lll:CfN, a

comer

=!lu dos chefes de misslo diplocaiticl de
pemu~"""tc;
V- OUJoriuropmçilese:-aeinas de IIIIUru.alinonci:ir:a..de ittl~ da Unlto,
d<JS Es.. dos. do Distrito Federo L dos Tmit6riolc dos M!lfticlpios; .
\1- fi·-v. porpn!pC!OIIdoPr<sidet!le~ Repij>lic..limita&fdooisporoo moa-

""Je d:t dn id:t <>Jfi!JDiidada ~ UniJo. dos Emclos. do Duui10 Fcdelll cdoaMI!IIicipios;

\11 - dispor sobre timites sJcbois c CO<Jdiç!!es para as operaç>ees de Cl'idiJo
c•.Jeroo c ln!Crno ela Ualio, dos Emclos. do OíSirito Federo! e dos Munidpios, de
': '" '""''~"'"' c demlis entidades c:ootroladas.pclo ·poder público federot
\111 - dispor sobre li mi!.; e concliç6:s paro a COÍ!cesslo de prantia da llnilo
: :!1 C'per:.·;ôo:s de cnSdíto ntemo e imerno;
·
·

'·· ~lobais c c:oné:liç&:s par.J o mon&antc d3 di\idil mobili·
JX - ~t:~bcleccr limi1a
1!'3 dos Est3d1JS.. do Dillll~O fcdcr:al c~ Munlcipfos;
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X - suspender 1 <><~. nó iodo ou cm porte. !lo lei cb:latlda inconstilUci·
·:·nol por dc-~•s.lo dcllniiÍ\.. doSupm110 Tlibimol F-1·,·---. - - - - -

pa;

·-XI- apr<Mr.
m.;On;~aia e par •:c~o oo:rao. • c.~.-~~o <•fi<~o
do Pro:urador-<:icnll ela Rcpúbhea anta do lénnino de seu m.1ncla10;

XII - elabanr seu reaimcnto intemo;
XIII- dispor-ouaorpn~ lbacionamentO. pohàa. criaçâuansfor·

moç:1o ou c."<lin;io dos CIIJOS. em,.... e IUnçOes !lo seus.~. e fi~ da
respccli"-a rcntancraçla absen-adol 01 pirlmctros cs&abclccidos na lei de d1retn1C!í
OI'ÇIIBCfttârias;

-

XIV -eteacr membn>s do Conselho da Rcpilblieoo -tcnnosdoon.l9. \11.
ParflBNJfo li~leo. Noc Cl- pm 1S100 0os incisas I e ll. fu..,, ... r3 como Pse·
sidenre o do Supremo T~nol Foder.ll.limillndo-sc 1 eonclenaç5o. quo IOtlleflle scro
J)IO(enda por dois ruçoS..,. \'Cios do Senodo Fe!lorol. i perda doe:IIIO. com inab•h·
uÇ;!o. por atro •-· ,... o e><ereiao de tunç5o pubiiCL sem JIIOJUIZO das
sançolcs jud!CUis cabi\as.

--...._...,....._
- ____

-=m .....---.
--·

UI . . l.tat, K • • . _ . Jttl

-

-

PROJETO DE RESOWÇÃO N•l4,DE 1!195
o Cenlro da Memória Politica do Ceia·
grosso NodoaaL.
J:osjillú

O Senado Fedcr.tl resolve:
Art. J• É iDstiluido o Centro da Mcm6ria Polltica do 0..g=so Nacicmal destinado. regis-. ~. IIIIDtere divulgar
a~ po1íôc:a dos Semdores e Deputados que se distingo.imn

.

*"'""

--

-..=-:..:--:
-~-,..,._...

-·-

Art. S"Esla resolução.- em vip-na clara do !lUa publi·
"caçio.
· Art. 6° Revogam-se as disposições. em COD.túrio.
Jn~eaçio

A-impolt.lncia da mem6ria hist6rié:a de UIWr sociedadc")lOCie •

..., medida pelo esforço que se despeode. desde há 1111itos .-.na
reo~pcnçio de dpcmnenros, objetoo e quaisquec iDdlcioo deixados
no exercício do mmdato legislativo.
pot"'SOM!ades aiÍJUS, &Oloego da~ .
. . . ...
Art. Z' O ICOIVO do Centro da Mcm6ria Pol!üe& do CatNossa civilizaçilo, que se....,..."" ....:upemçio da hisi6Da
grcsso NaCiona.J. será comtituido da pvaçio, em mdio ·e v~. e da pré-hist6tia. ~ .oio ter-se cco.scientizado, aiDc:la, de que
de
l<llDadao aos Coogressislas que jreODChemn os aquilo que vivenciamos boje saihistDóa IIIWlhL
toquisilos pom
tal cüstinção.
.
Em pás eomo o nosso, onde a .edu.c:açio c a aJlbD:a.vivem
Art.l 0 Podclio sec iDcaporados ao acervo discursos. pmjc.. ao Dlve1 da illdigência. compete a !IÓ'· que dou;mos o~ do
tos e ootras mmifcs~ esc:ritas ou faladas. considr:mtfas rdo- coohecimento c a obrigaçio ~ ie~ ~ ~s. • ~
vanles, aiDda que nio espÕcir1CaiDC111e di:igidos a tal fim.
dadc~ o dever inalicntvel de criar i:Dstrumeutos que contnõuam
Art. ? Com fiumDx:nto oo disposto -no- ~O anterior. para a pre=vaçio da memória e da c:ullma de um povo, eopepoderi. o Centro da Mem6ria PoWca do Ca1g=so Nociom1 ,..., cialmcntc no que toca aos assuntos da competincia do Coa.quisar, levantar e iocol:potar ao acervo documentos escritos. fil. gmsso Nacicmal.
.
mes, pvações. fotopfw; e quaisquer '""""' disposilivos que 100 prop6silo do projeto do ...oluçio que ont 111-IIIOIS 1
oham servido de SllpOI!e ao registro da IIIODIÓIDI dos a-Coagres-. elevada c:oasidemçlo dos SeDhcx= Scoadores ~ exatunerce o de
sistas que tenham se destacado no dcs 1Df nho de seu DIIDdato Je.. rosgalar a mem6ria do que já piSSOIIe ,........-, do lllllleira apgislativo.
· _·
· -··
nizada, a mem6ria do que se üi pmduzir do ma e m Art. 3" A Co11Dssão Dima:a do Semeio Fedelitl deliniit o
. Os """"""" pootos 1 dispoâçio pela l6aUea para que 10
6lgio da eslrublla da Casa que iri.iDcwohir-se dautribliçõrs "91" pmerve a mem6ria doo lftbolhoo logislalivos sio do variada oop6previslas. podaKio Jll'li'OI" w Plen.úio a aiaçio do (aogio espoáf1- · cie c estio, em grmdc pode se Dio to<almeate, dispooiVcis 111.
co pa:m. essa fiqaJidade.
.
·
· Casa. Resta apooas mobilizá-los, <><ganizá-los e p6-los a IS<!I:Viço
Art. 4° A Com;ssão Dinotora"""""'" IÍDda, I destimçio de desla id6iaque. oomoenea, üi CCllllllr com o apoio do IOdos aqueorçamcnlirios espec:ifiCQS.P"1". ~.faoe ~ ~-. les que t!m CXliiSCi&lcia da importiDci.a de um lal projeto.
lOs e despesas de iustillliçio e
do Q:atro do Mcm6ria.
Ntftnalrmnte, .aio se Pftitmde com o projeto IqlE'Oduzir,
Pol!üca do ea.g=so'Naciooal
·
pma e slmplesmenre. laJ:d'as já entregues oos 6rgios incumbidos

depoi""'"""'

==

=

"""''".nçõq
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dos anais e azquivos do Congmsso Naciooal e de cada uma de suas
Casas. Tma-se. isto sim. de regisiDr, de fcmna seletiva e por
meios variados, a memória das
Casas do Congmsso~ NacioDIIl. oom o prop6oito ele ailr-10 mn a=vo de infcmnações sobre
delerminoclcs porlameo!Ues. e coloci.-Jo Adisposição dos meios de
IX'Dt!IDiceçio de massa,. de esnvbnres, de pesqu.isadores e de
quaisquer iD.taessados em se iofOI:!I:llr sobre a vida e obm pu:la~

cm..

Pletlário;

---·Deputado<.

n - problemas ecooômic:os do Pais. polilioa ele
Ciidito, câmbio, seguros e tiansferências de valores, comércio exterior e interestadual, sistema lJlOIICtjrio, bancário e medidas. títnlos e garantias dos metais, sistema
de poupaDÇa. consóicio e sorteio e prcpag:mda. comercial;

E. a 6m de que a aeleçio desses DOiiveis nio seja <DtreJllle
ao UDiveDo daqueles, potmcialmen1c, objetos da mesma. é ccavenieule que a tuefa sejl. ~e a um coasdbo foonado por eJe.
meDkJs estraDbos ao Poder Legislativo, como membros de outros
Pode=. _ . . , . _ . da Improma. de sindicatos pattooais e !_!e
trabolhadoml ~ ..,_ · - da :ox:icdade civil. indicados pe·
los cliDgeUos doslu entjdaclcs
Estamo~ cutoo ele "'" a iDic:ialin iri propiciar gmbos ,;g.
Difiaotivos pua a socioclade em g<nJ. sem quo pt<cise despeDder
gmdoa OsfCIÇOS e. sobro01do. l'OCIDSCI 1inallceiros. nesta quadra
·de estrita CCCliJODiia de mcioc,. uo Pais. Contwmos com nossos ilus"""Poreo DO ll<lllido ele quo ofio1>çamJUa colabonçlo para o aper.fciçc-mento deste. projeto e pra a sua aprovaçio e implementa-

~:

Sala das Sessões. 7 ele mzço ele 1995.

moa.

rio, Financeiro e Ecooamico; orçamento, juntas comerciais, conflitos de competénci• em IUI&ia tributúia entre a União, os EstaOOs o Distrito Federal e os Munic{pios. divida públioa e fiscalinçio das instituições fDWl·
ceiras;

IV- escolha dos Ministros do Tn"bunal do Cootas
da Uniilo, o do Presicleno. e OU.-• do B.mco Cenlnl;

V- matéria a que- se referem os arts. 389, 393 e
394:

PROJETO QERESOWÇÃO N• 2SDE 1995
Cria a Comiaaio ele Agricultura

Vl- ootros assuntos cxmelatos
v~

11
Art. :nAs Omjgsões pemwx:Dtes. além da Comissão Dimtom, sio as seguintes:
!) Cmnjssio de Agricultum- CA

ck

2) Comissio Assuntos E<:oo&nicos- CAE
3) Comissio ele Assuntos Sociais- CA5

-céJ

ni - tributos. tarifas empRstimos oempuls6rios.
fmanças p6blicas. normas ge:ais solxe Direilos Tritutá-

--~enador Pedro S~

O Senado Fcdezal resolve:
· · Art.l 0 0 Regimen«o IDlomo do Senaclc Fedr:ral passa a
gomo coma seguinte redaçlo:

97

I - aspecto econômico e fmmceiro de qu~r
matéria que lhe seja submetida por despacho do Prestdenle, por dolib=ção do Plenário, ou per c:oosulta ele
comissão, e· ainda. quando em virtude desses ·aspec:tas:,
houver m:urso de decisão temililativa de comissio para

4) Cauissio ele Coostibliçio. Justiça e CidadaDia

S) Comissio ele Edu<:oçio- CB
6) Cauissio ele Relações Exterlo=o Ddc:saNa·
c:iooal- CRE .
7) Comissio ele Serviços e1e IDJD.-&amllml- cr·

'"Art. 77- A Comissio llimon ó COIISiiW!da dos
ti.W.... da Meaa.lel>d!> as domais oomiss<les pcuna!IOil·
tes o segu.jnle. mimem de mcml:rols:
a) Comissio ele.AgriaJ!Ium. 23
b) Comissio ele Assmltos E<:oo&nicos. 27

•>

Comi•slo dO AssmltosSociaí>. 29
d) ComiJS1o do Ccmtituiçlo, Justiça e ruadenjg
23

e) Çomjsdo d8 Educaçlo, Z1
f) cmmnro de Relações Exterit::Jics e Defesa Na-

ciooal.19
g) Comissão de Serviços de Infraestrutuca. 23"
Art. 99 À Comissão de Assuntos Econômicos
compete opinar sotm:; proposições pertinentes aos seguioles assüntos:

Art. 2° À Comissão de Agricultura compete opínar--sob'e
proposições peninentes ao seguintes assuntos:

I- OU.ilo Agririo

n- planejomento. execuçio da po!tioa agrioola;

m:..

agriariwra. peculria. coça. pesca;
IV- meiO:.ambiegte:
V- organização do ensiuo agrário:
VI - investimento e fmancianlHJtos agropoc:uários;
VII - alienação ou cooc:ossão do 10m1s pu"blic:as com ma
superiora 2.SOO(dois mil e quinbOillos}hectares;
vm- aquisição ou amndameato e1e proptiedade nna1 per
essa pessoa fisica ou juridica eslnngeira;
IX- definição da poqu""" e da m6lia proptiedade =a!;
X- desapropriação, colonização c &ImYhmento de tmas;
XI- reforma agclria.
-

xn - """"" ....,...,. coneJatos.
Ait. 3'" Esta Resolução entra em vigor na data de sua plbli-

caçio.
Ait. 4° Rev~sc as disposições cm ctlllldrlo.

Justillcaçio
Pais eminentemente .agrlcob, até a primeira metade deste
século. o Brnsil sompno "' distinguiu como
~
mundial de produtos agrícolas, chegando a ccasbtUir a OCQDOD1l&
mais ~ do mundo, no auge do ciclo da é:ana-do-açtlcar..
Tal prosperidade ele pouco llOS valeu. portanto seus =uJia.
dos foram apropriados pela oc:onomia européja. via PortugaL Sor·
viu. no e!Unto para provar a p!janç:a de oossa agricultura ~ ~a
capacidade de produzir riqueza suficient.e para sustentar_ a exlStencia de um eDOIIIlC terrir6rio e -sua expansão as faldas andinas.
Sua importâocia não diminui com o ciclo do ouro, apenas
Ieduzindo sua partici:paçio relativa.. que toma oovo impulso com o
2"ciclo da oana-<Je.açúcare. em soJlllida, o do café.

smuo!"
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O Millisrmo da AgtjaJitma foi a sexta pasta a ser c:omtimíSala das Sessões, 6 de mmço de 1995. - SeDada Gualdo
da. desde o adveuto da fauúlia ...! portuguesa e a elevação do Melo.
Brasil à coodiçio de Reino Unido a Ponugal e Algatve. A croaoREQUERIMENTO N" Z40, DE 1995
logia da criação dos miuísl&ios dá a modida da impo!tâ!lcía que
Ibe atnôuíamnossos antepassados:
SeDhor Presidente.
1808- Pasta do ReiDO
Nos tA0m10S do art. 13. § 1•, do Regimento Intcmo, roqueiro
- Pasla dos Estrangeiros e Guemt
seja cousidendo como de li<eDça &IIIOriDda o pcdodo de 2 e 3 de
março do cormlllc ano. quando estive ausente dos tmbalhos da
- Pasla d& Marinha e Ullmmat
Casa.
1817- Pasla do c.trio (desmembrada da do ReiDO)
Sala das Sessões, 6 de DJaiÇO de 1995.·- Sc:nadoc Jooé
1821- (RefOIDllllaçlO)
Eduardo Dutra.
-Pasta do Reino c Estrangeiros
REQUERIMENTO N" 241, DE 1995
-PastadaFa21:Dda
_:Pula da Gueaa
Seubor l'lesideute,
-Pula da MariDba
Solicito. DOS tem10S do utigu 13, § 1° do Regimelllo lnler1822- Pasta da Justiça
no. que sejam considerados como liceDça autorizada os dias 20 c
1860- Pasla da Agtjcultma
21 de fcve11:iro do correu.e, peáodo em que estive ausente dos traA importiDcia da Agriculllml para o Pais dimiuuiu, balhos por!ameur.ues.liOC>IIIpO!Ilwl o Sr. Ministro dos Tzmspordesde entio, tanto assim que sucessivas rcfoanas ministreis têm tes, Dr. Odacir Klein cm visila ao Estado de Sam& CawinL
tidoocuidadodepreservaromiuístériop<relarespoosáveL
Sala de Sessões, 7 de mmço de 1995. - Sc:nadoc Cuildo>
Foi. portatto, o pzóprio SeDado Fcdcml que decidiu t«hlzir Maldaner.
REQUERIMENTO N" 242, DE 19!15
sua cxp=sio, extinguiudo a Comissio de Agriculnna e funcündo
suas a<nl>uíções às da Comissio de Asswllos E<:oo6micos- A CâSenhor PtosideDie.
mam dos Depuiados preserva sua autooomía sob a dcuOiniDaçio
Solicito, aos temiOS do utigu 13, § 1• do Regimemo lnlerde Comissio de Agricul!ma e Política Rural. ·
no, que sejam considctados como licença. auiOrimda os dias 23 e
A política agócola de DOSSO País, desde seiiJ!l"' dedicada à 24 de fevetelro e 2 e 3 de mmço do cotmlle, pcdodo em que estiproduçio de utigos para exportaçio, pnocisa voltar-se para uma ve ausente dos trabalhos ptrlamen•ares. em vil1ude de canpmmisvisão socill de seus objetivos. ~smdo a produzir alimentos sos poüticos partidários.
pa:a o men::ado intcmo~ a pteWS acessíveis A população de baiSala de Sessões, 7 de mmço de 1995. - Senadoc Cuildo
xa 11::nda que., assim, Seri. rcsgatada da condição de subnutrirão.
que leva às doenças endémicas c epidêmicas e daí a maior indigência e atraso..
REQUERIMENTO N" 243, DE 1!1!15
Parece claro q1e o Pais dispõe de poteDdal agócola para
Seubor I'Iosidente,
a.limetur bem o seu povo e~ aiDda- e s6 então- exportar m exceNos teanos do disposto do § 1• do utigo 13 do Regim<Dto
destes para gerar divisas. inv~ a situação atu:al em que
não COQSeP se auto-alimentar e dispc:nde pmciosas divisas com a Intemo do Senaâo Fedeml. ~ sejam CX"Gsidemdts como licença &IIIOriDda os dias 17, 20, 24 de fevetelro e 3 de uwço. daimpollaçio de alimeulo<.
Dai a importiDcia de se. dar, aos assuttoo ligados à Agricu1- tas em que me afastei dos ttabalbos da Casa. em vidude de visitas
tum, o necess6rio dcslaque, DeSta Casa. Pma lalllo, COilfD com o a alguns Momiclpios do meu Estado, com vistas às ~
esclarecido apoio 4-s Seuhons e Senhores Senadores a esta pro- II!IUiicipoh.
Sala das Sessões, 7 de mmço de 1995. - Seuador lris Rcposiçio.
UDde
·
Sala das Sessões, 1 de mmço de 1995.- Seuador Palro s~

·-.

......

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os projetes sedo puREQUERIMENTO N•244,DE 1995
blicados e, em seguida. ficufo sobre a mesa duraDte ciDco sessões
Biasílla. 23 de fevereiro de 1995.
- · • fim de
teanos do ut. 401, §
1•. do Regimoulo liltemo. Fmdo esse pm:o. sedo despacbados às
Piosidenle.
Seubor
canissões compdentes.
~ can &JftÇO e comidençio. requeiro a
So!xe a mesa, requerimentos que sedo lidos pelo S.. Va!Vossa Excelêucía. nos tennos do ut. 13, § 1• do Regimedo lnlermir Campelo. 1° Soc:rethio em exercício.
no do SeDado Fedem!. cousidmr como liceDça autorizada as faltas
a mim atribuidas DOS dias 2. 3. 17. 18. 19, 20. 23, 24. 2S e 26 de
Sio lidos e aprovados os seguintes:
janeiro do""""""' ano.
REQUERIMENTO N" 239, DE 1!1!15
CottlialmeDte.- Seuador Valmlr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Flcam cxmcccfid•s as
Senhor PtosideDie.
liOCIIÇliS solicitadasRequeiro, nos termos do art.. 13, § 1° do Regimenr:o Intemo,
o SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A I'Iesidêucía r=seja consid=da como liceuça autorizada IIIÍDha aa.êDcia às sessõ- beu o Aviso n• 50, de 1995. de 24 de fevetelro dltimo, do Pn:sies dos dias 2 e 3 do ~te mês. por motivo de compromissos deutc do Trillunal de Coolas da União, e1JC"minbando cópia da
político-partidários assumidos no meu Estado.
Decislo n°66, de 1995, adotada por aquele Tribunal na sessão pie-

•"""""= emeudas.,.,.

-----~~-·------
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Diria de 22 de fevereiro. bem como dos respectivos mlat6rio e
voto que a fimdementmu c, ainda, cópia do Relatório de Audiforia
Opeaciooal. n:alizada na Secrelaria de Recunoo Hídricos (TC n•

99

'Regulammta a prollssão de Ortopfista e dá
oufnls pr'Ofidêodas...

06-se ao inciso 1 do 111. 4''do projeto a seguinte redaçio:
I - supesvisíc:mr, planejar, c:ocxdemr e execular atividades
O expoclientc sed.
à Comissio de Assuntos
de ídentif"JCIÇio, avaliaçlo e tratamento Olt6ptíco das altemif'e•
E<xxl&nicos e, em cópia. 1 Comissio Mis1a de Planoo, Olçameo- sensório-motoras
ocula=, po< meío de opuelhagem e t6cnicas
tos Pllblic:os e Fuca!jz"f'o, pora coohccimento.
p<6prias.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em sessões anO SR. PRESIDENTE (J.cvy Dias) - Esgotado o peóodo
teriores foram lidos os R,.equerimentos n•s 225. 226, ~28.
destinado ao Expe<lioare.
230. 232 a 234, de 1995. dos Senadores Vilson ICleinll·
-..naC...:74Sm.bi.ng, Espcridiio Amin, Leomar Quintanilba, Coutinhc
Paaaweà
Jorge. Romero Juci, Mauro Miranda e Ronaldo. CuDh1
Lima, solicitando, nos termos do an 13. § 1°, do Regi
ORDEM DO DIA
mento Intemó, licença para se ausentarem da Casa nos pe
riodos mencionados.
_
l-1=
Emenda da Cinwa do Projeto de Úí do Senado ó• 30, de
Os R~eriJnerlos deixaram de ser votados px f&l.t& di
~~&
•
1991
VOIOÇI<>. em tumo único, da Emeada da CàmaD ao Projeto
·
Em votaçio o Requerimento n• 225, de 1995. do Senado
de Lei do Senado n• 30, de 1991 (n• 3.107192. naquela Casa), de
Vdson Kleímlbíng.
Os Srs. Senadon:s que o aprovam penn11JI'IÇim senta.dcxs ..-ia do Scuad<r ManriciD Coo.i!a. que l<gUlameDta a prc6sslo
de Ortoptísla e dá outtu pmvíd&Jcias. tendo
(Pausa)
Aprovado.
- Parecer favori.vel, proferido em Plenmo, em substituiEm votaçio o RoqueriDlentD n• 226, de 1995, do S.....too çio à Comíssio de Aasnntos Sociais, Relator: Senador RODa!~
Espetidíio Amín.
doAragio.
Os Sn:. Senadores que o oproY&II1 P"""- sentados.
A discussio do matma foi eneemda na sessio Oldinirla de
(Pallsa.)
.

...._odo

007291J92.2).(Di~n•3819S).

ontem;

Aprovado.

Passl.-se à votaç.io, em. tumo 11nieo.
Em votaçió o Requerimento n• 228, de 1995. do Senador
Os Srs.. Scnadcn:s que a apovam JI""'T'""'Ç'm sentados.
LcomlrQuíntaníJbL
(Pausa.)
Os Sts. Seoaddres. .que O aprovam penn•TY"AÇ''m sentedoo.
Aprovada.
(Pansa.)
.
A
matma vai l Conússio ~- pora a redaçio final.
Aprovado.
Em votaçio o Requerimento ri' 230, de 1995. do Senador
Coutiaho Jcxge.

Os S... Senadores que o aprovam P""""·~(PansL)
- Aprovado••
Em votaçio

..Dtados.

PROJETODELEIDACÃMARAN"Z4,DE1!192

o Roquedmenfo n•232,·de f995;do Senador

Rom:mJuá. Os Sn:. Senadores. que o oproY&II1

. ·- ----"

.

P"""- SCDW1oo.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votaçio o Requerimento n• 233. de 1995, do Senador
Mauro Miraoda.

É a aeguíDe a emenda aprovada:
0-SR. PRESIDENTE (J.cvy Dias)- It= 2:

VO!açio, em tumo único, do i'roJeto de Lei da
amam rf' 24. de 1992 (rf' S.30SI90. na Casa de ori-

gemJ: que dis!& sob<e ramos e as "'""'íçí5e< com que
sedo amfeôdoc o tilu1o de domínio ~ ã ocncesrio de
de n:foona agEiria, tendo
-Paro= favodvoL sob n• 82. de 19!14, da Comís-

uso""'-

-

P"""'- sentados.
(PansL)
Aprovado.
Em votaçio o Requerimenl<> n• 234. de 1995. do Senador
Ronaldo 01llba Lima.
Os Szs. Senadores que ó aproviiDi

Os Srs. Senadores que o aprovam

I"""'- sentados.

(Pausa.)
Aprovado.

EMENDADACÃMARAAO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 30,DE 1!191
(N"3.1071!1l,aaquelaCasa)

.-deAsmlosEclouôml<os.
A discussio do matma foi eucemoda na sessio
ordUWia de ont=.

Passa-se :l votaçio do projclO, em tomo áuico.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presíclede. poço a polavt2
para rncamjnhwr a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (J..evy Dias)- Tem V. &• a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para mmínJurr
votaçio. Sem ,..ísio do omdcr.)- Sr. P=idente, desejo salienlar
a ÍDlpOl1iDCÍ& e o síguilicado da votaçio deste projeto.
Em primeíiO lugar. goslmia de dcmomàu' como é compli~
cada a tramilaçio de proje<os no Congresso, ainda que importantes. como esse. Esse projeto iniciou a sua tmnitaçio cm. 1990, m
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Câmara. dos Deput.ados. e hoje, cinco anos depo~ tem sua aprova·
çio pelo Plenário do Sea>do Fodml. em mzlo deste esfmço Q"" o
Senado, tendo 1 frente o seu Presidente, esri fOZ<Ddo do c:olocor
em vooaçio os projc!OS, ind'V""'""• do oum questio, pela SU&
Ulligüiclado.
Esse projeto tem lipçio clima com • queSiio da
ag<iria - e esrou com o pedido de iDfomJaçio -, com "'laçio 1
proposta do excc:uçio do P=ideDie Femmdo llemi<pe Cardoso.
Uma das plldes teses do seu plauodeGovemo foi o.....,.......,_
10 de, se alo me eogmo, ceri:& de 40 mil por auo. A
disauslo em tczno dessa mal&i& e de JeU lignificedo 6. na miDba
opiniio, prioririria. NJo podemoo pe!ISI1' apeou em eumlior • ler·
... em fazer • moana ag<iria •• poolllliolmol1!, pouco depois por v<llda. por intmogaçõeo u mail vuiadu, por Dlo dor aJIIdi.
çõet: aoa 1"4""Ú"m::Dial -. acabe um lel'c::leilo 10 apropóando, vea-

m0l111&

Sr. Presideutc, pemo que iAo é absolutamente comro, positivo c soma 'muito bem pua DÓS a aprovaçio clesuo projeto. 110
quclange. damlos .. gmntias de que. momut
usegma·
rá as <Xllldições de incgociabilidadc por lO auos lqueleo que fomD
assenhcbs. É bom votllmos neste momenl<\ qum:lo tmmmos conboeimeato que o Pt.sideme i'emaDdo Hcmique Cmlosodcr.môDOU aos órgios de seU Govemo a desapropriaçio imediata de terIas .nocessáriu pua o assen••mento, se Dio me c:ugmo. de quiDzc
&vinte mil pmpriodadcs DCSte primeiro &DO de SOU Govemo.

•sxma

'Estamos vOIIlldo umprojcro da maior impo<l!ncia. de pn·
de siguifiado. com pndc c:oolelldo social, que, felimlent<. IICCDtece oeste momento. apesar de espezat:cDOC cinco IDOS pe1&101. UI.·
mitoçlo 110 Ccagnmo NacioaaL

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias}- Eooozrodo o oacamideaclo, ou ooisa~
Lembro-mo do que pal1icipei
de um dobole, ua nb-peloSeoad«PedroSimoa.
C!mlra doa Dopulldoa,
de&se Jmjero, que vúava.
Pull-oo1 votaçio do projeto em twuodDioo.
primeiro. dolermimrquo.,.- apna. cidldlo que polw.. otlluloDiopocleàa. aD<Dhuma fámula, veador_..pmprioOs ~ Se!wlal'es que o aprovam queiram pemt'!JC'IJÇCP serr
dade.
tadoa. (Pousa.}
Verificou... que ora jnmndjcjoooL que iAo l!lo podia
Aprovado.
acoatece:r, e. pxtaDJO, chcp-te a um rnzo: a ~ e~gu.c por
A matma vái 1 saoçlo.
tefomJa ·~ lmlll·se inegociivela qWque< agricult«pelo pcÉ
o seguinte o projeto aprovado:
nodo de dez 111011.

1m_.,

com.,...,_.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 24, DE 1992
(N.• 5.305/10, aa Cl!A de orfpm)
Illsp6e sobre .,. · - e ...

~

comquesedoeoaferldoootládodeclomilda
e a c:oacesdo ele 1UO DOI JllGiiAiliU de refor·

ma qrirla.

. O' COtlgreuo Nacloaal dllcret&:

Art.. 1.0 A dlatr:ibulçlo de lm6vels rurais pela
reforma-agnlrla far-se-• atravt!s de tftulos de domlnlo ou de concosoio de uso, ~- pelo pruo

de 10 Cdezl

Art. 2.0

&DOS.

o

titulo de domfDio e • cone

uso seri.o conferidos ao homem ou

~

10

de

mulher, ou a

ambos, lDdepeadentamente do estado clvll, observada
a seguinte ordem p~reaclal:
I - aoa que tnbe1bun Do im6vtt1 desapropriado como posaelros, Ul8laZladol, ~ou ammd.atários;
II - aos que tnba'h•m como poae.lros, uaJariados.-paree!ros. ou
em outros lm6vela;

onenda-.._

m - &aos
aplcultoros cuju - - n1o
dfmenslo da propriedadlt tamnlar;

alcancem
IV -

aos aplcultoreo CQju proprledodes ..,Jam,

comprondammte.-puao..-to p..sprto e o de sua faml1la.
Panlcrafo Wlk:o. Na ordem de pntferfacla de
que trata este &rtf&o, ter1o pl'lortdlde os de
famllla llllDliOrOA cuJos - - oe propcab&m a
exercer a ativldada aarfco1& Da jrea a 1181' cllltd·
bulda.

Art. a.o mo ~ ser Jienettc~•rto c1a .uatrt~
buição de temia a que ae ntfent eata lei o pmprte..
tárlo- rural, salvo DOO caooe doa lnclsoe II e m do
artigo anterior, nem aquele que exerça funçio pdbllca_ autárqulc& ou em órgio paraestatal, ou que 18
ache investido de atrtbulçio pamfiBcoL
Art.. 4.0 Noa fnatrum...- que coaferem o titulo de clomfn1o ou concessiio de uso, oo beDeflcfários
da reforma qnirla assumlrfio, obrtptortamente, o
compromisso de cultivar o lm6vel dlreta e pesiiO&!men.te, ou através de seu núcleo familfar, mesmo que
através de cooperativas, e de nAo ceder o seu uso a
tereelroll, a qualquer titulo, pelo prazo de 10 (dez)

""""·Art.. s.o

Constará, obrlptortamente, dos

instru-

mentos t:ra:Wativos de domfnio ou de conces"o de

uso, c1áuau1a :esolu!6rla prevendo a rescisão do
contrato e o retorno do Imóvel ao ór;iio alleDante
ou concedente. no caso de descum.primento de
quaisquer daa obrtgações assumidas pelo adqu!zente
ou cottcessionário.
Parágrafo único.

Na

hipótese

prevista neste

artigo assiste ao adquirente ou ccmcessfouáriQ o di-

reito a fndenlzação pelao beofeitorlas útelo
sártas efetuadas.

~ !l8Cell-

Art. 6.0 Esta lei entm e!D vl80r aa data de aua
publlc:açio.
Art. 7.0

trário.

lleiogam-18

as

disposlçl5es

em con-
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O SR.. PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 216, DE

1993
Votação. cm tumo único. do Projeto de Lei da

amam n• 216. de 1993 (n• 3.569/93, ... Casa de ori-

gem). que dispõe sobre o tmbalbo,. o estudo e a reintegração social do ooodenado e di outras provid&lcias,
tendo P~sobn°23l,de 1994.da0wnissio
-de Assuoios Sociais. favoráVel,-cem emenda n"
1-CAS, que ap=ema.
A díscussio da mama foi en=da na sessão otdinAria de
2docom:utc. ~
- Passa-se i votação do projeto, em tumo tíniéo, Sem pn;jlízo
da emenda.
O SR.. PEDRO SIMON - Sr. l'Iesidctlte, poço a palavm
pua encaminbn.
O SR.. PRESIDENTE (Lcvy DiM)- Concedo a palavm ao
nobre Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pua eDC11""inbar.
Sem revisio do orado<.) - Sr. Presidente, ooasidcro este projeto,
também. da maior impottincia. por se oator de matéria de profun.
do conteúdo sociaL Na hora. em que se fala laDto cm viol&lcia e na
5ituaçio em que vive ç BI2Sil. onde os levlllf.es DOS pmsidios sio
diários em todo o País. este projeto visa. aquik? que deveria. sec o
óbvio:O ensiÍlo profisSiona.C"em uiveidê ini~ c de aperfeiçoa.menlO l6cnico, visando. prioritariamente. atMdades compatíveis
cem o mercado de nabalbo da n:giio, em todos os ~os de
nosso País.
Sabemos que. Qesgraçadamente, neste BmsiL como tese. a
peniten<:Pi:;a é uma escola de foanação de criminoso<. Pob<o do
cidadio que,1evado por emoçio oo pelas OIZÕCS mais variadas, «>
mete um delito e vai parar DUDl pesídio, pgrque ele sairá de lá um
profissiooal. em termos de delito público. E por isso, Sr. Pl<sidentc, que se diz. DO mundo inteiro, que o ócio ~ o pri:iléiptl responsá.
vel pelos presídios se IIansfomwem em ftbDca de novos delinqüeo.tes.

. EntretaDto. o que ..

esti querendo - · attavés deste
projeto, é a deremiinação de que DOS JRSídiOS haja a obrigatoriedade, nio apeoa.s de se prestar servjços espccializadcs. ~o e
eàlc:ação espocializada. mas ttabalho espoáf'.., pua cada n:gião.
Nio se pode querer que em um presídio rural se ~cm.. dar um trabalho profissiooal de industriaJinçL> ou que em uma cidade
como Porto Alegre c São Paulo se tenha que criar uma csco1a. tknica agdcola demo do [X'<S!<tio. Mas, dentro da especializaçio, da
potencia1idadc de cada região, eSta 6 a sxmde fóm•ll• que temos ·

de evitar que os pmsídios se ttansfcmnem em fábricas de cri:m.iDc>

,.,. profissioaais.

~

~

~·

-

-

~

.

-

~-

O cidadão que é intemO~ matou pór pãixio sua compauheim, sai profissional cm qualquer delito. A f6malla que temos
é exatamente terminar com a suit. ociosidade. é dar tempo de seiViço. Assim como DO Serviço Militar Obrigar6rio. em que muitos
dos q~e vêm do campo entram analfabetos c saem sabendo ler e

escrever, adquirindo uma. profiSSão, no presídio. o cidadio incompetente, incapaz para qualquer atividade, pode taJnb6m reoeber
umo fom!açio, ao invés de tr.msfcmná-lo cm fábrica do delinqüen.
tes.
Este projeto é da maior" importincia e verifico -que era um
dos projeto que estava. nas gavetas. parado. e que estamos votando
neste momento.
O SR.. PRESIDENTE (Lcvy DUs)- Convido pa12 cõmpor
a Mesa os Senadores Antôoio Carlos V aladares. José Eduardo Du-
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tta e Luiz Alberto de Oliveim.
Passa-se à votação do projeto. em tomo llnico. sem ptO)l!zo
daemenda.
.
Os SIS. Senadaes ciue o aprovam queiram peuna.l:lecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-216, DE 1993
(N" 3.569/93, na Casa de origem)

Dispõe sobre o trabalho, o estudo c a rcinae.

graÇio social do c:ondmado e dá outras providêoci.as.
O Consresso Naciooal dccteta:
Art.!•Qsarts. 19,33 ei26 da Lei 11°7.210, de 11 de julho
de 1984.. passam a vigonr com a seguinte redação:

"Art. 19. o ensino profissional será minisb3do
em nível de iniciaçio ou de apcrfeiçoan:lento 16cnico, visando prioritariamente atividades compatíveis com o
mercado de ttabalho da região.
§ 1° O ensino previsto neste artigo é obrigatório
aos presos que não possuam formaçio profissiooal defi·
nida. podcodo ser concomitante com o ~isto no an.
18.
§ 2° A mulher condenada terá cnsiDo profissional
~ ~dequado.!,sua conc!ição.

Art. 33. A jamada nomtll de b3bolho não será in·
ferior .-seis. nem mperiOr a oito horas, com descanso
- ióO domingos e feriados.
§ 1• Ajamada de tmbalbo será de seis hoias para
os coodmados que estudem por. pelo menos. quatro horasdiúias.
§ 2" Poder:l ser atribuldo bodrio especial de tm·
balho aos pmos dcsigoados para os serviços de c:on=·
VlljD e """"tcução do estabelecimenlo peml.
· Art. 126. O oondenado que ~ a pena em regime feàwlo ou =i-aberto podml =ir, pelo tl3balbo
oo pelo trabalbo e estudo, parte do tempo de execução
da pena.

§ 1• A c:ontagan do tempo pua o fim deste artigo
será feita i nl7ÃO de um cilil de pena por dois de trabalho.
§ 2" Qoaodo o p<OSO fO< impedido de trabalhar,
por deficiência do estabelecimento penal. podetá beuef~
ciar-se da remição 4 razão de um cilil de pena por dois de
esUJdo.
§ 3" O p<OSO impossibilitado de prosseguir no tta·
balbo. por ac:idcolc,. çentiwad a benefiCiai-Se com a~
miçio.
§ 4" A remiçio será decl:uada pelo jliz da execução. ouvido o Ministério Público."
Art. 2" O inciso V do 111- 41 da Lei n"7.210, de 11 de julho
de 1984. passa a vigorar com a seguiDI.e tcdação:
"ArtAl

·-----:·--------

~ V- a propo<cionalida na distribuição do tempo
pam o trabalho. o estudo. o descanso e a recreação; "

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

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua p~blicação.
A1t. 4.0 Revogam-se as dispo~ em contrário.
o SR.. PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Yolação da Emenda
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n° 1-CAS.
Os Srs. Senadoles que a aprovam queiram pcnnanccer sentados. (Pausa)
- - ·

Aprovada.
A matéria vai à Comissio Oiterma pom redaçio fmal
É a segui.ole a. emenda aprovada:
EMENDA N' 1-CAS

Dê a seguinte tedaçio ao ut. 1o do projeto:

"Art. 1~ Os aits. 19.33 e 126 da Lei n• 7.210, de
11 de julho de 1984. psssam a vigomr com a seguinte
tedação:

Art. 19. O ensino profJSSiooal senl minis1mdo em
· -DíVel de iDiciaçio ou de aperfeiçoamento tknico, levando-se em coma as coodições do mercado de tnb&Ibo da
região.

§ 1° É obrigatória a oferta do epsino pm-isto nes'" artigo aos presos que não possuam formaçio prof15sional deliojda, podoodo ser utiaJ!ada oom o previsto

Maryode 1995

1943. passa a vig0131' COOl a seguinte redaçlo:
"Art. 629 - O auto do inliação sai lavrado em
triplicata. DOS teJmos dos modelos e iostruções expedidos.. sendo uma via eoJregUe ao infiatDr c outta ao sindic:aiD da Cllegoria a que perteDC:etem os emptegados da
empresa autuada. OOillm. ~eeibo. ou aos mesmos enviadas, demo do dez dias da lavmtuia. sob peno d e - sabilidade. em tegistro postal. com ftanquia e recibo de
volta." Art. 2° Esta lei eDlia. e:o:J: vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em coorrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 5:

PROJETO DE LEIDACÂMARAN'19,DE 1994
Vo<oçio. em IUmo Unico, do Projeto de Lei da
Cimam a'19. de 1994 (o'l56/91, na Casa de origem),
que dispõe sobm restrição ao uso de fumo em recintos
feàlados de uso público, em veicules de lr.UlSpO!te coletivo e dá outras providSncias. tendo

Parocer favodve~ sob o• 287. ele 1994. da Comissão
-de Amuotos Soclab.
Passa~se l votaÇio do projeto em blrno Úl:lÍOÕ-.
Art.33_______________ __
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presideole, poço a pala___VI3 pam eucaminhara votação.
-§ 1'.

110 art.

18.

§2".

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

§2'

•

Art. 126. O ~que cqmpno a pena om te·
gime fedlado oo semi-aberto podetá mmir. -pelo tmbaIho e pelo estudo, parte do tempo de exec:uçio da pe:na.
§ 1' A•COillagem do 1emp0 pua 0 fim desle utigo
scri feita à !32ào de um dia depeno por dois de trabalho

ou de estudo.
§ 2° O preso. ~taneameub;. ~
de prosseguir no tmbd:J.o ou DO estudo. por acidente oo
doença g:mve. ccxtiowmi a beneficiar-se c:om a remição.

§ 3'.
O sR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 4:
PR(!JETO DE LEIDA CÂMARAN'JS, DE~
Votação. em.tumo único, do Projeto de Lei da Cimam o•
18, do 1994 (o• 151/91,n& Casa_ do origem). cp~e a1tcm o ut. 629
da Calsolidaçao das Leis do Tmllolbo,lendo
Parocer favoá.ve~ sob n' 288, do 1994. da ('anjssõo
-de Assuatos Sociais.
A dis<:ussio da mmma foi ...:etmda na sessio otdioária do
2 do""""""'·
Passa-se à votaçio do projeto. em tomo Wrlco.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pmn•nocer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sançio.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE ~I DA CÂMARA N' JS, DE 1994
(N' 1Sl1JJ,"" Casa de origem)
Altera o 1111. 629 da Conoo6daçio das Leis do
Traba1bgo.

.

O CooJ!teSSO Nacional doae1a:
Art. 1' o ....,t'do .... 629 da Consolidação das LÕjs do
TDbllbo, aprovada pelo J:leaeto-lei o' SAS2, -do 1• do maio do

_
O SR. PRESIDENTE (Levy Días)-Coocedo a palavra ao
homSemdc<.
.
- _
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Pam eocami-

nhar. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, SOe Sts. Scudoms. vou votar z favor do pmseore projeto~ mas. no meu enrender,
ele tem uma incoostituciooadade e uma injustiça. Ele proibe fu.
-marcipm>s, cigmilhas, m-os ecacbimbo$DOS tecimos fechados. !le qualquer aa1111<U, de uso público e DOS ve[al!os de lmlSpode píblico e coletivo municipal intermnnicipal iDrerestadual e
iolemaciooal.
q_jl<Ob!ema de hábitos do fumo em ônibus estaduah, mmicipás e intcmm:Dicipais. DO meu entr.oder, é legislação ou da Pmfeimra ou..do_estaclo. como ale[ fedem! já CODiempia. A legislação
que ..,P embus iotcmnmicipala é do =ilpetêoci• do Estado, 110
Muoiclpio 6 da Prefeitura; e penso que a legislação fed=l pode
dispor soln as liDbas interestaduais e intemacimais
Em seu 11ltimo_artigo, há uma discrlmiDaç:ão. pcxque o po-bl-e, aquele meoos favom:ido que anda do ônibus, Dio vai poder
fumar:, e DO aviio pode- e aqui temos uma exccçio -. dentro das
DOIDI&S cp~e o DAC colocar. No meu eoleDder, isso é incooslilu·
ciooa1, porque mn c:idadio brasileiro, de acordo cem a soa sítuaçio
..,.,.....ic:o ou do meio do lr.UlSpO!te escolhido pua sua viagem. 6
lnWio de IIW!eÍlll cfif....... Mas, iovoc:oodo o principio coastituciooal da igualdade, todos somos iguais pmmte a lei. e isso nio
esti ~tece:ado_nocasoemquestio.
No meu entender. estamos legislando ao âmbito fedeml em
um assqnto estnmho e que deve ser atribuição do Munidpio. do
Estado. Não estamos legislando nas coisas qUe às vezes são nec;es..
sitias. como a Uij!ência pom o C6ctigo Naciooal do Trinsito, mas
sim em cima de atribuições qoe. no met. etteuder, são do Munici~
pio e que deveriam ser também do Esta&
Embom vete a favcr. oonsideiO qt · esse projeto tem essas
duas iocomtiluciooalidades po< discrimh. ' cidad1os brasileiro<;,
trltaDdo-os na lei de maDeira difemnte.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A discussão da matéria foi enoettada na sessio ordin6ria de 3 do ·ooaente.
.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Ptesidoor., poço a
palavra pua eocaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Levy DW;) - Concodo a polavra a

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. P=ideote. !IC>O a polavn.
v.ex.•.
----- paramcamjnbu, Sou oautordon:qu~to.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM. Pua .,...mmbar
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias).., Concodo a polavrn ao
a votação. Sem revisio do andor.) - Sr. PresideD.te e sn e Srs. nolxe Senador Elcio Alvares.
Seuaclo=, voro favcnvelmm.,, mas faço um t:q>010 - e ooso
O SR. ELCIO ALVARES {PFL-ES. Pam eocamiDhar.
f.izê-lo ao eminente Senador Getson Camata - DO sentido de que Sem. :revisão do orador.)- Sr. Presidente. eminemes Senadores. lf:uio há uma intromissio. porque se fala em saóde pibl:ica. e. DeSte Dho a il:npmssio de que. pelo tea" da mat6ria, a exclusio ~ exCISO, a legislação 6 ~ Pode. po11tmto, a mat6ria
pessio so adap<a mais ao espfri<o do projeto. Somos. então, favoalxxdacja oo imbilo fodetol, estadual oo IIIUDicipol.
nlveis à sua sup=sio, razão pela qual apelamos aos compallheiros
E o meu voto com esse repmo. Sr. Presidcme.
para que votem "nlo", penni:tindo a supressio da exptessão "com
O SR. PRESIDENTE (Levy Diàs)- Som a mesa, requc- o auxllio de fcoça policial".
rimento que será lido pelo Sr. I" Secrelirio, em exen:fcio, Sr. AD.·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação a eJ<pres·
t&;o Carlos Valadues.
sio "com o auxilio de fcxça policial", coostante do destaque.
É lido e .aprovado o seguinte
Os SIS. Senacl<zos que COOCCitltan com a minlda da ""presREQUERIMENTO N" 245 DE 1!1!15
sio "com o auxflio de fcxça policial" queU.m permanecer seota·
'
dos. (Pausa)
Senhorl'residottlc,
.
Aprovada aiOtir.oda daexpressio do texto do projeto..
Nos termoa do art. 312. alinca c, do Regimeuto Int.mo.,..
Retimda a expn:sslo "com o """flio de fcoça policial".
que® destaque pom vol&Çio em sepoDdo da expmsio "com 111·
A mathia vai à Comissão Diletou paa a redação fmaL
xílio de força policial", C011SW1te do ut. 2• do Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE (Levy llias)- Item 6:

=

Câmm.~'!.~ 7 dem&IÇOde 1995.-Senadoctk:loÁJ..

PROJETODELEIDACÂMARAN"ll8,DE1994
Votação. cm tumo óuico, do Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o~-·
n• 118. de 1994 (n" 3.692193, na Casa de orimen<o, passa-se à votação do projeto.
.
sem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de tealização
Em votaçio o projeto, =salvado o destaque.
do exame DNA na rede hospWdarpública, wndo
Os Srs. Senadcxes que O aprovam queiram P"""""ccer senParcc:Cr favor.i.veL sob D.0 319. de 1994, da Comissiotados.(Pausa.)
-deAsuatosSociais.
Aprovado.
A discussio da mat6ria foi encen:Wa na sessão otdiDária de
É o seguinte o projeto aprovado. msalvado o 3 do.,.....,,
Em votação o projeto, cm tumo único.
destaque: •
·
Os Srs. S~ que o aprovam queiram pezmanecer sen·
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"19,DE 1994
lados. (Pausa)
(N" 156191, aac-de origem)
Aprovado.
A mat6ria vai 1 Comissio Dimtcn pa a n:dltçAo fmaL
Dispõe sobre n:striçio ao 1110 ele fbiDO ao redntos-...,. de uso p6blco,cm ..!cu!O!I d e É o seguinte o projeto aprovado:

Tara.

Câmm.

poriecoldho e dá outras .,..,.t~

O ~spNaciOIII!decretlc
.
Art. r· ii proibidofuuw:cisazrco, clgmilbaa, m-too e ...
chimbos nos =intos fechados de qualquer na~meZa. do uso público, e nos veíc:ulCiõ de transpodc coletivo mmicip-1 intemntniripal, inl=staduale intemacicaaL
.
Pan\g!afo tlnico.
facullado às ...... de espedallo e,._
' ...,... mantm:m locais mezvadoo destinados ..,. fumantes,
..:nsoante o que dispos:m:m as DC:II:IJlU municipais pcrtinmtn
Art. 2" A inobselviacia doa preceiloo desta lei sujeila os infr.l!ores ãminlda c:omplls6àa do m:into ou do veiculo, c:omanxf.
lio de força policiaL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
. . 'N-118,DE 1994
.
(N° 3.691JJ3, 11& Casa de origem)

Di!plic: ..hre a obrigaforit:dade de realização
d o - DNA IUl rede hosplfalar púbico.

riCa

Pan\g!afo tlnico. Noanas federais, estadwüs e mtJJJicipoi•
poderão eatahelecer ontras penalidaclea odministtúvu a sa=
aplicadas aos infratcces desta lei e a quaisquer pessou que permitirem seu descumprimento.
Art. 3" A pro1biçio de uso de cigmos. cigmilhas, duuutos
e cachimbe. em aeronaves serf. disciplinadi m fom11. do que dispuser o J)epanamento de Aviação Civil que fixaD. as pcn•tirfades
admiDistr.llivas apliciveis ""' infta!o<es dos pn:eeitos desta lei. às
empresas de lm!Sporte a&.a e aos membros da tripulação que per·
Illitimm seu desal.mprii:Dema.
Art. 4" Esta lei.- em vigo<na data do sua p1blicoçio.
Art. 5° Revogam-se as disposições em C0111d.rio.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votaçio a expressão destacada.

O Congresso Nacionaldecretlc
Art. I" Pua cfeilo de prova em açio jldicial de investigação

do poternjdade, será obrigaféÇa a realização de exame na rede hospilalarvinalladaao Sistema Unioo deSmldo.
§ 1° O e.xmne de que tmta o eaput deste artigo será :maliza-

do modiatte solicitaçio do Ministáio l'llhlico.doiuiz, da mie, do
pai. do fdbo e demais pomo leg!timas oo intet=adas diretas, rep~emjuízo.

§ 1:' O exame descrito no c:aput deste artigo deve ser determinado por Juiz de Direito atuante na 8ção de investigaçio de patemidade.cabeDdo ao~ comprovar que oão est6. cm cood:ições de pagar as despesas relativas ao exame, por ser juridicamemepob!e.

.

.

.

§ 3° Ressalvado o disposto na Lei n° 1.060. de 5 de feveteiro de 1950, a gralllidade eSiencJe.se il.queias pessoas que -vés de
prova moslmD. ao Juiz a impossibilidade de pagarem a entidades
privulas pom a realização do exame de que """'o coput clesW ar-

liso.

§ 4" A impusnação ·do din:ho à gratuidadc do exame não
suspende o curso do processo e será f!rlta. em autos apartados.
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Azt. 2" Nos casoo de impoaibiliclado de nooJizoçlo do.... do or1. 315 do Regjmenlo Intam.
me po< JlOlle do IIJ!idade hoopllallr plbliio, e11i provicleaciad.
O SR.. JADER BARBALHO -Sr. P=identc, poço a polaattam do Sislema UDico do Salklo, • reolizlçlo do exame em la- vm pela otdem.
tvnrfrios crodenci•c!oo pca alelldera pcpulaçio c:mate.
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex' a poJa....._
Azt.3'Tedpri<widodedo_,;.DNAapeiiOilquejlhouO SR.. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem.
ver obtido .,toázoçlo judjcial arh a data da pablicaçlo della Joi, Sem revido do ondor.) - Sr. P=identc, vou cax:atlar eem o
obse:vadaacxdcmdeproced&l<iL
acti"""""<> dou& YOI&Çio,mas gostaria de apoiar à~ da
Padpafo úDico. É famlrado à Dofamoóas Pdlllicu •· Casa poro 9'• tomasse em coata oa requeri"!"?"" ~
cado Dloomtir Defemccia Pdblica,..,. (qioodo Anill&ri• Ju. po< div<DOS S<aadomo de <Xli1YOe&çio do MiDistm du Mmas e
cficüria.
•
leml<io do CII(Mit c1oo1o &1IÍ8D oa _ . , . l!oezgia. a fim de quo S. Ex' faça uma exposiçio, 110 pleomo do
acb .,.,~.;"...._ encmrinh"""'-oa ~ao Hoapi- ~.dooOIIDdostkmeos quo omamdaimplmtaçiodessa lOfi.
tal da Rede Pdbliao.
DaiiL
Pll'eoo-me vilido que o Seudo se :ioteressc pelo as:sun10 e
Art. 4' &ta Lei ealmem YÍ8<JIIIII data de- pabücaçlo.
iD<:huive fcanalizlo uma c:anialo de pca esiUdá-lo.
Áll. 5" Revopm-110 u dispoaiçi5eo ""' C<lllldlio.
~. todavia. muiro mais ilrenmmte aiDda que. acima da
diJal:alo pulioaa1 de oode essa rcf'maria deve situar-se. a Casa c
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- lfal7:
a - d e bnsiloiia 10m<m c:oahecimento do que peosa o MiDistáig du MiDu o EDo1zia e, do modo mais especlfü:o, a PETROREQUERI!IIENTO N-.184, DE.DM
BRAs. da loca!jzoçJo da 10filwia. jl que m"""'""os que taoto
PammhJCO, caoo o Rio Gande do Norte.. o Ceará, o Marmhlo.
o PlD. todor. -·desejam que. Iefinuja "'.ia implanlada
Voeoçlo,em!Umoúllico. doRec.,-..u•I84,do 1995, cm leU teaiiÓE'.iO, com rodu as ~ de DaiiJiu.;a ccc.oe,.
do Seaidar' Edilall Lobio, aof.,.;gnrb, DOI Ul:mol mgi,.,gw a mica eiOCial. E 6 mais do 9'• Psto.
aiaçlo de uma ccmialo , ''I• ' · , CCIDititu(da' do DOYO momTemoa assistido pela telovisio, eemo mat6tia - · e temos
blos e 110Y0 IUplemeo, pca 110 JliUO de IIOYOIIIa diu apo:>limdu Visto em outdoors, -lluodos iDcllnive aqui em Btu1Jia. propl·
esbJdose •oocl11IÕOI ""'tomo da~ e da Joealinçio do gmda dcale uamto. quo cst.6 seado apiO:-.do eemo uma bàp
uma DOYaiefinlria da PETROBRAS S.A., 110 Nordoale bouüeiro. ....., Ellac!oo DClldestiDOs e do Norte, todo& elos, evidenlemeote,
Sob:e a IDl:ll&o l*J'• rim Mito quo .U.lido pelo Sr. t• Secm- mWID ausioooo pca JliOIIIOYOr o seu clooenvoMmento, qwmdo
tirio, em exeo:lcio, Sr. ADillaio Cadoc Valadanoa.
P""Ô"smoa de uma llllllifestaçio t6cuica. Nio podem o PIOsidette
Élidoolq!llÍDie
daPETROBRÁS, o MiDimo du MiDu el!oezgia. o PIOsideue da
Repl!blica fDmlr uma docisio de simpatia em IOiaçio a uma uuida.de da Foclmçio, arh - e vio criar simpatia em um Estado e
REQUERI!IIENTO N'246,DE 1!M
vio ficar mtipatizados nco demais Esladoo inleressados na implantaçio desta IOf'maria.

- · pmoc»-IIM> que o ado9Jado 6 quo o Ministro du 1\fiEaergia vcoba a esta Casa. a este P!eúrio, e encene esta disc:usdo: oade, tflt:nicamente, econanicamconte. seja mais viivel. li
6 que deve """iqllm,.... a refinuia. O que Dio se pode 6 estabcioo«DIIIO bàp....., Ellac!oo do Norte e do Na:deste a n:speilo de
muçodoC<lll'OIIIe áoo.
qu<m 6 we«>cc« da implaDiaçlo da IOJinada. Atló
estio ai
~du-. 7 d e - elo 1995.- NeJ
_ . . . d e fk:tibi1iaç1o do IIICIIOp6üo da PETROBRÁS, a parCulooWIIooa-~Mdo-Fcruacloa-...
tir da qual o j:lso l<ri que ser o jogo da """'J'J"'ncl• l<ri .,. =o
joso. ~ da prodalividade, e Dio tem seuôdo que uma
0 SR.. PRESIDENTE (Levj Diu)- Em V01aÇ1o
rimmto.
de .-pollüca.
Al6m cfisoo, .... disputa""" lliiiD& posiçio O SR. BERNARDO CABRAL -Sr•. - . . , poço a
Cootivel. Recado-me muito bem. pollicipei de di-..slulas IOiapolavm pela-•
. .
ciol:mdu .10 CI"
Roto do miD&io de Clrajb. e* boje hf. resO SR.. PRESIDENTE (Levy Diu)- C!'IJl a polavm o Se- sc:ntjmento com o atuaJ. Pmsidentc do Sen.do. o Seuador Iocé Sar·
Dador Bemmfo Cabnl.
aoy, jl quo 110 Pad ocham que, quando P!Osidente, ele c:oosegufu.
O SR.. BERNARDO CABRAL (PP-AM. PelaClldem. Sem ocm o leU~. desJoclr o pwxwmenro do miDério de (mo da
revisio do ondor.)- Sr. PIOaideule,lli um mqu<rimmdo de acfia- """' c!oo Clmjla pca o Porto de llaqJi - evidentemeote, S. Ex'
defeade quo -foi ele e lrim Deua quem deu mais profimdidade
:meuodamatma?
à 'sua -limu da cmta lllll'lllheuse do que is da costa do
O SR.. PRESIDENTE (Levy Diu) -llim. f/e ....
Pad. Mu fioou uma queslio do presUgio. No fiDal. Dnoginou...,,
O SR. BERNARDO CABRAL-MuoquoeuDOIOO<fiÍ6 uo Bst.ldo do Piá. que o Muanbio Jevoo pxque os seus rqn....._ t!m mais f<XÇ& poilbca.
que a mattriajl- em votaçlo, <m IDmO IIDico.
Pomo .,., DO cuo da "'finaria da PETROBRÁS, i= o.ão
o SR.. PRESIDENTE (Lovy Diu)- O "'I" r• 010 6 de deve oc:m-.:
Deve pn:valoo« o critá:io t6cuico. que indique o
,dj'l'Y'l"' da voCaçlo, DatE Seoldc&-.
.
~o~ melhor paa a PE'IROBRÁS. CCClOOmica c r m;. •meme
O SR.. BERNARDO CABRAL-Sr.Prmdcute. muoort.
Creio 9Je o lltiJristro du MiDu e EDolzia =ai • autoridade
citado,o'm,tmadactir"sslo
•
ade9Jada pca vir a cstt: pleamo pca DOS briDdor com informaçõo SR.. PRESIDENTE (Levy Diu)- Ba1Cado1101 tmmoo CI valioas sobm o assunto.

Nos tem:lol do art. 315, c:ombiDido com a alfDea "c"· do an.
219 doJtegimento Intemo, requeiro acfiammiO da YOI&Çio elo R&querinrnto rf' 184. de 1995, a fim do..,. foila,.- de 14 de
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Acompanho este ~erimemo. mas solicito à Presidência que S. :&;& quer é o que todos desejamos. ou seja. que a decisio
que co1oque em pauta os rcquc:rime:Dtos que eu e os outros Seoa- sej& t.écuic:a e não de natureza poUtica. que a paixio política Dio
doles "'"'"""'"JDOS de c:onvocaçio do Sr. Ministro das Mims e prevaleça som • pone lécnica c1essa decisio.
o Regimemo 1ntemo da Casa JrCVe a criaçlo das oomissões
EnÇa. Muiro obrigado.
tempcririas. e a comissio 6 prevista pmcisamente para tais casos.
O SR. PRESIDENTE (LeYy Dias) - A Mesa informa ao
De oo.tro modo. pca que existiria no RegimeDlo do Semdo a pmnolre Senodot-Iader Barbolho que 1evml à P=id&lcia titular do
visão da criaçlo da oomissio temp<riria?
Senado o pedido de colocaçio em pula- que acho jusro- do reNio é uovid&de para nenhum de o6s que este é um IIS$Uil10
querime:atodc
que está apalaonando pDde paroela da opiniio polblica lnsileim.
o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. l'!osiPodaulo. ouvirmos aqui. oeste plenáio. o Minisb:o das Midcu.te. peço a plavra pua enc:'minhar a votaçi.o.
nas e ~ e. numa ccmisdo permanente. o Presideu.e da PEO SR. PRESIDENTE (LeYy Dias) - Con=lo a poiavn ao TROBRÁS. t insuficiente para fotmamlOS um jlfzo de valor som
uma queSiio de tamallba pcofuudidade.
nolre Senod<r ADlollio Cadoo Maplhieo'
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Daí a minha iniciativa DO sentido de que se criasse
eoPua eacamiobar a votaçio. Sem revislo do orador.) - Sr. Prcsi- missio temporária para estudar uio perifericamente. aio epidermidenle, S... Senadores. desejo openas dizer que nio ,.,; CXllltta o camente. mas 'profuodamente esta questio.
Mas. se os Srs.. Seoadores c:nteDderem que assim nio deve
""'""rimenl<> do nolre cole!!" e coa-eligialário Edisoo Lobio. Entretanto. deve-se levar em ccuta que esta Casa tem cxmissões tio- ser. eu Dio me oporei cm mtirar o ~erimento. se assim for a
nicas. eaoolbidas ~<símentalmenle pelos Srs. Senadcxes. Se. em nossa coaclusio.
cada caso, fom>JO escolber uma comissio, temp<riria cu especial.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em volaçio o ~<que·
vamos ter anmlro de virias c:omis<ões. Eutio, é melhor acabar de
rimmro de adiamcntu de votaçio.
vez canas comissões pmmne"'cs desta Casa.
Os Srs. Senadores que o aprovam quein.m pmD!t!M'!QT senComoça-oe muito mal, Sr. Presidente, Srs. Senadoles. Num tados. (Pausa)
início de legisla tum, U comissões I'""'''"""OS possam a nio alUar
Aprovado.
nos seus casos espocif"lC:os. sendo sufocldas pelas comissões espeA matéria ~<I<XIIIIIil Ordem do Diana dataapcuada.
ciais. É um m111 exemplo que esta Casa dá emrelaçio à aplic:açio
do seu p!Ó!ZÍO Regimenro.
O SR. PRESIDENTE (LeYy Dias)- Item 8:
Eu goslaria de deixar ~<gis!Ddo o meu pooro de vista. por·
que isto faz pute do bom fim<:iooamentodos lrabalhos desla Casa.
REQUERIMENTO N" 201, DE 1995
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, poço a palavrs
pam encattrinhv a votação.
· Senhor Prcside!lle,
O SR. PRESIDENTE (Levy. Dias)- Coocedo a palavm ao
Votaçio, emiUmo único. do R&querimemon"201,de 1995.
nolxeSenadodoséAgripino.
do Seuador Lolcio AkiD-. solicitando. """ tcm>oo ~<gimeaais.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Para .-mmhar a a criaçiõ de comissio tempoária intema oom o fim de elaboru e
votaçio. Sem ..visio do ando<)- Sr. Presidente, couobonlldo as ap~<SCDtar projeto de resoluçio mO<IIIIllldo o Resímenl<> lnlcmo.
pa1avms do ADlollio Cados Maplhieo, iofoano que. ht
Em votação o requerimento em tumo úoico.
mea. hc:u.eu 0011v.enava com os Sc:uclol'esGealdo Melo. c.dos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pmnamcer seu-.
W'"üsoo. c Femmdo Bezcaa e assinava um.doo,mmro que, Da verdade. é uma JX"OPC2:"'' da Comissio de IDlill-Emntnm. qu&p<CSido, lados. (Pausa)
por delegaçio dos Srs. Scnadotes. de coavocaçio do Exm" Sr. ~
Apnwado.
nistro das Mims e En.,P. e do Sr. P=idente da PlllROBRAS
A Preaid&1cia lOma1t as providEacias ,. "' ios para a.
pan. no fórum ptôprio. na Comiaio de lnfia-Estmam. presrares- instalaçio da comissio.
cla=imeniDs sobre como. quando e em que circun.stincla implmO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item'=
tlr uma .nova :refimria no Nordeste. Essa provid!ocia, cu a temei
bi meia hora,. e os. s~. SenadoreS membros dá Comissio de IDúaEstmmm já deve!io enamtrlr, noa seus gabinetes, a convocaçio
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"tSO,DE tm
para uma mmiio na pr6lüma quitta-fen.. àa l(h, para cleh"beru",
dentre oulroS. sobre esse assumo que o Seuador ADalio Carias
Magalhães. com muita propriedade. acabou de levantar. Mlito obDisrussão. em tumo único. do Projeto de Lei da
rigado. Sr. PresidenU:.
amara ri' 150. de 1992 (n• 3.217192. na Casa de origem). que proíbe a enttadae a :oavegaçio de em.bmuçõO SR. EDISON LOBÃO- Sr. P=idente. poço a palavn.
es çom. cap de phll&io cu :resícklos radioativos no mar
O SR. PRESIDENTE (LeYy Dias)a palAVJa ao
tciritorial e na zooa CCCID.&nica exclusiva basücira. tennolre Senador Edisou Lobio.
do
O SR. EDISON LOBÃO (m.-MA. Para cncamlDhar a
Parecer. sob u• 254. de 1994. da Comissão
voi>Çio. Sem revisio do ando<.)- Sr. PresidenU:. uio me oponho
- de Assuulos Sociais, favorável ao Projeto. uos
a retirar o requerimento que fom:tUlei. A intcnçio que tive foi exatetmos de substilutivo que apreSCIU.
tame:D.te poporcioDar a esta Casa um estado mais profundo da up.-

v..,.Ex·-

uma:

ê:oa:cdo

téria.

.

..

-

Ouvi aten1amc11i. as palavras do Seuador I &der Barl>alho. O

(Depencletldo de volaçio
235, de 1995)

<19- Requerimemo n•

Em votação o n:querimento de remeSsa da mat&ia às Comissões do Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Os Srs. Senadores que o aprovam qu:eiram pmnanecer sentados. (Pausa)
.
Aprovado.
A matéria será encaminbada. às comissões a que se :refere o

.""JDCDÍIÍlenl aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) -Item 10:
~ROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 211, DE 1!193

Disalssão, em rumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 20, de 1993 (n• IA39/88, na Cuâ de ori·
g=), que di prioridade il amcessão'& canais do CI!Ús·
scns às Clllidades educaciom.is, tendo

Pm=r, sobn°2l!,do 1993,daComissio
- de Educaçio, favorável nos leimOS de substitutivo que ofemoe.

À matéria nio foram ofer.:cidas emenda$ perautc: a Mesa no

pmzo "'gimcntal.
Passa-se 1 discussão do projeto e do substin.uivo, em turno
único. (Pausa)
O SR. PEDRO ,SIMON - Peço a pala= par.o dis<:ulir. Sr.
Presidente.
O~ PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Cruw;edo a palavm ao
nobre Seoador Pedro Simon.
·
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Pam dis<:ulir. Sem,_

visão do Ola<la.) - Sr. Presidente. Sn e s,.. Senadores, é muito
~ a votação desta mat&:ia. porque se tem falado muito na
CCIDQe:SSào de canais de rádio C televisão DO Cmal do Govemo Itamar Fmnco. Esta é" uma questão muita discutida. muito analisada,
sobre a qual buscamos solução' e até agcn. nio a encoatmmos..
O Ministto das Comnnicações dÔ GovemÕ ~ Hemiquc Cardoso diz qu·c vai aitear aquela tmdicioaal fómwla de coo.ccssão que coobecemos. O Ministro esti levanlaDdo uma queslio
importante. O P=idenJe José Samey, no seu diocuno de posse
feito no Coogresso Nacional. chamava a atençio para o fato de
que não estamos mais vivC:odo aqueta énnca. em que o povo votava. escolhia o Parlamento c tínhamos .JxeaJtivo c o ~
Naciooal. Hoje temos a mídia que f.~
...ide e alUa- temos casos
específicos em que a mídia atuou. • mo atuõiJ:!
A dis<:ussão dessa matéri
,xopriada.
O Ministro Sérgio Mo· .alou, oa época em que assumiu~
que o modelo dos gowrnc. .. anteriores era equivocado, porque
dava prioridade a con·::essões de cunho político. O govemo, o Pxesidente da R<""~'m, :a, fa7.ia coocessões a amigos ou partidários.
-;ompanbefo"
_Jdos a ele. Diz o atual Ministro que isso oão é
t-.~::n. P.' ·
Jléna p?SSibilidadc: de um sorteio ou coisa pancida.
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· .;ola .:ie escolha.
Sr. Presiden~ a questão é polémica. CoincidentemeuJe, es. vetando a~ora duas propJStas: um projeto de lei que veio da
..mara. e um sr. 1stitutivo ap-e:sentado pela Com.issão do Semdo.
O projeto de lei aprovado na Câmaia diz: "As entidades

cclJc:aciouais e as de exclusiva fmalidade c:ultutalterio prioridade
no I<SpCCtivo muniápio par.o a obteoçio do canais do c:misso= de
rádio destinadas a promover a difusão da cducaçio e rultura.. Esse
é o projeto aprovado oa Omm:a. O substitutivo diz que esse projecano está seria im:onstiluciooal poo:jUC a Coosliluiçio fala
na igualdade do IOdos. E o subsblutivo que é apteseutado pelo S..
nado diz: "O mdio e a televisão educativos-se destinarão à divulgação de!""~ educacialais". Quer dizer, deixa a disttibuição
de canaJS de rádio como está e apenas dá uma destinação que seria
cspeeifica IIOS canais do IÓ<tiO educativo.
Sr. P=idontc, estou par.o apresentar um projeiO de lei que
tem a finãfldade de abrir o debate soble esse tema. Repito a importância dessa matéria, apesar do estarmos dis<:utindo lougamente.
pois dutante dois ou tr& mos os pedidos de QODC""ssão de canais
de ddio flCilaDl pcados na pu:te da votaÇão; ~ votou-se aqui. na
semam pusada, um série deles. Alguns can cinco, seis anos de
pmzo, aU!da de govcmco lllllericns.
Sr. Prcsidenle. a idéia que penso deve ser debatida. com
toda sinceridade, é a seguinte: daqui pam o futuro, poderia:mo:s votaras ooocessões de serviços de radiodifusão aos mmicípios Onde
seria aiada uma fimdaçio com as diversas representações daquela
cidade composta pela prefeitura. câmara, univer.;idade, igreja. ettidadcs do 1Illbalhado= e empn:sários que mantivesse, COO!tiecasse
e dirigisse aquele serviço. A idéia Dia 6 minha; mas quando a pes·
soo. me expôs: o assunto pm:ceu-me um ovo de Colanbo. Aí. sim.
daqui para o fumro.
Sr. Pmsidente. em qualquer cidade do
pam as oovas coocessões, haveria um setor que tivesse como prioridade a projeção daquele muniápio: seus valores culturais. sociais e cc:al6micos: sua história divulgada pela ddio... Haveria a
possibilidade de a univeuidade~ a igmja. as entidades sociais e beneflCCDtes1 o setor político enfun. se manifestarem; toda a repte.sentatividade daquele município seria divulgada. Creio que muito
melba que o ministro ou o pres:ideue conceder, muito melba: que
fazer um sorteio~ seria pemrllir a crganjzaÇão de uma fundação especifica que tivesse a fmalidade de conduzir aquela rádio. Vejam
bem: um cidadio, soziubo. monta uma concessio; imaginem o que
podott Iii= IOda uma estrutura municipal! cmo qJe csta1iamos
dando um grande passo par.o mudar o sentido da comunicação.
Não seria apea.as o lucro, o gmho. a determinação de um dono de
rádio. mas a presença e a açio de tOda a comnnY'arle
Por isso, Sr. P.residen~ aeio que nio é a hora de aprovarmos esse projelo porque. na minha opinião, votar o Substitutivo do
Senado 6 quase o óbvio.
Quaodo em govemador cooscgui a ooncessão de uma ridio
cultunLl pua o govemo do meu Estado: a Rádio Cultnra, do meu
Estado. As OODCeSsões já são assim; então, não vejo modifieação
nesse Substitutivo do Senado. Votar o projeiO tal como veio da
Câmara doo Depullldos é melhor. Diz o soguin<c o projeiO da outta
Casa: "As ez:aidades edt!C'cion•is c as de exclusiva fmalidade culnu:al ledo pàoridadc no _.n.o lliUD.ÍcipiO na oblenÇOO do ca·
nais". Mas ~ uma detenninada cqanizaçio; de repeute, temmos
uma entidade adtural ou uma educacional e estas lCrio o poder
político sobre aquela rádio. Mas a proposta. que se apresenta é de
criação de uma ftmdaçio atde toda a ~vidade do município esteja pesente. Claro que se houver uma entidade cultural
que tenha peso- como uma univeaidade, por exemplo-. ela terá
mais presença. mais açio; pcmn. de qualquer mancil:a, IOda comunidade estani presente attavé5 da fimdaçlo.
10 tal

interior.

a

O Sr. Josaphat Marinho- l'=ila·me. nobn: Senador J>e.
dro Simon, um aparte?

O SR.I'IIDRO SIMON- Com o maio< prnzer.
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O S<. Josaphat Marioho - Nobre Senador Pedro Simon, publicaçio do edital". Requereu, levou. No meu enleUder, seria
veDbo acompanhando o desdobrmnenfD do seu mciocúúo e me pa.· melhor que boovesse. mma cidade. dez estações de rádio e t:riDta
:rec::e que V. Ex.•·um
p<:llderáveis no senlido da incoo.ve-- de televisão do que. como acontece hoje. s6 duas ou ttes. F.aio,
niência de votamtos qualquer dos dois textos: o projeto original. acho que o substitutivo é 6timo e não podemos deixar de votá-lo,
ou o substitutivo da Casa. Mas V. Ex.• também se referiu a que~ se- pois: que abm uma enonne possibilidade de as entidades, as"fimda.
gundo 6 D005rio. o Govemo csti examlnando a Clabomçio de no- ções de natmeza cultutal obterem seus canais de televis3o sem edital. sem biJroc:Jacia uenhuma. Roque=, concodeu. Vamos aprovas DOmUlS parn. a ooncessio de serviçoJ de rádio e tclevisio. Indago a V. Ex• seuão seria próprio, naliDha do seU raciocimc p:opor veitar. Depois. .. o Govcmo achar que está demais, quando ele r~
ao PICDário a remada do projeto de disC:ussio e o encamjnh•mento zei' -o Código que está preparando. que deve clemcnr mais de um
dos dois textos ao CODbecim011to do Governo. indepcndelltcmeJtc auo ai:Dda, ac:ertaremos a situação do c6digo no momento aprode o projeto ca:::atirm:r no SeDado? Creio que essas idéias poderiam priado, isto é, na votaçio dele. Nio podemos deixar de propiciar
ser incluidas numa "'gulam:otaçio de <Xtlem gonL Nio da1iamos uma abertura tio graudc quanto a que esse suOOtitutivo coocede h
privilégios nem tedamos que estabelooer logo determinadas ooadi- entidades cultUiais.
ções relativu Jt. criação de fundações ou outJas eobdades que viesO Sr. Artur da Távola- V. Ex.. me pemlite um aparte?
sem a ter a prcfcréocia. Talvez esse CDC'minb•mcoto resolvesse o
O SR. PEDRO SIMON - Couccdo o 11j>1I1e ao Scnadcx
problema. Se a IeSpOSta do Govemo fosse no sentido de que Dio Artm" da Távola. que é o autol", na
dos Deputados, do awa1
vai fazer uma rcguJamenreçio de otdem geral. eDlio o Souado ~ projeto que estamos votmdo. S. Ex• foi o Rela1cr e. como Relator,
tomaria o exame da matéria.
apresentou a emenda que estamos votando agora.

razm

amara

O SR. PEDRO SIMON- S<. P!csideate, acho lWito opor·
mna a análise feita pelo ilustre Senador Josapbat MariDho.. cmo.
de certa foana. que seria o caso de podianos, cutão. pua o projeto
voltar à Comissio de Edocaçio. e li seriam tomadas .as providencias que se acroditam convelrieutcs. Se o Senador conconJa. encaminho essa proposta de o projeto retomM .l Comisslo de Educa-

ção.

.

O S<. Josaphat Mariuho -Qualquer wluçio mciooal que
~a votação do Jrojeto hoje me~ acomelbíveL
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado.
O &. Gcnou Camata - Permite um aportc. nobre Sena-

O SR. PEDRO SIMON- Çonocdo o aparte ao nobre Senador GciSOD Camata.

O Sr. Artur da Tfiola- No1n Senador Pedro Simon. Srs.
Scnadolos, gostaria de faz« uma pequena oboo:lagcm sobre o cspi-

ri to deste projeto quando ele cin:ulru na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educ:açto acabcu por aprovar wm. d:nellda de mi·
nha 2Utoria que fiXava apenas um princlpio gemi: o de que. nos
muuiápios, a c:oncesdo pricritúia pua a utilizaçio de canais (osse pua: emissões de Jl8lllmza. educativa e c::ullllml. Sem qualquer
P"'r.nsio. ~a=dito bavc< uma =ta sabedoria na fommlaçio clessc
princfpio gemi. porque ele define um: prioridade, sem delimitar
quem sem o responsável pol" ela. Devo infomJOr aos SIS. Seoado:r;cs que o sistema tnsileiro, segundo a Coostituiçio de 1988- embom isso nio seja. sabido- é absolutamenre inovador nessa znatt.
· ria. Países há em que o D10I10p6lio é eu:tal; países há em que o
mouppólio ~ privado; poises bá- já nem tantos- cm que o IJl(lllOo
pólio é de instituições públicas, que nio são ~o gove<·
no e o estado. tampouco a iniciativa privada. E Dessa liDha o tacioclnio, ~- pm;uciente. do Scnadcx Pedro Simca. O Bmsil, em
sua: Coostituiçio, prev6 a coocessio de canais num sistema !ripar·
titt:: privado, público c estataL O que quis o CoostiiUintc de 1988?
Quis aiu nm sistoma ji<6ximo i clemoc:miDçiodos meios de c:omnnjcaçio attav&: de tr& propostas na área da CO""miaçii« a

O S<. Gcnon Cantata- Dusuc Senador Pedro Simoo. per·
mito-me disoo<dar - embota me porcça oosadia - da posição do
Senador Josaphat Marinho, porque o substitutivo é muito mais
allrangentc, milito.melhor que o projeto original. embota nio _ .
ça. Ele começa. timidamente, defmindo o que é uma emissora dedicada a tDnsmissões culbmüs. O projeto oàginal diz: "As cooc:cs- proposta privada, oom as suas qnoli5caçõcs, cem aquestio da I"""
sõcs às e:missora$-de nklio." O substitutivo 6 mais abrangeotc: "As ck.Uividade, com a S1J:2 ligaçio ao mercado, com a sua variedade,
coocessões às emissoras de ridio e televisio'~ COD.templa mais as cem seu pu d e - ; a proposta estatal, com as obrigaemidades culbmüs. No§ '1:' do art. 14bá nma '""""'';o espauto- ções subsiclmrias no tocante l f<lr1211Çio c 1 educaçio; c - como
sameote generosa com as enti.da.des culturais. Esti dito: "A outor~ deseja no seu prommciamcnto o Senador Pedro Simon- a _ .
ga de canais pa:m rádio e televisão educativas nlo dcpeDde da pu- ta pública, dando pela primeira vez l sociedade civil, ru wüvcmbücaçio do edital previsto no ut:34 do C6ctigo Brasileiro de Tclc- dades, oo ooaas irotimlÇilcs da sociedade civil. também a possibiCOIJlUllicações". Quer~. nio.é nec:cssário o edital; amplia pua lidade de se organizar e apresentar-se com uma proposta na úea
rtdio e televisão e desbmx:ratiz:a. A fimdaçio ou entidade cultural da eommicaçM. O País ted, se um dia emmr em vigoro dispositimantida pol" Estado. Mnricipio oo Governo Fcdetal faz o requeri- vo constiwcional. um sistema bastante amplo. O que ocorre. pomento. c o ministro baixa. portaria; nio pm:isa sequer de edital. rém. na emenda em questlo? Ela uão defme se quem vai fazet a
Ora. não podemos deixar de votar uma CiOD' slo tio grmdiosa emisson. -.d.zcativa é a iniciativa privada. se é uma msrjtuiçio pública- como pmlei:Jde o Senador-. ou se é o Estado. E aí. a meu
pu:a a área cullm:al brasileira!
juíro, data vcnia, =ido a sabedoàa da proposiçio. porque esta é
O SR. PEDRO SIMON - E se uma cJe1enninada cidade
uma tmefa de tal mancirn grandiosa. cxmplexa, importautc, signitem duas entidades adturais?
"
ficativa, que a ela devem ser coo.vocados os capitais privados, as
OS<. Gcnon Cantata- Outorgam-se dois canais. dez!
instituições públicas na matéria. c também o Estado. De tDliiiCiia
que deixo essas reflexões ~ os Srs. Senadores, pam Dles dizer
O SR. PEDRO SIMON -Quem chega primeiro, leva? Enque. como veio da
o projeto possuía essa 1ÍnÍCa dispositão, o Governo fica com a prioridade. Outorga para o primeiro que
ção. lá a emenda feita aqui oo Senado. oa ocasiio, modirlCI. io.teichegar e recusa~ o outros.
r.uncute, quase que legislando sobro a matéria, ao invés de deixar
O Sr. Gerson _Camata- Aqui diz o seguinte: "A outorga permanecer o princípio. Essa é a ruJo pela qual me pam:cu absode canais para a nídio e a televisão educativas Diio depende nem da lutamente procedente a sugestão do Senador JosaJfult Ma.riDbo, no

amara..

108

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sentido de que a matéria ou volte à Coimssão de Edncaçio pua ser
n:estuct.da. ou para que, caso as explicações sejam soficientes pam

Março de 1995

Carlos v aladares.

É lido o segWute
dar clme7Jl ao projeto origiml da
venba a ser posta em
REQVERIMENTO N' 247, DE 19!15
votação tal qual de Já veio. Dessa fcxma. acompoubaiia também
aqueles que desejam debruçar-se um pouco mais sobre essa maf.b.
SeehO< PlmdeDe,
ria. deixando claro que o impodalllo é·o pDDcfpio e Dio quem o
Nos
teauos do a:t. 279, allnea "b", do Regim<DIO ID<ZDD,
taliza. Se o capital privado tive< condições, oo lrlll1iápio, de ,....
requeiro a<!iameuiO da dis<:ussiio do projeto de Lei da Cimua o'
Ji2zr c:misscJns OJm essa fiDalidade, que venha. Nlo sei se vim.
20. de 1993 a fim de que seja "'C'mjnbpdo ao reeume da Com:iJ..
porque o apitai privado muitas vezes visa a ouuu düeções. mas
sio de Edueaçio.
ele pode perlcilmleDte porticipor. Há enti'"""' privadat de Jidio
Sala dat Sessõeo, 7 de mm;o de 1992. - Scnodcr Pedro SIe televisão no Bzuil que t&n uma faiu de aiUaçio de _ , _
eWcati.ve<:Uilunllnfelizmeme oio é maioria. mas eiistCm." Aae- moa.
o SR. PRESJDENI'E (Levy Dias)- Na fomJa da~
dito que devemos pmn•Dfi'!Ct!l' com o apoio ao pDDcfpio, deixando
pma a rogulameotaçio a vuiedade, a divcDidade. o CSIUdo de cada cia do Regimento lntemo, adcto o JIYDmci•mento do Senador Pecaso: se quem vai exeana:r a~ de u.abUU.a ecJucativo..cultural dro Simoll como )lslifiaoçJo do requ<zimelllo.
é o Clpital privodo. uma instiluiçio públic:a, o Eslado ou al6 - e
Em votaçio o requerimeuto.
isso nio deve ser impedido- os =em CXJD.jmto.. ji que :vivemos
Os Srs. Senadcas que o aproYam queiram perm•!'!!llCJOT' sc:Da hon dat pazeerias. Agmdeço ao DObre SeDado< Pedro Simon a tadot. (Pausa)
gentileza do apme.
Aprovado.
O SR. PEDRO SIMON - Agmdeço o apute, em que V.
A mal6ria retoma i Comissio de Edueaçio.
Exa demonstra o couhecimento que tem da ma1&ia e cvideDcia o
o
SR. PRESJDENI'E (Levy Dias)- u-n:
debate havido ... Cimua doo Deputados.

amam.

Volro a dizer que concordo can a proposta do Senador Josapbat Marinho de que essa vl i Comissio de E<llcaçio,
pma Já fazeMe a rellexio oec:essária, e depoiS vohe a ...., plenl·
rio. Al6 Já pmeudo ~lllar. na Comissio de l!dueaçlo. minha
id!ia. que sem mais uma pua analisumos em tomo da referida
matma.
p..,. aio detvialmos o assunto, 11& lcgislamu passada, cisammte am passado, emDmos com um trO,jdo de resoluçlo
eriaD:Io uma Comisslo Especial de ScDadorea pma debole< CXI!a·
mem.e o modema sistema l:usileirD de CODIJDi~ de ridio e,
princip!IJmente televisio, a fim de vc:r:ificumos a ~ na formaçio da so::icdede hnsjJein do seu sistema de eommiceçio. E
pcx virias razões. pcx ser um mo eleitoral. por caua da CPI e outros acao.tecimentos. o Plesideale Humberto Lucena dciCDDÍDOU a
illslllaçio da ""D'ipio , . , tcmJiDoo pol' aio iodiear·lhe ""...,..
bro$ e não se instalou. Cmsicltn"V" c::c.mo Dio se faer aquilo
porque """""""• D&quela opodUl2idade. que fosre melur que se
instalasse "''ameDie DCS1t. ano. Dentro deste Cf.ldato e do momento em que eswDos viveudo. aczdito ser DJJilo impc:xtameque
n6s, Parlamentareo, em uma Comissio especill, façomoo umdebo·
te em tomo disto que se chama "os znndcrms mcioc de COJIJlDicaçio", Jidio e ~!C tdevisio, com a Jll'CS"DÇÇ e açJo elo
povo~ atravEs do ieu Coogresso.
F100 satisfci!o, sr.' PlmdeDe. e pemo, aiDda que nio te
vote agora, que estamos fazendo algo de positivo 10 eJ!N!mjnhar
este projeiO pma o debate ua Comissio de l!dueaçio
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Pmsidcnte.
O SR. PRESIDENI'E (Levy Dias)- Soln a mesa, requerimco.tc que seri.lido pelo 1° Secm.hio[!m exerácio. Sr. Am.&io

PROJETODELEIDACÂMARAN'22,DE1993
Diseussio, em tmno único. do Projeto de Lei da
ctmam n• 22, de 1993 (n' 2.S28189. ua Casa de ·<Jri.
gem), que dá uova redaçJo ao art. 3' do De=to-lci n•
2A72, de 1' de se<embro de 1988, que ''ahem disporiçõ.. da legislaçio aduaucim. eousuboranciada uo Doc:refo.
lei n°37, de 18 de novembro de l966,e dá outras pt1:Widê:ocias". ICDdo

Parece<, sobn'94. de 1994,daComissio
- de AsmDtos EeoiiÔIDlcos, favorivel com u
_ emtndas de redaçio de o's la 3 que

"P"'""'"

À mal6ria oio fcnm ofaecidas emtndas peDIU a Mea,
no pazo ~gimcDtaL

Emdisalssio o projeto e as emcudas. (Pausa)
Niohaveado quem peça a palavla,"'""""' a dis<:ussio.
Em votaçJo o. projeto, em tmno único. sem prejuízo elas
emtndas.
Os Sts. Sczwbes CJIC o ap:ovam queimo. pcnn•n«er sentadot.(Pausa)
Aprovado.
Votaçio em globo dat emeudat de redaçio de rt's I a 3.

OsSrs.Semdoresqueasaprovam.queinm.f

'" crrsm-

tadot.(Pausa)
Aprovadas.
A

mal6ria vai i Comissio ou.- pma a redaçJo fiuaL
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.• 22, DE 1993
1N.o 2.528/89, na Casa dtl oril(em)

Di aon. r\."'i.< .o ao ut. 3.• d• DeueCo·Lel
n." 2-. .t':'%, de L• de setem.bn ú 19D. qae
"altera dlspol~es da ~ adaaaetrs.
consalnt&Dd.a4a ao Deeret.e-Lct 11..• 17, di! U
de DOftmbl'O de lMI, e d6 oalrU prowid.fDcfM•.
O Conaressci Nacional decreta:
Art. l.'J o c:apiS do a:n. 5.0 , • SI!WI 11. do o.C'.r~to-Litt n..0 2.472. 4e t.o dlt ateml:a'o de 19M,
,~ssam. a vtcorv com ..
redaçlo:
.. A.rt. s.o ,\o~ ~ de reprmentm• do
impor".&dor <:u elo: rta4ot para a. pJOocd1mr
v1 M daezr. ':'"<'11 : de raerea4orlu importada&
: 1tin.'\C!" ~ a ' ~. e de b&capm cSt
o UI-Jantei, e ..al t: & O qaalquer 01Jtta opca.o
çio ~ comm::tc. .manor. por qua1qUa' na.

secumw

-·-'
perallt8 . .

6rcb

~~ ~ •

~

~~ -~ testalln.
de !llUidlkl ~ ....

mente aua•

I-~ou ~eomwb:Wo

empnptfdo

so cs.

~com.~.

~ tbiSca

ftmdaaU!a ou .wkrr

II -

DOca-

JurSdka di dlrfdto prtftdo;

w:

Wmr

te desflnldo. De ......, do 6rdo da admfDia..
~~~ pública c! na ou autúqujca federal.
est:sdwal ou Clw:l.'' , . , mllllo d1plaaú.tlca 011
rtpU'Uçio r.otut 1 t cit 1lepJçic de ..,!J101
r

~ ou
d
f•;

__ . _

nlo se :tatrin.-n ao repreMntado ou

~

fistca • sim. i. ~ jUrici1C& da pr6prta eomi.ullrla da O.V-hM ~
__._!_s.o .&. ComJalllriU ele D 4 =bM Adua.._...,. ~ .. pi!l'nllil:ldo
jUDIO a.
~ adumi1JU Da q1all!!adll de proC'IU'adanll di ~
~ o

........,

..

os-ew
..so-u.

extenor em :oom11 Pf'SpriO.
I "1.0 Alá da tw
MHc:!•de. ~ çu•
radia na tonaa da ~ ~ o
auto~ nlpODCllft ctril • lldmlma&ntl.,...
ntel'de pu'SDte a !'aiDda Pllbl1ca por .,_
ou omialo t.hol ~ Pilo O\RQrpdO
em d
i
do mMidal:o por . . . NCib!do..
· .:Mt: 2.•· Bit&~ ctn. em Y1SQC' r-. d&lia de
$Ua'-pdii~:.J , .. :.····
r

Art. 1.o

'•

~ u c11'f

ro5n ca coiirdiiii.

LEGISLAÇAO C/'1ADA
DECRETO-LEI N,, 2.472, EM
l. ' DE SETEMBRO DE l!Jaa
,\ltffa diJposiç6es da lerfslaçio aduaDeln,
runsubstanciada ao Deerr;to..Lel a..• 31, dCI 11
•lt" no"~mbro de IM. ~ d4 outru pn'lld~
O Prt-stdente- da Repübllc& no uso da atrtbuiçio
o.:~:e i;"':c~;i.~:e o artilo 55, item II. da Ccnstituiçlo.
.~rt. 1..:. OS arti&OS 1.0 , 2.0 , 25. 31 32. 31 38 1
3 ''· 71. -;-2, 92 e 102 do Dec~eto-l.d n.O n. r»' ta'&:~
~·~~"f:~t" de 1965, pauam & "f1conr ca:D. a.

-sumt.e
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Votaçio em globo
das emcudas de todação de n"s I a 3.
Os Szs. Se.uadores que as aprovam queiram. petmP"!!'Q"!T sentados. (Pausa)
Aprovadas.
A matéria vai 1 Comíssio
pua a todação fiDal.

nn.-

Sio u seguintes as c:mendas aprovadas:

EMENDA DE REDAÇÃO N" 1-CAE
D.!-scl emeuda do fnijelo de Lei da C!maza n• 22, de 1993
a seguiDic todação:

"Di nova redaçlo 10 artigo S0 do Dcc::reto-Lei n°
. 2.472.de !"de selanlxode 1988, que ''altomcüsposições da legislaç:io auaueim. comubstaDciada no l)re:aeroLei n• 37, de 18 de novembro de 1966, e di outtas provid&cias.

EMENDA DEREDAÇÃO N"02-CAE
o.!-se ao caput do art. do De=to-Lei 1f' 2.412. de I" de
setembro de 1988. a que se mfem o art. 1° do Projeto. a scguimc
todação:

s•

s•

"Art. A dcsignaçio do repr=:ntante do impoctadcr ou do expxtador pua os~ de men:&·
~importadas oo destinodasl"expotUção. e de bagagem de viajlmtes, c em toda e qualquer- outra opcnção
de- c::om&eio exterior. pOI' qualquec via, perarte as repartições fuendúias e demais óqios públicos imervenieures, rezá feita livmneme -vós de loandato proanaf6.
rio espoáfico oo!Drgado a:

11--------------ill---------------

W----------------
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Sobe a mesa, zequerimemo que setá lido pelo 1° Secretário
em exerdcio, Sr. Anlbnio Carlos Vala~s.

É Hdo o seguinte
REQUERIMENTO N• 248, DE 1995
Nos termcs do art. 279 item b, do Regimento lntemo. requeiro O adiamento da discussio do PLC n° 129193 (4.499/89, oa
Casa de origem, que imtitui o piso salariaL dispõe sobro a jornada
de trabalho dos enfermeiros e detcrmiua outms providências), a.
flDl de que seja aovamente ouvida a Comissio de Assuntos Sociais, teado em vista a utiliz:açlo da UR V como indexador dos pisos salariais.
Sala das Sessões, 6 de matÇO de 1995. - S.nado, Jader

B.m.Iho.
O SR. !'RESIDENTE (Levy Dias) - Em votação o roque·
rimento.
Os Srs. Senadores cpe o aprovam qu<!!iram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria retoma à Comissão de
Assuntos Sociais.
O sR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item U

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 141, DE 1993
Disc:ussão, em IlUDO ún>:o, do Projeto de Lei da

amam n°

141. de 1993 (0° 1.719191. na Casa de õrigcm), que dispõe solxo a jÕrnada, coodiçõos de traballio
e piso salarial dos tknicos e auxiliares de enfermagem e
dctmnim outras providências, tendo

p.,..., sob n•278, de 1994. da Comissão
- de Asuatos Sodais,. favorável. ao Projeto nos
temlos de substilutivo que apreseda.

EMENDAE REDAÇÃO N"03- CAE
À mat&ia Dio fcn:m oferecidas emerldas peranr.e a Mesa,
D.!-se ao § 4' do art. 5" do lJecm:>.Lei 1f' 2.412. de !~de no pnzo "'gimental.
setembro de 1988. a que se refere o artigo 1• do Projeto. a seguiDic •
Passa.o$C l disaJssio do projeto e do substitutivo em turno
todação:
l!nic:o.
.
Soi:Joe a Meaa. roquerimonlo que seri. Hdo pelo I o Sectetá·
''§ 4°. Sem p1'jlfzo de outms"SIIIIÇiles poevistas na
legislaçio, ao DespocbaDie Aà1aneiro. ao Ajudante de rio cm exaclcio, Sr.. Am&üo Carlos Valadares.
Despecbante Adu.meim,. ao Dirigente, titular a1 IepmÉHdoosegujnle
sentanle awlmciado de Conüsoiria de Despodlos
REQVI!:RIMENTO
N" 249, DE 1995
.Aduaneiros c aos demais ma:nc1atmos tcfcódos DOS iz1ci..
Nos tl:nDCo do art. 279 item b, do Regimemo lntomo, roses oon-tes do cap&t deoto artigo, sedo aplicáveis as
pena6dades de repreensio, suspemio, cassaçio e penla queiro o adiamento da discussio do l'l.C n• 141/93 (1.719/91, na
do Ciedenciamento, indepcadenlemcu de açio penal Casa de origem, que dispõe solxe a jomada, condições de trabalho
cabivel."
e piso salarlal Pos tialicos e ~de e~emmgem e derermiD& outms pmvidEocias ). a fim de que seja :novamente ouvida a
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 12:
Comissio de As:suDtos Sociais. tendo em vista a utilizaçãoc!a URV
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 12!1, DE 1!1!13
cano inc!euckr doo pisa; salariais.
Sala daa Sessões, 6 de matÇO de 1995. - S.nador Jader
Dis<:ussão, em IlUDO ún>:o, do Pmjelo de Lei da
Câmaia rf' 129, de 1993 (n• 4.499/89, na Casa de ori-

gem), que iDsti!ui o piso salarlal, dispõe solxe a Pnada
de trabalho dos enfeuoeiros e d.otmnina outms providências. tendo

P=favoráveL sobn°19S,de 1994,daCoJDis.

sio
-de Asmntos Sodais. favcrivel,
substitutivo que oferece..

DOS

teEmos de

À ma.t&ia nio foram ofemcidas emendas pemU a Mesa.
no prnw regimental. •
Em di:sc:ussio o projeiO e o substitutivo em tumo úDico.

llarbalbo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o roque.

rimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Ap:Ovado o requerimento, a matéria retoma à Comissão de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 14:
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN" 144,DE 1993
Disalssio. em tumo dnico. do Projeto de Lei da

amam lf' 144. de 1993 (ll

0

25i9i92.

'1:\

r.-

"t

'1•

.
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g=), que sujeita as emp=as públicas is,.,.,... de elabomçio e publioação das dcmonstnçõos fina.,íms de
quc tra1a a Lei n° 6.404, de IS de dezlemhro de 1976.
tendo

Parecer favodvel sob n° 83, de 1994, da Comissão

-de Assuntos Eamamlcos.
À matina nio fonm oforocidasemolldas potaJIIe a Mesa.
no pmzo regimentaL
Passa·sc à disa1ssio em tumoWUco. (Pausa)
Nio havendo c,JCM poça & ptii.VD, euc:e:DO & discussio..
Em votaçio o projeto.

Os Srs. Senadcfts que o aprovam queiram pmn•,.......,. sentados. (P>wsa)
Aprovado.
A matéria vai l smçio.
É o seguinte o projelo aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÀMARA
N" 144. DE 1993
(r!' 2.75'm2, aa Casa de origem)
Sqjcilo as empr<as públicos is DOnDIIS de ela·
boraçio e poblc:oçiio das demouslraçiies llaaoecinls
de que t;raq • Lei & 0 ~ ele 15 de dezembro de
1!176.

O Congresso Naciooal:
Art. I' As empesas públic:as, indepeudaltomeute da fOI'DI&
socielária que adctmem. sujeitam-se 1s ncmras de elaboraç.io e
publicaçio das demDastraões fuwJ<:eins de que 1n1a o Capftulo
XV da Lei n• 6.404, de IS de deZombto de 1976.
Art. zo Esta lei e1tm em vigarm data de sua p1blicaçio.
Art. ,30 Revogam-se as dispos_ições em c::oo.m&io.
O SR. PRESIDENTE (LovV Dias) -Item 15:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 183, DE 1993

Dis<:ussio. em tumo llnic:o. do Projdo de Lei da
Cim;mt n• 183, de 1993 (n' 1.3'lUI91. na Casa de ori- g=).quedinova rodaçioaoart.l4da Lein'8.177,de
I" de maço de 1991, que "estabeloce _ . pora a desindex~ da ecooomia. c dá outras providSDcias... tendo

p.,..,... faV<rivel, sob rf' 518, de 1993, da Comis-deAssunlo5Eeoalimlcos.
À matéria nio ((DIU ofcR:cldas elDCildu pcmDtc a Mesa.
no prazo n:gimentaL
•
Passa-se à disaJssio do projeto em tumo llnic:o.
Sobro a mesa. roqoerimeuo que smilido pelo 1" Secrolário
em exercício, Sr. ADrônio Carlos Valadams..
É lido o seguinte

Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias) - Em votaçio O toqiiOrimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananecer sentados.(P>wsa)
.
Aprovado.
Aprovado o toqUerimonto, a matéria ,..-., à Comissão do
Assuntos Ecooôuricas.

-- -- OSR.PRESIDENTE(LovyDias)-ltem16:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 206, DE 1993
Discussio, em tumo 6Dico. do Projeto de Lei da
Clmaran"206,de 1993 (n"478/91, na Casa de origem).
que alrom o art. 472 da Consolidação das Leis do Trabolbo, tendo
Puocersobn'279,de 1994.daComissio
- de Assuntos Sociais. favorável ao Projeto. nos
lCDDOS de substitutivo que aplCSClD.
À matma não fcnm of~ emendas petante a Mesa.
no pmzo :regimcotaL
Pusa.ose l discussão do projeto e do substilutivo em. tomo
único. (Pausa)
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, peço a palavra para disallir:.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias) - V. Ex• tem a palaVl1.

nolnSenada.
O SR. GERSON CAMATA (l>MDB-ES. Pam discutir.
Sem rovisio do a-ado<.)- Sr. Presidente, gostaria apenas de solicitar a atençio da Casa para a votação do substitutivo de autoria do
Senador Joaquim Beato. do Espírito Santo, que em muito aprimora
o projeto do ilustro Deputado Amamy Miller.
Estabelece ncxmas e duração de licença. O § so do art. 1° do
subs.litutivo diz o seguinte:
''Du!ante os primeiros 90 dias desse afaslaJnellfD,
quando o empregado 6 afastado por acidente de - - lbo, c:ooiÍmlm pen:ebendo sua l"OlDIII012Ção. ficmdo o
C11ifi gador obrigado a pagar. em caso de awúlio-doenÇa clocamlte de acidente de ttabalbo, evCllbJ&l difererJÇt
~ esse valor, o valor do betleficio e o da ftmliDI!ftçio."
Penso que essa medida estimulará as empresas a termt
mais CEÕdado com as llO'IJila$ de seguDDÇ& do t:raballo, porque
quando o empoesado se afastar elas fedo que p&gar a diferença en1m o beDeficio e o sa1úio ati qoe o emp;egado se Iea~pC~C. quedo for- vitima de acideme de ttabalbo. ou a~ que se readapte a ouln~E UJ;J;13. pcuaJicladc jlsta que se impõe. fa:zlcDdo cem qu.e as

empresas tcnbam mais Cllidado. fisndin-.,.io mais O c:umpime:nto
de II0!1IIliS do segurança. QJidando, assim. do maia" p&ttimlnio
que elas t&n. o bumJIDO.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias) - Encea>d• a discussio-

Em votação o substitutivo. que tem preferêDcia regimeUal.
Os Srs. Seoadores que o aprovam queir.ml pmnancocer SCD-

REQUERIMENTO N" 250, 1995
Nos tennos do art. 279 item b, do RegimeDio Imcmo, ,._
queiro o adiany:tJto da discussão do PLC n° 183193 (1.37(V93. na
Casa de origem. que di nova m!açio ao art. 14da Lei n° &.177, de
! 0 de maxço de 1991. que estabelece te8fU para cJesjncJ.ex•çio da
economia e dá. outras. provid&lcias). a fim de que seja nov~e
ouvida a ComissiO de Asmutos Eooo&nicos.. tendo em vista as
novas regras do Plano..Real pmr. a desindexaçio da ecoaomia.
Sala das Sessões. 6 de maço do 1995. - Senador Jabc:r
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tado!:. (P>wsa)
Aprovado.

Aprovado o subtitutivo. fica pre}ldicado Õ projeto.
A matéria vai à Comissão Dimtora para a rcdaçio do vencido.

SUBSTITllTlVO EMENDA N' 1--CAS

Altcno os ar«- 472 e 476 da

Consolida~

das
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Lciselo Trabalho.
O CougteSSO Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. <f12 e 476 da Consolidoçio das Lcis elo Tmbalbo, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de }0 de maio de 1943,
passam a vigorar com a seguiule ndaçio:

. ·-------------------

Art. 472. Nio cousli!uUá motivo pOr& a alleDçio
oo zescisão do <XIIla.!o de uabalho po< parte elo CDJPI'&'
gadoroafasrany:ntndoe~:

I - em virtude das exig&cias do sa:viçc? militar
ou de outro encargo plblico;
D- em ra:do de acidente elo tmbalho. pelo tempo
necessário 1 sua ze&bililaçio ou n:odaptaçio prafiSSÍo-

.oal.

··---------------·
--§ S" DuraDie os primeiiiJs 90 (Doventa) dias desse
afastamento, o emp!080clo comimwt peit:ebeDclo sua te-

rJCaDdo o empegador oOOgado • po-lbe.
em caso de auxíJio.doe:nça dccoin:nre de acidente de lmbalho, a eventual. difctmça entre o vllor deste beneficio
munen~ção,

e o de remunemçio.

· Art. 476. Em caso de auxlllo-doença. o empzegado é oonsidemdo em licença llio-~ àlnmte o
pmzo desse beneficio. eom exceção do disposto DO § 5°
do artigo 472 desta Lei.
Art. 2° esta Lei entra em vigor 1t1. data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em c:onb:irio.
O SR. PRESIDENI'E (Levy Dias)- Item 17:

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" l%1, DE 1993
Discussão. em tm:no único, do Projeto de Lei da
227, de 1993 (n° 1.140191, na Casa de origem). que veda & de.tinaçllo de m:msos e awúlios pt!blicos que especifica. rendo parecer favoá.vcl. sob n° 92,
de 1994,"da Comissão de Assuatos Econômicos.
Câmaia D0

À matéria Dão foram ofeRcidas emendas pe:DDle.a Mesa.

no pi3Z0 regimcntaJ.
Em discussão o projeto. (Paus&)
Não havcodo quem peça a pabma. eocerro a disc:ussão.
Em votação o projeto. em rumo único.
Os Srs. Senadcres que o aprovam queimm. pmn•nrccr senlados. (Pansa)
Aprovado.
A matória vai à Comissio DiretDta pua a redoçio fiDaL

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"l%7, DE 1993
(N•1.1401!11, aa Caaa de origan)
Veda a destinação de reamos e au.ilios pt!blioos que espe-

cifica.

O Congzesso Naciooal dec:teta:
Art. 1° Fl.Ca vedada. na árm da saúde, a destinaç:io de recur-sos públicos para auxílios, para auxílios. subvmções. subsídios,
bem como a concessão de pmms ou juros privilegiados k instüui·
ções privadas com fmalidade luaativa.
Art. 2" hsla lei ema em vigor na data de sua p1b~.
Art.. 3° Revogam-se as disposições em conririo.
O SR. PRESIDENI'E (Levy Dias) - Esgolada a matória
CODStallte da Ord~ ~n n;..
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Há oradores inscritos.
Coma palavm o Senador JoeJ de Hollanda.. {~':.usa)
Com a palavra o Senador Eroandes Amorim. ·
O SR. ERNANDES AMORIM (PDT- RO. Pronuncia o
seguinte disaJrso.)- Sr~ Presidente. Sn e SIS. Senadores, peço
desculpas pela p:mca pd.tica que teobo em fazer uso desra tribuna.
Nio farei um discurso. contan:i uma hisl6ria sobre uma questão
envolvmdo o meu nome, solicitado pam tanto a atenção dos Srs.

Senado=

•

Trago ao cochecimenlo do Plenário as razões das denúncias
levianas levantadas cootr.a a miDba pessoa pelo Líder do PSDB no
Seudo. Srs. Senadores. o que existe é uma disputa entre um grupo
de ~ de mioeraç3o c a população do meu município pelo
direito de explonruma jazida miner.d avaliada em dois bilhões: de
d6lare$. Sio empresas apoiadas por políticos: inescrupulosos e por
diri.geutes W: órgios públicos que se deixaram cotrontper.
Peço des<:ulpas pelo meu nervosismo.
Dois bilhões de dólares, repilo. é o valor que se esconde por
detrás dessas deuúncias. Dinheiro. Srs. Senadores, que faz a mídia
ficar cega. que faz com que os dirigentes dos órgãos de comunicação nio eoxa-guem a venlade, ou melhor. oão deixem que a verdade seja p1blicoda.
Sr. PresideiJte, Srs. Senadores. repteSeDto um estado formado por' m..igamtes de todo o Brasil. brasileiros que atenderam oo
c:bamldo do Governo Fedelal. na d&:ada de 70, para pc:woar a
A.I:Da7&.ia. Slo brasileiros que aceitaram o desafio de integrar a
A.mazônia. como eu aceitei, de ajudar no desenvolvimento dessa
imensa região, ccastituída por mais de 50% do tenitório riacional,
zespoosâvel po< apenas 5% do ProciJto lmemo Broto.
Para promover esse desenvolvimento. sempre defendi e
cootiratarei ~fendendo ·o direito daquele povo de usar os ret."LLrsos
· natunis d& Região. Essa é a minha bandeira. Com ela fui eleito
Dcpulado Estadual duas vezes e Prefeito da minha cidade, antes de
ser eleito Senador da Rep6blica.
Em minba vida política, defendendo o desenvotvimenlo da
A.mazôo:ia. coo.tmrici certamente os Últeres.'>es de :Uguns gmpos
e:cooAm'íoos que tentam impedir à população o acesso a seus recursos naturais. G1iJpos que querem etemiz:ar~as de'iigualdades regionais,. maDteudo as relações colonias entre o Sul e o Nmte do IJra-

sil

Em cJoc:oaeocia. fui acusado de envolvimento com o narcotr.ifico em 1989. Uma aa~sação visando desmoralizar, desestabilizar a minha luta. a niinha bandeira. Acusado irresponsavelmente
por notícias veiculadas na ÍDlpretl$3. sem qualquer fal'' prQbatúrio,
não havendo~ sccpler. processo.
·
Essas acusações for:am inicialmenre formuladas por um Ministro do Gavemo Samcy. o ex-Ministro da Justiça, Saulo Ramos.
Em 1989 ele infoanou ao jomalista Ascânio Selene. do Jornal O
Globo, que eu, Prefeito do Município de Ariquemes. e outros 20
~ e políticos do Estado de Rondôola, serlamos investi·
gados por suposto eovolvimeoto com o narcotráfico.
Sr. Presidente, Sz:s.. Senadores, dessa lista constavam as
principais lideranças políticas e cconômicas de Rondônia, como os
Senadores Odacír Soaies e O lavo Piles; o então Presidente da Assembléia Legislativa. Osvaldo Piamla. posteriormente Go•lemador
de ROildl!oia; o entio Prefeito de Rolim Mom:a, Valdir Raupp.
boje Govemãdor de Rondôoia e também o e:t Grwe~~;-<l\>C' J~'J"Ô~i
mo sm.ana. Essa é a lista de empresários t~"!"t~~:::i.:~:.·:: ::~ "l;;t~.-,!'!
a quiser, podel'Ci depois fomeoeruma o6p;._
A! c:aneçou a c:ompanha de difamação em meu Estado. a
desmoralizaçio das auroridades de Roudônia. Sr. Presidente. Srs.
Scaadores. meus eleitces acmiitam que eu seja capaz dt" rr"Vt-Iter
... ~., ;...,..,'!*"'T1.
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à sober.mia da Ass<mbléia Naciooal Coostitui!ltc, Provia•q:•e o Severdade ao conhecimento desta Casa e da Nação.
Ocorre que eu sempre defendia os direitos constitucionais nador José Samey estivesse preseote na oportunidade do meu prodos garimpeiros do meu estado, denunciando o CIJllm=gllismo de nuuciamento mas. lamentavelmente. S. r.x• não se eDCODtra.
agentes do Governo Feden1 na.região. Contia esses dúcilos cons-A população de Rond&ia exultou. O estado democrático de
titucionaís organizoU-se- üm lobby poderoso das empiU3S de mi- direito trazia seus primeiros frutos aos garimpeiros que ocupavam
nenção, tendo à ftente o Grupo Pa.ra.uapmema..
aquela fronteiia naciooal.
Este lobby, emre outras conquistas imonús, obteve do DireO garimpo foi uma táOOa. de salvação. VIVíamos uma gran·
tor do Departamento Naciooal da Produção MiDeial. cm 1988, de crise eamômica provocada pelos ajutes do FMI. que limitava
uma Portaria que obrigava os garimpeiros de meu municipio a - o áédito mbsidiado para a agricultura. Al6m disso. implementa·
venderem a própria JrOdllçãa mineral exclusivamente para o Gru- vam.sc medidas c:oeteitivas l exploração madeireira, base ecocôpo Par.mapanema, iostal;uyfo..sc assim um mawpóüo de ISO mi- miCa de Rondônia. por exigência dos organismos intemaciooais.
fuões de dóUs anuais, coo.tt:a. o qual eu me insurgi.
Mas o Dirdor do DNPM. aproveitando--se de viagem ao ex·
Eu não podia agir de outra fonna. era o Prefeito e este mo- terior:; por parte do MiDistro Aw:eJ.iaoo Cllaves. em setembro de
nopólio impe!~ o desenvolvimento industrial de meu município. 1988, oon<:edeu l e!Dpl<SA de minemçlio alvarás de pesquisa na
limitava os empreendedores regiooais. garimpeiros que ali inves-- área. e. na mesma: data. baixou a mencionada portaria que lhe deu o
tem o que ganham. limitava o dcsenvolvimemo region.ll pelo espí- t!l.OIIOp61io para • aquisição da produção garimpeirn na região.
rito entreguista da. administração federaL fazendo com que a teO Odioso moaopólio, que asseguiava à empresa o fatura·
gião se prostrasse, como uma oolônia, em pteno..s6culo XX.
memo bruro de ISO milhões de dólares anuais, além de impedir o
Esta é a desgrnça da ADI&ZÔ!Iill: o lobby das empt=s que desenvolvimenro industrial da regiio. submetia os garimpeiros a
apenas miram as suaS riquezas e investem cm ootras regiões ou pxoços tabelados inferioreo aos prali<:ados no livre mercado.
impedem a exploração de seus realiSOS oatu:rais, mantendo as reApena.s a difemnça entte o preço tabelado e o pmço de mer·
servas para a pnSpria exPloração, qualldo coovenientc. ao cootxár:io cadó assegurava um lucro de 30 m.ilbões de dólares allllais para a
dos empteendedotes regionais. que invcslém na :região o que ganham nos garimpos. Sou contia esse entteguismo.
Eu era prefeito de Ariqucmes. Mobilizei a população e auJá em 1970, havíamos sido traídos pcc esse cotregtdsmo. A xiliei as cooper.llivas e sindicatos de garimpeiros na defesa de ~s
.
garimpagem foi çroibida cm RÕudôma por uma simples Portaria, direitos.
editada pelo enlão Ministro Dias Leite, e milbiiies de garimpein>s
O monopólio foi suspenso pela O!" Maria Solene, na 4'
f=m despejados, expulsos par.1 o sul do P~ ou devolvidos ao Vara da Justiça Federal
Maranhão, estado de origem. Usaram até as Forças AnDadas conA empresa n:agiu e. atiavés de pelegos. envolveu o ~
tra brasileiros tzabalbadores par.1 a Cllllega das reservas minerais às rio Público do Estado pua expulsar os garimpeiros por danos amempresas de miDetaç:ãa;
biemais. AuXiliei os gax:impehos. Foram elaborados os eStudos
Mas a garimpagem continuou, finaDciada pelas Cmp!<S3S de -ambientais. executadas as obms IeCOIDCDdadas. cwnprinmHe as
mineração que adquiriam a prcxJução garimpeita. através de testas- exigências ambiem.ais. O garimpo vohou a funcionar. Mas a emde-ferro. Os garimpeiros são os que-descobrem as OCCiri€ncias mi- presi. Ieagiu outra vez. Os mesmos pelegos pssaram a denunciar
nerais. descobrem os garimpos e depois são expulsos.a seguir o c:ontrabando e envolvimento da garimpagem com o na.rcc:náftcO, o
DNPM entrega a jazida para a mineradom. FUDcionaaz o caitório, envolviJnem) do garimpo e das pessoas. que, como eu. o defCDdia,
o lobby. a propina.
sem qualquer prov-a.
Sts. Senadoo:s. fui garimpeiro. eleito~ :meleito Deputado
Ess!ls deJiincias adquiriam credibilidade na boca do MinisEstadual, e selilp!o lutei parn Iegalizor a garimpagem. Em 1987 os tro da Justiça, Saulo Ramos, e
publicadas no jomal O GJo.
garimpeiros descoliriram e passaram a explorar uma. rica jazida em bo,eml989.
meu município- AriqucmOs :..i CUja procluçio era 10% da p:oduRevelou-se. poli~ a mentira desse suposto envol·
ç.ão mundial de estmho. A área já foi ~eto de pesquisa Pelo gru- vimemo do garimpo de Ariqoemes ccctm o narcoCl:ifico e o con·
po Br.tSCam. que a oonsiderou sem i:meresse min.cra1. assim voltm- trabando de cassiteritÃ par.a a Bolívia.
do a ser coosiderada .área livte.
Essa revelaçõo se deu em 1991, qumdo o garimpo peonaNaquele ano, 1987, disaliia-se oa Assemb!Sa Nacicml neccu fedlado po< alguns meses. po< ordem do eolão govemador
Constituinte o retorno do Brasil à coodiçio de estado democDtioo Oswaldo PWma pua favorecer a mitJIII:Çidora em episódio que ende direito. Aquela odiosa exclusào dos !Dbllhadolos brasileiros, volveu PC Farias e o Morcego Negro. coaf011DC investigação feita
ditada na Portaria do regime ~. que impedia a garimpagem de pelo Delegado Mauro La=da.
cassiterita em Rondônia. escava IeVogada. No estado democrático
Verifioou-se, entio, que a produção e export.açio par.t a Bode direito a Comissão de Sistematização aprovar.~. d.ispositivo que lívia. pam onde seria COD.trabandeado o minério do garimpo e trodeu aos garimpeiros a priOridade para ~ obtenção da utilizaçlo de cado px cocaina. segundo as: denúncias mentirosas. mantinham-se
lavra oode atuassem.
·
as mesmas. Cll<JUanlO a produção das . _ . . de mineração, no
À época em deputado estachial e denunciei ao cotão Plesi- Bmsil, calam pela metade.
dente da República, José Samey, que pistoleiros, a soldo de emIsso quer dizer, Sl's e Sts. Seoadores, que diziam que bavía
presas de mineração. tentavam expulsar os- garimpeiros daquela c:ontmban:do de minério na fra:lteira da Bolívia com Rondônia. Se
área. O governo do estado mobilizou a PoU'cia Militar e a Civil assim fosse. quando se fechou o garimpo. evidentemente qoe a
sendo a pistolagem evacuada a meu pedido.
quota da Bolívia. em exportação, teria caído. Ao cootrá.rio, cairam
Sr. PreSidente. Sts. Senadores, o Ministro Aureliano Claves as quotas das mineraclolas bnsileira$. Isso implica que, se bwvescoosentiu que houvesse a garimpagem na tegião, orientando o se conrrabando, o CJIC houve. estava seodo por parte das empresas
DNPM parn não proceder a qualquer outorga de pesquisa oo lavm doBmsil.
naquelas jazidas pua etDJRS&S de minenção at6 o final dos t:r!baProvoo-se, então. que. na verdade. a produçiio garimpeira
lbos da Constiruiiire. _O Ministro inforiDcu.-me que a medicb. se eta com:prada pelas empteSas de m.iDeia.çiio. que a esquentavam
dava com o conseDtimento do Presidente da Repóblica em respeito como produçio própria pom poder exponaro estaDbo,

e_....,

ro..m

114

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr~ Presidente, Sn e Srs. Senador'es, denm: outras mutmas,
as empxesas de mineração haviam conseguido portaria no {)reputa~
meoto de Cométcio Exterior e no Departamento Naciooa.l da ~
dução Mineral. que lhes facultava, com. exclusividade. a exporta·

ção do estanho.

M;uyo de 1995

Bom Futuro. em Ariquenes, confonne coasta no quarto parágrafo
do relatório.
lmagiocm V. Ex.ts ~e Rcad8oia tem mil quilômetros de
fronteil:as, m::Us de oitocentos garimpos de ouro sem qualquer tisealizaçio. Mas o Prcsidenle José Samey mandou fa..zuuma invesligação em um gaiÍJIJIX) que não media mais do que dez quilôme-

Com o direito exclusivo da exportaçio, compravam a produção garimpeira ao preço que queriam e as ostentavam como pro- troo qoadr.ldos.
dução pOOpria par.1 obtemn as guias de expcxtação. Criaram. par.t
Entregaram um palrim&rio de 2 bilhões de dóia= Oà em·
justifu::ar a operação. a tese do contrabando pua a Bolívia. como presa de miDetaçio e ~tanun que vinte mil trabalhadores eram
se fosse possível uma movimentação de conb2hando de 100 cam:- crimínosos. Tudo isto ao anqOO da Constituiçlo e da lei.
tas mensais na fronteira de RODdônia com a Bolivia.
Sr. ~idente. qual a credibilidade do Ccagresso Nacional.
Mas, oomo dizia, o MiDisuo da Justiça do Governo de V. da Assembléia Nacioaal Comtitllinle, da classe politica, que edi·
Ex". Senador José Samey, mais tarde constituído advogado da mi- tou tais leis em defesa da guimpagem. leis que foram desta f(lml..'\
neadora. Dr. Saulo Ramos,. deu eco a essâs denúncias e 80$ mcor- tr.údas. negadas. joga.das no lixo px autoridades da administrntes de jomais assim produzidos. Fundamentamn a fODIU!Çio de ção?
uma comissão iotennioisterial em fms de 1989 pua apurar as deAutoridades da admillistraçio que atropelaram e violentanúncias de contrabaDdo. de mucotráfico, de miDcraçio i~gal e de mm frontalme:r:lte a Constituição, r~ de leis editadas por esta
danos ambientais a RODdônia.
-•.--~ Casa. lixo, letla morta. pua a!eDder aos imea:sses de grupos ecoO relatório prodlzido por esta Comissio, Sts:·Senac~<x<s, é nômicos, oontta o mt.resse de IOda uma ·população, de todo um
viciado, con>titu!do oom falsidade ideológica. fraude, cometendo a Estado onleiro. pacifico e bllbalbador.
prcvaricaç3o~ o crime de rt:spomabilidade. Esse re1at6rio foi aproAssiste-se, Sr. Presidente, ao impmo do poder econômico
vado pcxquatro Ministros doGovemoSamey, em 14 de maiÇOde que tudo pode, que tudo faz. Ccxmmpe.. vicia. coqra e mna es1990. tendo à. frenle o Ministro 5.aulo Ramos. Isso acootcceu DO quemas. envolve autoridades em seu próprio beDeficio e aumema
último <Üa do Govemo, nas últimas horas. ao apagar das luzes, o exército de .mised.veis.
uma axmação para enmi:gailim -piltrimônio de 2 bilhões de d6la!es
A certeza da :impanidade, o cJescanmento chegou a tal ponao a=pio da lei. Fez o que havia feito o MiDiSiro de Comunicaçõ- to que o Diretor do DNPM. um CX·funciooário da Paranapanéma,
e$ lia Govemo am.eiiOr. ··- -:----nOmeado no inicio do Goveino CoUOr;que attavessoo todo o GoA Assembléia Legislativa do &tado <!e Rondônia já "'Jl!'e- vemo Itamar e cootinua no Governo F.......OO Henrique, reuniu
sentou contra. essas iiregularidades em
ao MiDistro da Justi- todas as empresas de estanho, o Pmfeito do Mmicípio e as coopeça. Maurlcio Corml.. e ao Procur.ldcx'--Gen.l da República. Aristi- :ra.tivas de garimpeiros, 110 ioício de 1990, para dar um ultimato:
eles, Junqueira. A~-se ICSUltado das apumções até boje.
ou as eqresas reuniam-se em uma só- Is ei:Dpmsas nacionais e
Sr. Presideul:e, Sr-s e Srs. Senadores, vou explicar a falsidã- • multiDaciooais do setor estauífero - pam explorar a jazida de Bom

1m

de ideológica e suas conSeqüências.
A garimpagem ocupoo a áml, em 1987, quando sobre a
mesma não incidia qualquer tipo de diJ:eito numeririo. No relatório
falso aflllll3.-se que em 1988 a áxea. coberta pcl[' alvarás de pesquisa, foi invadida IX'1' milhams de garimpeiros. .Imaginem V. Ex-s
que os _garimpeiros chegarun em 1987. Dossa meotim afastou-se
os gariÍnpeiros do- amparo do art. 174 da Comtituiçio Fedezai.
afastou-os do ampóro do art. 14 da Lei n• 7.805, de 1989. Esses
dispositivos legais asseguum 8os garimpeiros a priorida4e pam a
obtenção dã autorizaçio de Ia""' nas """' que bouvessem ocupodo. quando coosideradas livtes ou mesmo. se .sobm as mesmas incidisse requerimento pricxitúio at6 a data da lei.
O relatório aprovado pelos quatro Minis- oom falsidade
ideológica. mentindo sobre a da!& de ocupoçio das U... pela garimpagem. K:tirou vinte :U::ül garlmpcüõs do amparo da legalidade.
Tomou ilegal a atividade-- por eles desenvolvida. De uma s6 vez,
criaram·se vinte mil aiminosos, mais da metade da populaçio
ec:onomicamenté ativa do meu :municfpio. Tudo isso baeado em.
uma mentira.
-- - O relatório coocluiu recomendaDdo que a Polícia Fedeal
retirasse os garimpeiros da jazida: n:c:oDl'"""iando que o ~rio
Público ajliilisC :açwcível póblica para Jlli.Dler a úea livre de
g:uimpeirõs;- -rec:otiieridando ao DNPM que eDtre,gasse à minemdo--

Fururo, e as coope13tiVas recoobeciam a eSta DOV& empresa os di:reitoS mi.nelários na área. desistindo da sua JXioridade consbtucio-

nal, ou o Minislério Público ajrizaria a ação civel pública, ~
mendacb. DO relatório. pam prejudicar os: gariinpeiros- e beneficinr

as miDeiadoas.

Imaginem V. Ex's que um Diretor do DNPM é capaz de p->,
gar o Ministá:io Pliblico po< uma COldinha. oomo se fosse qualquerccisa. e jogarem cima dobomem mbdbodo<, do agricult'"
ou do gmimpeiro pcmt désoc:apar a Éea e eu:regá.-la às minen:td0ms.

O Sr. Ademh~ Andrade- V. Ex.. me permire um apart~.

Senadol' F.mandes Amcrim?

O SR. ERNANDES AMORll\1- Pois nio.
O Sr. Ackmlr Andrade- Senador Emmdes Amorim. imagino o conflito que vive V.

r.x• ao kJo8ó dcsKs -.:ib.imori dias. cm

funçio das imensas aaJsaçôes: que pesam cootra V. &•. Tenho
UIDI. idc:ntiflCaÇio muito grande e muito profunda com o trabalho
que faz V. Ex• DO seu Estado. Estou certo de que V. Ex-, eleito
pelo povo do seu Estado. chegou a esta Casai::omoumã esperança.
como alguém que poderia efetivamente dcfeoder os seus direitos. e
V. Ex• o fará. apesar de IOdas essas coisas. Desejo dizer a todos os
outros Senadores desta Casa que tudo o que V. Ex• colocou até.,
preseme mane!liD ~ a nossa grande realidade. é a mais abso!UI'l

ra a con;;e;;:são da lavra daquela jazida, avaliada em dois bilhões de verdade. Repmsentaute do Estado do Pari ao Ioo,go de muilN
dólares.
anos. como Deputado Estadual, como Deputado Fcden.l, por dois
A canissãó intctministerial que o Dr. Saulo Ramos crioo. IDaDdalOs consecutivos, tr.aboJhci em defesa dos gadmpeit:os à separa investigar o narootr.í.fico em RODdônia manda! doar um patri- melhança do que V. Ex.. fez no seu Estado. E sei das falcalruas c
môrü.o de dois bilhões de dólares à :mioeradom que ele defende.
dos abusos cometidos pelas grandes empresas minentdoras, que
Essas focun as.condições da Comissio encarregada .de in- querem deter o mooop61io absoluto da riqueza :mineral deste País •
vestigar o oarc:otráficq em RODd&ia, que. por ordem do Ministro . dos compromissos do DNPM. que sempre' foi inimigo do povo e
da Justiça Saulo Ramos. teStringiu suas investigações no Garimpo subserviente aos intetesses das grandes empresas mineradoras. ro-

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

115

mandadas pelo IBRAM - Instituto Bmsíleiro de Miner.lção, com
sua organização. Nobre Senador, o auiOr do artigo da Ccmtituiçio
que protege o direito do garimpeiro foi por miin el.abcmado quanOO
Depilado Fcdernl. O enlio Depilado Bmwdo Cabm1. boje Sena<!ar- sabe do meu empeDito pom que aquele artigo fosse aprovado.
E do conhecimento de rodos que quem descobm a riqueza miDeml
nestc País não 6 a gimde empresa; quem dcscobm a riqueza miiJe..
tal neste País é o garimpeiro. é- aquele homem qae anisca a vida.
que sai pelas matas em busca de uma oportunidade melhor'. Ele
descobre a riqueza. começa a·tiabalhar e de~~:~DCDtiza a expiomção

As demais ei:Dpesas fomm: obrigadas a pagar ceroa de 30
mifuões de dólares para comprar o direito de serem sócias da Palanapanema. nesse emprceodimento. por ímposição do Dirdor do
DNPM
Imaginem V. Ex's que enquanto estão al procul2lldo demmciar-me por coisas que DUnca pratiquei- não há llellb.um crime escrilo em lugar neohum contta a minha pessoa-. tem-se oo DNPM
um Dimtor que deveria ,i' estar na cadeia. no entanto está solto. fazendo tQlltretas, ultima1os, é um absurdo o que faz esse cidadão.
Em outias palavras. os garimpeiros desistiram do direitc

da riqueza mineral. Essa é uma quedo absolutamente fimdamentaL Fala-se muito hoje c:ontta o mooop61io estalai, mas o Govemo
~ defendeu o monopólio da er.plomção 1lliiJeral,. eoqumto cu
defe11do a demo:cmtizaçlo da exploração da riqueza minemL O garimPciro-:- o microempie$ári0-minerador, na medida em que expiora a riqueza- e basi<:amentc a que ele pode explorar. que é a cass:iterila. o ouro, as Pf'Chu preciosas-, o que faz quando Bfilha dinheiro? ReinVeste no local onde eslá, traz pros!USO. IDZ desenvolvimento, traz imposto, funda novas cidades. dá oportuDidadc de
vida pom milha= e milbares de pessoas. A (!I>Dde ._... c:bcga
li, instala-se, retim a riqueza do local. uio oplica nada do que ganha lá, nio iiaz: desenvolvimento, levando-o pua. as soas áiâs de

que a CODStiblição Ibes assegurou, caso CODttário seriam processa·
dos pelo Ministério Público Federal. Enfrentamos o desafw. Aae·
dit.amos ua Justiça e buscamos o seu amparo. Mobilizei a pop~la·
ção, as cWdades represeDiativas da sociedade civiL contta o planejado furto de um direito do oosso povo.
A ordem de evaruaçio da garimpagem foi suspensa oo TribuDal Regiooal FederaL Veio, então, Sts.. S~ aquela tal
CPI do Nan::ottáfico já. que o Ministro nio conseguiu com os pelegos. c:om a Comissio e, depois, com diversas ações, tomar conta
do Garimpo Bcxn Futuro.
SJS- Puosiclen<e. Srs. Scmdores. tudo podem. tudo """'J''"Ul1

tudo wncthpeDL •
origem ou até pam o esmingefro. como é o caSo das--c~ mi-o- eit-MiWstro Saulo Ramos. em juízo, já advogado da eznneradoras multinacionais. Depois que o garimpeiro descobre, de- JnSl miJJemdcxa.. formada através daquela extorsão de 30 milhões
mocratiza e ex.plom., a grande ClllpleS8. :mioCmdora vem. chega DO de d61an:s, era Coosclheiro da República. A imprensa noticiava
DNPM mapeia a área e pede o alvOiá pua eaplonor. Concedido o
que poderia bavcr interVenção federal em RODdllnia a seu pedido.
alvar.í- pcxque fuDciooa a i;rrespomabilidade.'a falta de pmiotis- Junto com a suspensão da ordem de evaOJaçio, m;omendada pelo
mo e a COII'Upção genernliza.da no Departameuo Naciooal de Pro- relatório mentiroso. os garimpeiros também haviam conscgu.ido
dução Mioe[3.1, que já existe há muitos anos e sou testemnnh• dis-- autori7açio para cxpcxtarem estanho, haviam quebrado o cartel do
so-. a empxesa volta pua o Joca1 de orisem. vai ao Poder Judiciá- estanho? paçsibililando que pequenas empresas atuassem no sctm',
rio, ccnseguiDdo judicjalmente .a cxpubio dos gatimpeiJ:os. De- e, ainda, c:ooscguido que o DNPM fosse proibido de dar andamcopois disso, ·a polícia militar vai ao 1ocal e coloca. Diilb~ e milha-· ·to ao pedido de 1avm da ~ até o j.dgamcnto fmal da lide.
teS de trabalhadores""""'- Isso está seodo feno aU pelas podes
empresas mineiadoras estJUais, co""' é o caso da Companbia V ale
do Rio Doce. que está usurpando o direito dos garimpeiros de Sorra Pelada, O ONPM fala muito da. poluição do garimpeiro, vive
condenando o garimpeiro pcxqu.e ele polui. mas nunc:a procmoo
educá-io, Ill!llca Procmw dizer como fazer para Dão poluir, mmca
c<mtribuiu ronl absohatamente nada. O DNPM tem sido um {Qão
qce vem servindo exclusivamente acs inl=sses das podes mincr:~:doras neste PaíS ao longo de todos esses anos. Fui eu •.Seoadot
E:n,t:.dcs i' 11i0Ii11'r. que colOquei três-artigos na Coostituição. Se
ll<.:.je o g:uim.peiro existe lá. foi g:raças a um tmbalho nosso. Foi
uma defesa muito diflcil. inclusive na Comissão de Sistematização, pois o IBRAM- !nstituto Brasiloiro de Mimmçio lutou muilo ccntta a oossa propos!a; mas o Depul:ldo Bcmanlo Cal:nl foi
sensível admitiu esSa proposta e ela não foi dcnuba.da por aqueles
que defendiam as grmdcs eitlpl'eSIS miDcmdoas. Hoje está lá esta
pequeoa prcteçã.o. que dificilmente cooseguimos porem Jrit.ica; e,
quando isso ccone, eilCOOII:Il-se a perseguição. a vio~ e muitas vezes a falsidade, como ocmre com V. Ex*. SCDdo aa~sado :recentcmente em todos esses prommciament.os que aí estio. Saulo
Ramos é uma figura conheci.dã. por tOdos nós. respei.llivcl jurista.
competentc }.liista. mas IOdos sabemos as suas posições políticas e
.a quem ele serve. Portanro. afirmo que ~ro piamente oo que
V. Ex .. está dízend.o nessa tribuna e que o povo de Rondônia preci.sa de sua ajuda nesta Casa paia defeuder os seus intctcsscs. En.

Lide. s.._ Scmdores, que ainda traJJDt.a na 13" Vara da Justiça Fc-

clcni pela qual p..tende-se a declaração do diieito de prioridacle

.

assegurado na Cccstituiçilo.
O ex-Ministro, advogado da Empresa. tentou mudar a proibição di outorga de lavra pua a Empresa com o uso de alguns mcates de jamaiS que viDcoJavam., cntm outros. o meu nome e a primpagem com o !llllCOtrtiico. Estes m~ m:::ortes o Senador

Sérgio Madlado, Uder do Partido do Presidente da República,
apesentou 'ao Presideo.te do Senado pm. desabonar o nome Coo.g1ess0 Naciooal: recortes de jornais, um verbete que se cooseguiu
introduzir na. EnclcloPécfla Britinica sobre as mesmas dcmiDCias
vazias e o uso de relatórios mentirosos da administra.çio. um Ila-ba1ho do advogado Saulo Ramos, Dio c:ooscguiram resul!ados.
AIW;, foi alé chamada a atenção em despacho do P=idente do
Tn"bunal Regiodal Fedeml. que coosidctou sua atiblde fraudulenta.
A ~I do Narcotr:tfioo pressionou todas as autoridades de
meu Estado. Todos. do Govemador aos Piefeitos, foram cbarmdoc:
para~ depoi:memo, e muitos, iDclusive eu, tiveram suas cootas bmcárias. suas declarações de Imposto de Renda, devassadas.
Já fui investipdo. Srs. Senada;es. Nada foi encontmdo.
Fui à CPL Declarei em meu depoimeuto que a CPL a ex.cmplo da Comissão anrcrior, estava a sezviço das mineradmu. Era
um cin::o montado de cima pm baixo. Um circo que, usando o
nome de "Investigação do N.areotiá.fico", pretendia prejJ<Jicar os
garimpeiros. a exei::Dplo do que fizera a outra comiss!o. Proàizi.
isso o que eu tinha a dizr:r.
ram um telat6rio em sepuado sobre o Municipio de Ariquemes
O SR. ERNANDES AMORIM- lncaporo o aparte de V. para uso oa ação jldicial
Ex* ao meu pronunciamento. O povo garimpeiro deve a V. Ex*
Foi extraído anteCipa.dameotc um relat6rio s6 pam atender
esta Jei que os beneficiou..
. aos interesses da Empresa de Miuer.lçio, e as teCOIDCD.dações nio
Sr. Presidente, _sn c SIS. Seuadol'es. CCD.timJo o meu dis- se telaciooam ao narcotrtiico. Neste epis6dio. a CPI fimcioooo:
curso.falª-!!-d?~uhim.!ltodadop::IQDNPM.

comoe~te!l$ãQdo_~_de_~y~iJ9-~-~lç~_!_
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Mas a minha defesa era a p<6pria peça de a<:IISaÇio. o IOlaO Sr-José lgoádo-Senado<EmaDdes Amorim, evidontetório da CPI. O relal6rio mostm que Dão houve desacalo, apenas memc posso avaliar o estado de esprito de V. Ex·~ vivendo sob o
antecipei o jogo armado. Quanto ao narcotr.llico, Dão há qualquer fogo de bmagem de tantas Imputaçlíes, sem qoa1quer processo
refer&lcia.. O relatáio foi usado pua pressionar o Judiciário como COD.tta V.&--- ao que me: coasta. V. Er' DJDCa foi demmciado.
peça de instrução, em defesa d.r. t:m.p'eS2. sem sucesso. O relat6rio Jl1IDC& foi prc:crs<tdo e, portaito. posso avaliar o quanto V. Ex•
foi usado pelo Dr- Saulo Ramos. Dio"" qualidade de Cooselheiro está sofrendo, pooque uma situaçio como.,.. é J:ealmeDie inusitada República, mas de advogado da empresa.
da, logo ap6s ter chegado ao Semdo Fedem!. EDttotaDio, penso
A decisio judiciaL que proibiu o DNPM Olltorg.lr a lavra i
que V. Ex•, que jf. menciooou IrEs: vezes o J:lOIDC do Seoadcr Sérempresa. foi mantida até o Govemador do Estado cassar o ücen- gio Mad!ado, Uder da Bancada do PSDB no SeDJldo Fedem!. está
c:ilunemo ambiental dos garimpeiros.
caneteiido uma injustiça. l'atoo>me que muitas dessas afu:mações
Vejam, Sr. Pxesidcnto e s,., Senadores. o poder de artialla- são muilo mais fruto da emoçio, embcxa V. IX estoja lendo. do
ção e manipulação desses gmpee econ&nicos.
que da pt6sxia razio, porque - ai eu, que intogro a Ba!lcada do
Quando em campanha. o Govemador Osvaldo Pianna, CD- PSDB ""5eDJldo FocJem, dal o meu ........,nho pessoal- quantão Ptesidento da Assembléia Legislativa, por de=to legislativo, do nos """""""'· ames da eleiçio da Mesa, ignolivomos quaiaextinguiu o 6rgio ambiental do Estado. sem que outro fosse insta- quer desses fatos que foram levado< APlesidência desta Casa. Delado. Este 6rgio havia concedido o liceruiamenro ambiental aos pois da eleiçio. quando já se havia consumado a comtituição da
garimpeiros que sustentava aquela medida judicial coall;l a qual Mesa, o PSDB tomou .,.....-,mtnto, dlepdas Dio sei de onde, de
combatia o Sr. Saulo Ramos. a serviço da min~don. O liceDcia· infoanações e:sa:itas segundo as quais V. Ex• cm o centro de situameuto deveria. ser renovado: simplesmente, o Govemo cxúngoiu a ç6es descoocatmles. exlrema:meD!e descxmfortáveis. Esses fatos,
S.C..wia.
d.....,;,dos e m - de jomal. aliDal, deveriam ser do conheEnlio. na qualidade de Plefeito de Ariquemes, exercendo a cimento do PsDB. mas nio o emm. A ncticia deles chegou num
ccmperincia constitucional. concedi o liomci•ririto, i'COOV.mdo- acervo 10 gabiude do Lider do PSDB, Senador S6tgio Machado,
o. Por isso a CPI quis a. intervenção no Município de Ariqnemes. qae teve a peoalpaçio, e até a humildade. de dizer que q.zeria ouDepois de tor uendído, como PlefeiU> da cidade, à falia do doeu- vir todos. Can muita coosciência da delkadeza daquele assunto,
menlo negado pelo Govemac:icx". simplesmente a CPI veio amea- reuniu a Banc::ada e ouviu todos os seus membros, que fomit. unâ_ nimes- esse falo, de certo modo, :ressalva a posição do mm. Líder
çar-me de ÍlltC1'Veli.ÇiO no meu município.
Mas - dizia eu - o Govemador PW!D.â, peessionado pelo - no sentido de que Dão ·deveúamoo mer c:ooosoo aqueles doeuMinistro Joio Sant.aua. do Govemo Collo<, que ameaçava nlo ü- meu<oo. NJo tiDha cabimcllto f-Io. V. Ex" nlo pode imaginar
berar dinheiro pam. a Odebmcbt concluir obras na regiio. dOCielCU que toda a BIDcada, e nio s6 um Senador.. com suas teSpODSabilia interdição do garimpo e =ogou os licenciamentos ambiculais dados. priucipalmeatc pcll" ser 8aDcada do Govemo, deveria teCer
~os aos garimP.eiros. Sem a licença ambieotal para os gac:oosigo aqueles doeumemos e deixar. ""mínimo, de levá-los, sob
rimpeiros, a empesa conseguiu fosse cassada a proibiçio ,jldicial ·as reservas do sigilo- essa foi outm pondcraçio feita ali- ao ccao DNPM para conceder-lhe a lavm. Fui contta. A intotdiçio foi nhccimeDto do Ptesidente eleilo, Senado< José Samey.lsso foi feidenubada pela. Assembléia Legislativa, e os garimpeiros voltanm to, e'v.. Ex-, portanto, não pode- nesta boa em qoe justamente se
.à atividadc.
sente ferido.
que as coisas se aclarem- não faz senlido que V.
Depois, Sr. Presidente, já em 1993, a empeesa OCIISeguill IX so~ os acutoladas que tom sofrido. Todavia, V. Ex" haven\ de
IIOVlL otdem judicial para ~tirar os primpeiros da úe&. ObviacoosideDr que o Seoado< Sérgio Madlado agiu no cumprimeuto
mcme,.,mobilizamo-n e acicoamos a Justiça em iosdncia supc- de uma ~p.çio apressa, dada por sua Bmcada, pm. que levasricr..a Ordem foi suSpensa, e o dimito restabelecido.
se aqueles docume1llCS ao Piesideme da Casa.. E m:ais: com a pon. Entio, petdéudo todas as ações no Judiciário, c:oavenc.ram dmlçio da 8aJicada de que o I' vice-Presideme eleito. Se!IJldor
a Polkia Fedcnl. assim como' a Estadual, de que o transpo1te de Teot&ío VUela. acompmhasse o exame do caso, sempre com a
cassitcrita
crime r.cynimdó na Lei 8.176/91. Correçmtm ell· cobettum de sigilo. J?C'X~De V. ma nio merece que essas apmaçõtão, a prender e ptóceSSar garimpeiros que Dia vendi.an .a p:odu- es sejam feitas de modo estrepitoso e escuvHJoso. como está ocotção paxa a eziiP=O e que tentavam miar o minóDo do garimpo. reodo. Faço esse registro pua dizer que a p-eoc:upaçio do Senador
PmJderam mais de SOO tooeladas de minb:io. Imaginem!
Sá"gio Machado foi acolhida por toda a Bancada. Emendemos que
Mas aJustiça. em sentença. escJa:teceu que aqnela lei. sendo isso salvagumlaria V. Ex.., como Senador e já entio eleito paxa a
destinada ao cootrole do àbastccimenl:o Daeiooal de combuslivel. Mesa. de outras inc:utsões maledicentes e colocadas em fc:xos iDonão se çücava à garimpogem. Decidiu-se que ""' coaçio ilegal o portm>OO. Nossa intençio era proteger, ainda mais, V. Ex•. Faço
euquadnnrnto de garimpeiros nessa lei. Com isso. estamos dando essa poadcnçio em beneficio da vadade. em homenag.m a ela,
fim a mais de 200 processos em que o Ministério Póhüco Federal para que 01lOIDO do Senado< Sérgio Mad1ado Dão fique DOS Anais
em Rood&ria. <p:~er penas de prisio de mais de trés mos, cem base desra Casa como alguém que se ccmportoU como "dedo-duro" de
em uma lei que nio se aplica à garimpagem.
um Colega.. o que. absolutameme. niio ocotml.
Agora. 1""CC!"emente, eu estava fa~ cem que a Policia
O SR.. ERNANDES AMORIM - Agradeço a V. Ex• o
do meu estado e a Polícia Feden.l cumprissem essa docisio judi- aparte que inca'poro 10 meu prommciameuto. Pcdm. queria dizer
cial. quando o Liderdo PSDB, o Udcr do Paítido do Senhor Presi- a V. :&& o: ..'. se estivesse no lugar do Senador, ou melhor, se me
dento da Repoiblica. representou ao Plesidente do Sertado""""" a COIIIJ>OlW."• :ano S. Ex", estario ua=>do ii Mesa"douúncias que
miDha pessoa. lcv3DlaDdo suspeiçio de meu envolvimento com o foram envi,;to. lS ao meu gabinete. Mas nio vou fazer isso. Jamais
narcottáfJCO, a partir dessas mesmas publicações na ;_..,sa, já iri& pegar fot c:6pias de jomale denunciar DO Seuz:lo. sem provas.
investigadas. que não apresentam qualquer fato aiminoso.
um c:omp:....'lh ro. um colega. Não existe. em log Jgum. prova
O Sr. José Ignácio - V. Ex" pemlitc-me um apcte..nobre de que eu StJ a envolvido com Illll:COttific .
Se:na.dor" Emandes Amorim?
Prosse. ·indo. Sr. Presidente. o poder de man ';mlação do,<;
O SR. ERNAlif)ES AMORIM- Pois não, nob!e Senador grupos ·~ 'OllÔ ices intcRssados no subsolo da Amazônia avança
José lgnácio.
o~'· ·J da República.
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Sr. Presidente. Srs. Senadores, embora não pareça. pelo emi"..::guismo que se~ ainda SOIIlOS uma naçio soberana. Ao
m.::nos a. Amazôoia pretende manter e defender sua soberania.
Por outro lado. sei da ~paçio do Presidente José Sar·
noy em resgatar a imagem do COilgresso Nacional. mmdlada por
episódio como ~ela CPI do Narcotráfico, que apenas se vokoo
para o beneficio de empresas de minemção. Mas, não é com aprec-ipitação. joganOO minha pessoa às fezas, que se vai resgatar essa
imagem.
Dou a opa:blDidadc desse resga!e -.és da inves~
''.ia do que aqui demmcio, pela CP!ji apovada e pendenle de
ir;~talação pelos Uderes putidários.. que devan iDdicar seus membros. par:a investigar as coocessões de direitos minedxios. o IW'COtrãfic:o, o envolvimento da mineração com a lavagem de diDheiro

Assim o Coogresso vai resgatar sua imagem. Controlando
os atos do Exerutivo, o que' de sua competo!ucil
•
Colrigindo a prevaricaçio. a fmude, a falsidade ideol6sica e
a ittespoosabilidadc adminisllativa, que aqui deamcio e "'e .i' foi
denunciada pela Assemb~ia Legislativa do Eslado de Road&ia.
alr.lvés dos Oflcios 266 e 268, de 1992, ao Proc:mador- Geial da
República e ao Ministro da Justiça. Os processos administrativos
•stão na Policial Fedeal há alguns meses, agu.udanc!o providóncias.
Srs. Sc:naclor<s, l)io se pode pem>ilir um leililo do patrimôiHcito~

mo nacional sem esclarecer esse cpis6dio.
Demonstrei uma manipllaçio assusta.dóra dos grupos inte)·~o;sados no subsolo. a parcela mais signjf"teativa desse pãliimônio.
Assi.stimos & autoridade máxima do Lcg:islalivo encaminhar
à :rutoridade máxima do Judiciário uma notfcia-aime Sem crime,
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deço, de sugerir· a v.·Exã quc·Dio Omita as acuSações que diz ter
em seu gabinete coo.tra o Senador S&gío Machado ou cont:ta quem
quer que seja. Se M. acusações, que elas sejam encam.iDbadas,
como o foam aquelas contra V. Ex'". Permito-me, por- fmal, dizer-lhe que considero isso necessário para que o Senador Séx:gio
Machado também Dão seja injuStamerte atingido por insinuações
ressentidas, as quais possam envolver ou atingir o seu nome. Tenho certeza de que. V. Ex- não tem esse propósito. Posso dizer-fue,
portarto. que o Senador s.!rgio Machade flC&OÍ agr.tdecido se V.
Exa: tiuisfoaimr em atitudes- a ameaça que há pouco fez contra S.
Exa. Fin•Jmenr'\ quero sugerir-lhe que. num momeo.ro de de:sconttaçio e de :reflexão. V. Ex• leia o documento que o PSDB encamipodcr.l verifu:ar que o "'""' das
nhou i Mesa. Ao 16-lo, V.
acusações COIII!a V.
foi quem fez chegar ii imprensa desle País
o c:mjmlo de inf0l1111Ç<les ali contidas. Nós fomos apeuas um iDSIrulneDto de informaçio e de esclarocimelllO do Senado FedemL
Qu.mto a i~ per mais gue aos: doa. sa1Da V. Ex.• que nem o Sem·
dor S&gio Machado. Delll algum de DÓS, está disposto a desistir do
comprimentO desse dever. :Enttetanto, desejo sinceramente, como
seu colega. que tudo o que V. Ex• está nos oammdo de tão gave e
de tio importmte venha a ser~ e que o nome de V. Ex•
Volte a ocupar o lugar de respeito. cablvel a todos os Seoadon:s do
uosso Pais. Muito obrigado.

ex•

ex•

. O SR. ERNANDES AMORIM -Incorporo o aparte de V.
Ex• ao meu disc:mso. Colltudo, cpero dizer-Ibe que Dão estou" arosande o Seuaclor Sé1zio Machado, mas apemu me referindo ao
documento. Na vmfade, se eu fosse fazer troca de acusaçlles e de
papéis can S. &.•. eu já teria solicitado ao nObre Senador para repetir no plenário o que fez comigo na Comissão. Mas não vou fa-

Z«isSo.

encaminhar uma reprqentaçio do Senador Sérgio Machado, funO Sr. Gcnolclo Mdo - Nio, Senador Em2ndes Amorim.
damentada em mcortes de jomal. nos quais se afuma que sou uar· · Desculpe-me.. Fiz apenas uma sUgestiO. porque enteodi V. Ex• dicwaflcaiiie. sem qualquer processo, qualquer iDqlérilo, "'alquer zer que tinba;u:usações c:a<m o Senador S&gio Machado. que podenúncia ou qualquer v'"~ jc. <:uaJ. se pudesse inferir cometimento deria. como Uma fOlDll. de tetaliação. encaminhá-Ias à Mesa.
de um~
O SR. ERNANDES AMORIM- Mas nio o faço.
Os•• Gcnolclo 1\fdo- Senador Emaudes Amorim. V. Ex"
<!Sr. Geraldo MeiÕ- estai falendo V. Exl: um apelo
me pemlilC um Çllte?
pua qu'\ se houver acusações contra o Senador Sérgio Machado,
O SR. ERNANDES AMORIM - Coucedo-lhe o aparte que sejal:zl enninjnbadas à Mesa do Senado. a fliil de que S. Ex·
lenha a oportuDjdade de prestar ii Nação os escla=imeutos a que
cem.. muita pcize:r.
O Sr. Geraldo Melo - Senador Emaudes Amorim. junta- lem cllieilo e tenha a oportunidade de se defeuder. Agr.tdeço a V.
mente com o Seoador José Ignácio. sou membro da ~ do Ex'.
PSDB nesta Casl&' Fui testemmba da setmidade do nosso Líder,
SR.
AMORIM - Olrigado. nobre
S.nador Sé1zio MadJade que. iDfeJízmeme, pceso por outros c:om- dor Iosaphat MarlDho. Esta é a situaçio a que chegamos, fruto
p!<>tuissos fooa da Casa, Dio pllde porticipor do debale da questio dessa manipnlaçãn que demmcio. Eu me dD:ijo a v. Ex· por' conheque envolve o DOJ:DC de V.E,x-.Estou ouviodoo depoimento de V. cer que V. Ex" é um bostiio da amstiiDcioualidadc uesta,. Casa.
Ex• com muita. ateDção c com absoluto respeito e quero associar- Vejt. a situaçio a que chegamos: uma. notícia crime sem crime e
me às palavras do Seuade.Iosé igDácio na ocmpreeasio do dmma uma xepresentaçlo por falta. de decoro. mativas a. fatos que não
que vive um colega DOSS0 env..olvido ·DDIDI sitnação tio difícil. oo:xre:DJD. e que fomm publicados antes do exett:icio do mmda.to,
Queria <li=-lho, em pámeiro lugar. como um doo signatários do cano. por exemplo. os enSejados poiDunba CX-D:Wlber, pessoa
documento e.ucaminbado pelo Seuade. Sé1zio Machado, que o do- CDfeana. conforme arestam diversos relatórios m6dicos. Ela, na
Cl.lmento nio acusa V. &.• de coisa alguma. Se V.&- foi acusado ve:dade, estava fomgida da Justiça devido a problemas com os
pc r alguém, talvez tenha sido pot' todas essas fo!ças que combateu quais se envolveu após a nossa separação, usando até mesmo de
até agora, talvez tenha sido em virtude da luta que travou aré o escândalos para conseguir algum resukado, face sua sofrida e lamomento em seu Estado. Os recortes de jomal que nos chegaram menlável simaçio.
são apenas o registro de IQJseçõts que V. Ex• mcebeu de outras
Fmalmente, pua esciarccer qualquer dívida qwmto à susfcm1es. O nosso~ ComO.Senadol'Cs, oio seria o de assUmir ne- pei.~ que se levanloll sobm meu IlOI:OIC, ccmtr.a minha pessoa. tenhuma atiwde inquisitorial ou policiaJesca cootra quem quer que mos aqui o Senador Romeu Tuma. que roi Diretor-Geral da Polí~
fo:'~. Não somos au~CnS de arnsaçl)et comm V. Ex•. Cumprimos
cia Federal e também Sccmtário da Recc.ita Fedetal. quando essas
demlncias foram fommladas. S. Exa esteve no Garimpo Bom FutuGtl!l'CI tipo de dever, que é aquele que têm ao Senadom$ de conJri..
r · :-~~ra que esta Casa tenha a sua imagem revigorada. -e volte a ro. em A:riqucmcs. S. Exa tem noção claia das articulações. das ar, .....• ter. da sociedade brasileira. o respeito a que nós todos,. como mações, no imbito da administraçio para e-ga d,aquela jazida à
1..·;.o."":oCDtanleS do povç brasileiro, temos direito. Tomo a hõmiade,
m.inetadoJ:a... em detrimento da Constituição. Sabemos de sua inte't' · .·:.h :xupo parte do tempo de V. Ex• com este aparte, que agragridade em relação a este assunto. Alé pcnque S. Ex•, em Arique-
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mes, recusou·se a assinar, como testeiiiUilba,. um acordo fajlto,
proposto pelo Diretor do DNPM. entre a miDeradora e os garim·
peiros.. que não foi tt:speitado, azgumcolaDdo que s6 assinava documentos legais, avisando que aquele acordo era uma embuste,
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agriaJkor, um ex-guia de cego. Fui empregado doméstico na Fazenda Garci&. E, quando empregado domlistico, estudei. FIZ o curso tkmco de administtaçio de e _ . . Fui professor licenciado
pela Uoiv=idade Cat6lic:a de Salvadoc. V"am par.> o Estado de
ROJ:ldônia coma vontade de pla.ntarca.c:au. de desenvolver um projeto, de ser um cidadão. Com todo o opoio daquela população,
consegui ser Deputado Estadual par doas vezes. Prefeito da minha
eidade e aqui chego como Senado!" da República.
Se eu fosse baudido. não estariam chegando aqui a esta
Casa moçi5es da Assemb!Ba ~gisbtiva, das CâJ:wu>s de Vereadores. de toda a commida.dc. t:ra:zeDdo o apoio 1 oossa pessoa.
Gmbei uma eleiçio dillcil, disputaodo com o Scuadoc Amir
Lando. Isso iDdX:a que toalmente temos prestigio ao nosso Estado.

como se demoostrou posteriormente.
O Senador Romeu Tuma é o meu melhor aval. CODbec:e a
verdade. por força do oficio, pois sabe que miDba vida jl foi investigada e, na verdade, .oada contta mim foi enconiiado. ~inba vida
foi plenamente investigada em 1991, quando S. ex• era Diretor da

Policia Fodetal, Secmtário da Receita Federal c ~taDte da
INlERPOL no BI3Sil. Não se comprovoo meu envolvimento com
o oucotráfioo.
Ainda recentemeDle,. bf. menos de 30 dias, a Policia Federal
esclarcc;eu que Dio existe qualquer n:gisti'o ou comprometimento
do meu nome cem o Da!COIDfiCO. O que existe é a defesa da ga.·
rimpagem. a defesa dos empmeodedores: regiooais. a defesa da
Constituição. a defesa da sobet:uria da AmazOOia ~ ~pos

Devemos setvi:r à Pátria cõmO -um bom baiano. mas não podemos
abrir mio e rewar nenhum milímetro do nosso pensamento. da
nossa seriedade.
lfom2ru esse mandato de Seaador, ttabalbm:i par.> que.
denlrO de pcuco tempo. os nobles colegas: conheçam que a nossa
voDtade Dão é outra que não seja trabaJbar. aj:ldar esle País.. Muito
obrigado.

econômioos in~ssados em dominar os seus~ oamrus em

detrimeDio de seu povo, a qualquerJ'l'ÇO.
··
Sr. Presidenle, Sn e Srs. Senadmcs. o QIJC existe é a obri·
gação deste Senado em proceder i. investigação do que aqui deDumnte o discuno do Sr. Emandes Amorim, c
nuDCio, Da CPI já criada. e penalizlr a prevaricaçio. a falsidade
Sr. Levy Dias* 3" Secretário. tkixa a codeira da pr~si.
ideológica. o crime de ....,.,.,..bilidade pmticado pelos agonies da
dência, que I ocupada p:lo Sr. Júlio Campos. 2" Vir:'e- adrn.inistração. conforme relatei.
Presidente.
Oulros episódios. como se adianta na CP! das Emp<oitoilu,
proposta pelo Senador Pedro Simon, :=bo!m pedenio esclar=r
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Ainda há orado..s
assuntos aqui levantados: poder-se-i verificar a credibilidade do
~tos.
Executivo par.> proceder à privatização do J>."trimÔDio mciooal.
Com a palavra o Senado!" Louro Campos.
como também a sua honestidade, a Sl:.' "'::l.pecidade e a sua integriO SR. LAVRO CAMPOS (PT- DF. Prom:ncía o seguinte
dade para liquidar o que à Nação custou tantas décadas para cons- discQiso. Sem :revisão do orado.r)- Exm0 Sr. Senador Presidente.
truir. Aí. sim. ex:erocndo seu poder de COiliiOlar o Exea1tivo. o Se- Stts Se:oadoras. SIS. Senadores. na sua ''F"dosofia da História••, Henado da República terá'sua imagem
gel disse que a filosof'm na ~ II&SC<U do espantD.
O PresideDle desta Casa. Senado!" José Samey, tan seu pa• Aqui DO Brasil. se é verdade essa assertiva de Hegel parece
trimônio politico na Ama:l.ônia e S. Ex• sabe. como também sei. que não haved filosofUL O bmsílciro pmue que perdeu a capacique o povo da Amazôoia jl Dão agüenla permanecec a I<boque dos dado de se espantar, de se admirar diante de falos e s - . .
iJlteresses que mani!Wam a região.
Q_s jamais de hoje DOticiam o fracasso daquele plano que
Não passan:mos à história como os veudilbões dos nxmsos foi mmado DO Bnsil sob a .Sgide. a proteçio e a inspiração do
natUrais da Amaz&ia, em f'l"jol:<o da ma popllaçio. Não sezemos FMI, repttido .uá EspaDba, ua AigentiDa e em oottos países da peo~ Rep:esentamos 50% do tezritório nacioDa!, e esta _ . riferia dominada
senlatividadebádéserrespeilada.
E diante do apcxl=imcuto P""XX" das clJamadas ân<:orns
A verdade é que tudo cion"" mim levantado, essas demíD- que -ealavomeste plano politico, =o1>etto por alguus preceitos
cias infundãdas. a difamação, a cahlnia é o poço que quoirem im- c<XXI<lmic:os oomplelamellte ultrapassados- os princfpios do limo
por-me por defender o ditoito do povo, pela """'8"111 de defender a m=ado, oo principias da CXli1<Xliiâtcia -, qu&OOo, depois de sécuComtitnição. que todos os senhores prometeram aunpnr.
Jos. a ecooomia DJDdial foi acoiDllaudo capital. deslruindo a cooSr. Presidente. sr-s e Srs. Senadomo. o povo da AmazôDia CCJri&cia perfeita. destmiDdo os mercados e CODStntindo em SCU$
tem que ser respeitado. Eu queria di= a V. Ex's, en=rando alei- Iugo= OllDIOIIOpÓ!ioo e oo oligop6lios.
IUia deste relatório, que estoo i!. disposiçio do Senado Fedenl para
Seria de esta= também o fatD de que o emineme P!osi"'spon<ler a qualquer inquérito. Abro mio da minha ilmlllidadc dente Femaudo Heorique Catdoso foi consciente deste
parlamentar, abro minhas COIIIas boncirias. Estou à disposiçio de fatD, de que o mercado capiralista se destinava inexoravelmente a
V. Ex&s. indepeodeatemeDI:e de hoário. para ser chamado cm umpr:oc:essodecooc:entraçioqucoengessaria.definitivameur:e.
qualquer delegacia. em qualqu.er setcr. pm. prt:star depoimenro a _
Femando Hc:mique Cardoso. em suma. mmca se esqueceu
respeito de ciívidas ou queixas Que tenham c.ormt minha pessoa..
daquela fi::ase. de Proudbon. segundo a qual "a CODCOti&cia. mata a

,.,galada.

Ultimamente passamos maus mcmenros- eu. meus fiBlos.
meus amigos -. somos olhados como se f&seiDOS bandidos. simplesmeute porque na Amazônia assumimos a- bmdeira de defender
os pequenos. os garimpeiros, o subsolo da A.mazônja. Isso lem-me
custado cuo: quase morri nesta semana. Hoje. px exemplo, entiei aqui sob efeito de sedativos. nervoso. tudo isso decorrente dessas acusações falsas e mentirosas.
Mas esta lula continua, e continua sem olhar pua tris. sem
ter medo nem· mesmo de IllOml' de uma bor.a par.t. outta. O que
qu~mos. sim. é defender o interesse daquele povo que teve a cor..gem--de-Vcüi'Cm UIÔ ex-:cmptt::p.ao-nr-méstiCõ~ CDfüD11illió-ae

.

~cia".

Ouçamos Femando Hemique Cardoso: "Como é sabido. a
teoria do capi.lalismo. na fase imperialista. alioge seu II'alanlm.to
mais s:igoificativo nos tr3haihos de Leuin."
Femando Henrique Cardoso nio foi apenas um brilbaot:e
marxista. um dos mai.ores do c:altincnte. mas foi também. Ieninista.
como ccmfessa neste tmcbo que esloU lendo.
Diz ele: ''Os argumemos descritivos das recrias de LeDin sobre o i.mperi.a.lismo têm origem nas análises de Hobson". kef~-sc
a John Atkinson ~.!..lJm C'CODCillist~ ~-~-@ çç®~-
·N~-pW-si:)Cdjv&- iemr\ista. o imperialismo é uma nova forma do
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;,;;Ido c.:apilJ.ÍÍ$1.:.. t..ll! produção. Esta nova forma nio pode sercoosidcrada como modo diferente de organização ecooômica. Da medida cm que a acunwlação de capital baseada na propriedade privada
dos n1eios de produção e na exploração capitalista da fOrça de ll3·
balho p.:nnan&-em c:-.omo caracteristicas básicas do sistema."
Logo t•m seguida. na pág. 187, .afuma, conconJa:ndo com
Lcnin, o então marxista Femando Henrique Carooso: "A oc:ooo:-nil .:.:;pitalista. DO$ seus estágios mais avançados. envolve a con<:o.:nll:a\'ãtl do ..·apitai e da produção, poDtoS que Marx já havia esta·
hclecido em O Capital de tal modo qve o meteado competitivO é
suhstiwído. nos seus anos básicos, pelo mercado monopolista."

Como entregar ·a ajustamento da economia br3sileira ao
mercado. quando se sabe que este mercado é monopolistaJ Como
falar cm privaqzação, quando se sabe que os acusados :oxmop61ios
pUblicos são v t·csultado ine~or.ivel do processo de acumulação capitalisla. de acordl.> com Fernando Henrique Cmioso?
(:i:\1.) ~;ignifil-3, pvrtanto, que o p-ocesso a que a q:onomia

brasil-eira e.ilá sendo submetida constitui apena$ uma substítuiçio
de monopólios ou dutipálios públicos por mooop6lios privados.
''E:osa tendência realizou-se bUtor:icãmcnte através da dife-renciação irilerrui ilas funções capitallitas", diz Fernando Henrique
CardDSO. ''levando não somente à ronnação de um estado fiDan.ccim entre os empres.ários mas também a uma mut:ail:te proemi:oência do sistema bancário no modo capita.Jista de produção.
Assim, pottatltoJ Femando Henrique Cardoso seguiu o ca.minho correto. abandonando ~s trilbas de Hudolf Hilfmfing, o JMdico que tão bem analisou o capitalismo fmmCeiro na Alemanha.
para seguir as pegadas de Lenin. no sentido de detetmiuar o
ter monopolista a que estava destioada a economia capitalista. Ao
invés de tentar combater os monopólios. como em vão se fez nos
Estados Unidos. por C]temp!o. desde o AIO Shcmwt DO ímal do
século passado. o que aqui se faz é a proteção do monop6Uo e a
exaltaçãO do mercado. como se uma ecooomia. dominada pela monopolliação pudesse aptt:sentar mecanismos livres Jc: mezcado,
que estabelecessem preços conconenr.es e que dessem a est.bilim.;.ão prometida a esta sociedade. Seria estaimCtdor -Se Dio tiv&semos a capacid:lde de nos surpn:ender. :se tiv~ peldido essa
capacidade de nos espantar diante dos acontoGÚDeDtos.
: F..u gosiaria de afll11lii' que estoo aqui prOaunciaDc!() estas
palavra.s não C<miÓ Líder substituto do meu Putido. Dias eiri meu
nome particular. com a JeSpOosabipdade iDdividoal, exclu;si.va. por
aquilo que eu cotoco até agota e que COilÚDIJarei a colocar doravante..
Do meu ponlo de vista. a c:oocentnçãn de apitai. a mooopolização da economia brasileira, o caráter desp6tico. mtoi:itúio do
sistema se manifesta de uma forma tio violenta. que i..mpóôc que a
voz,. o ponto de vista dos uabalhadoles sequer seja DWiifestado.
sequer se organizo. A ideologia _dominanle ó a ideologia da classe
dominante. Isso também Femuido Henrique Cardoso ji sabia.,
porque aprendeu com Man:. E a ideologia da classe domiouJle DO
BraSil é tão violentamente iJnPosta a toda a sociedade. que os próprios ttabalbadores e as classes menos favCRCidas Dio cooseguem
articular uma contraproposta. um diagnóstico oposto lquele que
nos foi imposto de for.a. pelo FMI e pelo Banco Mundial.
Anteontem. o Presidente Femando Henrique Cmloso combatia,. no Oile, o FM e o Banco Mundial Hoje, apresema propostas DO sentido Pe adiar o pagamento dos funcionários públicos. que
já estio altamente sucatcados,. reduzidos. principalmente porqoe a
URV virou dólar e realizou um verdadeiro adzalamellto nas salários no Pais. Agma. sem novos instrumentos de açio, aWam o pa.gamento dos vencünentos dos funciooários. Se a inflação piomctida fosse zero ou pr6x\ma disso. nio haveria motivo algum pua se
adiarem 10 a 15 dias o pagamento dos fu.ncionários. Isso sigoifica
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que o Governo reconhece. nas enttelinhas de suas medidas baíxaw
das boje, que a inflaçio voltart. sim, e que. portanto. é importante
esse adiamcoto. JlOR'Ie topiOSOiltará uma pcnla de poder de com-

pra por parte dos fimciooários do Govcmo.
Além disso. Bresser Peleira., não contenle com as demissões
em massa -de 160 mil funcionários feitas ao tempo do Governo
Collor. continua a destruir o Estado Naciooal. a desa-ga.W.zar a
A<lmilili;oaçio Nblica. e promele mais 80 mil demissões.
O aumento da çuga tribulária pua alc.ançar um pmenso
cquillbrio cnçamentário ó algo cstamcedor oo mundo de hoje. En·
quanto o FMI e o Banco MUndial nos impõem um equilíbrio orçamemúio. o Governo Fedeml dos Estados Unidos apresenta um dé·
ficit cxçamcnblrio de US$300 bilhões.
Nos óltimos 60 anos, apcms 3 anos de superávit pequeno
oocnremm nos Estados Unidos. For.un 57 anos de déficit. Isso
canprova que o capitalismo Dio pode funcionar sem déficit orça.
Ille!Ôrio. At6Adam.Smitb,que~veu em 1767.já sabia disso e

dedicou Zl% da riqueza das D3ÇÕC$ à dívida piiblica. ao cxçamcn·
to, aos Bastos do Govemo e Aeconomia de guerra.
Os mooctaristas que estio aí DO Governo, equilibristas que querem organizar um equilíbrio cnçamentário sobm uma sociedade convulsicaa.da poc uma. distnDuição de renda perversa, em
que 10% da popu.laçio perc:ebcm 50% da renda nacional. com um
sistema baDcário rmefeito, oligopolizado -. têm o descaramento de
publicar. em págica iDtoÍI:a. pago pelo Banoo Pactuai, no jomal O
Globo, a seguinte propaganda: o time do banco. que são inúmCros
ministros c altos funcionários do Governo, conseguiu 14.260% de
teiOmo na década peidida; na parte de baixo. imaginem o <JJe não
ccmeguid :oa pr6xima. neste Governo. com esse time- titular em
campo. onde estio JrCSOI!Ies Fcmando llem;que Canloso e vários
outros oovos miDislroS. O retomo é de 16.260%, quando. no Ja. pio.óde 0.7% c. nos Estados Unidos. de 1,7%.
. Sio taXas altamente satisfatórias. Lá no Japão ~bem 50%
de c:aq;a tril:lltiria; nos Estados Unidos, 30%; aqu;_ no Brasil. os
bancos permanecem inc6lumes. intocáveis. CDqUanto os trabalhadores. ~ assalariados sio enxugados. porque CODSODlCDl demais,
ccmo se uma oova Idade Média tivesse baixado sobre DÓS. O coosumo. tmu,sfODDOu--se em pecado. os sa.Jários não podem ser elevados. ~.como a teoria antiga medieval, salário alto toma o ttaba.lbado!' peamimso, fu com eJ~e c:onsuma demais e t:mbalhe
pouco. E a toaria da p<alutividadc, dos baixos salmos, que domi·
nou o mundo DO século XVI e que tetoma agaa oomo IllOdemidadc.

.

~

É realmenle de cstane=. É realmente de espantar. J)evc.
damos transformar-nos em fil6sofos, se Hegel estiYesse certo e o
espanto tiv..,. produzido a filosofia na Gtécia.
Dízem os DCO!ibmlis, com seu ~importado. que a
causa da infJaçio é o excesso de c:a:tSUDlO, CJ)e é p!eciso em.ugar.
Assim. acbalam-se -S:&1ários c vencimentos para enxugar a demanda global da socicrfa.Y. Mas não se .emwga onde o dinbeiro sobra.
ou mios dos 10% mais ricos. Enxuga-se onde o dinheiro falta: DO
bolso dos trabaU.ado=, dos funciooários piibücos. O díagn6stioo
é distorcido, e as medidas sio CO'Yaxdes e caminham para o genocídio. Como se o Jlilatamento salarial verificado durante d6ca.das
Dio fosse suficiente. Como se a concentrnçio de renda não respaldasse a estmtura politica há :muito tempo. Como se não bastasse o
fato de uma tecDoburoc:raci ter substitu(do, ter tomado o esp1ÇO

dos mili!arcs no Poder.
Hoje, qualquer Dirctc< do Bauco Ccnlral tem tiilÚS poder
sobre a economia e a sociedade lxasileira do que o Seu.do Fedetal

e o seu conjunto.. Apertando um botao;um daqueles diretores oÍigotmlioos ~ capaz de toduzir, de al1erar a taxa de câmbio e dt$.
tntir o paque industrial nacionaL Um deles disse na FIESP que o
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clmbio poderia ter sido fiXado em 2 dóla= por I R<al. Isso signi-

ficaria. obviamente. o sucateamento total e imediato do parque industrial bnsilciro. Secl que é esse o objetivo iea1 c iocoofessado
desses planos sucessivos que nuuca deiam certo. a uão ser obviamem.c pra alguns poucos que tiveram. como a rede bancária.
12.640% de ftltom.o na d6c:ada. pmlida.?!
O que esklU: pretendendo dizer aqui. em meu :oome pessoal
é que os tnbalhadores não cooseguinm DO Bmsü sequerl%licular
uma outta proposta de governo. uma. outa. proposta de dinamização da sociodade. um outro diaJIDÓ&ôco para os DOSSOS poblemls,
ao invés de excesso de demanda num pús em que o suhcooauqo
está oa can. da população; num país em que os mc:ursos da súde,
da cdocação e da pmvid.aooia foram dirigidos e ennmjnh•dos para
o bum:o negro do processo de acumllaçio.
O que existe no Brasil, sem dóvida alguma- e isso foi coofessado
mesmo num disamo feito bf. dois anos pc1o atual MinislrO José Sem. -, pelo fato de ele ter cooseguido aaJ!J!Diar nos
últimos cem anos uma taxa superior .t. ta.ta de ,.cnmnlaçio do plÓprio Iapio, é Um& crise de sobreacumulação de capila1.
E essa não é a primeRa crise de sobreoami!Jaçio de c:apilal

:m:

que o capitalismo conheceu em sua exislêocia. Uma~~ profundas crises de sobreacumulação deu·se depois do auge da crise
de 1863, provocada pela Guem. de Seoessio DOS Estados Umdos,
que cortou as eapatações de algodão para a I'Dglatem., produziu·
do a crise d:lamada de ''Fome do Algodlo•'.
Depois daquele episódio, daquela a:ise de desptõpUi\ÕO eu·
tre o c:rescimeDto da indl1stria têxtil inglesa c â captcidade de produção de matérias-primas, verificoo-se um 8'IJlde auge, quase
uma década de aescimento intenso na economia eurt'lp6ia. que se
seguiu à a:ise de 1873.
De 1873 a 1896, vinte c tnSs anos de crise- e esta crise foi
recoubecidamente de •sobreacuD:wlação de caPital c quanào M
uma crise de sobreacumulaçio de capital. o diDheiro, o capilal-diDheiro não pode. obviamenle, se bllnsfonnar em c:apilal produtivo,
para comptar máquinas, <:OOI1alar uabalhadores adicionais: ~ <fi.
nheiro vim dinheiro ocioso - o diDheiro ocioso. esse diDbeiro em
1873. tal como acoot.eccu na década de 1970 no mundo. sa:viu.
para ~tar diDheiro de emptéstimo para os pa!ses colouWs e periféricos.
. .
A dívida eXterna ~ oaqoela oc:asiio, como a:t:$CC em.
todas as siluoçOes de crise cômrica. Quem produz nossa divida ...
tema nio "Somos n6s, mmca fomos D6s: é """""" o c:apitAICSID!lgeiro que, Dão rendo como se minvestir Jocalmen«e DO capitalismo
céotrico, mfugia-sc nos empn5stimos perigosos da periferia e faz a

cano agoa.. criou--se o i.triposto..our :5Ciim. as importações para
emmgar ouro aos bandidos e aos agiotas inlemacicaais.
E para ccmbeter' a ~.., e enxunr a ~QI; ~. foi
queimado diDbeiro DO mo seguinle. Dizem que -só louco queima
dinheiro. Essas relações ir«emvioo1is de dcminaçio transfODDa-

nos em vetdldeiros Joucos.
Um banem sério e equilibado. como ea Campos Sales,

queimou diDheiro; escreveu para o Rctbscbild. lemlnndo-lhe o
ecmpromjsso que tinha de qt!~lW' dirlheiro. porque os bmqueiros
usociados 10 Rolhschild nio q1eriam saber de queimar dinheiro.
queriam ÍICU'com ele vivo e atomte.
A Hist6ria se repete. mas com uma gravidade cada vez
maior. Nio pensem que o Govemo- como 05 de Roosevek e de
lfit.la'. que salvaram o Capitalismo 111 c::rise de 1929. com o aomedo da divida polblica - - . e ag<n em cüspooibilidade.
podendo criar c emitir dinheiro, fazendo o cW"ieit (xçamentário occessmo para salvar o Capitatisw>
Se 05 mooetarisiiS de boje. esses rçues imberbes que estio apreudezdo- dizem eles- oom os frac:usos de :RW CXfleJ.iências sucessivas l aJsta do acrif'ICio da populaçio brasileim. se esses seoboes. estivessem à lm!te do Goveruo dos Estados Unidos
na d6cada de 30, teriam equililndo o orçamento e perdido a guerra, pois a guem. s6 foi disputlda atrav6s de d6í1Cits otÇUJlCiltários
e divida pjblica crescenres. tanto DOS Estados Unidos quanlO na
Alemauha. (O P=ideute faz soar a campoinhL) Eu sabia que o
tempo seria insuficiente pem que eu chegasse a mencionar pelo
menos o Bmsil.
~!elido di=, apenas pom temJiuar esta parte do meu m·
cioánio. que. sem a divida píblica, sem a coagem política de fa.
zer mn desequi1ibrio orçanen•'rio. amiu:ado DOS 20% que sobram

de cüspouibilidade oGovauo de qualqu..-pels eapila1ista toros-se
· iDcmle.: Nio pode vencer a goema oootra a sdde. contra a mortalidade, c:oulla o aualfabetismo, <Xll1lra • falta de habitação, e1e Dio~tem ft:ai1'SCS pera isso!
E p<OCiso ter a <Xllllgem politica de pelo menos repetir aqui·
lo que está seudo feito bQje uos Estados UDidos e uo Iapio. O govcmo jipcmEs fez ag<n uma cmissio de gastDs exl!a-«Ç21DCDIÍ·
rios de 150 bilh~ de dólares. E o nosso Govauo, de pi= ua
mio. quer mluzir saJirios e vencjmentos, em DODle de um equilíb:io ~'rio! Uma meta comp1dameute i1us6ria, uma mettim. um anillào que o )1uminismo do sóc:ulo
11açoo para dimilluir, para amamor opodet- da arislocacia e o despolismo deulrO
dos limites do~ cxçamenlário, para impedir que o rei gutaase, c assim, eafraqueoeudo orei, pudesse a bmguesia mais facil.
espectdação mundial.
mente c:ooquistlr o poder polftioo e ec:oo6mico~ como ele fez DO
A Casa llarlnss. que hoje está quebnDdo, faliu an 1890, século XVD. uai'Dglarma, e uo século xvm. ua Fiança.
porque esse dinheiro em~stado pari a .A.rgemiD:a. pua o Basi1.
PcrtaDÔ. s~ e SIS. Seaadoles. em c:utra oportunidade. espara a Austiália, para a Venezuela e para o Egito, CIUSIIDdo depois pero voltar a C$le usmao. FlCI. apeou o meu Cllm'ecimeuto pelo
a desgraça de todos esses poises, foi emp:estado para o sovemo falo de que uio se verificou até agon que a crise que limita o Braugeutiuo, principalmente pua importar ferrovias e equipamentos sil e impede o seu c:resc:imeDto 6 sobre aangdeçJo. E a crise sobre
para portos, tal como acaateceu no BrasiL
aaumlaçio, como dizJ:m Maa e Keyues, s6 pude ser resolvida
Em 1890, houve o défau.t. a impoSSJ.õilidadc de o governo pela distribuiçio da renda, da DquCZI<, do aumeuto da capacidade
argentino pagar a divida extema. e a Casa Barings, The Hoase of de oonsumo da sociodadc.
Barings. faliu naquele auo de 1890.
Os ex1remos se unem. Maa, ua págioa 1317 de O Capital,
Oito anos depnis. o problema se ICpCtiu uo Bmsü. Campos e Keyues, em A T<urla Gfta1 do Esuprqo, afumam" o mesmo:
Sales, antes de tomar posse na Presidência da República. de numa crise sobre a acumulação. a única solução é a mdistribuiçio
pteSI.U coatas aos nossos banqueiros. aos Rothsàüld. Ele pegou o
da renda. E a pelsvra bmguesia perversa, que alguém aqui, há pou·
navio e foi para lá. Quando c:hegou. teve lf!C assiDar um T:m.tado co tempo, neste Govcmo, duuuou de bondida, p!Ofao nio ,usar
no qual seria vendida a empresa estatal Estrada de Faro Ceubl para nlo CGWpUlCil o.meu disc:ono com esse c:açanje que agora.
do Brasil.
aud& 111t boca dos ueoelássic:os.
- -Se nio tive:anos a congem poJitica de mlisml:uirtnos a.
COmo se a fome e o desemprego não bastassem naqüde
T"'!"cfo assmado pa_Campos Sales, eutregar-..,.ia a Co_.mia renda. a riquem. a propiedade, o-Btuil nio súrá dessa crise e
de Agua do Rio de Janeiro. E não havia. FMI naquela ocasião. Tal quanto mais o Governo quiser investir numa crise sobre acumula-

xvm.
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Faço esses comentmos. Sr. Plesidente. comristado. Sei que
esta nio 6 a Casa das questiúnculas pessoais ou das displtas resionais. Esta 6 8, Casa do eutendimento, da. fiSNiizeçõo; esta~ a Casa
maior, de eminentes brasileiros que estio, como D6s., preocupado$
em eacxutra:r as: gnmdes so)nç:õe.s para os ~ problemas que
a Naçio bnsiJeim tem. Nio
em l<speilo 1 vmla·
de, ao meu Estado, calar quando jogos de poJa..., sio feitos I"""
mislifiar ambiçi5es ou quesliúnculas de ookm pessoal
Espero, Sr.PtosK~ente. nio ler de vokar a este plemrio ptra
fa2m esse tipo de colocaçio. Mas Dio calarei a miDha voz DDm
momento em que questiúnculas pessoais se sobtqXScm lOS ÍDfelesses do Eslado e da Naçio bnsüeilll.

&a oQucfeifliilbaa dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pam um& b!eve
comunicaçio, tem a palavm o Líder do PTB.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PI'B-PR. Pon
uma lxeve commicaçio. Sem mvislo do orador.)- Sr. Presideo.te,
sx-s e Srs. Senadoles. Dão gostaria de enc::ezrar esta scssio sem trazer algumas considetações a mspeilo das poodenções feitas pelo
Seuador Roberto Requião, represcolaDtedo Estado do l'lmli,IICSta tarde. E eu o faço na sua ausência porque avisei a S. ex- que daria ainda boje~ resposta que, no meu euteDdimenlo, S. Ex.. mr::rcce
Dum~ o discuno do Sr. Laiz Alberto tk 0/iwicom ,.laçlio is colocações que fez.
n:r o Sr. Júlio Campos, 2"Vic~Presidcnte, deixa a az..
O Senador Roberto ReqWio, fazendo uso de um jogo de pl·
deim da praidincia, qoe i OCNpQda peiD Sr. úvy Dias,
lavras, a pretexto de alaCar uma modida provisória. prpmovida
3° Secrdário.
pelo Govemo do Pmsidentc Itamar Frulco._ c:cQl1:claçi.o a ~biros
da empresa estatal argentina de enetgia elétrica junto ao Govemo
brasileiro. denuncia que o Governo puaguaio esâ usando o expeO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- CODCOdo a palavm ao
diellle de COIIIjr.l de titules no mercado secundário 1 Ilaipu BiDa· nol.e Semdor Jlllio Compos.
cional e faz uma ccutundeotc crltic:a à ediçlo das medidas provis6O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Proamcia o seguime
rias.
-cl:isãnso.)- Sr. Pu:sidente, sn e Sls. Senadores, IS esratfsrjcu
Todos nós conccxdamos que há, JameotaveJmeute. DO Pais, mais ~tes acabam de nos infCIIIIlar que caiu o Wmero de aJ1&l...
um abuso indevido do. uso de medidas fl'O"isórias. E. infeliz:men~ fabetos DO Pais.
te, também temos que concordar com a afiiiQaÇio de que o ConDe fato. seguudo os dados do Uhimo. recens"1'1Dt11ro s o
grosso Nacional Dia tem sabido dar uma proola respos1a is medi· agom divulgados pelo JBGE. o S...il tiDha vinte e ,.-,. por cento
das necessárias para fiscalizar o bom uso dos :rcc:msos pdblicos.
de •n•'úbetm em 1980 ~ em 1993, viu ~ iDdice cair t-a deEu mesmo, quando tive a hoam de IqRSCDtar o Estado do zoíto porceuto. No Sudeste, sio somente oaze por cento os analfaParaná em periodo passado, &J.'RSCDtei um projeto de lei dctenoi- ~mas, no Nordeste. ainda sio trinta e sete por cento da. popu~
nando que o Tribunal ..de Contas da União passasse a fiscalizar a laçlo.
Itaipu Biriacional. A CoostituiÇio de 88, tão aiticada ho~ nesse
Sio aiDda fndices omito elevados e muito p!eOCUpRD.tes,
aspecto teve um avanço fantástico, porque esl2beleceu que todas mas .sio. Dio se pode negar, um indicadcr a nos sinalizar aquele
as entidades, inclusive as binaciooais. deveriam ser fiscaJjzMes mínimo de ~ que. seodo a úhima. a IDOI.:m", DOS znam&n
pelo Trit.ma.l de Contas da Uniio.l?. até hoje. pasmem. Sr. Ple<i- vivos. Indi<;a t=b&D algum lipo de suceaso, pois"""""' cJemoas.
denre, St's e Sr.>. Seuadores. a!Wpu Binacioaal. empresa que'"!" trar quc.Jomco Clpl2lOS de sulmir oiro pa: cento dessa taxa homiRlsenra praticamente 20% do eDdi.vidamento n&cioaal ex remo, não Ibme.
.
temas suas COUiaSí=alizadaspeloTribmaldeCoalas.
Estes dadoo se toown ainda mais promjssoles quaDdo ve. Eu, quà'ndo Seuador, aplOSCDICi um projeta e espero ca!lar mos que estes dezoho pa: =to de cidadoõs BD&IfabeiDS DO Brasil
com o apoio de todos os Senadores pua que possa t:ransfotmar em estão com idade acima. de cinqdeota 8D05 e qoe, entre os jovem de
xealidade essa necessidade do Pais de fucalizar a Ilaipu .Jiinacio. qu.,. a dtzenove ....,. de idade da Região Sudeste. o peroeUD&I
nal. que é pesidida. por sin.al, Sr. PtosK1ente. par um ilustre pua· de mt}&betos cai pm. cinco e meio por Qcmo..
naense, o engenheiro Francisco Gomide. que foi indicado a Sua
Esta anilise nos enche, mais uma vez. de espcnnças. pois
Excelência. o Presidente Itamar Franco, cxaru•rnte pelo Gavema~ deixa visbunbnr a bip6tese de que o caminho a pcroom::r ji foi
dor Roberto Requiio.
- triÇado e que bJdo o que DOS cabe fazer agora é mu:aer nossas meMas, ao fiDal das suas colocações. saUJdo da esfem interna- tas, Jliiill garantir o succsao d a - - no m&lio pnm.
cional e vindo para a esfm pamquial, não deixou o Govemador
Apesar disto. Dio há o c:,~e festejar..
Robcri:o Requiio de perder a ~ tmdiciona1 ~ acusar o em..
Nilo bastassem os milhões de concic!adlos que tem um
co Bamerindus. que é um baDc:o de ex!ftSSio IIIICioaaL E agiu da acosso muito pm:írio ao< bens de rullura. ou mesmo Dia t&lnemesma maneira: fazendo uso do mesmo jogo de palavms, pua di- nhum acesso ao patrim6nio cultmal da. DOSA. civiliDçlo, e te!fa.
v::r que o Bamerindus. entidade privada. havia Stibsidiado J)cplta~
mos ainda. a lamentar a desccganizaçl.o em meio i qual estes faros
dos Estaduais da Assembléia Legislativa do Estado.
sio registmdos. Uma ~ que C<liiiCÇ& pelo COI1tmsle
Eu, que~ fui Deputado Esl>dual da Assembléia Legislativa cboconte que oos divide cm dois bnsis. como dizia outroat o...,.
dur.mte 16 anos, que não mantenho DCDbum tipo dere1•cicm!Jltll. dioso fmnc:& Jacques Lambert. cu Belindia como preferio dizer
to com o Banco Bamerindus - Dão SCQ aciõnista e l1io temo oe.- mais: ~temente o ccxmanista Edmar Bacha. Um Pa&: dividido
nhum lipo de relação c:om=ial -.
dizer que é apenas um que. is vezes. nos I"'= ....,. envolvido cm Um& eslmDha gueaa
jogo de palavras.
civil, <mele, de um lado, os emeados da Pttria taDam de assallo os
Muito mais sério, Sr. Piesidente. é o Banco do Estado do bens que lhes fon:m negados e. de cutta parte. os outros filbos,
Paraná fmanciar poüticos. Deputados que podem fiscaiiur as suas melhor aquinboedos. se ocanodam. fed:tam os olhos e se traDcam
coo.tas; mais sério é ter o Banco do Estado do Paraná..hoje. nas
em seus fortins. a. cada dia mais fonifl.Cidos, E quando os bandos
suas contas pendentes, três compallbeiros do ex-Govemador Ro- de rejeitados descem o DlOII'O c invadem as pmias da. nossa consberto Requião, no pet!odo em que S. Ex' foi Governador, sendo ~bem formada. ficamos anos Dldagar e nos questicmarquandirigido por seu primo, Dr. Melo e Silva.
to ao sentido D:J.orai de nossos disa1rsos tio pouco canprometidos ·

posso.=-

posso
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com a vida deles.
É um conllaSle cbocante que nos pemúte ter. convivendo
lado a lado, ainda que prcdria e Íllstavelmente, uma sociedade que
já consegue que mais de treleDI.as e ciuqüeuta de suas empresas
mcebam o Atestado de Qualidade que as equipara 1 melhores organizações empres;u:iajs do Dlt1Ddo e. ao mesmo tempo, uma sociedadc capaz de permitir que mais de triota milhões de compatriotas sobrevivam abajxo da chamada Linha da Pobreza.

est,atfstiéas nos jogam na periferia do Quarto Mundo. O Brasil, definitamente. não memce isto!
Esses índices com que somos brindados pelas análises i!Jlernacionais DOS colocam. de fato. no que se ~fere à Educaç~· ·. nas
últimas fdeims cJQ Quarto
E isto é inadmissí• ··~
· ' ~~ra
mos dividindo essas vctgOD.bo~ • medalhas com Paif.f'~ -.,t, ' ·~51,
possuem nem um décimo das ri<: 1-.:zas que possuímos.
É quase faral a ~..() entre esses dados e rJs :·o!'~.:ntes

Uma linba que se poderia pcrfeilameDtc chamar de Linha da
lgnodncia, oo da Desigualdaie, ou da Fome. Mas que é sobre!ucb
a linha que dema= os limites da illcompetêocia de lallloo homens
de boa vootade.
·

feitos esportivos nacionais. Ser.á que toda a nossa competência geI<DCiaJ havetá de sempn: se =ttiDgir ao FutebOL ao Samba e ao
Jogo cb Bicho?

E ainda bá os puristas, os tecnólogos, os apologistas da precisão qüe nos chamariam de demagógicos JXris:, segundo eles, esse
número está sendo superestimado.
E se não forem trinta milhOes? Que difetenÇa nos faria fossem somente a metade de trinta? Aí. j§. seriam quiuze milbões de
adultos e crianças vivendo abaixo do nível de Diiséria.
É. com certeza., um patamar mínimo. tio baixo e tio degradante que não deveúam:os domür sossegados se sa1b&semos de
um ánic:o concidadão nosso vivendo em tais: circunstâncias. E. no
emanto,domü.lllCIS todos. e muito bem,comostrinla,ou quinze ou
dez milhões que ali estio.
Mas o Bmsi1 conseguiu, diz-nos o IBGE,. reduzir em oito

porcentoonúmerodepessouanalfabetosno~! ·
Infelizmente, não vemos motivo pua celebar boje este fei-

to, emout:rascircuostâncias. até glorioso.Oilo·pot"centode analfabetos a menos!
Nem se nos peunite festejar aquela ~bil espeta:nÇa que nos
acena com índices ainda menores no médio pnzo, pois isto acontecerá porque os analfabetos de mais de cinqüenta anos deverão
mcmer, e com eles se permitid. que seja sepultada uma boa pucela
de nossos pe=emais de pessoas ileir.ldas. ·
·
·
Mas essas pessoas devetio IllCII:mr analfabetos. sem eJ?leo.·
der muito bem o que fl21elaU1 neste mmdo ou. menos amda. sem
poder ~er imaginar tudo o que pcxleriam.ter feito e _Dão ÍJZCram! E; se afirmamos que esses cidadios motielip IID&!fabdoo. é
parQue não existe hoje nenhum progmma de gDDde porte. em mdamenro no Bnsil, para que isto seja evitado. Tem:>o investicb aJ..
gum dinheiro ua COOSinJÇio dos ''pol6cics pedagógicos" de que
nos fala o Professor N'lSkier. mas Dio sabemos de DCDhum esforço

sério DO-combtre ao aualfabc:tismo no BiasiL cõm:>-mo sabemos:
de llCIIbum lançamento esttoDdoso de uma tabela salarial mais justa para. os professores do Brasil! Pam::e que a DOSSI. caplcidade
criativa se limitou ieonstruçiode prédios!
·paft!CCquenoscansamosdesoohar!
Parece que esta:mos coafol:mados em caminhar a passos fir.
mes pata conduzir o Brasü ao quarto mundot
Pamce que nos acomodamos e nos deixamos docilmente 1evar ao encontro de !ndices cada dia mais vergonhosos e mais elesmoralizantes para a Educaçio naciooal!
E não se diga, depois. que faemos .daqui um pronuncia-

mento aiamrista..
Alannistas são os dados que o UNICEF divulgou recentemente, onde o Btasil esti entre os úkimos países do mundo em
maléria. de Educação BáSica. Entre os úkimos países dos últimos

do mundo!
Nós não me:recíamos uma vergooha destas!
Nosso povo nãQ 1J1Cmcia uma detrota destas!
O nosso Ensino Básico 6 um dos piores do mundo! Essas

Mune. •

Por que nio podemos ser competeDI:es e erradicar do Brasil
analfabetismo? Quem no impede de exen::er nossa capacidade
gercncial e proporciooar às no~ ..~ criançãs uma eWcação ~egular.
~te e_ef~va?
TalVez devessetnos come,.. ar por nos indignarmm e .;!:unarmos aos céus contra. a. vctgODba de saber que temos a pior taxa do
mundo no que diz R:speito a. crianças de menos de cinco anos de
idade. cp~e o nosso Pais esti em último lugar no que se ~fere a in·
vcstimenros em .Edacição e que temos a. mais alta taxa de repetência do mundo.
É isto 0 que ressalta o n:Jatório O Progresso das i~~q·,ies.
cb FuDdo das Nações Unidas P"" • Inrancia, o UNICEF.
Talvez devêssemos expre ; tr a nossa indig.. ..
estadOdecoisas,eprorestardaq~ i contra umasilua •.;:l:• ,
·•.~pressão do ex-Ministro Murilio ·~ ·i ngel, "é vexamino~:l'!
Precisamos, talvez, aguçar ainda mais a nossa c• . ,~..;.~nda
democrática, pm. que DCia pOssamos apoiar-nos e. através dela.
possamos 'assentar os camiDbos de solução que nos ananquem
. deste posiÇão inglóri.a. Coosciência Democrática., porque é preciso
ter a certeza de que as opottunidades: estio sendo dadas a todos
igualmente e. para que isto se realize, somente a OemOCiada é
competente.
Dói ~que, quanc: > negamos o acesso de enormes
parcelas-da oossa população 30!. lJens de a~Itura. quando permiti·
mos que a EduCaçio no Biasii chegue r tão baixos níveis de desempeubo, estames negando a opor1UIIidade de cidadallia a um
CDOI'IIIC comingente de pseudo-cidadlos lnsileiros, estamos negondo-lbes a igualdade de opot!llllklades que é 3jl0llágio do ptóprio regime clemocri<ieo.
Este crime de Iesa-dtmJOcrncia pesa sobm os om"r· )~ ·:ieSia
JlOSSI. gernção de bancos públio....,s. parlamenl.alu. cida'r · .·
0

Não nos podemos omitir; .[oJaDdo sabemos qt~
.n ·
do o nosso Produto lntemo Bre'c.. que estabelece ~;:
_ .:r
capita de dois mil, seiOceD.tose ~:leor.a dólares. e. Jev.~. .. '.;.: .....tsideraçio 0 nosso poteacial ecx·15mico. oitenta e oito pvf cento
das JlOSSIS crianças deveriam ~mcluir pelo menos a s• série do
Primeiro oQu. Mas somente trinta e oove pcx cento dessas crianças atingem esse patamar. apesar de o Brasil ter condições efetivas
de levá-las todas, pelo menos alé !L
E isto nos: coloca atms de países como o Haiti. o Gabão. a
Arábia Saudita e a Somália.
Em maEéria de repetêocia t '!. I • série. na América Latina. só

pt;fdemos para 0 Haiti. a Repú:..Lca Dominicana e a Guatemala.
Temos 0 mais alto índice de repetência do mundo. o que nos remete diretamente à necessidade de melbCJr21' a capacitaçio dos nossos
mestres. Talvez $Cja preciso enfrentar o desafio de formar profes-S<lr1::S. prcpamr mestres, gerar educac:loms.. e não apenas meros re·
passadores de tecnologia, reles ensinadores.
O que pcxlemos fazer?
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Esta 6 a questão que se impõe à comciéncia de c:ada um de
o6s, e não lemO< tempo a perder, pois já não há J?lUD hábil. Nio
I10S podemos perder em espeôdações estéms, potqUC. se nio atentmnos para a fotmaçio do contingente de crianças menores do
ciDc:o mos que aí está. o futuro deste Pals sequer existir&.
É prociso pogor melho< aos professem~, pm. que !"""'"""'
c:ollrar-lhes mais empenho, mais dedicação. mais resultados.
É Ull!cnte recuperar-se o alto pad1io de qualidade que Olé
hl pouco tempo lllis nos pcon;!a escolas pdblicas de alto alve1 de
C<XDpCtência. c::omo era o caso do Colégio Pedro n. DO Rio do Jaaeim, as Escolas de Altili= por todo o País, e um ll1lm:<Q ..speilivel de cstabeJecimezllos p(iblitos de ensino que. hcmavam a
Educ:açio bmsileiilL
É ~vel que tomemos CXliiSCiêDcia de que o problema da Educaçio 6 sempre um problema illadilvel, pois o tempo
depõe cootm ele. Quanto mais se deiu" tempo passar. u;Ws dülcil se toma xesolver a queslio. mais e mais pessgas manem llJilfabdas.
É poeciso que os Plefeilos Municipais tomem cómciéncia
de que a Edueaçio 6 mais que um item de programa de govemo. 6
o único camiDho que pode levar-nos, aloogo p!UD,l so~ deliniliva dos problemas que decarem do DOSSO subdesenvolvimento oc:<lll6mico e cui111Dl.
O que podemos fazet!
E a ~ ptmce sim.ples. se coosideraanos a comp~xi
dade da questio, pois a xespoota 6 INVESTIR EM EDUCAÇAO.
Se nio houver investimeuto efctivo de ~ em Educaçio. todos os DOSSO$ discursos saio cm vio.
Que se mmpa. pois. o que estabelece o ut. 212 da Coastiwiçio Fedem!. que noó impõe a 'destinação de, pelo meaos, viDre e
ciDc:o per cento da mceita dos Dll111ic:ípios em Edu~ Mas os
muniápios, em sua graude c esmag,dora maicria.. igncnm oU desobedecem ao preceito coosr.iblcional. e alguns chegam a ser flagmdos pel4 imprensa e estm= a opillião pública pagu>do salários :irris6rios aos: seus professores.
- - -- - - - - - ·
Poc ootto lado. a iDsdDcia fedenl, que deveria aplicor oo
mfnimo demilo por c:eoto de aua r=i!a em Edueaçlo, também
Dio CllDlple o que inaDda a Lei Maior. E. mais que isto.. tuao Estadoa e Municlpios quanto a pr6pDa Ullilo !'"''"_.., impmes,
pois. Lei não cositou d e - o descumprimealo da DOàDa:
E punido& """""o6s, que Ye!I!OO a espeDDÇ& de um Brasil
melbcr JC dcsviDC!ICCI' ante as bordas bírbams que sio fCJIID.Idas
pelas escolas modioaes que oferecemos aos :oossos jovens.
Punidos """""' DÓS, que perdemos o "boude da _
...
de que falou o poela DtttmmoDd; e não lemO< o diP:ito de soohar
com o futuro, pois aio pode ser risooho Dem fiaDoo o futuro de
um povo que abandooa a escola em massa e que. mesmo quando
•lfahetizado, pmnaJH"('!!': oas tmvas &: ígDoriDcia.. pois nio oonscsue dlepr sequer à quinta s6rie do Primeiro a..u.
Par tudo isto, está em jogo o fumro do Pais.
Se nio focnos capu.es de. pelo menos. investir em Educ::açfo aquilo que a Coastiluiçio manda mvestir, ..poodo •
pique todo& "' proj«oa nacioaàs. sejam de que Partido fm:m, sejam de que porte forem. porque nio haverl Bmil pm. exca~tá
loo,c:a>sertá-los. oo rejeitá-los. pois oiohaverl um povo capaz de
deímir córérios. ~e sabedcdt pm.levar adiante um Pús
do tamiDho deste nosso.
Era o quer tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
"' SR. PRESIDENTE (J..evy Dias) - Na peescnte sessio
terminou c pram para &pr"CSentação de emendas ao Projeto de Re-
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soluçfo n• 21. de 1995, de autoria do Senador Eduatdo Suplicy,
intaDo do Scnade Fedenl,
estabeleeendo critérios de iDdicaçio dos relalcns nas comissões
que aliem dispositivo do Regime,.o

perm&I>Cilte$-

0 l'lojc<o recebcn uma emenda e senl despadlado às C<>Cons?«niçlo.l'ustiça e Cidadania e .l Mesa Diretom.

~de

É a seguinte a emenda rec:ebidl<
EMENDA(depleuárlo~ofe=ida

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 21, DE 1995

Que al!em disposilivo do ResiJneuto lntemo do
Senado Federalest>belec:eodo crltmos de indicaçio dos
telatores nas comissões pemmnentes.
EMENDAN"I

Art. I"- A al!nea e do ut- 89 do Regimelllo lntemo do Senado Fodemf passa a t<:r a seguinTe rodaçio:

"Art.89-------------c - designar os mlltores das matérias, dc:a.tle os
membros da comissio, obedecida a <miem alfabltica,
que semente senl quebrada poc proposta de qualquer doa
seus integnntes, aprovada por maioria. absoluta;

Tem razio o ilustre Senador Eduardo Suplicy, ao reputar
inadequada a alUai focma de escolha dos relato!<s, deixada ""ubi·
trio dos~das comissões. Mas data omia, o critério de
scxteio, es~ no projeto. nlo me puece o melbor, porque,
saldo aleo!órlo, ·pode dosbal..,,.or a disttihuiçio, soblec:am:gando
a1gtms membms.
Outm falha do projelo, a """' ver, c:omiste na sua rigidez.
ao propor o sodeio c:omo c:rit&io linico, sem admitir exceções, às
vezes ~ aa •pvciaçio de ml1érias de gmDde relevhcia.
AfiDal, es1amos DDIJI& Casa legislativa, na qual o critério politico
nãopode ... des<:artadodelllliDCiJaabsolu!a.
Pelas J:V.ies acima. co.lleDdo que a cmeDia 0111. txOPOSt& climÍDa o aibitrio da mgra em vigcx, sem os inconvco.ienles que vislumllro nopmjc<o do eminente Senador Eduatdo Supücy.
Sala das Sessões, 7 de março de 1995.- Senador Jell"ersou
Péns.

(Às Ccmis.rtXs de ConstinUçiic, Justiça e Cidadania e Diretom.)

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presid6ncia, mtes
de """"""" os trabalhos, vai apunr a freqüência da sessio do Senado Fedem!. Se algum dos Srs. Seuadcles aiDda Dio digitou a sua
pmscnça. que o faça neste-· (Pausa)
na Casa 74 s.._ Senadores-

Estio_..

Nada mais baveado a tratar. a Presid6ncia vai e:DCC:mii' os
trabalhos, desigDando pm. • õrdiama de amanhi, • tca!izar-se is 14h:30 min. a seguinte
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ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991 t.:OMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
27;de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.

.

2
PROJETO-DE LEI DA CAMARA No 125, DE 1991COMPLEMENTAR
-

Votação, ern turno único, do Projeto_ de Lei da Câmara n°
125, -de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa
de origem), que disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal, tendo
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: . Senador Meira
Filho, 1õ pronunciamento: favorável ao Projeto; 2•
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão)
·
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3
REQUERIMENTO No 174, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n° 174, de
1995, do Senador Beni V eras, solicitando, nos termos do art. 255,
inciso II, letra "c", n° 12, do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei da Câmara n° 101, de 1993 (n° 1.258/88, na Casa de origem),
que fua diretrizes e bases da educação nacional, além da
Comissão a que foi c!,espachado, seja também apreciado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
4

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 228, DE 1993
Discussão, em turno únicc;>, do Projeto de Lei da Câmara
n° 228, de 1993 (n° 1.382/91, na Casa de origem), que proíbe as
instituições oficiais de crédito de conceder empréstimos,
financiamentos e outros benefícios a pessoas jurídicaS em débito
co.r.o: o FGTS, tendo
P-arecer favorável, sob n° 91, de·l994,.·da Comissão
- de Assuntos Econômicos.

5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 236, DE 1993
Discussão, erri turno único, do Projeto de Lei da Cfu.nara
n° 236, de 1993 (n° 2.297/91, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao art. 1° da Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1992,
tendo
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Parecer favorável, sob n° 284, de I 994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 241, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 241, de 1993 (n° ,Z,8I7/92, na Casa de origem), que altera o
art. 322 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer favorável, sob o n° 255, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 6, DE I994

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° !), de I994 (n° 1.8.00/91, na Casa-de origem), que estabelece
fórmula ·de atualização dos tipos especiais de remuneração
trabalhista baseados na média dos valores· recebidos em meses
anteriores ao do pagamento, tendo
Parecer favorável, sob o n° 256, de I 994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ I I, DE 1994
Discussão, em turno ~nico, do Projeto de Lei da Câmara
n° 11, de J994 (n° 2.777/92, na Casa de origem), que acre' · ··
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parágrafos ao art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
Parecer favorável, sob n° 186, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
-9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 22, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 22, de 1994 (n° 467/91, na Casa de origem), que revoga art.
508 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer favorável, sob n° 188, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

10
'PROJETO DE LEI DO SENADO No 92, DE 1991

Discussão, em turno único. do Projeto· de Lei do Senado
n° 92. de 1991. de autoria do Senador Jutahy -Magalhães, que
altera a redaçã~ do art. 15 da Lei n° 8.004, de 14 de março de
1990, que "dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras providências",
tendo
Parecer favoiável, proferido em Plenário, em substituição
à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Jonas
Pinheiro.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 11, DE 1994COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° I I, de 1994 - Complementar, de autoria do Senador Marco
Màciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social:- FAS. e dá outras providências, tendo
Parecer sob n°'227, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto, com
emendas 1 e 2-CAE, que apresenta.

12
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 90, DE 1994COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projt!to de Lei do Senado
n° 90, de 199.4 - Complementar, de autqria do Senador Ney
Maranhão, que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim
de permitir_ a ação rescisória em casos de inelegibilidade.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (JúlK> Campos) - &11 ena:nada

sessão.

a

(l..rvanl/2-se a se.rsiiq às J8h30tnin.}
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Ata da 13a Sessão, em 8 de ma:rço de 1995
I a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legisbma
Presidência dos Srs. José Sarney e Teotônio Vilela Filho
ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORE&
•
Ademir Andrade- Antônio Magalhães - Anlooio :Vallada~- Arlindo Porto- BeW Veras- Benw:do Cabral- Carlos I *
:zerra - Carlos Patrocio.io - Carlo5 Wilson - Casildo Maldaoer Coutinho Jm:ge - Cunha Lima- Edison Lobão- Elcio Alv~ Epilácio Cafeteira - Emandes Amorim- Esperidião AmiD- FerllliDdo Be= - FJavW!o Melo- p,.n.s Neto - Getaldo Melo Getson Camata- Gilberto MiraJlda - Gilvam Borges- GUilherme
Palmeir.l.- Hugo Napoleão- Humberto Lucciia- !ris RezendeJ~ Barbalho - JeffctSOD Peres - João Frimça - João Rocha Joel de Hollmda - Joaas Pillhetto - Jooapbu Marinho - José
AgripiDo - Jos6 Alves- José ArrUda -José Búmco- José DutmJosé lgDácio-José Sarney-Júuia Marise- Laura Campos- J:.oo.
mar Quioranilba- Levy Dias - Lucicüo PortelJa- Lúcio Alcâ.ntara
- Luiz Alberto- Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor JúniorNey Suassuna- Odacit Soares - Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro

CoJllllDico a Vossa Excelt.~ que os DeputadoslD.ooSocio
Olivejm. Abeiardo Lupioo. Ad:wlo P=ira e Adelson Salvadoc
deixam de·fazer palte da CoJnisolo Mista. destinada • emitir pmoce:r à Medida Provisória D0 912, de 24 de fevereiro de 1995 que
"Dispõe solrc a =neração 00. ..amos cb FUndo Nacioual de
Desenvolvimeoto- FND mpassados. sob a fama de em:pr6stimo,
à Financiadora de Estudos e Ptojctos- FINFP''.
Assim sendo, indico para as referido•
us Deputados
Osório AdriaDo- PFL, Paulo llesland«- PTB. José Jcx-ge- Pfi.
e Robcllo Brant- PTB. respectivamente.
A~ Depltado Inoc:êaào OUvcino. Lider do
BlocoP-rl•'!'"''ar.

••oa>

oficio n• 3 17-L-BI.Parl/95

O SR. PRESII).ENTE (feotonio VIlela Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Haveodo
número regim.emal. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabtlbos.
O Sr. r' Secretário procoderá .A leitura do Expe?iente.

Brasília. 7 de owço de 1995
Scnhoc Presidente,
Commico a Vossa Excelêocia que os Deputados Inocênc:io
Oliveim, Abelardo Lupion. Adauto Pereira e Adelson Salvador
deixam de fazer parte da Comissio Mista. destinada • emitir parecer à Medida Provisória n° 913, de 24 de fevemiro de 1995 que
"Cria. na estmtum organimcional do MiDistéiio di: Justiça, o Conselho Federal de que ttata o art. 13 da Lei n• 7347. de 24 de julho
. de 1985, altemosarts.4•.39, 82.91 e9&daJ.ein•8.078.de II de
sdembrode 1990. e dá outtasprovid&lcia>':
· · ·· ASsim. sendo, indicÓ para as referidas vagas os Deputados
V!lmar RcX:ha. José Metldonça Ile=m. Maurlcio Najare Lael Va-

O Sr. 1° Seaetário em~eiercicio, Senador Renan
Calheiros, procede à leitura do segu_inte

. AJenciosamenre DepJtado lnocêudo Oliveira. Lide: do
Bloco p.rlany:ntar

SÍIIlOil- Ramez Tebet- Renan Calheiros - .Roberto Freire - Roberto Requiio- Romero Jucá- Romeu Tt.itÍJa...;. Sebastião Rocha-

Teotônio VIlela- Valmir Campelo- Vilsai Kleinubíng -Waldeck Omelas.

,.U..~ameue.·

EXPEDIENTE

Oficio u• 3 19-L-m.Parli95

MENSAGENS

Bmsília. 7 de maiÇO de 1995
Senhas PresKief.te.
Commico a Vossa ExcelêDcia qoc os Deputados IDoo!nc:io
Oliveira. Abelmlo I..upioD. Adallto Pemra e Adelsoo Salvodotdeixam de fazer parte da Comissio Mista. destinada a emitir parecer à Medida Provis6ria n° 914. de 24 de- fevereiro de 1995 que
'nispõe sobre a c:riaçio dos ca:rgos em CCII1lissio, que -mc:nciooa. e
dá auras provid&rias'".
Assim seudo. indico para as refericlas vagas os Deputados
Manoel Castro. Al:lcely de Paula. Rubem Medina e Efiaim Mo-

D01'RESIDENTE DA REPÚBLICA
N"76. de 1995 (n•2TZJ95, oa origem). de 7 do CO<mlle. co-

municando o recebimento da Mensagem n° SM 54, de 1995, que
participava ter sido coostatado eao manifesto na Resolução D0 6,
de 1995.
. -··
N"' 71. de l99S (n° 273/95. na origem). de 7 do COEmlle, comunicando o roccbimento das Mensagens n°s CN 57 a 103, de
1995. <pJe porticipavaril ter-se C.go<ado. sem delibetação final do
Congresso NaciooaL o prazo previsto para apreciação das Medidas
Provisórias n"s 7fl5 a 809 e 81 I. de 1994, e 836 e 843. de 1995.
O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos-pelo Sr. 1o Secretário
em exercício, Sr. Renan Calheiros.
São lidos os seguintes
Oficio n° 315-L-Bl.Parl/95
Bnsília. 7 de tnaiÇO de I 995

rnes. respectivameQte.
Atenciosameme. Depltado iDocêudo Oliveira. Uder do
Bloco Parlamentar.

Oficio u• 321-L-BL Parl/95

Bms!Iia. 7 de uwço de 1995
Senhor P..sideme.
Comunico a Vossa Excel&x:ia que os Deputados iDocêncio
Oliveira. AbeÍaldo Lupioo.' Adallto P=ira e Ade!Sou Salvador
deixam de fazes pa& da Comissão Mista. destinada a emitir parecu à Medida Provisória n" 915. de 24 de fevereiro de 1995 que
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. .fie sob!e a particip1çio dos tiabllhadlxes DOS lucros ou reI~ •s das CIIIJRS&S c cK outras provid!oclas".
Assim ..,00, indico pora as refeódas va_gas os Depulac1oo
...,,1 Castro- PFL, Am&io Foijlo- PTB, Atila LiDs- PfL e

-··. Mel>:les- F.l'B. respoctiv..-e.
Atcnciosomellle, Deputado IDocâJdo OUftlra, Llder do

. .!'ariamcor.r.
.o n° 323-Bl. Plrlf9'0

IIIuflia. 7 d e - de 1995

Março de 1995

Oliveira. Jairo Carneiro,. José Rezende ~ . i r.. Moreira deixam de
fazer parte d& Comissãó Mista destinada' .,,uitirparecer à Medida
Provis00an"919.de 24de fevetoiro <k E95 que "Dispõe sobre o
IIIÚDI:lO do cazgoo do Natureza Especial. · · > cargos do Grupo-Di·
mç1o e Assessorame!Jlo Superiores e : '. . funções Gratificadas
existentes nos 6rpos da Administração · · ·. -~.u dircta, autúquic:a
e fimdaci.cmal. e di mtns provid&lcias'' •
Assim seudo, indico paxa as ~fG· '· · ··agas os Deputados
Vllmar Rocha. Augusto Viveiros. Mamí.. :·iajar e Roberto Fontes. tOspoctivamentc.
AteDCiosUDCJ1e,. Depltado lnoec~·. . Oliveira, Líder do
Bloco ParlaDx:Dtar.

Sel!hcr l'residede.
CoiWDico a
Excelencia que os Depulac1oo IDocb:io
·""'- Abelmlo LupioD. Adauto P<reim e Ade!Jm Salvodor . Ol!cion°331·L·BLPari/9S
• ·<QI !lo fazer porte da Comislio Mista. • emitir pom-

vossa

' Medida- n• 916. do 24 do re....no do 1995 que
•'- soble a Nela do Tcrouro NacKmal- N1N o..,. utilizoçio
•quis;çio do bcus e direilos aliemdoa no lmbXo do Progmma
-,ai do Desestatizaçlo- PND, iDJtiluldo pela Lei n• s:o;n, do
· bril de 1990, coasolidaudo as nos:mas sa&c a matma com:a Lei n•8.177, do 1"doiiWÇOdo 1991. e d&Lein°8.249.
· .:e ouwbrodo 1991.eallen o ut.3° d&Lei 11"8.249191".
.\ssim sendo, indico pa:a as mfcridu vasa O& Dqnsdos
·ol Castro. Jaime Martios. Osório Adriano e Murilo Pinheiro,
t'~ÍV&IDI!!31tCI.

~tcnclos!"""""· Deputado laociDdo OUftlra, Udor do
PariaDx:Dtar,
.J .1° 325.L-Bl. PuV9S

' I

.

:;eohor l'residede.

IIIuflia. 7 d o - do 1995

Mista.-.

.::ommico a Vosu. Evelbri• que os Deputados Jnocfncio
·•· Abelardo Lupioo. Adauto P<reim e Ade!Jm Salvodor
:o do faz« porte da Comiuio
emitirpom).{edida Provis6ãa n• 917, do 24 do r.....iro do 1995 que
'iza a utilizaçio do produto dá dienaçlo do navio- •'oocEüo s•ne'TDe"'o f'~iro da Compnhia de Navegaçlo

.lrasileilo- U.OYDRAS".
.usim - · indico pora .. refeódas vasas os Deputados
.1ltaDado V~os. Mauro Fcany,Àroldo do Oliveúae
-· . :euo,lOSpOCii~.
•".,,.,....,.,.., Deputado IDooindo OBftlra, Udor do

: Deputados IDoc:encio
Oliveira. Wemer Wandeter, TheodoriC'O ~-- ·raço e Sétgio Barcellos deixam do fazer pule da Comissão Mi - ·lestinad& a emitir parecer i Medida ProvisOOa rt• 920. do 24 o.• f<vetoiro do 1995 que
"Cria a Gmfi!icaçio do Desempenho e I'! · ',;tivida<!e- GDP. d&s
atividodoo do fioanças, comrole. a-çaruc.- ·. o plaoejameato. c dá
oub:U provicJ&:acias".
Assim sendo, indico para as ~fe ·: · ; vagas os DepntecJoc:
Rubem Medina.. José Jorge, Mauócio N~l :1 c José Mício Monteiro, teSpedivamente.
·
AteDciosameme, Dcpitado looce " Oliveira. Lfder do
Bloco Parlamentar.
Oficio n° 333-L-Bl.Parl/95

f.sr,, :.·1. 7 de março de 1995
Cou:unico a Vossa Excelência ~i~;.
,·::.~'Pulados Inocêncio
Oliveira. José Tude, Leopoldo Bcssooe e , ·• ia.no Pizzatto deixam
de fazer pute da Comissio Mista desti.c.( • - ~ ~ l Medida Provisória no 921, de 24 de fever~:.i;,, . ,~ 1995, que ''Cria a
GmtiílCOÇio do Desempenho e rJSCafu:a; ,., " Gmtilicaçio do De-sempenho do Atlvídado de Proteçio ao '· ·: . < dá oottas providê.n·
cias".
Assim SCDdo, indico p3r.1. as refc!: · ; vagas os [)eputadc)s
A.m&.io dos Santos. Albérico Cordeiro. ~ . ··.ido Najar e Roberto

IIIuflia. 7 d o - do 1995
~.enhoc PlcsideiJtc.

<:~ a Voao.Senho<ia qae oa Depotadoa IDocb:io
•"- AliJa Lins. Bomficio do Andnda e f!lisen Resende dci' fazer parte da Cotilissio Mista dostinad& a emitir pore<:« à
-h ProvisOOa 0°918. do 24do fe....no do 1995 que "Institui
Je Juros do~ Piam- TJLP, dispõe soble a EOIIIUJiml·

. recunos do Fnndo do Puticipoçio PIS- PASEP. do Fun\.mparo ao Trabaihador, do Fundo da MariDba Mezcanre.. e
• .s providéocias...

Assim ..,00, indico pora as referida< vasas os Deputados
. Gama. Felix Mendonça. Aroldo Oliveira e lilgo Lapanha,

,;vameute.

respoctiv......,..;.

.

Atenciosameate., Oepllado Inoct:" ·"' Oliveira. Lider do

• ·•"327-L--BI.-Pull95

·,tc-e

Seohor Presidente,
Comunico a Vossa Excelêocia qu•

B""'~

!'arlamentu.

#

-

Deputado Jnocêado OUftlra, Udor do

• arlameotar

· .• 329-L-BL Parii9S
Bmllia. 7 d o - do 1995
Senhor Presidem.e.
Ccmunico a Vossa Excel&cia que os Depn•ados I:Dor;:éneio

Bloco Parlamentar.
Oficio n• 335-L-BI. Parl/95

Brn.:,;•. 7deiiWÇOdo 1995
Senhor Presidome.
Coaamico a Vossa Excc:lêocia qh··

Oliveim. Luiz Braga. Luiz Moreim e

~L

l k:putados

Ioooetril

Castro deixam do fa·
=pele da Comissão Mista dcstÍI!adA.. . :tir pa=er à Medida
ProviSória n• 922. do 24 de fevereiro de ; _;. que "Cria a Gmifi.
caçio Tcmpcdria devida a integrantes d ... '.;.m:ir:a Policial Fedea
rai. c di outms providEncias".
Assim sendo, indico para as refen • , .. ;agas os Deputados
Joio Melllo, Átila LiDs. Wilsal Cunha t' :.r·. 3lo Gaudencio Ne10,
respectivamente.- Deputado Inocênc::i() "~o1..:ira. Líder do Bloco
Parlamentar•
-oftcio n• 337-L--BI. Parl/95
Bra··l::.l. 7demarçode 1995
Senhor Ptt:sideote,
Comunico a Vossa Excelência q~.:.c- •"· :)eputados Inocêncio
Oliveira, Jaime Femandes, Heráclito FG.~ ..• .: José Borba deixam

Março de 1995
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de f....-parte da Comissio Misla destinada. emitir parecer à Medida Provisória n• 923, de 24 de fev=iro de 1995, que "Dispõe
~ a coocessio de abono aos T.rabalh~~ oo mês de janeiro
de 1995'~
Assim sendo, indico para as referidas vagas os Deputados
Luiz Morein.. Jooival Lucas. Sérgio Barcellos e Luiz Br.aga,. respectivamente. - Depulade IDocôaclo OBftira, L!der do Bloco
Parlamcnlar.
Oficio n• 339-L-Bl. Parl/95
Busüia, 7 de """>0 de 1995
Senhor P=idenle,
.
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Inocêncio
Oliveira. Francisco Coelho. Ibe:l'e Femira e Jairo Carneiro deixam
de fw:rparte da Comissão Misla destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 924, de 24 de fevereiro de 1995 que "Imtillli a
''Retriluição Variável da Comissão de Valcm::s Mobiliários RVCVM" e a 'Retribuição VarüveldaSupe:rioteDdêocia de Seguros Privados - RVSUSEP", alriblídas aos serVidores titulams de
C11Q!0S efelivos da CVM e da SUSEP, c di outras providencias''.
Assim sendo, indico para as referidas vagas os Deputados
Rubem Medina, J~ Coimbra, Arncely de Paula c Anl6nio Fcijio,
respectivamente. - Depulado lnocâK:Io Oliveira, Lider do Bloco
Parlamcnlar.
Oficio n• 34!-Bl.Pul/9.S
Bmsília.-7 de março de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados I:oocfocio
Oliveim, Osór:io Adriano,. Mussa Demes e Manrlcio Najar deixam
de fazer parte ela Comissão Mista destinada a emitir parecer i Medida Provisória n°92S;dc 1° de março de 1995 que ''Dispõe sobre
os quadros de cargos do Gmpo-Diioção c AssessoDuncnU> Superiores - DAS da Advocacia-Gemi da UllÍãO. do MinistériO da Fazenda. e dá outr.lS providências". ·
Assim sendo, índia> pua as teferidas vagas os Deputados
Ncy Lopes, Paulo Gouvea, Aill&W dos Santos c Mauro Lopes,
respectivamente. - Deputado IDocôac:io Oli,..ira, Lider do Bloco
Parlamentar. -.

-

Oficio n• 34l-BI.Pârll95
Senhor~
CottllDÍco a Vossa "ExcelêDc:ia que os Deputados InooSncio
Oliveira. Albmco Coroeiro, Aldir Cabral e Alvaro Gaudêncio
Neto deixam do fw:r parte da Comissio Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória n• 926, de 1• de nwço de 1995 que
''Dispõe som. a aplicoçio dos dimtos pm'iSIOS no Acado Alllidumpúlg e no Acoolo de Subsidioo c Diteilos Co"'P"'sal6rjos, c
dá outras provid&J.cla$''.
Assim sendo, indico para as referidas vagas os Deputados
Rubem MediDa. Anrônio Ueno. Osório Adriano e João Ribeiro.

respectivamente.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira. Lider do

Bloco Parlamentar.
Oficio n• 345-BL.Parl/95
Bmsília, 7 de março de 1995
Senhor Ptoside010,
Commico a Vossa Excelêocia que os Dep.!tados Inocêncio
Olivcim, J~ Coimbm, IO<éJorgc c LW2 M=im deixam de fw:r
parte da Comisslo Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 927, de 1• .de ,.,.o de 1995 que "Dá nova Iidaçio a
<lispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis-
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põe sobre a Olp"Ízação da Assistência Social".
Assim sendo, indico para as ~feridas vagas. os Deputados

Fátima PeJaes, Duílio Pisaneschi, Jai.ro Azi e José Coimbra. res-

pccti.va.meote.
Atenciosamente.
Bloco Parlamcnlar.

Dep.~tado

lnocêru:io Oliveira, Líder do

Oficio 11° 347~BL.Parl/95
Bmsília, 7 do~ de 1995
Senhor Pl:esidellle.
Comuaico a Vossa Excelência que os Deputados Inocêncio
Oliveira. Fnmciso Coelho, Roberto Pessoa e Philemon Rodrigues
deixam de fazer parte da Comissão Mista destinada a emitir pare-

cer à Medida Provisória·D0 928, de 1° de março de 1995 que ''Fixa
critérios para & progmssiva unifiCação das tabelas de vendn1cntos
dos servidoms. altera o anexo n da Lei D0 8.237' de 30 de :>ctembrode 1991. para implementação da isonomiaa que se~fere o parágrafo l 0 do art. 39 da Comtituição, e dá outiu providênciaS".
Assim sendo, indic::o para as ~feridas vagas os Deputados
JairoCameiro,JairoAzi, WemerWmderere Benedito de Lira.
Dq::ut;ldo IoocâJ.cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.
Oficio n° 349-BLP.arl/95
Bmsília, 7 do """>0 d< 1995
SeDhor Presideme,
Comunico a Vossa ExÓelência qJle os Deputados lnocéndCI
Oliveira. AdaulO Pereira. Abelardo Lupion e Albérico Côrdeiro
deixam de fazer parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida.·Provisórian°929,dc l 0 denwçode 1995 que ''Alteta o art. 4° ~·Lei D 0 8.427, de Z1 de maio de 1992, que dispõe som. a concessão de subvençio ccooômica nas operações de cr6dito
rural".
·
·
Assim sendo, indico para as mferidas vagas os Depurados
Abehudo Lupion. Hugo Rodrigues da Omha, Adauto Pereira e
Da.vi Alves Silva.- Deputado Inocêacio Oliveir"ay Uder do Bloco
Parlamentar.

Oficio Dõ 3SI-BL.Parlf9S
Bmsília, 7 de março de i 995
Senhor Presidente,
CoiDllilico a, Vossa Excelência que os DepUtados Inocéncio

Oliveim, Alvaro Gaudêncio NetO. Arolde dC Oliveira. e Augusto
Viveiros deixam de fazer da parte da Ccmissão Mista destinada a
emitir pou=r à Medida Provisória n• 930, de 1• de """>0 de 1995
que ''Dispõe sobre: a implantação em carárer emetgencial e provisório. da Defensaria Pública da União. e dá wtras providências."
Assim sendo. indico para re:"e-ridas vagas os Oepltados Ney
Lope$. Vicente Cascionc, Vilmar Rocha. e Iosé Rezende- Dep~ta
dolnocêndo Oliveira, Líder do Bloc:ol'arlamcnlar.

OF. PSDB/1/N" 341195
Bmsília. 8 de nwço de 1995
Senhor Pl:esidcnle,
Nos termos ~gimentais, indico a Vossa Excelência. o Se-nhor Deputado Roberto Santos, ..·omo membro tindar para integrar a Comissão :Mista destina.dã a'analisar a MP n° 931195, em
substituição ao Depulade Roberto França.
Na oportunidade, Iei.tero a Vossa Excelência manifesta.ç'ões
de elevada estima e apro;o. Deputado Ubiratall Aguiar, Primeiro
Vicc-UderdoPSDB.
Oficio n° 154/95

Busü;;., 3 de ~de 1995
SeDhor Presidente,

132

M"T' de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Noo ...,.,. regimenrais.-iDdico a v~ &<:cl&cia .,. s..
Na op"d"!'id•de, rc:oovo p;otestoa de elevada estima e disllh<xa lleplwloo MA11lEUS SC!lMIDT e ENIO BACCI, pant li:dacoasidençio.
m z - - . .. qualickde de membros Titular e Supleme, ..._;..
Brullia, 6 de D111Ç0 de 1995.- Senador Sêrp Madlodo,
vamcntc. c em substituiçio ao meu nome e ao do Deputado SÉR.~ Lid« do PSDB.
GIO CARNEIRO, a Comissio Mista do Ccmgresso Nacioaal desSe!>b«Plesidemcdoeoa_..,Nacioaal.
tinada a apm:úr e dar parecer sobre a Medida Pmvislxia n• 9r3,
Valho-mo do poxmcpant iudicar, em mbs!imiçio a~
de 24 de fev=iro de r995, que ''Cria. na eattutma oqpnizocimal
DIÇio efctuada pcreua Pzai-Mnril, os perl!I!DMfues abàr:o. que
do MmistErio da Justiça. o Ca!selho Fedenl de que trabt o art. 13
da Lá n• 7347, de 24 de julho de 1985, alteta os arts. 4°, 39, 82, IqX00011111io o PSDB na OmrissJo Mista desliDada a apreciar a
Moclida Provis6rla n• !122, publicada no Diário Olldol de 1• de
9r o 98 da Lei n• 8.078, de .r r de set=bm de r990, o di ootas
11111Ç0de1995.
provjd&lciu."
.
Seaador
AD emejo. :nmovo a Vccsa Excel!Dcia pttcstos de coasi.d&- Qaaldade
TJ!nlar
José Jgn6cio F.....m.
mçloo - - Depllado Miro Tdxelra. Lid«doPDT.
SUploute
Tooc.lmo VdelaFilho
Se!>b«PlesidemcdoCoagresso Nacioaal.
Na opcxlllDidade, =vo de elevada eatima o disValio-mo do p<CSOJU pant iDdicar, em substituição a desig- li:da COI!Sidençio.
naç:lo cfetuada por essa ~ os perl!I!I'ICT'm:es abUxo. c,ze
Bmilia. 6 de DIUÇO de r995.- Senador SérP - ·
IqXOOOIIII1io o PSDB na Comissio Mista destinada a apm:úr a Llder do PSDB.
Moclida Proris6ria n• 9r8, publicada no Diirlo Olléial de r• de
~orP.I:e "MrtedoCoagmuoNicioaal.
11111Ç0der995.
Valio-mo do poxmc pant iDdicar, em 111bs!itniçio a desig·
Qua1c1acJe
Seaador
uaçio efemada por esaal'lesldlu::la, oa
abaixo, que
rllular
Carlos W"dson
. _ - o PSDB na Comissio Milla doatiDada a ap-ociar a

por!.,......,

SUplelllo
Genldo Melo
Na opotbJDidade. renovo prolestos de elevada estima e dis·

tiata

"-'cnr_.Jo.
Bmilia, 6 de tuarço de r995.- Senador Sêrp Modlado,
Llder do PSDB.
Senhor Presidenle do Coagresso Nacioaal.
Valho-IDO do p<CSOJU pua indicar, em mbs!ituiçio a desiguaçio efemada por essa~ os
abaixo, que
- W i o o PSDB.ua Comissio Mista destinada a ll)nCiar a
Medida Provislxia n• 9r9, publicada no Diário Olldal de 1• de
11111Ç0der995.

por!.,....,..

Qua1c1acJe
rJ!nlar

.

Seaador
LúdioCoelho
Suplente
Pedro Piva
Na opcxhnridade renovo protestos de elevada estima e cfis..

-~
. Bns!lia, 6 de JIII1ÇO de r995.- Senador Séqio Madlodo,
Llderdo PSDB.

•

Sml!or Plesidemc do Coagresso Nacional.
Valho-me do.plOXUO paco indicar, em mbs!ituiçio a dcaiguaçio efcmada por essa Presid&cia, os porla"'""rres abaixe, que
_ . . . . , o PSDB na Comissio Mista destinada a apm:úr a
Medida Proris6ria n• 920, publicada oo Diário Olldol de r• de
11111Ç0der995.
Qullclade
. Seaador
Tllular
Bony Vaas
Suplente
Lúcio Aldntam
Na opotbJDidade. =vo pro!e$100 de elevada estima e disli:da c:oasideDçio.
Bns!lia, 6 de tuarço de 1995.- Senado< Sêrp Madlodo,
Llder do PSDB.
Se!>b«PlesidemcdoCongressoNaciõaal.
Valho-me do~ pant indicar, em subs!itnição a dcaiguaçio efemada por eaaa Presid&cia, oo ~abaixo, que
~o o PSDB na Comissio Mista destinada a ap-ociar a
Moclida Provis6rla n• 921, publicada no Diário Ofldal de r• de
11111Ç0der99S.

Qaalldade
rl!Uiar
Sup!en6i

Seuador
Pedrol'iva

LúdiO coelho

Moclida Provis6tia n• 923. publicada
11111Ç0de1995.

Qullclade

rllnlar

110

Diário Olldal de 1• de

Seaador
LúcioA!dntam

Suploute
~daTivola
. . Na opo.nmidade. m10VO pmtatoo de elevada - . disli:da COIISidençio.
Bmilia. 6 do DIUÇO de 1995. -SenadorSérp> Madlodo,
Llder do PSDB.
SonborPlesidemc do CoapatoNaciooal.

. Valho-me do p<CSOJU pant iudiear, em subs!itniçio i desigmçio efetuada poc C$S1 Presid!acil:,. os pmiamertna abaixo. que
IqXOOOIIII1io o PSDB na Comissio Milla doatiDada a ap-ociar a
Modida.Proris6r n• 924, publicada no Diário Olldal de 1" de
11111Ç0do1995•.

Qualdodo

Seaador

Tllular
Tooc.lmo V dela Filho
SUploute
JeffCDOilPaos
Na opcxlllDidade, 1"0IIOVO protos1co de elevada eatima e disli:da COIISidençio. .
Bns!lia, 6 do tuarço do 1995.- Senador Sérzlo - .
Lid« do PSDB.

SalborPlesidemcdo~Nacioaal.

Valio-me do~ poza iudiear, em subs!i!Uiçio 1 desiguaçio efemada por essa Ptosid&icia, ao~- abmo, qne
IqXOOOIIII1io o PSDB na Comissio Mi11a doatiDada a ap-ociar a
Moclida Provis6tia n• 925 publicada 110 Diirlo Ollclal do 2 de
11111Ç0de1995.

Qaaldade
Tl!ular

Seaador
Carlos W"dson

SUploute

Gemido Melo

Na opo.nmidade. renovo protes1m de elevada eatima • dis-

li:da COIISidençio.
Bruflia. 6 de muço do 1995. - Senador Sérp> Madlodo,
UdcrdoPSDB.
Soobor Plesidemc do Ccogresoo Nacioaal.
Valho-mo do p<CSOJU pant iudiear, om mbs!imiçlo i desiguaçio efemada por .... Presid!acil:,. ao porl.,...mo abaixo, que
represenWio o PSDB na Comissio Mista desâoJda a ap-ociar a
Medida Provis6tia n• 926 publicada DO Diirlo Ollclal de 2 de

1995.
Qual!clade

llW'ÇO de

Salodor

Tdular
Gen1do Melo
Suplente
!osé igDkio Fcueúa
Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e distitta cousidcnçio.
Btasília. 6 do DWÇO do 1995. - Senado< SérBio Moduldo,

Líder do PSDB.
Senhor l'losicleUe do Congresso Nacioaal.
Valho-me do presette ·pam indicar, em substimiçio à dosig·
oaçio efetu&da por essa Presidencia., 011 pedanentwres at.ixo, que
ro:pECSCilla1io o PSDB a& Couússio Mista destinada a ap.cim" a
Mecüda Provir6cia n• 927, publicada DO D16rio Olldol do 2 do
IIWÇO do 1995...

Qualidade

Salodor

Suplmte

Anurda T.ivola
Carlos W"dsou.

Tnular
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_. Yalb:o-me do p:reseme pua mdicar. em substib.liçio- a- desig·
mçio efeblada pcx essa PresidEncia. os
aboixo, que
~tado o PSDB oa Comissio Mista destinada a apmciar a
Mecüda Provir6cia 931 publicada DO D16rio Oficial do 2 de 11WÇ0
do 1995.
Qualclado
SaJodor
TitUlar
AI1llr da Távola
Suplente
Tect&úo Vllela Filho
Na opo<tunidado. ICDOVO pror.stos do elevada estima e distitta c:a>sid<nçio.
Brasilia. 6 do março do 1995.- Smador SérBio Machado,

pelam....,..•

Lider doPSDB.

.

Senhcrl'tesidemedoCongresso Nacioall.
.Valho-me do preseDie pom indiear, cm substibliçio a dosig·
DIÇio efcm.da por essa. Plesidencia. os pniiJMI!Ctres abaixo, que
~ o PSDB aa Comissão Mista destillada a ap-eciar a
Modkla Provir6cia 932 publicada no Diário Olclal de 2 de DWÇO
do 1995.
Qualidade
Secador
Tnular
Lúcio Alcântara
Snplente
AI1llr da Távola
Na opcxt'miriade renovo protaiOI de elevada estima e dis~

Na oportuDidade. renovo protestos de. elevada estima e diJ.tima cousidcnçio.
Brasilia. 6 do DWÇO do 1995.- Senado< SérBio Machado,
Uder do PSDB.
Senhe<PresidooledoCongresso Nocioaal.
Valho-me do presette pma indicar, em substibliçio à dosig· !Íilla~s....rua. 6 de março do 1995.- Smador SérBio Machado,
nação efetuada. pressa Presidencia. os Jl""emet'!lares at.ixo. que
Liderdo PSDB.
rep=ent.uão o PSDB ila Couússio Mista dealinllda a apnx:iar a
Medida Provir6cia n• 928, publicada no Diário OJidol do 2 do
do Congresso Nacioaal.
Volbo-mo do preseD1e pom indicar. em substibliÇio-a dosig·
IIWÇO do 1995.
mçio ofeblada pcx essa P,..idlocia, os~ abaixo, que
Qualidade
ScaadOr
TitUlar
JosélgokioF<=im
~ o PSDB Da Couússio Mista destinada a aprociar a ·
Mecüda Plovi!6ria n• 933, publicada no Diário Olldal de 2 de
Suplente
Pedro Piva
Na opol1lUiidodé. "mlOVO pror.stos do elevada estima edis- ."DWÇOde1995.
Qualdade
Salodor
titta CODSidallçio.
Lúdio Coelho
BI>Silia. 6 do owço do 1995,- Senador SérBio Machado, Tdllliu:
Líder do l.'SDB.
.
Suplente
Cados W"zlson
Na oportuDidade. """"'o pror.stos do elevada estima e disSenbor Plesideme do ConB<=O Nacioaal.
titta cociridcnçio.
Valho-me do preseme pua indicar, em substibliçio 1 desigBI>Si6a, 6 do março de 1995.- Smador SérBio Machado,
nação efeowla PJl" essa ~ CJii prriamentves abaixo, que
Lider do PSDB.
repR:Sentaiio à ~DB na Comissão Mista destinada a apecia:r a
Senhorl'tesidemedoCongresso NacioaiL
Medida Provir6cia li' 929, publicada no Diário Olldol do 2 do
Valso-me do pacde pua:iodicar, em substituição a dcsigIIWÇO de 1995.
Qualidade
Salodor
Daçio efCtuada por eua Piaidéncia. os pedamentaes abaixo, que
TitUlar
Gen1do MelO.
~ o PSDB na Comissio Mista destinada a apnx:iar a
Mecüda Provir6cia n• 934. publicada no Dl6rlo Olldol do 2 de
Suplente
Llldio Coelho
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e <fis... IIWÇO do 1995.
tinta consideração.
,.
Qulclacle
SaJodor
Jefferson P=s ·
BI>Silia, 6 do março do 1995.- Senado< SérBio Machado, TI!UIIr
~ Suplente
Lú<fio Coelbo
Líder do PSDB. ·
·
Na opcxtunidade, l'CIIOVO pror.stos do elevada estima e disSenhcr Presidem• do Congresso Nacional.
Valho-me do pxeseme pua indicar, em subslibliçioa dosig· titta c:OOsidençio.
Btasília, 6 de março de 1995. - Smador SérBio Machado,
nação efetuada por essa ~ os parlameOI.azes abaixo, que
ro:pECSCilla1io o PSDB na Comissão Mista destinada a apreciar a Lider do PSDB.
Medida Pxov;s6ria 930. pubücada no Diário Olldol do 2 do março Oficio n• 353-L-B1.Parli95
de 1995.
Brasília. 8 de maiÇO de 1995
Qualidade
SaJodor
Seuhcr P=idellle.
Titular
José igDkio Fcueúa
Comnnoo a Vossa Excelôncia que os Deputados Inocôncio
Suplente
!effenon P=s
06veim, Cados Alberto, Ciro Nogueira e Cláudio Cajado deixam
Na oportunidade. '""""" pror.stos de elevada estima e dis- do fazer portt> da Comissio Mista destiDada a emitir pmecer à Metinla coasidozaçio.
dK!a Provir6cia li' 931. de 1• de nwço do 1995 que ''i);spõe solx-e
Btasília. 6 do março do 1995.- Senador SérBio Machado, a ~ da l'!esidêucia da República e dos Mllrislérios, e cU
Liderdo PSDB.
outras providências''.
Seuhcrl'losicleUedo ConB<=O Naciooal.
Assim smdo, indico par.1 as "'feridas vagas .os Deputados

Seuho<-
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Vi1mar Rocha. Mendonça Fúho. _Mauricio Najar e Hmlclito For·
.... mpoctivamente.
Ateuciosamenle, Deputado Inocêacio Ou..lra. !.Ide< do

de estima e apmço.

Bloco Pujamentar.

OF!L/PSB/072195

Oficio

h• 355-BI.Parl/95
BDSilia. 8 de DWÇO de 1995

Seahor Presidenle.
ConuDico a Vossa Excelhria que os Dcpatados IDcx:&1cio
Oliveila. Davi Alves Silva. Efraim Moais e Eliseu M<ma deixam
de fazer plrtC ela Comissio Mista desiÍDacla • emitir poreoer 1 Medida ProvisóDa rl' 932, de 1" d e - de 1995 que ''Di>plleas IegraS pua a CX'Jill'CI$Io. em Real. das memelidwks esc:o1ares:
nos esuPelecimc:nros de ensino. e di mtru provid&lciu''.
Assim scado, iDdiro pua .. referidas vagas os DopoDdos
Paes Laodim. i'lulo Lima. lleUDho Rosado e Marilu Guimalics,
IeSpCCtivamou"'. -Deputado lno<âldo Ollulra, Lldtr do Bloco

Parlamentar.

"

A teJriosamcue

Março de 1995

Dep. F..,....do Lyra, !.Ide< do PSB.

BDSilia. 8 deJD&lÇO de 1995
Seohoromjo-me a Vossa EaceUncia pua soliei!ar a subotiiDiçlo
do Deputado FERNANOO LYRA na Comissio Elpecialdeslinaela a apm:iare d a r - à Medida Pmvilé<ia n• 932. ficando a
indicaçio deata 1 jdrnnça na fonnaaboixocles<zilo,
Deputado BErO !.El.m (l""IIU!ar)
DeputadoGERVÁSIODEOUVEIRA(Suplente) ·

VaJbo.medo ensejo pata reoovara Voaa&mL!ocit VotDI
de estima c apreço.

A"'Jicinoamente - Dep. Femando Lyra, Lid<rdo PSB.

•
OF!L/PSB/073195

Oficio n•JS7-BLPul/95

BDSilia. 8 de DWÇO de 1995

Bmsllia. 8 d e - de 1995

Commico a Vosaa Exce!encia que os Depntocloo liloc:eDoio
Oliveila. Joio !esea,Joio MeDdea e Josó Culoo Aleluia deixa!n de
fazerplrtC ela Comissio Mista destinada. emitir poreoer 1 Medida
ProvisOOa n•933, de 1• de DWÇO de 1995 "'" "&taboleee IIOIDWI
de codrole e fisctli•oçl<> so1>m produtDI e imumos qnlmia>o que
possam ser destinados i elabcxaçio ela ooc:afna em suas divenas
fca!l.IS c de outtas subsdDcias eratotpoce:ntcs ·ou que determiDcm
depeudhria fisica ru psi~ e ollaa dispooilivoa ela Lei n•
..._ p u a
7.102. de 20 de jwilo de 1983, que dispõe estabelecimentos fuwfceiros. eStabelece DmDIS pt.m ~içio
e func:iooamalto das empresas putialla= que "'Plonm serviços

omjo-me a Voosal!~a poza oolicUr a ~
do Deputado FERNANOO LYRA na Comissio Elpecialdeslinada a apm:iare d a r - 1 Medida l'lt>vú6óa n• 919, 6cando a
indicaçio desta I jdrnnça na fonnaaboixo desaita:
·
Deputado USHITARO KAMIA (lillllar)
Depilado BOSCO FRANCA (Suplemo)
Valho-me do ensejo pua mxwar a Voa& Excel&lcia vocos
~es~e~.
·
Dep.F.......doLyra,Lid<rdoPSB.

SeahorPresideole.

de vigilincia e de tmDSpOttO de valoml, e di ruir&$ pmvid&lcias".

Assim scado, iDdiro pua ... referidas vagas os Dep•ocloo
Roberto Magalhies, Femando Gouçalves, Wemcr Wandeler e
Paulo Cadciro, mpoctivamente. - Deputado Inocâldo OU.eria
Lide< do Bloco Parlamentar.
Oficio ;',•359- BL Pul/95

A--

OF/ÚPSB/074195

BDSilia. 8 d e - de 1995

lliiijo-me a Vossa Excd&lcia poza soliei!ar a suboritniçin
dos Deputados FERNANOO L YRA e BErO !.El.m, na Comissio
Espocialdestinada çm:úr e dar poreoer 1 Medida~ n•
BDSilia. 8 deDWÇO de 1995 923, ficando a ~deata I V!erança oa fcana aboixo~
llojlatadoNlLSONGJBSoN (riiU!ar):
....
Commi.co a.Vossa Excelência que os Deputados I:Doc:&cio .
DeputadoRICÀRDO
IIERÁCLiro
{Suplee)
Oliveira. José Santma de VIISCCJDCdlos. Lael Vaella e LuciaDo
Valh~>omc do eue.jop:ra reDOVIl' a Voaa &c:el&cia votos
Pizzauo deixam de fazer porte ela Comissio Mútadesbnacla a emitir parecer à Medida ProvisOOa n• 934, de 1• de DWÇO de 1995 de estima e apRÇO.
que ''Di>plle sobre a implementaçio da aulmjUia Coasdho AdA.;;...;,.mJe!!le,DepotadoF.......doL:~~~~oLiderdoPSB.
minsttativo de Defesa Ec:ooômic:a - CADE. aiada pela Lei D0
O
SR. PRESIDENTE (I"..,..,..;o VIlela Fibo- Sedo feitas
8.884, de 11 de jmbo de 1994, e ela ru... pxwidEncias".
as substiwições solicitadas.
Assim seodo. indico pil'& as referidu vasas os Depnt"'oc
Soln a mesa. requetimento que sert lido pelo Sr. i• Secz&.
Josó c.rl"' Aleluia. Pedro Coa&. Anl&lio doo SantDse Jos6 RoWio em eam:icio. Salador Renan Calheiral
cha.- Deputado lnooôDdo 01!ftlra, Líder do.Biçxx> Parllmentar.
Élidooaeguinte
OF!L/PSB/071195

--

Brasllia. 8 d e - de 1995

REQtlERJMENTo N" 251, DE 19!15 .

Seohocl'residel!le.
Dirijo-me a Vossa Excel&lcia pua sofi?ta:r a subllil:uiçio
dos Deputados FERNANOO LYRA e GERVASIO DE OLIVffi.
RA na Comissio F3pecial destinada a apreciare darporeoer 1 Medida ProvisOOa n•928, fieandoa<nwcaçio desta 1 idmmça na f«ma abaixo cl=rita:
Deputado JOÃO COLAÇO (lillllar)
Deputado JOSÉ CHAVES (Suplente)
Valho-me do ensejo pam ICDOVat a Vossa ~l&cia votos

Seoh«Presideole.
Nos 1<ZIIIOS do ati. 216 do Resm-o Jnttmo, toqueiro a
Vossa EveJfnci• ~e se digDe solicitlr ao Sr. Ministro da Faza:t..
da. pua I<S]>OSt& -·~do Sr. Plosiden"' do Banco Callmliiiasil. as rcgnintes informaç>'le< a 10$pCÍIO do Banco do Eatado de
Mato Grosso:

1• Hi imençio do Banco Cal1ml em privatizar o Banco do
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Estado do Moto Gtcsso?
'1:' boovc solicilaçio oi"Jcial do Govcmo do Estado. pedindo

a atual administnçio especial?
3111 quais os motivos que levaram o BACEN à intervir no
BEMATI
4" cpJal a p.,.;çio oficial do Govemo do Estado. com rela·
çioao BEMAT.jmtoao BACEN?
5" ji existe umiO!al6rio pccial solxe a~ especial? Se existe. favor encamiuhar. ,
.
6" na 6üca do llaDCO Cenbal do Brasil, qual a real siblaçio
do 11aDC0 do Estado do Mato Grosso (BEMA1)?
"P.h4 altemllivas pua viabiliá-Jo? quais'?
'Nesaea~.

Podo Defo:rimelllo.
Bmllia. 8 do março do 1995.- Senador Jonas P"m!>eiro.
(À Comb>iio DÍT<IQra.}

O SR. PRESIDENTE (Teotooio VJ!ela f'!lbo)- O noqueri......, lido ...t dospodwlo à Mesa pom decisio, """ tezmos do
llL 216. I1L do RegimearD liltemo.
A l'l<sid&cia =beo do Supmoo Tribmal Fedetal o Ofl.
cio n• SJS; do 1995 (n• 14195 na origem). do 17 do fevereiro último, .,....ftrinh•ndo. ~ os fms pevistos ao ut. 52. iDciso X, da
Coollioúçio Fedoal. c:6pia d o - proferido po< oqoela Corte,
noa autos do Racuno Ext:riOrdinmo D0 1772964, declarando a incoastimcioaiJidadc da cxpressio ~·avulsos aut&loulo5 e adminis- . ... ~.noinciso-IdollL3"daLein"7.787.de 1989.
O expediente seti c:n<:lllliDhado i Comissão ele Coostitu.içio,Iulliç:t. e CjdadJni•. ~ ~temúDativa.

O SR. PRESIDENTE (i'eotooio Vdela Filbo) - A Ptosidblcia =beo Memagem n• 75. ~ 1995 (11• 270195. na odsem),
do 7 do c:ar<Dtc do Seobar Presidente da Replbli<:a, rela!ando o
euco<tto do lmbolbo que maotcve com o PresideDe da Replblica
da Aisentma. Carlos Sot\1 Meoem. 1105 dias 17 e 18 do fev=iro
úlâmo. nas cidades do Pllerto lguazó o Foz do Iguaçu.
. A matt!la
·'
. . . vai
. 4. publicaçio.

.

o .SR. PRESIDENTE (l'eot&io Vdeb. Í'ilho) - Sobre.~
....a. p-qjdo$ do lei' ciue."io.dO lidos. P.,!o sL !" Secretmo cm
exQclcio. Sr. Reàin CIDJ.ciros.

· ·· ' · . ··

'

...

PROJETODELEIDO~ADON"34,DE1995

AJetra iuc:iso do art. 11 da Lei D0 8.383, de 30
ele clezcmbro de 1991, IDclolado asdeopesas com modkameatos e .raa:t.eriàr JllédJc:o.hodpitalarcs aatre as
cleduçúa admlllcbs na cleclanoçio do Impoeto ele
ROJldadepesooaslisiou.
OC'ongiosso NaciooalArt. 1° O inciso I do art.. 11 da Lei D0 8.383, de 30 de dez.c:mbrodc 1991 pusa.a vigereoma Sega:inte rccbçio:

''Art.lh--------------

1 - O& pagamertoc feitos. rio IIIO-Cdendúio•.•
m6di- dentistas, psic:6losos. f~Siotcmpeutas; fooriaU'
di6logoo. tcnpoutas ocupociooais e hospdaís, as despe-_
sas provc:aiçmes de exames labontoriais e serviços radiol6gicos.. bem como os gastos com medicamentos e

materiaismédic:o-hospitalare"

Art. 2° Esta lei ~ em vigor na data de sua publicação
surtindo os efeitos ft!WICeiros. que lhe são próprios a partir do

exetclcio suhseqüeme.
Art. 3°Revogam-seas disposições em contnirio.
Juslilloação
O objc:tiv_? que nos norteou na oferta desta p:oposiçio não é
outro se nio a Simples COl1'CÇão de uma falba clara existente na lei
qoe disciplina a triboraçio pelo Imposto de Renda no que càncerne 4s pessoos !!si<= Alllaimeate. pcmútc-se doduzir dos reudimenlos brutos. pua fiDs do apnação do lmpu<IO de Roocla, as dos·
pesos_ c:om m6dicos e hoopitais. pot6n sio vedadas doduçõcs c:om
........,mm!DS odquiridos pelos cidadãos pua o uso próprio ou de
sms famili..lrm. Permitem-se a&.•iment.os de gastos com modica-

memos unicamcD1.e nos casos em que tais rem&iios são consumidos em bospilais ou clfDic:as c pagos junramcnte com a respectiva
~ o que demonst:r.a que estamos de frente a uma situação esdtúxula. fazaldo =na exisl&lcia do um privilEgio indevido a fa.
voreceroshospitais..
.
A <OIÍeçio dessa distorçio 6 simples. bastando ~· se ad·
uma 4s pessoos flsicas. em soas dec!amçõcs IIIlllais de lCildimeotos, o aNtimento de soas despesas com medicanrntos, as quais
podem facilmente ser comprovadas com as respectivas notas fiS·

cais de aquisiçio.

.

É necessário que uma medida dessa natureza tenha iniciativa no Coo.gtaso Nacional pois. como todos bem o sabemos, os
tecDocDtas da úea finm::eim do Poder Executivo são avessos a
qualquer idéia de desooenr os oootnõuintos do ""'l!8S tribulirias
por mais injlstas file possam ser.
Demais disso, a Constituição de 1988 garante a todos os cicladõoo o dlteiiO 1 wíde que fiJlDD. ainda eomo obrigação do Estado. Neste seotido, ji que o Estado Dia fomeoc il maioria das pessca os mcdicamc:ntos de que D""'C"'rir•m deve ele. Estado, no mínimo. c;pii(X)ftlar que os toCUtSOS despendidos pelos COillribumtes
em ntMM '""~ ou materiais médico-bospit:alares jamais poderiam compor o volume de seus~ tributáveis.
As veadas_ de medicamen1DS já sio, por outro lado. oncm. das por outros tributos, principdmente pelo ICMS, a aliquotas: altíssimas. tributos esses que não podem ser teCUpeta.do$ pelos 0011sumidoles, faro que toma necessariamenle cc:mribuinle ~
pessoa~ ncc:essite de medicamentos
Fmtlmcnte. oonsidenndo...se o alto peço dos ranédios DO
Brasil (os principais labonl6rios sio tmnsoacionais), verifiCa-se
que os dispfndios dos bmsilciros com tais bens COilSOmCm gcmde
ptt1C do orçamcnlo familiar, mais uma lUio pua a aprovaçio cblerc do JRSt!Dtc projeto. com o que coo.tamos e a que COE1Chma.mos os colegas Scnadotes c l)r:prtad<x.
TmDQllilizamo& os colegas ParlamentaioS oo seuido de que
o projeto nio coottmi& o dispooiO no art. S7 da Lei n• 8.931, do 22
do setembro do 1994- LDO visente -ln vetbis: "A coocessOo oo
amplieçio de iDcentivo. isenção ou beneficio. de natureza tributária ou fioanceira, SCliDCDte poderá ser aprovada caso indque a esLimnativa de reuúDcia de receita e as despesas~ em idêmico valor',
que sedo aiUladas. inclusive as ~fer&lcias e vinculações constituciooais''. O atencfiiDM!ro a tal dispositivo ~ DaiUralmette, da aplicaçio da lei on. iniciada apenas 4s doclaraçõcs de
mvtimenlos apresenwlas no mo-ca.leudário subseqúent.e ao de
sua publicação.
Sala das Scss<5es. 8 de nwço de 1995. - Senador Joio
FGUIÇL
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PROJETODELEIDOSENADON"3S.DE111!15
Cria <011dições para utilização elo FGTS aa
"""'~'""de terrmo para eoastruçio da cosa própria e
dá outras providêodas.

O Congi=o Naciooal dccte""
Art. 1• Fica au!OÕ2ada a utilização cb FGTS - Fundo de
G.mltia do Tempo de Setviço pom OC>IJliD. de te=ooo mbonos
destin•do< i COOSUUÇio da casa ptÓpriA do tmbalbadoc.
Art. '1:' A utiliução dó FGTS c:anfOIIIIO disposto no artigo
americr semente pe:ml1tida a t:rabalhac:1cns que Dio possuam outto
imóvel de sua propriedade o que tenham renda f'amili>r de até 10
(dez) saláriosiDÍIIÍIDOOArt. 3° O"tem:no assim adquirido,. tem como fimlidede 6nica a CCilStruçio de moradia p-ópria, devendo a obm ser exerutada
no prazo máximo de 24 meses. e sua comprovàçio scni feita 1
Caixa Eoonômica Fodeml. como agoute ()penda-. até o 25" mós.
ca:ttados da. posse efetiva do tell'eDO.
··
-Art. 4° A utilizaçio de valores dcposir•dos: na coota viDc:uJada pua a finalidade apontada nesta lei. uio eli<tizt o dúol!o do
ti3balhador de pleitear a utili.zaçio pam os fins desaitos na Lei n°
8.()36. de 11 de maio de 1990. até o saldo da sua oon1a vin<:ulada
doFGIS.
Art. s• O Poder _Exec:ulivo expooml o Regulamemo dessa
Lei no pnw de 60 ( SOSSCU&) diu CODiadce da data de SU& promulgoçio.
•
Art. 6° Esta lei eotia em vigor na data de soa pJblicaçlo~
Art. 70 Revogam-se as dispOsições em coo.tnirio.

Justilicaçio

IDO!ll<fia-.

ciameutos de grandes valota a eD3pl'eSIS imobiliárias pua coasttuçio de
pessoas de média e alta ..nda. além
de outtu aplic;oçõos fon do SFH- Sistema FUJaDOOiro de Habilaçlo. com reamos do FGI'S ou seja dinheiro dos ttabaJhadores.
O texto cb projeto ora proposto ol!jolivo de poosibililar
a ol:leuçio da casa p<6pda pelo tmbalbadoc de baixa =da. permitiucb assim a ...tizaçio de um soaho de todo bmsiloiro. espocialmeuc daquele mais humilde. a cada dia mais <ÜstaDie desta possibilidade. em mzlo das circuustincias eccJI1ÔD1ÍCas atravessadas
poinPals.
Sala dos Scss<5es. 8 &\ ina1;o de 1995. Seuade< Pedro SiDIOIL

lEGISlAÇÃO CITADA
LEI N" 8.o3é. DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe ...,,.. o Fundo de Glll'lllltia do Tempo
de Semço e tLI o . - pro.-ldâu:las.

(À Comiuiio de Asslldds Sociais -d«:isão termi·
nativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 36,DE 111!15
Altcna. redaçio da alínea a elo § z· elo art. 1"
do Decreto-Lei n° 2..120, de 14 de maiG de 1984.
O Congreaoo NocioualArt. 1• A aliuoa a do § '1:' do art. 1• do Ilea<lo-Lei u• 2120.
de 14 de maio de 1984. pasu. a vigomrcan a seguinte IOdaçio:

o tmbalbade< bmsileiro tem ml!o ao depósl!o de 89ó (ol!o
••a) aos bens adquiridos~ poc viajante que se dcsti·
por cento) sobre a mTTPJ"eT'''çiio paga ou devida. em eoota villcula.~
_ ne ao exteria:. em lojas francas sitDadas no País;..
da. no FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Saldo
dessa conta vinmlada constitui-se numa lCSCEY& firtanceiri- CCiltta
<Üspema imolil!adapo<parte do emJ'l"'gadct".J;>aSW>doa fa=par. Art. '1:' Esta lei <111m em viga" oo (aovellla) diu após a sua
te do patrimôcio iudivi.ma! do lmbo!badtr Nolá-sc pcmmoque_o publicaçio. .
.
tmbollwla:édonocles=m:ursospomfa=di:lesqumdoassimArt.3•R
di
. -~necessitar e. em casos espedfic:os, cOafODDC disposto ua Lei n~»
.
ev~sc asspcmçoes em~
8.o36.de 11 demálode 1990.queiDladoFGTS·ecfáoutms provi. dências.

Ooorm ~. nas D'V'da'Wades de liberaçio de :reamos ao
tmbaJbadcr. nio está incluída a possibilidade de utiliZIÇio """' •
aquisiçãc! de temmo com a fmalidadc de COOSUUÇio da sua cosa
polprio. É de todo o certo pemii" que o meiO pom obtoDçio de
:moadia não se dá. exclusivamcJJt.e com relaçio a OCOJ:X"Encia de casos em que o trabalhador' queiia c:oostruir a sua pr6póa lnoadia e,
para isso. necesdrla se fp: a aquisiçio de um tcm:oo, de fomJ& a
coostmir a sua residência de acordo com as suas mais possibilidades.
Algumas ponderações conttárias poderiam SUlgir no 'sentido
de que a pemJissão COD.tida ocsta lei pxle:ria 9ar mugem a esperulaçõcs imobiliárias de OC>IJliD. e venda de teneDos com l'CQUSOS cb
FGIS. Cootta-argumentamos dizendo que o texto dessa lei.~ cbro
qu:mdo estabelece limites de renda e prazo pua coostmç:lo e comprovação do proposto.
..
Per este motivo, e ccmidcraudo c:pe a utilizaçlo dos mali-

SOIS do FGI'S nesta mocJ•Ijdade beneficiaria u CIIDidas meDOI favorocldas da popultção que não possui a sua casa própria. reputa"""' de grande seotid<> social a proposiçio 01ll ap=emada.
São fuus as notícias da ;_.... que dio """"' de finan-

O Doemo-Lei li' 1MS. de 7 de abril de 1976. admitiu o
funciawneDto de lojas ÚliDC&S (l'ru slmps). DOS tem1oS e condiçiles fixados pelo Minisllo da Fa=da. pua venda de memodoria
nacicoal ou estmDgeim • passageiros de viagens ÍUI<macÍOIIoiS.
saindo do l'llís cu em UIDsl!o. c:ootra pagamooto em d!eque de

viagem ou moeda estDDgeira convcrsivel.
·
Pootcóom>oufe. o Do=to-Lei n• 2.120. de 14 de maio de
1984. imocilziu grave distorçio na sistemática de fimciooameo.to

das lojas franC:as. ao poouilir que passageiros d!egados do exterior
adquimn oolas mm:adodas. com isençio de tributos. nos rmnos.
limilcs o cmdições esrabolecidm pelo Minisllo da Faz=la.
Em C<llll0q1l&lcia dcaa ins6lila mtorizaçio e estimuladas
pelo elevado limite do i>onçio (fixado ...a~mon~e em US$500.00.
poJa PoNrla n• 168/93, do Miniltzo da Famuda). u noaaa lojas
ftmc:u puaram a diftcioalr u IUal veodu quuo <f10 oxciuaivamemca viajmles cpc ÍIJ.gl'eSiemno Pús.
Assim. eoquaDlo DO resto do mundo as lojas francas sio utilizadas como iDstiuJDemos de apca'laçio. isto é,. para vender mcr-

.~adorlas de produção kx:ala Passageiros que c:mbacam c:cm destino ao exterior. no Brasil elas t6m funçio inveaa. pois importam
produtos estrangeiloss para vendê-los. sem pagamento de tmpos.
tos, a passageiros aqui des:eml».rcado
A eodsl&cia desse CIIIIA! privilegiado de~ de
:neteadcrias es-geiras, 116m de ~ uma COII<Xlll'&lcia
desleal e injustificada à indllsttia Dlcioaal, sotmudo 10 ....,. de
prodotos eletrôoi=, tem provocado vo!uDJDS& pmla de urecadaçio onêut.lria. Calcula-se que, sommte no ano de 1993, o valer
dos impostos que deixaiam de ser=olbidos devido a isalçlô, pclos usuários dos free ohopo. atingiu. apmximod""""'te cem milhões de dóbres.
.
Trata-se de renúncia lrilutúia iD~st:Wc:..da. ~ serve
apenas para criar cm.prcga;: lá fora. e lesiva aos :iolercsses nacio!Ws. porque anula parcialmco.te o efeito de outta re:nWK:ia tn1utiria. esta sim criada-a de empregos em ~ b!uilcifo, a CXJG·
cemeDie à ZOlla Fanea de Manaus. ·-çamfo inclusive. IOnJir
illóala a gar.m!ia coastiluciooal (art. 40 do Alo du Disposiçlles
Constiwciooais Transi!6rias) de ~D~UUteução desta llllima 816 o IDO
2013.
É tão grave e evideale o desvirtuamento, em noao País, das
verdadeiras fmalidades du lojos ãmc:os, que o póprio 6<gio juridico do Minist&io da Fazeuda. a Pnx:uudoria-GeDI do MiDiSI&io
da Fazeuda, no Parocer PGFN/CJ n• 713193 (publicado no DOU
de 12-8-93). suo-.u .. seguilltes coosidenções à &plOciaçio do
tillllar daquela Pasla:
"66. Com efeit~ o instituto das lojas frmc&s ~ regime "aduaneiro adotado na grande maioria dos pafses dO mundo, em regra
abert2s aos passageiros que saem do Pa& em trimilo, como foi

previsto imcialmeme no DecMro-Lei n" l.45Sn6. an. ·rs. Assim. a
tendência munc:lial é de illJe esle ÜlStitU.b nio se estende aos pusa.o
geiros chegudo ao País; sendo m!ssimas as legisllções que admitem eSsa Jdtica..
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fta.legal, por meio 1le cartio de c:ftclto, que deve ser, DltUDJmente, o de uso iDr.emacional.
68. Teria sido. assim. dl!twirtuado o instituto Oligintlmellle
pteVisto. conviJ!do que seja zeavallado. Com efeito. alocuçio de

tributos, aa impo~, pua bens adquia:idos cm loja fnDca poE'

melhantes, foamdadas pela CooldeDaçio-<lc deilstudos ~
mico-Tributmos da So=taria da Receita Fedelal, que aludiriam,
inclusive. i estimativa. bostante elevada. de lll<llllaDe da moincia

ftSC&L

teMo_..,

71. &to posto,
que, na chegada ao Pais, cada
-geiro tem dimo ao limilo de US$500.00 de is<mçio de lribo""'· pom bem adquiridos em loja frlmca.ll6m dos US$500,00 de
is<mçio- os bens iDiegraDies de .... bagagan (rctal de isençio
US$1000.()0) e coosidenm!o que o (lo...,., vem. sotmudo nos
tempos. implementamfo politica de in=menlo da an=odaçlo de 111,...,. foclmis. "'~"" uma <>pClliUlla reavali.açao do

....._..

A oosso vcc, as cousYien9'es .cima tJ:mSic:ritas aio deix~m
qualqu« dúvida qoaniO à 11!0!!1!!1ljdode e in<:onvcoi&lcia dos rr..

sbopsde-A cotrÓçio du disto<çõesapooladu ~ no entanlo, muito fáciL Bata re&ti!uir as loju fmlcu i sua c:oadiçio originiria de
pod<lO de veada froqüentiveis exclusivamente per passageiros de
via.scns jntenwiooais, saiDdo do Plfs ou em tdnsi:to.·
P« isso 6 que se propõe a modifx:açio do dispooitivo legal
(a alfnea a do§ 2" do art- 1" do Do=ro-Lei n• 2.120. de 14 de
maio de 1984) que~ a 0011
h de iseuçio trif::ctíria pua os
viajmtes com destiDo .ao exllcrior ou dele procedentes, :relativamese aos bem: adqoiridos em lojas francas instaladas DO País. A
nova tedaçio :restrioge a :referida isençio aor; viajan.les que sedestinem ao exterior.
. Com o JIIOPÓSÍID de ~ o tempo necessário para
- que os ÍiâeleSSadOs se adaptem is novas regas. ó projeto de lei
ora submetido l aprovaç:io de meus prues eslabeleoe "vacatio legis" de npveDia dias.
F"malrnentr, ~ ptec:iso mssaltar que. mesmo se apuvada a
ccneçio 110 func:jrm"'""" du lojos fim::as. • situaçio do passageiro aqui desembmado conti!!!lm privilegiada, uma vez que

67. No Bnsil. COD.bldo. talvez em face de uma exegese menos atenta do tcxro do mencionado art: 1S, veio a se pcmritir, através dos atos que sucederam ao [)e:cmo...Lei n• 1ASY76, a aquisi..
çio de mercadorias em lojas francas per ~-i:bcpndo ao
País,_piltica es1a acolhida em nível legal. com o De=to-Lei n•
2.120, de 14 de maio de 1984, ..._ 1', § 2", aliDoa ._E. quanto ao
modo de pagameato, com o passardes anos e o dcupvec::imc:al
das reslriç&s cambiais., veio a ser peunitido. tamb6n an Divel in-

passagCiro chegando ao Pois implica n:aúada de rccdta- E a amada da população bau:llcioda pela locuçio ...... e justamcate a de maior ceperidede matrixstlYa. es1&, que hoje c::cmapoude a principio coosagi2do nos CÓIIOIICS constiblcioolis, especifamenle no art. 145, § 1", verbls:

ttamio da evo!uçlo do instilnto DO mundo. como jó vislo ("ttem 66
tetro). Nio coasta que. da:1tm os países desenvolvido. exista sequcc um que dispoaha de lojas fnncas acessíveis a passageiros em
viagem iDtem•ciou.l chegando ao Pais.
70. Outtossim, tem-se notlcia, nesta PGFN, de O)lÜ!iões se-

•

sat mmido o limilo de US$500.00 pom a bag&Fm """"'l'"Dllda, que 6 snperio<aopalicadoem·outros poises- Nos Estados Unidos da Am&ica. per exemplo, a isençio esti =trila a
US$400,00- Na úoa do Men:ado Comum do Cone SUl- MERCOSUL. segundo decisio adotada em dezembro de 1994 (Protocolo de Ouro l'leto), o ümite de ioençio pom compras .feitas
no exterio< foi fJX&do em US$300,00_ A fim de dar cumprimento a essa c:lcdsio. a Argentina teve que subir de US$100.00
pua US$300..00 o seu limite.. O Bnsil. em vez de ajustar tamb6m a sua legisJaçio ao acordado cm Ouro Preto. valeu~se de
!OSsalva pom IIWI!cr em US$S00,00 a isençio da bagagem
..,..,panhoda, sem pnojulm da isenção de US$SOO,OO pom as
compras em lojas francas.
-Sala das Sessões, 8 de 116!""da Balbta-

de 1995. - Sez!adoz- Gilberto

lEGISlAÇÃO CJTADA

n..ca.

69- Destarte. data ..ma, o illstittito da loja
no Btasil. está hoje na C!tiDtramio do precitado IDIDClamento CODSiàucional. oa medida em que. objelivando captar divisas (?). ilriplica renúncia de receita. oo tDamte a~ em 'l"iacetafatenza.
clonai chegando ao Pa&. Aliás. reitere-se. esta. tamb6m. ua coo-

DECRETO-LEI N" 2.120. DE 14 DE MAIO DE 1994

Dispõe .OOrc o tra.aamcmo tributário n:lativo a

"-O Presideato da Replbüca. no uso da atribuiçio que lhe

Março de 1995
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n.

coo!... o art. ss, item da C<lmtituiçio,Art. ioo via.,jameque ~destina ao exterior cu dele proceda
esli isado do tributDs, rclotivameme a beus inlcgmn1es de ..,. bagagem, oo..r..doo os lem10S, 1imnes e CO!llfições, estabelecidos
em alo DOIIDativo expedido pelo Ministro da Fszenda.
§ 1• Coilsideta-se bagagem, pom efeitos fiscais, o coajunto
de beus do viajute que, pela quamidade ou qualidade. nio IOVela

-çJo.,.,...;...
§ 2"0 dispooto neste .,.;go se estmde:
a) aos beus que o viajante adquiri em lqjas IDmcas illstaladlsnoPaís;
b) aos bens levados pom o ex !Crio< ou dele àuidos. oo movimeuo caractedstiro das cidades situadas nas fronteitas teaestms.

(À Comislliio tk &:r..... ~ - tkciriio
tei'JDinUi>a.l

PROJETO DE LEI DO SENADO N"37,DE 1!195
Dlopõe oobre a eelebroçio de lnatadoo lnlenladoaait para a supressão do àglo bancário aos IC&50S
de laio do palrlmaalo púbico.

o Coopesso NaõiooalArt.l0 O Pode< Exerutivo diligencialá'pam que sejam fu-mados ll'&tl.dos i"'em•ciooais com os países que mantêm :telaç:ões
cem o Brasil. visando a suspensão do sigilo baDcário, DOS ~casos
em que os dctemcxes das CODtas. pessoa. iJSi.ca. ou jmídica. sejam
indiciadas p« atos lesiyos ao pmiDJônio píblico.
Art. Z" O uawlo dcveni incluir clWsula que pemrita o seqil"""' dos DUmcririos e oouos bens havidos de fom>a ilíciiO.

Art.3• O PoderExerutivo piovideociaD. DO pnzo de 120
(cento c vinie)dias.. axegultrMDtaçio da~te lei.
Art. 4° Esta lei emra em vigor na data de sua :PJblicaçio.
Art. S" Revogam-se as disposições em çonttá:rio.
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sas divisas deixem o País sem que delas se tire qualquer proveito
paraaquelesque.comseutrabaibo.criamasriquezasdaNaçio.
Saia das Sessões, S de uwço de 1995.- Senador Pedro Simon.

(À Ctnniss® de Relaçées Exwions e Defosa Nacioml- decisiic terminaliva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, 1!195
Dispõe sobre O easioo da líagua espanhola nos
estados limitrofes com os púa formadores do Mer-

""""L

O Coopesso Naciooal dcc:rcta:
Art. 1° Os Estados brasileiros que fazem fronteira com os
poises ittegnlllles do M=ado Comum do Cooc Sul - Mercosul,
incluído. nos amiculos de seus estabelecimentos escolares. o ensino da liDguaespouhola.a partir daS"sme do l 0 glliU.
Art. :2? Os 6rpos noanarlvos dos Sistemas de Ensino dos
Estados abnngidos po< es1a Lei emitirão as ziomlas oeeessárias à
sua implemrn'ação, no prazo :múimo de ISO (cento e oitenta}
dias, conlados de sua publicaçio.
· Art. 3" A implementação do ensino da llngua espanhola DOS
estabelkimentos escolares abnngidos po< es1a Lei, deverá
no pnzo m!ximo de 1 (um) aoo.
Art. 4° Esta Lei entm em vigcr Dll dala de sua publicação.
Art. 5° Revogain-se as disposições em contrário.

=

Justillcaçio .

O M=ado Comum do Cooc Sul- Mercosul é uma =lidade que se firma. a cada dia. OlJaV6s da implementação de diversas
iniciativas nos campos político. cc:oOOmico. ccmercial e outros.
A~ o presente. não se cogitou de medidas concretas, no
campo cu1pu;U. que mvom de embasamento pam solidificação das
'
iniciativas tomadas DOS demais sek:RS. M facilidades de coiilUlliJnstiflnção
cação propiciadas pelo coohecimallD de COUIIDl das duas llnguas
- podllgo6s e espaobàl- pol" parte das ~ foan.doras do
A crise ec:<ll1&!!ica e. social vivida pelo Pais pode
liiibui- Me=! são evidentes. 0 easiJio do podllgu6s, DOS piÚsCS de fala
da. em grmde parte. à evasio de divisas. P1eoc:upados em res- espmhola-da regiio, tomou-se obrigatório a par1ir de encontto
guardar o valor de suas posses. alguns se valem de rccunos, o manlido pelos mDristtos de E<mc:açio, encon1ro """"""
mais das vezes ilegais, de transferir para o exterior parte de havido cm Buenos Aires. Resta-nos,. agora. dar a o:mtr.lpaitida.
seus haVCieS, escapando, deste !'lodo; lesttUllml fiscal do Pais
A Lei n• 5.692, de 11 de agosto de 1971, da RefOIJDa do
e garantindo sua rentabilidade contr.t. u oscilações da ecoo.omia Ensino, dispõe, em seu art. 40, que 10osamículosdo c:nsinodo l 0 e
Dl<iollll.
Z' graus ledo um núcleo comum. olngat6rio em. âmbito oaciooal
Pceela subotancial dos_.....,. evadidos do Pois 6 ,...]la. e uma pmc divemticada pua atender confouoc as ueccssidades e
do da """""vençio, do coDJrabaodo, do UiflCO de drogas e do possibilidades ~as pudeularidadcs locais, aos planos dos
desvio de dinheiros póblicos praticado por adminislladr:Jms cor· -beleeimentos eis difermças individuais dos alunos." Detormi,., ainda, o inciso I do § 1• do art. 4•, que "o Cooselho Federal de
mp<os.
O que se ptetcDde deste projeto de lei é iD$ttuj:ijf:Diitljzar o Bducação fixari. pata cada glliU, as IWiltrias relativas ao núcleo
Govemo pon. uma vez apmada a fOIDia ilegal de aquisição de tais ccmum. definindo-lhes os objetivos e a amplitude."
haven:s, obter, dos países oodc for:un intet:nados os mesmos. sua
~ a P''"n!ncia de tempo dc!emrinada pelo cro_.,içio ao Estado bnsileno pára: que- dê a apllcaç!o indica- oognma de implemenução do Metcosul. 01ja iiilegmçio total está
da pela lei • pela justiça.
~ pua 1° de janeiro de 1995. parece-nos de todo aconselhá.Nalurumeo..te. o Bmsil ofereeetá ~. como 6 de vel que Ilio se aguarde a proDil]g.ação da. nova lei que fiXa .as cfíre...
boa pátic:a d o s - intemacionais. Desta foxma...,. poucos se !ri= e bases de Bduc:açio NacioDal. ainda em ap=iaçio pela Câfed:wá o á:rtulo q~e iri. vedar qualquer tentativa de ex~o !DlUlL dos Depulados, e se promova, desde já. a implementação
desta medida. ainda .. vigôncia da lei atual
~ IeCUrsos cm questio. dificultando sobrem.mcin. a açio de
corruptos e eorrupt0res. De outra. founa. evitar-se-i que ptecioSaladas Sessões, 8demmçode 1995.-Sa!adrPedroSimou.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"39,DE U!l5

Dispõe aobre a coatiau.idade de cs:ecoçio das
obi'Upúblc:u.

'LEGISlAÇÃO CJTADA
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P:i.ll :.... ···-..r
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O Cool!l=<' Nociooal decreta:
Ali- 1• Nelllmma obnL pública setá üúciada som que estoja
JXeVÍSia 11D plano plurianuol e 11D a:çameoiD do ex=lcio c:aTCSpoiKicllle.ao""' c:cmoço.
Art. Z' liliciada uma obnL pública, os m:unos pom sua <Xlllclusio sedo incblfdos nos planos plmilmlais e OtÇiliDOIIIOs dos
exercic:ic. subçeqlmes. de acord::J com o aonograma de sua execuçio, a ser juntado l proposta eucaminboda ac L<ogislativo.
Art. 3• A .oio-iDc:lusio DOS plmos e orçamentos, o mtardameUo da exec:uç:io do crooograma. a pam1isaçlo da aba. ou a
nio-libemçio dos 11:ICI.mOS a ela dest;nados implicuá em xesponsabilidade do &f!OD'" - -

Ali. 4° A suspemio cu P.,.lisaçio do qualque< obnL pu'blica
JXeVÍSia IID pJaoo ptiri&oual e 11D a:çameoiD &DUal depeude.t do
au1o1izoçio législa1iva, com a =isio do plaDo e do OIÇODlOD<o, se
for ocaso.
Pariglafo ÚDiCO. Nio SOlá aul<lliDda a para1isaçio do obrn
cuja execuçio !aJha atiDgido 80% (oi!el31a por cea!O) do - c:ro-

nograma.
Art.. 5° O Poder Executivo encanrinhri. ju:atamentc CCIID. a
pmposta orçmwdri• pua o Bxcrdcio de 1993. relal6rio sole~- .
obnLa públic:as pualisadu. u suspcmas eu emUJ<iamemo. iofo<·
liWido o estigio em que se OliCODra a eaecuçio do C!.'OIIOgl2lil4 do
codauma.
Ali- 6° Aa disposições deola lei Dio .. aplicam às obnLa
eme(gCDCiais deco!rentes de siJJisuos e ca'•tzridades públicas.
Art. 7" EsJa lei ema em vigor na daJa do sua publicaçio.
Art. 8° Revogam-se as disposições em conb:ário.

Jnstiftc:açio

··········•·•·•·•···••·

A imprensa mptra. com certa freqaência. e os cidadãos
podem observar 1""""'-~ obnLa púbücu nas quais se investimm. ~·vultosas e que se eu""""' P"'';'"'as bi anos.
GdDde pute dessas cbtas se IOaiiiDm simp!esmmtc ioacabivcis
pel&dotorionçio soliida DCSioogos &D<lS do >bondmo
Registtam-se, ainda. os cuos do otn. que. CODC!uidas, ~
su1tam Diteis por absoluta dcsnccessid.tde de uso ou por falta
de ....,_ paza oquip-la> e, deste modo, coiceá-la> em condições de uso. Existem easos. ainda, em que os equipamentO$ se
acham estocados bi anos. l espera du obras civis que irio incorpcri-los.
OcaTc que, por motivos vários, muilai; agenlcs públicos
simplesmente intenompem ou retardam obras iniciadas por outl'o$
a quem sucedem para enceur oba:s novas de sua p6pria iDiciatiVL

~ Ca.isslo di_Educaçlo. decislo ter.lnativa

O pejl!zo da! doromn,. ó enamc. injlstific!vel diaD,. da
pobreza da socied•rle que suporta os gastos com tais obras atmvés
dos impos!OS que posao projeto do lei que submc!O a sQ,ia deliberaçio do Coogre>ac Naciooal preteadc que obnLs iniciadu Dio sofram soluçio

de cminuidade ath sua CXJilC'buJo Pretende. aiDda, de acordo com
o que dispõe o art. so. que se promova um levaDtamento du obras
p1blícas cuja execução esteja. paralisada suspensa e em audamen-

141

ANAIS DO SENADO FEDeRAL

Maxço de 1995

to c os respectivos est6gios em qtiC Se enOOlliJ:3Dipam que o-coopsso NacioDal. can a colaboraçlo do Exe<Uiivo, possa deei<tir
qucdcslioo clarlsmesmas.

nacional. e, timbém. no dc:spllcho do
Presideac da Rcpóblica, publicado na edição do Dlirio Oftdal da
UDiloj6 cl!ado.

Da participação esclmcida de meu$ pares DO COngresso
Nacioaal ua an'lise c debate da mat&ia., espero contritu:ições pua
o aperfeiçoamep.tc deste p:ojeto, a fim de que ele possa atingir os

Cabe aqui tm=ver um 1reCho do DOU, páaia& 3602. daquela data,
ao Pólo Petroqulmico do Rio Gmldc do
Sul: ''PortaDto. a ampli•çio da CopesuL em. 350.000 fia de cleno. 6
fator primoldial ao p1eDO atendjmento do mercado mtemo. li manutençio elas cxpotlaÇÕCS bsasilcims cm nlvcl nlo inferi« a 20%
da produção nacio1W, ao melhcr aprovcilamento da infla~
1t existe:ate e plena viabilizaçio dos projeto& aprovados. em im-

objctivoo colimados.

Sala das Sessões, 8 demmço de 1995.- Senador Pedro S~

mon.
(À Cmnis.tW áe
le1'1'f1Üdtiwl.)

A.c....,. Eamômkos -

áecisõo
.

da indústria pdroqllimica

,.ferindo.,.

plaJ:Uç.lo'~

Na p6gina 3604. a mesma publicaç:lo :re1aciooa os investiprogramados paa o Pólo Petroqufmico do Rio Gmldc do
SuL·desaevcndo"" J?ltld!tos e projetos .ii aprovados pelo CDt
canas teSpOCiivas quantidades de produção. em lmlCladas.
Assim. se o piaDO do esponslo paa a indllmia pctroquimi.
ca naciooal foi aprovado em dcspoàJo do Sr. Ptesidcote da Rcpó.
blicâ c. Dlo tendo. em DCDbum. IDOIDelllo. sido modit'iado. nem
mcnlOO

PROJETO DELEIDOSENADO N"40,DE 1995
Autoria a PctrobrM Qulmlea SIA - PETRO.
QUISA, a partldpar miDoritarWnente de sodedadcs
de copllals privados ao P61o pctnMjàimlco do Sul, loc:ollzodo no Eslado do Rio G1'1111dedo Sul.
O CoopssoNociooalArt. I" F.:a a Petrolris Qufmica S/A - PETROQUISA,
subsidürla da Pell6loo BIUilcim SIA - PElROBRÁS, COIJSti1uida
na faona do disposto DO art. 39 da Lei n"2004, de 3 deoulllbrà de
1953, autorizada, no exerclc:io das atividadcs previstas DO :seu
estatuto social. a. participar minoritariamente, de sociedades de
.:apitais previstos DO Pólo petroquimico do ·sul, loc•lindo no
Estado do Rio Gnndc do SuL ..spous&vcl pela implantaçio de
projetes que venham a consolidar os investimentos efetuados
na :implantaçio de novas iu.fra-estruturas ou na ampliaÇio da
capacidade produtiva da unidade instalada. restringind,se a referida antorizaçio aos projetas, aprovados pela Seaetaria de
Desenvolvimento Industrial, de aCordo oom os tetm.Os do Pro!!'""" nacioaal da petroquímica 1990-1998 publicado no Dlá.
rio Olldal da Unilo, cm 22 de fcv=im de 1990, páginas 3600
a3605.
Art.. ?'Esta lei emra em vigor :r:uL data de sua p1blicaçio.
Art. 3° Reva'"gam-se as disposições em contDúio.

ason

tendo sido exchllda qualqua partc dclc, nio eabe
CCllar sum'liomenre õ Pólo Petroquímico do Rio GmDde do Sul dos investimentos •

&elOm feôl<>o

aios pcóximos pcdodos.

Assim O<Ddo. paa niO.Obolar a llOID!&liDmilaÇio -do PLC
n• 135/91, a[RSOiliO o p<esente projclo de lei do Senado, para

inclusio do Pólo Pctroqulmico do Sul na putilha dos investi.
a setem feitos no setor pettoqaímic:o. visando sanar a
omissio ora ·c:oustat•da. mssallllldo que ela está em perl'eita
c:onsODÔDCia çom o programa da COI c com o projeto em tramilaçio lll1les citado.
Sala das Sessões, 8 do mmço de 1995.- Senados Pedro Simcntos

moo.

IEGISU.ÇÃ.O C/TAD~
_ lEI N"2.001, DE 3 DE OUTUBRO DE 19S3
Dispõe ooiRe a Politica Nodoual do Petróleo e
ddlueas alriJulçõesdo Coaodho Nadoal do Petró!eo,latlltol.a ............. por oçiiesPdlálco Bl'l131clrn

SodedadeAnôaima,edáontrul'rorilêndu.
Jnslillcoçio

O p<esente projeto de lei visa promover a ;.stiça dimibuti.
va na promoçio dos investimcotos DO ....,.. da indllmia pctroqulmica naci.ooaL unifOIIJlCDlCille •
COilSOilânCia com o Projeto de
Lei- PLC n"135, de 1991, cem origomna Mensagom n"667/91
de iDiciativa do Sr. P=idcnte da República (Projeto de lei n•
Art.. 39. A Sociedade opemt dimamente ou auavEs de suas
23QS.C,de 1991,nac&mamdos Deputados~.
subsidürias, "'l!"nizadas com aprovação do Cooselho naciooal de
A intençio do Govemo FederaL através da Mensagem n• Peuólco, nas Cflaís devml._ ter a maioria das aç&s com di667/!11, é promover os investimentos nesta áiea. testrita ao progr:a- mito a voto.
msaprovadopcla Scadarla do Dcsenvolvimcoto i:DduSirial,publi.
§ 1" N& oomposiçlo da ......,.. parte do capital observarcado no D1irio Oftdal da UDiio do 22-2-90;piginas 3600 a.3605.
so-á o mesmo aitéóo estabelecido pam a Petrolds asscgur.oda a
Contudo. a l:DICJlSagem e o projeto de lei que dela IeSDllou. nio fez propo<cioaalida a que se mero o art. 13, inciso IL !etJa b, e a
c:oostar o Pólo Pettoquimico do Rio Gmndc do Su~ talveZ po< esp10ferEncia estabelecida noquecimento~ porquanto e~ ele incluso no progtmUt de expausio

em
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 135,DE 1!1!11
(N" 2.3G8191,1111
de origem)
(De iniciaiiva do l'residei<e da Replblica)

c-

Autoriza a Petrobris Quimlca S/A - PE'J'RO..
QUJSA, a paa1ldpar mlaorl--'e.ladcs de
capllab privados DO Eim do Noni<sk, formado pelos
Estados da Bahla, Sergipe, AJasoos, Penwnbueo e
Rio Graude do Norte..

Mensagemn°667/91

Seohot"e$ Mcmnlroo do Coogreao Naeiooal,
61 da ComtiiUiçlo Fodml. lellho a
homa de submeter i elevada dehõeaçio de Vossas Exce1&1clos,
acomplllhado de &poaiçio de Motivos doa Sezlbaa MiDi$1ms de
Estado da Infia..Esuuuua e Econcmi• Fazeoda e PlaDejlmeniO. o
aoo<o projeto de lei que "Autoriza a Pelrolxú Qulmk:a s.A- fll.
TROQUISA, a participor - - de wviodedes de capi·
tais privodos 110 ED:o Quimi<:o do Norcleate. llllmado peloo Esta·
dos da Bahia. Sa-gjpe. Alaps. f'emamlsrooe Rio Gande do NOOe".
ll!asília, 26 de novembro de 1991.-F.Color
Nos tetmos do .,.;80

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 191, DE 2S DE NOVEMBRO
DE 1991, DOS SENHORES MJNIS1ROS DE ESTADO
DE INFRA·Es'IRUIURA E ECONOMIA. FAZENDA E

PLANEJAMENTO
ExceleuU"'imo Seohcr Plesi<leule da Replblica.
A Petrolds Química S.A.- PellDqUisa. . _ subsidilria

da PetnSieo 81'11Siiejro S.A. - Petrobris. lelldo po< objeto social ~
patticip1çio em soci<dode vinculada& u iDchlslriu qu!mic:a e petroquímica, vem se cmpeob•ndo pm. COilJOiidll' oa empre:eudim<ntoo DO ED:o Quimi<:o do Noodesle. c:anpreeodido peloo Esta·
dos da Bahia. Sergipe. Alagoos, Pemomtvoo O Rio Gande do
Nodc. bem COID> ... implaulaçio do P6lo l'<trocplmioo do Rio dp
Janeiro.
Aírm de assegmar. essa eqnsa o mçess&yjo srm de eflciêocia'GO d q•,iho de tal iDa:lmbéDcia. o"Plesicccute da Petrobris'trouxe à apeoeioçio do Minüt&io da lnfm.&tzutma. pom o
fim de eucaminb•fDI"!llto a Vossa ExceleDcia. projeto de lei que
calf= a - autorizaçio 1egiolaliva pom a Petroquisa par·
ticipar, ~te. de sociedades de eapilaiJ privados .......
poostveis pela implantaçio de projetas DO ED:o Qulmico do No<·
deste. No que diz respeito aos projetas
do P6lo J>etto.
quimico do Rio de Jmeiro tal autoõzaçio foi <Xl~WW!id• pela Lei
n•7.793,de4dejulhode 1989.
O carilerpricrlúio de que se ""'este a referida autoõzaçio
é evidenciado pelas seguiJites nziles:
a) a ==>!e importlneia do puqoe qulmioo o pell'OqUIJDi.
co para a economia do Nordeste levou. o Govemo Fcdeal a IIJlori.
zar a implan!açio ua "'giio de eenauis produl<lns de iDsumo< qu(..
micos. de serviços e de utilidades;
b) a viohilizaçlo oemômica dos inveotimeDtoo, ji lOaliza..
dos pela l'<trocpisa. ... inlia...au..... das,...,.;. de serviços e
de utilidades e nas novas eapKidades p:odutivas du ceotrais f(J['·
nocedo1'liS de insumos b6sicoo pom "' CODSUmidcres da segunda
gençio, depeode da urgente implantaçlo doa novos projeiOs que
complemeotam as referidas estruturas industriais no Notdcstc;.
o) a po1ticipiiÇio da.Petr<>qWsa emoovoo projetoo objetivad
• viabilizaçio e o fott•leeimento da empresa naeiooal. devendo a
referida putieipaçio
e leollpOária até • cõnsolidação 6uaneeir.l. do cmpoocndimento;
· d) a Pecroc,Iisa tem como objetivo social a ~em

inle-""

=-

sociodades viDalladas b iDchlslriu quimi<:as e pell'OqUfmicas;
e) a P<troquisa clispõe de gmçio própria de '"""""'· Dio
depeDdendo, pois, do Tesouro Nacioaal para a porticipação na
......,..vfaçio do; projelos do ED:o Quimi<:o do Noldeste e a sua
participaçio repeesottad filO< poporvlenoJte para a aee1czaçio da
coosolidoçio e do fodal<cimeDto da....,.,.,. iDdusttial ua ..po;
I) em face de sua COIKliçio de sociedade de C<XliiOIDia misla
e po< força do disposto DO III!. 37, iDciso XX. da Ceestiluiçio;'a
porticipoçio da l'<trocpisa em empresu de c:apilal privado depeo·
de de auiQ;izoçio legislativa.
Diante do exposto. laDOS a homo. de submeter a elevada
cmsi«knçço de Vossa Expolfnci• O referido projeto de lei.
Reopeitosameme, Joio Eduonlo Cerddra de Santãu.
MiDiSilO de Estado da !Dfta..&au- - Marclllo Marques Moreira. Ministro da F.<:oo"")ia, Fozeuda e PlaDejamenlo.
(À CowU.uão de AsJzmtos Eco7tÔ'IriU:os -lkci.são
T.....-.)

PROJETODELEIDOSENADON'41,DE1995
obrlga~rio o - " " Slst=a
unioo Tona
de Saúde pelo alaldhnento roallzado • _ .....

cloodeemp..... pltftdaadeserriçosdesoúde.

O Coasresso Naeiooaldeoreta:
Art. 1" As empresu de seguro-saúde e de mcdiciDa de giU·
po. bem como as _.n-as de ttaholho m6dico e ....,.lhadas.
oo CU!' de aten<linm<o a seus segurados oo heneliciários pelo Sislellla Unico de Saúde - SUS, ficam omgadas a ressait:ir ao SUS
ref=mes..,. serviços pestadoa.
Art. 2" Os parâmetros, vai<Rs e p-oc:eclimentos com que se
fad. este~ serio estabe1ccidos cm mguiamea.r.o.
Art.3°Estal..ei catra em vig«nadalade sua publicaçio.
. Art. 40 O Poder' Executivo rcplamtn'"'' esta Lei DO pmzo
de 9() (DOV<Dia) dias a «Dar da data de sua public:açio.
Art. s• R"""S'JSHC .. disposiçl5es em COD1Xtrio.

os-

Jllatlflc-çio
SeguDdo dado< da A"'"ioçio llnsileiea das Emp.esas de
Modlcina de Gtupo, c=a de 3S DDlhões de heasileiros são segura·
doa de planos de saúde. l1l&lltidoo po< e_.... privadas de segu-

ro,demodiciua degmpoe _.;.as-..._
Um llllmero sigDifi<:ativo de3les seguDdos utiliza.... ovea'!Jalmenle, de serviços públicoç de saúde, IIW!tidoa pelo SisiOma
Unicode Sal!de, sem&ms pessoole semressan::imcoto dos a~sros
deste •mctimrnto por pme dos seus segun.cb:es..
Esta siluaçio é espeeiahoente freqüeJte oo aten<limeJto a
CDUg&ciu. feilo, na maio< pule das
em serviços públicc:G,
DIDI vez. CJ!e sio palCOS 01 prmto:sooJOC:Om)S com a c:ompbidacle
1ea1ol6gica nquerlda. mantidos pela iniciativa privada. Nestas situações, aiDda que a remoçio do ~ para o serviço I"ÓPÓO
ou czocleuciado pela seguradora se faça 110$ dias subsoqdentes ao
acootecimem.o. a maior parte dos aJ.stos assistenC:iais ~m por
oonta do serviço do SUS, que- até o DIODICZ1!0- Dio é ressatcido
pela._ seguradora do doente.
Ainda que o número de segurados ou bcleflciários de planos privado& de .....u.Eucia i saúde atendidos na rede do SUS seja
teduzido em alguma n::giio ou venha a dimimlir no futuro. traia-se
de uma queslio de ....,.... ~ ..-se que as cxan'bui;ões sociais de 'TWMJ.adora e C1DJES1S suplememem sistemas ]Xivados de
saúde. 1111111 """""'"" em que oo recmsoo eoloc:ados Adisposiçio cb
poda públioo pom ..,. finalidade se l!l05IIliDl insuficieJtes. ao mesmo 1emp0 em que
Cllljll<Sa< vêm auferindo àiatls vukooos.
Por OU Iro lado. é espendo que ..... medida possa roclum os

••=

-las

gastos públicos com saódc.
A presente proposiçio é feila ~ intenção de ~ ~
busca de melba:es coodições de funcwoamento dos setVlÇOS publicos de saóde para o povo brasileiro.
Saladas Sessões. 8 de março de 1995.- Sezwlor L6do AJ.
c:iutara.
(À Comissãc de A.ssu•os Sociais -thci'liio tenrünatiN.)

I'ROJETO DE LEIDO SENADO N" 4Z,DE 1995
Dispõe sobre a aomcadatllna dos produtos far.
. . . - - e m sistema de ldtura pomo delldmtcs Yisuals.
O CoogmSo Nacioaaldecreb:
·
Art. 1c. Os produtos fmnacéuticos dêvcrio ter, Das embalagem. DOmCUClalma e prazo de validade em sistema de !e~ pora
def"Jcientes visuais.
··
Padglafo único. A qnanrjdade. em penintuaL de ~
gem. de cada produto c o sistema a ser adotado sedo detemlinados
por doemo do Presidente da República. obedecida 1 propciÇio do
total de delicientes visuais pa popOoçio basileim podeodo especülcor porregiõos.
Art. 2" A3 empresas euca=gadas da l'ft'duçio e da .,.,.,.._
cialmçlo de J?IOCÕl!Os farmoduticos l<1io o prazo de 1?0 (cento e
vime) dias pua ldaptat'embtl•gens ao disposto DeSta lei.
Art. 3" O DecrefD a que se refere o Padpfo único do
art. I" deveri. ser publicado até sessenta dias. da publicaçio desta
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lei.

.

Art. 4"E.sta lei etml em vigor na da1a de ma publicaçio. mvogadas as clisposiçiles_ em coattário.

Justilaçio
A ~ ao deficiente flsjco de qualquer foaua ~ uma
luta que a sociedade br.lsileira começa a enfrelllar com uma nova
visio da realidade. O cidadio é o homem côascio de suas rcsponsabilidades públicas iDdcpendeDte de sua. cmdíçlo física.
0 projeto objetiva que uas embala!l"l!S_ dos produtos fuma.
ciuticos venham a nomenclatura e o prazo de validade tamb&n em
sitetÜa de leitura pua def'Jcientes visuais, de IIIIDeim que estes
possam coaferir cada medica:mento ops instaa:es de au~
a.çiooo qwmdo.foam administmr a oolroS.
•
A qumtidade de embalageos com IJOI2ICDCialma pora delicientes fiCSli tcscrVOdo deliloiçio de IIOUII& illfcrior, dado que
não se dispõe ainda uo 8Dsil de um couso das pessoas portadons
de delicillncias -para se aferir as suas ~ ua populaçio.
~ao se exige portamo qoe ~ as c:mbalagens veabam com nomeações especificas, mas apenas uma~ a medida da qu.tlllidade de defiCientes visuais existeufes DO Pás.
Quanto ao sistema a ser adotado, embora nio se faça referência direta, evideDte que hi de ser o brailc, até que outro

a

veDba a alterá-lo, dai deixar na esfera menor c menos complexa
do decreto.
O pmzo de adaptação das empresas fam~acôuticas ~de 120
(cento e ville) dias, de formo que teoham temj>o bastanle pora produzir as novas embalagens.
Uma veru:o<e do projeto ~ a possibilidade de abenma de
empregos na. iDdástria flUIIl.IC&ttica e na iodústria gráflC& de apoio
para defiCienles visuais. ou pessoas esptrializadn que coabeçam
o sistema de leilur:a para deficientes.
Sala das Sessões. 6 de março de 1995.- RoD&!!Io Comba
Lima, Senador.
.
(À Comiss&> de AJ:runtos Sociais- Decisão TenninatiVa.)

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N" 43, DE U95
Pcnnlte a atllzaçiio de •r.Mimllç• (fax) pua
ftiadar aios p,........ah, pelas partes cnwtridu.

0 CoCIJ!1!"SO Naciooal decreto:
Art. 1". E permitida a utilizaçio de sislema de UllllSmisdo
de dados e imagens tipo fiw.simile (fax) oo outto, pam a prtti<:a de
aros processuais de qualquer ~e oo """""""- na fomJA deota
lei.

Art. 2". Nos aros sujeitos a prazo a utilizaçio do sistema de
tnnsmisüo de dados e imagens Dio pejldica o seu nnnpimmto,
dev...Jo os originais semu . . . _ emjlizo em até OS (cinco)
dias de sua o::ufnsiio.
Pmtpfo Wúco. Nos aros uio sujeiloo a prazo os onpw.
devetio ser entregues cm até S (cinco) dias de rccepçio do material tnmsmitido em juízo.
Art. 3". Os jlfzes poderiio pmti<:ar a1o< de suas competências à vista de tqnsmissões nlilizadas na founa desta lei, semprejoízo do displsto DO caput do artigo arerior.
Art. 4°. Quem fizer uso do recur.;o de tmlmJissão na fc.ma
desta lei seri, responsável pela qualidade do material -smitido e
s u a - ao ór8Jo jldiciário.
Art. s•. o dispooto nesta lei a1o obriga que .,. ~;>diciários <fispalham de equipamcuiDS pora teCCpÇio.
-Art. 6". Esta lei Clllm em vigor ua clara de sua pubücação,
revogadas as disposições
J~

A mcdemidade das fomJAS de oommicações implica ua absação dos DOVOS mcics pelos princ:3pús órgios do Estado pu.a
que possa 10iletir a talidade tecuológicL •
.
No~ se ~rem aos prec:eit05 do projetO em cume bi o mtetesse especifico em solver do pauto de vista do dileito positivo
um JÍmblema 'F se sul>-. aos tnõunais do país cada dia de forma mais acentuada.
o fax-símile como imtmmerto de ttansmissio de dados e
sua ca1Vcrsio em im:a3ens na n:cepçio, 6 uma~ que o poder público, e,p.ci•_., o judiciário, alo pode olvidar. ''No di·
v::r do Minislro Carlos Venoso. do Supn:mo Tribunal Federal,
"fortalecer o Poder Judiciário e dar-.IJ.e o:JI1Ctiçio de fimcioaalidadc
são metas que devem. ser peae,guidas pelo povo que quer XI' livre-." No que lai!ge .ao fax, o MiDisllO da Coltt Supmma acentuou:

''Peoso que o judiciúio deve ajustar..se aos DOVOS
tempos, adotando essas miquiDu mociemas de commicação que toma%io a atividade das partes e dos advoga·
dos mais fácil e DliCilOS tl2balbosa"

Algumas vezes uosszs mais altas Cortes de justiça tivenm
que apm:iar mat&ia que envolviam a validade de alas praticados
com a utilização da lransmissio via fax. As posições jnisprudenciais tfo. na maioria das vezes, poodcmdas embon pi1'CÇ8m resis-tir a ~ EulletantD um doo ..,.....,. msis apropriado pora
justificar este projeto é o r=Jltante do Agravo de Insttumento n°
!43.783 (R11 143/329) matado pelo Miuisuo Celso de Mello
oude a I"Tunna do SíF coucluiu que a ulilizaçlo de>lc modcmo
meio de transmissio "•..cooslitui matéria sujeita ao principio coostitucional da reserva absoluta da lei11•
COin. este pojeto que alcança o p:ocesso em todas as suas
vm:imtes, por natu=a oo espécie, pmeade-se pmencber ala<:uua
existeDte uo ceuário jmdico bnsileiro, sob o apelo do jldiciário e
_das partes. envolvidas em processos.
Sala das Sessl>eo, 6 de IDlllÇO de 1995.- RoD&!do Cuuha
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Lima, Senador.
·'

·

,_ Co

'

nia-1::::::::-t.:::.:::.-.~· .ustiça

~"-'·

e........_..

O SR.. PRESIDENTE (feola!io VIlela Filho)- Os projetos lidos: serão publicados e remetidcc 1s Comissões competentes.
Há omdores inscriros.
Concedo a polavra ao nobre Se1w1o< VaJm;r Campelo, por

permuta com o Senador Bernardo Calnl.
O SR.. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. I'Iommcia o seguintc discmso. Sem revisão do ondoc.) - Sr. Presidellle. St"s e
SIS. Senadores, hoje, no Dia iillemaciooai da Mllber. o PJ'B, atta·
vés da sua Lidemnça, e também por solicioaçio do..., Uder do
PP.~ Bemmlo Cabal, manifesta as merecidasbomeaagens
a todas as mulheres do aosso País c do :r:nuDdo. •
•
Sr. Prcsideote. vou lc:r um artigo publicado boje. DO Correio Brazilieme. D& coluna VISto. Lido e Ouvido do compaabeiro
e jomaiista Ari Omba:
.
''O mando ae"""" em b o - à mulher.
Todoa os povos do momdo reverenciam, hoje, a
figura da mulbcr. na esseocia da beleza de lUa vida. na
ruio de seu ser e na alegria :marc:ame de sua presença.
Até agcn. nio se sabe ao certo como ela surgiu. mas
sente-se que o Criador estava impirado quando lhe pôs

na Tona. Se verdade for, bendita a costela colhida de
Adão para lhe dar a vida e louvado seja o seu dom da
perpelllaÇio da eapócie.
•
Nossa homenagem 1 mu.Dle:r .que veio em. Maria.
trazendo ao mundo Jesus Cristo J*a salvar a humani~ade com seu exemplo. c Eva. a quem 0 pecado lhe DCgou
o direito ao paalso. SJo"" dois mais belos ""emplos de
mulher. ah!ftiizando ai.oda hoje sua pu:ticipeçio na so-

ciedade.

Louvores ;l mulhei-na ess&lcia de sua vida.~
Dbecendo sua posição. sem 'Jleta' ign•Jdacles exóticas
que dimimam a beleza da sua razio de ser.
À mulber. Da frwmopu:a do seu ~. Da beleza
das suas cmvas. na gcogmfu. da sua intimidade e na. altivez do seu esplrilo. Na bekza do..., mcioclnio, dividindo na
o respeito e o complllheirismo e. na cama.
multiplicando a intinlicilde e as cufcils. ...
.

mesa
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O SR. PRESIDENTE (feoiDDio Vilela Filho)- Concedo a
palavmaonobreSenadocCasildoMaldaDer.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.Prommcia o
_seguinte discurso. Sem revisio do omdor.) - Sr. Presidente,
Sezwlolos. esta tm1e, pua mim, é dife=le das demais. Eis que
aqui veubo pua fundameo.taJmente estrear a tribuna. Embora eu já
tenha porticipodo do Plemrio, em algumas intervenções, este é um
IIIOIIICDio muito marcante.
Tmgo algumas linhas básicas oom as quais p:e!endo atuar
nesta Casa, janto CXliD os notm:s Pa=, e alguns bolizarnentos do
que pretelldo ser no Senado Fedem!.
Como eu disse, embora eu já esteja caminhando na vida plblic& h.{ muitos anos, não deixa de ser emocionante e ,..,.....e
para um rOc:ém-ebegado a e<ta Casa este DlCIDlenlo. Confesso que
há dias eu aguardava que isto OCOII'CSse. Por isso. distribuí este
pronunciamento em vários tópicos. para deixar marcada a miDha

s...

estRia.
1. Apn:sentaçio e Saudaçio.
Ao longo de mais de 20 anos de vida plblic&, exercendo
mandatos desde Vereador até a hOillll de te< sido Govem.óc~ do
meu Estado•.Sanla Catarina. nnma ttajet6ria com duas particiJ)ações na Assembléia Legislativa catarineuse e uma ootra legislatura
na Câ:mam Fodeml. procurei pmtar minha cooduta pela paiCimôni&, pela cobmnça de resultados, pela orieu1açio e c:olaboraçio
<XliD ftleos Pares ou oolabomdores. Os ac1v=árioo pollticos !ralei
ca:n o ~o que a miDha civilidade exige.
Procedendo desta maneir.l, busquei sempre a coosttução de
camiohos para o progresso e o desenvolvimento da oossa gente e
da oossa tma. Desde o pequeno e querido Muoicípio de Modelo.
no grande oesle catarinense. onde iniciei inmha jomada política.
passando por todas as regiões de Santa Catarina, e é o que também
· desejopam este nosso .Bruil.
Aqui nesta Casa. Sr. Prcsldente e Srs. Senadores, en
queio mais.
Quero aqui cxperimeatar e tomar produtiva a convivência
com persa11JidacJes as mais. ~ que csre Bnsil já produziu.
Diante
meus pores tenho bu:mildade em IeCODhccei que miDha
ccotribuiçio pata os trabalhos que temos pela fmlte significa. apenas uma pequena fmçio DO somar6iio deste Plenário.
Olmprimento a cada um dos meus colegas com a certem de
que tmmm dentro de ..si a mesma. cJetetminaçlo, a mesma al:Dcga-·Çàõ c-a !:Q:sma. vontade de trilbar caminhos claros c seguros pa. o
8IasiL Estou orgulhoSo de poder trabalhar na companhia de ciciadãos lrasileiros que há anos e anos vém lutando pai> fa= de IIOSso País uma t.eaa de leSpeito i. coocliçJo humana. com gacmtias
indivi<mais e direitos sociais; uma tem de progresso, oom pujança
da aúvidade cc:ooamica c valorização da classe trabalbadot'a; c fazer do Brasil uma uaçlo respeitada. com a pr.ít.ica. da demoaacia
dentro de nossas froatcims e exercício da soberania. peuntc outros

aos

Eleve-se o exemplo da mulher qoe tmbdlba e tem·
na profiSSão a nzão da sua ..,.;c:tbri• dividindo com o
companheiro as responsabilidad dcmktica• Da muIher a quem a sociedade Degt:U oficialmeDte ooovivência
que o sentimento de amor lhe cletrrminra• e busca, na
treVa. a soluçao-pca ó seu Crcpcndimcmo.lmdo como
coosolo a alegria de mos vividos sem'OJil.flitos.. Da mulher que. abandoDada. seuc nos filhos a nzio de sua
existência e a eles se dedica para um futuro melhor. Da países.
mulher que sofre DO lar e Dll..d.6n DO espírito a altivez de
Lançando os olhos ao passado. vejo com satisfação que o
quem um dia fez uma opção da qual não pode fugir.
trabalho de todos n6s rendeu frutos importantes e duradoonqs.para
Da muiber ~e a sociedade anasta DOS caminbos a sociedade:
da infidelidade e o instinto aio ooosegu:e mipcdir o pe- RCCOII$UÍmos a dcmoc:racia em oossa Pátria;
cada e da mulher que Q:Umtém seú amor e solidariodade
- In.wguramos uma oova etapa da cidadania com a edição
através dos <empos. n& doença e na sadde, na alegria e daConstibúçiode 1988;

na dor. viveDdo e convivendo com o destino que Deus
e que ela respeita.
Fellies sio as mulheres "'e genm e pezpetuam a
espécie. que carregam Iio venl:lt:i a eXp!aSio do amor e
do cariilbo e sentem na dor do parto a gmtiflCI.Çio pelo
privilégio da reprodução."
Muito obrigado, Sr. Presidente.
traçoo

- E as se:m.eotes que plantamos ao lc:ogo desse pedodo.

fla:escem com o dcseuv••lvimeoto positivo que estamos vivendo.
- Deseuvolvime.nlo incompleto, 6 bom frisar, nao pode satisfa:zu. pois coo.vive com cenários ainda descottinados peJa classe
política btasileira. mas que. lenho certeza, serão obpo de nossa
luta comum neste plenário.
2. Os velhos demf"JOS.
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Demo dos velbos desaf'IOS. Sr. Pm;idenre. Sts. Senadotes
temos algum, pela freD!e, que sio tcnlado<cs para todos nós. TcIlho=- de que cada um de V. Ex'> t&n deDtro de si motivaçk>
maior que a ~ de um Brasil generoso pua. os seus filhos.
Nossa pauta de ciuestaes fimdammtais II2Z em si problemas que
me ~""""'""""' de loqa dala. au; hoje Dio soluciouados. Palavras
de Oldem c myúv!icaçõc< que habilam nossos discunos.scm que
soluç3es defiDitivas sejam COCArtrwlaS'
- Salmo digno para os IIaballiadorcs;
- EduCIÇio de qualidade para nossas criauças;
-Um si>toma de saúde capaz e cficiclllo. Dio apenas para
CUIU doençu DIIS modemo c deiiiOC!itico para a!Uar preventiva·

-

-Moeda fotte;
- EcoaOmia estivei c livte do IUOIISttO devOOidor, que 6 a

inflaçio;

- Regras claras e duradouras que estimulem o

JlleDO e a ccmpctitividado da livre iniciativa;

~volvi

..

- Polltias ~que livtemos agrialllO<O$ do sufoco
fiDmceimemquevivem.
Todoo aabc:mosquesilo vdhasas questões.
Podemos mesmo dizer que fa20111 a rotina da dis<ussio c
do clcllé pclllico bnsiloiro. Actedito que é chegada a luxa de ftt·
DW'DOV& icJentidede pua esta Casa. Devemos ter como meta colocara 1em10 esta pouta ~e 1an1a infelicidade I1U a milhões de bra·

silcm>s.
3.0s ...... desotloo.
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troccdeDdo à Idade Média. em que os mais pobres, na Inglaten'a.
por exemplo, ~biam dinheiro para adquirir os produte» que os
livrassem apenas da misenbilidade absobua.
Defendo que ~mos ao conc:eito de cesta básica o direito aos bens culnttais de natureza. simbólica. Hoje. eles. se apn:sentam como fundamemais para o exerCício da cidadania
Nio ~ estar vivo pam ser cidadão, Sr. PJ:esideme. Srs.
Scnadcxos. E pm:iso ter acesso 1 eduCação, ao mcreadc da infor·
mação e da wltura.
Teoho certeza de que che,gm::mos a. essas mudanças no c:oo.ceito de cesta bisica...
Espero, assim, COilttibtir para a modemizaçio do debato DO
eampe social DO BDISiL
O Sr. Osmar Dias- Pennite-me V. Ex... um aparte. nobre
SenadcxCuüdoMaldanel7
O SR. CASILDO MALDANER - Cem muita hema, Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias - Participor do disauso de V. Ex", dizendo que CODCOtdo plnr•JIY'11"' com o caoc::eito sobre u c:oodições de nulriçlo da nossa popliação. Essas c:oadiçOes Dio se defi-

nem -apeoaS em relaçlo ao acesso ao alimeDto ou à possibilidade
que cada familia tem de COIJI!'I'1' e coosumir comida. Essa defmi·
çio .S muito mais compleu., pcxque se envolve a questio da educaçio, da saúde, da D10illdia e do ,._.,.."' básico que eada ci·
cbdio t<:m i. sua disposição. Associo-me il.s palavras de V. Ex" e
apovcito este momento pam levar ao coohecime:ato do.Pienmo
que nOssos Estados- Santa Catarina e Parani- estio mobilizados

Ao lado das velhas qu...XS, chegando para se somar, to· na -eira en1re Bamlcio c Dionlsio Cetqueira. onde pcc~u.,_
mos os p;oblemas cazactoristioos dessa fase de modemi•aç"' e in· rumis protestam c:cutra o tmameDto desatencioso que vem ~
ternecjmalinçlo da econcmia brasileiia. O mundo do trahalbo
bendo do Govemo. A sinJaçio. se oeuhuma medida for tomada.lcvive uma vm:ladeir& reyoloção.. . ·
vatá à insolv&lcia milhares de pequenos procm"'- do sul do Pais
A. flexjhJlidlde dos caltratos de t:rabalbos DaS ealegczias de ·e, c:om certcta. de outras tqiões. Os- prcx1utores de milho não sualta "'!""'i•livçio pra1icamenle abolindo. de - - ~ a importaçlo, que oc:asioDou a queda do peaço da saca para
lho. Taceiriz.u~ a plavradc ordem. Os mmlhacL=.res desse scg- 4 reais. Om.. o própio Govemo, ao estabd,...,. o peço mínimo de
memo sio obrigados a oe foonalizar ccmo pessoos juDdiou indi- 6 ,.;, c 32 c:cntavos, reconhece que este t o custo de procmçio.
viduais. Vttam IftSIIIdo= de serviços
sio apenas Pior~ isso, é o falo de que,~ a inflaçlo desse peno.
do, chegamnos a um aisto. de produçio de 7 ,.;, e 90 cemavoo
pm:eims tanpoários, semqualquervinallo cmpeegatlcio.
Eaquamo isso, os proeessos rob6licos de infoo:málica tEm por saca. A Aigellina e o Pamguai estão maMando para d milha·
sua JftSeDÇA Cada vez mais intmsi.ficad• nos postos antes ocupa- res de toneladas de milho. exatameite nesse momemo. em que codos pelos...........,. do opeauiado incllsttialc de serviços. São fc- IbeiDos a uossa safra c a estan::liOIS eomercializando~ Aproveito o
que """"" implicaç&s profundas na área dos. mmtos · - para pedir o apoio de v. &·-já que"" ..,.,.,. Eslados ...
tão seodo seritmenie petados- uo sentido de que seja ~.
sociais, principr- os prcvidcociirios
Toda ess.s inovações que aos c:hepm sob o DOIDC de pós- jnnta:meote cOmigo. de nquc:riuxmto que solicita iDvestígaçlo da
""""nidade proc:;.am..,.. cuidadas para que Dio vcobam signifi· origem desses procmtos. Tellho quase = - de que estio sendo
caro-_., da classe ltabolhadon.
subsidiados na origem. Portanlo. o Govemo bmsi1eiro deve esca4.Ceslollislca
hcleecr aliquotas de protoção do p;tlduto nacional para evitar a inNesse pcxto, abordo o novo conceito de cesta básica, luta solvência dos produtores e o desempiego. OJmprimento-o e Ieiteque tc:Db.o pregado chmm.te a caDJPIIIha eleiknl DO meu Estado.
ro meu pedido de apoio. também cm R:lação aos demais SIS. SenaO novo cooc:eito de cesta. básica. a meu ver. nio se pode re- ckfts. ao mquerimento que vou encaminhar à Mesa. Mlito obrigasumir tio-somente no fei.Jo e oo moz. Dão pode apems dar con- do.
dições i. pessoa hmnana de viver biologicameote.
O SR. CASILDO MALDANER - Recollo, cem mui1a
Sr. Presidcnto, Sts. Senada<o, dianto da modemização da hoara, Senaclo< Osmar Dias. as palavras de V. &•, c c:oaamgo
economia ptr:cisamos atualizar t.amb&n nossos CODCCitDS. Quero com a pmxupa.çiO que V. Ex" levanta em rdaçlo a ess& demanda
trazer ao debare neste plenúio, repito. o novo signifado pa13 o c aos nossos produtores em Santa Catarina e DO Paraná. plncipalCCDCCito de cesta h'sica. Temos visto todõ um discurso públioo meme dessa área. que sofrem muito. Desde já. conte com o nosso
apJio uessa-caminhada.
que. em última. análise,. coasidera as classes sociais merioS-favmecidas apenas oa sua c:oodição biológica. C.Sta básica DO Brasil 6
Aproveito a ocasião pua saudar os Deputados que aqui es-siDilnimo de mçio.
tão, principalmento os de Santa CatarinL Vejo aqui oo Deputados
Por isso, nio podemos mais C(llllpadUar com essa visão Luiz Henrique da Silveira, P=idente do meu Panido; Edison AD·
teckJciooista c diseriminatOOa. Ptocisamo< iD<:o<pomr ao conoeito drino, Coo<tlenador da oossa Bancada catariDcnsc; tambEm.peestide oesta Nsica o direi!o ao lazer, à =a póp!ia.l cuintta, i infor- giando esto Plenúio, o ea-Dep1tado Edson de Oliveira e Rivaldo
maçio. C.Sta b6sica nJo pode ser apeoas sinônimo de subsistência Macari.
vegetativa. Ao promover o cooceito que hoje vigota, estamos reContinuando. Sr. Presidente. defendo que incorporemos ao

oas-
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conceito de cesta básica o direito aos bens aJlturais de natureza o papel neste processo. Temos que ser o farol que vai sinalizar o
simb6lica. Hoje eles se apteSeDtam como fimdamentais pam ç novo porto seguro do Brasil neste seu redescobrimento.
exerclcio da cidadania. Não basta estar vivo para ser cidadio, E
De miDha parte prego a refonna do Estado. Digo ísto por
preciso ter acesso i. cduc:açio, ao mercado da informaçlio e da cul- experieucia fundada. c não por meia ccnvicção gerada pelo debate
tura. como disse antes. Teubo certeza que chegaremos a ebS mu- em tomo do assunto. Em absoluto! Tive a boma de govcmar Santa
danças no CODceito de cesta básica. Espero assim. contribuir para a Catarina e pude seutir na pele as difiCUldades de se gerir a máquimodemtzação do debate no campo social DO Bnsil.
na estatal. O superdimeosionametto de algumas áreas, o anacro.
Poc isso. Sr. Presidente, ellllo DO p6s--moclemo, como se diz nismo de oulms., os vfcios corpor:ati.vistas e a absoluta carência ou
hoje.
inefJCi&lcia de alguns selO!eS dizem que somente um pwcesso ciPara O encammbamenfo das questões DO campo das llivida- ní:rgico pode uazcr vida oova a este crganismo.
des e<:oo.6mic:as, temos que ter SCDJ(I'e em meu1e que a velocidade
Duraute qualro mandatos f1SC31izeí o Executivo na condição
dos capitais ganhou o tempo da instantanejdlde e todo O espiÇO do de Deputado Fedeial, Deputado Estadual e Vereador. Awei. porplaneta para se movimentar. O c:apital tem essa instantJneidade, tanto~ corao exewtivo, como critico e como fiscal do poder públiem todos os sentidos. A tccDologia de rommnçio bouária per· co. Em funçio de todas essas atividades. concordo e partilho da
m.ite que. em poocos segundos. um capital apbcado oum cootineo- :KUia de coneções profuodas na configuração estataL
te seja: transferido a ootro em busca de :rentabiJ.idadc superi«. &ta
Defendo uma reeDgC!lbaria -já que é a expres-sãOOC hoje-segunda parada Dio signil"JC& pouso. t opeuas um CSÜf!iO .momeo· do Eslado Brasileiro, O que não significa de maneira alguma contânoo da coaida intemacioDal do dinheiro.
cordar com teses aveniUJ'CÍr.IS que pregam sua quase extinção. ou
Os cuidados c:om getfacia do Estado, a Odiçio de ,.,.,... e teses que o ~am apei11$ pua dar apa11$ncia de legalidade a
a apli<:açio de polfticas OOOli&Dicas precisam sec c:ada vez maio- pmticas regidas por ideologias que não contemplam os direitos sores. Sobreviver DCSte cenário sigDifiça criar !DfNmpoos e coadi- ciais e os intçresses difusos de toda comm.idade. Não.
ções que pricri=n a competitividade de DOSSU empoosas. a qualiHoje temos um Eslado deformado em muitos setores. Inefi<hde de DOSSOS p:odutos e a O$labilidadc instituciooaJ. Qmlqllcr ciente em múltiplas ações. I:w:bado em seu cmpo fimcioual e verdeslize ou sintcma de ab.lo no cquilfbrio ec:cr1bmico 1a11 reações: dadeirammte incapu de cumprir algumas de suas obrigações
instantâneas ~ mm:ados de capitais. Anos e anos de iDvestimen- coastitucioaais.
to podem simplcsmcntc migrar ao simples commdo de uma senha
Mas. precisamos olhar também nossa hist6ria e ver o papCl
elctr6nica. Este tum filme em tempo...U. que·esumo. agom mes- de inckltor DO desenvolvimemo que, em muitos estágios. ele repre-mo a assisti-lo em países muito próximos ao ~
seotou. Estamos, de fato, diao1e de verdadeiros dilemas.
6. Novo papel do Scuado
PxeciSamos ter comgem e respcns.abilidade ao mesmo tcmEm relação a esse tema. cfiria :oesse manenro qual o novo po pua docidir quais as reformas urgentes que o Brasil precisa
popel do SeDado, Sr. Presidente, St's e Sls. Scnaclo=.
pca continuar avmçando. Seí que oa defiliição destas reformas
p.,. eafrontar ó problema Iüstóric:i> da falia de politicas ·.vamos e.Wmur fcxças poderosas. Lobbies muitas vezes calçados
cconômicas petmaDCDl.eS, defeado que esta Casa tenha voz ativa no díiJheiro póbliro vio nos acossar. Não poc:iemmos ceder nem ao
ua def'mição das polfticas DlliClO que fOEIIWila dirdriz do desenc:::apOn.tivismo imobilista e muito menos ao canto de sereia neolivolvimento ecooômico bmsileim. Cada um de D6s tem o dever de beral qze tamo tem enfeitiçado oJhos e ouvidos mundo afom.
zepresentar dignamente a base teaitorial que nos coafiou o mmdaA fal&cia das ecooomias ccma.l.izadas é prova iirefutável
to. Mas temos, todos, uma missão de maior envergaWn. qoe 6 a do Estailo pleuipoteociário. No poJo oposto. o Jaisoez faire, que a
de participar da fommlação dos destinos ll!lciQuais.
tudo desregulamenta. promove verdadeiras iniqilidades sociais.
. li. particularidade de seunos pcrtadores de 1II&Ddalcs com 8
N6s aqui. Seuado<es eleitos pela volllade popular. e c:om
anos de chmlçio implica em ~ coostimcioaois di- funções COIISiiluciotWs clema=das, nem em hipótese poderlamos
fetenciadas. Além das :rubric:u que a Coo•ihliçio DOS especiia.. coo.tcmplar a ahemali'!• de submi,ssio à "mão invisível" do mexcaprecisamo"s awar politicmlentc e com decido DA criaçio Oc estta- do. Neste caso, sob o império da ''mão invisível", seriamos àpenas
tégias de Joogo amo. que somente n6s podetanos fiscaJizu a sua mariooeles de um esp'etáculo de roteiro indefmido, vagaodo ao saimplemeutaçio c:om a persistêDcia e penevermça que uosao·man- be< das oodas do metcodo e aJRSelltando para uma platiia de cadato petmite.
tatônicos.. Seria o mesmo CJie renunciar às instituições.
A posmlação que ti>go aos membros desla Casa t que o SeOs caminhos pa13 o fonalecim.ento da nossa ecooomia e do
nado tr.u:e os parâmetros necessários para o desenvolvimeuto ero- nosso desenvolvimento social passat11 pela defmição de ,.gm ela·
nômico c social. Pmcisamos ser um II1CO!'llCbno estável e seguro m c estáveis. Regras que pcmlitam. por um lado. o fiOieSCimeolO
para que o Bxasil aesça com seguamça.
da livm iniciativa getadon. de empregos c riquezas, e de outro. a
7. Reformas CoostltucioD.Iis
moralizaçio c a n:dermiçio de serviços públicos fundamenlais
Sr. Presidente~ outa questio em J*~la, e ~c sobm ela o para o bem-eslar dos brasileiros.
Bzasil tem expecr.a.tivas. slo as tt:fOIIIliS ccastitucioaais.
Tenho certeza de que este Plenário sabed indicar os horiEsUmos hoje diaote de profundas mudanças <Xli!Stitucio- zontes coostitucionaii para que teDbamos um mercado ativo. Um
nais. Flexibiliza; mooopólios do Estado; abrir mexcados i compe- mercado livre para crescer, e com capacidade para produzir. comtitividade Ítllemacional; tefonna fisoal; quebtar cadeias histlJricas petir e se destacar nestes anos de intemacionalização econômica.
de C0Ip013f.ivismo e redcfmir as regras da Previdêocia Social são
Da mesma forma saberemos moldar um Estado eficaz. Um
decisões que confrontam verdadeiros dogmas vigentes ~e dé- Estado que !ODha capacidade para gar.antir, normalizar e fJSCalizar
cadas nesta Nação. """' """"""" ..... esqlcm&S • mldia ji p:odu- o gmxie e produtivo metcado que ainda temos por realizar.
ziu tótulos par. os quais [emos de estar atemos. Precisamos ser
Nossa modemi7:ação passa também pela coasttução de um
cautelosos pam Dio cair cm rncHaUdades simpll:rias de ser CC"1tra novo pa.cto fcdcmtivo.. Os limites de direitos e deveres enue a
ou a favor das refOIDJ&S. Não simple.smette coatm. ou a favcr. •
Uniio, os Estadas e Muu.icipios também são objeto de trabalho
O Senado há de ser o f6mm que vai dar a medida exata da desta Casa. PlecisalllOS de novas tegtas paril distribuição da receita
extensão e imensidadé rlestas mudanças. Tenho claro que é nosso provenicme da açiio fJSCalista.

Março de 1995

ANAISDOSENADOFEDERAL

O SR. PRESIDENTE (l'eolonlo Vdda F"dbo)- A Presid&!cia c:ot1lDDic:a 110 Sellado< CasiJdo MaJdmer CJIC O l<mpO de V.
Ex" C$1.1. esgotado.
O SR. CASILDO MALDANER -Sr. i'l<sÍdcllte, apelo a
V. Ex-. uma vez qoe DO início dos trabalhos a Casa e~tava sem
san. já que estamos na q,oc. em que a po1lMa "fkruõilizaçio"
elti na moda. quem sabe. uma flj,xibitiuçiodo Regimento
o SR. PRESIDENTE (I'COiollÍO Vilela Filho)- Podma a
v. Ex" que JllOCUl'U"' .... sucinto, a Mesa iDfcaDa que tcIDO$lÚDda 16 ondores DlscDioo. com uma pout& DIIÜID .....,.. da
OnlcmdoDia.
O SR. CASILilO MALDANER - s~ Pl<sÍdcllte, as l"""m'çõc< de V.Bx'
No oitavo item deste DOISSO prntsuri•mmtotrataria do pánclpio federativo dos Eolados. Clldc estaria analisaDdo aiaum _..
tos do meu Estado,Smla catarina.
O SR. ESPEíllDIÃO AMIN -~ ~JIOÇ!)a poJa·
vm pela ordem.
,
,.
O SR. PRESIDENTE (l'coiDCio Vücla F"dbo)- Tese V.
Ex" a polavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR...SC. Pela ordem.)- s~
PlosidcDie, já CJIC O Jl<liR ScDad<r Casildo MaJdaDer- fm:lldo
..., FÓJI1CÍ1'0 ctisauso DeSta Casa. em 1101110 da Fcdcaoçio - taJn.
b&n estou Dlscrito -. piaria que V. Ex' c:cmidcnsac apaw IS
Üls<:ritos, po;. abro mio do meu t<mpo paa S.Ex"
O SR. CASILilO MALDANER- ~ ao Senado<
Esperi<tiio Amm por termo ocdido o,.. t<mpo.
AJrolo algum destaques. pofaiCiais tep: cr•dm par SIJll&
Ca!ariDa no cootcxiD tw:icoa1, uma du pãmeãu pololDcias na
porticipoçio federal, c daquilo que tem =bido de volta. Embc:n
Wslam lutas acimdas em Smla CatariDa, faço uma milire de que
devemos dcDw' de lado aquclaa c:cdcodas pa.tidárias c ~"""~='
mos. ncsta Casa, 1'CUIIÍr focçu paa. ;me.. fazamco com CJIC
mais o nosso Estado, pelo ot'llltexto que hoje~ eor:diuue a
brilhar. O crcacimcniD de S.... Catarina. sem dúvM!a aJ&uma, IÔg·
nificad talllbEm. o crcacimcniD do BzuiL
s~ Pl<sÍdcllte, também faço u m a - do que~
Smla Ca!ariDa DO cootcxiD do MERCOSUI.Jiu J!dDdcs lOMDdicaçijcs, como' BR 101, a BR 282, du pJ>IIcs lutas _.mü..
cas que IDclos DÓ$, do f6alm
estamoo dcfemdcudo.
Como exp-essei anteriot:meutc, c:oasidero fundamer«al a UDidldc
da uossa Bancada- assim como o é pua os demais EstadOs.
Fmalmente, puso ~ d6cimo item. qoc se tia!& de aJsuns
agra:Jocimcmos especiais. Agadcço a V. Ex", o temi teve oo m-,Ç<IIOII1Cille. Sr. l'lmdccte. aio toodo lido todo o meu pr<lllUDCÍI.·
memo. solicito a V. && que de,......ine l Taqaigt:úia fo!..Jo coas-

c:e..._,.,

tal' na íntegra.

-

·o SR. PRESIDENTE (l'eolonlo Vilela F"dbo)- A Presi-

d&!cia aca1a a soticitaçio de V. Éx'.
O SR. CASILilO MALDANER- ADies de darporeocerprommciamcnto, Sr. P=ideue, CJIClO aqu; pmatar ,.;.
rado nha. homenagem a todos aqueles que pusamm por esta tribuna em
defesa. de Santa Calarina. Faço-o com muita humildade e c:c.m
muitahoma.

""-Costa

Desde José da Silva Mafra, Jcsumo
c Alliodo l>=mguolli, OS trb pjmcnos Sellado10a catarineoses DO tempo do Império: Raulioo Hom, EslcvC$ • Luis Deq:frlno,
!lOSOOO ~ primcÍmS ~ do pedodo topUblicano, alé NeJ.
""'Wcdclãn c Dire<u Camcúo, os
do povo
catarinense a deixar esta Casa.
Desejo, ;gn•Jmente, saudar os Senadores FAp"ridiioAmin c
Vdson Kleimltring, cojcgas de rcpt<S<Dtaçio do meu Estado ncsta
Casa.

úliDDos-

!53

~ pua
OS rcpt<S<Dtanl<s da C§uwa dos Ilopltados, CJIC aquÍ <S·

Neste """""""'· aproveilo paa fazer um
uudu

lio; o l'lesideDic do PatUdo. LWz Hem;quc da SilvcDa, o Iloplta·
do Ecfism ADdrino. o Ilopllado RMldo Macarl, Edson de OHveiza. o uosso Vxe-Govemador, Jos6 Augusto lidse. e os demais
VÍÚiaDies. É com umi!a honra. Sr. l'l<sÍdcllte, que faço este reg;..
tm.
A IDclos cleo. o apdccimealo pela lloa cm defcaa de nossa
geole, e o meu ~wüaao de boorar com cligzúdadc a oonfWIÇ&
depoailada namDiba pcssoo.
Agradeço com siJYTrid•de o esdluulo. a eolaboraçio siJlce.
u. e des'P'úmad• que m:ebi. de todos, em especial dos meus dois
sup1cur<a Jmte mmdaro, los.! HalliCJic Camcúo de Loyola. lidcr
cmptgjtújo e ~ na cidade de Joinville. tem do PRsi~
dcolc LuU: Henrique da SilvcDa, c O<tiD6ia Rubúú Marchetti, pro. fessoa e líder social em BbJDJeom•.
A todol os meus amigCII e familiazu quero agradecer na
- d e meu pei Al>d!ou MaldaDer. Picacào na mÍsdo de desboavar e povoor a rqpio Oeste de SaDia Catarina, DOS deu lições
de c:adle<c C<>lldula que 116 bojo p111tamnossa vida.
Vagens a cavalo, Seoldor Irls Rezeude, e luz de calldeciro
podcm-IWI6daoulitm11Uapaamútos de V.Bx's.Mas
fomm elemcotos do meu cotidWio 116 "" vmte anos de Miado,
quaodo, cofim, chegou a euerg;. clé<rioa ~ dislrito de Lmha Saiote, eso CJIC mDiba famllia u:sictia, em mmlu. qucrM1a cidade de ModQo, duada DO oeste c:a1ariccDsc, perto da -CÓlL c:omaArgenlÚIL

• Da<plcla q,oc. IDgO 116 hoje O eopiriiD desboavad<r e mcoafomw!o daCJiclcs que sabem que aist= novos c melhores
podlOeo de quaHdadc de vida._, alcançados.
A coadiçio de Sellado< <ÜZ que a DÜDba família iDcotpo. rada de hoje é SaDia CatariDa c o Bmil. É pela melhoria da
quafulade de vÍda de I<Xla esta jp2llde faDÜH& que quero tr.obalhar ~com afiDco e dedicação. homando eom suor e trabalhe
cada olhar de esperança com que eu auzei nesta longa jornada
de vúla pllblica.
Ea o que tinha a cfizcr, Sr. Presidenlc.

MIJ!Io obtigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CASTUJO MAIDANER EJI,ÇEQ PRONUNCIAMENTO:

f: nosso- dCver: eucõnlmr o poalO de ~ilíbrio ·em que a Uoiio. os estados e os municipios !eDbam c.mtempl•das as suas
uccessiciedes. E temos que .fazer isao sem panovcr distorções que
levem à pm;çio pelo <'dn!Jl!1dnnen!o fillaDcciro ou pelo coo1isco
da~ deCJI<mqucrCJIC acjo.
11. Defesa de SaDia catariaa
Neste porticular, Senbar ~e Senbores Senado=,
tmso o depoi.mcukJ. siDcem de uni estado que vive um }XOCeSSO
hlst6rico de ext=io fiscal promovido pelo Govemo Fcdcral. Santa Catarina tan sido um vezdadeiro fiD:J.o pt6digo pua a União. Em
1994, por exemplo, nossa ativMiadc ec:onômic:a gerou uma das prlmcüu ..,.......çõcs de ÍIDJX>SIOO fcdclaÍS ..... pois. E, na COillr.lparlida.zecebem s de volta çenas 11% do que mand•I!JO!t pam os
coC= fcdcDÍS. Temos ai um caso de filho próctigo c de mãe desDilUrtda.
situação
c absurda. e que precisa ser revista

u..-

·m)lsta

imediM'TW'1lle.
Temos em Santa CatariDa demandas pendentes há muito
cem o Govemo Fedc:nL &tradu que nuoc:a se ooncluem. Setvi.
ços NbJicos Fodetais de nalllreZa esteDcia1 que simplesmeme ine-

xislem. e projetas e p:• cessas que nunca saem do papeL
N6s calariueovs estamos camados dcs1a hmnilhação scqíleDciada. llw:mte décadas alio obrigados cm SÍIWÇÕCS de emer-
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. DesejO. iguulmcnte. saudar os se!llldotes Esperidião Amin e
géncia a boncar etapas e olns fe&mis oom IOCUISOS do tcsooro
esr;uluaL Mas <=os caJSCiôaciA de nio poder tealizlr sozinhos as WJ!soo Kleillumhing. colegas de ~ do lUCU Estado
grandes obras fundamentais pua DOSSO desenvolvimento. Nossas nesta Casa.
estiadas fedemis estio velhas e desgastad•s. Nio suportam mais o
A todo eles o agradecimenco pela hlta em defesa de nossa
lrifego a que estio sutmct:idas,. c hoje sio um entrave pma o a=- gente, e o meu coii!p'001ÍS$0 de homar com dignKJade a c:oufumça
cimeulo da capocid•de industrial instalada. A fi'OC'Uiodode ~ tama- cleposilada Da minhanha que todos os ...mores puderam assistir o iso!mv:nlo !O!al de
Agmdeço com sinceridade o estfmulo, a colabotaçio sinceDO$.$CIS acessos pelas BR 101 c 376 com chuvas deste verio.
m e desapeix.OD&da que mccbi dos meus dois sup"lentcs neste manNossa regiio Oeste alo! hoje espem sua integmçio definitiva dato, J~ Hemi"'e CanM:ito de Loyola. líder COD:III!iürio e emcan acooclusiod& BR 282-·No li!oraL a cilpücaçio da BR 101 é presarial "" cidade de Joinville e Odinéia Rubini Matt:helli. prouma necessidade tão dmuitica que pOde ser medida diariamente fessom e líder social em Blumerum.
em IIÍJDcro de mortos por acideues DO trecho catarinmv.dlquela
A todos os meus amigas e fa:miliazes quero apdecer na
rodovia. O Sul do &lado espera llé hoje os n>CUnOO para suare- pessoa de meu poi. Andreas Maklancr. Pioneiro"" missão de clesbn.var e povoor a regiio Oeste de Sama Calarina. DOS deu lições
cupeDÇio ambieDlaL
A cidade de. Joinville, na n:giio Notte. clama por investi- de cmtere coodu!a que até hoje pautam nossa vid&.
Vzageos a cavalo e luz de c:mdeciro podem pm:ccr história
memos urgentes em V!'e'mento bisico. O Vale do Itajlf aiDda mquer a oooclusio de olns de cootençio CCil!m o -.das en- ou litembJra pam muilo5 de vossas excelêocias. Mas foram elememos do meu cotidiano .u; os 20 anos de idade. qlla!ldo enfun
chentes.
.
..
Como os senhon:s se!llldotes podem pett:eber. sio toivindi- chegou a eD<I8Í4 elé!rica ao disttilo de Linha Salete. em que micaçõcs de infta-estrulula bisicL Sem ...... olns • capocidacle pro- Ilha família residia.
dutiva tem dificuldade para se expmlir. A qualidade de vida dos
Doquola época l!ago aié boje o espírito desbmvado< e in~riCa c:owpamlida. E. em. aJs:tms cuoc. a própria. vida
coafODDaào dacplclea cpc___~bcm .que existem novos _c ~
podroes de qualidade de vida a sen:m alcançados.
estáemjogo.
A coodiçlo de seuador diz que_ a minha família incorporada
'-Ualdadedaboac:ada
Resptat: a dignidade fecle.raliva de Santa Calatina ~ priori- de hoje é Santa Calatina e o BmsiL E pela melhoria da qu'llidade
dade assumida pennte a commidade catarioense. Nesta Casa ~i de. vida de toda""" grande familia que ~= 1!3ball)ar
aruico
um defensor incansável dos in~etesses de Santa Catarina jumo ao e d«!ic:!çio. Hoorando can suor e ltllbalho cada olhar de esperanGovemo FeclenL Neste sentido. propugoo ~ mUdacle aa açio de ça quê ou ""'"'; nesta looga jomada de. vida pública.
pleitos c reivindicações com os demais rcpmseotantes de meu esMuito obrigado. - Casildo Maldaner. 5enador- PMDB!adoaestaCasa.
.
se
Somos há muito adv=úios polllic:os. A bipolarizaçio da
Dumnte o discwso do Sr. Casildo Maldanu. o
cüSp.ra portidma ~e-;.,.,.., ,.; afmtila nas eleiçiles ~Santa CaSr.·Teotônio Vilela Füiw, ]<> Vice-Preside,.e. deixa ca·
la!iDa nos cooduzirun a c:oafrootos acimdos. Quem que DCSia
tkira tia presidência, qlll! é ocupada ~lo Sr. José Sarcasa a mesma força que. tivemos pm. nos: enfielUr em balaD:Jas
ney, Presitlenu.
memor•veis seja trmsfOIJDida em hna COIWm. peJas causas c:atarinemcs: juDIO ao Govemo Fcdcml. A mesma inteDçio· apresento aos
<!SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Gostaria de CO!mJDimemlms d& boncada catarineuse ua Cimata FeclenL
car à Casa que. em virtude de uma. falha do nosso sistema elétrico,
Ed mais do que na hora de tam.inaJ:. com esta mfmclável a llOS$I. sessio foi iniciada can atraso; desta maDeÍra,. não estamos
~em que pedimos o que aos é de direito. e mcebeDXIS ape- pocleDdo .,_;,- o Regimento. ~e detemtina que às !Sh30miu
nas promessas em iroc:a..
seja itUeiada a Otdem do Dia. que começar.\ exatamente às
O Bruil pm:isa tomar CXliiScietK:ia de que Sama Calatina é 1SbS2min.
pena pmõipal para o MercoouL E. JDJito mais que um caDa! de liOlOCedo a polovm à oobno Senadom Júnia Marise. que disgaçlo com o Cale SuL 6 um eslldo cpe vem atwmdo de 1DIDeira põede20minu!oo.
exemplar no inraclmbio COIIIercial flexibilizado pelo """""' in!erA SRA. JÚNlA MARISE (PDT - MG. Ptonuncia o seaacionaL A integmçio da economia atarineose 10 esprilo do guinte discmso.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. constitui
Men:osul é !O!al. Nossas ~ttiasji ins!alanm müdades de boje. 8 de março. o Dia lntemaciooal da M.dher. um momeDto JXi.M
produção e distnõuiçio"" ~'!'>&·por exemplo. E a Fedetaçio vilegWio poua n6s todos. mulheres e hcmens. n:fletitmos SOO.. o
das iD<Iú.mias Çatarin<mes cle.senvolve progmuas perliiiD<D!es de papel ~e incumbe ii mulher desempellhar. quer no ambiente pripromoção de nossos prodo1os para os püses 4J.IC fcxmmn o novo · vado doo lares. quer no espaço público das fábricas. dos escrifó.
mercado comum.
rios. das escolas. das insli!uições governamentais. dos parlamenPortatto. apoiar os pleitos catarinenses ~Dto ao Governo tos.
Fedet>l é apoiar o desenvolvimeuto llOCionaL Nio hi como sep.Se bi um signilicado a ser realçado neste 8 de março é o de
r.tt este binônimo.
que a mulher Dão aceita mais mistificações. As mulheres. em sua
10. Agrodeclmelltao espcdois
luta de mais de dois séculos. c:begam hoje ao cenário mundial
Aatcs. de dar p« erx:ezrado este pmm1nciatnedo. Senhor
políticos. pua posiciona=n-se como protagonistas de
Presiderte. quero aqui prestar minha homenagem a todos aqueles projetas de transfonnação social O romântico feminismo dos anos
que passamm pol' esta tribuna em defesa de s-... Catarina.
60 e 70 hoje abre espaço para uma oulla dimensio de Jura, uma
Desde J~ d& Silva Mafra. Jesuino Lamego Costa e Alfn:- lula que tem a dimemio b6sica d& detesa doo din:ilos humanos.
do Desctagnolli. os ~ primeiros senadores tatarinenstJO no tem- dos din:ilos de cidadania e de busca d& justiça sociaL Não é por
po do Império; Raulioo Hom. Esteves Júnior e Lufs Deljilino. :icaso que esses pm:eitos básicos de soerguimento do ser humano
110$$0$ ""'primeiros seaadotes do petiodo republi<:mo. e .u; Néltêm sido sistematicameue ignaados DOS projetas de aescimento

com

""""'at.otes

son Wedekine Dirceq Cameiro, os úllimos rqxcse~Xantes_do povo
cata:rinc:osc a deiur esta Casa.

nocional.
É o momento oportuoo pua avaliarmos tantbém os gmhos
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de d6cadas de lutas. em que milhares de mulhezes. anôoimas na pessoa de cada um dos que a integmm. com a criaçio de IIJieCIDis..
açio de cada dia. fortes na busca do ideal e confwttes nos fmfo$ mos para coibir a violéDci& no âmbito de suas reiaçõcs. Hoje já
da ~ puscmn-se a campo pua cOmbater a. discrimina- dispõe a III1Iher de delegacias especi•fi.,cle• paa patar-Ibe o oeçio. á =vidão. • viol&!cia, de uma sociedade particularmen"' in- cessmo· -difCl'CIIciado.
justa e desigual pam com as mulheres.
Sr. Presideme. S,.. e S1>. SOJIIdcns, o tom que ..uho imÉ o momento. ainda. do reafumação das batalhas fulur.IS, pondo até agora is miDhas palaVDS, dec!jnodos amet>Ciorlar os gadas metas a buscar, do caminho a trilhar. do muito a conquistar Dhos e cooquistas das IDDiheies iDoo!pondos a BOISt. Carta Magpara ver rocoDbecidos e consolidados oo valoo=s e direitos que ein- - - -Di nio pode pe:tmitir a apressada O"'clusJo de que coodu.imol o
buam uma sociedade bumanitma., igualitária e desprovida de-- cic:lodaverdadeim:.;..,epçiodaamllcrn&IOCW'edc
qualquer tipo de procooceito o dis<:rimioação.
Vejamos ...e diolP""'ico, ._.,.,wlo na fclma de mlat6Sr. Presiden1e. SiliS. e Sn. Senadores, IOCOIIhecemos , . rio pelo Governo bnsilciro 1 Otpninçlo das Naç&s Ullidls DO
Coastituiçio de 1988 o coroamento do loogo ttabalho em_.m- dia 6 de clo=Dbro de 1994. Elo DO&
s6
sido por milbaros de JDJihores em prol da coosagração dos direitos e tuoçio da mulher cm DOS&O Pais. mas de toda a sua gente. de todo
gumtias cm IJ9SSO País. Ao longo das duas óltimas dkadas. e o seu povo:
com rofooçado vigor noa anos que an<ccoderam i e!Jtbonçio de
- ~ deoigu.olcladeo DO ocesro ao
nossa Carta Magna. vieram as mulheres promovendo enc011tros,
e nas Arcas de OOlpiÇio. bem como c:om relaçlo aos ...
seminários. debates, em aberta campanba com apoio da-popu!açio,
lários;
pua defurir um núcleo central de propostas e ~iviadicações a sc- as mulhera O""'•itw:m maioria no setor informn agasaJbedas pela Constituinte.
mal da eccaomia e no subciiJiftSO;
A justeza das proposições dos movimentos feministas alia-=roo ouimoro de famlliupobros m::u>p<IWda i força combat.iva das associações de mulheres e ao respaldo
WS sob a tNp"D"biljdwiro do 'llllllheres;
pos:ular de adesões às causas eOJil1Ilbadas, levw os Constituintes
- as llll1lbetu estio atte:Dtes de. poderes e du
de 88 ao convencimento de que a construção de uma sociedade
insdncias de doeislo em toda& u hicáiqui-ignalif&ria passaria. inevitavelmente. pela contemplaçio dos direicos;
tos e garmtias da mull!er- priDcipalmen"' da mulher tabalhade<a.
-a viol&cia social c dcrnktice ftsica a xmal,. ~
e pela remoçio dos entulhO$ discrimina16rios.
-um lado posente oo quOiidiaoo femiuioo;
Ampcadas na força da ca_.,p "Cónstituin"' pol valor
- Dio existe assistêncD satisfat6ria à saúde da
tem que ter direiiOs da mulher", as mulheres .bmsileiras Iogmram
IDillbc:r. p:ris os serviçal; dispoDíveis Dio a atendem cm
benéficos ICSUbados de uma açio coesa e qualitativamctlle emba.toda& os faseo da vida em limçio da Hmilaçlo de m:ursada. eurampuia por um sem-número de associações. siDdicatos.
""" do seiO<plblico;
entidades de tqKCSeD~ civil e movimentos sociais organiza- • ~ das leis pelo Judici.írio ainda
dos.
Dio atende satisfa'<'ri""Mfe aos pri:Dcfpios da igualdade
Din:ciooando-a maioria-de setis-pleitos à xevisão dos: conde g&!em. apems DO< &V&DÇOS da Coastimiçio Federal;
ceitos sobre a familia, as conquistas do movimento das mulheres
- as deoigu.oldadeo de g&!em somam-"' b desibmsileiras iJJJprimiram-se Cm vários dispositivos coostir.ucionais,
gualdades~.taciaise-.:a..
coostmtcs do Capítulo vn. que uata da Familia. da O:iança. .do
Adolesc:entc e do Idoso. O conceito de familia foi estendido ls
€ um diagnóstioo !D'Jdesto, l!mido allõ, mas signif!Citivo,
Wliões estiveis enue o homem e a mulher, restando reconhecidas e que o Governo bnsileiro tenha "' presrado a faz6-lo aos <XJ!I!IÍSampt~~.das pefo Estado. por essa extensão. número i:ncalculâvel de
mos da ONU. A elo podetfanp; acrescent1r o lasômivel quadro
uniões anterionnelite ignoradas pela lei, Também aos filhos havi- de prostituição infaol«-juvcuil. fmto da abUsai diferwça de roDdu
dos fora dos laços malrimooiais foram. assegurados os me;smos di- provocada per .... modelo peroono.
reitos e qualifu:aç6es daqueles provindos da rolaçio conjugaL
Se evoco. nes~ c.tia em que se bcmetngcia Intm..ciomL
A função social da· m"""'idade foi c:oosagmda. Rocoohe- met1e a muhel', as mncp•istas e os ganbos a"&Vados na DOSI& Lei
oeu.-sc. com o ~ito à licença patemidade, o envolvimento res- Maicr, é por crer que IDOIICioui-los """ di flxça pom cattimarpoasivel do pai ca prestação dos cuidados e a1ençi5es intemivos mos a lula. nos di a <XlllfiaDça de que é poss!vel ccoquislar. DOS
di a CODVicçio de que muito temos ainda pom avmçar, mesmo
exigidos pelos filhos rocóm-nascidos.
Coostitui também inegável avanço ter o texto coostituciooal """""'sabemos que ainscriçio em lei é suficieDie pom que seja a
atribuido igualmeme ao bomem.e à mulber os mesmos direitos e lei lmnsfclmada em ato imcdWD e """"'""'- gmhe vig&1cia plooa
dev~ par.t com a sociedade ooo}lgal. rccoohccendo ser & educano ~ social e sme os males em mzio dos quais ma pmpositução dos filhos e a execução das !areias do lu.,., .alo'buiçóes lmdi, "'se deu.
cioaahnc:nte afetas ao âmbito da mulher- uma responsabilidade .a
A igualdade oomo valor maior foi pouco a pouco dmdo logar ao clúsico ooncoilo de que hl algum mais '~guais" do que ouser compartilhada com o seu companheiro.
Questa~, de relevância inc"ontestá_vel e motivo de jooga pugtros. Assim. dozeoas do clispooilivos deixoram de ""'regulamentana do moviml"nto ,lc n;nlheres. o planejamento familiar foi admiti- dos. virando letras IDI%tiS nos esauinbos dos interesses de poucos
do como liYle J~i:>ão ..Jo <.3sal. competindo·ao Estado f~ os privilegiados. Outr.ls de7Jenas. talvez =tenas. sio l'impleSiiieme
teCUrsos educacionais e i::ientífacos paf.ã:- o- exerdcio desse cümto. ignor.ldos.
Afastaram-se. poc meio do disposição, violação da saúdo das muOnde esi>o as aec:hes que a Ca!stimiçio assegurou? Quanlheres e de sua capacidade conceptivL
do e oode se pnlica saürió igualpom o lnholho igual? Fm que
Ainda outr& conquista. digna de nota. foi o reconhecimento pá!ria se esconda~ a igualdade oo...,..., ao mcrcodo de lnholho e
da existência de violêDCia. no imbito da família. :resta:o.do como ví· na ascemio profissiooal? Quem de fato g&DD"' a esiAbilidade pom
tima ~ote a mulher. penalizada por um longo processo histó-- a mulher gestaUe? O que foi feiU> do Estado que deveria garautir 1
rico e cubutal de vassalagem peta.Dte a ~ Assegam o § go matomidade rolovan"' funçio social. guantindo aoo pais os moios
do art. 226 o d;ever do Estado em prestar assistência i família na oecessmos à Educaçio. aecile, Sa>lde. •!Dnen•açio e .

fad--
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de $CU$ fllhos?
Sabemos que mllbilos de mulberes lnsüeàu 1"'"""-=
amda hoje, a despeito das CXXJqllislas asoeguadu em uoaa legislação, em si!u!Ção de aue1 desigDaldade, vitimadu porpemiciosa
pdtica de disainJinsçio sexuaL
N6s as encontramos no men:ado de tnbdho, OD:IbEaDdo
com os melbo= ~. pcdmdo amfculoo ~ ClOI!IplOYO·
da qna1ificaçãc>, desempcrnb•ndo com~ e ~o

seu tmbalho, mas percebem salmos inmficier!lrl, apesar de cr.ercemn a mesma fimçio e cem o mesmo desenvnbo. "
Nós as c:DIXIltWDD5 na ecxmomia iDfolmaL sem caneDa de

lrabalbo assinada e aemqualqua: guattja usislm:iol.
N6s as eDCaJ.ttamos também nu c:amxeriu doi CIJDiDbõ..
es. envDitas em muitos pulOS e gtaDdc cbap&J pua se protegerem
do soL lllllmtila uo embomal de pono. mios calejadas do cabo da
emtada. a eufreDtar soJ c dmva DU I0ÇU. DOI c:maviaia, 1111 lavouIaS. nu matas e DOI aeringais.
•
N6s .. CIICCXllnmoo 110 roc:<locfito dos ~ de favelas,
nas CIISIIS de pou-a-pique, DaS polar- 1100 boim>o de cosas p<l[lU·
lares, domlindo nas calçadu e DOS YÍadutol, esroo)vyio pll'l. solnviverem. e expostas 1 violeDcia e lOS desajlstcs .soeWs.
Sr. Sl'\s e Sm. Seoadola, 1 ptimcDa visOo, pode
parece< que as mulh=o bnsilei!u )o_.m akaDçar rcpaosentaliva porticipoçio DOS altDs Diveis hieDrquicos de _ . . .

pâvadas. nos cemms de decisio eloS ágios govemomenlllis oo
nos assentos dos pullmentos.
•
Tal visio.noeotmto, 6 apeou apiRillc'e üus6ria.
RO(l!OS<ntamoo 52% da popolaçio t..siloiD. Nem por sollho ocupamos a metade das fimçõol de decisioou d e - É bem va:dade que a tepreS<DiaÇiofeiiiÍIIÍDaDOO porlamentos tem aumentado nos últimos: IDOS. Acpri mesmo. no Scoado Fedoral. passamos de um máximo de <iJas SeJwbu """' o !ll!mero
amal de cinco Sonadons. Sahomos """' 1llllll ~ de
pouco mais de 6%, iDdice p<ÓXÚDD oo da Cimaa Federal, que
conta. oa aiDal ~-. com 1rinla e duas Dopulldas. TODIOS
ainda. a ~pstrar um falo iDb:fito na politica bnsiJeira: iDaugun.mos. neste ano, o primeiro govcmo estadual comandado per uma
DlllihOl;. o do Estado do Mamnhio, oc:upodo- RoseaDa Samoy.
V'lCe-Govct:nadorçjá u.tivCDJOI JDJitu e ainda as temo&. TIVC inclusive a hODDl e a satisfação de ocupll' o cugo de VJCe-Govemadoos do~ Estado. MiDas Gcnis,la>do
o Govemo de Minas na aur&lcia do leU titullr. Devo rcgistm:r,
nesse sentido, que Sai a primeira :amJher a ocupe, DO Pãfa. a Jido..
I2Ilça do meu Partido ou de um i'lrtido polflico.
o rato de a1gumas de D6s ........,. m.ugmmc~o fimçõol
mmca amos ocupadas P"!: mulheres oomlilui, sem dlivida, motivo
de orgulho o satisfoçio. Per ou 1m lado, pela 6cica hisl6rica, 6 de so
lamentar profundamente ljllo o .._...,
no Bnsilla!ha
tido de espetar mais de 460 mos.. cu seja. quue cDxt l&::ub,
para colocar em cargos eletivos im.pc:ctames as suas priiDejru ~m~
lhcres. Nada a ospoutar, DO onlanlo, so Jc:rnbrmnoo que o direito de
voto foi estendido is mu.lb.em; apeD&S muito rec:erlemeole, em
1931, há duas gençõos, portmo. Nossas bisav6s, can COlfcZa,
não votavam.
Nunca se apn::gooo tamo neste Pais a· JXCCSSidade de ~er
mas. De Cidadi. a nossa Constituiçio transfcxma~ ~ em
Coustimiçio vilã. Cabe indagar, Sls;Senado.u; rot'ixmar"""' qu6
e para quem? Será em favOl' das gmOOes ~ dete 1 cauçadas,. marginalizadas c excluídas que se <flet' alac:lr o texto COilltimcicma.I. ou :seria isso apeau riWs um PI'*XIO pua imPOr o ~tro
cesso e expmgar as gataDiias adquiridas c :Unda Dio cul!lplid.U?
No âmago dos dct.tes: som, t i ICÍCmlas. mmc:ia-se ccmo
zocurso inédito de sustcmaçio do plano ecoo&nico retimr da

.....melo-

remmmo
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Coastimiçio a aposeoladoria especial da !'Ofesson, da mulher ttabllha.dcn. e a'li mesmo a licença-maternidade.
O Btasil, que coo.vocou a Assemb~Sa Nacional Constituinte
e YdOU e aprovou mna Carta Magoa em substiblição à Constituíçio da ditaduDt, assiste, hoje, com poxploaidado. oo IIIOS1IIOS Coostitointes de ontem que a elaboraram quererem rcescrevé-la sob os

-do'"""""""'·

Retroce.o aa .::tbcnmia oecinnal•
Retrocesso DOS dktitos e gamntias sociais!
Neste: 8 de março as mulbcteS bruileiras estão convocadas
pua esta refledo. Cabe a nós. como aconteceu oa Constituinte de
1988, um popol cfest•cado na deoúncia desse tipo de manollra. FoII.Dl as mu1be:zes. uaquele funda,...tal documeuto c:oJibeci.do
como Carta das Mulbens 1100 CooslituiDtes, rospoostveis pela
pouta das questllos mais conmodollles que, aímaL fomm abrigadas
pela Coastiluiçio. F'>quemOS apenas com o mais illlpCitllnl<O - o,
lalvez, mais deocumprido - desses disposdivos: 'Todos são isuais
permlc:l a lei".

É esse o grande eufmltamento que teremos pela &mtc: este
..., na sociodade hnsiloira e DO Coopsso Nacional.
Anles.de abrir o debate, por6m. 6 pt<ciso que se ostabelo-

çam alflumas pn2Dissas.
Que fltjliO claro, Sr's o Srs. Sooadaos, como pooto de partida. que Dio nos negamos a debatarefomw:. mas que os te formistas de plantio devem revelar seus iDteresses sem mistificaç9es.
sem IOtismas,. sem cli~ês. A red.idacle, per si s6 eloqüente e aguda. Dio pcoc:isa de cHsfm:es cu de falsos salvado= da poilria.
Ames de enc:eJ1'II' meu pronunciamcoto, quero render, a todas as mulb.ezes ba.sileims, e _em particular à mulher mineila.. miIlha hrmenagem de Soaadon da República o minba solidariedade
om todas as mtas em prol de uma sociedade igualiláiia o mais jus. ta, limo de qualqua: foaDa de Jll=COilo. disaitninaçJo.
. No ..., dia ou em qualquer dia, a Dllliher, ao lado de todos
os desva1iclos e excluidos. não pede apenas homenagens; exige
respeito. exige <tigrridN'e.
J2os poetas c:cmpmendemos o milenar intento de criar.. no
lOJDIDCe ou na poesia. a etema mulher misteriosa. sofm:Jorn e sedutoa. O .CJI• répldiamos de fato 6 a tentativa de falor da DIUiha:
um iDstrumemo de coafomlismo. !llOllOSjrOZallseu papel histórico de
O SR.I'RESIDENTE (Teotonio Vdola Filho)- A P=ídeDcia comu:rric::a 1 ~ Júnia Marise que o tempo regimental

mtas_.

de S. Ex'osti espada.
A SRA. .RiNJA MARISE- Sr. P=ídente. poço permissão
a V. &-paa coocluir o meu ptOilUDCiamento.
O SR.I'RESIDENTE (Teotooio Vilola F'dho)- Pois Dia.
A SRA. JÚNIA MARISE - - !llOllOSjrOZall sou papel
hisrlirico de lutas, vitórias o den-otas, mas sempre de mta. Soja oo
escritório. 111. escola, na f~ no hospital, na capina e no ParlameDo. no dia+dia a Dll1her assumiu conscientemente o seu papel
de portlçipe da Histáia. Somos um contingente de oponlrias que
C<lliSlr6i .,.. Naçio, oduc:a gerações o sollha com a liberdade e a
jlstiça social.
Esta oooquista. Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores, não carece de =-isão, mas de afirmaçào.
Mu~o obrigada.

Dwame o discwso da Sra. Juma Marise o Sr.
José Samey, Pnside•e. deixa a catkii-a da pnsidin:ia,
que é ocupada peúJ Sr. Teotônio Vüela Fillw, 1~ VicePresitlellk.

O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, poço a palavra como Líder,eml:-.sado no art. 14.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Fdho)- Concedo a
palavm ao noble Senador Jader Barllo.lho, cano Llder.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB. PA. Como Lider.
Sem o:visão do onda<.) - Sr. Presiden~ St"s e Sr&. Senadom:,
participei boje da =uiio da Comissio de Omliluiçio. Justiça e
Cidadania da Casa. em que se aprociaria o pu=r do Senador Josapbat Marinho "'lativo à constituição de c:omissio pora ap=iar
passivei falia de deeoro parlame- por porte do Senodo< EmmdesAmorim.
Naquela oportunidade.-em face da <Xllltrov&sia que li se estabeleceu, requeri o adiamen1o da discusslo pora que todoo oo
meml>ros da Comissio tivessem a opottunidacle de ap=iar todoo
os documentos que embosavam a lOp!'CS<IIIaçio apmcnl&da pelas
BaDcadas do PSDB e do PT com assento ocsta Casa. acusaudo o
Senador por Ral.dônia de estar envolvido no narc:otDíJOO.
O puocer do Senador Josapbat MWnbo é favotávell insU
laçio da <:<lUÜssão proces..,.e destúwla a ap:ociar a passivei fali..
de decoro parlameotar. Vários Seuadaos. na <>por1llliidade questiooaram se as ~ estio dcvidamentt subsidiadas c se
justifica a instal•çio dessa comissio processt"te
Preocupldo que a comissio viesse a decidir de fomJa açodada. podeudo vir a cometer alguma iDjJstiça, o que DCDbum de
nós deseja, princ;pa!mente a sociedade lnsüeira, em telaçio a um
de seus ~taDtcs. pleiteamos.. e a c:omissio acolheu o noao
requerimento pora que IOdos os SenadoRs talham acesoo i documelllaÇio.
•
No segundo dia de uabalho DeSte pleDmo. fui al:udado
pelo Secador Emandes Amorim. que pleiteava. a miaba assinatura.
como Uder do PMDB. para a eriaçio de uma Canissio Parlamentarde lnquériro ..lativa • essas questões miDemis no Bmsil. a fim
de que se apwem poss;veis i1tegolaridades e envolvimentos de diversas pesSoas. setores. empresas. Sem otnhuma tdotincia,. apus
míoha. assinalllia ao IeqUerimento pam a coostiluiçio dessa CPL
Faço essas m>salvas. Sr. Presidente. porque CXllem cu nio
estava aqui quando o Senador por Rood&ia. defeadeado-oe das
•msações que lhe sio feitas. feztef~ envolvelklo o Dr. Smlo Ramos, ex-CoosuJtor.Geml da Repdblica e ea-Milüstro da Justiça do Govemo Samey- de que também fiZ~ como MiDislro
da Refotma Agmrla e como Miiiimo da Previd&>cia Social-, com
quem. tive a boma ae cooviver. Posso testeDJJDhar nio s6 .as lDIJli..
fesuções ticnlcas, m:oobeeiclas por lodo o Brasil, mas o elevado
espírito piblico de Dr. Saulo Ramos no tratamento das
mais relevantes para o País. Per isso sim>- mo ua obripçio de dar
o meu teslelmmbo em teiação ao CO!DpCI:IImeDtO do e:r;-CoosultcrGeral da República e ex-Milüstro da Justiça. que. inclusive, colaborou. em div= opoiiUDidade$, com a miDba geolio Da Posta da
Refoona Agrária e na Pasta da Previd&cia SociaL
o Senador Emaodes Amorim está SOlido ..,:;ado. Nio cabe
a ninguém fazer P"'jllgamentos do Semd« por Reodaaia anteo
que os faloS sejam deVidamen!O aclarado<. Ji deveria o Mmísrério
Público Federa~ a esta altum, estar prupaudo o Senado da~
çio deste fato. Vamos chegar à. apuração. Que ela seja serena, que
ela seja tranqüila, é o que desejamos. Temos que entender que o
Senador por Rondônia está preocupado, e é um direito seu defender--se. Mas Dão posso. eu que tive a opodunidadc de conviver
com o Dr. Saulo Ramos. deixar de ler a sua nota diiigi(la à im!rensa brasileira, que não foi publicada integralmente. o que faço questio de R:gisttar para que conste dos Anais desta Casa... E&. esti va~
zada nos seguintes tennos;·

"'estões

,.Sobre o garimpo de Ariquemes. dú:igido""'peJo entio !""feito. e boje Seoador Emandes Santos Amorim.
em ação civil póblica {rOPOStA pelo Ministmo P6blico
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Fedeal c:on11a a es:tan'ccedon. devastação do meio ambieme c dos. n:cursos minerais do País. o ilustre Procurador da Repdb!ica. Dr. José Ricardo Lira Soores,
veu:
''O c:oa.ttabmdo de estarbo na LiDba C-75 conseguiu uma proe:za: dmubou a colaçio do produlo uo
men:ado mundial pela metade! Os preços internacionais
do
cOtados em uss 12.000 (doze mil dóiates americauoo). eslio um pouco acima de US$ 6.000
• toDelada."
''Grande Bnsil! Entregue 1 sanha insaciável de
algozes de toOOs os matizzs e blnddras.''
"A de boliviaDOs em Ariquemes-RO.
abeltami!Die COIIIpl1IDdo CSUDho com d61ates americaDOS. é uma comtanle."

e,.,,,..

minério...,,..

'1lm um lliOo enlre 1988 e 1989,a produçio boliviana de estaDho so&m um iDaanento da cxdcm de
4.000 toDe1adu sem que tenha entrado em atividade

uma única mina. Eles. em compens'Çi<', nos mandam
c:oc:afDa."
. "A ATPC atesta ainda quel'e!u, Malásia. Cinga·
pun. Cottia. Estados Uuida; e a Europa sio destina!Arlco ceztoo da produçio estanifera do Bom Futuro."
Esta puda é pe1IIWICDie e se protni no - ·
Mais de seis ZDe$CS decoJ:rid,os dessa avaliação. deve-se
odieicmr i daqueles 14 meoes (12 em 1989 e 2 em
1990).l<ll!Wldo-se a m6dia deUS$ 25 mi!hõesmeos&s,
a quantia de aprm:im•dam,Jie US$ 150 milhões, perfazeudo um ~ de USS 500 milhões. Isto é matemática e
Ilio fantasia."
''Meio bilbio de d61ates literalmente roobodos ao
riquíssimo e J"'T"dox•fmente miserável povo bnsileiro
eoqum10 o gigante adomlecido eootinua deitado em
berço esplêndicto."

Quando fui Miiiimo da Justiçá. dimte das noticias destes
fatos e da DJDJ:Ie de 16 guimpeiros sot=adoo por desabou>enros
no garimpo. insliiUÍ uma comissio intmnin6teriaJ para apnar as
..Jat6Do foi implasiouaule. •• cumprindo o
""P"""bilidadeo
meu dever. despodlei-o is auloridadeo COIIIpefelUs p;ua as provid&lcias .,.,.........rin afinal negligenciadas pelo Govemo Collor."
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- l'eçx> a V. Ex" que
lemiÍ1le alei- do dooJprno, pois seu tempo já esti esgctado e
feiiX)S que c:omoçar a 01dem do Dia.
Pelo Regimeulo, Dio sio permitidos apartes, porque o SeDador Jader Borbolbo es14 oeupoodo a tribuua oomo Uder.
O SR. JADER BARBALHO - Vou conclair a leitum. Sr.

o

Presiderte:
''Jamais fui advogado da Puauapaeema. embcn
me orgolhe de ter sido amigo do saudoso Octávio Lacanbe. ~La ~. mais tmde, aceitei a causa da
EbCsa. companhia de que participavam iodas as mineradons bnsileüas legalmecte coestituidas. que adquiriu o
..i~mito de pesquisa de uma empesa. que não conhecia
q :mdo fui Mãüstro. Como advogado, cumpri iguaJmen.
te mm dever. gaahei as Causas pam a Ebesa C<lllra a falsa ~vadoeldotm=fciiO.

Hoje o ~fego político; ·-ev_c.
! os :'atos de
se- · anos anteriores. di a impre ão de -:.. se elegeu Se·
na li' apenas pcmt discutir ,c::omigo. Não ~-baterei ~·on'
qu, .1 declarou perante uma CPI do Congresso Nacicr.-!1
.: a Constilllição Dão tinha vi~ência em seu município
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e que as 1eÍ.s federais ali somente valiam se aprovadas
pu< de. O Poder Judiciálio Dio «lJJÇ()[cfou. Daí. o 6dio

do vencido.

Devo. como )lrista. aJmprir. ~ mais um dever: o de Dio polemizar com quem .-a a ordemjuridica do meu poíL No .wtimo discutimi, como . . _
fi7. DOI autos jldiciais. cm que os advogados Dio confimdcm as putcs. com os seus pllroDOJ."
Sr. Prosidenle, faço -

Ma!ço de 1995

vxa dada. com essa finalidade, a mais: de dois OCldo:res
na mesma sessão."

Em face do Regimento. teCOtlSÍdero a decisão e CODCedo a
palavm ao nobre Senador Emandes Amorim por cinco minutos. na
fonna do art. 14. VI, do Regimento Interno.
O SR. ERNANDI!S AMORIM (PDT- RO. 1'al1l uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, St's e

Srs. Senac:lcns:, há pouco ouvi referência. ao ex-Ministro Dr. SauJo

resislro. pooquc euteDdo o estado Ramos sobre o contrabando de minéli.cis em- Rondónia.

de espfDID do Senodor &Dailde5 Amorim- S. Ex' está sohndo,

....., """""""·a acusaçio pvfssima de ..rar lipdo ao uarcolláfico. Mu eu Dio podai& dciur-dc dar o meu testemunho. respeito do Dr. Saulo Ramco. ji que tive o po:i.;t6gio e a homa de infe.
lP"< o Govemo de V. Ex' e de ter sido colega de Mioistáio de
uma das ligmu do maior valoc inlolcctuale, alh prova em conldirio, do maior vaiOI' moaL Por isso solicitoi • palavra pont fazer o
regiltm. Mlilo obrigado. Sr. Presideott.
DIDrJIIIe o discwso do Sr. J.l!arl>olho o Sr.
Teotônio Vilela Filho, J• V;a..Pnsiden2, deixa a catki·
m: da prerW.'!ncia, qw I OCilptlda pelo Sr. Jod Sa:mey.
Pnsitlentlt

Evidentemente. já pedimos a esta Casa a iustalaçio de uma
Cl'I para que sejam escla=idas certas dúvidas. Muito do que
abxdei ootem. em meu discurso é citado como denúncias que t&n
que ser apuradas, para se verificar se houve ou nio mntrwhtndo.
Esse procc$SO que se instaura Contta mim ciepeDde muito das apu~ dessa Cl'l que solicitei Poço que seja apwado qualquer.,.

volvimento meu com relaçio ao narcotráfiCO o lnais rápido possí·
vel, para que bldo seja levado a público: se o Dr. Saulo Ramos
está falando a verdade ou não: se existe .DaiCCtáfico ou Dio; se
existe coatrabando ou Dão. e se realmente estou envolvido.
Por isso, espcmmos que V. Ex• agilize a oomtituiçio dessa
COIX!.issio; somente assim os colegas Senackxes poderio saber,
realmeote, do envolvimento ou não do Dr. Saulo Rama;. NJo viemos aqui pua mentir; troUxemos fatos para serem investigados; e

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao ExpodieDte. Na f01ll11.1"gimental v....,. proceder à depois disso v~mos quem tem razão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, ooo.lem do Dia..
somo a mesa, expocfiente que sert lido.pelo Sr. t• Secretá-- mnnicação que será lida pelo Sr. l 0 Seaetário.
É lida a seguinte
O SR. ERNANDES AMORIM- Sr. Prcsidenle. solicito a
palavra. pois foi ci!ado DQDtin•I!MIJrc.
Excelentíssim9 SeJlha: Pmsídenle.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Após a Ordem do
Nos lermos do art. 43. § 3•, do Regimento lntemo do SeaaDia. V. Ex' poderi. pedir a polm1.!Dfelizmente, o Regimento es- · do Federal. comunico a Vossa Excelência que desisti da lic:euça
~ que C0DAe11i0$ a Ordem do Dia u 1Sh30min. Estamos 'lple me foi autorizada, retomaDdo aos ttaballladooos da Casa a parcxm um atraso, que ji foi oxp1icado 10 Plenúio. Em seguida, darei tirdesta data.
a polavra a V. Ex'.
·
Saia das Comissões, em 8 de março de 1995. Seaada: J!o.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Preoiden<e, posso so1i- naldo Cunha Lima.
citu a~ oomo Lida do PDT, ogon. ou 10D10111c após a Or· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria vai à pudando Dia?
blicaçio.
O SR. PRESIDENTE (José Suuey):. Na fumla do RegicOMPA/IECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
IIIOiio,todaaosl ideranç,.podedouardapalavta,seusimo~
Artur da Tavoia- FraDcoliDo Pereir.>.- José Fogaça- Sérsejarem.
gio Macbado-JúlioÇampos- O,ofie QWmn.
~ aloimadoF.xpodiente.-apalavra a V. Ex'.
OSR, PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à
O SR.. BERNARDO CABRAL- S r . - · solicito a
miDba inscriçio,oomo Udor, ap6s a o.lem do DiL
·
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (JoséSuuey)- V.Ex' sezi inscrito.
O SR.. BERNARDO CABRAL- Muito obrigodo.
O SR. ESPERIDLlO AMIN.- S r . - · solicilo a
paJavm pela oo:1cm.
O SR.. PRESIDENTE (José Suuey)- Cuncedo a paiavra a

V.Ex'.
O SR.. ESPERJDL{O AMIN (PI'R- SC. Pela Oidem. Sem
reviJio do ondoc.)- S r . - · V. Ex' fixou uma dimriz que
todos vamos ter que respoilar. Me=o quando o aome de um de
nós fcr ci.lado nornjmJmenk\ vamos ter que aguardlr a Ordem do
Dia. Isso 6 mWio grove!
O SR. PRESIDENTE (José Suuey)- Seaadcr Esperidiio
Amin. vou lecpont V.Ex'oart. 14, VldoRegimento:
"Att.14-0Senadocpoderi. fazerusodapolavra:
VI- pont expliaçio pessoal. em qualquer fase da
scssio. por ciDco mimllos. se norrrinafmente c:ita&5 na
ocasiio. pca esclarecimento de ato ou fato que Ibe tenha
sido atoõuído em disanso ou apntc. :cio sendo a pala-

Votaçio, em turno único. do Projeto de Lei

da Câmara n° 125. de 1991 -Complementar (n°
60/89-Complemerítir, na Casa de ori8eõi)~--que dis-ciplina os limites -das despesas com o funcionalismo
público. na forma do art. 169 da Constituição Federal,
tendo
- P~. proferidos em Plenário. em substitui,.
Ção à -comiSsãOGC Assoutos EcoaômieoS. Reia.tor: Senador Meira Filho. 1° proauuâiUDeoto: favcrivel ao
Projeto~ 2° pronunciamento: favorável à emenda de
Plenário.
(Depeodeudo de parecer sobre as emendas . _
sentadas perante a Comissão)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o
tário em exerc:icio. Sr: José Eàlardo Duua.

É lido o seguinte

~
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REQUERIMENTO N" 2Sl, DE 1994
Nos lemlOS do ut. 256 do Regimeato ID:emo, IOCjUeiro a,._
~ das EIDCIIdas de n"s l e 2, de millha autoria, apresentada 10
Projeto de Lei da Câmaia n• 125. de 1991. que disciplina os limites das despesas com 0 funcionalismo públic:o. 113. fonna do art.
169 da ConsüwiçãoFede!al.
Sala das Sessões, 8 de owço de 1995.- Guilherme Pai-

meira. Senador.

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Em và!ação o ,_
querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram P'"'""Pnccer sea.fados. (Pausa)
Aprovad9. com o voto COIIIJário do Seudcr Esperidiio
Amin.

no sentido de COTJ"C'lÇ3JIDOS a votar neste Congresso Naciooal.
O p-ojelo em pauta 6 de 1991 e foi "Jl'CSS'ltado pela exl1'all<dinmi Deputada Rita Camala- A matória foi votada Dllnta
opençio positiva da Câmaia dos Deputados; mas esti há anos oo
Senado da Repúblic:&. e há anos nio CODsegnimos votá-la. pelas
n>aU variadas m:ões, at6 pcxque é n=ssúio maicrla absoluta
pca~apmvação-41 velo$ favcriveis.
E Jameathrel. mas tcnbo que n:ccmhecer que õ nobre Semder do Pr ievlllll& um &IJ!Ilmcnto pca o qual nio tenho teSpC>Sta.
Na verdade, este p-ojeto foi apresentado no primeiro semestre da
Legislalma passada; e dois le!ÇOS da Casa. xealmellle. nio o coohec:em. Portamo. se S. Ex- iDsiste em retinr o projeto. temos que

ca1C<rdar. porque lem -'..:do.

Coaludo, faço questJo de esclarecer que se bala de um dos
ntais impono'"e&, ntais necossários C mais justos a semJl
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. -1° Sem:- - votados nesta Casa. Temos que tomar uma Jl?Siçio. A questio 6t.úio em exetcicio, Senador José Eàw1:lo Dutta.
uma s6: funcionário po!blico é impo<lallle? E muilo importanre.

É lido o seguinle
REQUERIMENTO N" 253;DE 1m
Nos termos do ut. 315 do Regimento ID:emo, requeiro
adimlemo da votação do PLC 125191 pca reexame na Comissio
do Assuntos E<:on&nic:os.
Sala das Sessões. 8 de owço de 1995.- José Eduardo Du·
tra- justificativa oral:

O SR. JOS~ EDUARDO DUTRA -Sr. Presidenle. peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR- PRESJDENTE (José Samey)- Cooeedo a palavm.
em primeiro lugar. ao autor do requerimento, Sezwlo<José Eõlardo Dutta, pca O!lcaminhar a votoção.
O SR. JOS~ EDUARDO DUTRA (Pr-SE- p.,. eoc:amiahar a votaçio. Sem ECVis:ão do cndor.) -Sr. ~e,. Sts. Senadmes. é pdblico e notório que esta Casa sofreu uma rcoovaçio
muilo grande. tan1o em função do IIÚI11ero de Sena<lotos eleitos dois~-, quanto em função do plllprio ....,llado das eleições.
Este projeto nio foi dis<:ulido na Comissão de Assuntos
Ec:ooômicos; J?Od8DlO.já na sua tramitação- original, Dio leve o oecessário aprolüudap>:nto. Além disso. há problemas JOiativos ao
mérito. quando se deímiu, oo p-ojeto criginal. que seriam miDdas
das m:eiW
as despesas com o papmcuiO de benefieios
dos aposenlados. Caso isso ac<lllleÇa. ........... submlinando o limile de pagamento dos funcionários públieos ao pogamemo dos
aposenlados. o que oos J!lll"'' incoo<:ebível. pois sio usuntos distimos. Caso permaDeÇ2 esse conceito. sempre que a despesa da
~dência aumentar, estaremcJS limitando o salúio do senridoc
público. geruado, c:omeqiientemente, uma disputa catre aposeatados e servidores da ativa.
.
Em função desse problema relativo ao mérito do pwjeiO e
em função de o mesmo não ter sido disanido na comissio rcspec-,
tiva. solicito que Sejf n:metido à Comissão de Assuntos .Econômi·

=""

O SR- PRESJDENTE (José Sunoy)- Quer<> kmbru aos
Srs. Sena~ que está cm votação o projeto que estabelece o limite de 60% da receita coneme liquida para ãs despesas com o pa~
samento de pessoal.
O SR. PEDRO SIMON -Peço a palavra pua erv;amjnhar
a voo.çio. Sr. P:tesidente.
O SR- PRESJDENTE (José Samey) :.. Para eucaminb&&
coocedo a palavra. por ciJlco minutos, ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Par.o encaltlinhar a
vooação. Sem teVisão do orador.)- Sr. Presidcnrc, em primeiro lug.ar, aqui esti mais uma constatação do acerto da medida de V. Ex•

_liiOjefDS

_'[e:mps que gm:mtir um vencimento aos .fimcico6rios na ativa c aos
aposentados? E claro que sim. Mas é vmladc que temos que esta-

bele<:er uma fómmla auavés da qual haja um pe=ntual pca funcionário C oolro pca a IPÜeação em educação, saúde, higiene,
traosportc c llldo o mais: que tepx scnle a razio de ser da coastilllição do Govemo, da m'quina po!bliea fodenl, estadual e nwuicipal.
Falamos em 65% da anocadaçio destinada ao funcionalismo p1Plico. Essa vetbe pode ser maior ou menor. mas tem que
--- --•
!l.t casos. S& Presideo~e. de Municlpios que'l!'Siam ·120%.
E neoessário roda a mecadação e mais uma verba que se blsca em
e~ pua pagar o funcioaário po!blico. Isso nio ~em lógica!
- Entmdo que deve haver uma DOilll& atmv& da qual possa-mos estabelecer a fómnda de execução das vetbas públicas. Isso
me pmue :razoáveL
· Esse projeto. se nio me eqano. foi aprovado por UDaDimiexisúr~-

dade na Câmaia dos Deputados. Lamcnlavelmenle.. várias vezes
teDtaaiO! valá-lo no SeDado e ~ pelas J27l!es mais variadas,

ele nio conseguiu ser votado. E muito sio.gelo. E contr.a o funcioo.alismo po!blico? Pam:e-me que nio.
Temos 30 milhões de bQsileiros que ·passam fomé neste
Pais e nio sio fuDcionárioo po!blieos. O EstOao 1em qué sabe,;~.;
eles existem. Temos pcoblemas DI. úet. da saúde, para a~ a miquina po!bli<:a nio lem dc<tinaçin. Ettio, puece-me,.Sr. Presideo"'· que .... item nio t COIIIIa o funcioaário po!blic:o- .
.

o

ao

p-ojeto da Deputada Rila Camoa destina-se
OO..]Umo
da sociodade. EslamOS glllliDtindo ao funcionário po!blic:o a!ó 60%
da verbo; o .....,... 40%, será dc<tiJIIdo i. educaçfo, à saúde. ao
traDSpO!te e a um milhão de outros: itens. mjl resp:mabilidade o
Estado. se Dia a tem. deveria ter.
Lamento que a m:at&ia Dio seja vOtada agoô., mas n:coaheçoque oSenadcrdoPr~emD>io. O ossunto é sério e impo<lallle?
Sim. Dois le!ÇOS dos Sena<lotos chesuam. apa e nio coobeoem o
projeto? Aacdito que sim.
·
Faço apenas um apelo, Sr. Presidente; se o projeto for realmeme sair da Ordem do Dia, apelo no sentido de que ele vá à CO:.
missão e depois volte ao pleairio. de acado com o novo propósito
de V. Ex•. deotro de um prazo pmJe•ermjnado, e nio apenas daqui
a umaoo. ou daqui a seis meses.
Em isso o que eu Cf.Jeri& dizer. Sr. Ptesidente.. Muito obriga-

00:

O Sr. Bcnuudo Calmol - Sr. Presidenrc, peço a pala.,.
para encaminhar a votaçio.
O SR. I'RESJDENTE (José Samey)- Estamos "o processo de cncamiDba:coemo de votação. lnfelizmeole, a Mesa está com
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ma problema ~ eaeEgia c Dio esL6. cm oondiçõcs de oDmur a ses-são como desejaria. Estamos sem NmpeüW• de alerta.
Está inscrito para encaminhar a votaçlo, em primeiro lugar.
o Senado< G=oo camata. Em sepndo lugar, o Senador Espai-

<lião AlllÍII.

.Coneedo a palavta ao noba: Se!wlo<G=oo c.-..
SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES. Pua eocamiDhar a vo<açio- Sem mvUio do ondor.)- Sr. PiosideDie. Sm. Sonaclo=. CODCOldo, cm porte. """' • exposiçio aproreatada pelo
ilustie Sena&r Pedro Simon. que.- os 1lltimoo ciDeo moo.
ac:ompanhal as tentativas de votaçio dease projeto DO picamo do
SeJJ&do Fedem~, assim como todos os que estiveram~
Primeiro. hi uma noa:na ecmbtucicml que se~ JW
Disposições Tnnsitó<ias. sesuDdo a ql.ll uma lei COIIlp]ememar
n:gul.ml esse valor; mas, .u; que essa lei o faça. o perceDlUa! deve
serde6S%.
Quando houve manifestaçlo nesse sentido, ddmpOOJ...se
que Dio poderia ser mais do que isso. mas m..essc vJI.or. No e:D.•
tanto, JRfeitos e govemadc:Jies Dio obcdocem a essa DOaD& DO
Bmsil - e vúios estio aqui. O Govcmo FedeU~ obeclece pcxque
não hi ootro jeito. l'Sio sigaifica que os poderes amstiiDidoo lnsiIeiros não ohedoecm i Coostituiçlo llD !lmsii.
Se fossem adoWiu provid&lcias, iDúmeroo poofeitDo terlml
sido afastados pelo Di<><:vmprimento de um artigo da Ccxulillli-

·o

çlo. mas eles coo•irwttm DO exerácio de seus 1DIDda!ol pÕ&que a
Cooslíllliçlo 6 ktm
poderes a>DJ<iiUidoo.
O primeiro item que deve ser abordadb e IObm o qual se
deve pensar seriamente 6 o sesuinoe: como ,6 que DÓI, poderes
COOSIÍblldos. vamos exigir que se aunpm um artigo doC6diF ~
uai se n6s mesmos Dio respeitamos a Ccmtituiçlo? Nio COD"eJDOS
esse risco: mas. DO dia~ em que dJDm militar romper um aztiso da
Cooslíllliçio. poded apcolU ~e os poderes comtinddoo WDb6m

""""'"""'os

a vinham rompeado.
m um OUiro problema: • C9n.tituiç.lo ac:abcQ • Jet feita
hã seis anos. Esse pojelo est1 DO pleomo do Senado desde 1991e
ainda d.t ~IDOS de ptUlO JlOill que <10 ilstadose OS Mmiclpios da
União se adat(em. 1 norma nele estabelecida. w. seja.. mais lds
anos dgx>is ~e ele fcr oprovado e IIIICÍollado. Vai cheprquase
ao ano ·2000. isto é. dez ou qujm.e anos depois de á CcmtituiçiO
ter sido pmmrd!Pd• Cooslíllliçio essa que não 6 """'!<ri"' pelos

Municípios e nem pela maioria dos Estados brasileirm. · .

E fiiM•orntal que se dS aos matn"'hrU.tM o díiào de terem. pelo menos. 10'1& dos bibutos que papmiDJiafolmldos an
canalização de esgo<a; e igua, an olxu. em estradas, an ioúde e

em educaçio.

:.

-- --

-

Concedem-se 60% para o ftmcic:mlismo, mais o a1Jleio estão :rnsentes tantos ex.(iovemadoD:s -.que absorve mais 20 m
30%; Sobra para o investimento, na maioria dos &tados,. me:aos de
10%. Como é que vamos enfrentar todos os baàlem. que COillribuan por.> a U!ÜiO. pma os Estados o Mulliclpios oo elos Dio t&n
direito a um~ nan dC 10% em ~de. em educaçio, em estradas, em escolas e em obms soc:iais?
Reserva a Deputada Rila Camata. ~v6s da propooiçio.
60%. o lilct mlgDoa. pma os funciooirios po!biiéoo.- pma
o povo - a maioria imensa do povo lnsileiro ~ PIP tn1Jillo 10 a 12%para investimelllx>.
·
EDI<ndo que a. Casa Dio p o d e - ma;$ atnmilaçio de
om projeto dessa DI~ que ~egulamenta um artigo da Ccmtituiçio- e temos tantos outros que precisam ser mgnl•mentwJc. ,
sob a alegação de que Dio se c:oabece o projeto. Ele 6 muito esp>-

cífico e muito claro. Devemos çrovi-lo c

~jeilar

a Emenda..do

Senador Mau1icio Coa&. que o anula.
Há a alegaçio ·de ~· se deduz um gomde IIIO<Wite pma

u
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pega,.,..,to da Previdencia.. As rec:eitas da Uailo que cQio carimbodas Dio sio da Ulrilo, mas tmiSferidas JlOill os Estados e Municfpio<. A Ulliio Dio l<m domiDio sobno essas rec:eilas; apcuas mecada e tmiSfen: em seguida. Nio podem
parte, pol1alllo, do
bolo da Ulrllo.
Peaso que temos de dar uma n:sposra aqui. Hi poucos ctias•
a ~n:verlJezava que o C6digo NacioDal de Tdnsitoesti 110
Senado hi ciDeo ..... que .. pessoas estio DICI1'0ildo a1ropeladas
emacidcures de utmOO equeningu6m 6 puDido DO BlliSÍI. Agom.

raz.r

uma provid!ocia que pcderfemos adotar, re.gnlammando um artiSO da Cooslimiçio. sai ..,..,..... adiada. talvez mais um. dois
ou da aoos.J, hi um adiamento previsiO no projeto. pois o prazo
ediJadado Da lei complementJr .S de três aDOS- isto é. até 1998pca que alJDiio, 01 Estados e Municfpjos adaptem-se a essa nova
Ccxuli'!'içlo·
Eo apelo que eu queria fazer aa; i.lust= c:anpaDbeiros do Senado Fod<nl.
.
Muilo obrigodo. Sr. Plesideote.
O SR. PRESIDENTE (Ios6 Samey)- Antes de CO!lCCder a
polaVIO ao Senador EsperidiJo AlllÍII. quero esclanoc:cr ao Ple!Wio.
-o que 6umafimçio daPresid&>c:ia-queestamos votando o ptbjclll de lei de iniciativa da amara, de 1991. ruja discussão foi.,.
cemlda. 110 pleúrio do Seaodo. em 03 de março de 1992. Neste
momeato, _,.,. votaDdo o requerimento de adiamento da votação JlOill n:examo do pmjclll, o que sigaifica reinicimuos todo o
_...,DOSenadoFod<nL
.
Pua votaçio do pmjeto. temos quo ter quorum qualificado.
uma vez que se 1r11a do lei ccmplcmentar. que exige. no minimo.
4~ votoo favcriveis dos S... Senadores. Mas, para o requerimeoto
de acfiamenco esse qDOI'UID não ~ q''lificado, ~ per maioria simples.
P - <XliiCOdo a polavza ao SeJwlo< Esperidiio A1llio
pua_ encmrinber a _votaçio. por ciDco mioutos. ~ o m:JQerimontodoSemdorDutm.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- se. Pam """"mjnbor
a votaçio. Sem twisio do onda<.) - Sr. l'resideale. s... SaJado.
res. a fjn.Jicfede de miDba im~ Dlo é COOVCDCa" os meus
ponos. mas _,;as ojldar DO sentido de ~e todos saibamos o que
estamOI cJeridindo
Disle muito han v. Ex·. Em março de 1992- podaUO. ...
P=ideDte da Ropo!bliça Sr. Femmdo Coilcr de Meiio -. vários
mmii5oo
ainda IOb a Besid&K:ia do Sawlcr Mamo
~. ,JlOm ...., CClllVeDCOr esta Casa • haootopr. sem
quaJqua- alteaçio. o pojc:<o. tal como tom aprovado na Câmara
dos Deputados.
Nio ~em aqui fazer a inte%pmaçio aut&1lica. oo .eja. dizer que sei porque estava li. Nlo seria cc:aeto. Mas quero pedir
um esf~ de mem6ria DO sentido de que todos possam =<lidar
que o G1lio Senador Almir ~Gabáel- V. Ex", Senador Humberto
Luceaa. aa o Uder do PMDB- so1iciwu "'"se esclarecesse qual
o V«dodeiro alcaDoo da iDeiusio da porto final do inciso I do an.
1•.quediz:
"...e aiDdl. os valma: ~tes h despesas cem. o pa_ . , de beoellcico DO imbilo do Regime Gczal da 1'revicl&lcia

........_m

o

Social''
Qum>ai<ZtaroSemdorPedroSimonpmao falo de que Dio
C3lio IODdo destinados 60% da receita aos l'uncicxlúios polblicos.
Aquele esfcxço n:alizado ao govemo do enlio l'leii&nte
Femmdo Collor-repete-JC agaa. uma vez qua DfJSf& semana bi um
COJ1ro esfcxço pila·~ o - po!bljoo". o Govemo docidiu, ua última segunda-feim. que o pt6ximo mls dos limciooidos po!blioos teri 45 dias. É JlOill ajJdar o funcionújopo!bljoo. que
D .-bc:< O seu saJúio DO dia 21 deste JDls e, depois. 8pCDliS DO
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actimrerto da votaçio.
O mesmo Govemo acredita que a estabilidade tem que ser
Apelo ao Senador
Eduardo Dutra no sentido de que ~
suprimida. Eu disse ao Millisb.'o e repito aqui: suprimida e substi- veja a sua posiçio, face aos~:..~=;".': --:""_:!:~•. , ~ · •. _.
tuída pelo quê? Pela flexibilizaçio da estabilidade? Tmt.-se a esta- ne:nte Senado~' Pedro Simou. 1;(1S quais o Senador GelSCl1 C:'i.hü:.-.
bilidade do funcioo.lrlo paiO demitir, mas também paa ajudar, aooplou ootra 8%8UmeDtaçio. oo sentido de que não per.l!;:o:: o .
para valorizar os que vão flCili', certamellle. Melhorar o salário de Sr. Presidente, talvez. quem sa.te, a~ por um problema par::: t';!:~:"..
quem se vai trazer da iniciativa privada pam o Govrpo tamb6m é a oportunidade de ~gotar a pattlL Parece-me, segundo li - . .:- r-:-:
valorizar o funcionário. O sal.irio de um a.ssessol' 6,: bQjc. de RS atento à OJ:dem do Dia-, que a ·~examinou com muita ~~~rn:
6.000,00, o do Mmistro t de R$6.400.00. eDqumtD osliiDC:icot· Didade o projdo.
rios efetivos tiveram 22% de reajuste. TambSm .S PW& ajudar o
É pottmto, Sr. Presidcnle. sobre o I!lQUerimento o ~~o '!';.:;
fimcioo.lrio.
·faço ao emiDcnte Senador Jost BJuardo Dutn.
Voto coDtra o projeto. Votava contra em 1992 e voto novaO SR. ROBERTO FREIIIE- Sr. Pn:sident:, p<>O a~''·'·
'llentc agon.. Esse projeto, que- tem boa inteoçio- eualteço o es- .,. pela onlem.
O SR. PRESIDENTE (Jc-sé Samey) - Concedo a ;:>la=
forço da Depu"!da Ri12 Camata. enalteço o esforço do Govemo -.
nio pode ser votado de q.mbulhada.. sem que todos saibamrJI; exa- ao oobn: Senador Roberto Freire. ,pela Oldem.
tamente do qce se trata. E um projeto que oo1oc:a DO mesmo cesro,
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS • PB. Pela ordew_ S;·.w
sob o conceito de "receita correote liquida", imímeros i • . Pms- l10Visio do ondor.)- Sr. P=ideDie. prooc:upa-me a ugum<:ata;.h
levantada oo seatido de que esta C.... po< conta da e1eiçio dos 2.''
tem atmção: receita correole liquida é o que o.,Govcmo ID1'Ç&da,
segundo o projeto, menos as transfer!ocias, meD05 as contn"buiçõ- dos S!S. Seoadcreo, nio coahoc:e a matma.
Se acolhamos esse argumento e adimnos. ou miarmos de
es- como exemplo, PISJPASEP-. menos tudo o que seja o lmaco negro da Previdéncia. Ou seja. se o bumco da Previd!Dcia che- plllla ease projdo. =lo que esta Casa teri que pamlisar seus tra·
gasse, r.oricam""'e. a 30%. isso seria abalido dos 60% desliDados balbos po< algum tanpo, pcxque nio i1=os conhe<er coisa aJgu.
aos funciooários.
ma.
Acxedito que não é essa a intenção de todos. Qot=:a:aos resSegundo. mais grave aioda. é que me parece que esse proje·
tringir, sim. ã despesa c9ri1 os ftmciooários. mas essa Dio é a inten- to já lralliu:u. a poaiO de estar pronto pam votaçio; pottanto. im·
possibiliJado, do poato de vista IOgimcutal de qualquer módif.,..
ção.
En=ndo. peiBIIl1IO à Mesa:
o requerima>to çio. As emendas jl. fonm ~.e. salvo as "'e aqui foram
que retiia as emendas? FOi isso-, Sr. Presi~? Clcgamos a apro- ellboadas e que se eocoata.m na Mesa para votação pelo PleOO.rlo, Jieohuma ootta poóá ser apreseotada. Podalllo, scri apenas
varo requerimento m.itando as emendas?
A emenda do Semda Maurlcio Couel;..
mtro'diletmismo 'l'...rmo.Ier o projeto. Modifd-1o, não pode·
O SR. PRESID}!NTE C}ost Samey)- O requerimento qúe lemos mais. seguudo o que estsbel.ece o Regimento Iotcmo~
estamos vOtando-.
·
· ·
Acredito que a Mesa deveria poodmir eSses dois aspectos e.
evidentmy:nt.e colocarem votaçio op:ojeto.
OSR.ESPERIDIÃOAMIN-Oantorlo<,Sr.. ~
· O SR. PRESIDENTE (José Samey).:. Coacedo a palavra
O SR. PRESIDENTE (José.Samey)- As eme1!das de..,.
ao oobn: Senador Jlld« Bad>olho.
·
toria do SemdorGuilhcme Paimoint fonm t<tiDdas. · ·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - NJo as di> Senadcr Mo.m.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB • PA. Pam eocuni·
cio Colrêa?
Ilhar. séin revido do omdo<.)- Sr. PresideDie, SI's e Sls. SenadoO SR. PRESIDENTE (José S=ey)~ As emendas do Se- Ia. ~ ta: a mai<r boa vootade, o que. aliás. devemos ter
nador Maunciõ Conia setio subm<lida> ao Pleuirio ãmD!e'a v,;. ca:n todos os Companheiros nesta Casa. mas me~ CfJe uma
Jação do projdo. •
.
. .
.• . . •
• . •
motivação DOS leva à manifestação c:ontriiia ao pleito do Semda
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E à úhlcà. fórma de !Otim' José BJuardo Dutra: o. fato éle que S. Ex' CÓOhece a matéàa.
do texto o gravamo da Previdêílcia. que limita despes& Com fim.·
· ·. QwKio S. Ex' api<S<DIOU o requerimellto, fui procurar sacionários pu'blicos.
, ·
. ber qual sua moâvOÇÍO. que em de mérito a J<SilOKo do ossunto.
O SR.JADER BARBALHO -Sr. PnosidcDte. peço • poJa. Entio. S. E::t• cxmhec:e a mat6ria. e o arzu.marto para adiá-la é a
VIa.
falia de eoobocimeolo. Assim, eSit pnojudic:odo. Se ,. ooobece a
O SR. PRESIDENTE (1ost Samey) - C<lGcedo a po1avm matma. pois tdaliva i ques1io da piOvid&Jcia social. a justif'ICali·
ao nolne Senador Bemanlo Cabml, que havia pedido a palavm an. va do~ seria exataznente a iDCiusão das despesas com
tes de v.a·. Em seguida, COIJCC9creià. i:aJa.Vraa. v. &•.
a pevid&Dcia sociaL Desta foana. falece o argtlrt:lenlo & Qi..le !lá
·
O SR. EPITACIO CAFETEIRA ':'SolicitO a iusaiçio do· um desronhrci;rnento da mat&ia.
'O cJevoabeciJDCbto da matáia é diJicil de ser invocado por
meu nome para eDMIDiMar a vctaçio do~erimcmo:.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. &• sài insaito. · o6S. cilado po< divmos oompooheiroo. Qumdo o Semdor conhe·
O SR. BERNARDO CABRAL (PP· AM. Pela oolem. Sem ce a malé:ria e ressalta que a jlsti6cativa é pela inclusão das despe~visão do orador) -O que está cm discussio, Sr.. Presidemc, ~ o
sas da pevid!ocia social. entlo., S. a• a conhece quanto ao méri.
requerimento do emineme Senadcr Jost Edum:do Dutm. Come- to.
qijentcmente, baver.i perda de tempo- V. E:<' que é um exímio fisPClllamO, Sr. Presidente. manifestamo-nos COillririoo ao re·
cilizador do Regimento - se não rumprirmos. o hoárlo. Quero querimellto ap.esealado pelo ilustle Seaadol' do Partido dos T nba·
ater-me apenas ao ~erimento do Senador José Eduardo Dutm. lhadoles. pcxque o ugum<:nto de S. Ex" Dão tem procedêacia. S.
Faço-o. Sr. Presidente. acolhendo a observação perfeita CJJC fez o Ex• é a maior testemmha disso. pois. é um Senador irteressado.
Semdor Pedro Simon.
·
leu a malé:ria c, em~ do coobecimento da. mesma. pede o adiaAinda ootem. Sr. Presidente, esta Casa. sem coabeoer nos memo. que ccasidcramos seja pre)uiicial. iDclusive. à imagem do
Senado.
'
seus~ o projeto de. autoria. da ex-Deputada lima PassoDi. boorou, pela •l"""!ação, o u.balho daquela ..,.,. colep. que,
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA-Sr. Pn:sidea<e, peço a pa·
em verdade, IneR:Oeria essa aprovação. e ninguém ousou pedir o laVIll pam encominbar.
dia OS de maio.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavm o uobn: Scuadcr Llício Ak:ânlal2.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT - CE- Pam encaminhar- Sem =isio do O!lldo<.)- Sr. Presidente, SI's c s,_ SenadoI§, examinando o projeto, verif&qUei. no § 3° do art. 1°, algo que
me chamou alcDÇio. O projeto tem uma inspiração saudlve!, qual
seja. ocofcrl:r ao Estado o poder de investir. de exercer suas Wefas. seus plp6s. sem que venha consumir todos os seus ~
popmcniO do funcionalismo,
Por mtro lado~ temos· que estar atemos a dois coodiciona:~:Demos. Primeiro, enquanto a C5tabilidade do servidor se mantiver,
nem Uniio. nem prefeitmas. .nem estados p:derlo reduzir essas
despesas l aula de dispcma de funcim4rios O Seguodo, a lei do
salmo mluimoI:>ett:rm;aa o § 3':
''Sempre que o deiDCilStrativo de que trila o puágrafo ate:
rlcr, DO que tange 1 despesa aarmqlada até o na&.. iDdicar o de$..
rnmpri"""o dos limites fWidos ...,. lei CO!Ilplcmcnllr, ficado
vodadas,. at6 que a situaçio se reguluize. quaisquer mvisões. rea;.stes ou adequações de remnneraçio que impdqucm aumento de
despesas."
Assim sendo. como ficw;io o estado c o IDUDiápio no caso
de ,..;u.. do salmo IIIÍIIimO? Como se podel'li dcso•mprir =a
lei pom atender ao djsposto no § 3• desse ""- 1"? Parece-me absolutamente incompativel coogelar veacimeotos. se houver. no pe:dodo,como está pesa:ito no § 3°: Rajlsto do salário mínimo.
·Penso, sem desconhecer o fato. que o .P"ojcto é importante.

-DO

foi estudado exaustivamente e o

~ de

que o nobm Sena-
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apóiam o Govemo manifestarem o desejo de modifx::mnos tl1do

para votam:J.os as emendas do Govemo rapidamente. Nio. O legis-lador, qucudo criou uma tramitaçio pam eosas ciiiCIIdas 1 Coostiblição, foi sábio. Não podetDCO =olvcr de forma liscUa aquilo
que pode iDLeressar ao Governo, de que isso seja teSOI.vido npida-

D05 debtuçaudo some o a.ssumo.:
Sua ExccJêucia o Scuhcc Prcsideutc Fcmaudo Hemiquc
Cardoso. que bomou esta Casa com a sua ~ Dio quer um
Cougrosso de joelhos. mudando toda. as pam aprovar as
emendas constitu:cioaais do dia para a noite.
Sr. P=ideute. acompanho o pedido do uotn Senador José
Eduardo Dutra. ao mesmo tempo em que me solidarizo com as palavras do oobn: Scuadcr Esporidiio Amin. Prcsideutc do meu Partido.paraasseveiJlque temos que DosdebruçarS:CJln: esse projeto,
anaHsando o que pudermos aproveitar.
. O mal deste País é que DOO tammos Estados Umdos do
Brasil sem que os ....00. fossem independentes. Enquanto DOS
Estados Uaidos cada estado é iDdepcDdeute c foaua uma fedmoçio, aqui seguimos as Capitanias Hm:dilúias para dir« que &amos ''Estados Unidos". Aqui lUdo 6 CDgessado. O .assudo que iD.teiessa ao estado Dia 6 o estado que vota,. 6 a Uniio.
Quanto ao mmprimento das leis. nada se defiDe nos esta·
dos. melo vem pam ser resolvido cm Bmilia. Prevalecendo esta
pD.tica. somos 011ito mais um Estado unilário do que uma Federação.
POI' esse motivô. Sr. ~ideDle, penso que devemos, imbuf.."
dos da$ nossas 10Sp011S&bilidades. fazer caminhar esse projeto pc-

meme. Temos que pensar.

las comissões competentes. Contesto a ugumentaçio de que oRe.

dor Dio o ccahoce Dio é o que deve tn"aloccr, p<XqUC temos, de gimemo nio pcml.i1e que se acresoente mais nada ao projeto quanplenário. Se o Rcgimouto é o rcgulamcuto ela C..., oo
fato, que fazer um esf<HÇO pam acompaulwmos aquilo que já vem do já
sendo disaltido. Pieval.ccc, sim. o entendimento de que não com- JllOIJlênto em que o Plenário devolve a matéria. à Comissio de Aspmendo como se executará essa lei quando colide fimlalmeme , SUIUos Econômicos para que ela se pronuncie. c:x:oaeD. a tramitacom outros. dispositivos, como esse do salário mínimo, poc exem- ção '-onnal que devia deveria ter ac:oatecido na Legislalma passada; e. enlio, p:x1etemos. sim. modifiCar o projeto nos artigos que
plo.
Creio, portanto. que o ridiamento seria prudente, apesar da eDl.endeanos sejam melhores pua os nossos estados e 11111Dicipios.
xclevincia da matéria, salvo algo que venha me COilVencer do coo~o que tiuba a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jost! Samey) - O Senador Iooé
ttmo.
()SR. EPITACIO CAFETElRA- S r . - - peço a Eduaido Dutm esclarece à Mesa que a ..,. primcim imtrlereucia
foi pan. justificar, ccmo autor. o requerimcoto._Agom. vai usar da
palavm I""" eDCall)inbar.
O SR. PRESIDENTE .(José Samey)- Tem V. Ex• a pala- palavra para eDCam..inbar a votação.
Coma palavm o Seoadot José Eduardo Dutra,. por cinco mivra.
..
.
O Sk. EPITACIO CAF'ETEIR.4.. (PPR - MA. Para enca- nutos..
.
minhar. Scmrcvi.sii> do O!lldo<.)- Sr. Presidcllle. o DObte Senador
O SR. JOSlí EDUARDO DVTRA (PT- SE. Paa cnc:aJajJoséEàwdo Dutm Dio ofilmou, cm ...&ommomc- desccahc- nhar a votação.)- Sr. Ptesidente. sr-s e Sts. Senadores, C1'eio,. sm..
cera matéria. S. Ex• IeSSaltou que bavi& .um número muito grande cmmrntc, que boa (ll!lrte dos nobres Senadores nio prestou atende Senadores que n1o a cooheciam.
.
ção quando ítzemos a jusliflaltiva do mqueri:meao. Talvez seja
Nio coloco em dúvida o que ·motivou a nobre Depltada até D&tuial nesta Casa quando os novos falam. mas aqueJes que
Rita Camata a elaborar esse projeto. Foi o aç:odamento pam apto- prestaram atenção observaram que nos nosSos argume:atos na jusvi-lo que dificuhou sua tramitação. Por ~ê? Porque, queimando liflcaliva do requcrimcuto não colocávamos, de I!IIIICin simp16ria.
clapos, totirou-se o projeto da .Comissão de Assuntos Boor>\micos o fato de existir a renovação do C<Josresso NaciooaL. Penso que
para que o m.:smo fosse a ple~o. Os SCIJhorcs podem ler. Houve este Dão pode ser arsumento Da defesa de adiamento de diversos
pm:cetes proferidos em plenário, em substituição à Comissio de projelos nesta Casa. tanto é que esse é o primeiro projeto pua o
Assuntos Eoonamicos. Ou seja. a ~ não o e0..-,mjnoo Ha- qual pedimos adiamento.
via o inlc:esse de aprová-lo logo. Como a Comissão nio o examiNa nossa justificativa, rll.eiDOS._ sim. referEncia de mérito.
nou. Dioguém quis votar.
·
CiWuos a questão que foi ~<forçada pelo Senador Espcri<üio
Nom Senador Pedro Simon, <Il<Xlnlraram. sempre algum AmiD; que mislllr.l =cita com despesa. E o próprio fato de, na
motivo para oio v01ar. por uma razão ou outra. Nã. ~ te- disc:ussão de um requerimento, divc:aos Senadores se CDVCiedanho a imprcssio de que a lcgislalllr.l passada. pela sua maioria. ~m pela discussão do mérito demoosrn. que esse pojeto Dio foi
Dão queria votar o projeiO. A oov.a le,gislatura. que se inicia este suficientemente discutido nesta Casa.
auo, ao mesmo tempo em que quer votá-lo quer coobec:ê-lo. V.
C"llamos -bém. na justifiCativa do '"'lllcrimcuto de adiam.•. aliis, i. favc:óvel ao retomo do projeto à Coulisiio de Asswl- :mem.o. que este projciO Dio foi discutido na Comisslo de Assuntos
tos Econamicos. Pemp que devemos wmprir todo o ritual.
Eoooômic:os. sendo, simplesmente, -apreselllado rcla!ório cm pleTive oportunidade de ouvir de muitos pa.ria..mentan: que nário.
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Por isso, e por mais um Big~DDCDto, se há o coah......jmento
do Se!wio< pua votat este projeto, queria que alguém me iDformasse quanto ~ em percei1IUal essa cbomada "despesas
cano po-1110 de beDeJ!cios DO imbilo do regime gaal d& Previd&cia Social". Sem que algum dos Senadores !Orla oondiçõ« de
mo iDfODDarcpmto, em percentual, nopres<ntam essas deope&os na
toc:eiladaUoiio?

Diveau manif"'tações dos Sr;. Sena.dolcs mfcxçam amda

mm a dofcsa. de ~meter este prOjeto para a ComiJSio do Assuntos
Ecoo&nicos. Nlo com o objetivo de protclar. En«mcJemos que di~
venos projetos reaimeure podem ser vowloo por es1a Casa sem m-

:rem J'll1icil*lo de <fismssões anteriores, mas csrc 6 um pojeto,
cujo ddlllc pelo memll<oo desta Casa mosttou que ainda Dlo est1
sufJCienlelll<lllc~
P«esiO DÍolivo, encaminho a favO< da aprovaçio do mqueDmeuto.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nio haveocjo mais
neohumaod<r insc:rito, submet=i à vo<açio o~ que,
na fonna do art. 315 do Regimento Jntemo. pede o •diamento da
vo<açio do projeto, que deveJ:t, se 8p10V1do o roquerimealo, voltar
ucomissõt<pom""""""'Emvotaçio.
Os Srs. SeJ:ia.dol'es que o aprovam queiram perm•l"'CCT sentados. (Pausa)
Rejeilado.
.
Pula-se à votaçio do projeto.
sjdade de
• Quero esc:la= ao Plc:uirio que r=Dioo
quon~m .,wificado, pOiqUe se tnta de lei
Teromos CJJC ter41 votos favQd.veis pua a aprovaçio dO pojeto.
Peço aos Srs- Seaadol:es <FIC se eDIXII1Ilml em seus gabiiJe.tes ~c w:mpawçam aq pleumo. pam a v<taçio do projeto de lei
<Xllllplemmbr que Iimila em 60% da t=ita Hqüida dos Estados o
gasto com pcssooi.
Quero COIWDioar .... SJs.
que leremoc - dade d e - qualificado pora pcceder à votaçio cxm o ~egis
tm dos v«m: favoá:veis,. ~rios e abstcuções. InfODDO que es--

"""'Pf"'""'tar

s-.

tio~uaCasa6SSn-S~

.
Nosso paineleotá a<:USalldo""'
Srs.
S....OO..S que "llio p<eSSiooem os bctlles de suas cadeims antes
que a Piesidência. péça o voto ao Plenário.
. Enquanto a assistência t&:oi<:a do DOOSO oompu~ prooum solucicmar o eao que esta.mos dctm•mlo podediJMS imciar a
votaçio da JllA%&ia. com o.encanjnbamenro pelos cxada:cs iuscri-

!'"'"'""·solicito"""

tos.

Poço mais uma vez aos SISo Sc:nadcE:s que se encontram em
"""'gabinduque ..,_cçamaoplenirio.
Com a polavm o Senadcr Hlgo Napoleio, por ciJJCO minutos.

.O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL • PL Pua """'mjnhar a
vo<açio.)- Sr. Presideote, a sugestão e a minha orieotaçlo à bonc:ada do Putido d& FmUe Libcml 6 oo seolido de que mjcilemos a
.,...,.ja do DOixe Senadcr e hoje Ministro Maw!eio Coa&. porque.. Dia obstaDt.e tDda a aigUmeDtaçio de s.Ex•, se ela viesse a ser
aprovada, e<tu!amoo ""'mcntando em muito u de>pcsas IOWs
cc:m pessoal ativo c inativo da adminjdJJÇiõ diRta e indireta das
instituiçõC:s -.que se Iefeze o projeto de lei a:a em votaçlo. De
mais a mais, por exemplo. o Eslado. que 6 obripdo a twlsferir

25% do ICMS pua as prd'cimras municipais. automaticamente
ver-se-ia DlliDI. siblaÇio butante difícil se esSe cilcu.lo estivesse
ÍDsel:ido, uma vez que ele ttansfen~ vctdadcimme:Dtc essa mocita
de!CMS.
O mem>o pode:<e diza- com relaçio 1 Uniio Feclemi. A
Uniio Fedeial repassa pam ..tados e Dlllllicipios. nos teimoo d&
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Coostituiçio. o Fimdo de Puticipoçio de Estados e de Mwrlcf.
pios. N6o llio podcri""""' mmiderar que eola toc:eila tmDsferida
fosse iDc!D!da no ctiallo, sob peaa de o ugDDII2l10 po.- mim usado
propcxciooar a elevaçlo em Dfveis iDsupodáveis das despesas com
pes.oaL

Há '""" oulm siluaçlo dirimmle 110 JlltUdo côgioário da
Cimm dos Deputados. de iDiciai da Depulada Rita c:am..
ta, que 6.........,.. o - est1 vazado 110 § 1°, do iDciso n, do art.
1°. Ela ooac:ede em seu pcojeto, Sr. Plesideote, um prazo de ttts
aoos, de ~ ....-dcioo, pam que as iDsliluiç&s, em Dfvel fedeul,
..wlual e mDDicipal.oo odaplem a esra siluaçlo.
Portamo.. Dlo 6 eDIImdo cm vig4oci& imediatamente
Em cmcJnslo Sr. PresideUe, teDdo em vista esses argu.o PfL vowá pela mjeiçio da emenda do emiDente Sem·
dor e hoje MiDillro, MauDcib Co<t&. o pela aprovaçio do pojeto
nos ta:mo& em ~c veio da amam dos Dep:ltadoc.
Eu o que tidl& a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço aoc Sn. Sem·
clcmos quellioaporl<lll <>& ...,. p:opoclivos bctlles de preseoça por·
que""""~- aa~S&Ddo ma mo.
~ Coacedo a polDra ao Lfder do I'MDB, Seuader Sader &rbolho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB • PA. Como Uder.
Pam erx;amimb•r a vota.çlo. Sem tmdo do ondor.) - Sr. Presideolo, Su. Scmado<es. """"minho a v~ a.:omponbmdo a exposiçio fei!a pelo ilu.., Uder do PFL em relaçio ao pojeto.A Lidelmça do PMDB tambántix:aDcuda a aprovaçio do
projeto <>:igiDáio d& am-. Em verdade, llio sabemos quois são
os númcm&- eu Jlkt. aei e. seguramen~e~, a maiaia dos Senadores
laJIIbém !!lo sabe -. d& deopora com a pevid&lcia sociaL Tam~!!lo sei o ulmoro d& despesa com o RJlOISO aos estados e Illl·
lliclpioo. Seria, evideule-.mlito dillcil aprescmá-los hoje.
O que lemos certeza. Sr:. Presidmte, é que o cálwlo a ser
feito Pela liDilo, peloo eatadoo o poloa JDIDiiclpios oai em ~elaçio,
- . 1 t=ita liquida. Dio sobre a""-" g1obol. p«que sobao a despesa globol a Uuiio, por exe~ faria o álrulo em
clmt. da iec:eU qoc ela apenas ri laDsferir aos eslados c municípios e que,ua veidade, Dlo sio propriedade da Uniio.
desejor cmfeár. esta albJra
<XlOlfer ""
dEfJCits da l'l:md&lcia Social à ew1a desiOJD)jeto. quando a despesa da PrevidêDcia Social é iDeviáw:I e <X>Ill!"'lsclria e o Governo Dio pode <XliiiU eom a despesa da Ptovidência Sooial pora o
e&ulo, puoce-me, pcÍrlaDto, que o JlltUdo da Deputada Rita Camata é o mais ~·do quando ..... de t=ita I!cprida. isto 6, o
que a Uoiio, os esaados e :IDUDicfpios.,. efdivamcnte. podedo COiltarpua pogameDIO de peasoaL
Dessa ÍODII&, a Lidennço do PMDB roc:omeoda acompallhar o projeto da Clmaa e mjeillr a mt<Uda do SeDador Mauricio
Coa&.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coooedo a polam:
ao DObre SeDadcr Elcio Alvares. pca erx:aminbar a votação. S.
Ex"<IUpõe de ciuco mimtoa•
O SR. ELCIO ALVARES (m.- ES. Como Uder. Para
C1'C'roinhar a votaçlo. Sem revislo do cndor) - Sr. Presidente,
emioentes colegas. atingimos boje. talvez. um momento milito imp<lllme da vida desta c..a. Collformo o Senador Pedro Siml:n
leVe opcll1lmidade de frisar. ea10 Jll'lido, que 10m um loQgo alcance Cm favor da JDOI"'tidede da coisa pública. chega agora i. sua fase
deaadcin. e defiWtiva.
GoJto de fazer esse rcsWro pxque mo mo muito à vootade quando ...UICO, deulro da esslncia desto JD)jeto, a vOI!lade
imensa de colabonr pom que o exen:lcio da vida plblica seja efetivamcnre uma fuDçio em favcr da colelMdade.

Se-

ou-
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E orgulho-me também em dizer que a autom deste projeto é
uma depltad& capixabo. que tem se desW:ado sobt=wleira cm
511! Jnta aqui no Congresso., sempre pautandO JCV compoda.meato
p« iniciativas idêrticu a esta.
Este projeto de lei complementar demorou muito & chegar
ao poato cm que cllegou. A posiçio ovideDlo do Govomo 6 pela
.,....Jjclwle dos gostos com dosposas c:om"" fUncioomos. E ji osIÁVIIDOS dovODdo, DÓS, ~- esse projo!D de lei complo-

.......,._

11a oondiçio de Udor do Governo. oa quoxpcndidoa pelos DOires Udores Hugo Napoloio o
Jader Batbolbo. Teuho certeza do que o proje!D çrovado,confocme quer a Deputada Rita Camata. cuidaDdo especificamente de
reada liquida, e deixmdo do lado a <lllOllda do DObro s....dor
Mam!cio Oxrea. hoje Minisb:O do Supremo TnÕUJI>I Fedenl, vem
czatamcote 11~ iquilo que 6 um anseio do coastitucioaali
CXIllido ao dispositivo da Coostiluiçio que está aODdo · - complomen!ldo allav& de projo!D de lei proprio. ..
POdalllo. Sr. Presidente oemiDonJes Seoaclclos. i.Lidonnça
do Govemo IOOIIIp&llba. ~·Comcieote dê quo "' lrllta de um exetclcio de voto dentro do mais alto c:ooocito a &.ver da
vida p1b1ica. os ptoamciamentaç tqui cfrtivados pelos DOtes Ude<a Hugo Nçoleio o Jader Bcboho. a fav« da aprovaçio do
projeto o c:oatrúioa ' e.....ta do Semeio< Mauricio C<ln&.
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. P=ic1eo1e. poço a po.-

Acompenho,

meoloo aqui

lavta oemo Llder.
0 SR. PRESIDENTE (l"osé SUDOy)- • Cooeedo a palavn

• v. ex-.

.

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Como Llder.
Para eDNmiMer a votaçio. Sem mvisio do andor.)- Sr; Pft:si..
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:aios resolver o poblema. cem. este pojcto? Como? l)jmjmtjndo o
salmo do servidoroo coloca!ldo-o- ron?
· Creio que devamos dar mais libeidade aos DOSSOS estados e
muuiclpioc. Eslamos cli2eDdo aos """"'" depotados -.mais que
eles Dia tlm DOÇio de respoosa!>ilida e o6s precislmos engessálos a uma lei oomplemenlar. E por isso. pua que amanbi, cm
IIO!De dessa lei. DÓS nio estejamos vendo funcionúio ter o seu. salmo C0Jl80iado- llio VOO dizerdimiJil!do pmjDC a iei llio permite, DliS salmo amseJoc!o- c, sempre que poasivel. fuD::io<ultio demitido. Seri que isso .... eomplemeo.Ja bem • leSe do Ministto
B~Pereila de acablroomaestabilidade?
O meu Partido. o PPR. vola COI1Irll o projdo. embcn .....,_
da as razões que levonm a DObro Depl!ada Rita Camata a ~
sentá-lo, mas o6s Dia queremos ...r ..spoasabillzld pelo que
pode e pelo que vai IICOil!eoer ao fimciooalismo plblieo, fedeial.
estadual e muuic:ipaL O PPR se recusa a parti<ipar da aprovaçio
desta lei • ~ •nr le mt 'LltAr.
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Ptesideale, poço a palavra para eraninhu.a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (l"oool Samey)- Com a palavm o Seoador Gersoo Camata pua encamillbar a vOiaÇio. V. Ex• dispõe
de ciDCO minutos.
O SR. GERSON CAMATA (I'MDB- I'S. Cano L!der.
Para cncamjnbgr, Sem mvisio do' orador.) -Sr. Prt:sidentc. SI-$ e
SIS.Seuacbes..quanto à Uniio. nlo devemos tertemcrueohumde
que possa haver uma canpressio salarial. A União ga.sta hoje meDOS de 13% do seu orçunen!D com o !imcionalismõ. AJA! cllegar a
60%. é uma IIWl!"'ll um!D gmnde.
- O projeto retira. no- seu fuciso I do art. 1•. as receitas que a
Uniio am:ada e t:ransfen: pua os Estados. que. naturalmenle. nio

a miDb.a alegria pela vo- podem fozerpo.rte do cik:ulo daquilo que a Uniio pode gutaroom
JaÇio des!e projolo, que disciplilla os liDDtes da despesa pata com .o limcionalismo, pois nio poderá ap1lP!iar-se daquela receita. Aso ~ pll>lico e. "'m dúvida neohuma,. <01110 disse o sim. ..,. despesa nio pode ...r coosíderada reeeit& da União.
Coaio os Esbldos lrllmfemn 25% do ICMS pua o Munic:lpio. nio
emiumte s....dorE!cio Alv.,.., maolizalt o seMço plblieo.
Como Llder do PTB, rec:oJDCI>Io 1 8aDcoda que vce làvo- pode ...r comiderada wnb6m uma despesa do Estado, ji que nio
ravel=Dm 1 çrovaçic) do projeiD e oonJra a e.....ta apresculada pode can aquilo pagar o fimciooãrio. paQDC a Coostituiçio demrpelo emioenrc Senadcr Mamlcio Cm&. cm fimção do que está miDa quC deve ser tr.msferido para o Município. Este é que tem tooxpHei!D DO projo!D OligiD.ol. que veio da CiDwo. de que aa despe- daa as clespesos; inclusive as tronsf..encias; """" na; 60% e possas ,iipodezio uJtrapossar 60\1\ dos "respeclivaa 10COiW ccaontes. sui o maicrvolume. A Uniio can isso Diose peoc:upa.
A cmeoda fala em iJcspcus totais com pessoalativo e inllivo.
Quanro ao Eslado. 6 ..-1 que exclua da despesa com o
Do modo que que não bá aeeessidade d a - limcionalismo a parte .de ICMS, de 25%, que ele é obrigado. pela
._wlã pelo s....dor Mamlcio Cm&. razio por qUe reco- Coostibliçio, a lrliD<ferir pua os Mmiápios.
QuaD1D i relimila da União doa pagamentos e benel!cios do
nwvftli10E a sua tqciçio e a aprovação do ~ origiDal da aowa dos [)epltados.
âmhi!D do regime da Pm>idéocia Social. que 6 a despesa com o
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Ptesideale. poço a pessoal ao mirar--se isso. aumenta-se o bôO.iS dos fimciooários
plblicm, porque nio emano cálculo de pessool da Uniio, embcn
po.lavn. cx:mo Llderdo PP.
O SR. PRESIDENTE (Joool Somey)- V.&.' mm a pala- seja uma despeg. também de :pesscal da União.. Nada se está deleVIa.. como Lldcr.
.-.
gando 110 Executivo. pois todo o Orçamento •m,.Jmenrc vai passar
O SR. BERNARDO CABRAL (PP - AM. Como Llder. por aqui. A lei vai emnr cm vigor- no orçamenro que faJcmos cm
Pa.a eucamirlbar a votaçio. Sem revisio do O<ador.) - Sr. Presi- oubll:m pua o mo que vem. Ele vai passar por aqui. O Coogresso
deete. após a coosulta democ:ritica 1 Bancada. o Partido Progres- tem o CCXdrole total das despesas que a Uniio vai ter com a Previsista votui favorável ao projeto e COiila a emr::uda.
déncia Social. Pode aumentá-las oo reduzi-las. E. deelro do limite
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidome. poço a do gasto. que bojo 6 de 13%. pode elevi-la aJA! 60%, na União.
palavm, pma encaminhar a votaçio.
Nio há o perigo dessa eompressio. que ... diz poder reduzir Illlito.
O SR. PRESIDENTE (7066 Someyt- V. Ex" mm a pala- Creio que ele é elttt'emiJDellte a fav«do cootriblintc.
vra. pmaent:~mjnb•ra votaçio.
O Bmsil tem cidadios. mas aJA! hoje nio despettamos pca o
. O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR - MA. Como U' · fato de que tamb6m tem contnàuintes. O cidadio contril:ui com
der. Pma encamillbar a vc<açlo. Sem "'visio do O<ador.)- Sr. Pre- l8CUISOS e quer algo em t:roc::a. Se dcduzilmos que 60% vai pan
sidenm. por um lado CODgr.IIUio-me com ó desejo desJa caaa do po.pmen!D do fimcionalismo- eSI1o aqui laDIDS ex-Govemadom;.
limpar a pauta. de vot>r tudo. de resolver as C<Jisas da manein ex-Ministros. ex-Sec:múios - e sabemos que o custeio dos Estamais Siniples. Mas o6s. Sem.da'es, que olbUDJS o Estado inteiro, . dos vai de 20 a 25% da amcadaçio- sessenta mais viDie ecinco I
ana Usando o inciso mque fala DOS 1IJIDÍCÍpÍOS. sabeiDOS que a sua iguala oilellla e cinco-. quanJo a dosposas de maiJDI<DÇio da Jusmaioria nos IlOIIOS Esiados não paga sequer o salário mioimo. V a- tiça e despesas outras. vio sobrar em tomo de 10% de tudo aquík
dente~ Srs. Seoadares~ ,!Jllllilcstç tamb&D.

MaiÇO de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que o coo.tri1:Wntc pesa~ de tdom9 a ele em alguma obra que poo:sa ser tea1izada: COilSttUÇio de uma e:scola nova. oonsuução de um
hospilal, todo de esgoros. serviço de igua de- 6 o que sobra: 10%
-. eD.io, na. verdade, esta.mos dando ao eootribuirte brasileiro. que
-trlbuiD, o direilo de tu de volta 10% "'bre a fom>a de algum
investimento público. que aia empt!:gos também cm obras. em
beactlcio dos CODiribuintes btuilciros. De modo que Dio delegamos &O Exoc:wivo, porque •mJalmente, DO orçmaento, vamos aprcciarlqlli. EaP:rojdo preve llês-.anos- 96.97 e98, estando em viSO< tota1meotc s6 em 99. Emio, hi r.mpo,
dos orçame.ntos
llll5 Assemb161s. nas amaras c aqui. de, graá.Wm.entc, ele ser
implanlado. Ele jl. eoti. b'>rnitanclo; 6 uma lei complcme!llar da
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27 bilhões de reais para cstC ano. Ou seja. estamos limitando em
27 uma despesa que já está mçada boje CIIl 35. Até que se possa
cogitar um oovo reajuste para o funciooalismo público federal. ou
que se possa cogitar uma promoção nas diversas c:a:m:ims. tanto
civis quanto ~ teremos que aguardar que os 609ó ultrapas-

sem esse limite.

Apesar disso, imagino que ao tomar uma decisão dessa importincia, esta Casa não poderia fazê-lo sem aprovar também a
emenda do Senador Mauricio Con:êa. que seria a única fotma de
Itlstabelecer a possibilidade de se dar algum tipo de aumento ao
funci.cmlismo da Uoião dentro do horizonte previsível.
Assim. a posição do PSDB é no sentido de ICCOmendar.
sem fechar questão. a aprol'ação do projeto se verif!CarcJos que
Cooslillliçio, tillmi!aDdo desde 1991.
Aaedito.quc esta é a opodmlidade que damos ao País de está assegurada a aprovação da Emenda Mauricio Conea.. Fora
ccmeçar a ~e aceitar e de devolver ao cidadio coottibui.Dt.e um dessa hip6tesc. aeio que estamos d..iame de uma decisão de tepercussões que aenbum de nós está em condição de avaliar.
pouquioho cbreamo que ele dá ao Estado em favor dele mesmo.
OS~ PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidenlc. !lCçQ a palaao noble SeuadorCoutinbo Jorge para encaminhar a votação.
VIl. pam memrinh•r a votaçio.
..
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para encamiO SR. PRESIDENTE ()OtZ Samey) - Coa«do a palavra
nhar a votação. Sem ICV:isão do orador.) - Sr. Presidente. Sr-s e
ao""""'Seoado<Robe<I<>F~
O SR. ROBERTO FREIRE (PI'S - PE. p.,. eWlminhar a
Sts. Senadores. o Brasil,. os Estados e os Munidp"íos precisam de
investimento e. lamentavelmente. grande parte das receitas do sevoi>Çio. Sem leVisio do <li1Kio<.)- Sr.l'resi<lclu. Sr's e Srs. Scmtor píblico é utilizada na área de pessoal. Quem conhece a admidol<$, oooboci.- Projeto na CiDw>.. puticipci da sua ttamitação
nistmçã.o p!lblica dos Estados e dos Município$ sabe muito bem
e IICll>di!oque. em fimçio, iDclusive. do seu~- impLanque 20% a 30% sio despesas de custeio. Ptaticamenr.e não exiSI.e:m
tação cm tr!o mos- J>O!Io ajudar omi!D • admillütmçio pública do
nosso País. em todas os DÍ.veis, para que Dão tenha essa incapaci- teamOS para investimento DOS Municípios, nos Estados e na
dade de alellder iquilo que é e=cial: um scíviçO público para a
U~. Portamo, o escopo básico desse projeto é pemritir uma sobm de: recunos para iovcstimeDLo do B:rasil. Esse é o primeiro
colclividade.
Mais do que isso, actedito que essa proposta se insere den- ponto."'TI31a-se de um projCIO que tem essadireção.
tro de todo um processo de melbcr racimafizaçio do serviço ptíSegundo. ele defme ciaramente o conceito de rec.eitas cor~
blico. alé pm. q~e Dio.se ........ COlOO alguns pm.ndem. :rentes liquidas para a União. pata os Estados e parn.os Muaicipios.
a idéia de se colocar a culpa no servidor plblico brasileiro. como ·defmindo de for:ma clara as deduções diferenciadas.
. Eu diria que esse JXO,jeto. se fos~ para ser implantado.> de
bode expialédo pela fal&!cia do """"' setViço.
forma instantânea:,. 110 próximo exercício. seria absolutamente inQuanto ao problema da emenda. é importante salieDlar que
ela. ao invés de ajudar, prejudica um setoc esseDCial, que é a quesviável porque a Uniio. os Estados e os Municípios não poderiam
c:umpri~!o- Há realmente um limite aciDia desse teto..
tio
Social DO Pais. A3 deduções SÕD cfu bmiSfainO mérilo desse projeto está no dispo~itivo que permite e
c:iu COI1Slimciooais e do custeio c dcspesu da Previdêocia Social.
T aJ:vez mais impcrlanlc &ré do que du ttansfeltllcias é essa obri- que exige .qUe a ·sua execução seja feita duranle tres anos. Esse é o
aspec!Dl\mdameWI.
pçio coma Picvid&>cia SociaL
Podamo. VÓiamos favoravelmeule ao projero e conua a
A lei- se esse projeto fcr aprovado- entrará em vigor em
emeadadoSeoado< Mauncio c:oa&,
.
1996 c. a partir daí. a cada ano. um terço da R:dução setá viabilizaO SR. GERALDO MELO -Sr. PresideDle. peço a palavra da pela Uniio, peb,'Estados e pelos MunicípiOs. Há o aspecto
como Udc:r.
pro~vo c. pcxtanto. teríamos quatro anos. na verdade. paia nos
O SR. PRESIDENTE ()OtZ Samcy) - Coa«do a palavra adequaiiDOS às novas normas.
Esse t um projeto imporumle. porque perrnitiJ:á que a
wSeoado<GenldoMelo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Lider. Sem UDião. os Estadm e os Mu.nicipios. a médio p:azo.. tenham condirevislo do omdoc.)- Sr. l'lesiden"'- sinU>me DO dever de exp=ções de investirem em favor da COIIIWlidade bnsileira. SabcmJs
que há. Municípios que. Iamcotavelmente, apücam sua nlCeita intesarwDapmx:u~ muito grqde emmlaçiO ao 'F est.amcJ5.dccidiDdo aqui. Acabo de ouvir com muita atenção os esclarecimen- gralmente em despesa com pessoal. Esse é um absutdo que tem de
tos do Seuador Get>oo
que fala llllllla despesa de pessoal
ser axrigido.
de 13% do OIÇGDCillO- Se C<lCISidcnmJos • ...:eita tolal pnovista de
O projeto tem o bom secso de conigi:r esses defeitos. esta260 bilhões. ai iDc.luídos teamOO oriundos de" emissão de lltulo&,
belecendo limite5 com o ato progressivo. A cada ano se fará a mde openções de a6!ilo, Clllio, sim. pode-se f&!ar de 13% de des- duçào de um terço do excodente dos 60%.Isso me anima a defen~
pesas de pessoal Mas a roc:cila soble a qual se aplicali o c:rilério der o projeto porque é lógico e, :na prática. será. viabilizado por ser
do projeto que estamos discutindo. ou seja. ô critério de xeceita liprogressivo.
quida de q10 se uat& aqui Dio coosid= a IeCCita oriuDda de opeInsisto: se fosse um projeto para ser aplicado a ~ de
1996.-vctarla. contra. dizendo que seria inviáveL Todavia. Oãisporações de c:rédito de DCDhuma uanneza. A IeCCita de. que se ID1a
aqJi pm. .... aDO está OlÇOda em 10mc de 100 a lOS bilhões de
sitivo -qüe peimite a implantação progressiva em três anos, viabilireais.
za & adrninistnçio pública. Esse projeto JXX!erá ser uma solução
Cak:ulando-<e a roc:cila liquida peloo; aitmos do projeto para que o Brasil. a médio prazo. nos seu5 três túveis de govemo.
que esti cm vias de ser votado. a n:ceita bruta de 100 cai pap 47
tenha coodições de investir em favor do povo brasileiro.
bilhões. Se=nta por c;enro de 47 bilhõeo sigoiftc:a que estamos liPor esse aspecto lógico e coerente, votamos e apoiamos a li·
miwKio as despesas de pessoal da União para apoximadamcllle derançadoPMDB a favor do projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- TemapalaVD oS...
oadcr RaWdo OlllhaLima pom crnmjnbar a VOCIÇio.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB. Pam eueamiDhar& votaçlo.Semnwislodoondot-.)-Sr.P=ideate,SI's
e SI>. Somdores, 1 6poc:a em que a Deputada Rila Camata apresenrava l Clman doo DepJtaclos...., projclo de lei, ou, ""'f" Govemador de Estado~ ji torcia JXll' su., apwuaçio. d como ttma
exig&çia Ioga! e~.. - - D6s 80"......... p>d6s-

....... roriDstmmentoscapozesdediaeiplinarasfinaDçupóbjc:as,
buscmdo oeu oquillblio.
Log:> em &eJP1ida, eru:amjnboi à Auemb!Eia Logislaâva .do
meu E3taclo pmjeto de lei~. """""'ante ao-JI'OÍ<IO
que""' apm:iamoo. O projeto a que mo refiro foi votado. implmtado e impiC!IIeiUdo com sucesso. Coaaeguinm, em fimçio disso. O equiJibrio finaDceiro DO 111<0 E3tado, -!ivnclo saUrios que

-·--em

até seis meaea.
·
O projeto que agcn 6 oubmdiclo l ap=iaçào do ,Senado,
de;>ois do quase quatto liDOS do IRmjtaçJo, vem~ a uma ClÚ-

mpidomeUo. pom que se posso inveslir em olnl póblicaa em bOneflcio da popu!açio, que Dlo 6 fomwla """""'"de fimcioairioc
póbticos, mas que tem~ de ver ateadidoo seusiiDllCioo e -

_.,-bem

in-=s.Os gowmadoles quoasemassim
do
govemo; os outros, oem .._...
Pmtmo, · - • favor do pmjolo, ·-cem o Uder do <Jo.
vemo. voto com o .l.ídel" 9o mm putido e Olb:aDbo 01 que Dio

asem assim.

O Sr. ,Joder,Bubalho- Sr. l'residel!lc, poço a palavm

como Llder.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- Coma po1avm o SeoadcrladerBcbollo,oomoUde<.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Como Llder.
Pam CIICIII2Iillbar a vocaçào. Sem mvúio do oado<.) - Sr. Presiden.., deaejo reafiJmar as obsezvaç&s já feitas m!riiomloole. Estamoo volllldo uma lei mmplemmbr l ConJtilrriçio que Iegula
umUSIIIllo rolllivo ao Govemo Fedenl, aoo Gov""""' fAWUais e

às~ Mlmicipaia.
g&çia da po6pria sociedade do CXX!IDÕIIiDbo, que quer ençlo na
Sr. l'residenle. quem IIWiifestar ao Se!lSdcr GenJdo Melo:
aplicaçlodo diDbeim póbtioo; e doo fimcioomoo que~ me- a quem eu quero 1a111o bem, na qualjdado de Uderdo PSDB- que
lboc anoadaçlo, melhor participaçio e ttm CO!!ICÍ&Icia dos Jimi. efdivamentr.6 o putido do Govemo- que o meu putido ap6ia o
trs que lhes sio dispculveis.
Govemo. mas o Pubdo do Gov<mo 6 o PSDB, que e1oseu o P!o1'« esau DZl5ea, scmaclas às ~ peloo eminentes sideo!r da Roplblica, e, aoio que J10< 1DD oqulvoco.
Somdores que alxrdamn o projeto, favomvelmente IIWiifesto a da minha parte, S. Ex" IIWiifeata-ae favodvel à emenda aob a alomjnba opiniio aolicUria de apoio ao Piejoio Ri!a eam.,ta. evideopçio do que a UDiio tat mpoasabiljcfadea ouperiotea aoa mlmotemel1te coatra a emeada aqui discutida. pxqoe esta invi•hifim,
roa que ele teve a oporblllidà dC apn::tellbr..
•
as :finmçu 11Dilo.
·
O tDI:U pt ••• i•mmro DeSCe 1IIOSDeDlo objdiva ap:ausuEmboa. """' de~ portes distintas, o pmpo aepom a ,.._ ci!ar o debate, at6 polqUe o Se!lSdcr GenJdo Melo tat O(llldlmipomabilidade "" que se
às m:eilas <XIIl<l!trs liquidas dos dado, depois da minba ÍDI<IYençfo, de uar da palaVIL É uma focE3taclos e M!miclpios, S<Dclo u doe &wlos Jimiladaa apenas às m& de )lltJYOC&Çio. Nlo le!!ho outto . , _ a !!lo ser provocar o
tnmsf..&!cias doe ~ ~ a dos Mmiápios sem qualquer debate,- os IU!lUmeufOsdo
Uderdo PSDB acabanin
dcduçio.
·
·JIO< me suqll'O<IIder, e eu Dlo me calSidero mm p<misla do que
Poc estas ra6s e por outms apmrenmdes, alioho-mc aos o Uder do PSDB Delta Casa. Mesmo rataylendo que. esta Jegillaque defeodan aaprovaçlo da maf6óa..
çJo Dio 6 espoáfica pom- Govemo, pois -...oo COl14'lcuar
O Sr• .Joder Barball!o - Sr. PlaideDe, poço a palavm taDdo a Constin!içlo Fedenl, oo dacloc ~ pelo Wllro
ccmoUde:r.
UderdoPSDB~repito. swpt!IClÀtiam-me.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samoy)-ADesdo V. Ex', já
<lOstaria, Sr. P=ideate, que es!a intmençJo fone amhavi& pedido a palavm o DOl!le Se!lSdcr ADI&io Carlos Magalhi- pme!!dida_ pelo Uder Gmlclo Melo """"' 111!11. provoeaçlo com
es. a.qliem,.,..,.....,.,. a palaVIL Em seguida, falut V.Ex".
vislas a que S. Ex' podesse ol'=cer!IOVal!!e!!le o s - - que
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL- BA. o levaram a !OCOI!!C!!darque o Pubclo do l'toside!lledaRoplblica
p..,. -..ninhar a vo!açia. Sem liOVislo do ondot-.) - ~r. Presi- Vole com &Eme..da M.amfcio Ca!rfa. Nio c:omesui abooo:verdcn1c,llliiemo .d que Cita seaio f!Stejl. jnprf.nr\t..me do mce- ~ios-C&a!lpapodeser,miaba.
ber, cxmo 6 do meu dever, o Emlwjxac!or da Arpntina, a quem
Porlalllo, eu gÓoWia. Sr. Presideale, 5I's e SJS. Somc1ores.
poço deoculpas.
que ficasse regimado que minba intmençJo 6 apenaa uma
Es!a 6 uma sessio muilo - · polqUC C<lll1!adii6Da, provoc:açio pom que S. Ex", po< te< sido c:i!aclo, , _ a o Residevido aos vúi<>s pmnmriamen!M ÍDipOIIaDtrs que rovi aqui. !!ICiliO, retocoe ao debate e esclaloça l Casa ...,. UJP1IIICII!'>I, poomas deixo os vuiados ~ aqui discutidos ao e:u.me da c:om- que. at6 o :IIIO!DieDto. c:DCaUn:i djfindchde pca ~S.
ciâx:i&decadaum.
. Ex".canosllimerosqaeap-esee~Ql,talvez poaa- quemaabeAcxxnpmbo o • - do Uder do meu paticlo, Uder do Go- at6DDSCOOYencer.OL!dordoPutidodo Govemodizqueaemoo.vemo. mas acompallbo, .-.uc1o, o voto da ...,..,., e o da mi- da adequada 6 a do Seaoclor M.amfcio Coda, e !!6a _,.,. ..,..
nha cx>asciEucia de aclmiaiJa:adcr. Nio pooso et!leDCior que um adtaDdo aprovar o JI'OÍ<IO. da CJmara, do autoria da llopolada Rila
mimso.dcr, lendo já gavemaclo nm Eslado. odmD que oe posso Camara, pocel!teUderqae elo dom moioo-IDJ!qüilidado h ..m.m;..
...Jizarqualquer boa ""mini•""çlo sem umli!àe de gastos com llaçi5es da Uuiio, dos Eo!ados e dos Mmiclpios, pciCjUO lm!a do
pe$SOal. Nenhum admjujd "or póblico CO!!!pdC!lle Ia!iza qual- receila Bquida. OGovemo!!lopxle<CD!arcom--f!alaque< admi!lis!mçio ae Dlo limitar o guiO do'peosoal. Fom dai. 6 a dos. que Dlo pm.....m l Ullilo. Dlo pxle COIIlar c a n - aoa
demagogia que !!lo leva a Dada, Dem ''""!""""' leva ao hito elei- M!miclpios, que pemzeem aos M!micfpioa, e Dlo px1e COIIlar
~já inteiamento fom do moda e delcar!aclo pelo plóplio eleican despesa """'P'kóri• da Previd&3cia SeeiaL Mu qumclo o -,
tor.
Uder do PSDB lovma e 1100 smpli>CIIde, cliza!clo que a - P« iao entt.ado qa& faremol mu,jto belm em vocar, o mais daçlo de: :Hil Partido ' DO leSido det vaur aa OIDfllda Mlmfcio
rapidameue poaivel, esao projeUO, que 6 !!JODlizodor e que já do- Ca!rea. eu ""' obrigado a coafessar, Sr. Pieaideote, que pmeiao de
veria ter sido votado antes pelo póprio Seudo. Nlo deYercmos teDOVados argu.medos de S..&retardar a soa vO!aÇio, Eaa 6 uma li!!ha do DQ&Hdode póblica, de
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- Havia pedido a pa-

salvo_..,

mero

w-

iXI!trl!çio-de<lespew~~tal!!b6Drl!dolant-

iavra....-; .,-Se~w~<rilmldo-Mo1o;-como11âet·ao
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PSDB.

Na foana regimemal. coacedo a )Wavra a S. Ex• per cinco

0 SR. GERALDO MELO (PSDB- RN. Como Udcr. Para
ooc:amiOOar a vo<açio. Sem "'visio do otldo<.) - Sr. Presidcnbo.
cloYidaDJoote.provocado. apdoço ao IIOb<c SeDidcr e querido

ami&o.Jaderllazbolho.
Em pãmoilo lupr. ae hoove alguma diooddade de iulorpm.çlo do cpe cu diae. quero pmilenciu-~mc jmto a S. Ex•, pol'qao iao ocomu sraçu à mioha difiiCUI.dadc de expessar-me DO
idiolm.damiDbal'»ria.
R.cc:ado ao1 peDdos ScDtdores que a posiçio expasa foi
a de que om uma questJo ahetta. Assim I<Zido. a iD<elveoçio do
Udcrdo PSDB ralimila a uma anáWc da queslio. porque 6 óbvio
- '1",.,.; de malttia ccmo esaa, a decido mais IXUdeDie teria àdo. ~e~ liváscmol pensado ncsses aspectos. fazer com que o
pmjcso voltauc b cominões, pua ler a l111mitaçio DCJaD.&1 com-

e-

rum qu•lif1C&do. Vamos votar o projeto :ressalvada a emenda. que
seD. submetida a votos posteriol:mente.
Quero esclmoca- ao Plenirio que a dife=ça eutte a emeuda c o pojeto ~ que o projeto cslabeleoc ~e o limite de 60% sed
das RICCitas conmres Hqaidas para a Uniio e os Estados. c pca o
Disaito Fed<nl e Municlpios serio apenas teeeitas """""""· A
emeoda do Senador Mauricio
que vamos votar posleriormeolc. cst•beloce mcei.tas conentes pua todos os Divcis: Estados.
Uniio. Mumápi<lo o Dislrito Foderal.
A PresideDcia IOiicita a todos os Srs. Senadores que ocu~
pem oo ...,. hlgorea. pza que possamos dar inleio i votaçlo.
Os SeoadoRs que çrovam o pmjcto votar1o "sim".
Se algum Li<~!'< quiser orientar sua 1laneada podaá fll21ô-lo.
(Pausa) .
Em votaçlooprojeto, ...aa1vada a emenda.

auea.

(l'rt>cede-u d """'f<Ü>)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
pletada o xr clcvid&mcllte e~tndado.
..
Ademir ADdlade - Autooio Maga1hies - ADt6cio V aliadaMu, boDdo em vià que ficaram pza o SeDado duas opçi5cs
daa duas 6 sati:ofat6ria. o PSDB manifestai-. abrindo "'' - Altindo Porto - Artur da Tivola - Beni Vau - Bemardo
a 'fiOIIIo pza 'fiO cada um doo c:otuplllheiros VOIIO de acordo com Calnl - Cados Patrodnio - Cados Wilson - CoutiDho JOCBO a 1111. cxmcibvi•, chamando a atcDçio p111 as difialldades que Omha Lima.:. EdiSOII Loblo- Elcio Alvares- EmaDdes Amorim
c:1oc:cu:t&:> da aprovaçlo do projeto e a DCCCSsid•dc de que a cami- - FemaDdo 1lezam- F1aviauo Melo- Fmncelino
sa-de-força""" ltÁ iDitalada seja cJjmjnadt Essa foi. posiçio do Neto- GeD1do Melo- Genon Camala- Gilberto MiDmda -GilUdcr do PSDB. Ela Dio cuupcnwbo a dec:úio 'fi• m tomada vam il<xges- Guilh..,., Pahueim- Hugo Napoleio- Humhetto
-.uma vez que ji vimoo a pooiçio de V. Ex", SeDidcr Jader Luceua- his Rezeude- Jader Bízbalho- Jeffmon Pe=- 1<*>
Jlalbolbo, já vimoo a pooiçio doo gmudes puti!los, oabomco que a Fnnca- Joel de Ho11ada- Jooqilat Marinho- Jos.! AgripinoJOIIé Alves- Jos.! Anuda- Bianco- Jose Fogaça- Joae 18~do PSDB va1at WIIO agcn CJ1W110 va)eu em outDs opornkio - ]dlio Campos- Láeio Abolara- Luiz Alberto - Mamo
lmric!adea
MiD!>c!O._- Nabo< J10lio<- Ney Suassuua- Qnolio Qoinm- OsDe fama que fica a palavra de esclalecimento, fica a pondençlo. fica o apelo Jl!lm que.. (:til J!VIt'M0!1tos cmciais como este. mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- RamezTebet- Renan Catalvez foae me1ho< pezder mais um me.. depois de haver pe:dido _lheiros- Roberto Fn:ire- Roberto RO'fliio- Romero Juca- Rotudo umpo. c dar O novas omri•rloes do SeDado a oportmi.dade meu Tuma- Tooltonio Vilela- ValmirCampdo- Waldecli:Omelas
de melbor'examin.lr a matáia. Serviu pua que se charoiSse a ateD. VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
çlo pza- upocro da IDmitaçio do
pza modifi.
Epilkio Cafetcim
caro mullado, que já sabemoo qual é. A pasiçio que proc:uroi ea~Quintanilha
alo podo, de mmeira alguma. ser tnDsfoauada em fom>a
LevyDias
de cfivas!oáa em relaçlo ao Presidente F=wr<lo Hemique, a1jo
Luddio l'otiCla
I"'"""' IOii I> """""' alinsido pela aplicaçio da lei <p~e vamos
Mw:ina SilvL
aprovar.
•
O
SR. PRESIDENTE (l"os.! Samey) - Votaram Sim 56
E po< que eiUmoo aqui disaltindo? Nio ae trai& propriaSIS- Senadota; e Nio;"S.
modo de uma mo<lida pza dizer ao Presidellle Femando Hemique
Nio haove absrençlo
o que devo fazer. Eltamco allem>do a Omtinriçio do BzuiL E
Total de votos: 6!.
p:rCIUU cm.,. eoleDdo que o meu pmtido, ]ima H!l" com::ntc com
o pmjelo foi aprovadou IDU tl:ld.iç6ca. pua ICr'coeRD.tll com a posiçio que fez com que
surgiao e a.::esac.. é que ele IDIII1f6m a ""egric!•"" dos seus comÉ o segujntc o pojdo &prOVIdo:
~
· • • polticos. mas mantmJ.inteim o seu CUiif*Olllisso supePROJETO DE LEIDA cÂ1ÍIARA
ricr cxSm o BDsiL que ~ muito maicx' do qae a eleginc:ia epis6d:ica
N" 125, DE 199l..COIIIPLEMENTAR
d e - posiçio polílica hihil, qÜe Dio bonho per que me p-eocu( N " -..... C..deorfsem)
porom!Omlr.
Diodplhu, ao Hmltcs das despesas com o ftut·
MiDha CXlmCiencia talvez me pcrbllbuse mais boje à noite
cionali:pno púbico, na forma do art. 169 d. Coastise cu, OODWDCido como estou do que disse. tivesse deixado de
tulçio Fedenl.
fu&..lo, pois. ..,.,. mesmo de flOr tido <lpOlOmidade de esa.ar ,.._
la Casa usando aquela IZibuua, eu jl. teria feiro &<p~Üo que gostaria
C) Congtesso Nacional decreta:
deDio l"azr< mmca: pensar uma coisa e dizorootta. Estoulmlqllilo
Ait. I" A!< despesas tolais compe=-1 ativo e inativo da adCJ1W110 i pooiçlo que tomei. Estou certo de que estou ......00 de mini•tmçio dilota e indi!eta. inclusive fimdaçõcs. empresas púbJi..
homoas maduroo e experientcs que sabedo decidir. Esta 6 a Casa cu e sociedades de economia mista. pps com m::eitas axreutes
doi homem: maduros e experienles. mas mesrao IIUDll. Casa assim da UDiio, dos Estados. do o;stDto Federal e dos Munic!pios Dio
a voz do um :oovato pode lcvantar~se para fazer uma poodemção poderio. em cada ea=lcio fiumceiro. exceder:
~mas leal. uma poodcuçio voltada para os interesses do
I -uocuodaUniJo,a609& (=tapcrc:coto)da =P<CPaiL
tiva receita eorreote lquida. ettmdida esla como sendo o tc:tal da
O SR.PRESIQENTE (l"os.! Samey)- Voo 5UI:meter& vo- teeeita =retlle, deduzidos os ca=pondmtcs
laçio o projo<o que. nos termos do ""- 288. lll. necessita de quo- ~ por participações. constitucionais e legais. dos Estados.

!'a-eira--

prooesao.-

às---
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Distrito Pedetal e 1\lfunicípios na arrecadação de tributos de competência da União, bem como as It:Ceitas de que trata o art. 239 da
Coostittliçio Federal. e, ainda, os valares ~sponcfepres h despesas com o p.agamen10 de benefícios no âmbito do Regime Gemi
da Previdência Social:
II --no ca~ dos Estados. a 60% "(sessenta por cento) das
respeaivas ~ceitas correntes liqUidas. emendidas. como sendo os

doPFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL • PI)- Sr. Presidente, o
PR. recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (10!14! Suney)- Como vota o Uder
do PP?
O SR. BERNARDO CABRAL (PP - AM)- Sr. l'l<sidal-

totais das respectíva:o; «Jeeitas C'OITCD!es, deduzidos os valores das
ttansfL"ti'nC'I:tS por i' .,.,i,.ip~ções. conSiitUciOo.ais e legais, dos MuPicípios na ~ada.ç.i:(• de tributos de competência dos Esl2.dos;

- · se aprovada a emenda, o projeto da Deputada Ria Ca-.

UI - no caso do Distrilo Federal e dos Municlpios, a 60%
por cento) das respectivas feeeitas correntes.
§ J o .Se as despesas de que tia ta este artigo excederem. no

(~-=~"ntl\

exen:kin (1~ ruhli~.·a,-ão desta lei complementar, aos limites nele
lhadoo. de\'~! 5o ;!'lntTiar àqueles limites no pt"aZI) máximo de lrês
exercícios finãncoeit~. a contai' daquele em que esta lei ccmplement:tr l"n!.r.'. f!rn v;.,..r, à !37ão de l/3 (um terço) do ex~nte por

e....:ercícitt.
..
§ 2° A UniãC!, os F.stados, o Distrilo Fedentl e os Municípios publicarão. a!é :10 (tiiriia) dias após O ~de cada
mês. demonruativo da execução orçamentária, do mês e a~ o mês,
e"plicltando, de foma individualizada. os valores de c:ada. item
cODsiderado pan efeitOâo cálculo das receitas commtes liquidas.
das despesas tcWs de pessoal e. conseqüentemente. da mferida
partiCipação. •
§ 3° Sempre que o demonstrativo de que b'ala o J:&Iágrafo
anterior. no que tange à despesa act~mulada al6 o'r:nés. indicar o
descumprimento dos limites fLU.dos nesta lei complementar. ficatio vedadas. até que a. situação se regularize. quaisquer revisões.
reajustes ou adequações de remuneração que impliquem aumento
de despesas.
Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor no primeiro
exerdcio ftnanc~iro subseqü.eDte ao de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contr.irio.
#

O SR. PR'F.SIDF.NTE (J<.'!Sé Samey)- Em votaçio a emenda.

O SR. GERSON CAMATA-Sr. Presidcnte.pelaotdem.
Q SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-TemapalavraoS..
nador Gerson Camar.a.. pela oroem.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB • ES. Pela ordem.
Sem revisão do oradur.)- Sr. Ptesklente, consulto a. Mesa. sobre o

Regimento-: Não ha~Jendo pedido de destaque pua
pode ser votada'? ·

cmeD.da. esta.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não tem destaque.
Trnta-se de emenda tínica. que- precisa de quorum qualificado
r:-ra ~aprovada.
.
Os Srs.. S<".t~adtms Jã podem votar.
Se algum Líder quiser orientar sua Bancada queira fazê-lo.

O SR. !'RESIDENTE (José Samey)- Como vàca o Lider

doPTB?

- --

-

-

O SR. VAUIUR CAMPELO (PTB • DF) - ""Não". Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como vota o Iider
do (',\oiDB'!
O SR.J.\DER BARBALHO (PMDB. PA)- A Lider.mça
do P.MDB reromenda o voto 'Ílão". Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como vo<a o Uder
do Governo?

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES) - Sr. P=idente.
pela Liderança do Governo. em virtude da aprovação bastante expressiva do projeto. logicamente a posição do Governo. agora reill""rada. é ''não" em r:e~o à emenda.
O SR. PRio:SJDJo~NTF. (Joc;6 Samey)- Como Vota o Líder

te. depois de ter consultado seus membros. o PMDB vota

"Dio"

seria desfigumdo.
O SR. PRESIDENTE (José Slmey) - Como Vota o Uder
doPPR?
O SR. EPITACtO CAFE1EIRA (PPR • MA)- Sr. Presi·
dente. o PPR vota ''sim'', at6. com o ugumento do próprio Presi~
dente do Partido. o nobre Senàcbr Esperidiio Amin.
O SR. PRESIDENTE (10!14! Slmey)- Os SIS. Semden:s já
podem
(Pausa)
.

v-.
__

_(PT~~~st:~à vouzçào)

VOTAM •sJM" osSRs. SENitDORES:
l\.demir Andl3de
Epitácio Cafelcim
Gc:Izldo Melo
Jooapbat Marillho
LevyDias
... Lucidio Portela
Marina Silva
VOTAM "NÃO• OS SRS. SENitDORES:
Antonio Valladaics
Arlindo Porto
Artur ela Tavola
Carlos Wilson
Coutinho Jorge
• Cuilha Lima
Edison Lobão
Em.andes Amorim

... F=mndoBe=
Flaviano Melo
F13DCC~in0 P=iza
Freitas Nero
Geison Camata

Gilbetto MiJanda
Guilhenne Palmeira.
Hugo Napoleão

Humberto Lucena
!ris Rezende
Jader Barbalho
Jeffetsou Peres

Iolofrmca
Ioelde Hollanda
José Agripino
IoséA!ves
JOS<! AIIuda
José Bi.lnco
Joséfogoça
José igDácio
Julio Campos.

Luiz Alberto
Mauro Mir.mda
Nabor Júnior
NeySuassuna
Onolio Quinan
OsmarDias

PedroPiva
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Pedro Simon
RlllllCZTobet
Robertol'reize
Roberto Requíio
Romero Jucl

Romeu1'um&
T..,.,.,;oVIiela
ValmirCompelo
Waldock Omclas
OSR.PRESIDENTE(1oséSamey)- VotammSIM 7 Sm.
Seoaclola: o NÃO, 45.
Nio hoove obsleuçio
TOla! do Votos:
Rejeitada a emenda.

s:z.

O projeto vai hmçio.
É a oopo a emenda oprovada:
EMENDA DE PLENÁRIO OFERE<;IDAAO .
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" U5, DE 1991-COMPLEMENTAR

169

a toda a Casa.

. O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Ptmdonle. apesar de eu
ter votado, não apareceu no paineL Meu- voto é. ''não'', cootm a
emeDda.
O SR. BENI VERAS- Sr. P=Hienlc, o veto do Ceará 6
'Dão".
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Pres;dette, meu voto
não saiu no~ e é ''não".
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Sr. Presklen..,, apesar do
ter votado, meu voto não surgiu no paineL Voto ''não", contra a
emenda.
O SR. RENAN CALHEIROS- Sr. Presidente. qncro tegistrarmeu voto "do".

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Sr. l'tmdome, quero registrar meu voto ''sim''.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey) - A Ata teg;sttarâ o
voto do V. &'s.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2:
Votação. em tomo único. do Projeto de Lei do
Senado n° 27, de 1991- C'ompiCmcntar, de autoria do
Senador Mansuelo do Lavor, qne tegUiamenta o § 3" do
llt. 192 da Calsti!u;ção.Fed=l, que cüspõe sobre a cobmoça de jJros tais máxilDOi, e dá outras providências,

(N" - · Dll c- ~origan)
DlsdpiiDII o fuadoaallsmo públm, "" IOrma
do 111'1. 169 da Coastiállçio Fak.:al.

"'odo
EMENDA N" 1-PiEN
Paftlcer favodvel. ~ferido em plenário, RC!Iator:: Senador
Dê-se ao caput do ut.. 1° do Projeto~ Lei da CâmaJ:a. n° _ Ney MuanhiO, em ~bstilu;Ção i 'Comissão de ASaDIAJS Eéóuõ125, do 1991, a soguin"' IOdaçio, suprimindo-se os seus incisos.~ ml..,._

nem.

-

.

"Art. 1° As despesas lOtlis com pessoal ativo e ioativo

da
administraçio ~o indirola, inclusivo fundaçi!es, ._.... públicas e sociedades de COOD.&nia·mista. pagas com :R:OCitas <Xllml..,. da UlliiÓ, dos Estado&. do Distrito Fodoml e di:is MuDiclpios
não poderio, em cada exercício fmanc:eiro. exceder a 60% (sessenta por çeuto) das suas respectivas receitaS CO!.'mltCS."
Jastiro<açiio
A IOdaçio do dispositivo que om propomos alterar impõe
como limite a despesa. compessoalativoe iDativoda U:oiio, o perCCD!Ual do 60% da IOSpOCtiva ...:dia """""'" Hquida, coosi<l<ndo
esta com as nx:eilaS c:cxmtes decklzidas uma série de valores que,
em tamos fllllis, :rcdllzm.se-ia este limite a valam; bem aqu&n
dos 60% !R"istos. podendo tonJar inviável a~ pública, DCSIO partia! lar.
Outrossim, a poSpri& Coostituição l'edoml, em seu art. 38
das Dúposições TDDSiú>rias, impõe limite provisório, ati que se
JXOII"'lguo a ~e; eomplemenlfr objeto do Jll'OÍd" em tela, bem superior ao proposto no refeódo pwjero. ao estipular em 65% do valor das respectivas m:eitas ~tcs as despesas c:om pessad da
Uniio, Estodoo, Distrito Fcdonl e MwUdpios.
po;s que
texto coostitucioual aludido nio fez sequer a refemlcia restritiva
cootida oo projeto, do toeettas
líqUidas. mas fão.somellle
m:ei:tas coneutes. em valcx ~te a 65% das mesmas teceitas, superior, pottaDio. aos 60% de que II3ta o projeto.
Sendo assim. ellf.endc:m.os fazer~se occess.ária a alteração da
proposiçiO em tela DOS lemlOS propostos DCSià emeDda..
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presk1eoto. poço a palavta
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey) -Tem V. Ex' a pala-

--se,

o

="'•

vra. pela ordem.·
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela oidem.) - Sr.
PresideDle. ~ apemt.S salientar que estamos vivendo. tea.lmcote, um DOYo Seuado. -ComeÇamos com o pé di:reito, com uma grmde vctaçjo. Acho que foi extra.ordiD.ário. Meus cumprim~os a V.

Sobre a

mesa. p:querimento qne seri. 6do pelo Sr. I" Seae-

tário em exetclcio, Senado< Iosé Edwdo Dutra.

É lido o soguin"'
REQUERIMENTO N" 254, DE 1995
Adlam.mto de votãção, -para r=ame de

eo..

missão.
Ncs t=nos do art. 315. c/c o llt. 279, b, ambos do Regl:metto lnlemo do Senado Fedeml. requeiro o adiamento da votaçio do Projeto do Lei do Senado •• 27/91-Complementar, para

reexame pela Comissão do ASSilDID< Econamloos, ~ em vüta
que o Pareec:r daquela Comissão foi apiOV&do antes do lançamento
do Plaoo do EstabilizoÇio Econômica.
Sala das Sessões, 8 do DWÇO do 1995.- Senado< Ga-oldo
l\ldo.

O SR. PRESIDENTE (José Somey)- Em votação.
OSR.ADEMIRANDRADE-Sr.~to.poçoapala-

vra pua en<""minhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cooado a palavn a
V. &•, pau. C1JCI!Dinbar.
O SR. AOEMIR ANDRADE (PSB - PA. Pam encaml·
Ilhar. Sem revisio do omdor.)- Sr. Presiden..,, penso que. da mesma fOri:i:ia que este Plenário foi ágil ao votar a lei que limita o gasto com o fiux:ionalismo público, este Senado também não p:de
deixar de sê.-lo ao votar uma questão muiiD mais: importante pan a
Nll)io bnsileiDl do que o projeto votado anterioancnte.
Ht sete anos aprovamos a Constituição bmsileira. e, ap6s
""" peóodo, o projeto do tegulamenlaÇiio dos jnroo máldmos neste País ainda não foi votado por esta Casa. A~ admiro que esteja
Da pauta de nossos trabalhos para ser submetido à votação. Creio
que tenha sido com muito custo que ele chcgoo aqui. Acredito que
devamos discutir a matéria e votá-la, dccmndo ainda hoje essa
queslii>.

Encaminho oootra o requerimento que foi apreseo.lado l
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Mesa. e, até por uma questio do coeriucia. o Senado também deve
se mante1: eontm esse xequerimeato.~
St. Presidente, juos reais de 12% ao aDO slo jnos acima da
inflaçio e inadmissfveis em qualquer naçio do.JI)UIICio. S6 oBrasil. que
o seu processo ecoaômico mrnendpcJo por inta'esses
intemacionais, :.ceita que se apliquem jJ:ros, DO sistema fiDauceiro,

rem

acima de 12% reais ao mo.
O po5(lrio Govemo Fedcnl qumdo assim entende per bem.
toma dinbeiro ~ aos baDqueims mejooejs mcdi.aDtc Le-do Tesouro. pogmdo jlros toaü muiro acima de 12%ao...,
Isso faz com que a oossa economia "jl.levada i. xecessio, ao desemprego, com eDOl1DC pmjaizo ~ todol: os '"'beJb•dores i:lrui-

tuiçio, Senador Beawdo Ca1nl. CJ!e. aeg
"""'• vai--Ddl bl:indar cõm os fundemer!fcw que~ a AAembl6i& C 11i1il •inrb a
fixar em 12% oo juros ,..;. DO Brasil. ~ a pmp61ito,
que, qumdo da visita do Primeim i'diDisllo de Podapi, f o i de pi.oda o Ú!O de o Bnlilta:l&belado 01 jurai.
Repito, este 6 o""""""" de o Semdo doliairuma poáçlo
em Idaçio a eaaa queat1o. O SuJII'IIIIIO Tribuaal Fodml1 OUl<IU
prommcianrnJo di:oendo que •
doo ;.roo Dia podoa:ia levada aoc llibuDaiJ pcxquc fabva legishçJo c •"
•v
Nlo fica bem. podiDIO. pua o Salodo, pua o Coepao
Naciooal. depois de todoo eoaea moo.
-a.
Que mo pealoo mais uma vez o mou qu«ido o ..u..do amiSO-

-lio

deiur--

leiros,

SemdorG<nldo Melo,lloDOY&!DquiDIOCII DCáCUa.
Sr.Plaideutc,earc-apra>deado. T&lllb6mDiolivelliDda
• opodiDiidado de falar daquola lllÕUDL EaltJu a q u i - u miubaa ~ a>mo iDici1DJe- CUa. apeau como p:ivilógio, pela -idade do 111001 _ . . . . . . , . , . . coadiçlo de
Lido< do PMDB.
Nlo talho, podiDIO. moa caro s-der Gonldo Molo,
c.cmo •
1 m"asolicitaç:lo do pw;ado a:migo'DtlltO 1!l!'nJ"!fO.
pcrque ..a.,- do lUdo, uma iu: ' ·, em miaçio
quo tomamos aobro o""''"'""- !O do Llder do PT. E depois, Sr.
l'laideDie. quiDlO 1 0 - - _ . . . . , d e que existe o PiaDO ReaL edelldo que nlo 6 a Coai!Wiçln que devo ficar 1..00.
do 12% ao aoo. ·
que do PJaoo Real; o PiaDO ReaL como tantoo Olllrol piiDOI de soTodoo os ~Ullesligadoo ao sdOr da ~!strjo ,..ae vemo, 6 epil6dic:o; o ftmdemmt•' 6 a Ccaltituiçlo..
Pais. estão consciemes da sim.açio em que se rrícon'"'m DCUo moSei, Sr. PJr ··,.. q u e . . . _ - de um pDdo doameu<o: situaçio do iDadimp1Cocia. Os baD<X>S Dia .,.,...guem...,._ fio.·Esta 61DD& legillllura pua
deaafiool E hi poaoo
ber de volta os emptstimos feilos, paquc os jlros c:olndos do, o Senodo Fodml1 cka den• •IDçlo diao. Esta 6 uma pDclo
na vCidade. muito acima de 12% ao ano.
oportuDidado, Sr. Plaideutc, de ouliallmDOS Oito- que 10
Portanto. enca:mioho o voto coo.tlúio a este n:qucrimellto,. loago do I001pO- sido polemico: o tabeJamtnto doo jnmo.
apelmdo a todos os Sez!ado<os desla Casa pua que .,.. oportulliRooomcDdo oqo c:ompoubeimo do PMDB a "'jeiçlô do ,_
dade Dio seja. peitlida. at6 per uma questio de ooertucia. Se Dia que~Í!""*' do DOiaO qu«ido • Genldo
adiamos o limi!c do poganrnto do .fimcioajrio póblico. tamb&n Melo.
.
O SR. GERALDO MELO- Sr.l'laideule, peço a polavm
- podemos ;_..,.esta gmndc opodiDiidado pua. Naçio bnsiletta.
pua "'!":'mmbar a voc.ç~o.
Em este o meu enN!mjnbannno, Sr.~
O-SR. PRESIDEN'm (Joo6 Samey)- Coma palavra o LlQ SR. JADER BARBALHO -Peço a polavm pua ax:a- d«doPSI)B,Seilad<rGenldoMelo•
mioharavotaçào.
- -- - --. -o SR. GERALDO MELO(PSDB- RN.!'Im .....;mv
0 SR. i>RESIDENTE (1os6Samey)- Temapolavm o Se- Sem revisio do oadoE)- Sr. i'D:sicloDie, nio poaao cleiur de...,..
nador Iader Barbalho para eocaJirinbar a votaçio.
,
sipi' a alegâa que me popcrcicamm Cl dois t• t ciem · tc•
.
O Sit. JADER BARBALHO (PMDB- PA."Pim...,...;. que acabei d!o cuvir.
ubar a vOiação. Sem revisio do andor.) -Sr. l'laideDie, Sa. Se0 -erimaJIO que fiz bueou-ae DO falo do que Ollamoo
nadores. o argumento apreseutado pua solicitar o acti'1J"CAo delta ÍIJil1"e'ADdo DIIID&DOVaellpa da vida-~ Naàaaol,.
disrussão é a cxisrêocia do PiaDO ReaL
do que..._lmliDdoclala mal&iaaemquo loubasidolplOCiaEstomos. Sr. Presidente, diante de um~ de lei amplo- da pela Qxnisslo de ""'"""'ia Ela n>eobea um J!I1I'CO< cal do
meDiar. A C<=tim~. dOseie 1988, ,...,......., a c:omplcmarta- Seuador'"Ney Marahlo. em substitmçlo 1 Cc • J= de,Ecc:ut>
çio desse artigo. POltaDID;Dio podemos DOS guiar por um piaDo de mia. E eu imagiDei que foae cooatmtivo, que fosae dtil ouVimloo
sovemo pua deliberar som: um dispositivo cmslilucioual. Os a DO'Y& Qmússfo de E'«ami• do Semdo. Mas . . Dlo ' uma
dispositivos constituciooais estio acima de qualquer piaDo de 80" posição partidirio; fiz
iDdivi<malmeDte «<DD Se•
vemo. Um plano de governo é um ato episódico; um disposilivo Dado<.
comtitucional•rltnpassa os govemos.
Quem<ti=aV.&-o-""""'w.-porosquo'"'IOIIào
Há pouco. encaminhei a voraçio ca1tra o rcquc:rimea.IO do com o dia de ver esta Pafl cotnado juroa do 12.~ ., mo; oom. o
Líder do PT. argmoenrando que nlo havia cabimento adiar esta clia de .... o produto<- de -puDido paquc p'Oduz;
o
disalssão. Não me sinto à vootadc. ~ mci:netdo, para accilar o clia em quo ae dcaaJ!xa que caústom. 0111ro1 iusttuuedoo de oomadiameDio desta matéria sob o ugunrnto de que existe o PiaDo bate 1 inflaçio que Dia a taaa de jumo; cem o dia em que oo cleaReal.
culn que. ali& .... de ;.roo""' Mlocando
bolDesde de 1988. Sr. Ptmdeute, vlrios plaoos fonm C<liiCebi- so dos oplicadores que do ele& que -aquecido o JIIOl"C&do o
.
dos pelos div""'!" Govemoo. ~ a C<=timiçio estt acima de &demanda.
qualquer pimo. E a opodlliiidade que este C'ooi!I<SSO 1<m de dcf"JO pectido de riamento uda teG a ver com a miDba poánir esta. questão. uma questão polémica desde a época da disaissio çln em Idaçio à maráia. Sr. l'laidcalo. Eu, a>mo pmc1oto<. fon
e votoçio da Ccmtibliçio.
deal& Casa. sou wz;a >!lima doo ;.roo que .. pag&miiO Brasil. Se
Temos, aqui, o privi16gio da JX=DÇ& do Relalor da Comti- .,.. Casa ,_presa& em gmDlir que quem i' posou 12..0QO'ló de

Este, Sr. Ptmdeute, 6 um maneDio da maior impottJDda
pua o SeDado da República; 6 o momentO de datmoo uma mspoota
ao povo bmsileiro. Esta ma1éria. depois de Ide 11101, l<m . _ a
opcdlllidade de .ser regnl•men••d•, Nós Dio podemos..fai:w' perante a Nação brasilcim.
..
Com n::laçio ao &JBUDleDIO do Senador que a~ia o m- ·
querimeoto, de que alei foi apovada IID.tcs do Plmo Real. volto a
<ti= que, com o PJaoo Real em pleoo vigoc, o Govemo lliDda estt
pezmilindo que os baD<X>S basileiios emp«$1<m dillbeiro com juros mtis muito acima de 12% ao IDO. Eopr6prioGovemoFedaal
cootima captando m:unos dos b&D<X>S, pagmdo juros tais acima
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juros 1 0 - pulO a popr 12%, OUIÓ l<llbo que opcloeu. Se O

Seoado-queuio6_.,úriocuviraComiaiodoilcaJo.
mia.ouiÕI<IIbop _.........

B (lltaD.JDO ]X
c;janM pua teqUCftiE'& V .. J:.x&que coosidln&miDhadoãdrria doa~ •"n""d091CI 1
"'i.
. O SR.PRI!SlDENTE (Joo6 Samoy)- V.l!1'deai(Oe do,...
'l""'Ü'"'k>de .......... d a - - - l M o a a ? "

..

O SR. GERALDO MELO :.. F.Jtot_.,e, Sr. ""'"""""'

eltcxl ,.,..,jnbmdo DOVO teqUmimelltD ftltiaDdo O RequajmeDto

n•25419S.
• O SR.PRI!SJDENTE (Joo6Samoy)-SolnaMoaazoquolimoodo quo ocd. 6dopelo Sr.l'Soc:..lirio on ..«dcio, S<llldcr
LulzA!bodoclo Olivoia. ·

. · ·Éiidoo~
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ccmiderados cxiomvOS: Àquela a~tur.. CNDO Relakr, colocavamo c:otltlÚiO a que se engessasse DO texto coostituciooal maléria
delta ordem. Todavia. Sr. ~~te. fui Vr(o ~
Ho~ o Pai& mudou. o mundo tomco ootros ares. ~~ a!r;;;o. temos que aprociar da seguinte fomza.: o que o projeto quer? Dispõe
que, nu suu mcXIaiídv'es. se:a:Jp~C qae houver uma : JDC ss!o de

crMilo eaa Dio poderl ser supcria' a.l2%. É a rep geni. En!relalllo, o art. 2" aaz uma iuovaçio que pile. inclusive. pa lena
14Jela pndo e opodmiA pr~"'P"Çlo do Seuador Geraldo Melo,
que tem sofrido ua pele a eatasio de jJros lio al!os.
O ""to do art. 2" 6 o seguiD!<:
11
N'a OJ: çõn de c::z6cllio destinadas ao fiiwx:iamento cb
....,.. agJ!cola- c:bamó a a!eDÇio da Casa pua isso- e de projotos
"'lalivoo l illlia-atrublla social. a 1axa de juros reais Dio poderó
ullrçuar open:auual de 6% (seis pa eemo) ao ano."
~projeto, Sr. Pmidell!e, aabad, de uma vez por todas,
cem a Íllquiellçio que manifestou o Supremo Tribunal FeclemL

Reli:alda donqnerinmto.
em 1991. 10 dizer que o dispositivo CClllStituciooal nio em auto1 b - do~ 256, do R"IÍ""""" i'momo, ~ a aplicável e. pod&DID, depeDdia de uma lei
mânda do Roqn•rimmto rt'255/95.
&ta Casa.., qom. Sr. P=ideDle, a oportuDidade de dar
Sala
8 d e - do 1995.-- Cl«àdo uma reopoota l Naçlo. Lameoro COlar em posiçlo C<Xltriria 1 do
Melo.
Seuador Hugo Napoieio- pua mim, isso 6 sempte cüllcil, quase
o SR. PRI!SJDENTE (Joo6 Samoy)- A ~ defe- u- OUIIdia -, mas, depois de ouvida democmliomrnto a nossa
.., opoc5do do .m,._to.
Bmcada. que defelldo sempte o SCI<r agdeola - e o Senador Osl'aa-10 l ..,aç~o da mol&i&, quo, CX>JUO 0 ilan alll<rio<, mar Diu foi quem me alcrtDu pua o problema-, somos pela apro-ado~~
.
vaçiodo~~
Foço-Sa. -~ a:upemseualopreo.
.
O SR. BENI VERAS- Sr. Presidou!e, peço a palaVJa para
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr.l'D>Iidouto, poço a pala- _.,;mar
.,. p u a - " '
.
O SR. PRI!SJDENI'E (Ioo6 Samey)- Cooc:edo a palavra a
· o SR. PRI!SlDENTE (Ioo6 Samoy)- Cooc:edo a palavn V.&'.
·
..; J1<1ie 5<llldcr Hugo Nçoloio, Lldor do m., pua oa<:aDJi.
O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Para
Sem
Dbar.
·
·revüio do ondo<.)- Sr. Presidoule, cutoodo que esse projeto mi. o SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL-PL Paio ;,;,.;miDhu-;--lieiJF'"idade com boo mteDçio. Tem boo mteDçio. mas 6 mgê.
Saaroviliodoondo<.)-Sr.Pr .,,., Sl'loSa.S<rladcns,o DilO.
Projoto do Loi Cc ,. r •ar n" 'Z1 vila .,gnl_ar artigo da
O juro6op~eçoque se JlOI!Opeloc:apital Não se pode ima~içlo
__...um limik> uWümo da .... do gioarC(1!!' o c:apitallellba u m - fao, uma vez que vut- ao ....
.,;m.llllitem 1211r paaiOdaeqaalqD« C'7' 11lodecádiro.
godo tempo, de ac:cxdo cem a DCC:eSSidadce a demanda. As vezes,
Sabomqo - dilpoàivo oomtiiUâoall foi c:aJSidc:a.. ...,...;,. do maís, ls ...... de meDOS.
do D1o. aplicáVel pelo Supnmo Tribmol Fed<nl; pcliiiDI<>. doEo!io, oo juros sio a fama de avoliar essa dispouibilidade
J>ODII<ado<!o~loJiolaçio
,,..
ou Dio de capilal e do opiar em poupliJÇII ou investimeuto. Ou
1,
Qumto 1 pmlimiDar, uada- a opot", quao10 ao JD6. .ejo, 6 um pndo insuumenlo poKtico e e<:<liiÔI!IiCO. Pensar que se
JÍIII.Iim. _.. õ Gcmao. oallual ruo- o aqui 0 poojolo 6 ..,._ pode admjnjstnrum pois :oem uma taxa do juros flex!vel6 imagi.
ri<r1opüc:oçlodol'lmo Reol -, 0111 ....,jludo El1& açioccaoor- ll&l'uma
muito~- Creio que, no caso, 6 o
lada110- do aj!l!~ da OCCDOIIIia bnliloil:a, on fimçio, desejo que Dio CllCCI1IIa "'"ml•çio 11& tealidade. Seria, do DOSS&
.,.,,..,.,., da 1'ldlçlo da erpcxtaç&l e do ....,..,.q'km'e auJDI:llloo pc1e. uma ingenoic!ade mum ,pnde. o etraJDinhamento é a fatodu" i , P't•,d&•
·rwJedo~ajiU~puacpc:os
VCL
O SR. PRI!SJDENTE (Ioo6 Samey)- O '"""mjnhanw:nlo
JIQIICII ~ deupcdaÇionlo ~tio uaa:"'" nte c:ade V. Ex"'.pcxtmto.6 coat:m. o projeto.
Dll O lim.JDiil c:c:mpetidvOI DO :aaercldo prtmmcjnnal
O SR. BENIVERAS- Prrfeito.
Por 11ta IUio. • •...r .,.do que, embola o ideal seja o
O SR. J()SAPIIAT MARINHO - Sr Presidou!e. poço a
ntmpri'"""to do dilpolitiYo cm•bdmtJ DIU mtavlmdo oc
- d o tnmiçlo
oamoovivoado.,. OCCDOIIIia,,... ~ pcamcaminbar.
O SR. PRI!SJDENTE (Ioo6 -'amey)- V.&' tom a pala·
«mmDeeo lllaDcoda dom. ...joiçio do~~
O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM)- Sr. Ptmdm!e, vm,noln Seuador.
pi90. p.Iavn. plm ....,.mjnbar.
"
O SR. JOSAPIIAT MARINHO (PFL-BA. Para CDC2llli·
O SR. PRI!SJDENU (Joo6 Samoy)- C<lDcedo a palavra Ilhar a voraçlc. Sem revisio do ondo<.) - Sr. P=idm!e, Sn e
Sa. Saladces, aaocfito que alixaçio dos juros Dão deveria COIIS·
ao-S<IIIdcrllommloCa!DL
O'SR.BERNARDO CAIIRAL(PP-AM. Para _.,;mar, lar da Coo""'•içio. Mas osto é um probkma superado. Bem oo
Saaroviãodooaclor.)-Sr.-.. sn o Sa. SmocbH o maL o CoosliluiDe cstabeloc:eu. Se cstabeloceu. euquanlo ror
....._.. s.aádo. Jade< Borbollo clwDou-no 1 eolaçio quaDdo modificoda a CoosliiUiçio, CUJD!II" respedá-la. Se vem um I""Íelo
citou o II<IIIIOdo Robl« ...... qlil6clio.
c tegula a mal&ia. c. pr siDa!. tegula pua evitar a cxplotaçio des~ adlso ao dovou l ~ omeoda do ...,;,..e Dcpulado
c:abida cxisteatc DO IJ:Jel'ado financeiro, aio vCjo pai' que se deva
o,nc;tnm• Fezamdo.Guprit!D S. &'mklxlia que aio ca pol* lfXUJC' o J;rojcto. Ainda bem que o Lider da m..il:lb& Bancada apellvel quo ficuR o Plú l deziva, ao IIOiiinoo<o de juros IJo altoo, nas teC<llllelldon De ...,.,;,. que f=u l c:oosciêll<:ia de cada qual
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dclibenr conclusivamente sobre a IOa1&ia.
Tendo cm c:oota esta cirt:uDsiiDcia. voto pela aprovação do

projeto.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presideue, peço a palavra.

pua encanrinbar
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- V. Ex" tem a palaO SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pala encaminhar Sem Mvisio do cnd<r)- Sr. Presideute, Sl"s e Sn. Senodaes. acabomos
de vouruma limitaçio DOS gostoo públicos. Can c:ateza, essa medida sett de grande imponiDcia pua as Admillisbações Públicas
es!adnais,llllllici:pais e da Uniio.. Se pudemos vcurpela limitaçio
da folha do fimc:iooa!ismo. nio vejo como aio volarpela limitaçio
do apetite voru que tem devendo OJ lucros e até as propriedades
e acabado coa. grande pane do seto< produtivo de$1e Pais.
Nio :sou um jurista; portaDto. Dio sei se a matéria é c:onstiblciooal oo aio. Sei que se petdennoo a opodiiDidade de colocar
um freio e um lxidio na boca apetitoa daqueles que t!m hoje
16% do PIB naciooal, e são apeuas 50•• S6 pan estabelecer um
canp;n:ativo, os salários de 60 milhões de mlwlhtdores lusi.leims
somados conlabiliz.am 32% do Produto iDtemo Bruto. Se leviJDJOO
pua o campo da produção primária. cinco milhões de ~s:
btasileiroo ca:>tabilizam 8% do Produto iDtm>o llzuto.
Nio coaheço e desa.lioqualcpler COIIIplllheiro que posa me
infCIIlllai'qual o-país onde o sistema :fiDauociro ptrtjcip. com 16%
do Produto IDtemo Bruto, o dobro, panmro. do sc<c< procmtivo
mais importmtc: para o País. tatto no que se ":refere 1 getaÇio de
empcegos. qwmto à matm&-prima Jm2 ctinamiz!IT um .oulro setor
também signifiCativo, a indisttia.
Assim, estabelecer um limite oa tau de ,;.ro. dos bancos,
hoje. significa impodit que os lucros, que 110 próprio Plano Real
estão sendo maiores ainda que ames dele. conlirmem estabeleceo.do uma desigualdade fantástica.
O Seuhor Presidente da República. Femando Hemique Cardoso, tem comO meta principal a t<duçio das desigualdades sociais. Este projeto me parece oportuno, porque evita que a cmcentnçio de =da e de poder ocooômico. Da mio dos bonc<lo. posa
esta~. po< comeqú~ncia. ootros poderes. cano tom ooxrido
DO nosso País.. oode banqueiros oompmm CO!ll"eSSões e passam a
mandar na im.pm!$a dos Estados, m•t!tendo Deles um ilnpcxt.ad:e
poderpolitico.
.
.
Sr. i'rcside!lle, nio vejo como a!pm poosa ser ooe1ta esta·
belecel' um limite a·essa ganincia que tem sido desme:sunda.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)·- Antes de CtlOCeder a
palaV13 ao SeDador S&gio Mad!ado, do Estado do c...d, quem
c:omunicar ao Pleuário que lliiWlhã <=mos sesoão do Coogresso
N<lciooal às 9b30mín, com uma pauta' hasrame laoga pan a vota·
çio de modidas provisórias.
Concedo a palavra ao Senado< Sérgio Madwlo.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pam OllC&IIIÍtihar. Sem revisão do oador.)- Sr. Presideue, Sl"s e Sn. Seuado~ este é um projeto muito importante pua o oosso Pafs.
Neste momeolo. estamos JRCisando de poupança. O País

pou-

pmcisa voltar a crescer. e não se aesce sem poupança. Nio podemos interferir nos: juros simplesmen!e por ilm decreto. Estabele-

cendo ,;.ro. po< deaeto. simplesmen,. a
vai embota e
nio VIDlO$ COOlar com os reansos para podermos aescer e fazm
os investiDlM!tos que o País xecla:ma e de que :oecessita pua mudar css:e cp.tadro.. Nlo sejamos ingf!nuos num mcmento como este,
quaudo pm:isamos eresoer, eomboter.a pob=a do Bnsil, o que s6
pocled ser feito rom iDvestimellf:os. E claro que 'O pltama:r d& taxa
de ,;.ro. que hoje o P~ vive ptecisa ser repensado, mas denlro da
lei do mercado, do contr.irio, o dinheiro simplesmetde dcsapatece.
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.Demro dessa liDba. o PSDB JP("(UU''CQ<ia o voto pela n::jeiçio
do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a~vm o Senador Roberto Requiio. que está imaito.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pam encaminhar. Sem revisão do oador.)- Sr. Presideue, Sl"s e Sn. Seuado..., o Senado< Josapilat MariDho, repotiDdo o velho Muec:ha! Dutra, SCD.IeDCiou: ''EstA csc:rlto no limobo: pcl:'lalltO. deve ser aunprido".

Em 1960, a portic:ipaçio dos saUrios DO Produto iDtm>o
Bruto Nacioaalem de 60%. Hoje. a potticipoçio da massa salarial
btasileira oo Produto miemo Bruto 6 de 30%. e • participoçio do
capital fiiWICOÍrO- pua !6 e 18%, um reaxde DIUDdial em
todas~ q,oc.. da hisll>àa ,.,..,,. dahumaoX!ode.
No momento em que o graMe c:apital financeiro se dirige
pan investÍIDeti!OS produtivas, talWido colahonrcom o Brasil aa
compra de todas as estatais que estio sendo postas à veoda, 6 hastanle interessante que o auxiliemos a jogar DO mereado produtivo.
em invcstimemos que gc1m1 empre.gos e p:oduZilm. riquezas.
O Coogresso Nacioa.a1 tem falado muito em
sua
imagem- d a s - • opot1UliKiade estA dada.
Com a Bancada do PMDB. votamos com Oprojeto.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samoy)- Coitcedo a pala.,.
ao DObre Senado< RliDIOZ TebeL
O SR. RAIIIEZ TEBET (PMDB-MS. Pam ~ar..
Sem revisão do oador.) - Sr. Pt.siden... Sl"s e Sn. Senadoi.s.
peço a palavra polqUC cotendo que o assunto Ralmeme ~ de tmns=clental impod.IDcia.
.·ChegaDdo a esta Casa. fico feliz e satisfeito por- ver que estamos decidindo matéria comtiwciooal. lei complementar. que
agwndam há 7 aDQS. Espera.mos a n::gulanyntação de iDúmems

=-

·dispositivos ooastitucicmais.

---- -

.- Queto ser coereme; meus coDipimhciros, se na questio da
limitaçio das despesas com o fimciooa!ismo póblko, que pemei
at6 que muc:an.va o problema da estabilidade: - o que me causa
defendo-, V<llei favomvelmeme ao projeto
da Deputada Rita Camata, Desta Opo<blnidade que o Congresso
tem de demoosimr à Nação btasileira que quer resulamenlar os
disp:>sitivos constituciõnais. ~e esti.IJics aC:teditando na estabilidade da moeda, Sr. Prcsideme, Sl"s e Sn:. S...OO..S, coosidero de
1:iOm .alvitic. e a minha Q'Xlsciência indiea que devo votar nessa Iimilaçio de 12%.
.
~ aCOIIIplllha a luta do agúalltor ilnsileiro sabe que
ele Dio pode mais fiCil' sujeito às jnstjmições fmmceins aos emJÉSÜ'D'O, e esse projeto teve o grande alcance de fim:r com que,
panos projetoo de iDter=e da agricullm2, da produção. o limite
fosse ainda """""'· indo ati 6%. T121a-ae ilo art. 2" do l'tojo<o de
LeiCcmJpl..........
.
Esses fcx:am os motivos pelos quais pmmclo~ além de encaminhar a votaçio. dcclamr o meu voto. porque ficazei bem com a
minha COfiSci&r:ia e ainda mello< ao ver que esta Casa está efeti..
vando o que deveria ler feito hA muito tempo.
Muito obrigado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presideue, peço a
palaVta pam eocmrinhar.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- Coocedo a palavra a
~._..e

a

v. .exa.

O SR. EPlTACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pam enc:ami·
tihar. Sem revisão do oador.)- Sr. Presidente. Sl"s e StS. Scnado-

ms. is veze$,. gostaria apen.u de entender as colocações polfticas.
O GovC:mo~ por um lado. 6 que~ a martar os juo:s djariamenle.
Isso 6 uma delemtinação do Govemo. Po< outro lado. quem paga
mais jlros 6 ele próprio. Gostaria. enlio, de c•>louder como é que o
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Partido do Govemo t camm a liurllaçio do juros, qumdo ele t o
-posado< desses }>roo.
O Govemo pode Dio ter problema. e creio qué os tem, cu
pam:e que pua a equipe """"""""pode Dlo - u m problema para o Govemo papr esse juro alto; nus para.o produ!«, pua
o bcmem do campo, para o iDdustrial, pua o <XllllMcio, pua as
clasoes produtons oo se limila esse juro ou ent1o tmmiCS gJ1Ves
coaseqül!acias pua o se<or. Oprodutivo bnsileiro.
Sr~ Presidente. devemos observar ~ o pojeto limita em
12% o juro liquido, o "'" significa di="'" • 1R ~ Ol)o
bada o,"""'""'.........,.., 6 um gl&lldo Jucm pua o lb<:o aabalbar comesse juro do 12% ao mo.llojo, os clop6oitos vlo pua o
baDco, o Bmco CeDtml puxa cp1&SO lUdo pua ele • fica o """"" •
ia= um lucro .cm cima da fatia poqu..,. do apilal depositado ou
aplicado.
Enlio, é pmciso que emendamos que o meiCado fmmceiro
tem que ser livre. Enquanto tiveD:POS que faz« ecoDOlUia neste
Pais...., que= saber da lei da ofol!a e da proc:PD. aem qu.,... aabo< do como caminha a ecooomia bruilein, alo dleprei!Xlll alugar """""".. .
A ..,....,;a tem que se COIIJ!lOltlr doetro do "'J!!U rlgjdas,
mas alo do interveociooismo do Govomo"" fcrmaçlo desx capital produtivo.
~. Sr. l'l<sideDe. o 1\ogt........ l'efurmadrr

veta acx:mpmh•ndo as çJasses podutcas. vot& "sim." e aiuda pmocupdo; vota "sim.", ~ JjDdu o Govemo J*2 ~ nio pgue 01

jDOS escarbi!'W<IJCOpóprio BIDcoQmalMabetJc.oe
O SR.I'RESIDENTE (Jooo! Samey)- Com a poiavla o Sonacl<x-Jos6 Fogaça, pua ,.,..m;nbar a vocaçlo.
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Pua eocamüWr a
votaçlo. SemiOVisio cjoomclo<.)-Sr.-._ SI"soSD.Seua-

do!es, iDfw,...., vou doatoar talvez um pouco da teDd&>cia da
maioóa das manifestações a16 aqui I<&!imdas.
E o faço porque 6 evidente que todoo dosojamoo }>roo baixos e Jjmjtecfos Tcdos qucnmos uma CCOilOIDia ~seja capu de
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a. jiros bUxos e ccatil:llaicm investindo c compnudo títuloa do Govcmo, olo vai haver nenhum problema. Mas
slo esses mesmos cid.dlos que impõem a taxa de juros elevada,
pelo p:oceao IWural da desccmfiança em miaçio a um pais que
alo oquililn o ""' Cll'Ç&JDC1110. que alo equililn IOCOita • doaposa.
Sr.l'losido!llo.
Do modo que mo """""' basWto dillcil ubter, neste momotiiO, um toalO das pooiçlles ji adoladas.•Do cp1aiquor IIIIUIOÍn,
alo poaao deixar do di20r que allmitaçio ~}>roo tira do Governo um impolt•D'C instmmento de captaçio de mmsos c de fa:maçlodoroacrvas!IICIIOt.lrias.
Porgw1to, Ollllo, o que um por110 faz quando bi fuga do
~ do pais? E Dlo falo do fuga do apilal iDiomacional, porque esse ji está filgillllo, mas o que um govomo faz quando hi
fuga do c:apitaliiiiCioltal. que 6 o problema mais pvo do Bmsil?
O que faz um govemo que Dlo tem um ü:npoitm.c instrumento
que 6 a taxa do juroo para a p«<erVaçio. pon a t!W1tltOI1Çio desx
apila!DO Pala?
Seodo usim, Sr. Plaide:D.te, aeio que o Senado, ao tomar
uma drx:ilio. _tem que ter' uma vido ampla e abtaagente e. ainda.
uma uoçlo clara do qua16 o papel da taxa do junls.
Niagutm mais do que D6o, do Rio Gmldo do Su~ quer uma
taxa do junls bain pua a agticulnmt. Os agricuJiotos gaúc:bos
vtm aofi=do um proc:e$$0 do dotorionçlo violonlfssimo do seu
c:apital. do - palrim&lio. No OlltmiD, Sr. Prosidoete, a soluçlo
!'!r& iaao 6 o ...,;Jibrio d o _ . , 6. _ ..mçio da coafWIÇÀ
doa iDvoatidorolll'sao 6 quo redoz}m>s. Sr. Prosidot110, o alo o docmto. Dlo & Jei,. nio a obn. cJa VOiltade de cem. duzentos, mil Senacioles, que alo vlo<:<megDirreaolvoresse problema!
ObDgado, Sr. P=ideole.
O SR.I'RESIDENTE (Jos6 Samoy)- Coo<:<do a paiaYl'&
· aonoln Sa!ldorJos6 ~-temarem c:x:ua.

0 SR. JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA (PSDB-ES. Pam OD-

c:amiobar a votaçlo. Sem rovislo do ondor.)- Sr. Presidcute, ou

gootaDa muito do~ o ~da LidomDça do
PSDB, guo depois lDi ..timdo. Muitas das nzi5os para a rojoiçlo
doara ji foram aqui aduzidas: a quostlo do que juro 6 r...
Imo, do que juiÓ tem que estar .-o is quoslõos do m=ado; todas essas quos- fonm exauativamcnte ...Cocadas aqui pelos
ilus...,. Sotladol<s que""' pl"""dmm
~ pela impoosibilidado do levar esta matbia do
DOVO à Omúulo do .6ssullloa Ecoo8micos. que alo se polOJIICiou
sobre ela. pua o seu teeXIIDC, vejo-me levado a votar con1m essa
matáia, at6 por uma za2io quo Dio foi aiuda oufocada aqui nas
mogovomo.
O mesmo~. Sr. Plaidoalo. que faz o Cli'Ç&JDCI1IO maaifcstaçi5c& de encaminhamento de 1'018Çio feitas. É Oseguinte:
muilas vezes supericc 1 teecila. geando a desconfi'"Ç' doe invea- o ut. 30 do Projeto aia. fisura do crime de usum. aia uma rJgUR
ticioles, gerando difiouldadoa poa colocar litulos do Govor110 110 típica crimioal e. DO seu § 1°, diz: "-iDc:olmlo nas mesmas penas
morcado. 6 o mesmo Coogt=o_que desejo impor uma taxa do ju- OS m•ndatúios OU prepl5lOS do çm;lor, sendo ele pessoa fisica_,"
ros limilada per doorelo.
- quer cli20r, os ~ do cmlo<. pessoa !isica - "•. e, 110
Nio que se vcoha. a dcfeuder a elevação desmedid• da taxa c:aso de inftib'ições fimnceins, os seus diretores.''
do }>roo. Mas 6 impcxW>Io que .. CÚ8I tamblm quem pagará. diPor essa IIZio. Sr. Plaidc::nte, eu entellc:b que Dio posso vof=nça. pcrcp1e. se ua pc>tU da captaçio, o Govomo pagará }>roo tlr o Projeto, pcxque o seu § 1° do Gt.. 3° cria algo que violeota
ahfssimos c. Da porta da ofetta, recebezi .Fos &eixos. este Con- claDmollle a C'alstjtniçJo F«<oral, DO sou prin<:ipio da iudividualigmsso tem que dizer quem paga. a c::onta: o caixa do Tescuro ou ZIÇio da poua. Nio hi puniçio coletiva para crimes iudividuais. O
uma outra footc. Se fcr o c:aixa do Tcsoum, evidentemente que erime 6 punido iudividnalmeatc; mtlo, Dilo se pme o mandarmo
isso 6 uma paulada ua polilica do estabilizaçJo que ost.l cm inda- do quem foz, s6 pcrcp10 6 DWJdaWio do quoOl foz, omprogado do
quem fu. E Dio se pune um cüretor de uma empresa- DO caso de
""""'"" Pais. -Juro alro 6 instmmento flexível do polilica 1110110t.lria e do- instituições finaJ'In':ims - apeDIS porque a instituição fmancein. copendo do uma matbia-prima que DCDhum Sotiado< coaseguo esta- brou ;no. acima das disposições legais.
bolooor per de=ro. Juro depondo do uma coisa chamada coafiaD..
De maDeia. que me ~ muilo claro que há essa violênça. Se os investidores. pincipelmc:ntc os detcotoles de capital na~ . cia ao prioápio coustitncicaal. Além das nzi5os ji aduzidas por
ciooal. que sio as J'CS!OU que t&m coma momnenda, qoe tém c:a- aqueles que cntc:adem ~ a mat&ia deva ser rejeitada. leva~me
dcmeta de poupança, qoe ~renda fiXa. :se esses cic.Udlos se con- ..,. fúocp10 cu aduzi 1 pcoiçio<XIIlldáa aopojo<o aqui cufocado.
se m.tofinanciar, :finmcia:r o seu c::rescimento e o seU delcnvolvimeuo sustentáveL
·
Mas. Sr. Presidente. é descoabecer uma realid.dc viva.. emdente votaruiha matéria como esta. que tira do Govemo um imp<Xtamfssimo insuúmeolo do polflica IIIOIIC!iria. Todo& sabemos
que quem dita a polílica do junls 110 ·Pais alo 6 a. v<llllado
polilica do um por110. Quem dita a políli<a do ;no. DIIDl pais 6 a
aeoomdado do caixa. do oobottma do déficit per pu~e doate .....
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O SR. PRESIDENTE (Joso! Samey) -Peço aos Sts. Senadotes que façam sua inscrição na mesa. a fim ddaciliiar os nossos
trabalhos.

Com a paJavm o Seuador Ademir Alldnde.
Em seguida e5l! inscrito o Senador Carlos Patroc:iDío.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para ...,.,.,mmar.
Sem ~visão do orador.) - Sr. Pmsidente. Sr-5 c SES. SeDadotes,
creio que o grande problema dessa política de juros que vem sendo
adotada no Bzasíl deade 1982 'é COiiseq(léDcia de uma ohrlea rl~Do:
daquela época .u; hoje, o Bzasíl teve que se ..,bmeter aos aamlos
illtemaciooais do Fundo Mooctário IDI:emacicmal Com isso, o
Brasil tem tido a obrigaçio de gemrum supmlvit COlllOlcia1 aiiila!
em tomo de 12 aiS bílhlles de d61ares.
Quando se làla em juros é preciso que todos teDham compreensão de que se traia de juros ~ acima da inflaçio. Nio sei
qual é a JJaÇio do mundo que c:obn! juros ...is ICÍDia da iDflaçio
de 12% ao aoo. s6 o Bzasíl, Sr. - .
.
O que o Govemo faz. e aqui coolesto o ~ COIIIpiDbeiro
Senador Jbsé Fogaça. 6 usar os juros como um inslrume:n.to que. na
verdade, setVe ao Govemo. mas serve esseDC'ilhnenre ao capital e
ao iD[etesse iatemaciooal. porque o aumeniO dos juros tem como
rmalidade a conteDÇio do COD.SUJDO. o estíiiiilo i espec,lação f"~o

uanceíra.
O cidaclio comum hqje deíxw de ser aquele que toma dinheiro oo haDee para produzir e passou a ser aquele que emp=ta
dinheiro ao banco pam que este faça o repasse ao Govemo. Etdo,
a questio dos juos passoo a ser um instrumentO da ocooomia rca.lmCII1e.. mas um instrumento que tem provocado a m::essão. qu~
objetiva basicamente favorecer o setor exportador brasileiro. E
conter o consumo pua sobtar pap. a expodaçio.
Esses 12% realmente mudam a hísf6ria politica do DOOSO
País. Exaramento de 82 tma cá. sio treze anos de uma Política voltada sempre à cooteaçio do consumo. sempre a estimubr a população, ao invés de aplicar no setor procàltivo, jogar o dinheiro na
especulação fmanceira. Volto a dizer. os bancos deixaram de ser
instrumento de fomento i produção e se tomaram mn insttumcuto
de fomento à especulaçio. E o Govemo é o grande loll!ado<, é o
gxande,.cliente. TIIIIIO é que oo Orçamellto da-UilÍIO. desre aoo, de
320.bílhõesde...;s, 181 bilhões vêmdecop!açiodoo bomcos. Por
outro lado, SenadoÍ: José Fogaça. o Govemo esti pagmdo aos hmqueiros 180 bilhões de reais. Quer di=. !lllm0rçamettQ de 320,
o Govemõ toma emp=tado 181, paga 180, s6 que a dívida inter·
na aumenta, em 95; em 26 bilhões de reais.
Este mo. estamos tirando do díDheíro do Imposto de Reucla.
do díDheíro do !PI, que soma um total de 104 bilhões de I03ÍS. 26
bilhões pan pagar'de juros aos bulqueiros DaCÍOIIaÍS.
O Sr.José Fogaça"'- V. &•me'pemlite um aparte?
O SR. PRESJDENI'E (Joso! Saraey)- Em el!n!mimamento de vor.ação, V. Ex•niopode aputea:r.
O Sr.José FGp9l- Pemeique seiiatasse de discussão da
maléria. Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Esra é uma sítua~ que
realmente precisa ser mudada neste País.
Por último, quero dizer aos Sts.. Sena~ que esta matéria.
que hoje está sendo votada,. ainda vai para i Câmara dos [)repitados; não sairá daqui para as mios do Presided:e. Já estamos oom
sete mos de aiiaso para defmir essa queslio; IJão 6 pos>ivel prolelmnos mais esse entendimento.
Apelo aos SIS. ~ DO sez:ttido dC que VC!tcm a fav<X'
desta lei. porque ela pode tomar-se um instrumeot.o efetiv.P de Degociação dos interesses do pwo brasileiro com o proprio Governo ·
na manutençllo do PI>J>o Real, que defmdemoo nesta Casa; ela se
toma um iDstrumemo de negociação esSCDcialmeDle im.porta.ote
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trabalhador hzasíleiro.
Repito: isso IJãolemliJwt aqui. Vaí...-votadoD& ctmm;
se houver emenda, vollari para o SeDado; depois sem submetido à
a[rOCiaçio do P=ídeole da Repolblic:a.
Port&Dlo, o SeDado Dia pOde deiXar de aproveitar""" momento político e votar a favor. regnl.,.,mt'""CJo fmalmente. depois
de sete anos. o pmceito COI1Stilucioad que esta Casa votou em.
1988. .
Em isso que tinha. dizer, S r . O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presicknte, peÇo a
palavra pam encaminhar.
O' SR. PRESIDENTE (Joso! Saraey)- Coaeedo a palavra a
V.&.•.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PfL-TO.Para CIICIIDIÍnhar a vOIIÇio.~ Sem revísio do oador.) - Sr. Presídeute, S!"s e
S.S. Seuaclomo, é óbvio que esra questio, pelo 111e1100 oo momeuto
arual. jamais poderia ser objeto de 111111ma c:omtit11cioaal. Mas estou sendo assaltado por uma dóvida. Procura--se regt'larnentar o artigo da Coostíluiçio que estabelece os juros em I~ E os diversos C?Jcsminh,..,.,..cs do CODtlúios à aprovaçio desse projeto de
lei. Ouvi vúíos Senadom; COilUÚÍos à sua aprovaçio. Contudo se
apl'OVlllmOS esse projeto de lei. estaremos deixalldo de resulameutar o artigo e. por coosegu:iDtc. pezmi•indo que se cobrem jlms
muito além de 12%. Vou votarfavoavelmea.tc a e:sse pm~to. mas
peDSO que isso deveria ser objeto de emeada coostittlcíooal:
Pott&lllo, gostuía de alerlar aos SIS. Lide= do Gov=o
que tamb6m esta ma1&ia deveria ser objeto de uma nova emeada
constitucioml a ser enviada pca esta. Casa pa extirpar esse assunto do Texto Coosritncioaal.
Muito obripdo, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidento. peço a pola. vra para cocamiDbar.
. O SR. PRESIDENI'E (Joso! Samey)- V. Ex• tem a pola..-a
pua encaminhar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encaminhar a l':otaçio. Sem revísio do oador.) - Sr. Presideute. todo o
IOSpeKo da DOSSa pll1t em relação aos - - apreyouwlos
quanto ao. projetO de lei c:omplemeatar. Ouvi aqui diversos Sts. Seuadotos apresentm:m objoçiles ao Projero de Lei Complementar
ap-eseÕúado pelo ex-Semdor Mmsueto de Lavor 110 aoo de 1991.
Foi ó cuo de um Seoador pelo Espirito Sato. o :oosso c:aupt.rileiroJosé lgafcio,que "!JJ1'SCDiou _........emrelaçioaorextodo
~~~

.

Sr. Presideutc. pedílldo pmlio, IOCUso-me a entender que
esta matéria seja-.iuconveniette. Realso-me. Sr. Presidente. a a.c:mdítarque esta lllllfma é uma íngmnidade Ao aoeítar, tcáamos que
recomendar a sua Ietirada do Texto CcllStitucioaal tJJe COI1tinua a
eximr.
lU sele ...,. e5l! escrílo na Conatiwíçio da República que
essa questio dos juros teria que ser regulada. O Supremo. TribwW
Fedetal, em reitemda$ decisiles, uesoo mmifesta~ solxe o as·
SUIIIo,jogando a responsabilidad em cima do Coogesso, pela falIa de regulamentaçio.

. .

Aceito. patallto, qualquer _.....o em relaçio ao mérito

do JZ<!ieto, mas IJão ao t=a, Sr. Presidente. A rocusa da dísaJssio
do tema J:'l"(X'mNldari• aapt:seataçio de emenda coosti.tuçiooal retirlndo o tema do bojo da Coosrimiçlo
.
AIW. Sr. ~ se fizmDos um JevtntiTDCt\10 em n.zão dos óhimos pmmmciameo.tos, vamos verificar como se mudoo:·
da Comtilllíçio de 1988 pom c:t. Quamu teoes def<lldídas, Sr.
Presidente! V. Ex• estava DO Gavemo.. Quantas vezes V. Ex• interveio DO sentido de que detcrmin•das mat&ias Dlo poderiam estar
DO. bojo da Conatittlição. E ho~. Sr. Presídento. verifica-se que
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muitos defenderam a questão do monopólio, houve muia revisão
de vmos ....... polêmicos da Constituúne de 1988..
• ..
Quero. portanro, dizer que aceitO os argumentos de que
exUlem impetfeiçiles no projeto, <pJe podedo ser conigidas, como
jl foi cli!o, .. tmDiUçio que. matéria terá na Câm.ua dos Deputados; se uaqueta Casa Legislativa houver alguma emenda. o projeto
retamar.i ao Secado.

St:. Pft!:sidc:o.le., sem ter a CXlsadia de sobte este tema fechar
qoestio pua nossa baDcada. desejo apenas emitir um ponro de visla de ....,_ jnfdica, jl esboçado aqui, apenas secundando o
plOIIIIDCÍmlelldo meotrcJosapbatMarinh~. Está prevista no leJ<to c:c:mtitucioaal uma lei complemenla:r pua. ~gulamentar essa

-o.

matéria. Politicamente, vcumi a favor deste projeto porque bique
se eorter a pnâDcia dos banqueiros neste Pús.
Esse projeto pode ser considerado inadequado, sob os aspecros de nallJreZa tóalica; oo
sob o aspecto po~tico,
mio que ele 6 finxJamentaL Se aprovado, o projeto ii4 para a Câmua dos Deputados; "' emendado, ..toma.r.\ ao Senado Feder.ol.
Esse pvjeto dará ao Senado a cb.mce de demcmstrar ao povo brasileiro e 1 opiniio pública qae esta Casa Dio está. insensível em tc-
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valladares

ArlindÓ Potto
Bemanfo Cabral
CarlosBezem~

Carlos Pattocfnio
Casildo Maldaner
Coutinho Jorge
OmbaLima
Epitácio Cafeteira
Esperidiio Amin

FemandoBc=m
Flaviano Melo
FtaDceliDo Pemiia
GeuldoMelo
Geison Camala

Gilbezlo Mil>nda

Humberto Luceua
!ris Rezendc
Jader Barilolbo
.Jooas Pinheiro
J~Alves

façio ..... JIWéria,
Quem fcr aJIIlla o projeto - e toSpOilamos os que pensam
-. <pJem -=ditar que ele 6 inadequado ou <pJe 6
bobagem tnlar-sc de taxa de jJros ,. Coostimlç3o, que •!""sente
uma eme:ula mi:mDdo do texto coostitucicm:l essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - coucedo a palavrn
ao cmiaeJllc Scnadcr Lcomar Qujntaailha. ·
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Para eucamillbu-. Sem mósio do orador. ) -Sr. Presideote, Sras. e Srs. Senadores. diria que cm boa. hora está em votaçio nesta Casa esse
projeto de lei complementar.,- talvez até com um pouco de almSOpotqae' trata-se de regulamentar um pnx:eiro coas~ional que
proau:a botar um freio ua exa=boda co!nuça de jnos neste País
e. putiallmnea.te, do set« de pmdução, que ~ vem transfc:mJI.Ildo no viiio da bistcXia da eooaomia. V lD10S assistindo os nossos
procfutom; camjnbmdo 'rumo i iDadimplência,.-'9C:m c:x:meguirem
n:sgatar os seus compromissos com os agentes ímanciada:es da
sua poduçlo. em razão dos ~ flii&IlCCiros que lhes sio colpdos,-

AntoDio

....

.Numa atividadê.Ccón6Diica

O.ll;ite8ico. esse.nCW, 6 impo<-

lanle que nos posicicaemaS, sim. a fav.or da votaçio ~te Projdo
de Lei Complementar, ~ndo com que princ:ipa:.lmen~ os nossos
~tenham um CUSlO ~yel c:àn a demanda de nmPaís
~ uma pnde parte da sua população hoje passa fome; oude,
axn a abertura dos mercadOs intemacionais.. produtos esuangeiros
estio 'JI"C'Çl"ndo o nosso produ10r que poderá ficar com a sua safr:t. engasgada. porque os: ~ de suas mercadorias se tomam
compoliveis com os-<!<!' produloo de ootros palses.

:n-

.Pot essa tUio. manifesto-me favoavelmente a este ~jeto
de lei complementar.
·
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nio havendo mais
cadoies'inscritospua encaminhar, vamos proceder à votação.
ReCordo mais uma: vez que tcemos a oecessidade de qu•
rum qWfficado. pcxque se trata de votaçio de lei complementar.
Sa. Udems. V. Ex-s ainda desejam orientar suas bancadas?
(Pausa) '
Vai-se prnccdcr 1 votação.
~ ao:s: Srs. Senadores que ocupem seus lu~s.
Os Srs. Senadotes jipodem votar. (Pausa)

(Proc<dc-se hotação.)
VOTAM •sn,r OS §RS. SENADORE&
Adanir Andtade

Jos6 Jgnicio
Jlllio Campos
LcomarQuintanilba
LevyDias
Lucldio Portela
[.ujz Alberto

Marina Silva

Mauro Mirnnda

Nall!>r Júnior
Ney Suassuna

Onofre Quinm

OsmarDias
RamezTebet

Renan Calbeiros
Roberto Frein:
Roberto Requiio

Romc:i:o Juct
Sebastiio Roclla
. ValmirCampelo
V'dson KlciJmblng

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

ADiooio Magalbies
Artur da Távola

BeDi Ver:as
Carlos Wilson

Ecüson Lobio
Elcio Álvs=
Freilas Neto
Hugo Napolcio
JeffCISOII. Peres

JoãoFmnça
Joel de Hollanda
Jos6 Agripino
Jos6Anuda
Jos6 Bi21lco
Jos6Fogoça
Lúcio Alcinlam

PedroPiva
RomcuTuma.
Sérgio Machado
Wald«:k Omelas
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 42
Srs. Seuadorcs; e NÃO 20.
Não houve abstenções.

Sobre a mesa, requerimento que seti lido pelo Sr. 1"' $ecm..
t1rio em eaercicio. Seaadcx Luiz Albetio de Oliveira.

É lido e IJXOVado o seguinte

Total: 62 votos.
Aprovado o projeto, a
n:dação fmaL

~vai à

REQVERlMENro N" 256, DE 1995

Comissão Dim.a:a para

É o seguinte o pujeto aprovado:
PROJETO DE LEIDO SENADO

N°Z7,DE 19!ll.COMPLEMENTAR
Regulamenta o §3"doart. WdaCo~
que d;,põe sobre a a>braaça de juros rala
máximos e dá outras proridêndas.
O Coogresso Nacicmal decreta:
Federo~

Art. I 0 Nos lermo$ do§ 3°do ut. 192 da Ca!stituiçioFederal, a taxa de juros reais a ser eol:ada cm qualquer cooc:e:sslo de
crédito oio podem ser superio< a 12% (doz:e p<ll'c:ento) ao mo.
§ 1• Parn. os efeitos desta lei. oomidem-se liXa de jlros

Nos tetmoJ.do art. 315, CombiDido cana aliDea ''b" do art.
Z19 do Regimento lntemo, tequeiro lldiameuo da vo<oçio do Projeto de Lei do Seuado n• 90, de 1994- <omplemeat~<, a fim de

que seja encamiobado 110 , . . . , . , . da Comisdo de Coastiluiçio,
Justiça. Cidadania leDdo em vista que alegislaçio elcirolal, ioclusive a lei das Inelegibilidades, Jl!>dem
~ltenlções . - cote
aoo altavés de um projeto de lei mais abansentc.

som:.-

(Aill&lio Carlos Valadatea)

O SR. PRESIDENTE (1oai Somey)- A l1lll&ia . . à Omrisslo de ComtjtnjçJ"o 1ustiça e Qd•danja
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- ltcm4:
VOiaçio. em tomo ónic:o, do ~ n•
174, de 1995. do Semd<r Be11i Vens, soiic:itando, I10S
~ do art. 2SS, iDciso D, letra ''c", D.0 12. do Regi~IDioma, que o Plojcto de Lei da amua n"' 101.
de 1993 (11°1.2511188,.,. C... de Clàgem), que fixa dirotriz:es • boses da educoçio II&CiauJII. alál1 da Comissio •
que foi desprhacfo, seja tambán çrociado pela Comissio de Ca!stituiçio. Justiça e Ci<fadania

reais a taxa nominal de jnos. inclusive taxas de comisslo, acessórios e oulr.lS xemmcrações direta ou indiretamente viDcaladas 1
concessão de crédito. que exc:edemn à variação do IPC (ÍDdice de
l'1<ços ao Calsumidcx), oo peáodo a que se teferir a opençiO, ou

outro índice que vier a substituí-lo.
§ 2" Adotor-se-à, s e - que De<CSSirio, o critáio pro rala
die para apunçio da taxa de jlros teais de que bala cate artigo.
§ 3o Nio se considera remunemçio ~ai iDc:lima 1 con.O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Sr. Pt.sideele, peço a pacessão de ~ito. a cobnmça de juros de mora de at6 1% ao :mês, Javn pela O<dem.
em caso de inadimplénc:ia.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- eoac..do a pa!avn a
§ 4• Cooside!a-se coocessão de crédito toda opençiO de V. Ex•.
CmpRs!ÍmO 00 fi!Wlciamento de qualquer natureza, teaÜzado pOr
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB. RJ. Pela O<dem.
pessoa f'ISica ou jurldica integrante ou Dióâo Sistema F'IDIIICeiro ·Sem "'visão do orador.)- Sr. Presidente, solicilo à Mesa infoo:maNacioDal.
ção ..-:a do dispositivo tegimental que motivou a ..m.da de
Art. ZONas operações de cridito destinadas ao filwlciamen~ paula do Projeto de Dimriz:es e Bases da Edueaçio Naci<mal para
to do setor agrlcola e de projetas relativos à iDfza-estmtum social. envii-lo a uma Comissio. quando ele já se ICDCOiltlava em plenúio
a taxa de juros reais nio podeii nhmpassar o percemual de 6% pant vO(laÇio, em se tratando de um projeto que levou dias Jegislatums , . .... __ pelas duas Casos do CaJsresso Nacional
(seis porcento) aoãDO.
·
~ 3• A cobnmça de juros acima dociimites eslabelocidos
A proposiçio do oobre Senador Be11i Vems. meu jnado
nesta. lei constitu~ crime de usura, punivel com m:Jusi.o de 1 amit!o e oompaoheiro de Putido. já JlreVÔ que ele tramile por uma
(um) a 2 (dois) anos e multa c:omspoodeue ao dobro do vai« do outra Comissio, & Comissão de Coastituição.JustiÇa e cytacftnjp
crédito COJ!.cedido.
. - -do Senado.
§ 1° IoOOEmtio .Das mesmas penas os IDIIldatúios ou prePam:o-me. data ftU!a da Presid2Dci& e salvo melbcr juiz:>,
postos do cmdo!' pêssoa. física c, DO caso de insliluições fiDancei- o qual estou disposto a acatar com toda a boa vontade, que hi um
ms. os seus cllietores.
ecp1ivoc:o na retimda do projeto por' mim mferido e Dio vejO ampa§ 2• Também eswio aujeitos às ponas deste artigo aqueles ro tegimeualoo puticular.
que exigirem do mutuário, como pR-condiçio piD a coacessio de
Sel1do assim. fommlo essa queotio de otdem a V .E:t.' e i

crédito. a manutenção de iaJdo médio de dep6sitos cu a sujeiçio a
contratos de qualquer outra natureza.
Art. 4° Para a f~el exeaJçio desta lei, o Bauc:o CeD.ra1 do
Bmsil. no pmzo de sessenta dias COD.tados de soa publicaçio, ex-

pedirá instruções nomwivas. am agentes fmauc:eiros e discipliuari
a captação c a aplicação de m:unos das instituições iDtegn.Dtcs do
SFN.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na da1a ~sua pzblicaçio.
Art.6°Revogam-se as disposições em COD.tlúio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3.
Volaçio. em tumo ÓIIÍco, do Projeto de Lei do
Seuado 11° 90, de 1994 - Complemimtar, de autoria do
Senador Ney Mamnhio. que . . . - . dispositivo 110
Código Eleirolal, • fDil de pernú!ir • oçio teScis6ria ....
casos de illelegibilidade. (Depel1deodo de pom:er da Co.WSsio de Coastituiçio.Jmllça e Cidadania.)

Mesa.

•

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Asseaaaia da
Mesa escWece. ~que o finwi•!DM1'0 legal pua tetirada
de poula da l1lll&ia é o ut. 255, iDc:iso leaa •'c".n•12. depeodeodo de dehl>etoçio do PletWio.
OSR.ARTURDATÁVOLA-Sr.Pt.sidentc.semque=
dialogar eom a Mesa. pelo Regimalto da Casa, a ..m.da de~
ri.a de votaçio obodece ao llle$1110 critáio da ..m.da de matma de
dl.cussio. Isso est1 expresso DO Repnento lnlmlo do Senado Federal, mzilo pela qualpueco-me sem finv!aomto o Ujlllii1CI1tD da
'"essa:ia da Mesa. po1X!UC ele CX>Dtmia dirolamentc oRegimoato,
quaado este delennina que essa mmda depav!e de vo<oçio tal e
qual dila o Regimalto. 110 que laJI8" i l1lll&ia om dilcuaaio quando ela é ..m.da da dir<ussio. Se a Meaa tiver toitdnc:ia. buloatei
o utigo do Regimento em seguida para inf011111r-lhe.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- E.sc:lmoço a V. Ea'
que estamos volalldo o ""!"erimeoto e l1io a mat&ia. Eao!aroço,

n.
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alltda. que o

a..a, O

IeqUerimento

está apoiado no Regimemo lntemo da

'·
SR. ARTUR DA TA VOLA -

~

Agndeço a V. Ex', Sr.
e peço me inclua entte os que vão encaminhar a maté-

ria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' pode encaminhar 2. votação do teqUerimento. De acotdo com o Regimento,
dispcmi de cinco minutos.
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB-RJ. Pam encaminhar a votação.. Sem revisãO' do orador.) - Sr. Pmsidentc, sr-s e
SJS. Sonado!:os, a Lei de Dirctrizes o Bases da Educação Nacional
é llllliÓria de grande o profundo significado pua o Pais. Ela complementa o dispositivo constituCíoria.l que- determina a fi.X&Çio.
num prazo que :aliáS já passou.- das diretrizes e bases da educação
nacional.
.
Essa lei passou por situações as mais complexas. Ela foi
apresentada. ainda. oa legislatum. da Asscmbliia NacioJlal. COilstimintC, se não estou equivocado, no ano de 1989, znas,Dio foi vOfa..
da naquela 1ogislanna; na 1ogislanua pas.W.:. de 1990 a 1994, foi
objeto de uma Comissão na C§uwa. dos Deputados que. após um
ano e meio de ttabalho,. conseguiu sua aproVação.
-Aqui cllamo a alellÇão dos Sn. Sc:na<l<ns: a Lei de Dirdrizes: e Bases da Eó:lcação, uma das mais polêmic:as e complexas.
pela pluralidade dos aspectos filosóficos • ideo!6gicos imbricados
"" questão cducacional,. foi V<>ta<la na CJnwa dos Deputados sem
um podido de vorif>eaçio. Os pollticos mais habituados ao balO do
Parlamento sabem que verdadeiro p:odlgio de élabotaçio c de tessilum politic:a. de equilíbrio de fmças politicas, se dá qumdo uma
lei é votada sem c1m pedido de vcrificaçio sequer rii Câmara dos
Deputados. Isso significa que ela IeSUJ.tou de um eJllendjynento
lllllito amplo e. eu ciiii-. sofrido en~ as várias forças políticas que
se cb:ocav.ain 118 discussão de matéria tão complexa como a matéria, cduc:aciooal. Diria mesmo qUe fÔi um dos grandes 'TV"''t1'toS
da legislabml passada &q~ele em que obteve na Cimm:a uma votação em .:.onsenso em tomo da Lei de Diretrizes e Bases da. Educa.ção. mciooal. Tais situações msultam de muito lr.lbá1bo. ~esuJtam
de um esfOIÇO de tessitura e organização política capaZes de cacootrar a fonna consensual.
.
.• . Por que'; Sr-:. ~Dle. 5n e. Srs~ Senadores.. ~ matéria
de ,educaçio. o encontro ôe um coose:oso é imporotnte? PÇ)!'CIUC Dão
se pode ter numa. lei de direttizes e bases a vitória de uma .COil'CIU:
política sobre outta, de uma. dourrioa íllos6f1Q no campo da educação sobre.cucra. A Lei.<k Diretrizes e Bases nio é um pojeto de
uma.cJeterminada filosofia: é uma lei. ao contr.úio~ que deve abar~
car na sua plur.tlidade os vários campos. as várias~ as
v~ propostas ec:bicaciouais. --sobtem.do num pús continental
como o Brasil. e :oio ser um diblmento legal preso a dcterminad•
comnle filosóÍ:tea. ~ é. isto si:ol: uma grande lei. como o nome
diz, .cio dilotrizos o bases da oducaçio nacional. Nio vou .....,. na ·
~~ do méritO-poique--ilãO -é oportuDO fazé..io DO momento.
mas gostaria de dizer que ela troUXe essas diret:r:ius e bases para a
educação nacional.
. .Comptcendo,. neste instante. que o novo Govemo deve ter
alglli!Jf. ~flexão sob1e a matéria. que deseja. expressar. admito que
seja, ~m-vinda. poo:JUC são as melhores as intenções. Mas. como
m~ do Govemo. chamo a atenção deste Plenário c das lideranças.do Govemo. a fun de que tenbam. em relação a essa maté--

ria. ruiàado ospocial e espírito do consenso," som o qual reabriremos ~ disalssão DO teneno da educação br1silcim- que levará
mais 4 0\l S anos. exat.amellle pela dificuldade de encootrar o pon-to consensual iDdispensável a uma lei dessa oabllU.L A legislatura
passada votou com cousenso uma lei de previdência. votou· oom
consenso uma Jei de portos. votoU com CODSCDSO uma lei de infor-
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mitica. E essas leis. v~ com CODSCllSO, aí estão a produzir os
seus efeitos positivO$.
CollljllOOlldo que deve ser justificada a preocupação do Govemo de ter. na Lei de Diretrizes. e Bases. alguma cootribuição. até
potqUC erigiu como uma de suas metas principais a questão da
Educaçio. Transmito aos meus companheiros do próprio Govemo.
com toda a frmqueza e com toda a transparência. o :reCeio de que
qualquer posterxaçio na votação da Lei de Diretrizes e Bases provoque na. sociedade e nos selalt!s que se aplacaram com O' acordo o
reJ1Mõcimem.o de uma situação que pode ser até contrária aos proprios boas prop6silos do Governo.
Agladeçoa V. &•a a~.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Quero osclarocor ao
PlcDirio. antes da votação, que estamos votmdo um requerimento
para que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Odadania sobre a l::ei de Di.retrizes e Bases. projeto que lramita no SeIUido Fcdeml. E apeoas esse teqUCrimeoro que esti sendo submetido ao Plenúio.
O Sr. Esporicliio Amin - Poço a palavra poc uma questão
de adem, Sr. P=idente.
O SR.PRESIDENTE (José Samoy)- Pua uma questão de
Oldem.," tem a palavra o Seoadcr Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pan uma questão
de Oldem. Som rovisio do orador.) - Sr. Prosidemo. compteondo
perfeitamente o objeto da nossa. votaçio e lellho profundo respeito
pelo seu subscritor. o oobte Senador Beni Veras.
O Regimenlo abrigaria esta questio que quero levantar. O
Se:o.acb: Bc:oi V eras tem alguma razão a explicitar pua fundamentar o seu requerimento? Por que temos de oovir a Comissão de
Constituição. Justiça e CJdadania? Há suspeita de alguma infrin·
gêucia a algum dispositivo da Lei Maior?
Essa 6 uma queslão de ordem. Sr. Pmsídente. perfeitamente
cabío{el. porque ou é somente pocrastinaçio- e V. Ex• a está evitando. com o nosso aplauso -. oo bá uma IaZão fundamentada. a
qual ou gostaria de ouvir.
(!SR. PRESil'ENTE (José Samoy)- Esclareço a V. Ex'
que o~ não está acompanhado de jJstiíiCativa.. e oRegimCDlO tambéni não pede que assim seja feito. Entretanto. o Senado< BeDi v .... oslá noplonlrloo pode, natura1monte.
a
.V.&- m esclarecimenlos necessários.
O Sr. Epitacio.Cafeteint - Peço a palavr.t para uma questão de Oldem. Sr. Prosjdcato.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- Pam uma questão de
ordem. tema palavra o Senador' Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. p.,. uma
quoslão de adem. Som revisão do orador.)- Sr. Presidente. parocc-me que o tempo normal da sessão está-se esgotando; seria o
caso de o Pleuário aprovar proaogação par.a continuarmos a discussio e a votaçio di. matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tom razão V. Ex'.
Comulro o Plonú:io salmo a pronogaçio da sessão por 60 IDÍDU!OS.
Há, ainda, uma pauta bastante longa pua sorve>lada.(Pausa)
Não bavondo objcção do Plonãrio, está prorrogada a sessão
por 60 minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- Com a palavra o Senador Bcni Vcn:s para cncamjnbar a votação da matéria. S. Ex_•
disporá de 5 DJÍDUtOS,

r.,......,..

O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Para oncaminhar a votaçio. Som rovisio do ondo<.) - Sr. Presidente, Sts. Senadores, a
Lei de Dimtrizes c Bases da Educação é uma lei extensa. que amüsa IOdo o problema educacional nacional. Então. ola alnnge do
maneiia muito específlCI. o problema da Educação e foi. na sua
fommlação. falbo o regulamento: desceu a detalbes que não cor-
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::!·:x-::-~·~-:: .~ ...::;:~:Hr ::n:u. lei dess:: tipo. A .assessoria do Senado
•. .::-:f:<:"':"·.:::: .;..:..itiOS aspectos do prOjeto OOnttaria.m__pmceitDscoas'::-:cicr··:•. ._ t·v• isso. sugeriu Xaelhorexamc do ,proje:IO pela CoiJlis..
;;ID de ;:.:v;,slituição, Justiça e Cidadauia. Cito como exemplo a
;j;,,-ce-emque se tellta legislar sobre-a a:g~mizaçiodo PoderBxcaJüv.? qt:e não cabia nessa lei. São várias as questões levantadas que
jiJ.>titit:am a audiência da Coniissão de Constituição e .Justiça..
A Sr' Marôoa Sô!Ya - Sr. Plcsôdente, peço a palavra pela

cdem.

v SJ1. PRESIDENTE (José Samey)- Coo<:edo a palavra.
p;i.>. ordem. à Senadora Marina Silva, do Acre.
A SR' MARINA SILVA (PI"·AC. Pan. encaminbar. Sem
Le".'isiio da oradora.)- Sr. Presidente,
e Srs. Senadores. quero
so:nar '-"Om o Sem.dor Artur da Távola.,. que fez um alerta muito in''O}ressante, e o própio Senador Esperidjão AmiD.
Entendo que o pedido para que a Comissio de C9mtituiçio.
J•!stiça e Cidadania faça uma audiêocia com relaçlo l Illltéri.a em
r:Juta é urua medida protelatória que visa, exataJ::beote. '*'lxir DOV&'
discussão com. relação a um projeto que. durante sete anos, vem
s.:ado debatido e pactuado no seio da sociedade lnsileira. pllticuhrmente nos setom> ligados l educação; ou seja. trata-se de uma
lata e.o.tre sociedade e as instituições ligadas ao e:miDo.
Quero dizer tamb6m que esse projeto, como disse OSeDador- Esperidiào Amin. já foi analisado do ponto ~ vista da sua
coostitucionalidade e juridicidade na Comissão de Caastitu:_~ e
!ustiçil da Cimaxa, sendo debatido amplamente na. Comissio de
Educação das duas Casas. Portan~o. trata-se dé mais uma medida
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prolelatória. um artificio para que essa questio.fJqUe sendo discutida etemamente. euquanto que__ aqueles setores que. a duns peoas.,

·-·êm disaJtindo a Lei de Diretriz.eS e Bases Dovamente vio ter que
:e dcbn.::~ar sobre ela e .tentar fazx:r um novo pado.
E fundamental que, na discussão de qualquer lei. busque-se
:_;m consenso. principalr;neote ,jlnto àqueles que ~.em última .iiJs-.
tincia. os responsáveis pela exea~çio da lei,. no caso, a sociedJide
~:ga:da à questão do ensino.
O SR. SEBASI'IÃO ROCHA- Sr. Presidente, peço a pa.·
!,;~.vra para encaminbar.
Q SR. ROBERTO REQVIÃO-Sr.l\osideD!e.poçoapa.!avr.a. para enc.amiobar.
O SR. PRÉSIDENTE {1osé Samey)- Dcris Saladcxos pediram a palavra ao mesmo tempo.
___ _
C'c.o.Cedo a palavra ao Senador Sebastiio Rocha.. que me perece pediu primeiro: Em seguida. dou a palavm ~-~ Robero~:' Requiào.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pua .....,.;mar
:;.-.!ru revisão do orador.)- Sr.Presidcnte,. sr-s c Sn:. ScllldoRs., eu,
t:.....:ic-.o Parlamentar do PDT presente eÔl pleoário. <JJ-cro manifestar
::1 :tossa posição favoráve~ à votação desta lei nesta sessão. Portm:r~ con~-a o requerimento do i~ Senador Bem Vens.
E comum. DO processo parlamentar, que uma lei possa ser
-:herada por outra. Então, a ~a sugestiQ. ~ de que possamos
:'!t:rovar a lei do jeito que está, atende!ldo a teclamos dC todos os
~:!tares que tcabalh.am em favor da educaçio, DO Pais. e estio
c,~ardando pela aprovação desta lei. Se .interessar a algum plrlamemar. ou ao Govemo, a modificação dcsfa lei. que o faça por
eteio de DO\'O projeto de lei que tr.u:nite regulannente pelas comissões e pelas duas Casas do Congresso.

Essa ê a minha posição. Apelo aos Srs. ~ iDclusive
~ Senador Beni Veras. para tUvaliar se Dão e possível a. tetirada
do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quero escJaroc..- a
..../. Ex,_• que o projetO ojo se encontra incluido cm Ordem do Dia. A
dtsrussio do Projeto de Lei de Diretrizcs e Bases foi cnceuada DO
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dia 31 de janeiro. DO áltimo dia da legôslalw:a passada. 0 requeri·
menr:o do Se.oa.ckr Bcni V eras data do d!a 16 de fevereiro e prefere
a ioclu:sio da mat&ia na Ordem do Dia. Se o Senado :rejeita o :re-querimenlo do Senador Bcn.i Vens~ inwvfi•""MD.te esta Presid&lcia mclaüt cm pauta o Projeto de r.e; de Dm:trizes e Bases pua
votaçio imediata pelo Senado Fedem!. como o fez com todas as
matérias. Mas. antes~ temos que p1blicar~ na foana do Regimento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. i'l<sklente. apenas pm1
esc~ e caso o reqoaimento seja Iejcitado. quando é que o
projeto vil:á i. votaçio ?
·O SR. PRESIDENTE {1osé Samey)- Quero escJaroc..- a
V. ex• que, se o Piemrlo "'jeita a ancti~ da Cotmssio de Coos·
timôçio, Justiça e Cidadama, detemlinarei a Õlcklsio do projeto. na
fotma,.gimeoW. com lllle<:ed!ncia de três dias.
. O SR. ESPERJDIÃO AMlN - Ttôs sessões deübeativas.

Sr.-?
O SR. PRESIDENTE {1osé Samey)- exala!DeDto.
CoaoOdo a palavra ao~ Senado< Roberto Requôio.
O SR. ROBERTO REQVJÃO (PMDB-PR. Pan. encami·
Ilhar. Sem nMsio do Ollldcr.)- Sr. Presidenre, sobre a mesa também se ellCXlRtza, pmerida per uma questio de pn:fclencia. um pectido da Comissio de Educaçio pua =xame do projelo.
Este projeto foi um dos mais bem lnba!b•da; no~
Ângela Amm e do
Scoado< Cid Sab6ia de Carvalho. No eniiDto. nio acmlôto que.
OS DOVOS Senadores. a1gum t=i1a lido O pro_jeiO C O seu subs-titutivo.

Nacicoal: ttabolho maravilbooo da Deputada

eme

dade;~.!'.k~~:':'~.:~

que o Pienmo do Senado DOS deve ofeteeer a possibilidade de conhecer o que estamos votando, de apreciar em profundidade o tu.·bolho da C4mara dos ilepJtados. de tomar coohecimenlo. em profimdjdade. do substitntivo do Senador Cid Sab6ia de Carvalho.
Não poderaos votar o que nio eoobccemos. Quem tem lftSS&o
quer malfeito.
Q_ DOVO 0ovemo assamfu com O Pmsidentc Femmdo flen.
rique Cardoso. Tem id6ias. tem o respaldo popular e tem o di:reito
de colocaressas·ic!éW em ctisrussio.
Quero CJ1C8!ninbar-a votaçlo DO sentido da aprovação do re-quedmeulo do Semeio< Beni Vens~ gam>lir a este Pienmo que
nem a Comôssio de ijducaçio nem o Senado< Beni Vems tem
lençi5es.]liD!elaúJrias. .mas tem a mtençio de anaHsar esta Lei de
DiRtrizes e Bases coma respoosabiiidad que ela IDet"eCe. A~
sa. a votaçio iDst.udnca sem uma antiise mais pmftmda. seria
uma falta de .......W..çio com o Governo Femmdo Henrique
Cardoso c, acima de bldo. uma falta de mnsídeJaçlo com os DOVOS
Senadores que assumiram nesta Legisia.tnm.
Em o que eu linha a cti:t.a-, Sr. Presidente.
O SR.ADEMIRANDRADE-Sr. PlOsicleme,poçoa pa.lavm. pll'& enauninlnr.
o SR. PRESIDENTE {1osé Samey)- Tem v. ex• a pala·
vra., pam encaminhar
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. p.,.. CJICIIJIIÍD!Iar.
Sem xevisio ctç. andor.) - Sr. Presicf.eme. peço vénia ao Senador
Roberto Requiio pm1 que leve em oousidetaçio que. maôs ômpor·
!aDie do que o coohocimetto que possamos ler da matéria-" esta
eslá SCDdo dada a todos os Senadcxes -. no"Caso da
..jeôçio do~- o ~"lido viri pmla pubticaçio o levut
ttês sessões comeaJtivas pca ser submetido à votaçio. Então. isso
daria todos DÓS tempo IUficiente pua avaliarmos a quC$1io. pml
elabommos um loogo proc:esso de ~ neste plca.irio e, fi.
nalmeate. cbegmnos i votaçlo do projeto. E peciso que se leve
em c:oosidençio que os professotos deste Pais inteôro estio i espe·

m-

opot111Didade
a
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desta votaçio.. Já se passou muito tempo pam que esta questão
fosse decidida. O SCD&dor Artur da Távola wnbém mcnciooou
aqui tudo o que ocoaeu oa Cima:ra.e no Senado..
P<xtiDo. ;sW> há di&:uldade de que IOdoo: n6s façamco um
esfolço. N"mgul!m aqui quer v - o que nio coohec:e; n6s quere..
mos c::cohec:er o que votamos. Mas hA tempo... Basla que cada um
de D6s ct.dique um pouço de seu tempo. se esforee um ~coe teIlha ~ com todos os P."JfiSSionais de oducàÇio deste
Pás, que ..ao, at6hoje,i espemdessa lei
•
P<xtiDo. apelo aos Sa. 5...00... para que votem ~ o
""""""""'to do Senador Beni v...., po<que n6s temos tempo su·
ficiente pll'& avaliar, pua dis:c:utir. para votar cem. CX!IJsclênci• e
pca alelldor
da populaçio lasileUL E quando
digo populaçio, 6 po<que o Projeto de Dimti= e Bases alalde oo
in&etasc de todo o povo brasileiro. cão apenas aos li.ga.dos ao .seIO< de eO!aoçio.
Em esse o apelo que eu queria deixar DeSte pleDirio,
O SR. VALMIR CAMPELO -Sr.~ poço a pa·
ta

eaa-

lavra pua um esclll"'cimento.
O SR. PRESIDENTE {1os6 Samey)- Coaeedo a polavnt a
V.&•..
O SR. VALM1R CA!IIPELO (PI'B-DF.I'Ila um escJare.
cimmto. Sem ""'isio do cndor.)- Sr. l'losideDte, n6s pesidimos
• c.missio de Educ:açio d o pedodo.
e devo di= que este P!"jeto ficou mquela Comisslo aproximada·

Feden.l-....,

:a:=:~=~==~

rios de Estado de Ec:Ucaçio do País. outns associações e fedcmçõeslipdu i ire& da eduCIÇio, que _ . . , i oossa Comissio. FIZaDOO simpóoios e seminúios, pca disamio daquela ma·
t6óa. Ela foi amplame,lte debotida dmante oilo meses aa Comissio de Educ:açio do Federal. o "'8UJDCU!!, utilizado pca
aclimuo$ a vo«açio do projeto, de que muitos Scn•dores slo novos
e nio o couhcc:em Dão 6 vQido, já--que acabamos de aprovar um
pmjeto de 1991, desconhecido wnbém dos novos Seuadotes.
Quando a mat6ri& voltar a este pleoário, se Algum Senador
desejar fazer modificações.
qresente emeuda de plenário. o
Regimemlo pemúto que isso aaJOteça.
. Em fmiçio disso, lameuto prolimdameme, mas voto ccutn.
o ""!Uerlmoulo dÓ .,..,.,., 5ell&da Beni v..... Sou pela "'jei-

"'e

~do""'U~

.
O SR. PRESIDENTE {1os6 Samey) - Quem, mais uma
vez, poctir 6ceaça aos S... SaJadoEes pca esclazocer, em primeiro
lagar, que estamos votaDdo um :n:qucrimeuto par.a ouvir a Comissio de Coastimiçio, Justiça e Cidadauia. A mat6ri& já llllmila!
nesta Cua e veio ll Ordem do Dia, mas Dio miclamoS a disalssio
• foireâadada OtdomdoDia. •
Uma vez que o PleDirio Jejeite o -~nto, nio há Dczmuma outra coisa • fazei' pela Mesa seDio tia.7.cr • maléria para
inclul-la tl4 <lidem do Dia, quando o Seuado tem a opodUnidade
de disaJ.ti-la amplamente- uma. vez que ainda está em fase de disaJSSio.

Em seguDdo lugar, escWeço que. se algum dos Srs. Senacloros j!lgar noc:essúio o =xame da matéria pela Comissio de
Educ:açio da Casa. podeti requerer e, se õPleoitio o aprovar, a
matáia volta à Comissio paa receber um novo~No momento estl.mal apenas votaudo o -requerimeoto. Dão
baveDdo possibilidade, se nio ocotrer isso, de aJftSCO.llçlo de novas emeadas. O.....,. possibilitaria apreséntaçio de emendas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Pl<sidentc, poço a
pUavm pua er;ramjnhwr.
O SR. PRESIDENTE {1os6 Samey)- Tom a palavm o aoIR Senador JOS&jiJ.at Marinho.
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O SR. JOSAP!fAT MARINHO (PFL.BA. Pua eucami·
ahar. Sem revisão do cndor.)- Sr. Presidellte, há muitos Colegas
novos que clesconbecem orientações nesta Casa.
Quero deixar clam CJIC é miDha DOmla velar a favor de ze.
querimentos, qumdo nio haja manifesto iDte=se proleJolório. No
caso, Dio se afigma que haja tal prop6sitc. Nio 6 do estilo do Senado< Beni v.... P""""imeutc dessa natureza.
Por outiO lado, D.ict parece qu,e o adiamento, por si s6, seja
P"'jldicial a um opcrtmo exame fmal da maléria. Basta que se
COD.Vencioue entte o Plenãrio e a Mesa que o deferimento do re~
querimeuto se faça per um tempo dctenninado. A Comissão de
Coastill!içio, Justiça o Cidodania falaria dentro do prazo que fosse
especüieado, ru pela Mesa, ou pelo Pleoitio.
Assim. comeguir-sc-ia ccaciliar o Duexesse de uma decisão
tanto cpwllo passivei dpida, mas que nio soja apressada, da mal6·
ria e. ao mesmo tempo, o esclalecimeato dos que ainda nlo tiveram cmhecimetto da mat&:ia.
O SR. PRESIDENTE {1os6 Samey)- Obrigado a V. Ex'.
o Regimenrc da C4sa já nos a:ieDta DeSte sentido. o prazo
da Cal!issio. pca omitirpan>c:e<, 6 de 20 dias.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Pn:sideDie, poço a palavra
para encaminbu.
O SR. PRESIDENTE {1os6Somey)- Tema pala.,. o Se.
nado< PodroSimm•
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para ..,...miMar,
Sem revisão do omdor.) - Sr. ~ volrc a felicitar V. Ex'
peb, oopnizaçio desta pauta som. a qual temos uos debruçado
desde tetça-feim.
Mas o que estamos assistindo aqui. neste IMTJM0:7!IO. é a uma
democslrlçio daquilo que temos que ovilar se repita. Estamos fa.
zeado aqui o que sempre se fez no Senado, desde que eu cooheço
· esta Casa. As votações sio como esta: vota--se; de Iq)CDte nio se
vota.
Vou falar com toda siDce:ridade: niome prepam!pata votar
esta maléria. que recooheço ser da maior imJX<1i<!cia. E culpa mi·
Ilha? É culpO miDha. É respoosohilidade miaha? É tespoasabilidade minha. Mas também há a respoosabilidade c:oletiva. Qual 6 a
responsa~ coletiva? Nio termos uma organfiaçio,
Repito a miDha proposra: reunimlo-uos no fmal do mês de
~ pca defmir a pwla do mês de lhDI. Pa< exemplo: fiXOJ!a.
mos os <fias 18 e 19 de lbril, qu&1U o quinta-feims, os <fias iute~
ros, p1m votar a Lei de Diretrizes c Bases. Assim. voo me prepaar. Se nio IDI!o lftPIÉu', senti. s6 eu, o irresponSáveL pJaJUe o Se~
nado e a Mesa se preparuun. a organização foi feita, a imprensa e
a sociodade fomm infomwlas de que vamos v011r..,.1a mat6ri&.
Mas, de - t e . sem J!!.Bis 110m meDOS, is 18h de hoje, determinar4se que vamos votar a Lei de Diretrizes e Bases. uma das
leis mais importantes que conbecemos!?
Diz bem o l'lesideo!te da <:emissão de Educação que a maléria fiCOU oito meses Ii. E verdade,. mas durante esses oito meses
a gmtde maioria, a começar por mim, Dllo fez tlada.
Em a tese que fimcionava no Senado c que V. Ex.. eslá mudando. E coocordo que 6 bom de mudar. Este é o maia: exemplo
de que temos que mudar. Precisamos llUil'ar a data de ap:eciação
das matirias ca:n ~ POl' isso voto favoravelmeDle a
que se transfua a votação da mal&ia. Mucamos a da~ a matéria
vai par& a Comissio. é deba.tida e saberemos que DO dia ''x" tere-

mos que vod.·Ia. com a respoosabiiidad que ela IDCl'eCe.
Um pa!s se faz começando-se pela educaçio. O Japio se..,.
ccastruiu em cima da educ:açio.
Nio podemos votar a Lei de Diretrizes e Bases com a irresponsabilidade de Dio cooh=. IOdoo: "' Senadores, item por
item. aquilo que vão vo~-
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Pe< isso, voto pm. que a Lei de Direlri= e Basco da Educação VOlte pm. a Comissão de Educação e, a putirdo DOVO
do que V. Ex.a cst'- pmsidiodo, da nova malidadc. teDbamos um
pmzo ddeaninado pm. c:oahcc6-la e, usim, voti-la em pleaário.
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Somey) - Seaado< Pecho S~
moo. pO< defertocia • v. Ex', Dio querendo se< iDsislenbo, esclm>ço que Dio ..-os votando a Lei de Dimri7JCS e B--. Estamos

S--

votmdoum ~Cl'ime.mo.
O SR. PEDRO SIMON - Por isso sa1 a favcr da volaçio
do n:qoetDDealo..

.
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey)- Se oSawlo '"jeilar
o _..,;m.,.to,. Lei, eotJo. .. 01dan do Dia.
Respoodi oo Seaador EsperidiJo Amin que, aa foana ,.!Pmemal. pm. a lllll.!zi& ser inclu!da na 01dan do Dia e r.. <Xll1dições de ,..._ vowla pelo Senado. IIOOOSSÍI&IDaS de, no miDimo, 11&
sessões. E mais uma vez o esclatocimr.nto que quero J0S1ar a V.

axa, particularmellte.

.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - S<.l'l<sidente, poço

a p8lavra pan. encammhw.
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey)- Ca>cedo a polavra a

V.&•
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB - PB. Pala enc:ami!lhar.Sem IOVisiO do orado<,)- S<.l'l<sidellte, D&IW&lcia do
Udado PMDB,Jilkr Barbalho, e tnKJrtzjndoo seu pensamento a
respeilo d a - - <XlDIO v.,._Llder, mmjfesto. opilliio do Partido DO sentido de se aprovar o RqUaiJneuto do Seoadcr Beai Veru, pm. que "'ja pemútida a tnmilaçio do prÔjeto pela Comissio
de Ccmtmiçio,Justiça e aaect.n;,
Aduw, alémdaa razões ex~ pelo emiDente Seaador Jo.sçbat Mu:irbo, o ll'!ll:I:DIDO de que & matáia ~ relevlllte e ~
CCilStitukia de nada JllCI1()S de CGD.to e cinqileDta artigos. o que impossibilita o seu exame a priori e de chofre DeSta sessio.
Per isso, a oossa manifestaçlo ta faVO< do ~to do
Seoador Beui Vems.
o SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey) - rm voraçio o ~
qucrimento.
Os Sts. Senadoles que o aprovam perm•'"'9"" SCDiadoo.
(Pausa)
- Aprovado. •
O SR. EPITACIO QFETEJRA - Sr. l'l<sidellte. poço

verific:oçiQ_de quorum.
_
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey)- Aprovado o pedido
_
de vemiCRÇio solicltado pelo PPR.
Vamos proceder a verifictçio solicicada. E evidcutc que o
_..,;m.,.ro tem o apoiamento de mais de tifs SeDadcns como
...quer o Regimento !Demo.
Su. Sa:wb:es. quCiiam. ocupei os seus lugares pua a verificação de quorum solici!ada pelo noble Seaador Epilacio Cafeteim.(Pallsa)
Os Srs. Senadoles jt podem v-. (Pausa)
O SR. ROBERTO REQIJL{O- Sr. Presicleme, poço a polavta pela oolcm.
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey)- Tem a polavra o oobte Seaador Roberto Requiio.
-- _
O SR. ROBERTO REQIJL{o (Pl'>IDB-PR. Pela ordem
Sem IeVisio do cador'.)- O voto ''Nio" apova?
O SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey)- O vOio ''Sim" aprova o xequcrime:ato; ''Nio" :rejeita o requcri:mcnto. Quem votar
''Sim" esti aprovmdo o requer:imento pua qUe seja ouvida a Comissão de Coostituiçio. Justiça e Cld"'anja· quem votar "Nio"
pede que o projeto "'jo. imecüalamcate trazido pm. a Ordem dO
Di..A.
O SR. ÍRIS REZENDE- Sr. Presidente, pela Oldem.

M:uyo de !995

O SR- PRESIDENTE (:Joo6Samcy)- V. Ex'temapolavra
pela ordem
O SR. ÍRIS REZENDE (PMDB-00. Pela ordem) - P<><
um desmido pcaolll eu me euc:octJ;:ava 111. adcin. do Colega Mauro Mimlda c votei por ~. Gostaria de axrigir c votar em meu
IIOID0-

0 SR. PRESIDENTE (:Joo6 Samey) -l'l!ço um 111011101110
pm. que seja deqmw!o o sistema e, em seaui<Ja. V. Ex' podelt
vow-c:aretamente. Muito ollripdo.
(P~à v«apio)
VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES
ADIOOio Magalhlos
ADIOI>io v..na.w..
Anm-da Tavola
BeoiVens
Bemardo C.bnl
Cadoo PaaociDio
CadooWilsoo
Casildo MaldaDer

Omha_Lima
Edisoa Lobio

-ElcioAJv. . .

PiaviaDO Melo
FreDsNeto

GenldoMelo

Gmonc-

Gill>ezlo MiaDda
Gilvam Bcxges
Hugo Napeldo
Iris Rezoade
Joder Barbol!o
. Joel de llollauda

Josapbal MariDho
JOIIé Agripiuo

roo6AJvea
Joo6AnUda
Jos6Bimco
JOIIé Fogoça

Joo6 Jsaa<:io .
LeomlrQuintanilha

--

LevyDias
.
Lucidio Pcrtela
Luiz Alborto

Ney Suassuua
OsmarDias
PechoPiva
Pecho Simon
Roberto Fmre
Roberto Requião

Romeu '!'uma

Selsio Mad!ado
W:aldeck Omelas
VOTAM "Ni.O' OS SRS. SENADORES;
Addu!r Anmade
Cadoolle2Jma
Epilacio Cafeteira
Espeódilo Amin
Joiol'amça
~--

Marina Silva
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oficiais de ctódlto somellle saio <OJ>OOdidos mediante a c:ompro-

RamczTebc<

R=Jucá
Sebuliio Roc:ha
Valmir Campolo
Vdsaa KJemubiag

AJJSTEM-SE DE VOTAR O.SR. SENADOR:
Jelfmon Peta

O SR. PRESIDENTE (1016 Somey)- Votamn SIM 43
Sa. Seaacloc<s; e NÃO 12 .
Houve 01 absfmçio.

Tora!: 56 Vc:t<lo.

o noqueámmto foi aproYado.

O SR. P\l)!SIDENTE (1016 Somey) -Item 5:
Disausio, em 111m0 llnieo. do Projeto do Lei da
Clmlua n• 228. do 1993 (n" 1382191, na Casa do ori·
gem), que pmlbe u imtituiçlles oficiais de aódito de
CCIIlC"der empátimos.. financiamentos 6 outros benofteios a peaou juddic:as em d&ito com o FGI'S, teD.·
do
Pl%ecer favodve~ sob n• 91, do 1994, da Comis-deA.mtooEamômicos.
Emclisaaliooproje1D.(Pau..)
Nio havendo quem peça a palam., eocaro a dis<:u>sio.
Emvotoçio.
.
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Preaidente, poço a pala·
vm pca etrm'inhara vc:t8Çio.
O SR. PRESIDENTE (1016 Somey)- CODcodo a palamL
aonomLidadoPMDB,SeaadorJaderBubalbo.
O SR. JADER· BARIIALHO (PMDB-PA. Para encamíDbar. Sem revisio do onde<.)- Sr.l'reoidc1lle, Sl"s e Srs. Seoadorea, a matáia é de uma cluoza que dispeusa uWo<es l1'g1JIIICIIIOs
pca..,. aprovaçio, c:omidnmdo qlle tem sido umilo triste verif,.
carm débi1.cl nistentes em MWçlo i~ Social. espocific:amtllle sobre o Fundo do Gclmtia do Tempo de Serviço. Nio 6
cabfvel que quem esteja em d6bi.to com o Fundo de Gamntia possa
... b•nrlió!!lq
•
· !'<r..,. lliZio, a Li<lemlça do PMDB . - . a o s seus
lidemloo a apmvaçio do projeto.
O SR. PRESIDENTE (1016 Somey)- Em votaÇio.
Os SD. Seõad(RS-~ o aproYIDl queinm.
sentadoor. (Pausa)
Apovado.
o projeto vai l saDÇio
Éoseguilltco~aprovado:

Pmn·Decer

l"""i<"'"ri•'

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"Zlll, DE 19!13
(N" 1.38Uil,Da C... deorf&em)

Proa.easlalltalçõcs ol!dalodecródUo de..,....
ceder emp1 f1 dmM, ftu.DdamcDtos e outros bcncfi..
dosa peMOaSjti.rfdlcu em débito com o FGTS.
O~Nacicaaldeereto:

An. 1" É vedado b imli!Uiçlles oficWs de c:ridito CX>O<:Cder
emp&timos. finenci•mmtos. dispema de juros. mulla e comçio
mogrtfri• ou qualquer outro beneficio a pessoa púdicas em débito CQil as c;atrih!ições pca O Fundo do Garaolia do Tempo de
Serviço- FGTS.
.
§ I" A «XXIplt>Yoçio da quit4o com o FGTS dar-re-á media!Jie apresentoçio de certidão oegaliva de débito expodida pela

CútaE<:aJ6micaFodetal.

§ '2:-01 ptv=1·m-ntcs-M-dalitos-pam-c:om.u-maituiçõe.s

vação a que se mfcm o puágrafo anterior;
An. 2" Ao pessoas ;mdicas em d6bito com o FGTS nio poderio celobnr CODII:&""' de plOS!açio de seMços 00 realizar Jrm..
siiÇio comercial do compn e veoda com qualquer 6<po da admi·
tUstnçio dire!a, indireta, antúquO:a e fuodaci~ bem como parIicipor do ~ncia públka.
Art. 3 01 &ta lei elllia em vigor na data de sua p1blicaçio.
Art. 4° Revogam-.se as disposições em coatrário.
O SR. PRESIDENTE (1016 Somey).:. Item fi:
Disallllic, em 111m0 llni<:o, do Prejeto do Lei da
Clmlua n• 236, do 1993 (n• 2.297/91, na Casa de ori·
gaD),- que acracenti. aispositivo ao art. 1° da Lei D0
4.090, do 13dejllhode 1!192. Imdo .
Pareeer favorável. sob n•284, de 1994, da Comis·

-de A.mlos Sodals.

Em disalssio o projelo. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palaYta. eDCenO a discussão.
Emvofaçio.
Os Sn. Senadc:ns que o aprovmt queiram pemw1ecer senJados. (Paua)
Aprovado.
O projeto vai ~ SIUIÇio ptesidencial. ··

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"Z36, DE 19!13
(N" 2.2971!11, aa C... de origem)
Ac;retce~~ta dbpositiYo ao art. 1° da Lei D0
4.0!10, de 13 de julho de 1!162.

O Coagxesso Nacicaal de<:re!a:
· tut.1• A Lein" 4.0!10, de 13de }>lho do 1962. passa a vigo:raroomoseu art. l 0 acrescido do seguinte§ Y':
".Art. lo§ 3• A gJlllificaçio sem propo<cicaaJ:
I - na extinçio dos CXllltra.los a prazo. eDlR: estes
incluidos os de safi2, ainda que a relação de empa:go
haja fl!ldadc>m!es do deumbm; e
D- na eessiiÇio da relaçio do . , _ o
da aposenJadotia do ttabalhadar, ainda que verifu:ada
&Dlcs de dezembro."
Art. 2"Eslalei.- em vigor na daJa do sua plblicação.
/ut. 3° Revogam-se as ,disposições em conttário.
O SR. PRESIDENTE (1016 Somey) -IWn 7,

,...ltanl•

Disalssio. em 111m0 ónic:o, do Prejeto do Lei da
Câmua ri' 241. de 1993 (n• 2.817192. na Casa de origem), que alJera o art. 322 da Comolidação das Leis do
Tnb&lho,Jendo

·

Pare= favorí.ve~ sob o n• 255, de 1994, da Comissão
-de A.mlos Sodals.
Em disoJssio o projeto. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palava, CDCeaO a discussio.
EmvoJaçio.
Os Srs. Senadores qoe o aprovam queiram perma.ncce:r senJados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto vai l SIUIÇio presidencial.

º

É o ~gYin~ projM ªprovªOO

182

ANAISDOSENADOFEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 241,DE 1!193
(N' 2.81719h Da Casa de origem)

Março de 1995

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN" li, DE 1994

Altera o ort. 322, da Conri!deçio das Leis do
Trabalho

o Con!!I"'SO Naciooal decreta:
Art. 1° O art. 322, da Conw6d•ç;io das Leis do Trabalho.
aprovadapeloDecreto-Lein'S.452.de 1° de maio de 1943.passa
a vigcnr com as seguintes altençõcs:

I- O coput ·e o § 2' ficam assim redigidos:
"Art. 322. No pedodo da exames e no de férias
escola=. é assegumdo aos prnf=«eo o papuionto. na
mesma periodicidade cootmmai, da remmetaÇio por
eles pe=bida, na ooafonDidade doo hoWios. dutante o
periodo de aulas.
§ 2' No pedodo de férias escol= aio se poder.!
exigir dos profess:cms outro serviço Scfnio o relacionado
ca:n a ICalização de exames."
né acresoentado
o sesuiDte poláglafo:
''Art.322.
_________
.:::_ ______ _

DiScussão, em tumo único; do Projeto de Lei da
Câmam D0 11, de 1994 (n° 2.777/92." na Casa de cri..
gem). que a=ma paráglúos.ao an. 133 da ConsoJi..
dação das Leis do Tl3balbO, tendo
l'aieccc favoráveL sob n' 186, de 1994, da Comi>são
-de Asuntos Sociais.
Em diseossio o projeiD. (Pausa) Nio havendo quem peça a palavra. encerro a discussio.

Emvotaçio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pmn•necer sen·
tadoa. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai i sanção.
É o_se_gu~tc o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' II, DE 1994
(N• z.m)9h na Casa de origem)
. Acresoeota parigraros.., ort. lll da Consolldaçio daa Leis do Trobalho.

§ 3° Na hipótese de dispeDSll sem jlsta awsa,. ao
letivo ou no aJISO das firias escolares. é
assegurado ao professor o papmcniO a que se ~ o
caput deste artigo."
~do ano

Art.. ~ Esta lei elltta em vi~ oa data. de sua pu~

O enog,..,so Naciooal ~
'Art, I 0 O art. 133 da Consol!daçõo das Leis do Tr.lbalho,
aprovada pelo De<:refD.Lei n• 5.452, de I o de maiosle 1943. passa
a vigorar ~do dos seguintes§§ 3°e 40:
•

"Art.l33... _____________ _

blicaçio.

An. 3° Revogam-se as disposições em oootrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:
DiswSsã~ em 'rumo único. do Pmj:fo de Lei da
c&inara ll0 6. de 1994 (n° 1.800191, na Casa de origem),
que estabelece f6mwla. de m,. Hvçio dos tipos especiais de reiDtileração lr.lba.Ibista baseados na média dos
valcxes recebidos em meses. anteriores ao do pagammro,
tendo

Parecer favod.vel. sob o n° 256. de 1994. da Comissão
-& Asuntos Soclais.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em eXett:fcio, Senitdor Luiz Alberto-de Oliveira.
·
É lido o sesumte

§ 3° Paza OS fms previstos DO iDciso mdeste artigo a empresa COIIliiiÚCaii ao ~ local do Mini.stmo
do Trabalho. com anlecedênc;i• minizria- de 15 dias. as
âat.as de iDlcio õllm da P""'lisaçio total on pao:ial dos
serviços da CDijl<C$Il. e, em igual poozo, C01IIIlllicará, noa
mesmos tetmos. ao sindicato IeprCsentativo da Clllegoria
proflSSiom.!. bem como afixará aviSo nos respectivos Jo..
- cais de tmbalbo.
.
· § 4° Havendo perda do direito a férias, nos tezmi>s
do iDciso m deste arúso. o empregado pm:ebed toda •
rcimJDCiaÇio a que teria dimiO quando do seu gozo."
Art. ZO Esta lei entr.a. em vigor na data de sua p1blicaçio.
Att. 3° Revogam-se as disposições em-OOilldrio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10:

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"Z:Z, DE 1994

REQUERJMENTO N'257, DE 1995

Nos termos do an.. 2~. ilem b, do R~ ln<emo, re-

Discussic;>-. em tumo único. do Projeto de Lei d-.

U0

amara D0 22. de 1994 (n~ 467191. na Casa de origem).

6194 (n' 1.800/91, na CaSa de origem, que estabelece f6nnula de
awalizaçáo dos tipos especiais de n:muneraçio tt>balhista basea'
dos na- média dos valoo:s recebidos cm meses anteriores ao do pagamento), a f:tm de que seja novamente wvida a Comissão de Assuntos Sociais. tendo em vista a fllosofia do Plano Real cujas ~
gras vedam a utilização de índices. com o objelivo de desinclexar a

que revoga art.. SOS da eon..;.,Hdaçto das Leis do Tmbt.lho,tendo
Parecer favotí.vel. sob n"' 188.de 1994, da.Comis-

queiro o adiamento da discus.siq do Projeto &; Lei da Cimam

economia.

-

Sala das Sessões, 8 da m.uço de 1!Í95. - 5en>dor Jader

Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (José Sm!ey} - Em votaçio o ,..
querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn•niocn sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria volta. à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 9:

-de Assuntos Sociais.
Em disalssào. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra. eoCerro a discussão.
Em votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Ptosidente, peço a palavr.a par.t eoc.amir:lbar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para '"""minbar a
votação, tem a palavn o Senador Hugo Napoleão.
. O SR. HUGO NAPOLEÃO (m..PL Como Lfder. Para
encamiDbar. Sem n:visão do orador.) - Sr. Ptosidente, estamos
analisando o item 10 da pauta, que tratado Projeto de Lein°22., de
1994. O projeto visa ~vogar o art. 508 da ConSOlidaçio das Leis
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catega:ia. propôs-se esse projeto. O assunto foi discutido, inclusive, nas comissões. ~me. até de fom:ta exaustiva. consideran"Art. 508 - Coasidcra·se justa causa, para efeito do o falo de que há várias foanas de punição para quem deve. Se o
derescisiodocooiDlOdetmbalbo.doemptegadobancl- "'ieilo tem uma divida legalmente exigíve~ divida de jogo, por
. rio. a falia <XldUDliZ do pagamcniO de dividas 1eplmen- exemplo, Dio seria exigivel; uma dívida líquida e certa e exigível,
te exigiveis."
ele tem o protesto, a execução civil., a exeaJção fOIÇida contra e!e.
Falta conmmaz- contumaz significa permetJHtle- do pag:a- Há vúias pmiçõcs. inclusive aquelas que dizem respeito. em face
memo de dividas k:p!mente exigíveis leva i rescisão do coutti!O da v~locidadc da cc:municaçio do fato de que ele 6 devedor. a pro.
pria toSttiçio ao cr6cfito que ele passa a ter.
detmbolho.
As poodonçiles do Líder do PMDB, colocando uma quesEstá seDCio proposta revogação desse dispoSitivo. Creio
tio aberta, parecemm-me bastante seosatas. porque. na verdade. o
que seria de bom alvilftla rejciç:.io do projeto.
O SR- PRESIDENTE (l'oo6 Samey)- O Uder do PFL Dili· fundametto pua a manutcoção do artigo é niuiio inCollsistcnm,
_ainda pcxque esse artigo é exchlsivam.ente dedicado a uma C<J.tegotili'esta-se pela rejeiçio do projeto.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presideute. peço a pola- rla profusicul.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a pala>To
vm pua encaminhar.
·
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Tem~- Ex' a pala- ao DObre Seuador Sebostiio Rocha, para encaminhar a voração.
O ~ SEBASTIÃO ROÇHA (PDT-AP. Para encaminh"
O SR- JADER BARBALHO (PMDB4'A. Como Uder. a vor.çio. Sem lOVisãO do cradoc.)- Apenas par.lSomar, Sr. l'rcsi·
Para encaminhar Sem revisio do oradcr.)- Sr. Pmsideule. o iJus.. dente, Sh e S:rs. Seuldmes. com as afii1D.aÇÕes do Senador José
~Líder do PFL mete-se
d e - por parte dos lgo.lcio Feaeim, porque o panecer do emineDie Senador Din:eu
bancirios.
c.mei:ro é JD1ito claro nesse aspecto da. discriminação. Por que 'i6
O Sr. Hugo Nopoleio- D<!bilo leplmente exigível.
os bondrlos devem
punidos por esse tipo de débito e nào ·"
O SR. JADER BARBALHO - A Comissio de AssuD1os detiWs c:arogorias?
Sociais é favodvel ao projeto. A info1maçio que temos.. Sr. PresiPortarto. encam;nbo favon.velmente à aprovação do proFdc:nle, é qoe este Jrojdo objetiva simplesmente tansfomw:' em lei to, pois emendo que deve sair, realmenl.e, da Consolidaç~o chs
decisões do Tn'bmal Superi<x do Trabalho a p:speito da questão. LcisdoTmbalho.
Mlito obrigado. Sr. P=ideute.
O fato de alguém estar em d&iro Dio justifiaorla a just& cauSL
Est& 6 a iDfOl1Diçlo que temco e que gost&tfamos de tmliSUIÍiir,
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- 1"'9) aos nob= Seneste momcuto. ao Senado.
~que, pua facilitar os trabalhos ~ Mesa. í:tz.essem a inscriNio há, evide!Umellle. uma oácn~ por parte da Lide- ção.
rança em relação a este assunto, mas eu gostaria de tnnsmitir a inConcedo a palavm ao nobre Senador BemaJ:do Cabral
fonuação de que este projdo objotiv& fio.s6 IIUISf<liDIIIr em lei . "
O SR- BERNARDO CABRAL (PP-AM. l':m1encamWhar
decis(5es: reiteradas do Tn"buual Superior do Trabdlo. que amia votação. Sem :revisão do orador.)- Sr. Ptesidente. sn e Srs. Sedera iradmissívcl que o e~ possa ser demitido em razão nadoles. como disse o ~ colega Gerson Peres. o bancl.rio
de débitos especificame:U:e de conta bmcária.
lida com dimeiro e. eventualmente. se ele se aproJriu' de algum
Essa a infomaaçio que cu gostaria de tnzet 1 Casa para a teaiiSOimanceiro pertcnoente ao banco. será-demitido.- Aconlece,
sua decisio.
.
Sr. Presidente. que existe a figum criminal de apropriaç~o indébi0 SILI,"RESIDENTE (Joo<, Samey)-'A Mesa eotendc que ta. pela cpai pode ser feita a ~ ao órgão polici.U e o!
V. &• ccosideP queslio aberta pua a &ncada a votaçio da ma16- e$lá ~a dem,issio pc:x_jlsta ~sa.
ria.
. .
E~ que 9 ~aqui expeodido. que teve como
O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ~ Sr. !'=ideare. iDi<:WU o DObre Senador Jade< Batbalho. prospem. Eu não tenho
peçoapaJavra.paii.f"''C'mjnhr: ___ neahuma.diflOlkladc,Sr. Presidente, e 6 claro que a questão é
O SR- PRESIDENTE (Joo<, Samey)- Com a poiaVDt o Se- abeda na boncada. em dei:Jmr meu voto favooivela que se retire
nadar Joo<, igúcio, Líder do PSDB.
da Cooso!idação das Leis do Trabalho este artigo que não tem por
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Como que ai estar, .
.. . .
Uder. Para encamWh•r. Sem revisiodocrodo<.)-Sr. P=ideute,
_o SR- GERSON CAMAT'A- Sr. P=idente. peço a palacomo bem d.issc o Uder do PMDB. ttaJa-se do dcsdotnmel:m de
vm pua encaminhar a vctaçio.
·
uwúfestações sucessivas do Poder Judiciário Trabolbisl& em face
O SR- PRESIDENTE (Joo<, Samey)- Concedo a pala>n •
dessa disposiçãodoart. 508 da <I.T.
V. ex.•.
A Consolidação das Leis do Tnbalho defme como justa
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para encamWhar
causa.. para rescisão do eootta:to de IIabalbo de e_mpt gado bGeá- a votação. Sem teVisão do ora~.)_~
Presiâente, Sr" e Srs. Serio. a falta cootumaz do pagamento de dívidas Jegalmenle exigí- nadlns. discordo do ilustre jurista. Relator da Constiruínte. Ser-aveis.
dor- Bemaido Cabral.
É necessária-Uma Jei~ura atenciosa do art. 508 da CL l. que
Ocorre que a CoowHdqçio das Leis dp Trabalho tomou exclusiva para os~ eSSa disposiçio. Enlio, se o empregado sequer mirar.
em empresa lelef&::Uca deixa de pagar dívidas legalmc:otc exigiveis
-Considera-se jJsta causa. pua efeito de reScisão de contrato
de forma conwmaz. se o faxinciro também deixa de t:esar dívidas de trabalho de e~gado baDcáriõ, a falta coniumaz de,agamealegalmente exigiveis de foaoa coorumaz. não bi essa disposição 10 de divi~ leplmente exigíveis.
na Coosolidaçio das Leis do.Tm1::alho.
Quer dizer, uma ou Was dívidas podem ser :relevadas; e no
Ocorre que essa queslio foi levada aos tribunais repetidas
caso de trinta. quamD. ou de uma dívida conmmaz. renitente'?
vezes e isso foi enscjaodo decisões caJ.1Íl:!UU do Poder Judiciúio
O banco vive de confiança. Eu não colocaria o meu dm."í.eina área tmbalhisla.
ro em um banco, se soubesse que ele tem cinco fu"lci0n~.;~- :::JUe
Tratando-se de uma exigência legal s6 coocementc a uma são devedores contumazes e não pagam a dívida. At:l'!o q•.•c ":""';_-:--

do TrabOJbo. O art. 508 Wspile o §eguiD;c:

a

.....

à-·

=

*·
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guém aqui faria isso.
Par.~ que

haja segurança. boa fama e oonfimç:a na casa bancária. O legislador foi a~ muito Concessivo com O -empregmo 1:cr
cário. Trata-se~de falia coammaz- comrmn ~ tepetida. fre...
qüentc- de divida legalmente exigíveL ou seja. tem de haver oomprovação legal da divida.
Ora, esse tipo de funciooârio. Qlle .P se toma ilt6pm infmtor
da lei -tmta-se de um devedor cop.tnmaz. que não pap'a niuguém.
- vai administrar ui:n banco, qoe vive de coafWIÇL
Acho que a legislaçio foi sábia. Se olham>os os Qigos antericm:s, vamos ter de revogar mais coisas.

Diz aqui:
Pode ser também a1o de demisslo por j.Jsta causa ato lesivo
da honra e boa fama. ofensas físicas paticadas COBtrã o empregador ou superiores hierárquicos.
Esta Dão p<OCisa ser conmmaz, uma vez só .P é justa CIUSII,
para Iodas as categorias. Agora. ato lesivo da hoora e da h:<- fama.

pmticado no serviço <011tra qualquer pessoa ou.!'feusas &sicas, nas
esta Dão pm:isa serCOitU:Dla.t. Mas no caso do
bancário. -que vive de çonfimça.. s6 se for COD.IUmaz. repetida. permanente. cmo que tel:iraresse artigo 6 uma ameaça até 1 seguran-
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fazer várias dívidas. Setá que é jlsta a c:onsagração de um dispositivo que o coloca dif~ntement.e de outros trabalhadores brasileiros?
Por essas razões, Sr. Presideate e Srs. Senadores, votarei favoravelmente ao projeto, pa:que não prejudica e não abala em
nada a conf12Dça dos clientes do banco quando se tem um bancário
C5Cliomlrio que cstoja devCDCio. Se é um diretor de banco, um de·
vcdor cootomaz. C$SC positivameate nio está. nem n:gido pela

a.T, nem chega lá-

Sr. ~ eu que repilo, como todos nós repelimos,
qualquer fcona disc:riminatóri& contra o trabalhador- e esse dispositivo atinge o baneúio escrituririo, aquele que presta serviços coosidemdos braçais, vamos assim dizer, sCTYiços gerais
dentro de um banco - pão posso admitir que ele seja discriminado. É um absurdo! E preciso contribuir mais para o sentido
da igualdade.
Dai por que, com estas consideJ:ações. e tendo tido um pJUco de viv&lcia DOS tribunais trabalhistas. pef110 flCU' com o projeto, porque. coa1 ele, nio discrimino.

O SR. ROBERTO REQUIÃO -Sr. Pn:sideme. peço a palavra paa etl.CIIIDiDhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (losé Samey) - Ccacedo a palavr.>

ça e l boa fama que os bmcos devem ter. A Justiça sabed. oomprunder se é cODlumaz ou n5o. E por isso ãs ~ vio i .Justiça. ao oobreScDado<Roberto Requiio.
~ao vi aqui, e já existe no projeto ID!erior, uma CODSOlidação na
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para eucamilei da prúica iildicial: mas na )lstificaliva do I<lat6rio do Scmdor Dhar votação. Sem xevisio do ondor) - Sr. l'r<sideme. estou pasDirceu Cameiro não consta nenhuma referência a. decisões judi- mo eom a existéncia. na Consolidação das Leis do Trabalho de um
ciais que possibilitariam a ~desse artigo:
dispositivo Q11C penaliza o devedor, .P per.;eguido pela economia
De modo que. oo meu entender. a prud&neia nos leva a vode mm:ado, com seu c:r6iilo cortado, com seus registros nos serviços de protc>çio ao aédito.
tarconua.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. l'lesidenle, peço a palavra,
Fico imagiuandó. Senador Hugo Napoleão. se um bancário.
penalizado com o pagamento de uma pensão à mulher da qual baM
paraeocaminharav~.
,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a pala- . via se sepuado. deveria perder o emprego porque se teaiSOU a pagar. Eljminayiarms de uma vez a fonte da renda. E me pergtUltO se
vra. para encaminhar a votação.
O SR. RAMEZ TEBET (P.MDB-MS. Pano '"""""inhar a a cciummácia do IJào:.pagaDjen!O, da inadimplêDcia. não estaria
votação. Sem revisão do ando<.)- Sr. Presidente. St's e Srs. Sena- vinallada ao baixo salário provocadO pelo turu over dos grandes
dores. comungo com os poutos de vista do autor do pojeto c do blnc:os, que elimiDam as -caueiras. cortando em cima, através da
Relator.
~ssiõ. e contrataodo embaixo por salários miseráveis e ini-

Reahnoute. Sr. P=idente. St's e Sts...Sraadores. CXlllSiitui

"""' dikriminação ao bancário tal puuiçio. Seria puoir aquele Qlle

deve. A lei brasiliúa, em neubum momeD10, JlUilC- E pune ainda
"""' a perda de c:mptego aquele Qlle deve. S6 vai Jl01ll• prisio, s6
é pwlldo àlplele Q1IC oa divida comeiC um crime. A CooSolidação
das Leis do Tl3balho, mui justamente, eslabeleoe. no ort. 482, a
dispeusado bmcário, sem falarexpr=ameDte ua figora do bonciJ. mas na figura daquele~ pot exemplo~ que pratica jogo de azar.
·
Há uma distinção pelos tlOSSOS lribuoais ~ o tn.t.Jhador
que pratica jogo de azar e um bancário que. exm::endo cargo de
coofiauça, ai sim. se di 1 prática habitual de jogo de 1211r, como
t.ambém vai constituir justa cauSa. para o bancário ser demitido se
~le. exercendo uma função de confimça no baDco, por acaso, for.
realmente. um devedor coo.rumaz.
.
Então. creio que esse art. S08, que se pretende revOgar, ~
uma discriminação. e uma discriminação absurda,. porque vai jogar
fora do emprego um chefe de familia s6 porque ele tem uma díviM
da civil, ainda que por várias vezes. deva a v4rias pessoas.
Essa medida é positivamente um absurdo, ~ porque. volto
a repetir, aqueles que são pouco afeitos ;\.Justiça do Tmbalho e h
decisões dos nossos tribunais sabem que, exerceDCio um cargo de

confiança, prlncipalm:eote nttm estabelecimento bancário. se for.
por exemplo, caixa de um banco. aí sim. ele podeti ser exonerado.
Mas se ele é um bancário escriturário, não exeree fuDção de confi~. não lida com dinheiro. não lida com valores, mas quê. por
acaso, possa cair na cfesgr:aça de ficar devendo a. vários aedoi'es e

cWs?

- .

A~ que a supressio desse artigo deva ser viabilizada
COOI ampla maioria neste Senado, e obcdoço à orienlaÇão do Udcr
da JlC)SSa Saneada. dejxando uma pergunta: o banqueiro que não
paga as suas CCiltas tem cassada a patente do seu banco. ou vai
lmlqtlilamente discutiremjuízo'J
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o proje-

Os Srs. SCIJa<loR5 que o aprovam queiram permanecer senlados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É oseguiDt.e o projeto aprovado:
PROJETO DE LEIDACÁMARAN'22,DE 1994
{N° 467/9l,ua Casa de origem)

Revoga o art. 508 da Consolidaçio das Leis do
Trabalho.
O COng=so Nociooal de<=""
Art. I' l'ica =ogado o art. 508 da Consolidação <4s Leis
do Trabalho. aprovada pelo Decmo-Lei n° 5.452. de 1° de maio de

1943.
Art. 2° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam·se as disposições em conuário. -

-O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"92,DE 1!191
Dis<:ussio, em tumo Wúc:o. do Projeto de Lei do
Scoodo n• 92. de 1991, de au!OOa do Senador Jutahy
Maplhieo. que aliem a todaçio do 11t. 15 da Lei n•
8.!l04,de 14demarçode 1990,quc "dispilc sobrcbllmtereocia de finmci•menta ao imbUo cb Sisteml Financeiro da Habi.taçio e dá anru 'piOVidêocías", tendo
p....,... favod.vcl, proferido cm Plenúio. cm
substíluiçio 1 Comlosio de Asounl<ls Eooaômlcos, Rcla1or. Senador JCIIID Pinheiro.
Em dis<:ussio o projeto. (Pausa)
Nlo havmdo quem peça a plavm. encerro a discussio.
Emvocaçio.
Os Sn. Senadoo:es que o aprovamquoinm 1"""'......,. scn,
tadoa. (Pausa)

Aprovado.
O projeto vli 1 Comissi<> Diretom pua a todaçio fmaL
É o _.;nte o pojeto aprovadâ:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 92, DE I99I
All<ra • ralaçio do art. 15 da Ld r{' 8.004, de
14 d e - de l!l!IO, que "dbpõe oobre tra...rer&·
da de Rnandamento ao imhito do S I - FbwJeel.
roda 11c-çio e di outns pro'OiclêDc:ias. •
o Consr=o Naciooal doaell:
Art. 1• O 11t. 15 da Lei n• 8.()()4, de 14 de março de 1990

possa a vigonr com a seguinletodaçio:

não~ presente.

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - Sonad<n Marina
Silva, de acordo oom o Regimento, V. Exa não poderia justificar o
tequcrimento de autoria do Senadcr José Eduudo Outra. Mas se
subsaever tamb&n o requerimento, V. Ex.. podcd fazer a justifi-·
caçio.
A SR' MARINA SU..VA- EDiiio, subscrevo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa. então.
aguuda que V. Ex" subsacva o rcquc:rimmto. (Pausa)
Conocdo a polavn à Scuadora Marina Silva.
A SR• MARINA SILVA (PT-AC.I'IIajustif!CU. Sem rc·
pua que o projeto seja"!="
visio da ondola.)- O
ciado pela Comisdo de Assuntos EcoD6micos deve-se ao fato de
que tOdoS oSm:ürsos Cio Fundo de Apoío ao Desenvolvimento So; cial estariam sendo destinados para a Caixa. Nesse caso. não ape--

""""'pedido

uas como ÍI!Stituiçio fiDancein. mas lambém sobrepondo-se às
prerrogativas do Poder Legislativo. ela teria o puder de ser gcstcn
de polltiéas públicas.
Uma instiluiçio í1DI!lCein. nio pode assumir esse papel e o
Senado da Repolblioa nJo pode abrir mio de.= sua função, cm de·
trime:nto do seu direilo de legislar sobre os inteieSSeS maiores da
sCJCiedecle

•

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço. palavta pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Cooccdo a pala""
V. Ex'

o

a

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES (PFL-BA.
Pela ttdem. Sem revisio do orador)- Sr. Presidente. estamos vivendp o regime da tzanspar&cia no Senado e queria saber se nao

ora P""'ivel designar Sena<lolos hotlcruios, porque ficaria muito
mais hoaesto que funciooários que participam do debate indirna"Art. lS Para OS CODtDltos de financiemmto c:om .mellc participassem logo diretameJlle. Seria assim mais transpa""""'B'"'DI de desembolso pm:elado, prevalecemo os ICD.te e mais sério que funciooário$ que participam indiretameate.
prazos pevisto:s: nos uts.. -r. 3°e SO desta Lei''
a todo momento. do debate. e que nio podem expteSS81' os seus
-pensamtiotm eotD c:lateza per.mte o Pleoário.que o fizessem. seria
Art. Z'&laLei entta em v~ na data de sua publicaçio.
ati l:om ouvi-los.. seria mais democ:iático. mais Uiil. e os seus parArt. 3' Revogam-se os WsposiçOcs em c:onllirio.
tidos estariam 116 melhor rqn:seatados - quem sabe! Ac:ho que
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -ltemll:
saia uma coisa a ser estudada pela Mesa.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11,
Faço este apelo a v. EJt• porque ficaria mais com:to,já que

'DE1!194-COMPLEMENTAR

Dis<ussio, em tmno único, do Projeto de Lei do

Scoodo JJ. 11. de 1994- cOmplemenrar, de an!OOa do
Senador Matt:o MacicL que displlc som. fonr.s de ,._
0

cmsos do Fundo "de Apoio ao DcocnvolvimcmoSoc:ioiFAS,o dáootos providéacias, tendo
Pam::er sob n° 227, de 1994, da CciDissio
-de Asoantoa ~ fav<rivel ao Projeto,
cem emendas 1 e~ que çreseUa.
Sotte a mesa.~ que será lido pelo Sr. 1° Sea:etirio em exetcício, Senador Luiz Albello de Oliveira.

· É lido o regumte
REQIJERIMENTO N" 2511, DE 1995
Nos teunos do art. 279, b, do Rcgimcmo lntemó,

""J'Jeiro

.m,...o da discnsslo do PLS 11/94 para ...xamc na Comissiio
de As:su:ofol fXonAmjcos
Sala dus-õcs, 8 de março de 1995. -Jooé Ednardo Dn·
ln- Marina SI...
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarncy)- Na foona ..,gimcn.
laL «lDCedo a paJavta ao nobre Senador Jooé Eduardo Dutta, pua
jusúficorseu IOquerlmento.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. l'l:mdente, gostlria de
~= o ""''JCrimcÍlt pelo Senador Jooé Eduardo Duua. que

estamos na em da~- c o Pf gosta tanto de transparência- vamos fazer isso laillb&n transparente.
O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey) - A Mesa ontrnri cm
cootato com as Lidennças, peclindo a colaboRçio dos eminentes
Lidem; pua que o Regimento da Casa seja rospcitado. Muito obrj.
_gado a V.&•.
o SR. CARLOS PATROCINIO ~sL Plesidente. peço a
pa1a:vra pam encuniMaro requerimento.
O SR. PRESIDENTE !;looé Samey) - Conocdo a palavta
ao Senadoi"Cados Patrocinio.

O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Paa encami·
Ilhar. Sem xevisio do andor)- SL P=idoDto. cu gostaria de enca·
miDbar COI1ttuiamentc o requerimento do cminem.e Senador pelo
Estado de Sergipe. jf. que o Fundo de Apoio ao DcscnvolvimenlO
Social. num passado bem ~ foi um instrumento dos melhoms uSaâo pua o apoio ao desenvolvimento social. principalmente
na ma de SOJldc.
Através do FAS, c:oostmfram.se vários hospitais. vários
centros de salide. setnp"e com juros subsidiados, e o seu desempeDho sempre foi muito bom.
Porumto, Sr. Presidente, e~ que neste momento
em que a Caixa Econ6mica Fcdeml passa a opetar mais uma vez.
coofoane tem assegurado e asseverado o Presidente daquela Instituiçio, o eot·Mimstro Sérgio CUtelo, de que se alerá a coDSIIWr ba-
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bitações. a apoiar o desenvolvimeo.IO social D2 áxea de saneamento. creio que este projeto está-na hora de ser votado.
Assim sendo, Sr. Presidente, encamiDho favomvelmenre a
esse projeto de lei e solicito a todos os Srs. Senadotes que assim
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Com a palavra o Senador Jader Barbdho.

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, Stts e Srs.
Senadores, ao pedir a palaVIa par.t discutir a mat&ia, congratulan00-.me com o atual VICe-fusídente da Repíblica. ex-Senador
procedam.
Marco Maciel, aurordo projeto._
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Em vooaçio o,.. O SR. PRilSIDENTE (José Saroey. Fuonclo soar a camquerimento pam que a maréria ~ja tetiíada de pauta para reexame painha.) - Senador Jadcr Baroaiho. peço desculpas pol" interromda Comissão de Assuntos Econamicos.
pê.. lo novamente. nias o prazo de pnmogaçíio da nossa sessio
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala- está-se esgotaudo.
vra para encaminbar a votaçio.
Consulto o Pjenário sobre a protrogaçio da sess1o per 30
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se· minutos. parn que o orador conclua a sua~ (Pausa)
uadO< Jader Barl>olbo parn encaminhar a vo<açio.
Não havendo objcçlio do Plenário, está p!O!Iogada a sessio
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pam encami· por 30 mÍIIUto~
.
nhar a Yotação. Sem revisão do omdOI'~) - Sr. Plcsidente. apenas
Continua com a palavrà OSenador Jader Bl!balbo.
rec:omeodo aos SenaOO..s inlegrlnles ds Bancada do PMDB que
O SR. JADER BARBALRO - Sr. P=iden... ao CCJDgnL·
votem c:ontra o ~erimento, coasidermdoque esta matéria, tanto tu lar-me com mais um Projeto de Lei Complemeotarque o Senado
quanto as outras, é relevaute, complementar i Coostitu~ e fun- terá oportunidade de apn:ciar nesta tanle. gostaria apc:oas de alerdamental, portanto, que o Senado a apecie.
..
tar o Senado na diSaJssão para as emendas que são apresentadas
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) -l'a$sa·se à volaçio noJ'&"'CCC"do Relator.
do ~erim.ento..
Todos sabemos a importância do FAS DOS selmes amsideVou submet~lo 1 votação.
mdos essenciais do campo social E a emenda apresentada estende
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sr. ~sideote. peço a. pala.- para o sanea:ment.o básico- e a infra-estrutura urbana. Emendemos
vta para encaminbar a votaçio..
que a emenda desvirtua os objetivos desse fundo que ji pzestou re0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se· levan.., sctViÇOS ao País, como o rmanciamelllo de obras no camnadar Hugo Napoleão.
.
__
.
·
poda assistência social.Gostaria. portaDto.de alertar o Senado em
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL.PL Para eocamiuhar a ,.lação a esta ampliação.
votação. Sem. ~ do orador.) - Sr. Presiden~ey pelas mesmas
Há linhas de fmanciamento pam as ireas do s•neemento bú.zazões expostas pelo Líder do PMDB. o ~dor Jader Bm:balbo, sico e da. infm-estmtura urbana. Ampliar-se, portanto, o FAS em
também sou pela rejeição do reque:timento.
re~ção a essas poucas áreas parece-me inadequado.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Em votaçio o reEra a observação que eu gostaria de fazer, manjfesrando o
querimeo.to.
.
-ãpoio ao Projeto de Lei Complementar.
Os Sts. Senadores que o aprovam queir.mt petmanecer senO SR. JADER BARBALRO (PMDB - PA. Pela ordem.
tados.(Pausa)
Sem revisão do orador.)- Com essa ohiervaçio levantada, cm reRejeitado.
Iaçãó à votãÇãO do projeiO e da emenda apresentada DO parecer,
Passa-se à apm:iação da matéria.
solicito a V. Ex• que esclareça o processo de votaçio.
EmdiscussãooprojetoemtumoW>ico.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex• aletta·me a
O SR. JADER BARBALHO- Sr. P,.sidenre. peço a pala· "'speito-das emendas, e estoo veril"!Calldo que teruoos que fazCr
vra. para discutir.
_
em segu~ a vocição das emendas. Vamos votar o projeto, ressai. Ô SR. PRESIDENTE (José Saroey) - V .Ex• tem a pala· vadas as eme!ldas.
VIa.
•
- -As duas emendas sedo votadas englobadamente. uma vez
O SR. JADER BARBALHO (PMDB.PA. P2m discutir. que elas têm parecer f~vOEá'el da Comissão.
Sem Tevisãõ do Ol'ador-.)- Sr. P.residen~. SI"s e SI$.~ deOs_ Srs. Senadores já podem votar.
sejo cumprimentar-o ex-Senador Marco Maclei, VJCC~e - '" -(P;~-~ à vOUifãc.)
da Repóblica. que 'P""CillDll à Casa um Projeto de Lei CompJe.
menoar ttatando da matéria.
·
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, as emendas
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. P=i- não coosoam do avulso.
dento. peço apalavra par&"Umaquestiodeordem.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- As emendas CODS·
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Cottcedo a palavra a tam da última página do avulso, assim como do parecer.
V. Ex•
O SR. ROBERTO FREIRE- Está cor..to.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALRAilS - FIZ um
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Se elas mo COIJSlas.
apelo a V. Ex•, mas V. Ex- nio demonstrou a autoridade que deve, sem do Avulso nós, evidentemente. não podedamos votar; teriae o resuhado é aquele que está ali, wm c:lem:speito a V. Ex- e à mos que retinir a matéria da ptUta par.t.que os Srs. Senadores rec::eCasa. Ou V..&• toma uma. providéncia. ou vou encbe:r a Casa de bessem os avulsos rom a antccedéncia necessária.

meu

assessores.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~Faço um apelo ii Liderattça do Partido dos TrabalhaOO..S que evite a cttlr.lda no pieoário de pessoas estr.mhas ao Senado Federal.
vez que Cste
fato acaba. de ser levantado pelo Sr. Scuador Antônio Carlos Magalhães.
-·
Poço à funciooária que se ft:tire do plenário. pois o Regimento não pennite a. peml.3Dência comtante de pessoas. estranhas
no plenário. Pediria' a colabomção do Panido dos Trabalhaaores

uma

nesse sentido.

•

O DOSSO painel continua acusaudo um euo. (Pausa)
OS Srs. Seuadores ji podem vooar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - Sr. P=ideo...
sugiro o VOIO "s:im"~ todavia, a Bancada i>odetá votar de acordo
cem a sua CODSCi.ência.
_ . O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Algum líder deseja
ainda orientar sua bancada? (Pausa)
Em votação a matéria.
Os Srs.. Senadores já pedem votar.

(Pror«le·sc à volãção.)
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VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES'
Adamr ADdiadc
An!&üo Magalhies.
AD!<loio valladarcs
Aitindo Potto
BeDiVem
Bcmmlo Caixa!
Carloslleutr&
Carlos Patroclnio
Casildo MaldaDor
CoutiDho Jorge
Omb&Lima
Eclisonl..obio
ElcioA!vores
Esperidjio Amin
Fanando 11!:2101m
Flaviano Melo

Freitu Neto
Getaldo Melo
Ge=Camala
Gilborto MlmDda
Gilvam llo!ges
Hugo Napoleio

JrisRe=dc
Jader Barbolho
JeffenonP...,.
JoioFnonca
Joel de Ho!laDda
Jooas Pinheiro
Joapblll. MlriDho
JO<é Agripino
José Alves

JOGéAnuda
JO<é !Íian<:o
JO<éfogaça
~úlioCampos

LeomarQuintaniJb•
Levy Dias
. Lucídio !'Odeia

U!cio AI<:aDm
LuizA!berto

MauroMmmda
Nabor.Jánio<
NeySuassuna
Onofie Quin.an
OsmarDias

PedroPiva
Pedro Simon
RamezTebet
Robertofreiie
Roberto Requião
RomeroJuca

RomcuTuma
T eotônio Vilela
Valmir Campelo
V:UsM K1einubing
V(, M 'NÃO' OS SRS. SENADORE&
Marina Silva

ABSTEM-SE DEVOTAR O SR. SENADOR
Sebastião RodJ.a
SR. PL:ESIDEIIITE (JO<é Samey)- Vowam Sim 55-Sn.
Senadores e Não l. Houve uma abstenção.
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Total: 51 votos.
Aprovado o projeto.

É o seguinte o projeto aprovada
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" H, DE 1!19<1- COMPLEMENTAR

Dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de
Apoio ao Dcseovolvimeuto Social-· F AS,. e dá outras
providências.
(Seoador Marco Macio!)
O Presidente da Rep!blica.
Faço saber que o CODgrCSSO Nacional deaela e eu $allciono
a seguiDle Lei Complementar:
Art. 1° Os rect1IS05 destinados ao Fundo de Apoio ao [)e..
senvolvimento Social- FAS. criado pela Lei n°6.168. de 9 de dezembro de !974...gu!aiDOiltado pelo Decreto rf' 75.508. de !8 de
muço de !975. saio aplicados pela Caixa Ecooõmica Federal CEF. sob a fOIIIl& de fmmciameDlo aos setorcs público e privado,
de projetos de cmlter social. prefereucialmen"' nas áreas de saúde.
~vidência e assistência social educação e trabalho.
Art. zo Coostituem recursos. do FAS:
I- 40% (qu...ma pa CCillo) da renda 6quida das lo..,rias
admiD!stradas pela Caixa Ecooômica Fedetal. na fonna da legislação cm vigor.
U- recursos orçamentários da CEF;
m- dotações orçamenlárias da União;
IV- outros rerursos. de origem intema e ex.tema. inclusive
provenientes de repasses. retomo de fmanciamenlos e de outros
eacargos.
Parágrafo único. Os recursos pmistos no inciso I. repassadoo pela CEF aoFAS 110 J•(ptimeiro) dia útil do mês subseqüente
ao de. sua aimeadação. serão aplicados nos programas e projetos
-- -ielacionados à seguridade sociaL nas áxeas de saúde, previdência e
assistência sociaL
AI!. 3° Os re<UISOS do FAS peanane<>erão depositados na
CEF.até sua utilização pelos tomadores de fmanciamento. devendo as disponibilidades efetivas ser :remuneradas mcnsalmeme pela
Taxa Refctencial - 1R, ou. em caso de sua extinçio. pelo índice
que viera subslitaí-la.
Art. ~Os fmaDGiamentos oom :recursos do FAS obcdecetio
às seguintes c:oodições. básicas:
I- arua.lizaçio do saldo devedor com base na variação men·
sal da Taxa RefeiCD.cial- TR, ou. em caso de sua extinção. do índice que viera substituí-la;
!I - taxa do )nos de 4% (quatro pa CCillo) a 12% (doze por
cento) ao ano, nela já incluido o diferencial de juros _de 1% (um
por cento) ao ano. a título de m:nuneração da CEF. na qualidade
de-Agente Fma.nceirodo FAS;
m- prazo máximo de IS (quinze) anos. nele incluído o períOdo de caxiacia;
IV- obrigatoriedade de conttaputida e prestação de gar.mtia pelo mutuário.
Art. Caberá à CEF. na qualidade de gestora e administra·
dor.! do FAS. Nixar as nonna$ de operacionalização necessárias à
adequada execução da presente Lei.
§ 1° Cabe especialmente à CEF:
I- estabelecer climrizes.. modalidades e critérios de aplicações dos recursos do FAS;
D- elabotar o Plano Allual de Aplicações do FAS;
III- examinar os pedidoo de fmanciamento e decidir quanlO
A prioridade de seu enquadramento, aprovação e concessio:
IV- examinar os aspectos j.lridicos. de engenharia. arquite·

so
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tora. utbanismo e OCOJI<lmi<:o-fiDlmcciro das propostas de financia-

Nio houve abstenção.

mento;
V-

Total de votos: 47.
As emeudas fOllllll mjeitadas.
A matéria vai à Comissão D;retom pam a J:Oàaçáo filial
São as seguinlu as emendas rejeitadas:

~ o acompanh!ITM!to
caçiies. dos =os do FAS.

fisicç.fioanceiro das apli~

Art. 6°0 exelácio flllllllCeÍro do FAS selá de J• dejaDeiro

a 31 de dezembro.
§ 1• No liDai de Clda exelácio fiDaDc:Cro selá ...macio o
balanço liDil&i do FAS.
§ 2• O FAS selá cscri!lmldo em mgimo <XlOiibil ptôprio.
Alt. 7" Esta Lei"""" em vigor na data de sua publicaçio.
Alt. SORevogam-se.,. disposiç&s em CXlllttmo•.
O SR. PRESIDENTE Q"~ Samey) - Em vc<açio, em
globo, das Emendas n"s I e 2- CAE, de po,..,..- favodvel.
Os Sts. Senadores já podem voar.

(Procede-se à .oto;iW)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOREs
Freilas Neto
Joel de lloilaDda
Josapbll Marinho
J~Agripino

Júlio Campos

LuádioPc.tela
LúcioAiciDara
Luiz Alberto
RomcroJuct
Sebastião Rocha

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Adcmir Andmde
Anl&rio Magalhie•
Anl&rio V aliada=
Arlindo Porto

Bclli Verl!S
Bemmlo Calnl
Carlos Bezem1
Casildo Maldaner
Coutinho Jorge
Cunha Lima

Esperidiio Amin

F1oYiano Melo
Gerson Camata
Gilbetto Miianda
Gilvan Botges
Humberto Lucena.
lrisReunde
Jad.<Bari>alho
Je!Ter.;on Pe=
João Franca
J~Alves

JoséAmlda
José Fogaça
l.evyDias
Marina. Silva

Mauro MiJ:anda,
Nabor Juaior
Ney SUassuna
Onofre Quinm
OsmarDias
PedroPiva

PodroSímoo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votaram ''Sim" 10

SIS. Senadores; e ''Não" 37.

EMENDAN" 1-cAE
Ahemr a!Odaçio ào art. J• do Projeto de Lei Canplemcnrar
n° 11, de 1994. pua OCJ11 1IKÍ.Ido seguinte:

"Art. 1o Os rcc::unos destinados ao Fundo de
Apoio ao Deaenvolvimento Social - FAS, criado pela
Lei n° 6.168, de 9 de dezembro de 1974. mgnl•men••clo
pelo Do=to n• 75.508, de 18 de muço de 1975, serão
aplicados pela Caixa Econamica Fedenl - CEF. sob a
fcmna de financiamento aos seta:es público e privado,
de projetas de
social, p<efenmcialn!emo,.. áreas
de saúde. previdência e asaist&cia social eàucaçio, IIabalho, saneamento bisico e infra-estmiDra urt:.na."

camter

.EMENDA N" 2-CAE

Ahemr a!Odaçio do porágnfo W!ioo do att. 2" do Projeto de
Lei ComplemeD<ar n• 11, de 1994. pam o eunnciado seguilll<:
''Ait. :20.---------------Padgtafo áoico. Os rectmoS p:evjsros nO iDciso
pela CEF ao FAS no J• (primeiro)dia 6til
do mês subsoqlenle ao de sualll1'eCildação, seriio aplicados nos progmmas e projetas mlaciooados à se~dade
social nas áteas de saúde. previdência e assist&lcia social, bem. como nas áreas de sane•mento bisico e infra~
esttutura t:IIbma."
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES) - Sr. P=idente,
goswia de registmrmeu voto ''sim".
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MI') - Sr. P=idente,

I,..,.,.,"""

gostaria~ de registtar meu

voro "sim".

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço aos Sts. Senadores uma ~ ~. pois estamos tendo nm problema
com o nosso sistema de comp1tação. A Ata :registiad as :retif:acações soüciladas.
A Mesa infor:ma aos Sts. Se:nadores que. na lista8em. esrio
seudo "'8ÍSfDdos os
de v. Ex's. De ~ mmeim, 6
bom que Clda Seuador Dlllllif..., "" voto pam que a Ata posso fazer o respectivo ~gislro.
O SR. ARTVR DA TÁ VOLA- Sr. P=idenle, peço a palavmpelo.oolem.
o SR. PRESIDENI'E (José Samey) -Tem a palavta V.
Ex".
O SR. ARTHUR DA TÁ VOLA (PSDB- RJ. Pela oolem.
Sem revisio ào onda<.)- Sr. Presidenle.leDho a impo=io de que
esta vota.çio se deu cem djfiçnJdades eletreaieas pxque váios
Sts. Seoadores nio comeguimm. votar, e, alé:m. disso, houve registres equivocados de votos.
Em c:onseqüência. sugiro a V. Ex• proceda a uma DOVa votação dessa ma1&ia, especifiCIDlen!e.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como _..,~rp<a.
mos de um quorum qualifx::ado de 41 votos pam a aprovaçio das
emendas e bavc::odo apenas 10 votos "sim", as manifestações do
Plenário jamais aliDgiriam esse quorum.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PI'R-1'0}- Sr. P=idenre, gostaria de registrar o meu voto ''nio''.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PfL-TO)- Sr. P=ideute, gostaria de registrar meu voto ''não"
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN)- Sr. l'!osi- .

-votos
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dcl:1te. ,goaarit de CIOilSigDarmeu voto ''não".

cku ati h 13 bons:
Veja V. Ex•, portanto, que é 1UU assuu<olll]l<llle de.,..;,...
0 SR. PRI!SIDENTE (José Somey)- Os VOIOO de V.Ex's
se palti<lário, do qual precisivamos dar llllisraçlo. Quem.._..
saioregillndoo.
O voto ''sim" do Senador Ramcz Tebct. ta.mbmn será rcgis- ccu à 1'CUliÜO O. Presid&!cia da Repo!blica foi o Líder do portido, o
mesmo Udcr que deixou de "'""""'""'boje lsealo da Coa!iatndo. •. _
.
..
o·SR.BERNARDO CABRAL (PP- AM)-.:..sr.-Pr<sidcn- sio de Comliluiçio, Justiça c CidadaDia em que se lpRCiava o pareccrdos-do<JosapilatMmmosolm: allllléiton. sobeuaie.
te. poço;. poiavia pom uma queotlo de cxdem.
•
O SR. PRI!SIDENTE (IOIIé Somey)- Calcedo • polaVIa
Sr. Presidente.. era esse o 'esclarecimento que pm:iaava iii
ooiiOÕmSc:ad«BemmloC&bal.pomuma questiode oniem.
feito. As ausêDcias occuurm em fimçlo dcsJes ~
O SR.IIl!RNARDO CABRAL (PP -AM. PanlumaquesA SRA. MARINA SILVA- Sr. PrcaideDte, poço a~
tlo de cxdom. Sem--., do ClDdot)- Sr. Presidcate, poço • V. pom uma questio de oniem.
Ex•quo vcj&...,. queslio de miem IIIIU um desejo de cdabcar
o SR. PRESIDENTE (José Samcy) - V. &• tom • pala"
vm, pom uma qucstlo de oniem.
cxma Mola do quo de OClll!rlrii-Ja.
Eu J!011cia que & Mea esp•nn•oe um& dllvida quo me ISA SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pano uma qucst1o &I
Alia desdo o plimeiro inslalue. Anles de c:cmeçar a Ordem do Dia. cxdem. S e m - da <ndoa.)- A minha qucstlo de ca1<m. Sr.
o OOÜDe1lle Sc:ad« Jacler Barl>olho fez uso da p&l&vra como Li- Prcsidcutc, tom a imcução de a}ldar os clemoU Coleps.
Diz o ut. 182 do uosso Rcgimmto lnlemo, DDIDI& que
d«. Loso lpól- e o USUDlO era o JDeSmO- eu m:p1eri a Pflavu. e
V.Ex•doelcruquoeu oópod<zia follr&p(xi a Ordcm do Dia.
orienta "' DOSS05 proc::ectimeDtos:
A ~ do Cldem .fimdamenta.a&. Sr.. Presidcate, DO art.
"AII-182. Em sessões póblias, aimn dos Semdo14.iacioooion,.-•'a".Out.l4diz:
.... SÓ SCiio admitidos DO pleuário os SUpiema de So"AII-14 O Seuado<podc!i fazerusoda palavra:
nao!Otu, os [lrp•tados Fo4eais. e& ox-Scuadareo, ame
estes iDcluidos os sup~eotos de s......., que teaham
1- DOS JeSSCID DÜDDIOs que antcc:edcm a Ordem
cx=Kio o UWIII&Io, os Ministtos de Estado, quaDdo
do Dia. per yinJe DÜDUIDS;
~pomos íms P""'ÍJtos-. Regimcato, c
lldcr.
- lerei
fimc:ia>.!rios do~ em
objeto de serviço."
a) pcrciDco mimltos, emqualquerfaoe da sessão.
ea:: 1 im•lmenre, pma cmmmicaçiollJ!eDiede inteK:sBaseada no R~to .Imemo. a assessoria do Partido dof.
10 pctidúio."
.
T m'bl.lhacJoms se faz preseute nesta Casa.
Elia O'lD!!JDinçio era UQJeU.e, Sr. Presidc:llte, mas fui imSr. Pie$idcnte. estou fazendo esta quedo de ordem em -res;
peito a V. Er. que tem eolabondo com nossos t:rabalhos e busca·
pedido de ""8isd-la. •
P<qomto a v. Ex": como Líder do Partido, te<ei o pávii6sio do O COUSCIISO. Nossa açio aqui Dio é. de modo algum. ilegal •
- so é quo se pode • na;iderar como tal- de usar a ptiavia em uem çsli aãootaudo nomhum dos Srs. Seuado<cs.
~..., coacluir di=ldo ainda que, com ,.laçio a ~
qualquer fue da IOISio, uma vez ~ V. Ex• está seDdo um suardilo destemido do Rogimnnto?
qucslio de oalem. talvez po< oer hoje o Dia lDteruacioaal da MJ.
O SR. PRESIDENTE (IOIIé Samoy}- Senado< Bemardo lbcr. alJ!!!DS queiram ~Ias di20Udo que elas uio peusa&
Calnl, V. Ex"t<m, ua fama~ o dUI:ito de usar da piola- Entn1anto, para aqueles que pensam. quero dizer que D6s,. umn..
vra em~- d a - · pcrcina> mimtoo.comoLi- res. estamos aqui pom dar humildcmcnto ..,... pm:da de colab6dec,puaconmDinçJoim.diiveL
mçio. E é cxm humildacfe que teuho que coosuilariiiÍiil& ~
Pedi a V.Ex•que Dio r.Jasoe oaquele inslalue,
ria para Dio cxmetorerros de ohservaçiio oo que se mcrc ao RcsJ;
va •rmn ·,, dn a ()Idem do Dia. Depois, pmw;:eu.me que V. I r ti- -lutemo.
Dhaclesialidode fa]àr.
O SR. PRESII)ENTE (José Samcy)- Comul!o se aijpiJI!I
A Mesa pode dcaotJpas a V. Ex", oo c:at:OOU·lho o uso da dos Sn. Sawfones dex:jâ çootrai!jtar a questlo de ordem.levJida'.:
polavra de ..qp,_- v. Ex· podc1i follr- .. ou da pela SeudcnlMariDa Silva.
emqualqu«IIIOIIICDID d a - . pcxquc ó um dUI:ito que lho assoO SR. JADER BARBALHO -Sr. P=ídentc, poço a pola'o

n- ..

pau-... - ""

_.,.esta-

gmao)l~o

O SR. BERNARDO CABRAL - Eu falo .,.... ÍDSIBD!o,
Sr.Presõknto.
.
--Ontem. na bom em que eu e o SeDadcr Rcmeo Toma tive-~de DOI ausentar delta Casa pua uma mmiio can o Presidente da Repóblic:a. OOJpCU a lliboma pom fazer ctisamo em defesa
palpDa o Saladox Emondco Amorim. Pu=u, Sr. P!csidcnl<:, que
• ..,... s&!da eza em fimçlo da pcnn!!J!I'J!cla daquele Soaldor na

-

Quero. em :oomc do SezwJor Romeu 'ruma e no meu. que
fiqlle registmdo em Ata que a oossa aus&lcia se deu, assim c:cmo a
do Salado< Jadcr a.m.Jho o dos clemoU Lide=, cm vinudc de
uma IOUlllio com o Seubo< Plesidcmc da Repóblica pom h 11b
impeteóvelmomo.
.
E bojo, Sr. l'lolideDit, di& S. • partir das 10b, ncm cu nem
meu suplonle, Seuado< ADlloúo Cadoo Volodazcs, pudemos estar
('mmsslo .de Coostituiçio, Jwliça c Cidadania pcxquc
amboc estivamos Da COD\'CilÇio do nosso partido. a qual se csten-

-l

vra para cmtradi!ar.

.

O SR. PRESIDENTE (IOIIé Somey) - Para CODcraditat;

COilCCdoapRI&vn.a v.cx.a

'

OSR.JADERBARBALHO (PMDB-PA.Para~
tar. Sem ...isão do arade<.) -Sr. P!csidcnl<:, .,.. qucstlo foi~ ·
vocada pelas obse!vações fcilas pelo ilume Senad« ....-;o êJ.
los M&galbãcs. E é fiuJdameatal- .......,. iruciaDdo al.PJ&mi
- que V. Ex• defina os fimcioujrios objcto de SCIViço. Quais ·'"''
os ftu>cionirios do Senado em objeto de serviço? Sio ~
que assessoram a Mesa'? São fimciOD..ários que dio apoio? Ou po,:.
dcm ser todos os funcionãrios do Seuado? Sio ciDco mil fiiDc:ioat
rim no Senado.
Se a Mesa aceitar os argumentos apiOOCDiados pela ~

_....,toDtc

do Partido dos T,.boll>aolo= nesta Cu&. quaiquo,i:_
fimcicmário do Secado pode tcraocsso • cstopletlirio. No meu "'t,
l<udimeu!D, Sr. Ptosidcc!o,l cxceçio que V. Ex• ....,lva a~
de oniem em oeutidoC<JOiltrio, s6 podem alUar no pleD.Irio os fiu>;1
ciObários vinallados à atividade do plenário. Gostaria de c:oo~ -
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t.,r .... _ · -.~:~tr"'S :1present::~dos I :ln ~en.~,· ·· • ~•ri:1a Silva.~~···~"
•;.:•:·
.! · :'T. ['')'"-:UC pet:SO qt: :a proYC: ·. <·l fE-ita pelo .-;ffl'ldW
An!• .·•. 1 r ·.:r·~t.•s Magalhães é Ó:! maior prcx·r:Ji:ncio..~. i\ p:1, ;,,

qual,,·,,·; ,,.•. <:• :-tb"' ras:>ar.: a tn l sua assessoria grudada·' n
:"':!." ,· "'ej;m:l""· em ;;J.>~0 • o. cen.'ear o apoiamentn, o~
sw·;u.,t•;rr, . ::'·<.!'a. Hanc:ad1 dr• , ··~•;l'~õ p:utido politico t!l"v~ t('r.
tvlrr.r•• ···:'<t ~··r ~toill, ~c;to:t· ··<.: •• htn:-!ndooasses~mt'1'lto. {~.
r:~ria ·•· :.·.· •·:'h\lr .~ .. -,,~,.··•r.· · h• na lider:'!J'Iça ,ll:• meu P:mido.
c.!~irn.

Ac.rw!rr.·, '"'' .r;> • ·UIIn'i l ;(~ •·.·;

:':·~n~l;,õl:-'~.

i:rrnt~m

'lf"õtariam.
I-"~ <JU·;~tlif, (le or~:t:"l•t
·~ r.•w.:i··t~<lr:

•.·
nlt•u

de 11m nllxlo C.,..lrtl.

r. Presidenle. delinirá t~Uais são

·· \l' podem participar da sessão. No

~·"r.•n·.!ir:.r.-11<1,

Março de 1995

re:. po~m. que a qualidade dessa imagem é absolutamenle inócua.
:,:ndo em vista que não se vê o orador nem o Prt:sideD:e. A cámera
nermanece parada. não sei se por limitação do próprio material 00.
r·· ,r inexistência de uma leme capaz de fazer a apmxima.çlo. Por
ir;;so, sugíro a V. Ex• que. par.a o aperfeiçoameDto do acompanbam-mto das sessões. até DOS momentos em que aqui não estamos. e
p":nl que os debates possam ser melba apreciados pela Casa. a
Mesa inste, j.Joto ao deputameoto especifico. no sentido da :reali~
,,..,~·ao de algum esmdo visando aprimorar o tipo de uansmissào
.h•s -.;essões para os gabiDetcs dos Srs. S~s. Isso vem em
abono, digamos assim. de todas as medidas de energi21ção do Senado. que V. Ex•. em boa hora, vem tomando..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado. A

•:i'io os f.Jrw onirios do Senado que estão em
:ria colncadn "C"m 'l'"'l'Viço". Bas~
Mesa recebe como colaboração a observaçio de V. Ex.• e enc:amiI.J'-'.\ t{i,.·, "•1 f•m:·i- .n(trrn~ T
• .,,rf. •".· Qt1.'l-ol• · ···•'l "~'7'1 o;;crvi- _ nhará sua sugéStio à úea t6cnica da Casa. V. Ex•, que <XIIlhoce
(~
. -, l.l:\1 r .:.•
:··.:.·t."T):l·in•: tjü
., vip,;ulação
bastante esse problema, poderia ajudar a Mesa a solucionA-lo.
-- A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra
,(ll\t:e de J'lenár..
,, ."'R. ~EBÂ~TJÃO !<· :n-\- Peço a palavrã.. Sr. Presl- por uma questio de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pua uma questão de
.:!~.:·:~;:'.!DE;."';-~~
·-:é Sarueyj- V. E"• não poderá ordem, concedo a palavra à nobre Senadora. Marina Silva.
:;~ ,.:l!avr.\, p[lrque se tJa·· de yuc:;tão tll' Oitlem que já foi
A SRA. MARINA SU..VA (PT- AC. Pua uma questão de
"·~ ·:;t\~·~ .• ,!a..,
-- _ordem. Sem revisão da otadota.)- Sr. fno:sidcnte. percebi o esforv:r i. ·. ->.·:

·." IC";;i~:!:o.•.k·r ·l1i\

· . ::n,, SER,\~'1 It\C)

R,()

·::u ·- :"~):::>\)apoiar a quei;t1.o rJc

~n de V. Ex• em oos oriCnt.ar, prin.apãlmente os que estão chegandc). No entanto, como no próprio Regimento Dio está especificado
-:~te "em serviço" se refere apenas aos assesso:rcs da Mesa. consi-

. r.ambém em serviço os assessores que estio servíndo aos Par-

..

:~
I

k·.:

·'•ltares. A expressão "em sexviço" é muito genérica e cabCm

·~~H·.;:_·õ!·.:.

·.·~.;:lS

,•'·,,•1,1~ f•J •,i'J'~~ :\ii '";<·•,:o'

o.as .. ..
~-

O Reg1mer.to 1ef.·\'c·•C"
',u;,..;o.>ttá.rius e:u o,erviço". ~funciOnários em serviço são os '.1e servem ao Plenário da Casa. A
assessoria dos Sts. Senadores, evldentem.entc, deve funcionar, mas
os Sa. Senadores, no plenário, ::tão podem. de maneira alguma,·
f'C'rman4!'ntementc, utilizar sc.n2.o o- serviço dos funciOnários que
es!.ão Cln serviço. que partk·ipa 1 dos serviços da Mesa, para colaCom:· ~ ·,n s.:us lrabalhos:
'' -c;igniftea. de maneim alguma.
q• ·
't •n.i~-io r1 l"l :
d(W"Umento para a}ldar o

. ·· ...... ,.
I'

•-

c.jt..~I.;._,...:

:

,;, ''l'"e--o.•I ·
.;, :n:l..'lt•reta~'E-:>

..,lo,

t ..

,.;,.;,,.\tif•s

'ii.>~

, n'u:-•

:·'.t..

rie~::-,.,

,;,

asSessoram a

~ i'~::!S'a ~~ao .\~(.:goweotõ lmemo,

refere a·''funcionário; ..lm serviço", sem prejlízo de q:..~e

as .a.->sessorias dos Srs• .Parlamomtares exerçam o seu trabalbo da
forma ::orno cada um achar 'Jllelhor pata o exercício do seu mandalO.
Essa é a decisão dà Mesa..
O SR. ARTUR DA TÁ VQLA -Sr. Ptesidente, peço a pa·
fa'lrn para nova questão de ordem.
O SI<. PRESIDENTE (.' 1 :é Sam~') - Pat:t '".-::~ :~·1 ~ ·
,,r..:.,·m. ~m a p-.1!a n·a o nobre St ld.oJi' --~· ... J.a ·• • ,,,,,

V :-.R.

;'\~..:,·,L:~ D-~

tH. Si::iil

re'".

ol.!gesrão.
h·

·,

:r·f .."'

~?.SOl~

..:,w.-:.r.) : ~..:;. • · •...,,.;...:ü;,;, g. 'la·
j.• r a J,,..:IJ ,;rJI'VO:;!,'I.' ,.t! ·~C e.'\•

;·"~".>dcvr..:.

••• 1:2.; ..;_. -

-......w.l,.e o

Se-

-·-'··· ·•:·
.,.,.;,.:,J: .•• Ak.1.t úisso. ao que
f"~;.·,
..
;r, :t -;~;rum~de fórum. de
debates, a julgar, sobretud...,, ~ .•. ;U juízo, pela qualidade dos discursos pronunciados no inicio das sessões.
Um dos avanços que encontramos nesta Casa foi o fato de
podermos ~ as sessões não apenas pelo áudio antigo.
mas, desde logo. pelã imagem de uma cl.mera de televisão. Ocor•_:.......

interpretações.
N6s. Senadores que estamos cbegando, não fomos. Wvez,
<!1w ;dameote assessorados JX)r aqueles que oos alentaram nesta
Recebemos c:rachis destinados às nossas assessorias, e CD. tC:ndo que os fuDcionários cm:lenciados com esses cmchás podem
ter acesso aos seus Senachns .00 plenúio. CoDcordo. inclusive
cooi a Ol=vação de qile Dio há cOodiçio de 1m110s aq1i dez ru
vinte assessores, porque somos DJDitos. Mas o que estou dizeD<b
está devidamente justificado no pt6prio Regimento, na assessoria
-qile rec:ibi. no credenciameoto que foi feito e na disaribu:ição dos
' r:u:hás, para qúe os assessOres possam adeD:xar este plenário e as- -··- ,.>rarus seus Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -.Cabo ao P=ideue
da Casa, de acordo cpm. o propno Regimeo!O, . . _ , . o Regimento Intemo. Nesse sentidoy estou admitindo que V. Ex• vohe a
uma questão de ordeÍnjá decidida pela Mesa.
•
l'ellso que. pua o bom andamento dos uossos trabalhos,
evideatemente o Regimemo Mmrrina que os "funciooários cm

casa.

saviço" no plenário da Casa sejam aqueles """"""gados do seu
funcionamento.. Isso não signifiCa privar,. como disse. cada um dos
Srs. Senadores de n:c:eber ajuda de seus ·assessores quando tiver
um assunto urgente para resolver, mas também Dão significa que
.;tos funcionários possam ficar, pcnnanentemenlt,. no plenário des., CJ.Sa, o que é uma allibuição dos fuocionários que são locados
. · : •:c.:láno. Se V. &• não CODCOidar com a decisão da Mesa. evi.;.,·utementc, poderá inreipOr mcuaos qu~ Do decididos pelos ór,t!a.OS competenles.
A SRA. MARINA SR.VA- Logo hoje, que é o Dia lnter·
oacioDal da Mulher!
O SR. PEDRO SIMON - l>r._!'residen<e, peço a palavra
para uma QUe$1lO de Cedem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pam uma questão de
ordem, coocedo a palavxa ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, quero I<COrrer da
decisão para a Comissão de Constituição e Justiça. &tendo que a
decisão que se esrá tomando aqÜ.i é da maia importância e do
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maio< significado.
Regimento, essa 6 uma que$tio já doeidida. Eu pediria i Casa que
No meu eotendimeDto: tanto o Senador' Alltooio Carlos Ma· não fi.Cássemos discutindo a respeito dela. Algumas questões mgalbies:. como Líder da minha Bancada, como a nobre Seuadora manesceo.tes estão pEeSenles. e quero decidir em nome da Mesa.
do PT, Jevantanan uma questio da maior impor;tâDcia, do maior
O Senador Pedro Simon = u da decisio da Mesa. Do
s.ignificado. Nio obstante todo o teSpeito e carinbo ~c lellbo por acordo cem o Regíme:ato. não existe esse rec:mso. Não se tr.J.ta de
v. Ex","""""" da .... dccisio 1 Comissio de Constillliçlo e Justi. matéria comti.tucioall.
ça. U. eom mais tranqailidade,.dando-se aos seus membros opor·
HA uma inr..pn:tação da Mesa a IOSpCilo do que coosidera
llmidade pua debolel: a questio, poder-so-á aualisar o vadadciro fimc:iooários permmmtementc no plenário da Casa. A Mesa ensignifu=edo da decisio que se está tomando aqui.
lendo que esses oio aqueles que Jegalmetlle esdo lotados no pJeJJá.
Sr.l'losideD<e. lenho inveja da assessoria do PT,_.._ na rio. sem prejlfzo dessa tramiloriedade a que aludiu o Senador
vczdade. estio amando a toda hcn., a todo momento. Tenho invc- José Fogaça, que foi o espirito da decisio da Mesa ao W:t.er que
ja.OtmnoEesse.
isso Dio cett:eaVa os Senadces de lelem acesso 1s suas assessoDevo dizer qac ISSe$$0[' meu procura-me cons"'ut~e rias, que, ttaDsitoriameme "'! em quakpler IIIOIIIelllo, poõan 111pc&mc cannn_iar 'telefonemas Cl1 tazt:r-me documento.
zer-lhes um& iDforiil.çlo~ sém que eles penn•Dt9m no pleairlo
Perdoe-me a sinc:eridadc, vejo que acontece o mesmo com a da Casa. Seria :m1 twmlto pua os nossos trabalhos se todos os $c.
maioria dos Parlamentares.
na.dc:JRs resolvessem. :pe:mmnenteJ:DCP..t"!:, ter tW se.: lado mna asscsEnfio, qual E o meio t=no? Quando se pode entmr 110 ple- scxia del1lro do plcD.úio da Casa. As assessorias funcionam. de
nário? P e l a - de v. E x ' , - que, doi!ui por diaDte, .... aCOldo com o Regimento, DO$ Joaús devidos, e cada Senador, 1111sessor de Senador Dio poderi en-110 pleo!rio. 'Ou melhor. pode II.mllmellle, vem pom este plenário assessomdo. com pleno coobecntDr, mas Dio pode cochid!ar com o Senador. O que pode fazer? cimenro das matérias que são voudas. Evidememette, há questões
Temos de decidir o que ele pode fa=: pode entrar. mas aio pode uxgeu1es que.DOOC•m•m de infoonações das Lideru>ças. Essas sigcochic:har; pode entnr. mas s6 pode ficar um seguudo e .não mais. nificam justamente a tnmsitoriedade a que se referiu o Senador
Recxmo da decisio de V. Ex', Sr. P=idcnrc.
1086 Fogaça. Eu tamb6:n tive a oportunidade de tegistrar que havia
O SR. PRESIDENTE (losé Somey) - Senador Pedro Si- Uttec::edc:nlcs a n::spcilo desse a.ssuDlO em docisões da Mesa do Se1110D,poçoa ~do V. Ex•, que tem sidoumgmnde c:ola- nado Federal.
Essa é a decisio da Meso. Peço a·<OIDJll=lSio dos Srs. Sebondorda Cua.
O SR. PEDRO SIMON - Recxmo da iledsio de V. Ex' A nadores. bem como dos SES. Lídctes, para que mantenhamos uni
clima de entencljnrnto e, ao mesmo tempo, de Oidem dentro desta
Comissio de Constillliçio e Justiça.
.
O SR. PRESIDENTE (losé Samey) - Do a<Oido com o Casa. Estoo procumodo valer-me do Regimento justameDe porRegimento, ...., Euma queslio jl. vencida, que nãO pode ser discu- qué ele é a aDDa da otdem dos nossos: tm.bllbos e do IJidamcutD
tida. Vou resolvE-la.
dos '"""" serviços. Muito obrigado.
O SR. JOst FOGAÇA - Sr. P=icienle, poço a polavra
So!re a mesa, IOdação fmal do projeto de lei complementar,
votada pela~ no que se :refem Arezu!amemaçio dos j;zros.. que
~la~
O SR. PRESIDENTE (losó Samey)- Pela~ oon<:e- sed lida pelo Sr. J• Seaothio em ex..-clcio, Senador Luiz Alberto
doapolavraa V. Ex"
__ _ _ _
de Oliveira.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela Oidom.-Sem
É lidaasoguúOe
"'visio do cndor)- Sr. P=icienle. aio é uma repetiçio do que foi
PARECER N" 47, DE 1995
dito; é uma lentativa de busar uma soluçio. Quero IOOIJ)lCrlr uma
(Da ComissiODirdon)
memória. talvéz percfida. do uma experi&lcia anterior. Se nio me
eupno, sob a do Senador Nelsa:! Cameiro, houve
R<daçio liDai elo Projeto de Loi elo Senado a•
uma dccisio que nio teve a camc:teá'Siica de uma DODDa regimen21, do 1!191~Complemcutar.
tal. mas sim uma-docisilo de MesR de que os-~ assim
A Comisslo ou.tora _...,.. a mJasio fiDaJ do Projelo
quolifjcados puaesae fDD.e. po<tanlo, pe.r!>doo:s de ciadlá, ~
riam vir até o plenúio. mas com a canctcristica de que esse movi- de Lei doSenadou"27, de 1991- Compl..,....or, quetogUiameD•
mcmo seria tmiSitéirio: ou seja: o funcirolirio aura. dá a infOIIILI- Ia o § 3" do "'- 192 da Constillliçlo Fedem), que CÜ>pÕO cobmnça do juros reais mWmos, e di outms providEDcias.
ção e se mira. O caiiter é o de triusito e cão o da pennanência.
Sala de Reuniões da Comissio, em 8 de março de 1995. Eu queria fazer aqui. talvez, • m:upenção dessa memória
pua gumir, primeiro, 1 Lide'"\)Ça do Pro Wqueoúouivel düeito José Samey., Presidente - Lu:i% Alberto de Oliveira, Rela!or de se valer de sua assessoria. Mas não creio que haja. acer1o total Antôalo Cados ValadanS- Levy Dias.
m:u:xm posiçio e nem erro total na outra.- O. PT tem pleno direito,
ANEXOAOPARECERN"47,DE1995
segm>do a aadiçio da Casa- aliás, lradiçlo segw>do a qual v. Ex'
Rega......,ta o § 3" do art. 192 da CoDStlluiçiio
nio está obrigado a cumprir. cvidenlemenle. porque não é DOmlll
Federa~ que di!põe sobre a cobnmça de juros reais
regimmtaL Eulapeuas umo. !D<e até aqui observada.
máximos, e dá outras providêodas.
A c:oractedstiea é a do trânsito, a da lmliSiWriedade deste
ato: o fimciccário entm. traz o documento,. t infor:maçio e em seo Congresso Naciom1 doerela:
guida ,. r<til:a. A inob<ervâucia dessa tnmsitoriedade é que !em,
Art. I" Nos lelmcs do§ 3" do art. 192 da Coosti!uiçio Fedede celta forma.. talvez. provocado a irrit.açio e o descooten•amento ral a taxa de juros reais a SCI' cobrada. em qualquer coocess;o de
do a1guDs Seuadores.
cridif.o nio podem ser superior a doze por cento ao ano.
Portanto, eu ~aria C$SC aspecto da: sua decisão. V. Ex•
§ 1° Para os efeitos desta Lei, coosidcn.-se taxa de juros
JJio esti expulsando os assessores do plenário; V. Ex,• está assegu. reais a taxa nominal de .Pros~ iDclusive taxas de comissão, acessórando que os .as:sessoR:S de plenário possam vir a~ os seus Sena- rios e outms ren:moemções dircta· ou índiretamente vinculadas .à
dcxes,mas c:om o caiájertransitório do ato de assessoria.
c:oocessào de ctOdito. que excedetom a variaçlio do lPC (Índice do
O SR. PRESIDENTE (losé Samey) - Do acado com o

PR:ços ao Consumidor). no pericxlo a que se referir a opezação. ou
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v-

uma_.,

outro fudice que vier a substib.Jf-lo.
§ Z' Sett ~dotado. que
o
rata dle pa!1 apumçio da taxa • jJroo rcois elo que ...... -

uocessmo, airmo pro
mi-

go.

§ 3" Nio .. coasicloza ,..,..,...ç~o-"" iDdito<aàconc:cssio elo a6di!o, a ccbnnça elo _;,. elo """" elo at6 um por.,..,.,
ao m!s, cm caso elo iludimpl&K:ia.
§ ~ Coo.sidca--10 c00:
To de a6dito toda opcn.çlo de
empristimo ru filw>ciomcDto elo qualquer IIIIUniZI, 1ft!izada por
peosoo flsica ou ;uldica illteJ!'IDb> ou Dio do Súlema Fmmcciro

Nacloaal.
Art.Z' Nas oponçõeselo cr6dilo dostiJwlu ao fiamciamm.
10 do sdc< agrlcola e elo proje!Oo relalivoo à -llUtura social.
a taxa elo juroo rcois Dio pocled. ul~Dpoau o poi<013Itlal elo ..U
porcento ao ano.
· ·
Art. 38 A cobnnça de .,;no:. acima. doa limites arabeJncidos
nesta Lei CXIIISiillilii aimc elo usma, pmfvo1 com JOC!uslo elo um a
dois IDOS e muila c:an:spatclade ao clobm do..'(akr do ê:z6ttiio
·~

..........ido

§ 1° Incoaerio nu mesmas peau 01 mmdatúior cu IRpostos do cnodoc peosoo fisiao C, DO CUO elo illltilttiç&s fittaDcei.
ms,.

OS SC!!US

d.iretota..

-lot

§ Z'Tanb6m ...mo oujeilco h po!IU doate ctiso
que e:tigimn do mutuirio, como pt15~ poza • ..........,elo
- . , , a mawteuçlo elo saldo m6dio elo dep6oilDo oa a oujciçio a
"""""""elo~ ...... .....,..._
At:t. 4" Pat:a a fiel eotocuçlo desta Lei. o· Bmco CeuDl do
lll2sil, ao pam elo _,.dias cmtado elo~ publicaçio, expediri illluuç&s nontlllivu aos _.., fitwla:iloo c dioc:iplillld a
captação e • &pliclçio elo""""""" das ius~ iDtegr&DteJ do
Sistema Financeiro NaciooaL
Art. 5° Esta Jci.C%Ínri em vigcru data c sua P.Jbliclçio.. .
At:t. 6" Revopm-se as disPooiçõos cm CCIIIDriÕ.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- O - v a i à pu·
blicaçio.
Sobre a mesa, roquerimen!O que sai !ido pelo Sr. 1• Se=tário em exerclcio, Senldor Luiz Albedo elo Oliveita.

É lido • ~jmV&clo o sqpriat.e: •
REQUERIMENTO N" 25!1, DE U95
Nos !cmtOS do .... 321 do Reg;medo lntaDO. roqueiro cli>pensa elo publicação, p o z a - diJcusslo e vtllaÇio. da rod&ção final do Ptojelo "de Lei do Senado •• Zl, elo 1991-Compleml:n..... que regol•menta o § 3• do UL 192 da Coasliluiçio Fedml.
que dispõe sobre & cobnnça elo jJroo rcois máimol, c di CUII&S
provid&Jcias.
Saladas Sessões. &<le....ÇOelo 1995.-N.bor Júlor.
O SR. PRESIDENTE (Jdoll Samey)- Em disaiSiio a todação fmal. (Pausa)
Não haveado quem poça & p&lavm, eocaro a discussio.
Emvotaçio.
()$ Sts. Senacicxa que a ãpõftlD. queinm pmüãnectT ieiitados. (Pausa)
Aprovada.
O Ptojelo vai à ama... doo DepJtadoo:
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- O Sr. Senldor Ncy
SU&SSUD& envioo à Mesa proposições cuja tmniraçlo, elo ICOido
COtl1 O disposto DO UL 235, ik:m ID.lca& a, 00 Regimen!O IDiaDo,
clove ter itúcio na Hera do ExpedieDic. As propooiçlies mio IDlll·
c:i3das.... [llÓ>ÜD& sessio.
~:,.~SR-ADEMDtANDIW>E~Sr,Presiclotde. peçoJ pol&püa·
qucstiQ e1o ott1em.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- k:m V. Ex" a pol&-

"m

uma

O SR. ADEMJR ANDRADE (PS B-PA. Pat:a

cu JJDillria de
- - mrjmjchcJo Niocomiso ........,_.apor- elopois elo
I&Diol projeto~ hoje aqui, ittduoive lei complomea.ar. que limita a aplicaçlo de~ ao funçicmaliii!JC) p1b6.
CO, DÓO""""""" VotaJDOo & mlaçio final elo- deacio projo10L Eu
gooWia elo -quai& a s - que leviDm a Moa a..._
de Oldem. Sem le'Vidodo oador.)-Sr. Pzu"WU

IICIIIOtlle um& du lOdaçi5oo liDais.

O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samoy)- O ootto pro;.to que
v - 6 o Pto;.to elo Lei da c-., que elo lá veio com a rod&çio fulll, a qual Dio pocJomoo nyv!ificor Ex&& recl&çio f o i - da pelo Senado Fedoalo vai à &&DçJo ainda hoje, DO& - q u e
c:hogru da amua.
O SR. ADEMJR ANDRADE- Múto ob<ipdo a v. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samoy)- Lembro aoa Sta. Sonadoros que. &ttWibl, ha...t do eca_., Nac1otW, à&

9h30miD.

. _O SR. JADER BARBALIIO- Sr.l'relidel!le, peço a pol&vm. pela otdem.

O SR.~ (Joo6
vta. pela otdem.

Samoy)- T1111 V. Ex" a pol&-

O SR. JADER BARBAl.RO (PMDB.PA. Pela a:dom.
Scm~dooadoar.)-Sr.l'ro&icloaJio, ..... quoV.Ex"-

a seulo e. d8 COI1tiau:idlde a todo eao ctimmivm, na Presidtacia
do Senado, com a p"""Jl'Çlo elo asilizar, tu gootaiaelo.IOticilar
i Moa o awloo em re1&çlo à& mallia& que n6o viremoo ~
~naseuiodo~NaociaJo!.

O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samoy)- C'<laformo alltlllciado pela Mesa, já e&tlo IOdas na - e l o aVDisc& do Sen&clo Fedonl. à dilpoàçio do& Sn. Setw:lcla, aJ6m elo public:odu DO Dfmio
ele
que est6 circuJmdo divjemmtc
O SR.JADERBARBALIIO (PMDB-PA)- Muilo.cbripdo,St.l'residottte.
O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samoy)- Múto olxipdoa V.
Ex'.
. O-sR. NEY SUASSVNA - Sr. Pmidoole. poço a pol&m.

ec.sn-o.

puaumammmDçio

·

. O SR. PRESIDENTE (Joot Samoy)- Tem a pala.,. V.
Ex".

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pat:a nma COtlllDiPt..-, s,..oSn. Senadoia. estou enviutdo i Mesa Dima:a do SoD&clo Fedml um !ta·
bolho elo miDba &tJ11Xia, Qlllt3lldo em 13 elo fevemro do <XlD<IIIc,
que aposema mgesiÕOS poza a Cemissio elo Refomt&. N6l combiDilDOS DI Comisslo de Refom~~. CJ10 esta .na a tistem6tica· e:DCI.·
...-iam.,. pojeto&, que iriam pozar tiOSI& Comisaio, alán
du cu- sugestlios que lá cbepascm, elo fm~~& que D6o tiv6aomos a agilidaclo pooslveL
Hoje dei Cl1tlada em Ide dcaes projdoa, que clemtni•m alICtlçileo n:gimeDWs e pojo<O& que dnn•nd&m Iambm> aJtenções
caçio. Sem roviJio do"oadoar.)- Sr.

do texto-.......chtzlcion...ll.
S6 deixei elo incluir, ..... doen"'"DIO que estai otMmdo à
Mesa doSenodo, dois ou_ae projetoo que encatDinltm>\ nas pc6ximashoms.
~ Ea. o que eu tinha a dizer. Sr•.Piaideule.
O SR. PRESIDENTE (Jco6 Samoy)- Ccaa>do a palavm
ao nolxe SenldorEspaidilo AmiD.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PI'R.SC. 1'rcmmcia o ,.,_
gninte disalrso.)- Sr.l'resiclolllo, St's e Sts. Setudotos. d i v as especialistas em re1&çlo à& c:auus que povoo:mm u cJoastro.
su CDdleores ocoaiclas :ao Sul do País. dunmc o mSs de jiDeiro e
a primeira quinzena de fevereiro deste aao.
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Nio--

dedicar uma deiiÇio ...,..,W aos po:>blemas IClcilla da Nlçlo, o
que, pcrsm.I,ji em uma du mctu priorilúiu oo _ . , . admiuisllalivo do - . , Famndo Hemique Ccdoso. E&penmos
que as a&bs c:lifialldades econAmicu que povOIID DOaOS horiZOil!es Dlo Caçam o -I!Uld.trde mtL
os bnsilciiOo famiDtos .,..;., por mell!olos dia, mas tamb&n
pcxquc f pmfimdameure c:ormm•gockr ver o 110100 f'afs, tio imcusoe tio IIDido, <Oiocado DO vil <Xllldiçio de poll'OciDidor da fome
e da mil6ria.
O SR. PRESIDENTE (Josf Suuey) ~ O:Jocq!o a palavta
aooo!Jn: Saladot"Renou CallieiiOo.

O SR. RENAN CALDEIROS (PMDB- AL. Pmalmcia o
sesuiDtc ddcuno. Sem revido do cmdcr.) - Teabo a homa de
oc:upar ata Tribm& paa wmmieat qoo jmtalamc:e hQje o grupo
de tmbalbo de mama e modemizwçlo do S<mdo Fedaal. Foço-<>
ua cxudiçlo de COCJl'doudo<de gmpo, que 00111& cxm a puticipaçio dos Senadores Ney SUISswla o Luiz Alberlo de Oliveila, com
o lelllimeuto de espa:mça c otimismo de quem ea.teude a rdevtn~
cia daaarefa a que ~e propõe en 411i r rl" a ~do gesto.
Vamoo, possivelmeale, tocar em qucsflles que CXIIIIÍIUem
vezdadcirco tatm, uo imbilo do Lep!ativo, como o voto de fide..
nmça, • flllelidadc putid6ria, • elaJvnçlo do orçameuo. • discipliDa das Medidas Pmvis6rias. a eqjdnjdede pcrl•mr:ntar, emrc
outtas tamu. Trata• de usu:ntcs que maetem. ~ 10
e••qe• ••••wato da ptdlç:io do SeDado o deuigremsua imagem.
Mais;
Casa. de falO, pala além do
papel, de sua fimçio fivaljzodrn que lhe é coaferida pela Comlibliçio, vaJorizmdo o acu cad1cr 1DIDdatMrio. em detrjmmto da

--..ar. .

fimçio m<nme!ltcauiOÓZI!iVL

·•·

Fnnclanrntafmente,

•

mtcDdcmos que 6 hora de r:ede3eDhar
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Quesllles o:Omo a elahomçio do or:çameuro e lmllitaçio de
medidas provis6rias c:&lOC<m rJe urg<Dte tevisio. Um riiD diferenciado pala quostllos pol!ticas illadmveis, a exemplo do que oc:oore
uos Es!&doo Uuidoc, muito uos poderia ser útil.
GosW:ia. de CtJGVidar os DObre eolegas. pcxtanto. a DOS aj:ldarem ueste osfOIÇO. apreseo11Udo suas sugestlles e propostas ao
gmpo. que tai viDe dias, ccxudos a partir de hoje. pa1a elaborar
o ldal6rio pl<Ü!DiDir. DispoJDdJ de exalo& 15 dias pala o nocebi"""'"' de sugestlles o Jl<OPill'lu e de 5 dias pala elabonçio do relal6rio.
Bem &&hemos cp~e o JIJ<liJIOiliD exiJ!C açio e, assim. pelo ve-

Dia pm. eaceav acp. meu P"""'mcj•menrn. certo de que os fatos
valcdo_JDiis do qui pa]avas.
O SR. PRESlDENTE (José Suuey) - Con=lo a palavra
aooo!Jn: Saladot"Joelde Hollauda.
O SR. JOEL DE HOUANDA (Pfl,PE. Pmalmcia o seguinte disamo.) S<. Pmidenle, Sr'le Sn~. Seuadol<s, oito de março é O Dia lnfrmlcicm:•l di. Mu.IJ.er. Vai. longe O tempo em que a
mJJliJe< liuha que provar o scu valo<. Tmba que reiviDdícar direitoo. Tmha que queima< sutiis em paço piblic:a ou desfilar banigas
gJividu.
.
A1l couquistu soc:Ws, pollôou, O<OIIÔIIIÍaS e teaJológicas
dos llllimao 30 l!!OII llll!dmm a cam do ll!IIUdo. Temtórios tradiejmtlmeJJie muc::uliDos perdemm a exchlsividade. Mulheres armadu de ..,.mlhwfom, dirigindo jipes e pilotaudo helic:ópteroo,
que ctWJ6nJdi- a paisagem do Orieute M6dio na Gur:mt do Golfo, i1uslnm melhcr que mil palaVDS a afinDaçio de que os tempos
mudarwm
Elu tlmbtm - . """' pol!ti<:a deste séallo.lsahol
Paá1, VJOieta C!amoao, Lidia GeiJe< e Maly RobiDsou IX"Sidirun seus pa!sco. Mugmt Thatd!er, .hJdiJa GaDdhi, Golda Meir,
Gro Hadem Bl1mdtland, Beoazir Bbuto ooopoum cxmo primeiJU-mDú!bas, a chefia de govemos em pa!sco situadoc uo Primeiro, Te=iroou Quarto MDDdos.

porimetros da llividade parlameUar e Je~a, C!ltros - ·
em cuttu cimmstlncin, ji o teotamm. e m n Entrrcanto•
e amplia-se o clamo!' senJ per mudmçu, quer veoha
eJe. da opiDjio piblic:a, du in•!nci,. polilicls, da mldia '"' de
No Btuil,. simaçio também ll!lldou.
DOSSOO propoos C!lleps. Com efeito, hL hoje, um gJOnde espço
A !DIIIh..- saiu de casa. Foi à esc:oiL Hoje, 60% dos que
ahedopa~a IDmfcxmações e é ueJe que preteudemoo IIU&r.
Neste KDtido, mn••rrn.: com o iDestimável empeaho do concluem a faculdlde sio do sexo feminiDo e 30% delas exercem
-destaCua,Saladot"Josf Suuey,<lde!JI«devasta ..- llividadea fcn do lar. O Seuado ailriga ciDco &elladons e a CimaJJ<ri&>cia politica, homem que OSieJJ!a o ~ privil6gio de j1 "' dos DepJtados vmas- de dcpotadas
haver ocupado todos o s - da Rep!büca e tai ll!llilo a DOS euks mleu do poderoso Miuistmo da Ecooo!Júa já estivemm em mioo femiJJials. Em mios femiDil!as estiv= Jamhém
siDar.
O..,fiatnc"'F;, ign•lmente, no apoio dos pmicb, dos lídezcs e
pn>feilmas de cidades impc1tmJe$ como Sio Pmlo, Foltaleza e
Salvodcr. Mias feminiuas dirigem o Mmmbio, pómeiro estado
- - do.aiiO CSjÚiiO de <Oiahotaçio de Clda lxasileúo&S<r govemadopcrmuller.
pa~aohilodatama.
.
A1l Forças Almadu ahrimn as fileías. A Marinha, primeio <!!• rovamos? E!n liDhas gam, cooftm 1r&!ISpOl6Jcia e
<:deMade aos tnhalhoa Jegislativoa. Nio )Já uada mail daDOSo ao "' lima a admitir mJ!IJms, tem em ,... quadros 404 oficiais e
e>m:lc:io de um podel' que & D10C1 1" de rJe É paecUo qilizar O PIO- 934 pnças. A Aoroi!6Utica, 320 oficiais e 618 - - O Exm:ito,
cesso Jesislativo. dM.obstmir 8eUS prp1os tamo ~ último a capilular, 120 oficiais.
O Colpo de BombeinJs. último reduto mescnlioo, também
quautD pollticoo, em favcr da boa àçio: a que ae faz em tempo
.. readou. o Capo de Bombeiros Militar do DisJrilo Fedeml!<m
opcrl!!UOA :ICID!Illaçio de matmas an piUl&. o con3""imemmto 80 soldadoc-bomheiro feminiuosem seus quadros.
das alividades 1egis!Wvo, DDJilas ve= clecoJraJie doe proc:edôNa vetdlde. vlo loaae os mos em que o sexo signjf~e~.va
IDC!XOS q.u: regem a telaÇio com o executivo.. ou do podez' da bu~ banma ao iDgresso da DJJJ!líer uo men:ado de tmballo. PrincipalJOCDcia. do gipnlismo da uW,uiua, ou. aiDda, de um regimcuto meme noc níveis mais clcvah. em que o ioglesso se di mediame
obsoleiD eivado de dispooilivoo biaam tai que ...-euliouladL
"""""""piblico.
Mas as couquistu looJ!C eslio de ,.;.,.;,- todas as camadas
A falta de IIl!1lSp&rEDcia D& tomada de cloeis&os tem sido
pemiciosa e favorcc:e a COIISICIVaçio de ~ ''FEUDOS" sociais. Nas classes sociais mais bmas. ~cm boisões de popoliDa> l>uroc:titic<lo, oodc .. _ . o poder leg!timo, o poder lnza e discriminaçio que atingem cluamentc a cidadania feminiinteli,geme. e se encastellm ~ escusos.
DL
O Seuado Dlo v.;, cntretaDIO, ~a imagan fabricada
DoaJ!IIClllo divulgodo ;:ela CFEMEA JOVela o diaSJIÓSlÍCO
pela -pnda, que oe erige tio ápido quautD se desfaz, oom fir- da siluaçio da mulber ao Brasil. P« sua símese. ptecisio e
meza, asumfarcmos que as ~ cfelivas, o tmhalho bem abnDgéacia, boJJscteVo-o aqui:
.
cumprido produzam seus efeitos penrmwm*".
a) pcrsislem desigualdades no acesso 10 ~ e nas
Scri D ; 'ri• ocn.gem. pua ~ dislolç:ÕeS. i1eDçio úas de owpaçio,. bem ccmo com relaçio aos salários;·
pua te:ti:6c:ar a falsa DOtk:ia e so1::etucb F 11 ... nçjlo '"''"ridade e
b) as Ill1llbems coasúblelll maioria no setor informal da
doow<Jiwpoliúoopa~allio Í!Xa1ft"DOSoquivo<Oa do oçnclmaiD
emrvari• e ao subeznpmgo;
Hi !DIIito a fazer. A lei Dlo porJe rcr ..wica e, aualopmeoe) c:rewe o mimero de famlüas polxos !UOOOpOIODtais sob
te, tanbémDio o~os mi<odos ·~do !>I>C"'SS teSpC~~S~bilidade de mullems~
lcgislalivo.
d) os mulh= estio &USe!ILeS do poder e das instâncias de
p&ill&ütOCe
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Sociedade humana. em todos os quadrantes. e. enibora distam.e
e) a viol&lcia social e doméstica. fíSica e sexual, é um lado ainda da pleoiru.de de seus objetivos, não se esm.oreceníjamais. até
preaerte DO CCJtidia:oo feminino;
- que não haja qualquer d.istiDção. do ponto de vista de direitos: e de
f) os morliDismos de promoção da igualdade de gênero são cidadania,entre bomem e mulheres.
A luta das mulheres pela igualdade do direitos o pela elimitngeis • Dlsuficiealos;
&) apesar do acesso cqüitativo 1 cduca.çio, esta pemWlCce uaçio de qualquer tipo do proconcoito ou discrimimçio é nio só
merit6ria como também .betóica. HistoricameDle,. a mulher foi. qua~
dif~ em funç:lo do gênero e sepga muDleres e homens
se sempre injlstiça.da. como se a sua cootribuiçio nas tarefas do
pol' ma de ocupaçio aaonh"Mo..se o problema na~ de fOJ:IDI.~
lar e na e<klcaçio dos f11bos fosse in"elevmte. A revolta contra o
çlo profissiooal;
precooceito
mac:bista veio demonstrar que a mulher, sobm ter um
b) nio eJtille assistêDcia satisfatória i saúdo da amlbor, pois
papel impo=indlvol em qualquer sociedade tndiciooal, tom um
01 serviço& dispclúveis Dio a ateadcm em todas as fases da vida
cm limçio da limilaçio do....,.....,. do....,. público;
potencial de .. a!izações muito maior do que até então se supunha.
I) a legislaçio bnsüoira O<d.iDW ainda nio foi amalizada As provas de sua capacidade, boje, saltam aos oDlos. com sua par~
de foaDa a pomaver a igualdade emrc homem e muRlercs,. con- ticipaçlo DO mercado de tnbalho, na fommlaçio de leis e na apli~
caçio do lois, aa atividodo polllica, noo c:ontros do poder.
ÍOIIIIO Jl""""'iz'do pela Coastíluiçio Fodonl;
No Brasil; a hna. pelos di.reiros da mulher teve um gra.ude
J) a ~ das lois po1o judiciirio ainda Dio li!CDdo
wKiâatai•nrnte aos pinápios da igualdade de género, apesar momenk> na promulgaçio da Coostituiçio do 1988. O éxilo ci=a
luta, é necessário destacar, não decorm1 da boa vontade dos parladoa avmços da Constituiçio Fodond;
k) u dcsigulldados do gónm> soroam-so as desigoaldados mentares. mas da justeza das reivindicações. da açio combativa e
perene de milhares ou milhões de muJh~ brasileiras que levan~
soei+ : Dl'lmicas. raciais e étnicas.
··
So.l'losidontc,Srs.Seoad«os,
I.Uam suas bandeiras. que foram ás ruas. que se unimm. em assemO diagDiiolico da si!Uaçlo da mulher brasileira Dio dif.... bléias ou pa=caras. e que acabaram por- impor uma men1alidade
muiro do da siluaçio da mulher ao rosto do mundo. As ostrat~gias mais avançada ua fotmUlaçio do nosso Código de leis.
paa reYeldo do quadro devem ter por meta a busca da plena cidaFoi assim que a Carta Magna leYiu o couceiiO de família,
dmia feminina. ~aí destaco a importiDcia da incorpxaçio aliva esteDdido ás uniões estáveis indepeoder!lnneotc do mat:riJ:nônio;
foi assim que o planeja.me:D.to familiar passou a ter um novo sra~
da .... procouos do docisio.
Dcslaco talDb6m. a impoltiDcia de serem postas em prática tus, como competência do casal. com ass:ist&Jcia do Estado; e foi
modidu p-olimdas, que vio ai6n da superlkie, copuos do altet2r, assim que direitos c deveres conjlgais pusuam a ser :respomabili~
dades entre os dispositivos legais DCm. sett~p~e pr:ante o seu cumdofiDiliv&IDOIIte,o quadrobá pouoode..nb•do.
Pua tmto, i!Dpae-se elimiDar os obsticulos estrullUais que primento. Portanto, a luta das mulbCieS. teDi:> ji a'cmçado um pa.~
afastam u mulb....a da tomada do doc:isõos, ·que a impodom de ta:mar ~ há alguns anos impeostvel. eootinua, .agora oom a f.IDDC
docisio do garantir a concretudo das medidas Iogais.
imtb:iss do poder.
: A odiçio do hoje do jomal Corrdo Brulli..,.. traz um lese também promover a divisio oquiiibmda das
vantamento
som a :n:prescntatividadc política da mulheT l:nsilei~
• seja DC.'t p6blico. .seja no privado; eanbatc:r o nacismoequalquer c.~ttaforma de m,..,..,.,m.ç~o; instituirprognana de .m, que represeota cinqljeota. e cinoo por cento do eleitorado.
- . , 1 SIÚde da mulher; buscar mecanismos que punam Apraz--me. neste instante. falar para um Plenúio que é coostituido
por Cinco sonadau. Também apmz-me sahor que oa Casa irmã
<:em: rigor os &lOS de violencia COD.iq o ch:mw:Jo, sexo frágiL
Easu sio algumas ODilo t.mtas OU!DS medidas que clamam deste Poder Legislativo. a Câmam dos J)repltados, trinta e três cadcU:as são ocupadas por mulbon:s parlamentazes. Nos cugos mais
prioridade. mg&eia.
Tolvoz o sigoificado maia- deste Dia lolomacional da Mu- altos do-Poder Exea1tivo temos UIJlll mini.stn. e duas secretáriaslher soja lembrar aos govomantes o i sociedade em gcrsl que as executivas. e na esfem estadual a Govemadom. Roseana Samey é
mulb.,.. já tri)bmm um loogo o úduo caminho. Mas estio loogc a põmeiat mulher a ocupar tio expressivo cargo em ce:oto e cinco
auos de República. Tais números nio eo<pressam oquanimidado, ~
aiDd& de seu de5tiDo. Ainda ht muito a ser feito.
evidente, mas é sinromático que essas pesenças venham se amEm o que ti:Óba a <fi2c', Sr. Presidellle.
pliando~ DJma comprovaçio da capteidadc de n:alizaps da muMuilo ob:igado.
.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - CoDcedo a polavn Iber bms:ileira.
ao DOixe Senador Hugo Nçoleio
Sr. P=idento, Sr"s o SIS. Souaclores, as muDÍoros brasileins
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL - PI. Prommcía o so- e as muJheres de todo o mundo não desejam apenas se·afu:marem
disaJrso.) - Sr. Prosidcme, Sr"s o Srs. S0113d<xes, estamos perante a cxmnnidwfe masculina. Na sua luta por ICJI'UI!'ciptção,
JliOICZICÍSIIdo hoje, ua mnpo o uas dcpcudo!ocias do Congresso elas penegucm lcDa2meDte a. igualdade dos gêoeros. mas suas reiNaciooal. ruidosa$~ justif"IC&das m.mifestoçl5os em prol doo <Üroi- v'nclicaçõos Dio param ai. Elas qucrom, sobmudo, pirticipar de
tos da JIU!bere do :rec::oabecimeu de sua pleua cidadaniL É gmti~
tiCIIfe que o Congresso Nacional seja palco de m.mifostações des- foana a.tiva da coosttução de uma sociedade mais livre e mais desa uaiUioZa, _ . , . , implicitamente, c:onsonte-so que esta Casa de moctáti~ num Jl:JUildo mais: bummo, em que os valores sejam :reLeis seja o canal mais aprcptiado. c o que mcDJ.ores respostas conhecidos o aproveitados do fozmajusta o <fi-. o per isso ...,._
._..,ao osroun"!'o d e = : . = logílimas, que objeti- cedo sempre. e espteiaJmente nesta data. o nosso mais ilimiíado
vam ac:ablr com as odiosas d
que afrontam segme:n~ aplauso.
toa: vuiDedveis da nossa sociedade..
Muito obrigado!
Mulheres do IIIWido in!eim, na data do hoje, """-"'8l'Jl
O SR. PRESIDENTE (J~ Samoy)- Peço a V. E>:• que
cano o Dia lnternadoaal da Mulher, tmem-se nessa mesma. mmeta à Mesa suas sugestões, pam senm encaminhadas à comisluta, eujos mi= pordom-so na hist6ti.L Na loogínqua Copenha- são já constituida pela Mesa. para examinar as modific:ações a sc-

dccisio em todas as esuuturas hierárquicas;

.. das-..

=-

sumte

gue, millues do mulbel'Os dinmwquesas o do muitas OU!Ds mcionolidadcs deilagram, a partir de hoje, uma campanha
iDiemacioo.al ~i IV Collfm!ocia Mundial da ONU som a Mulher, que OOJm:ri em Poquim, ,.; mês do setembro.
Deve...se lembrar que a luta pelos diiei1os da muiber. que muitas
vezes foi e CCillimla seJldo ttatado sem a importâ.oc:ia. que ~.
e ~ ridicularizado em certas ocasiões, tem um caráter inevcnivel: alterou profiindamenre as relações e o modo de vida. da

~em feitas DO funcionameo.to da Casa.
aA Ptesidên~ '?OQVOCI. séssio

do ~ Nacicm:l a
xealizar-so amanhã, ils 9 horas, pom apreciação do modidas proviS<ldas.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- Nada mais haveudo
a tratar. a Presidência vai eDCCITa:f<>s tr.lbalbos. designando para a
sessão ordinária de amanhã. a seguinte
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ORDEM DO DIA

1

A

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 23, DE 1994
Discussão, em turno. único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 73, de 1994 (n° 489/91, na Casa de origem), que altera a
redação do § 1° do art. 239 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo
.
Parecer favorável sob o n° 257, de 1994, da Comissão de
Assuntos Sociais.

2
PROJETO DE LEI DA CAl\IARA No 40; DE 1994
A

Dis.cussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 40. de 1994 (n° 133/91. na Cása. de origem). que assegura a

percepção do adicional de . periculosidade aos eletricistas e
demais trabalhadores que especifica, tendo
P.arecer favorá\·el. sob n° 317. de 1994. da Comissão
- de Assuntos Sociais.

3

A

PROJETO DE LEI DA CAMAR4. No 43, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 43. de 1994 (n° 471/91. na Casa deorigem). que disciplina a

execução trabalhista ~ontra a massa falida. acrescentado ao art.
880 da Consolidação das Leis do Trabalho um parágrafo,
numerado como 'f 4~ tendo
'

Parecer favorável. sob n° 233, de 1994. da Comissão
- dt: Assuntos Sociais.
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4 ..
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 48, DE 1994

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Çâmara
n" 48. de 1994 (n" 1.292/91, na Casa de origem), que dá nova
redação a dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
Parecer favorável. sob n" 285. de 1994. da Comissão
- de Assuntos Sociais.

s.

PROJETO DE LEI DA CAl\fARA No 80, DE 1994
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 80. de 1994 (n" 2.267/91. na Casa de origem). que acrescenta
parágrafo. ao .art. 860 da Consolidação das Leis do Trabalho,
·
tendo
Parecer s·ob n" 3 15. de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável nos termos do
Substitutivo que apresenta.
6
.
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 83, DE 1994

..

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 83. de 1994 (n° 229/91. na Casa de origem). que proíbe a
exigência de atestados de gravide= e esterili=ação, e outras
práticas discriminatórias, para efritos admissionais ou de
permanência da reÍação jui-ídica .d1· trabalho, e ·dá outras
providências.
Parecer favorável, sob n" 283, d~: 1994, da Comissão ·
- de Assuntos Sociais.
Discuss:ã<;~.
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7
"
PROJETO DE LEI DA CAJ\1ARA
No 84, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 84, de 1994 (n" 1.888/91, na Casa de origem), que regulamenta
o§ 3° do art. 226 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob n° 225, de 1994, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos
tennos de substitutivo que oferece.

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 85, DE 1994
Discussão. em-turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 85. de 1994 (n" 3.895/93. na Casa·d~ origem). que altera o art.
73 da Con~olidação das Leis do Trabalho, mudando o valor do
· .
adicional noturno, tendo
Parecer sôb n" 263. de I 994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, fuvor:ável, nos termos do
Suostitutivo que apresenta.
'9

PROJETO DE LEI DO SENADO No 328, DE 1991
(Incluído etn Ordem do Dia nos termos do art. 91, §§ 3° a 5°,
·
do Regimento Interno)
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 328. de 1991. d~ autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso. que disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados
e Assembléias Legislativas , tendo
Pareceres;· sob n°s· 393, de 1992, e 266, de 1993, da
Comissão·
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de Constituição Justiça e Cidadania, 1"
pronunciamento: favorável ao Projeto e às Emendas de n°s I e 2CCJ; 2" pronunciamento: contrário às Emendas de Plenário, com
votos vencidos dos Senadores Jutahy Magalhães e Pedro Teixeira,
em separado. -

- --- ------10
PROJETO DE LEI DO SENADO No 313, DE 1991
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 313. de 1991. de autoria do Senador Nelson Wedekin, que
concede isenção do Imposto sobre Produtos lndustriali=ados - /PJ
para os veículos destinados ao uso de representantes comerciais
autónomos, tendo
- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Áureo :rvtello, em substituição à Comissão de Assuntos
Económicos.
11
MENSAGEM No 427, DE J994

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 427,
de 1994 (n° 1.252/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome da
Senhora THEREZA MARIA - MACHADO QUINTELLA,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixadora do Brasil junto à Federação
Russa.
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12
MENSAGEM No 9, DE I995

Escolha de Chefe de Misslo Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações E~teriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 9, de
1995 (n° 47/95, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
JOSÉ ARTUR DENOT MEDEIROS, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata para exercer a função de Embaixador,
Chefe da Delegação ·Permanente do· Brasil junto à Associação
Latino-Americana de Integração.

I3
MEJ'iSAGEM N° II, DE I995
Escolha de Chefe de Misslo Diplomática
Discussão, em tumo único, do ·Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 1 I,
de I 995 (n" 54/95, na origem),.· pela "qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
AFFONSO
CELSO .DE OURO-PRETO.. ·Ministro de Primeira
"'
· Classe· da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Áustria
I4
MENSAGEM No I2, DE I995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único. do Parecer da· Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 12,
de 1995 (n" 55195, !la origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado nome do Senhor
JOSÉ VIEGAS FILHO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata, para exercer a· função de Embaixador do Brasil
i unto ao Reino. da Dinamarca
-

OSR.PRÉSJDI!NIE(I"<RSomoy)-Eottmcarodaa-.
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Ata da 14a Sessão, em 9 de março. de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Teotônio Vilela FiUw,
Renan Ca/heiros e Antônio Carlos Vai/adores
ÀS 14 HORAS E :J(}-MINU7VS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

A VISOSDO MINISTRO DA FAZENDA
N' 1S219S. de 24 de fevereiro último, mcunjnbmdo informações sobre 05 quesiiDS ccastmfes do Requerimeato D0 61. de

Ademir ADdmde - ADrooio Mogalhics - Am6oio V aliada- 1995. deautoriadoSemdo<Gilbedo Minmda.
.Arliodo·Porto- BcDi Voas- il<mlrdo Calai- Cadoo BoN" 15SI9S, "de 2 de mazço ocxrenle. ..,...rnjnhaodo infoona·
zeaa- Corloo PolrcciDio- Corloo WilaaD- Casüdo Maidab.rCoutioho Jorgõ- Omha Lima- Ecüs<u Lobio- E1cio Alvalos- çi5es roln os quesiu>s comi&Dtes do Rcquerimeuro n• 126. de
Epilicio
Ammm -l!s- 1995, deautoriadoSemdo<Gilbedo Minmda.
porictilo Amin- Femllldo Beuaa- Flavilllo"'Melo- Pteilu Ndo
As informações foam. encmJjnhedu em cópW.
toS-

Emilia--

Cafdein--

- Genldo Melo - Gersm Camlla - Gilbello MimDda - Oilvam
lloqes- Guilhemlc Palmeiia- Hugo Napoleio- t\unbedo Lu.,... - Irls RezeDde - J"ader Babolho- JeffCDOil Fere< - Joio
FDDça-Joiol!<>àla-Joelde HollaDda-Joou PiDhciro -Joupbal Marinho - José AgâpiDo - José Alves - José Amlda - Joo6
Biona>- José Dutta- Joo6 Fogaça- José Jan1cio- José SomoyJúlio Campco- J"UJÚ&- -Limo Campo&- LoomarQuiDtani·
lha- Levy Dias- Lucidio Portela-l..ucio AlcanWa- Luiz Alberto - Marina Silva - Mamo Milanda - Nabo< Jmóor - Ney
Suassllu- ODOlie QuiDm- Osmar Dias- Pocho Piva- Pedro Simcn- RamezTebct- Reuan Calheims- R<>bedo Freire- Robedo ·
Requiio- Romero Iuci- Romeu Toma- Sebutiio Roc:ba- Sergio Mac1w1o- Teorooio Vdel&- Valmir Campelo- Vdson KJei..
nubiDg-' Woldec:k Omolu.
.
.
O SR. PRESIDENTE ( 1 " - V!lela F"Uho)- A lisla do
pl<SOIJÇ&..,... 0 ~do 72S... Seaadoros. Havendo
m!meroiOgimeUa!. declal:oaberta • ..ss1o
•
_

ao mquezmte.

·

0$ Requerimentos vio ao Arquivo•

PARECER N" 48, DE 19!15
Da ComJ-õo de ~içio, Jas6ça c Ci<Ja.
daaia, oobn: • Mcmllgan •• 60, de 19!15 do Scuhor
Praideate da Rq>6blk:a, SBbmclaldo à apnmoçio
do Scaado Fcdcnl, o oomc do Sr. GcauaJ.de.Ex&:·
dtu Edooo Alml Mey p a r a - o <11111" de MJub.
lru doSI'M.

A Camissio de ~stihliçlo. Justiça e ~ em votaçio _ . =Iizada em 8-3·95, aprociaBdo o J:Oia!áio &pre<allll·
do pelo Sr. Semdo< Irls RezeDde (Avocado) (em """"" ao
paoc<t), roln a Memagemn•60, de 1995, doScohO< l'losídelú
da Rep!blica. opina pelaaprovaçio dae=lhadoScohO<G:DemJ..
dÓ-Ex&t:ito Edson Alv.. 1\fey, para exm:er o ""l'" de Ministro
do Supomo TribuDal Mllilat;
·

.
orabllbos.
o S:r. J• Seaclirio em ex=fclo, Senado!: Jeffenon Fere<
procedai à leitum do Eltpedienre.
Sala das Omriss/los, 8 de mazço de 1995. - !ris É lido o seguinte:
(Relator-AV"ôc!ado) • AriDdo Porta - Ronaldo Cllllha Uma &perl.io Aeda - Lnro Campos - Adcmlr Andrade - Romt:B Tlim&- Jader Barbalho- José Fopça- Roberio R.,.
EXPEDIENTE
qulio -Ramcz Tc:IJct-Gulhermc Palmclra-Edboa LobioMENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA José Blllaco - Josapbat MariDho - Lúdo Akâaton - Jcll'er·
.... Pcn:a
MENSAGEM N" 18,DE 19!15
(N" JJf1fJ5, na CJ<Igcm)
Scohomo Membros do Cougresso NaCooal,
RELATÓRIO N" , DE 1995
Sob a~ de Deus, iDic:iomos nossos

Solicito a Vossas ExceJ.!ncüs a Idimda do Projeto de Lei n°
6!,de 1994 (n•3.S52193na Cimaracbl)rp"odos). que "Ait<rao
§ l 0 doort.l2da!.cin•5.700.de J•desc<cmbrode lg7l,aqual
dispõe sob:e a foDna e a aprcsentaçio dos Sfmbolos Nacioaais".
CBViado à Ciawa doo Deputados cem a Mensagem n• 70, de

1993.
Bruilia, IS de fev=iro de 1995. - Fcnwado Hearlquc
Cardooo.

Da Comlssio de Constitoiçilo, Justiça • Ci<Ja.
i. Me= gera: n° 60, de 1!195 (a0 189M, aa orla
gem), do Esa:ut!Yo, que submete i comideração do
~

Scaado Fcdenl o ....... do GcaenoJ..de.Exérdto EdAlml Mey para exercer o c:argo de Ministro do
Superior TribuDal Militar.
Relator: .SaUdor Íris Reuuclc(avocado).
11011

Vem a esta Cooüssio, pu». e:x.ame. a Memagem n• 60. dO
199S (D0 18919S, na origem). do ~o, que IRlbmcte 1 ccasi-.
dençlo do Seriado Fedem! o nome do Gmeml-de-Ex&cilo EDSON ALVES MEY para ex= o ""'!lO do MiDislro do Superior
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Tribunal Mililar. na vap reoavada a OfJCiai..GeDenl do Ex&cito.
doc:oaoue da - - · do 1\linimo EVERALDO DI! OU.
VElRA REIS.
lndX:ado pelo Sr. Plesiclcmc da Repdbüca.o i!D-Oficial.
GeaeDl possui uma pmfimda e exteosa uperltocia .,.__
atestada pelo seu aAlmidvel mrriculam .U... SUa iDdicaçio olcll·
de 100 preoc;ro. C<llll'litnciooais.
Em quase ciDoo d&:adu de prollc:uo serviço.._._. deotro de..,. emoin.
1'CCXIIIbecido m6rl!o. im!melu fim.
ções exemlivu. de plulcjomeDID e cli!oçlo. o que o roma
portiarlamente opto ao P ' - o de faro ju!fdico do COIJIP'll&cla do foro milibor.
•
Em roce do oxpuo!O. "'"""'" eatar..... douta CamiJoio.
aplaa.dolibearooolllc a iudieaçiodooome do~
EDSON ALVES MEY pant ex-=< o cugo de Minimodo Supotia-Tn"buDaiMilillr.
Sala da Comissio. 8 de março de 199S. - Seudo< Lúcio
Alcialllra- Seudo<ldoRezaJde. Relakx (l!)'oeado). ·
PARECERN"<I!I,DE U!15

.._com

Da Collliaoio de c.m.t1ta1çio, J!UIIça e Cldacbaia, -.breaM= g:• a•06J.,de UH do SeUor
Pralcleate ela Rcpábllca, oabmef<lldo i opl"OftÇio
do Scaado Federal, o aome do Sr. GeaeraJ.de.Exir
dlo .Joeé s-palo llfa1a pm-a .....,.,. o ..... de ~
DillrodeST&f.
A Comiasio de CoiUiiluiçio. Jullliça é Cidodanja em vota·
çio soc:reta realiza em S.3-9S. ap-eclaDdo o ...,.lá:io apnoaltado
pelo Sr. Sealdor 1R5 REZENDE (Avoeado) (em -.o ao poro=>.-a llfemasemn'061, de 1995. do Sa!hor Pre&ideD!o da
Rep!blica. opina )'03 Apmvaçio da eocolha do Senha GaJeml.
<16-&át:i!o JOSE SAMPAIO MAIA pant exat:er o cugo de ·
MiDstro do SUperior Tribunal MilitaT.
Sala das Comislões. em 8 de maço de 1995. -frio Reamde(Avoeado)-RollllldoCnuhaLima-EdhonLoiJio-Jelft:r.
- Peno - Eopaid1io Amla - Arlindo - Me.lr
Andrade- Lauro Campo&- Romea Tama-RobertoRoqulio
-lb!l_llez Tebet- Jaoê F . _ - Ney s--n- Ga11benae
Palmdra-Jaoê~iaaa>-JoapiWMulnl!o-LúdoAicialn.

--ào-. . .

RELATÓRIO N' • DE 1995
Da Collliaoio de CopitMq!çio, Joallça e Clda~àM
g
a•(;J,deDH{a8 ~,-orf..
. - > . d o - . . . qae
oçio do
Scaado Feclenl o aome do ~ID Joeé
s._., Mala pm-a ........
d e - do
8-pedar~Mllltor.

Relalor: Senador frio R-.de (avoeado).
Vem a esta. Comisslo. pllll eume. a Measqem D0 6~ de
1995 (n" 19G'9S. na acigom). do Executivo. que oubmel<o l c:caoidençiodo S<nadoFocleml o nome do ~JOSÉ
SAMPAIO MAIA pant ""=!"" o cugo de Ministro do SUperior

Tn"buDal Mi!ilar. na vap mavada a OfJCiai..GeDenl do Ex&cm.
clocoaoue da oposen!adoria do Ministro W1LBER10 LU1Z

LIMA.

.

-

Jndic:ado pelo Sr. Plesiclcmc da Rep!blic:a. o i!D- Oficial.
Geoeza1 poaui uma profimda c cxtem:a e' 1 ·sn i• cu:treue.
atestada pelo oeuaAlmidvel cmrical- .U... SUa iDdicaçio....,.
do aos preceitos ccosi:ÍIIICiOmis.
.·

Em ciDoo d&:adu do poftcuo saviço. "'""""• deotro de sua <m<in. &elllp1> com ,_,.becido m6rl!o. im!melu fim.
çi5os eaoc:utivas. de pllnejomenlo e cli!oçlo. o que o roma
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pomcnl..,.,. opto ao j u ' - o do fato jonfdico do _ , . , . .
cla do foo:> mili!ar.
Em face do oxpooto. """""" atar. ot1a douta Comiaio,
ap<aa delil>earooolllca ~doiiOlDOdo~
JÕSÉ SAMPAIO MAIA pm. exa= o cugo de MiDi1tro do SU·
p<riorTrlbunal Milillr.
Sala da Comislio. 8 de maço de 1995.- Sealdor Ido RezaJde. Relator(avoeado)-Seudo< L6doAiolatua.
O SR. PRESJDEN'n!: (Teololmo Vilola Filho) - O Bxp&clieuelido vai l puNnçio
·
Sola a moa. pojdoo que ooziolideo peloS<. I' Seczodjzjo
om ..Cldc:io. Sr.Jeff<nOil Feroo.
SiD lidoo 00 oeguin!oo:
PROJETO DE LEI DO SENADO N"4C,DE U!l5
~a a1aa •a• do§ r do iDdoo IV do
art. 8" ela Lei a• 11.134, de 27 de c1coaabro de 1990,
qac: a11aa alcgh'sçi• do 1mpoo1o de Relida, e dá oa·
-prutld&c:laa.

O c.x._, Nll<i<ml-

Art.l"F~ea~aalfDe&ac1o§ l 0 doiDciloiVdout.

8" da Lei a• 8.134. de 27 de denwnbro do 1990.
Alt.Z'Eataloi...,.em.visarnadotademapublicaçlo.

J•"""'"+

No final do ano de 1990. o Eaoelon!laaimo Senha l'!o&idenle da Rep!Nic:a. per meio da Modida Pmvio6lia n• 284. çmvoda pelo " " ' - ' • dolelminou que na declançJo aDuaJ. elo
Jmpooto do Rcoda da peaoo lkia! podoriam 1« clomzicloa oa pa-

-

feitoo.- bnsiloiru.

cu-·.

flmcioou

no Pala. dealiaadoo i cob!:rtma de deopesas ·com hospita1izaçio o
cuidadoa m6dicoa e den!mos. e a enlidldea q u e - dl!:oito

de •tmdjmrnto Clll lU 4 i11 Wfllo de delpeas de DltmeZa m&:tica,.
~e boopitalar(dnea a do§ I' do ÍI3CÍaO IV do 11:1. 8").

No iDcioo I do meamo artiso da Medida Provis6ria n• 284.
!r&Difamada na Lei n• 8.134. de 27 do • 1 ,> de 1990. ftnm
CX'1-lackw ca:n dccluçio a dw:lvaçlo amai oa P'BI""'"toc

fei!oa. no ano-bale. • m6clicoa. clen!iltal. pai<ó!op.ljwicctu. funoencfi6Josos. trnpe-Jtu • • • I pirnis e hotpàis, bem
c:aoo u despesas poveDientes do exames ltJwntoriais e serviços
mdiol6giooL

Nio ~com o doa! p!X!jdo de lei impodlr a dom·
çlo ocm 01 gasto~: eletivamm1e despendidos pelo cwvniJw•inte em
S«Viçoo de proloçlo e ""'!pei'&Çio do ouallllide e de _ , depondedea.Oquepetondomoo'impodlrque._...."""inaduieober:tma de delpesas com enidacloa m6clicoa o dondtioo o
l..:.spà'i=npo lejam beneficieclas com 0110 ctiapoàivo. uma vez
que eata clecmçio. 10111 d!ivida. amplia o -.:ado pant o a - - viço&. snblxaindo _,...,. poiblicco !ti!lutmos. mm verdadeiro
subaldio a nm gmpo privilogiado de . . . _ . . Os p a meaais a estu ._....-que sejam de sqpno.sa6do ou de~
p~~~mmto - Dlo sio otriga&orj•mrn"' deztinedo. a IG'Yiços dê
proloçlo orea~J'<ll~Çio da sa!ldo -!aDio pam ~ aut&omoc como pua hOipitaiL SJo JB8I""""m que 1e assemelhem a
~mioo de ooguro,""" _ . , u!ilizocloa.
Por- Q1tro Jado. O quo DX Cltl:lrecc DO :momeDio ' & aDJbi..
golidade"""" o dUamo e a pdlica elo alUai Gov<zno. No discuno
_..seu modelo de &lado modomo ,..,._lr&do em S«Viçoo

"'P""'firoo. aos cidadios. como ccl!C!!Çio. sa!!do. jutiça. fazenda.

=-

diplomacia. Na pdlic:a. no ~ caso. ea1imula o
do oe1<r JXiva!1o ompt"OI&tiaJ. per meio do um ....,....o de mm:&·
do o ....mcia filcal. Se hi falta de """"""' pant oprimonr o ....,..
p6blico de aúcle. o qual devo oer ofm>cjclo à populaçio prioàa.
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riameD<e, de liCOldo can a Cooslituiçio, como se pode ainda reduzi-los, po< meio de iD<:entivos í!SCais que beneficiam._...,. pivadasdo-.
Soma-se a isso o ~ftSCU.te cooccito que essas euq:resas pos-suem junto 1 populaçio que, apenas :mcoae a elas como uma tábua de salvaçio IO$Ulwlle da tola! fal&>cia da gdlldc maioria das
instituições públicas setcriais.
Se se pode <XliiCOtdu com a retirada do Estado de timçiles
supédluas ou oio J"ÓIIÓU a elo e - l a s paa iiUciativa pivada,
oio "' pode ""''"' cootalOS ,.,. q>ais hl J:OSt1:içilos oxogcndas

aos seus dim.tos exc:hliDdo despesas :telati.vu a vúios tipos de
doellça e exigindo pnZDS dilaladoo de cm.cia.
O Cousx=o Nacicoal aprovou a Medida ProvislJda n• 284
no bojo de UID& immdaçi<> de medidu provis6rias que na cx:asiio
haviam sido eêtiudas pelo Poder Exoculivo. Fn pnticamonto imposslve! que se pudcss<o aprolimdar anilises e debates ..X.. dispositivos coastítucionais de modidas provis6rias ~ c
juridic:amentc complexas..
..
__
A Anü.isc posterior mais aüdadosa DO$ levou a ideotiflCII' a
inadequaçio do dispositivo que 011 p:«endcD>JS teVOg&L
Espommos CXXllar com o apoio doo ilnst= par!ami:Dtares
na aprovaçio deste Jrojdo de lei. pois IICIOctiwnoo que ...;., procedendo estaremos evitmdo privilégios c garantipelo a au

d-çio

de recursos t:ribuláios que devem ~er destiaados 1 melhoria do desempenho doo aorviços de aaáde de naJUreZ& púb~ que deles tan-

toca=em.

-

Sala das Sessees, em 9 de awço de 1995.- Senado< Pedro
Simon.

(À Comisrão de A&nmtos Econômicos - Tkcisiio
T....-va)

PROJETO DE LEI DO SENADO N"45,DE 1'!15
Dispõe oobn: aiiOIIIeaçio de Adldoa Culturois

junto is Rcp......,tações do Bruil no Esterior.
O Congl<sso Naciooal deereta:
Art. 1" As """''"ÇÕO'" de Adidos Olltmais jmto b Rep<osentações do Bmsil no Exlorior far•.wo eom obodi&lcia ao dis-

posto aa ~"I" do inciso m do art. S2 da Tbnú•içln Fedmd.
· Art. 2" Esta Lei entm em vigcr na data de SU& pablicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em. c::oo.1ário..
Jnsfjl(caçin
O art. 52 da Con<!imiçln Fedenl. que das <lOIIIpd&cias pdvativas do Secwlo Fodcml. po:v6, DO iDdso DI.. alfDea f. a
compel&lcia J'E'& ''aprovar peviamc:alc, por voto 10C310, após a
aiBWçõo pública, a csoolha de:_ .I) 1Í1DII= de onttos carp que a
lei deraminat''. Nas allneas ~ a a e slo moladas autaidldcs
cxmo DJaBislladoo, MiiUolros do TCU, ~de TOirit6rioo, presid<n"' e cfinor= do 1lana> Cenmd e Proamodc<-Ge:al
da Repu'blica. Já o inciso IV do mesmo ortigo c:oot<mpla a aprova.
ção da csoolha de d>efes de missaes c1ip1o!m1icos de C01ÓlCr permanente.

Entre estes dois incisos situa-se o caso da cscólha dos Adidos Cultutais, pois que sem semn chefes de miss15es diplomáticas,
são, pcx excelência. os ~tes da cullura nacioDal DO Exfc..
rior.

E nada representa melhor um povo que sua cultura. NcDhum aspecto 6 mais fun.da.mentalmeotc aul6ctoae. antêulic:o e
marca:ntc da aacion•kliadc que a ml:tura que identifica c irmana
sua gente.

A atividade c:ultund tem sido exercida. em .oossa diploma-

cia. por intelectuais notáveis. cano Odilo Costa FlD:to e Dllitos outros. O propio ltaDiaraty "'"<. em seus quadros, luminares' da
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nos:sa aJibn, como GuiJaarãcs Rosa e JCJS6 GuilbCJmC Mcrquior.
n:c.entemcn~e falecido. E pecessirio promover uma triagem. evitando-se a <losignaçio de pessoas inadequadas e que oio eslio A
altun. de seus antecessores. Pala evitar que isso oc:om.. pr:opomos
a prévia aprovaçio do Senado Fedcul. que tem a missio c:oastitucional de velar pela politica ex.,.....
- - Assim. ftmdemental que o Adido OJlluml de uma Naçio
soja lOaUIJido com ba5C em erithWs sólidos de ~vidade
da cultura nacioaai. desfrute de respeito e pmstígio mbw:al entre
seus coacVt.dios. em lmbito :naciooaL c teaba essa tepJ:e-o
...ntatividade avaliada pelos ro:presontantes do povo na C1mara
Alta.
Com..,.. aiglllll<DIDS. esperamos lll<l«<1" dos ilustres pa-

res a necessiàa acolhida a esta pcposiçio.
Sala das Sessões. 9 de DWÇO de 1995.- Semdor Pedro SiI.ÉGISIAÇÃO CTT/IDA
•

CONSTI:rUIÇÃO DA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AJI.. ~2. Compete pivatimeue aoseaado Fedmd:
I - proc:esoar e julpr o e o VJCO-I'!ooiden"' da
República nos crimes de respooaabilidadc e os Minislros de Estado DOS crimes da mesma oatureD oonexos oom.aqueles;
n - proc:esoar e julgar os Ministros do SUf<OIDO Tribunal
Fedetol. o Proc:ulado<-Ge:al da República e o Advogado-Gem da
União oos crimes de ..spoosabilidade;
m - aprovar pl'OYiamen"' po< Voto sec:t'OU>, após argoliçio
pública. • ...:olha de:
o) magistrados. nos casos estabeloc:idos nesta Cooslituiçln;
b) MiDisttos do Tribunal de Contas da Uniio indicados pelo
- d a República;
c) Gcvcmador e Tenitório;
d) presidente e direcores do banco c:enmd;
e) Prorutacla"-Ge:al da República;
I) 1ÍIDII=de onttos carpquealeide!crminat;
fV - aprovar ptcviamente, po< voto so=to, após argoliçio
cm sessio secreta. a escolha dos chefes de missio dipJomitica de
c:aDiter pérmaDenle;
V- autorizar opemções extemas de mtmeza fmanceira,. de
int=sse da União, dos Eswlos, do Distrito Fedetal, dos TOirit6rios e dos llluniclpioS;
~
VI- fixar. po< proposta do
República.limiles
globais paa o mon- da clvida oonsoliclada da União. dos Estados, do Distrito Fedmd e dos Muuiclpios;
vn - dispo< solxe limiles globais e coodiç"os pata .. opemções de a6cli!D extemo e iD!miO da União, dos Eslodos, do Distrilo Fcdmtl e dos Muniápios. de suas autarquias c demais
en<idades cootroladas pelo poder público fedezal;
dispor sobte limiles e <OJJ<Iições pant • """""'.... de
J!ll1'IDlia da União em operações de a6cli!D extcmo e interno;
IX- estabeloc:er Jimiles globais e eonctições pua o IDOU&Dte da divida mobiliiria dos Esudos, do Dislri!D Federal e dos Municlpios;
X - suspendcT a execução, no todo oo em pa11t. de lei decla!:3da inconstitucional por decisão defmitiva do Supremo Tnõu-

-da

vm -

naiFedmd;
XI -. aprovar, por maioria absoluta e por voto soc:reto. a
exonernçio, de oficio, do Proc:ulado<-Geral da RepúbHca antes do
técnino de ... mandalo;
XII_- elaborar~ regimeuto iotemo;
xm- dispo< solxe sua aganjzaçio. funcionamento, politica, criação. li:IDSformaçio cu extinção dos carp, empn:gcs e
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I8 - Preoidenre da Confaéx:ia Nacialal de& Bispos do
Bmsii-CNBB;
I9 - da Ordem doo MUDslros Ev. .licoo do

.funções de seus serviços e fixaçio da :respectiva l'e"''....-nçio CJb..
servados os poiimcllDS cstabclecidos ua lei de dimri= ot"ÇID>OI>tárias;
•
XIV- eleger membros do Comclho da Repollillca, 1100 le<mos do art. 89.
Págmfo único. Nos casos provistos aos inciJoo I o !L fim..
ciouari como Pt.sidoale o do SuptOmO Tn"buual Foclcal, limitando-se a coodcuaçio. que somouc ...t páa:ida por dois laços do
v01os do Senado Fodonl, à po1da do cargo, em iuabililaçio, por
oito IDOS, pua o osm:!cio de funçio p!blica, sompsojJlzoelas cfe.
mais SlliÇÕOS judiciais cabivois.

Bruil;

vn.

20- MmiRo da Fazaxlo;
2I- Mmis1ro do Plallejamcalo. OlçameDio;
22- Mmis1ro da AgDcullma. Refoaoa Apü;
23- MiaisllD da Edueaçio;
24- Mmis1roda Sldde;
2S- Mmis1ro doTillbolbo c da ~Social;
26- .soa.tmo Nlcicoolde Ci&x:ia c TeaJO!osia;
Zl- .soa.tmo Nlciallll de Meio Ambiede; •
28- .soa.tmo Nlciallll do lleoenvolvimoolo RcgioaaL
§ 'Z' Do ..Ceãdo oolcgiado podcdo porticipor, • C<liiVDo do
.... - . 00 doo pclidoo pcllliooo lcgalmomo
<OIIIÜUidoo ao Pais o dirlpteo oljdennçu pollticu do~
roNacioxW.
§ 3" Pocli:do aiDda ""ouvidos, • de ..,, IIICDibros,
t6c:aicoc • especialistas em mat&iu re]acjonw!u c:an .. fmalidaclca- CWogiado
AIL 3• A poliâca de cleoonvolvimez:loiiOcicaal. >:egicaalc

(À Corrtis.aD tk &~ - . .•• lkfo.aNacional- tkcúiio le1'mintJiiva)
.PROJETO DE LEI DO SENADO N" 46, DE 1ll!l5
"Cria o Coasdho Nadooal do Eatcadlmeato e
lleoeavolrimmto - CONADE e dá ollÚM pro'fldêacia&..

"" c:au 00 páDdpico da OCX>DIImica, Jll'>
movoado. c!jcrõniçJo da riqueza pmcmida. • mclboàa da quaüdado do vida da popdoçio • o rocial •
.,..,..,ico ecp•ilitgdo.
A1L 4• AI dilOIZimo lftçadu ledo apreRUac1as IIIOCÜID<o
PiaDO Nacion.ol de
Ilolalvolvim<ato, que
cmrinbado, poJo Govcmo FodeaL ao Ccusr=o ~ obaorVIIIdo-ao oc .......,. .....,. do çrovoçio do PiaDO PluriamJal.
Art:. so o Plaao NacD:W. do Pntezyijmmto c Deaeavolvi..
.,_, oi>om<á u P""diorjdadoa rosi<-is 0 ldaiu o indicari.
uf<XIIoodoo.....,...,. uilal1111a0c:uçlo.

p,-.

monto ~ ~ !"'lo Presídmlo da Repolbúca ol<lá •

lecanpostl~~·--da
-n~

.

CNI;

bazi;

~~..-•~

~-

2 - Prcside<l!e da ~ Nacioo.al do Com6ft:io dà ~-"-'~- Naciooal da ......... _ -

CNC; 3- Presidente

CNA;

seFn·

~-•..-........ "-~--·da •-=_;~-

~........-

.._.....

'4- PmideD1e da FodcDoçio Nacioaai dos Banooo- Fdu-

5 - Prosidomo Nacioua1 da Associaçio dos DiiigeDtes de
VODdas do IIDsi]- AOVB;
·
. 6- Prosidomc da Olgoninçio dao ~ Bn1i1oiJu
- OCB;

7- Prcsidcnlc do Pms.....,.o Nlciallll elas Bases llmplosariais- PNBE;
8- Pn:sidonlo da AssociaÇão Bmsilcim da Iodóstria do 1\Uquinas- ABIMAQ;
•
•
.
9 -PresidemedaCcntral Uoica dosTnbelh""oru-cur;
10- Prcsidcnlc da c..u..J Goml dos Tmbollwlcoos- CGT;
II- Prcsidcnlc da Fol;a Sindico!- FS;
I2-Pt.sidonlc daConfodosoçioNicialllldos Tnbollado"''na Agricullura- CONTAG;
13- Pt.sidonlc da Coofcdaaçio Nacion.ol elas A '"Ocioçi!os
do Mcndom;- CONAM;
I4 - Presidente da 0n1cm dos Advogodos do 11Dsi1 OAB;
15 - Prcside<lle da Associaçlo Bmsilcim do 1mpreosa ABI;
I 6 - - d& Fcdouçio Nacicaal doS Servidores Pliblicos- FNSP:

17- Pt.sidonlc da Confodosoçio Bmsilcim do Apooonlados
e Pens:ioaisl:as.
•

·

.

a ....

AIL6"Nop:uomüimode-diuapóoa~-

çio doata lei, o Comollo Nlciallll do Fntoncti.._., ciJosenvolvi..
.,_, fad elabcnr o aprová a rognlamentaçio do

fi~mentodoaloColegiado

AIL 7"Estalei...,. anvis«Dtda.tada.mapubBcaçio.
<liopnoiçOes ""~Jwsff' iNaçio bnsi1ciza tom 10 clobotido CXliiS1I!lteiDe DOS llti-

Art..8" RovOflllll>-so

A

IDOS IDOS, DI" busca

11

do mn oaminho que cmduza ao desenvolvi-

moalo comjusâça aociaL ADioo, liolava-ao om "poeto rocial", hoje
piOCUD....Je defiair um "eu• rlin No nacicaal" cu "COitleaiO - -

c:ioud''. Qualquer doloo, pcrim. ..,.,., poclcD ter &ato so Jll'>
mover o cliiJoao, acolbor o abDgar u upiraç&:s do povo
lxuiloim. NostoiOillido, há quo se <:eaJti1uir mna rerma do dobolOs o decisões, i luz da Comlituiçlo Fodoal, quo soja iDovador o
demo • i"ko·
Per l" . 'Çi' do dispooso DO lll. I74 c - § I•, da
Comri••içlo FodeaL que inlesn o Titulo VB- Da OrdemF.ca>6JlÜCac Social,oEstadotoma jnmmbb!Cia de promover- Um>6s
de piaDO& e clin<rizeiiiiiCÍcalil,lovmdo cm CCIIIa 11 pon;adaDda.
dei rosi<-is o 1C1DtWs - o dosalVolvUuoaro oquilibndo, oserCODdo u fuuçiles do aseute pomotar c iocl!tor de iDdkalivoa poro
o Ido< privado.
•
''Art. I74. Caao 18<U0 - v o o ftOguilldor d& llividado
«Xll>lmica, o Estado am:eú, ua fOIDII da lei, as fuuçiles do fisca.
liDçio. iDceutivo e plmrjamerlo,.-seDdo este clrtmni"'nte pua o
Ido< piblico o illdicalivo poro o Ido< privado.
§ I" A lei 0111beloc:ed u clin<rizel o bosos doplmejomenJo
c deatGvolvimoalo Dlcioaal oquilibndo, o qual iDo:o<poum o compolihilizortoap!aaoomciooaisoscgioiWsdecleoonvoiYimemo.".
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Ocoae que o Plano Nacional de Entmdimemo e Desenvolvi.meii1o, embora a caiBO do Estado, deverá ser resultado de uma
sólida articulação eJJ1te. este. o Sdoc Privado e a Sociedade cn ge.
tal. com participa.çio direta c decisiva de seus pincipais repre--seota.nles, legitimaodo, deste modo, a paticip&çio dt. sociedade e
do povo brasileiro oa dcfmiçi.o dos seus destinm.
O Plano Naciooal de EmmcJimenro c Deseovolvimento ~ o
ponto de partida e de referência de qualquer outra etapa dccis6ria
que. attavés da fonwt.ção das ditotrizes globais e do plmo de desenvolvimento econômico e sociallll11t'C"dem e subcxdinam. com
principio< fundmtenrais. o PiaDo Pluri.uwal. u Dimrlzes Orçamentárias e o Orçamcuto anual de que trata o arL 16S da Coastiruiçio FederaL

Para

~or

clareza. ressalte-se que o PiaDo P1uriaDuaJ. a
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zação. e incentivo e palDejl..mmto sendo este cJetemrinante pm. o·
setor píblico e iodic:ativo pca o sdol' pivldo.
§ 1• A lei estobele=i as ctimrizos e bucs doplmojameDID
do desenvolvimeniO lllcioaal equilibndo, o qual ÍD<XllpOdli e

compafihiJmmiosplmcsDICic:misemgioDaisdedeaemol.riwtdo.
§ 2" A lei &pOiani e e<~iuulm o c:oopetllivismo e '"'fcmnas de assoc:iativi:smo.
. § 3• O ~ favo.eced a orpni•açJo d& ativid&de primpeua em cooperallVas. levando em oonta a proteçio do meio ambie,.. e • pro<oçJo ec:oo6mica-social dos gii1ÜDpeÍXUL
§ 4° As coopealivas a qoe se n:fre o pcdpfo aulcDcr to-do prioridade DI autonwtinçio ou co
'o lEI pelqUÍI& e 1&vm:f. dos """"""" e jllzidu de miDerais guimpolveú, DU m.s
Ol>de .,..j&m al!!mdo, e
f!Udas de ac:a-do oom o art. 21
XXV na fonna d& lei
(À C«aUsiio de CoiUiimiçiio. J~ • Cidadania lJocUiiq T - )

-ela&

LOO e o Orçamento mpreseo.tam os ObjcUvos e metas di Administração Pública. como forma de perseguir e alcançar as ~s
globais e o plano de desenvolvimento ecooômico e ~que rq>:resentam as pndes dim:rizes, objetivos e J:J:Xt.U finais como aspiPROJETO DE LEI DO SENADO N•47,DE 1!195
~açio da sociedade global
Para isso, nada mais justo que a Sociedade paticipe na elalmtitul o Prbdo m,-. Ga!Jauiesdoboi3Çio das dlmrizes e piaDos JW:io<Ws. de fo<ma efetiv& e - Dcmocráti<G
tamente representada. esped•fmentc pelos ~.
O~N&cioaoldee.o!E
empresários, ~f..,iO<Ws libetais. =viclaes pllblic:os e govemo.
Art. 1° É illstiluldo
Ulysoeo GuiDwieo d o Uma vez elaborados as diretrizes e pJanaç n•cinnlis, ocstas coocfi..
ou jmlctica. que
ções. o Poder Ex«:~~~vo já OOlllaria eom o ...poldo d& populaçio, De~.~ & aglliCilra
ao encaminM.Ios à aprovação do Congresso Naciooal, uma vez I!WS C:OI!Uibuir po!ll & c:ausa da coasolid&çfo d& dcmoc:ncia, 110
·
·
que espelharia o """ilado das aspirações de fod& & sociod•dc, pela Pais.
Art. ~o Nmio sed coafcrido, am•Jmmte. tbante as ce-OX!""SSÕO dos segmentos &fi ~.É opo<biDO s&Ümtar
rimlloias de homenagem. Ulysses <Juimoiies ...... p<eSIIda pelo
que a como~ deste modelo puticipld.ivo fad. apri:monr 0
Coagresso Nociol!al, em Sesdo SoleDe c:aVunJ& du duu eu..
processo democritico que o País qmu poccoosttuir.
•
O sistema ifófi} em que uma pesso1. ou um grupo de pessou p«ocasiio do aniversúio de seu nascimento (6 dec:utubro)
.
Art. 3" A ~caçio de cmdid- l J:ll""'DIçio podcd oor
determinam~ diretrizes e piaDos nacicllllis, sem cmstilti. ou parti- •
~!""'qualquer cidadio'"' - d e cidldiol. vedodo o pallt!CIci~ efeliva da popul>ção cliretam<nle inleressada, catameDie
Dão é o mode1o co=ro. Sem <lívida ruído ai • oriJlODI do snnc1c IIlO' dircto de qua!qu.. orp!Ú?!çi<> (pessoa jufdica), devendo ...
=i""odo i Mesa Din:lc:n do CaJgmso NociaJal. at6 31 de
parte das amais. dificuldades govemameutüs, podeDdo promov~
ainda. g=dcs disto.ções esuuoum. e maiores pa;juizos "" Pais. agosro.
-,\rt. 4• As indicações SOiio apoociadas per Comisslo Mista
Não será. ~ simplesmente, o ~ jogo das fcxças de um
motrado altamente oligopoüzado que fuá incaponr miibões de canposta por 2 _...,_..do Poder Exeallivo, iDdicados pelo
bowens e mídheres. em estado de miséria absoluta. nos beneftcios P=idcnle d& Repllblico; 2 _...,_..do Poder 1Ddicimo iodicadoo pelo Presicleote do Sl!premo ToDomal Fedcal; I _.,.
do deseovolvimeõ.to e do~ social.
Faz-se necessário llldcfinir os IUDIOS do desenvolvimento - · dà Cimamdós Depuladoo. iDdie&do pelo ... - .
do Pais. de tal fetma que o aescimeniO OC<lll&nico sejà c:apu de e I _....,_doSel!ado FedOmL indicado
§ t• A Comisslo Mista sed ];II<Sidid& pelo Pmsidcl!te d&
produzir menores desigu.aldades sociais e incorponr. ao :mezcado.
Cimaz1 dos Depotados.
.
as populações hoje awgiualizadas. i'al3 tanlo, um _ . glo§
~A Canissio se ftiJDili. am•elmente, ÕJDrlte o ~ de
i ~desenvolvimento deverá. JMOttSsarAmmte. ser definido pela
· 'P~ ~iedade ~eira que. dirctamente atiDgida. sempre rea- ~-"""'o 6m indicado 110 ~devendo-·
as •ndJcações, Ir&. sobrou quais emi1iJi..., - e vcco.
_,e posiUva ou negativamente. ~
.
- Ar.t. SOAs a& jndjcações sele "mndu Ilda JDbmetidu 10
Enfrelllar. com profim<fidade, a nec:essidadO de um Plano
a Sesslo SokDe de que
Nacional de Descnvolvimenlo; com diretrizes ttaçadas a partir da P1enirlo do Coos=so NociaJal. mude expressa diretamcnte pela sociedade passou a ser uma ...... o .... 2"."""' doc:isio sobro. premiaçio.
Art.
6°
O
Premio
sed.
atn"bddo
em
diDheiiO
e seu valoreorcc:ndição de sobrevivência e ~ de uma Nação mais digna
""''"speadet"""dedrá à """"du impadDcios ~- a O.oi% do Ore JUSU.
Neste ·sentido, o projeto ora
tem o Objetivo de al- çamemo OI!WII de cada uma du C&su do Coogresso Nacioaal.
Art. .,. Nio podczio porticipar d& ""'miaçio mem1roc do
cançar as aspirações pop~lams em favor de uma. sociedade póspeCoagresso Nociooa!DO exm:ício do mandalo eletivo. bem usim
r.a.justa e democrática:.
: • Pode= Exea16vo eiudicürlo lilulmeode - . d e
Sala das Sessões, 9 de z=ço de 1995. - Senado< Pedro memllroodos
MiiJjsJro.
.
•
Si moo.
..
Jmt!flc:açM
LEGISUÇÃO CITÁiiA
O Prfmio Ulysses c:luimodes do Dem<xrálioo viu
•
CONSTIIUIÇÃO DA
homenagear o grande estadista cuja. morte foi tio laJD1111t;d; pelol
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
_ cidadãos deste Pais e ... de"'- pai-. Com .... ~
Art...:-174. Como ageotc ooc:aativo e regulador da atividade contempladas aquelas pessou- fisica ou jDídicu- que.. a exemeconômica., o estado"exetcer.i na forma da lei as funções de rJSCàn.

o-

-llsie&

pelo--
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pio de seu pa11:m0, teDha, contriOOído decisivamente para a causa
da o-xncia_ DO Brasil
Referido PrEmio <X>O<Odido. 81111almentc. JXI< ocasião
de Sessão Solene CCIDjunta das duas Casas do Coogresso Naciona_l
em homenagem a Ulysses Guimaries. no aa.iversúiO do seu nascimento. recaindo a escolha do agmciado sobre lista ttíptice selcciooada """" os ca!ldidatos inscritos, elaborada po< Comissão Mista
cuja CODJIIOSÍçio agrega ~s dos TI& Poderes da Ulliio
indicados pelos teSpe<tivos titulares desses Poderes. sob a p!CSidEncia do Presidente da Cáma!a dos Dep~tadoo. Casa oode UI}'>·
ses Ouimarics militou per mais de 40 anos. eleito que foi para seu
primeiro !DIDdato de Depulado Fedetal, em 1950.
·A fim de iDcentivar oo pnbadoo:s a datem cominuidade
aos ttabtlhos dcseuvolvidos e permitir que o façam sem desgaste
do polrimlloio p!Óp<ÍO. o p16mío será .cooccdido em diDbeiro. ga:tllltido ...., na jlle\'isio O<ÇaiilOil!Íria l!lllal das ~ Casas do
Coug=so Nacioua~ em valo< comspoudente a 0.01'/ó .das dota·
ções uuis de cada. uma delas. O IDOillaJlfe. i.pcx]X'CSSivo em ter-

mos tdativos mas de gEaDdc expu* em valores absolutos,
cett!ITJICdc SClVirá de incentivo aos potenciais amdidatoo, constituindo. desre modo. fator de cmulaçio de importallles iniciativas
na Éea do desenvolvimento c coosolidaçio da democracia em
IIOSSO Pafs.
Contando com a decisiva colaboração dos SCI!h~ Membros das duas Casa Legislativas pano apetfeiçm...,toda presente proposição. espero merecer o necessário apoio à sua Çrovaçio.
Saladas Sessões. 9deJDaiÇOde 1995."-Seoada-PedroS~
IDOIL

MMçodel995

Em documento da Feder.ição Nadaoal dos Trabalbadoo:s
em Transportes Aéreos. subscrito pelo seu Piesideme, Sr. Süvio
Mimo c pelo seu VJ.CC-Ptesideote. Comandante Aloysio Ribeiro.
além da miDuciosa e coavincenle abordagem dos: aspectos t6cuicos, declara-se cpe a incapacitação do piloto é um falO c:oncmo e
que imímcros acidentes, como abalroameoto em úeas terminais de
aeroportos. ac:ooteé:eram por causa da inlcosidade de ~fas acumuladas JXI<UID s6 piloto.

En<,latto diversos acidentes com aeronaves com. um só piloto sio eDUIDelados, muitos outros casos são registr.ldos em que
um segundo piloto assume o comaDdo da aeronave e oooclui as
opemçi5es sem causar qualquer tipo de dano.
Têm sido inúmeros os casos de aeronaves de um s6 motor
que oomcguinm realizar, com êxito, pousos forçados porque voavam durante o dia e cm çcmdições favoráveis de tempo. Por outto
lado, há vãrios tegislros de casos- alguns. no pnlprio BrasH- envolvendo aeroaaves com dezenas de passageiros, que só não n:sult.aram em sinistro pc:n:que o segundo piloto completou o \·ôo.
No tnnspotte ~ e:gular, isto é, nas linhas aéreas internacioaais, domésticas e regionais, as tJiPUlições são constituídas,
por. pelo IDCJlOS, dois pilotos. O mesmo acontece com as aeronaves gntlri~ que ope:am. no ttansporte não-~egular (táxi aé:n:o), confonne exigência do Departamento da A viaçio Civil.
atrn.v6s de DDIIIll. intema, a IAC 3.237, de março de 1978, ora
subslilu!da pela IAC :l-206. de 29-2-85.
que este Projeto de Lei propugna é que os. mesmos critérios,. pelas razões expostas e diante dos exemplos concretos, sejam
estendidos 115 aeronave-; da dencminada Aviação Geral (de ·serviços Akcos Esp-ci•fuedos:; Serviços Administrativos; Serviços
pua Indústria e Coméxcio etc.). oom a pmsença. de dois pilotos. iadepend<JIIe de tais aerooaves cfispotem ou não de ""piloto automá-

·o

PROJETO D~ LEI DO SENADO N• 48, DE 1!195
Estabelerr normas para vôo por instl'umentos · tico", uma vez que- oomo ~dito, na_citada exposição de motivos.
aa a'riação ciTil c dá outras providências.
·
~ ~m~ita propriedade: O piloto automático não vê, Dão ouve, não
O Cous=so N . aoai decreia:
fala; sommdo não pensa nem decide. Fmalmentc. . , caso de
o Na
· ~ · iL
mui .
II10l1e 00 iDcapacitação do comandan<c: (problemas cudíol6gicos.
l

_Art. .
a v~ CIV somente aeronaves
timOtotas
podomo=lizarvôopormsllUmelllos (IFR)e nommo.
Ait. Z' As trip1~ das urooaves ~A viação G=l certificadas pua vôos por mstrumc:D.tos e notumos serio baslCaDlellte,
ca:istituídas dois <Z? pilotos: ~e co-piloto.
• ~

:e

Art. 3 ~la ~ entra em V~ot na data de sua ~blicação,
teVogadas.as disposições em coalrário.

Jnst!l!ceção
A segmança dos vôos é t=a de pemw>ente pooocupaçio
de todos os ...,... da sociedade •
o qual o Coas=w Nacioaallcm. sido chamado a pmmnciar-se com freqüêacia. com vista ao seu aperfeiçoamento.
Em 1985, por ocasiio da ''Semana da Asa", todos os Partidos 1ocebmm fundammlada exposíçio de motivos da Coo.fe<fera.
çio NacioDal dos Trabolhadores au Tra11sportos Marltimos.
Aéleos e Fhlviais., cm que, •~E" da enumeraçio de falhas que t.&n
oc:asiooado os acidentes, sio apoatadas medidas da mais variada
oatuteza. 1"11" recmção dos seus riscos.
As propostas. somando c:o.u de oitenta iten~. iain desde as
de c:aritc< imedialo, depeudendo de provid&lcias IDCilllll<.1lle admi·
nistmtivas e de fiscali'l1tçiio mais rigorosa. h de competência do
Poder Legislativo.
Dettre outros óbices ao bom desempeDho e l segunmça dos
vôos, podemos destacar. a pennissibilidadc· para que aeronaves
IJlOflOOIOtoras voem sob cmdições mcremo16gicas: adversas ou em
vôo nolllmo, a não obrigatoriedade de tripulação canpleta (de
dois piloloo). e o risco de mc.pacitaçio do piloto. po< proble= de
saúde.
-

som

intoxicições etc.). o ''piloto automático'' não o substituirá''.
êomo OIBU""""" liDai. ci1ando faro ocoaido em . ~-91
quando f'llbou ilma das IUibinas do modema tnrbo-bélice llulfalo:
de fabricação cmadeose mas graças 1 segunda blrbina em funcioJl.IIDlC%ltO•• .(oi ~vel .l ~ atingir o aeroporto de Manaus,

com o que se evitou IPais um acideme fataL
Sala <Ias Sessões. 9 de JDaiÇO de 1995.- Senado< Pedro S~
moa.
··
(À c-us.ão de &rviçDs de lnfm·Esti"Ulura- De·
ci3ão TenninaliwL)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 49 DE 1!195
Dá nova redação ao art. 23 da Lei u• 8.031, de
12 de abril de 1990, que eriou o Programa Nacional
de Dacslallzllção.
O Co11s=w Naciaoal decreta:
Art.I"Oli!L23daLein"8.031.de IZdeabrilde 1990. que
criou o Programa Na.cioual de Desestàtização, passa a vigow com
a seguiDte tedação:
·
"Art. 23 Serão respoosabilízados pessoalmeme por eventuais ações ou omissõe& que impeçam ou ptejldiquem o curso dos
processos de alienação previstos Desta lei:
I - os adminisllad<ns das._.... iDcluidas DO ProgllllDa
Nacional de Descst•tizaçio c os das :iD.stib.Jições detentoras das
ações dessas emp=as;
II - os administcui('!l'e$. da instituição Gestor do Fundo Naciaoal de Desestatizaçio;

Março de !995
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m- c. membrol da Comisdo Dimon. do Fundo NacioDal
de DeoosUtiDçio;
IV- os scsm,.,.ri<OOol!m..
,. d& AclmiDistioçio Fcdonl Dil<!a de que
depeDda o amo dalproc:ouoc de •limoçi<>
· ··
§ J•JÍ d& exclusiva respoasabiJidad dai •dmjnjshwlores
das iucluldas 110 i'logJama Nocicaa1 de DooesfaiÍZIÇIO o
r. m · • •to, em tempO bibi1. duillfoanaçi5cs oobre u toSpeclivu eqnau.. DI =nfriu l imlrUÇio doi p::ooeao1 do aliemçio.
§ "J: Ao. mcJDbrol da CominJo Dirdola. A01 tdmin;sttedo;... o~ ..r..idoo -te artigo 6 vedado odqumr, pcx li "'
iDimpoola- açijoo ... objoloo de i'logJama Nocioaal de
D reriztçlo, bem assim., putic:ipu' da edmjnjstnçlo dt CJDP"''&
- d o _ . . . , do olicooçi<>-caa ...toçi<>pr 10 (doz) IIIOOC>OIIIAI<Iood&dáa em que ICaWta·

-.loi,-

mm.dlquele:l carp."
Art. 2" !!&ta lei OdD em vigcx aa dala de soa p~blicaçlo.

Art.3°RevopDHOuclitpooiç&<<m--. .

Jn:tl"

I'

A Modida Pmvis6<ia n• 155, do 1990, ~ 110 Lei n•
8.031, do 12 do a1xü do 1990. DOS tmDOI do l'mjeto do lei do
Coovmlo n• 40, do 1990-CN. vedava. em ..., ut. SO, § 6", mombrol d&Cmrinio Dimora ou demlis - - - . .
c:mdoçio d o s - do olicooçi<> lliquiEir, pcx li"" pcx iotcrpool&- açi5oo aJ beoo obpoo do PlogJama Nacioaa1 do Do-

_,inçfo,
O PlojotD do Lei
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m- co membtoo d& ComWão Dim<n do Fundo Naciou&l
do O....ta!izaçio;
IV - os serviclcaes d& Adminis1raçio Fcdonl direla, do que
dcpeDda O aDO dos processos de aljentçio
Padpfo llnico. Seri do respoasabiliclodo exclusiva dos addas iDchúdu 110 i'logJama Nacioaal de
Desett•tinçlo o fcmea iruento. em l:cq)O h6bil. das infocnações
soll<e u respoc:tivas _.,necessárias i. iDstmçio dos Jl"'CCS'·
SOl de a!ieneçln
(À Comissãt'J de As.nmlo.t Econômicos -lkeisão
T~)

PROJETO DE LEI DO SENADO N"SO,DE 199.5
Dllpõe oobro a DOJD<açio doa Repramllmtcs
Oldais do Pois cm Orpnismos IDtemaàoaals do earil<rollclal.
O Congmso Nacicml. com fimd•'""D"' no disposto 110 IIi,_r do Íllci50 m do ut. S2 d& ConsliiUiçlo Fcdonl, doc:ma:
Art. 1• S«á çrovada proviamontc. pelo 8oiJildo Fcdonl,
pcx váo sôcmo, op6o ugWçio plblica, a escolha dos Rqxe.......... OficWs do Pa!s em OtgauisiOOS- do corite< oficial.
§ 1• s...á pcmlitida a IOCClll<llçio dossos R_....,.es.
§ 2" o mandolo do~ podcd - intmompido
pcxdooislo d& msio<ia abrolula dos membtoo do SoiiOdo FedoDI.
Art. 2" O Pndor Executivo regnl.....,tari os1a lei no pnzo
do 120 (OOJt!o o vmte) dias op6s sna p~bti<:açio, opol1Uoidado em
que doveri o1occar oc 0Q11D1iszD0o iDieaJOC·ionli• pcll cujos fimçõos do RqnloDWtleJ,. aplicam estas dispooiçlles.
Art.3"1!&ta leiomaem vigcxns d&lado sua plblicaçio.
Art. 4" Revogam-ao as dioposiçõoo c m - - .

do ConYmdo oit!pliaJ a vedoçlo caabolocid& ,. modida p;ovil6da, cstondonclo-a aos ''m:mbroo o s6cios
inckúdu 110 PtogmDa Nocioaal do DexlfaiÍZIÇIO,
""'"~o pomtfcJ 11111 o oojpmdo pi', confoano o disposto
om - § if' do ut.
llove4o roau11ar o tmbolbo do """"" d&
matma. o - ox-Bopolado'Man:elo Cooleiro, cnjo""""""' foi
acolhido pelo Coapouo Nociooal
·
As diopooiçlloo do projoiO do """""""' foam veladas sob a
Ju•caçio
alepçlo de ~ impdiriam aos aCion"'u miDcrilmo& de cpiJ..
As~ do Pais em CÇIJ!iS!!IO$ intemaoionais se
quO< cloque1u - · incmivo aos ...,. ""''""pdos. a&pritir 1'0Vesii;!D d& maio< impottfncia. J?Ol'IIWdD ccnsJiiUom asaçi!ooqnooeéamofmocidasavend&.
Uma Y<Z manâdo o"""' pelo~ Nacional, criooHo avatiÇ&doo d& voutado e das aspãoçaes nacioiWs juDio a entidades
um vbo DO.;.tcrx.IO da lei cn. em vigor. pea...-mdo que mesmo os iDcumbidas de· promover a O"Wll!iljaçlo de interesses nem seJJJJre

das_.

s•.

II!OiDix<lo d& comialo respcmivel pela """"'"noçi<, IUpOlVislo.
fi..,.linçio e exocnçio do PtogmDa Noci<ml de D
alinçio
PJd 11 !m adquiJ!r u açae. o bens duempeas a..,. eJicqede•
·O ol!jdivo do projeto que coa "P""""*""'~ 6 o do IUprir a
Iacnna da lei em tefMucla, do maneira a aii:Dder alo J6 o prdal-

Pndor Executivo oo oc1ilar a medida pmris6ria. como
taml!&nainrmçfodosS... ~ lpiUidod& oprovaçlodo
Projolo do Lei do C<Dvenioqno lhe dou oágem.
Sola das Sea15eo. 9 de milço do I"-S.- S<md<r Palro SI-

dido pelo

lEGISlAÇÃO aTADA
LEI N" 8.031, DB 12 DB ABRIL DE 1990

......,._

"""""'tica

S2 da c..ta Magna.

Eate rilo do escolha ~

o--

múinJo do

Pats em cada um dos organismos iiJtmJacimais de cpe o Brasil

; .,e

Cria o ,_,___ NadonoJ.de D.,....,.ottlzlaçi-0,
dá -prooldâldas

-1

coincidonteoo,DilÍDISvc=, n'ric!unct<econlli......_ Representar
circul!stlncias, signilica. portaD!O, expessar o
J?C'ISID""l'o nacicml da foana mais fiel passive~ o que se obl6m
d& replOSODiaÇio
Como é inviávelsulmct<roo nomes do !ais
eiCOiha pielúcitúia de toda a Naçio. a fama mais cmsentinet
de obter a~ dosmosmoc, do acado com os dilames cousrjtnrimai• ~. DO$ parece. fa7A..lo medimle oprovaçlo do
SoiiOdo Fcdonl, na fOIID& P"'vis!a na a1iDea r do Íllci50 m do art.

a Naçio, nessas

&ça parte, como bancos e aJ!&!cias do~ de fomcDo in............,, e ou110S. do tipo BID, BIRD, OMS, OIC, OIT, pora
oxompli6car.
As "'""'"'çõos do~ bnsi1eiros jom!O • cxpnisJDOI UJremNicm•i• t&n sido objcto de muita oonlroV&:sia, em espoc:W na víg&cia do lllUal Govemo. Algumas dessas osoolhas
puoccm se =paldar !!lODOS na canper&!eia do indicado pcll o
oserclcio do cargo que na ..m-Io e na fidelidado pessoal ao a.c..
fe d& Naçio. Assim foi em relaçio 1s ,....,..ç~~os doo Adidos O.llmais em Paris, Lisbca. Bueuos Aires e Sio Fm!cisco (EUA) que
nio repe:mitinm bem. taDta inteuwnente CJiaiXo DOS púses. que
os n:cebetam e. agom. se eDCODlia mb judke ccutesbdas que foram, em sua legalidade, pelo TnõwW do CanJas da UDL!o.

208

ANAIS DO SENADO FEDERAL

xm- dispor som "~~> orpnizoçio, fimciocamemo, poli-

O episódio =me da iDdicação do ex-Mioisuo da Infi:a-Estrutuza Joio San11Da pua ~ o Bmsil jmlo ao Bmc:o
Mumlill (BIRD) se imem noo """"""a:it&ioo de coorempl.or amigos pessoais com DOUICOÇÕCS pua CUBOS que exigem c:ril6rios ,.,_

""" pcnooaljslas- A ""'Ç'o da ooc:iedodc a essa oilúma iDWcaçio
impediu que ela se comumassc e. desCe modo. cp!C a Naçlo .se fr
zosso tqXeSeD~U,jm!D a um orpniomo da importJDCia do BIRD,
por pessoas cuja atuaçio DO <lavemo t<mligaçlo com fatos objotos de iuvestipçio de duas CPfs em •ryfamenfo DO Cc:mpsso Naciooal, olEm da CPI do PC" Farias, cujas oonclnsl!es podem Jc..r
ao !JnpcKbmcnt do l'tooõleutt da R<J:'fblica0 projelo de lei que teJ>bo a hcma de mbmel«l"c!ehõaaçio do Coqtoao Nacioaal visa dar, ao JXOCOIIO do escolba deaco
J"'P""'*"''"IN, o nec:ess'rio msplldo do Podet' Lcgülalivo 1qDelea
cuja inozmbo!ncit 6 tDduzir a vaUade nacicaal judo 101 orguüs-

cia. criaçio. 1Dmfoanaçio ou exlinçio dos cargos. empregos e
fimções de seus serviços e finçlo da 10SpcCiiva n:mmenção. ob~ estabelecidoo na lei de dirctrizes orça-

sezv&Ddos oo
III<Diirias;

XIV- eleger membros do Comelho da República. DOS ter-

mos do ali. 89, vn.

LEGISLAÇÃO aTADA

n.

Padgmfo áDico. Nos casos pmoisiDs aos incisos I e fuociooalá como Pl<sidcmc o do SuJl=DO Tnõuoal Fedeu~. limitanclo-JO • oondenaçio que IOIIICIOe proferida por dois le!ços
dos VOI<lc do Scaado Fedeal.l petda do cargo. com inabilitaçio.
por oito...,., pua o cx=lcio de fimçlo pública. sem pn:julw das
demais SIIIÇiles judiciais c:oblveis.

(À Cornútiio de Relafõ<s Elaerioi'U • Defo.oa Nacional -DecUiio r . - )

mos .intemaci.ooais.
Sala das Sessões, 9 de muço de 1995. - SeJwlor Palro
Simon.

Março de 1995

O

5!L PRESIDENTE (TeoiDIIio Vilela Filho)- Os projo-

too lidoo; sedo p1blic:ados e despchodos às <CJIIIÍZÕCS """i""""'.,
So1re a mesa. projeloo que saio lidoo; pelo Sr. 1• Sc=r.lrio
cmeaerácio, Sr.Jdfenon Peres.
Slo 1.ic:b os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'26,DE 1.995
Altera a ndaçio do lndoo I do art.. 338 do Regimcato Inluao0 SeDado Fedenl =olve:
Art. J• O inciso I do ali. 338 do Resimento lntcmo do Senado Fedeu~- a visoarcom • seguioto rcdaçio:
·

Art.S2. ~ plivativ......., aoScaadoFcxlc.ü
I - JrOO!SSU e _;.Jgu o Presideate e o V~Ce-Pluidenle da
R.epóblica DOS crimes de respomahilicJede c OS MiDiJtrol de estado
nos crimes da mesma DalUlmZ CCilCXos com aquelest
n - procossar c julgar oo MiDisiiOs do SuJ:nmo Tribunal
Fedeu~. o Procundo.--Gcnl da RepúbliCa c Ó Advogado-(lcml da
Uniio oos crimes de lOS)XlDSObilidade;
aprovar~ po< vo1o
após IQ!Oiçio
pública•• escolha de:
.
"Art. 338.----:---:::
a) magisU:adoo.""" caaoo ..,.bclecidcn DOSia Coastituição;
I- No caso do att. 336 a.. pela maioria dos membros do SeDado. ..
b) MiDisiiOs do Tribum.l de Comas da Ulliio indicados pelo ·
P=idettc da República;
Art. '1:' &la Resoluçio Cidra em vigo< na data de sua plblic)Govcmado<de Tmitáio;caçio.
d) presidccte. direlo= do Baooo Cemml;
Art. 3° Revogam-se as c!isposiçi'r$ em C<lllldrlo.
e) Procumdcc-Gcnl da República;
Ju•lftceção
f) titul:i=s de outros cargos que alei defnminu:;
0.&11. 336 all>la do~ demg&Jcia pamto21éria
.~IV - &JXOVar previa:meute. por voto aecmo. ap6s aqp~içio
cm ....ao .....~ a =Iba dos cbcfes de missio cfiplomltic:a de que euvolva pcriao pua • ""l''""DÇ3 naciaaal ou de providêucia

m-

soemo.

caráterpermoD<Ille;
v- autorizar opc:raçõés: cxtemas de DltllleZI. rmll'O"'ÜÜ, de

interuse-da UDiio, dos estadoo, do Disttilo FedeDI, dos Teaitórios e dos Municfpios;
VI- fixar. por proposta do Pl<sidcmc da R<J:'fbHca.limitcs
globais pua o JD<:UiaDIC da divida moso!idada da Uniio, dos &lados, do Distrito Fcdc<llc dos Munic:ipia;;
vn -dispor sobà: limi1os globais c aniiçõc< pua as openções de a6di!o extcmo e inlm!O da I'Diio, dos Esudoo. do Distrito Fedeml e dos Maniápi01:. cl ruas llltlnJU.ias e demais
entidades 0011troladas pelo poder r ·"' fedezal;
vni- dispor somlimít•
:oodlçlles pua. CO!ICCSSio do
ganmtia da UDião cm opcmç& • a6di!o cxtcmo e inr.mo;
IX- estabelecer limít• _.Jobais e coocfições pua o !D<ldan·
te da dívida mobiliária dos :::stac1os. do Distrito Fedenl e dos Mu-

Dic:ípios;

--

-

.

-

X - suspender a exec:uçio. no todo ou em pcte. de lei do..
clazoda in•
•·l>cÍOIIa! por dec:isio dcl"IIIÍIÍVa do SuJl=DO Tribunal.FMe ..
XI - aprovar. por maioria absoluta e por voto :sccmo, a
.nção. de oficio. do P~ da República antes do
üno de seu maudalo;
XII- e' Lbomr_seu ~gimento interno;

pua ateDder a cal•rnidtde. pJblica.
Dada. Ideviucia da paoissa. 6 de IDeio COilVCDÍellte que o
SeDado Fedea.l ae tnp<"'nbilize pela decisio, atmvés da maioria
dos ..... JDelllbros, J%titaudo do clmJio focbado dos lldc= • P=·
rogoôvadocisáia o amferindomoi«poderponicipolivoaoP!amio.
Sala das Sess6es. 9 de lll&lÇO de 1995.-Sarado< Ney Suas-

SODa.

PROJETODERESOLUÇÃON"Z7,DE199S
Retop •ladsos IV e V do art. 293 do RegiOielllolntemo.
O SeDado Fedenl =olve:
Art. 1" Ficam revogados os incisos IV e V do ali. 293 do
Regimento lntcmo do Senado Fede<al.
Att. 2,0 Esta Resolução entta cm vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em coatrário.
Jnstiflceção
.
A proposta em polUa 1em por objetiVo compatibilizar os
l""""'immtos de pleu.trio com o ali. 412 do Regimento lnlm!O
do Senado Fedea.l que lrala dos PrioápiOs Gerais do Processo Legislativo.

TU comD postos •h,Jmenre, 01 iDciloc IV e V limitam ·•
porticipoçio
palidoo. f..mdo o pDDcfpio búico <a._ . , DO iDciso Ido cL 412:
"Art. 412 A kgitjmjderJe na clabrnçlo da DCmJ&
lepl é useguDda p e l a - rip'oa clu ctilpooiç&r '"!IÔ'""';. .. oogllÍIIIS pDdpiooI - a participoçlo ploaa o ipatitáia doo .....00.
~m cm todu u ativid.da: lcJialativu, 1 "P ·,ade. Ollimitea JPgi!I1PDtJ!js ..
A póp<ia I'tesidA>:;iÔ do Seaado Fodoal .....-~lua

doo-

poeocupaçiooo_de..........,inroproceuole~-

0 falo d e . _ • todooquaiqu«-o dáoilo!ep.
timo l obstmçlo. força a :lllboâa a vocar, ·ec!enndo. deu& ÍOIID&.
o bojo empenado prooooso de votoçlo.
.

......
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Salaclu-. 9domarçodo 1995.-ScmdorNeys.PROJETO DE RESOLUÇÃO N"li!,DE 1J95
Di..,... rm.çio oo -leio art. 'I elo Rep.

-"'--

O Seaado Fod<n1 lWOivo:.
_
Art. I' O iDciso I do ort. 9S do Rcgimmlo iJJiemo do Senado Fodoalposoaa vig<Drcxm a~todoçlo:

Art-9!----------------

I- pmjetDo do lei OldiDiria. ...Wvado jXOjl:to de

ç-----~

________-:"'____,.

Art.. 2" Elia Reooluçlo eaiD em viso< na data de sua publicoçlo, ..,.c>j!llldo4o u ditpcoiç&r em camtrio.

Jgstfftc,çio
A O>mt..içln do 1988 oq.âvaodo asilizor o !Z'.X.SSO Je.
gillalivo adooou . , . """'"1'Ç1o .........,tn!izac!cn das atividadcs
~-- -IOmou.,.;. relevame o popei das eo.
mislaes pmn• .,.,. que puaanm. ÍllclDiiVe, a dch"bmlr em caD.teri«<IIÚÚativo to1n a!zumu-._

· Noua poqau. objotiva Dlcltúr ealre ....._o ISSilll!o meune paa lel'VÍÇOS de radiodifi>slo, poiiO que sufJci<:nto • t&2ú<:a
efetuada pelo Executivo ou aniiisea du Comissões da CJmam c
do Seoado. ciispemoDdo. aprovaçio p e l o - Cuo aprovada..,. Resoluçlo,...,. c:eMza que o processo tcmlr-110-i :amilo mais opa::aciaaal e igi1. evitando o acdmulo•
do l'!o.i!Ooo do Iloc:zolca Logislativco a......,. votados.
É••
''• lombar que a poaibilidado do inlclpCsiçio
do """""" ~ 110 Regimoolo &demo. ooo di a gamntía do
"•n ape•\iàl e lilm:a DO proc:eao.
Pda impcxtlDoia da maláia ""1"""'1"' ooallrcom o iDdispeaável apoio de ..,...,. pms pua • aprovaçio deste
Plt>jcto.
Sala clu - · 9 de março de 1995.- Senadcr CoutiDho
nmle llV!IDDw~ e m101p do OODC

J .....

PROJETO DE RESOWÇÃO N"30,DE 1995
c6digo".
Art. '].0 &ta Reooluçlo ea11a em viso< D& data do ..,. publiA1lera oo ana. 356 e oqpdata do Rcglmarto
caçio.
~
do Scaado Federal, modJIIc:aDclo a tnmltaArt.3'Rcvog&JJHC&S cli,<p""içõ= em camtrio.
çio dasprap I odeCIII<Ddal Co-.Jçio.
Jnst" ;io
.
O Semdo Fedeal resolve:
A pl'OP)Siçlo em tela 1em. pol' e100p0 ampJi.lr a c:ompcl&1•• Art. 1° Os adL 356: a 361 e o 364 passam a vigc:nr com a
cia tammativa du Q>misa1loo ""'"'""'"-" fOlUia:a>dooo-- --mlaçio:
lhoo DO !mbm dao meridu Comial!es, como ~ • pnlpia
"Art. 3S6. A proposta despodlada 1 ComisCoustinriçlo Fedenl (CI- 58.§ 2".1).
- oio de Comtinriçlo. Justiça • Cjd•dani• pua ...... do
&ta ""''lpe'h>ci•·pode ""' . . _ , . . . oob deis poD<l& do
coa........,_lid,do c jn:Vficidedo c 1 Comissio p..,...
vistE I) amo uma fama de CCXIfeEir poder plhlioo c DiD 1110111·....,.. a af« - . .., tmmoo dos ..u.
me111e t6mico"' h .Ccminões. 'C'I'db•"'fl ao que OOCI::l'D DO OJa..
98 a104dcllto Rcsi"""to, pra au.6me do m&::ito.
greao nor',_,,.,;...m; e 2) d
• !jzeçio do poder clocil6ão
§ I' M Comissões !<do o pa210 CXliii:ODdante de
al6eaJio-.:adooxcluávamoolcDOPI<ID6Do.
30 (Uilda} cliu. ccalldoo elo despocho da Presic~Eocia,
1>3 C<liiSCCjilo!ociu, em amhoo oo carao, --a IS'liDçlo do
puaemiliiproocao legillalivo •• CC<lDOIIIia ~
Saladas Sessões, 9 do março do 1995.-~NCJ s . § ,. o do O:missio que OOIICiuir pela
opri:ionlaçlode<IIDOIIdadevaicooU<assjnatum; de S..
que. """"""""tuwlo .. dos ....,.,..,. da eo.
PROJETO DE RESOf;UÇÃO N"29,DEmiaio, axn:apoadlm a. ao mfDimo, um 1cço da
Allerao ~ Interaodo--Federal
c:ompooiçio dos-do."

ed6GUtrup;otUêa.cià•

OSemdoFocllnl_,
Art. 1• O artigo 91 do Regimento Jntomo do SeDado FedolO! posoa a vigonrcom a seguinte lllr<nçlo:
·
"Art. 91

1·--------~---=~=V - IXO.ic""' do doc:relo Jesisla!ivo de culelp c

§

JmOVaçlo de cooc sJo pcmrialo e mtoózlçio pn.
serviços de ndiodifuslo soo:a. c de 1001 e imagens.
VI- indicoç6cl c poopooiç&>s diveDu, exc:elo:

·-------------"':'·--b- .

"Art. 3'57. CiDco dias ap6s. publicaçio

dos""""

cetaDO Dlirio elo ~ Nadoaale sua disttibu~
çio emavm- amoJEriapodai~e<iDcilfda cmO!tlem

do Dia."
"Art. 358. p.cxrrjdo o pa210 do que !lata o § I'
do ait. 3S6 ocmquc uma du Comicsi!es, cu ambas, haja

poferldo 1 proposta do 1 Ccustilniçln
sed. indulda em O!tlem do Dia, pua cliscussio, em primeã:o tomo. cmure cinoo tallli5csCidioáUs cxmeaJtivas.

------------------·.

"Art. 3S9. Pua e:u:IP' e pmw::er du emeudas., '
asoogmado 1s Comissl5cs o mesmo iazo eslahelecido
DO § 1° do art. 3S6."
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"Art. 360. Lidos

00

pareceres ua f'.c~-. do Expo-

die,.e. p1blicados 110 Diário do eoap.uo Nocloul e
dislribuldos 0111 avulsos "'"" 0 proposta e u CIJICDdas, 0
merma poded. serillcluldameOtdem do Dia."
''An. 361. Esgotado o poi7.0 du Comissaea,"p«>c:eder--.i na fcnna do disposto 110 caput do an. 358 e
em seu§ 1°

indapções. <XliiSidenodo que o Do=to ri' 1376. de 19 de jlmeiro
de 1995, IÍaDsf<riu o o=vo da Comissio Especial de 1Dvesli81l·
çio. criada pelo Presideu,. líamar FDDco, a!Zam do Do=to n•
l.IJOI,de6 de dezembro de 1993,pon oMmistáio da Justiça:
I) Os dooJIIIOIIIoS fomn noeebidos po<qualsetor do Milli.stériodaJuotiça?
2) A 1"$pCCIsa"ilidade pela plOS<lVllÇio do acervo 6 de qual
:sctoi?

..- - - - - - - - - - - - - - - - ' ' __ 3) Hi uma telaçlo dos doo>mezllos noeebidos? Essa "'Jaçio
é dividida po< processos?
".ML 364. E.uceaada a disc"nfn. em se.gundo blr·
4) De quantos pmcesros se compile o acervo exislento 110
no, com •P""'"'"çio de CIJICDdas, a IDd6ria volW:i l MúúslmodaJustiça?
Comissio de O,Osrimição. 1ustiça e Od,mn;, p111.
S) O MiDist&io da Justiça dar4 sesuimento is providEncias
emilir pomcer em cinco dias iwpcUilllgiveis, ap6c o que dcttermjnedts DO& viriol pmcessos?
seiá iDcJuida em Ordem do Dia, em fue d8 votaçlo."
6) Qual• oricDlaçio do Ministério da Justiça pon ..... Jll"O"
Alt. 2" Esta Resoluçio eotm em viga< na data de sua publi-

cação.

Art. 3°Revogam-se as disposições em allllltrio.

·

Ja~

eessoc?
1) O MiDist&io da Justiça tom infoanações sobm as provi·
dêDcias adoladu pelo Minislório Plíblico a pedido da Comissão
Especial de lnvestisaçio?
8) Rosponável pela gumla do o=vo, o Ministério da Justiça inf.,._aes """" esiUdoa pom . . . - da Comissio
Especial de ÍDveatisaçio?

Esta propooiçJD objeliva lriDSferir u ComiJraes Per·
manente:;, DOS limilcs das llribuições taniticas de cada II!DI., a
c:ompetênci.a hoje exclusiva da ComiJSio de Coasliluiçio, Justiça
e Odwiania de apreciar o J:D6rito das propoctas de ciDC!Dda à CemJustiftceçio
tiluiçio.
A Comissio Espocial de IDvesligoçio foi instituida com o
A f6mmla suserida pon 111110 comilte ua modif"açio do ptOp(ldo de oompl.......,. os lnbolboo das ~ Parlamenan.356 do Regimenlo lntomo, prweaci<He a """'"""&lci• da CC1 W.. Atiolu de iDqu6Dto que llpuiO%OII1 o cbamado eaquoma PC e
~ apm:iar a constitucim•Jjded- C juridicicfado dcaa modalida- a eamJ.pilo c:,JC pssava Da OxnissJo de Oiç:lmcaf:o do Coagmsde. ae proposiçio e do ca:J.jm.to das Coznin?5es Permmen«n para so Naci.cual. uma vez que essas se autolimitarml em seus objetiexamiuar o máito, coafonne asllribuições temilicu.
vos, tondo 0111 vi3l& aio adiu indefinidamento seus =ltados.
Quanto aos demais aspoctos, proposiçio aio provoca
Assim, enquanto as Cl'I buscaDm ideutiflCir e punir os C:OC·
alterações. a nio ser as de ordem redacioaal dec:::a:rems do ta.to ruptos. enc"'eltdos no Poder P6blico. tanto no Excc:ativo qu.anro
sugerido pon o an. 3S6.lnclusive os pnzoo de tmnitoçio saio os · oo Legislaüvo, a Canissio Espocial de IDvesligaçio teve como
mesmos.. uma vez que a tnmjt•çiio oas Comissões será coocomi- prop6úo apnar o esquema de axmpçio infiltmdo na máquina
t' · ' piblica e os agentes alivos desse esquema.
'Com •ta medida. as ~ entre as diferadcl
A p:eoc:up.çio que DOS assalta é a de que tal processo nio
Comissões tomar-se-io mais cqiiiü.tivas. c.Jjmin•ndo..se parte das sofia SQluçio de oontimJidade, tendo an vista que a sociedade andispuidades boje verificadas.
reia po< ver ideutif"ados e punidos eotemplmneDie os ageJlleS ati·
.,Além disso. mantido o sislem& atoaJ. a mf~ cODStitucio:- vos da coaupÇio. sem cup cuvolvimento Dio se completaria o
nal-prevista pon !995 provcx:aria, pcxum lado, ama sobm:uga de ciclo de malv<DIIçio doa recursos póblic:os.
tmbalbo na CC1 e, poo: outro, o alijamento da maiotia dos SeaboDesle modo, CllCI1"0ÇO ao Senbcr PresideDto e oos Senhores
= Senadol'es dessa flue preljminar de opnociaçio que .re deaea· Senadcxa a aprovaçio desto Roquezimoato de lnfoanaçio e seu

ao.

volve nas-Comissões.
--- enemrinb.•mmto
.ExceJmdssjmo Senhor Ministro da Justiça.
Em face dêsses "'ll"mezezos e da ro1oobcia da matéria pon que m:ebcu a pve ina•rnbo!ncia de dar comcqillncia aos baba·
o adeqoado funciooameoto deola Casa, "'P"'"""'" COidar c:an o lbos da Comissio Especial de IDveslil!llçio.
indispellsá.vel apoio de """""' Pares, a fim de que o
Sala du Sessaes, 9 de IDI1"ÇO de 1995.- Senado< Pedro SI-

projeto oll<enba aprovaçio em lxeve.

Jorge.

Sala du - · 9 de IDI1"ÇO de 1995.- -~

moa.
(À

c-u.ao Dinlora)

REQUERlMENTO N" 261, DE 19!15
Excelenlissimo Seabo< PresideDto do Senado Fedetal,
Com ~·-o
dispoolo no ort. 50, § 2" da Coeslitui·
çio Fedetale no inciso I do an. 215 do J:CBÍIIICDfO lntomo do Senado Fedend, n::qzciro a Vossa Ex.ceJência sejam mçe'Trinhadas ao
Excelentfssimo Sedlor Ministro de Estado da Fazenda as seguincretário em. ext:lclcio, Sr. JeffeiWD. Peres. •
- tes iDdagações. comidenDdo o disposto DO aiL 3° do Dec:n::to D0
1376, de 19 de janeiro de 1995 atribuiu, A Se=uria Fedetal de
Sio lidos os seguintes:
Controle daquele Minist6rio, "os procedimentos sob!e diligências
REQUERIMENTO N"260, DE 19!15
e investil!llÇÕCS a prop6oito de fatos, aros e COIIlniOS relativos a 6<Exc:eleatissimo Senbcr PresideDto do Senado Fedetal,
gios e eaJicladeo da Adminisllllçio Plíblica Fedetal dheta e ~
Com fiJndamedo no disposto oa art. SO. § 2", da CouStitui- ta", ao extinguir a -Qmissio Espocial de lnvestigaçio, <:riada pelo
çio Fede<al e no inciso I do an. 215 do Re8ÍJD<Ilto lntomo do Se- Presideutoltamarfiulco, a1Iav6s dollo=to n"I.OOI, de 6 de de·
nado Federal. requeiro a Vossa Exoeléocia sejam encqiliJI:Iadu ao zcmbm de 1993:
Exceleo.!lssimo SenhÕr Ministro de E5tado da Justiça as seguintes
O SR. PRESIDENI'E (feotonio Vtlda F!lho)- Os projo.
ros setio plblicados e. em seguida. ficaDo solmo a meaa dazanle
cinco sessões ord.inmas. a fim de receber emcodu. no. ta'IDo& do
an. 401, § I", do Resimento lnlemo. Fmdo esae- smo deapachados is coinissões c:ompetontes.
SOO.. a mesa, IOquerimentos que serio lidos pelo Sr. I" Se-

no
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.
I) Quajs as. pmvidiucias adoladas pela Sec:rellria FedeDI
de ·Controle do MiDistmo da Fll2lCllda pca ~o do Decreto rf' .!}76. de 19 de janeW de 1995?
2Y Os ~ foram disttib!ídos ils Comissões de Controle específicas de cada Minislério cu estão cempljzad•s DI. .se.
cretatia Fedetal de Controle?
3) Quajs .. diligências realWdas ap6o o ....:ebimentD dos
processos pela Secr<tuia?
·
4) O Mmisltrio da F11210Dda csti aoomponhmdo u diligtn-

211

Nos tetmos do art. 13, § 1', doRcgimemoiDI<mo doScuado Fedem!. requeiro que sejam tXXIsidendos como licença autorizodaoa dias 9,IO,llc12de muçode 1995. porm7Desdesaúde,
coafOUDe atestaOO médico em mexo.
Sala das Sessões, 9 de muço de 1995.- Senador Francdl-

uoPereira.
O SR. PRESIDENTE (fcotooio VIlela Fdho) - Aprovados os mqocrimemol, ÍICUilcoocedjdas a J..i,e:e:aç:as solicitadas.
Sobre a mesa, 'õlicios ""e sedo lidos pelo Sr. t• Scc:reúrio
emexeráeio. Sr.1effCDOD Pe:rea:.

ciis müizâdas per outros Minist&ios?
Sj Nalripóle3e de IS diligências cst.u= suspensas c Dio toSio lidoc os seguintes:
l<Dl sido realizadas de imedialo, aio bavc.t prejufm pca o csclaOf.
n'04219S
BP-PlJPSCIPSD
reci!llelltD das ilregularldadcs?
. .
6) O MiDislro da F11210Dda sabe porque foi ...mta a &>misBIIU!Iia, 8 de muço de 1995
são espocialde Jnvestigaçlo?
Sellho<l'lesiclcttc,
7) O Mmistro da Fazenda sabe se o Govcmo tem inlcDçio
Ta>ho a homa de indicar a Voua Exccl&cia os Deputados
de restabelecer A Comissão cspocial de Jnvcstigoçlo?
Paulo de Vclaseo, como titular, c Robsal Tuma, como suplalte,
· · · .· . . . -- J1isiifl ç;c· - ·· -_ -=---"'--'- =--- ----pua intcgmmn. respectinmeue. cm substibJiçio aos Deputados
A Comissio Especi.oJ. de Jnvcstigaçio foi imútulda ean 0
Valdemar Costa Neto c Onuci SOOtillho, a Comissio IOÍem!te i
propósito de complememar os mbalh<JO da Comissões Parlamen- Modida 1'1ovir6ria rf' 923, de 1995, que ''dispõe solxe a OOII<le$lio
tams 'MistaS de Inqu&ito que apmu:mn 0 Chamado esquema PC e de~ aos t:rlbdlaclcns DOm& de jmeiro de 1995".
a conupçlo q~e grusav& na Comisslo de Orçamento 00 CcJasresAproveito o eme.io priD. teitezar a Voaa Excel&lcia os
so Nacicaal. uma ve:z; que essas se, arolimitaram. cm seuS objeti- meus protestai de elevado ap:eço e distinta CCDSidcraçlo. -Depuvos. lendo em vista.uio adiu' iDdefiniMrnente seus resultados.
tado Vãdeaaar Costa Neto, Uder do Bloco PlJPSCIPSD.
Assim. eDQUaD.tD-as CPI bJsc:amm. jdmtjfieuc puuiros cor- Of. no043195 BP-PLIPSCIPSD
ruptos. mnsreJados no Poder Público. tmto no Executivo qt11Dt0
llmsllia, 8 de muço de 1995
no Lcgislati~. a Comissio Eapocial de Jnvcstigoçlo leVe amo
Saiba< l'resicleJe,
~íto apmor o ~m& de conupçlo iDfillrado ua IÚ<jUÍIIa
Teuho a homa de indicar a v.,... ExceUocia os Deputados
publiCa e os ageniCS atiVos desse esquema.
_
Luiz Buaiz. cxmo titular. c Jos6 Bgydio, como suplett.te, pua intcA pnooo>poçio que DOS asaaba 6 a de que ra1 proc:eao Dio gmrem, rcspectiv-.,. eau $Ubstiluiçio aCJO Depurados Valdesofta sohJ:çio de condnuidade, 'teDdo em vista que a sociedade an- . mar Costa NetD c Coaoci Sobinbo, a. Comissio referente 1
sei& po< ver idcut.ifx:adoo c puDidos ..emplam>eDic os I8"DD<S ali: Modidal'lovir6ria rf'918,de 1995.que ''iDstilui alUa de Juros de
vos da com>pçlo. sem cujo env<>Jvimento Dio se oomplctaria o Loóao Pnzo- TJIP, dispõe so1xe a "'""mnaçio dos teCUISOS elo
ciclo de malvenaçio dos m:maos plblicos.
.
Ftmc1o de P1rticipaçio PJS-PSASEP, do Ftmc1o de Amparo ao TnDeste modo. eocueço ao Scuha< Presidculc c ..,. ScuhOIOS balbado<, do Ftmclo da MariDha Mm:aDe, c di ou !riS pmvidiuScoadotes a aprovação deste Re<pJeámeoto de InfotlllaÇio c "" cios". encamirilanw:nto ao Excelentfssjmo Sedlor_~ ~ ~
Aproveito o emejo pua mitcmr a Vossa ExcdhKi• os
que, attavb de..,. Se=taria Fodenl de Cailrole, .....oeu a pvc .meus JliÓie""' de elevado çroço c distinta <XII!Sidcmçlo. - DepuincÕmbênci• de dorcouinuidadc..,. lrabalhos da Comissio E:<pe- tac1o Voldemar Costa Neto. Lida do Bloco PlJPSCIPSD.
ciai de Jnvestigoçlo.
OF. N" 04S'95 BP-I'LIPSCIPSD
Sala das~. 9 de IIIIXÇO de 1995.- Senador Pedro SI•
llmsllia, 8 de matÇO de 1995
moa.
(À

c:o,m;...., Diretrms)

O SR. PRESIDENTE - (feoklaio Vilela Filho) - Os .equerimemos lidos seJ2o c!cspocbados 1 Mesa pca decisio.""" ..,._

m

do art. 216 do Rcgimemo Jntemo_
Sobn: a mesa, roquerim<Gtos que seria lidos pelo Sr. I" Sc-

mos do inciso

crctário em exCJclcio, Sr-Icffenoo. Pacs.
Sio lides c aprovados "' acguintea:
REQUERJMENTO N":ZU,DE ~
Sa>hor Presiclc>1e,
Requeiro. nos tmnos do art. 43, iaciso I. combinado com o
art. 13, do Regimento li>temo, seja c:oasjdejoc!O como lic=ça pca
tr.uameDtD de saúde o meu afasta!llelltD doo lrabolhoo da Casa, DOS
pcriodos de 20 a 24 de fevcrejzo c de 2 a 8 de muço do c:arerte

ano, conforme atestados anexos.
Sala das Sessacs, 9 de 1111XÇ0 de 1995:- Seoador llm<:y RIbeiro.

REQUERlliiENTO N" 263, DE ~
Sa>hor Prcsidcme,

. _ Scuhor Presidemc,
TeuhÓ a homa de indicar a Vossa ExceUocia os Dcpu<ados
Conad Sobriuho, amo tiiUiar. c Lalz Baalz, como suplente,
para intcgmem. respec:tivmneJ> em susbliUJiçio ..,. Deputados
Cosia Ndo c Pedro Canedo,. Comissio _ , Modida Pmvis(ria rf' 914. de 1995, que "dispõe solxe a cliaçio dos eargos eau
ccmisslo quemenclc:m. e d'- oatus provideuclas".

Aproveào o ensejo pua miterar a Vossa Excel&cia 01
meus protestoo de elevado apreço c distinta <XII!Sidcraçlo Deputado Valdemar Cosia Neto, Lldcrdo Bloco PlJPSCIPSD.

OF. N"04819S BP-P!1PS/PSC/PSD
llmsllia, 8 de muço de 1995
Seuha<l'lesiclcttc,
Teuho ahoma·de indicar a Vossa Exoel&cia, os Deputados
Wtllntoa Fqund<s, como 1itu1or c La1z Baalz, suplcDie. para in-

tegmrem, respectivamente. eau suhstiluiçlo ..,. Depuwlos Valde-

r......,

mar Cosia Neto c Coauci So&inho, a ComiJsio ..
i
Modida Provisécia 932/95 (Dispõe • fixaçlo das monsalida-

des coccl.ucs c di outtas provideuclas'').
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Na opcromidade 1'0DOVO a v.... Exc:ellocia """"""" de
CCDiiclençio e apoço. - Deputado Mlchel T.....-, Uder do

Naopcxtunidade. reitero a Vossa.Excclmciameus p:otestol
de elevado apreço e distinta comicleDçlo.- Deputade Valdemor
CoslaNcto,Uderdo Blocoi'LIPSCIPSD.
OF/GAB/Un"217
.

PMDB.
OFIGABII/N" 226

Bmsffia. 9 de nwço de 1995
SenhorPresideue.
Comunico a Vossa Exee1Eacia a jodiaoçlo dos llepuladoO ·
GEDDEL VlE1RA LIMA e MAURI SÉRGIO pua iDtepr, ,_
peetiv"""""" na qnalidade !lo TIIU!ar e Supleue, a Comisdo Mista deslilwla a emitir porecer som a Medida 1'IDvi!6ria n• 915, de
24 de fevemro de 1995. em minba substillliçio e na do Deputado

ADELSON RIBElRO.

.

Na cpcxumidade, '""""" a v.ossa Excel&x:ia de
cmsicfençio e apreço. -- Depbdo Micllel Temer, Uder do
PMDB.
OF/GABIUN" 218
Bmllia. 9 de IJWÇO de 1995
SenhcrPn::sidellle,
Comunico a Vossa Exc:ellocia a illdicaçio dos llqnaclos
HERMES PARCIANFLLO e EULER RIBElRO pua iDiepr.
mspectivameate Da qn•lidecle de Talar c Su.pkue. a Comissld
Müta deslilwla. e m i t i r - - a Medida 1'IDvi!6ria ... 916,
de 24de fevemro de 1995, em miDba subotibliçio e ua do Ilopltado ADELSON RIBElRO.
Na opoitunidade, """""' a Vossa Exeel&x:ia _..,. ciO·
coasidentçio e apoço. - Depottdo Mlcbcl T....,., Uder do'
Pl\IDB.
··
·
OF/GABIUN" 223

Bml1il. 9 de nwçode 1995

Scmbor' Pte . Mrt....

Comunico a Voaa Exeel!nc:i• a illdicaçio doa Dopntaclos
Lu& Roi>ato Poolo • Pinheiro Laodim pua .inU:gaor. re3p0Cii.va""""" na qualidade de Tw!or e Suploato. a Comisdo Milta dellinada a emitir solro Moc1ida 1'IDvi!6ria n• 912, de 24 de
fevemro de 1995, em minha snt.ti«niçio • do Ilopitado Adellal
Ribeiro.
Na opcromidade 1'0DOVO a Voaa Exc:ellocia JllOieSI<lo de
C<lllM<nçio e opreço. - Deputado Mlchel T....-, Uder do
Pl\IDB.
O SR. PRESIDENTE (Toolcllio Vi1o1a Filho)- Saio fe>taa u ..,botm•içllrs aolicàdu.(Pmaa) .
A~ em mi&açioaodespochodadoaoDivenos
n"38, de 199S.lido na lelllo de 011tom, c:onmüca ao P1oamo que
a mal&ia...t..._..,oda 1ComissiodeF-1izaçloe Coalmle.
O SR. PRESIDENTE (Toolcllio Vi1o1a Fdbo)- Hi cadota

iucziroL

.

Coacoclo a_polava ao nobre Seoado<LIK:io AldDam.
- · o SR. LúCIO ALCÂNT_ARA (PSII_B-Cf!. Pmmmcia o
sesuinto diocuno.)- Sr. Pn::sidellle, Sm. Semdotea, lellbo a boora
de ocupreú. tDbuDa pra e:lpftiSAr a mais pa e lliDcm:a Sl!lisfaçloanpoderc:ompurit.arcomoodemaisiiiOlllilooodcole s-elo
a mspcmahfljdecfe de n:prnmllr o povo tasileiro scb o ampao
Bmsffia. 9 de maiço de 1995 pollti<o e ~ reservado, cem pmpDedade,
ao pado de sollmmia elllliio doaExtadoo fedemdoa.
SeoborPresideue.
Como~do&tadodoCeoliDOI!aCaaa, obdic:o
Comunico a Vossa ExO.l&cia a illdicaçio doa Dep•aclos .
iDc1ividuais pua ioc:ocponz, pe1oo 8 ...,. à
N'Jcias Ribeiro e Ivondro Omha l.im!. pua inU:gaor, re3p0Cii.va- de ...... mette oa qualidade de TIIU!ar e Suplenle, a Comissio Mista dooti- lienle; o - 1 de homem pllb&o, de defeeso< de meu Estado. Na
nada a emitir po= som a Medida 1'IDvi!6ria n• 917, de 24 de 16gica do homem piblíco, eaa atisl'açlo oupem cm muiiD cplr.....,;.., de 1995, em miDba substi!uiçio e do Ilopltado AdelsCil qu«soajftcio""-dailmotidmadocarso.
Sabsl'açlo que. _..._.. !!lo ae OIJ!d& no cqul!o de ver
Ribeiro.
.Na opo<1Ullidade m>OVO a Voou Exeel&x:ia poo1eS1<>o de cmfinnoda nu umu du lll!imu eleiçllrs a Josiúnridtde da mbc>considençio e apoço. - Depbdo Mlchel Temer, Uder do ria dos Yotoc a roco "'aoeccr a mail atreita jdentjr!ede emm miDba
platafczma polllica e ooiUIIOÕoo- pela popdaçlo c:oaPl\IDB.
.
1'01130.

OFIGABII/N"224

-~

Bmsffia. 9 de 1JWÇ0 de 1995

Comunico a Voosa Exeel&x:ia a illdicaçio doa Dep•aclos
Mluri Súgio e Ivondro Clulb&Lima pua imegaor, ~
te na qualidade de Titulç' e Suplezlle, a Qxnissfo Mista destimda

aemitirpo= som a Medidal'loviséáan"914,de 24de feve.
reüo de 1995, em minhi ~UbstiiUição e do Deputado Adelson Ribeiro.
Na opcxtuDidade. renovo a Voosa Exeel&lcia _..,. de
coasi<lezaçio e opreço. - Deputado Mlchel Temer, Uder do
Pl\IDB.
OF/GABII/N" 225

- . 9 de IDIIlÇO de 1995
SeohorPresideue.
Comunico a Vossa Exceléncia a illdicaçio doa Depulados
Ary Kam e Neslor Dome pua integm; I<SpOCiiv...,...e na quolidade de TIIU!ar e Suplente, a Comissio Mista.deslilwla a emitir

'J"'1"C"l' -

Modida I'IDvisória

n• 913,

de 24 de

rev....iro de

1995, em minha substiroiçio e do Iloplrado Adelson Ribeiro.

Satisfaçio liDi. que ., môvc :ao wwpomiw> maia tmlllpa~
DO SeDado Da mais eltleiJa obe-

tmm de oôeurar miDb& coodut&
~

l 6tica e aoa pri11 fpio • mexais

LegWalivo.

.

~

devem ~ o Poder

Senômmto de Sllisflçlo que cn. ~e mistura mm o virtual
receio de Dio ccaespondec h expe<Uiivu da popdaçio.........,
ora 10 miltum c:cm a eCusio ÍDCCiltlOUvel de poder exm:a- a vontade 0 a f&XÇa de miiJilel, Mnclenpdu em minha póp:ia peaoL
Sr. Presidenle,emboo:a~eja- o meu p<imeiroiiiiDdotona
am.a, Alta. .nlo Ó ala a ~ vez ip' IDU xepctGWtaüte DO
~ Em dois moMotoc, fUi Deputado Federal, inclusive
ocmo-O::mtitiÚllte. O povo do Ceá ddogao..mc., medimte o poder do vow,IIUioridode pua_... sous inrc=Jes na c:oofec..
ç1o da cma Mapa. A jiJpr pela minha ,...,..,.tuç~o ao
~ 6 ines've1 que o povo aprovou, c:om 'XI!<ci'oci• ttmqtlila. amioha aiDaçio como pul•mm••r
- . seelido, l'ODOVO laços de fide1idode c:om o povo do
Cea!á. Devo a elo- 10ja do oedlo, aeja da cidade--- o
agrw! cim "'o foaoal pelo voto de cxmfimç& cm mim depnàtado.
mas tamb6m o otencljmcrro lJIIOIDCS'& de c:umpàmeolo do poeto
de reclprocidode ""' representantes • ~ ....,....,;,.
mette fumam em resimos dcmoaiticoo.
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llmaJlle.,... oito moa de DWIIlato, Dia podem furtor-me

;mto 110 fC<O do maioo: compd&d• das di"'"rilos mc:icmi' que
' o Salldo Fedml,l mais simpl<s das ~ pleileldas
polo &lado do Cead. E. cbviammle.Dio
to. o foco c:emni do miDba
poKiica deve ft>Ciir rotre
oe: tmnu: quo cnvclvam dinu ou iDdirdame:Dlc. a pasiçlo do Ccazt li& booc:a mais justa rumo ao finrim•men» equihõmdo do
oo Eatadoo Ccdomdoo..
A 10&lidado do ..,. Estado lllo c:a>llitui DCVidodo pomDiDsuáa- Apear d o - " " ' deal,......to om di1oçlo a um qua·

im«v..,... _,_No-

"'"""""'adm

drosocioecOil•micGmelbor'pm.umaregiiotlocastipdacomo'
o ~ o Cead.JCI'ro do iD!moru clofici!ay:;a O malfaboti&mo. oo boixoo fDdiceo,do orolori71 çlo 00 clovado& iDdiceo do
nywtaljdedo iD!IDtil, 01 pei'YC!IIIt» deitei da IOCI. O do~.
- 011-· maioo. dosalilm
eofcxço
veuc6-Ioo.
Pm.ameuiD:rtllpeDCI'V"'desubdeseD.volvimeo.JAoEstado bnliloim aio podo, oob bip6lae aJ&umo, .twndonar os_.

P'""""'"-"' """"

mas l'C'Vatizado& do invatimmlo. seja em obal. do
- - mbona, seja em progmmu do ....,_ IOc:ial, do
apoio l ccllcoçio.habi!oçio c addo.
·
O lkuil como N'oçio ~ 1<111 vivido cicloo que
10

alta::oam erxm pedcxlol: de gomtnlinçJo e cinven""'izwçio ]»-
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investimentos naciooais, da~ da asoimclrla en1re as regiões
&"""""""ca• do Pais, do """"'4'Ç'<> de uma politica do desenvolvimealo esllll6gico pom a Naçio.
Enfim. que exetÇa aquelo popel que • Professem Aspúia
ClmlrBo chamou !Õnte!jçm>enle do ~com cemulidadc. E DeSSe ceiW:io ~vejo um~ ICDCIJDe pua iDdi:spcnsávolclOicvllllleaçiopolflic&doSeJlldo.
Aqui 6 a Cu& doa Eslado& o a matziz da Foderlçio. Creio
.....,., que o Salldo perdeu cm expoaaio pol!tica o em majostado na moclida em que relev011 a plmo SOCIIII<iúio a sualimçio pri·
mcxdial pua Jmç:ar-se px outro~ c:amiDhol cpe CO"À'ziram l
oupeiji<Ciçlo do limçlles e rivalidodea ellá-eis c:an a Clmlmt dos
Depaudo&,aOUilaCuado"-'*'Nac:ialaL
Uqc mtomlr O Yolbo itiDmúio O ""''""*"""DO Saatado O
loOI1a ela diacuaiD rotre a Fodoaoçlo e os Estado& membros. e as
dif.,..... regiões do Pais, o que IIOri. 111110 mais impcxtallle na medida em que se lllUDCiam proxün•mmte, cem nossa inevid.vel
porticipoçio, proJimdu baDSfoanaçi5eo pollücas, oc:<lll&mic:u e soc:iais CHIOIIO Pais. O Salldo Fedml tem que emr llltum
- _ . t e 1!10!!!!'1!to É o queaN'oçioeopaadoD6o.
Com.isso, regDDdo pcaoo. OlllrÚimOO Icqe de uma suposta
"'ilçio do depmrlb c:i• c:«roàva que, muilu . . _ 6 llrlbulda
. . Govemol dos estado~ DC!destiDol. o que 10 reiviDdic& do Eslado bluileiro 6 o i n - mcicoW olOipDIIIive1 pelos JXOblomas que, do fato. afewn substoncjoJmente os prinefpios
"""""""'"do igualdade..,.. os
Pais.
Sr.
de qualquer ootro Esbdo
DOOicstiDo, o Coai ...,..,. dostmdo """ úJiimos dez .,.,. pelo
empoubo do aigumu. do suas lidozmças mois cxpasivu em
mod<mi- a polflioa e a acbnjnj!!~zoçio poibüc:a estaàlaL Desse
modo. o Ceazt adquidu um popol navo c de V&IJ81Wda na ..oc:u.
çio do projeto c!< morlomizoçio do Pais.
Com o &iiO inoon....vol das adminisii>ÇÕ<$ do TISSO 1&,.;,a,;; cluJ:me o pododo do 86 a 90, e do Ciro <lomos. - o
pozíorlo do 90 a 94, ~. o Coai 6 ccasidendo hoje
f*dmctt\0 de sc:rlcdade e efici&Jcia m tmt.o da eoisa piblica. 1mpoc;ive1s na la!laliva do exeroçio das tan:fas do respte das <Xllldições ~- do CXIIlViv&>c:ia c:oletiva. ousadas na ef'Já&ci&
admiDistntiva com cpe pqm.senln um navo modelo o ''I temo
de Estado. Ambu u ,gcs1i5os âgDif'"JCIDDl o c:nvJencianrnto dcfi:Uivo do Cca:t DO poceao piQDeiro de mnil•nçu estmtmais no

llic& e.........,;.. Com e f e i t o , - - pmDdar o a oripm um 111110 l11ifi<:ial ela DOIA Fodcnçlo, om ,.,...çlo, per
exemplo, com oa l!sbiloo Unidoo. <XllllDÕIIlllllll- que o ..pnto
fcdemlivo,amtmcmri•dasllllidadesfoclmodülliiDC&"'impasesse como um valar jmfcüco polflioo, doímitiv"'""""' iDaxpondo
liiOII& cui-.
O....,.,. um Estado fedml &D!mieo. ÍDipOICllUO dime do
Eslado& fodOI ~ca c politjcommo müdoo enlre si -.és
do clóbeis ilçoo que coloc:amcm.risa> a iDclilpomive1 coedo iDI«· .
na, _ , : de plOIIIir expt nio polflioa imptolciDdlvell Uniio
Fedolal. O... o que pevalccc 6 a hipoerofia da Uniio oprimindo
Eslado& e Mmliáploo, IJ"""ÍD''"""· em algum , _ , . . , , ..,...
••g · çio política a um EsladoUDitmo. É de ec tt cabecerque
a Omstiluiçio do 1988 c:omagrou, de modo cxplic:ilo- o a ..,.
.va: oouellmwdo - o p<inápio da .........,!Jatizaçia, f<llUiocelldo
poK6c& o fintPQ'!iramm• &tadoc e Mmicl'pios. ao1 quais: c:omp&te asam pçel imP'z'-nte DI. euistlnei• u P"P"'açlies c DI. prcsl&çio do~ póblicoL
Fflbclec:jda a DOY& cxdem, a .oomodaçio das difermtes BrasiL
ÍDJdDCill do pod<r aindo. aio 10 deu jntegm- Hi lllp<lpOiiAo fomoc<r!!Íodosta coottibaiçio admiDis11ativa......, proçlo de limç!5es Cldm oo Ir& niveis. Eslado&, Mlmidpioo e Uniio, ceao, na coar!içio de vice-peulllda: na gestio de Ciro <lomos,
roaiminoçõn< mútuaa do falta do ...,_ e """'""' de - · cmvicto eslou de que a vocoçJo do Coai 6 a ela emuripoçio do
cxigindocuidado&-oapod'eiçnomenk>doiiOVosisloma.
suaaúlun..po!D:amecliomteodesenvolvimeotoplcnodosuainf&.
T......,.;..IICjpJDdo-. do...,.,...,;,- a fedençio, ou ligeoc:ia Olli""Í"..V..! e da expknçJo - d o suas riquezas
do ajpla:uma"""" Fodonçio fimr!acla na uzülo - 1 daa Dablnil. Como
oombinaçJo do falotos. o desen1lllidades. af iDcluidol 01 Mnnklpia. como ~ a CIIta Mqaa volvimaDio do &fado 6 mais do que uma p
• 6 ~ coasaade 19!18, Da distobliçlo ela ""'J1""hria- EsWioa, MuDiclpios taçio do IOSUIIIdo de 1101S0S eaforçoo.
e Uniio, vismdo a melhoreaecuçlo do projeto do clt1envolvimo:nNo eolaDIO, Dio bá dlivida do que, sa<iDbo, o Ceazt tem
to do Pais e a ptomoçlo da fclicidade do povo 1nsilc:iro.
pouca c1w>:c do ~DIIDlomfopn21) projetos adic&is do
Saladeptoferva:DIOdadescanmlizaçlo MuaidpiolcEs- t:ransfmmçlo m seu~ pmonma soci•o dlmic:o. Sem
tacb: ~ ........rlçlits & exca1tamm melhor' que a UDiio as wefas uma polftica definida de aplio per pctc do Govemo ccntzal. os
que lhe oouberem. A pl6pria rlimaisio tenitorial do Pois ..,. ceo=aes temlinam per
IOdo pol!tica 1oca1 do tmdi•!Xll!101bo a sesuiroaa divisio.
çio pooviDc:iaDa que pooc:iaa o« rompida doliaitiv.......UO.
De cmlizar Dlo sigaifica, no eatiD!o. debilitar ao pc11t0
Em geai. ar. Eáldol do Na:dDdc o1o clilp&m do ~
do colocuemiÚCO. oxm&da da fedeJaçlo. Modidu - - p<6pioo- tocarobaldopllrlepcxte.Cada OIIIII&V06 cfisputalizadoallllo podem te< cmr.r &D!ifoden!ivo. Um& Uniio r- 6 do do ~~~"""ira irolada o 10111 a pm>CUpaçlo do J1010110iar o att:Ddi~úvolaol'als.
...,.., do IUU IIOC""idado. do ID&DOim eololiva.blo ao devo, em
~ pmclao, uaim, que a Uniio umma """ popo1 de piaDoja. pDr1e medida. i pouea ou Dllllhum& iDilu&lcia quo o Selwlo Fedom do - - d o g!OIIdes objetivos do Pais. de Iwmooi- der.tl pode <ltetter na soiuçio do c:oofliWo l"gion•lindos, O...
zadooa de inlereaei ime=laduais, de ,...lizadom dos gmirles isso~ popo1 tipicammte ~eservado As a1rlbWções desta Casa.

e

c:idldlool"1aideUe.-

...,.._dessa

isolar-se'""""
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É nessa pmpeeliva que Citeudo. por exemplo, a polêmica
sobre o projeto do Govemo a propósito da a.nsposiçio das iJPIO$
do rio Sio Fnncisco. Embola aJsuns Estados da regiio oodc o
projeto lft(endo instalar-se codeSJem a peuiD&Icia da ~
çao. Dia se deve """"""ao........, um"""""""' mais ''fedeali.
vo'~ O Ceat , que apron e Jura pela impleme~Dçio do projeto,
reiviodic& que o S...O.do- o papel de amlllilo-dar melhoras esr~tosdoGEsladosnadiJalssio
Sr. Plesldeme e s.._ Seudcas, "0 Ceali em pômeilo Ju.
pr" foi o lema da cunpmb• que DiO pouo trair sob qualqu"' pre..
texlO. Mu. pon que a voz eemme ecoe ua propooçio da Ollda
qu~ sua ünport•ncü atua!menle prop.p na Fedeaçio, urse o SeUldo pmporciooar um coaleX10 mais aj.lstado paa ac:oDler DOVU
Jriticu de trabalho.
Jrrrcuneueeomoscolegas BeDi Vcms c Sézgio Machado.
....,..,....,. e caupalileiros de jcaulda De$1& Casa. cbego aqui
c:c:m O mais hoocsto IX'CJP6sito de retomlr O processo de soetp.imelllO do Seudo como p&k:o das disc:ussC5e! aaciooais. E isso s6
se<a~C!dizui quando todos o6s DOS~ a I<SJ>CÍ!ar
u m - de refczmos que resgole o papel inS1iluciooal deS1a

Coa.
E c:omo Dia podelia deixar de ser, o espelho da IDdlçio aio

se CIIC<ldra- UlopÍ&1 do futuro. mas sim .., vimJcleo do_..

T-

do. N1o dJso isso à toa.
DO memória a expcsi&lcia de vida
de 111001 poi, que clodical gtiDdc patte dos _ , coobecimi:DID$ in·
teloc:IDais, pollticos e m6clieoo lCIUS& d a - poíbOOa naciOIIal.
Meu pai. o ex-SeoadorWaldcmlr A.lciÍ!IIm, a quem p<CSIO
nesta oportuDjdaclc u mais justas boaJcDa&eDs. foi testenumh• DO
fiaal doi: aos 60. dudiJ]cnldecJes cm que o Senado ji àquela Epoea iD<xlaia, pa<a o adcqutdo desempe>ho de suas fuuç6es de top=raçio,delegiümaçio,delegisloçioedefis<:atizaçio.
Como m&!ieo, Dio SC·fitttau a dcmmciar OS mais gllLVCS
pmblowas n....,.,ojs, de Dtodo especial OS da SWl ,.,gilo. Nas eomi.ssões. empenhava-se na h!a po< planos, vetbos e ..tudco de
jlmblemas<XmO aiiiiXIalidadc infmtiL as epidemias,"
a dcmltrlçio e as múltiplas mzões do )nCÚio ..oido de viciá-do
D011C0 pcM>. liWo do que ed1icas absiDJas, apoUOO soluções DO
~de o Estado lxuileiro prover de...-...,_,. a mbtiea

endcm...

doorçamonto~ ~l saúdcpoíblica.

l'o< mais .,.,.....,..., """"istanos e ~""""""ates que lecham.
sido .. açiles e .. idéias de ..... pai. o <:e<Jjriolxuileiro !d>Jal leva
a <ICl"que-llldo Dia pa.ssou de um esfaço pessoal imltiL de um !Jo.

ro!smoqui>ote=;
Toda.via. se ex•nrinl1'm0!:. a hist6ri& da existhtci• do Se:oado, 11101 daremco -ra de que inS1ibliçio teYelalbbém ...,. giUldcs DIOIDCJiol. iluraDle o Imp6rio, .Castadas as inbips pattidátias
que - v a m a a.iwa. a ritaliciedadc gaDI!lia aco SaDdores. segw>do enlc!!djnwto da q,oc.. COI1VOlvimarto profUDdo e
pemllWCt1le oom os problemas Jllcioaais.
Com o odveuto da Repiblica. o - 1 do SeDado
na
medida em que lhe 6 atribukia a missio de dcfmdc:r a m1oDOmi&
dos Estados em relaçio ao poder ceoial. C<mbe ao Senado Fedem~
iJJausuDro dcbote sobre a MCCSsbi• igualdade dos integrantes da
Fodeaçio bnsileiza. sob- de ver desabar o IIOVO siS1ema polilieo ..,. p;evia em mas~ o fiiD da"supn:aw:ia de UDO Eslados sobre outros.
Ap6o alguDs aDOS1110 ...,,.,.ismn, o Seoado ..S vol!azi a
OOipO!"lupr de dcsraquo oom a Qmsrih!içlo de 1946, quando..,.
a!pCIIO plenamente IUU preaogllivu. A viDda pa<a Brullia com..
cido com um pcsfodo de gtiDdc ~ pollúoo. que
d • whca=il-dcpob da....mcladol'resiclmle11DioQJadros1110 golpe militar de 1~4.

=•

O Coagmso NlciooaJ c:aDOÇ& a __.em 1979, com a
volaçio da Lá da Alüstia, quo teve C<JmD ol!jdivo.pocifieu 1IID
pois dividido pelo 6dio _.. úcçileo pollticu. Em 1985, fcnm
r:utabelccicfu u eleiç&. dimas pua & p- · d' ± 11 pmfcilmu
das eapilais. A """'ponçlo plma da vida
viDa, Ollfim.
com a Carta de 1988.
Em ....... """' •
do ~cm.esdJvl•lm iDstituciciWI deljcedos, olmp
Junratdo
CX·I'resiclmle Colio< Oca 0'1 do~ DO Coagreao. temos
- a opodlmidade de devolv« o Senado ao -leirD IIIIIDDI.IIl

-tic:o

..,.,..,...,çio

-ieo.

ccmo....,-pelo''poifimdadoc''.<lo«!!oWubmpn

Sr. ~ sn e Sa. Sonednmc. DNta zetrDipec:tiva 1t1
o papel do Scaado como m-;miçlo fundenyaraJ pua o
bom fuDcioaamt:mo do .-o polilieo, aem ~k7 de
afúcu coonmdewm: que vem IOfrmdo de: modo sislem6tico noc
.aimol moo. H1 muilas c:ulpu a oxpilr, mas ramhla!. muila <XllldeDaçfo 'Pftlclpitada e lfii!Pcinn•Jista a IU'repu<&di. S6 a austeri-<lide aliada & um Oh 11JCiweDlO exempllr & suu Wefu pode
resgatar o JftS1!gio que a QmqjtniçJo mm>c:idamoDte deve gozarjmiD l Jllliaiio p!bliea.
··
E<om-DO "'""J>a"'Dci• de -~que oSeoado
devo
m&d.-1110 c:oaáio das dociraes Je.
plalivu. Ame. ilo llldo, pcrim. 6 pociao. IIOViaitar a búll>ãa de
vida do
pa<a poder dcpob esboçar-ao os CXli1IDmol
de um Senado adaplo<b 1011 .....,. diaa, ao,.,..., alii!Qto c:ulnl·
me. ao 111011110 tompo. singulltem- atnluiç&s quaDdo""""
parsdascanaqueluO.:oeo • obMfospelaCimm.
A meu ver. a ori.si"'Edtlde io•itnciaW do SeDado ~
.,.,,,....,te oa detmçio ~ que ., chama ''mloridade antropol6sieals .......... !'o< clofiJóo;lo, 6 a inltiDoia oodc as diVCIS~
dados dos ES1ados - · " " - d e s e _ .
w cano
• lllllaUicidades cuJimlis, poc!<-.n s«rcduzidaa a......,. pu C, por
C<lii!"Qlll!llda amllihu<m pr .a O
da c:oerio de todos
os integllLDieS da Fecleaçirh
OSr.llad V < n s - - V.Ex" mn
9 SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Coacedo o_.,~ V.
Ex",Seudcr J!oai Vms.
..
O S r . - Vena- Eu sootaria de claro mou depoimootoa
rospeilo de ... ~- Ex', pcxmociE&tia deixou de cürno ES1ado do Ceat. Prefeito de Fotralo>a.lleporado Fedem~ por
cluas losi"""'"' v~ """' quem tive o pnze< de,
o Estado do Ceat.levaudo 11011~

mvU>dicor-

f>icunrnli·-

-0

_.,?

v.

-seis -.-IOdo

... - - - prcaÚaDdo """'"'"""' • P"P'Iaçio que cmcijpi'et de n:paentar o povo ceamme, e pude ser tHternnph•
da fcxça de v - de V. Ex', da IOtiodadc de pmp61iroo e da ea·
pocidade de bom_....o EsradodoCeat.Pomoque oCcaxá Cttlá de - - em roc:eb&-lo ..P 110 s-do Fedcml, peoaoa
que. ....00 lil>o do ..-s-&rJos6 Waldemar AldDtam, Dio se
nku deS1a heamça .......,;r o - caminho. Cfle foi comIIUido por mcico )KÓprioO. É bom que se diga isao pala que lCOk:o
o papel que V. J3xA de• sstp sdm no~ de soa carrelia. Estimo que V. Ex" esteja...,; 110 Senado. O povo do Ceali
eS1i de pmi>&ls em te<...,; ccmo- dcfemorum-tio inteliaonfo. r- """"v. Ex'.
O SR- LÚCIO ALCÂNTARA- Muilo obrijpdo, Seudcr
Beai v.,.., pcx oaaslblllifeotoçl5el_.,... q u e - =ta·
meJU daamizodo que DOIUDO. Quom.pordcvordo jllliço.dcolaçar que pa<a mim 6 umpriviJ6sió
Colepaqui DO
SOIIIdo o poder. ,...._"""' V. Ex', CXIOIIil:air pa<a lovor ao
.-o EltJdo tudo aquilo que eotiv« a DOISO llciDco, pelo 110110
oat'a;o.peno,. nçeopola-l«widado
Sr. l'R:sidcnle, mas cxm que llJ!UDICil1os devemos COilVencera opiDiio píblica. soa hist6óa ~que os meiol de COJW~

eatm11>--
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Dicoçio eomttoem só depõe <Xlll"" o~ de uma Casa
O
Josapb.at Marillbn - Permite·me V. Ex" um apoute.
OCXISiderada obsoleta. fisiológica e vagarosa nas decisões? Cano nobre Senador Uício Alcântara?
sus-..r a CCiliÍIIUidade do bic:amtntismo """ propo< rupiUDS
O Slt. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex". nobre Seoa·
com o modelo vigeme. que. aporentemente. Dio emeja
do< JOSOJll!at Marinho.
seoiooeo<:aStolamentodopodercosuísôco?
O 5<. Josapbat Mariabn- Emineole SeDado< Lúcio AIEnfim. a que pçel institucional o Seoado deve COIÚomw'- cintam. não ouvi a parte inK:ial de seu discurso. Não sei. por isto.
se para mostrar seu valor no projeto de roosolidaçio da democ:n.· se o meu apate nio seria desnecessário. Ouvindo-o, porém. na alcia DO Bruil?
tml. em que cheguei. noto que V. Ex.• roida de reformas no Poder
Quem acompoubou """ itiDetmo de ct-nh· aabe que Legislativo, puticuiaimonte no Senado. Queria pedir-lho a atenção
uma das grandes bmdeDs·a que me llivc (tbstinacJamerue foi a para o fato de que pouco efeito terão essas mudanças se nós nio
luta pela leliO'Iaçlo do l..cgisll1ivo W
P011111to, Dio me finta- fizetmos. prelimin•""'""•· a profunda refomwlaçlo dos partidos
ria. agora que estou eleito. a propor efetivameute um programa de politic:os. Se nós aio os tomarmos instrumentos efetivos de ação
rd'ocmas pua o Scnldo.
progmmática e obedientes a decisões tealmeute coletivas. COilliSr. Presidmle. Sh c S:rs. SenecJorrs,l haz dos piDápios in-- DllUeUlOS lia situaçio em que DOS encartramos: os Partidos sedo
violiveis da ~ modonçJo o agilidade das docisiles. damDJadoo pol' grupos, o esses grupos decidem pela maioria:
CCDVáD amDCiar algumas medidas de ClDClghi& que. a meu ver. qu.aodo a maioria toma coohccimento, as questões j;i c;slio encami~ as d.irmizes e a coacàlla da C&sL Tma-se. sem somnhadas. Eo.lio,. Dio bavcrt soluçio verdadeira no funcionamento
ln de dávidas, de medidas que viaam à terl9VOÇio dct procedi- das duas Casos, se nio houver, provi>meDte, a profunda modilicamemoo legislativos.
çio na criaçio. na foanaçio. no fullcionamonto dos Partidos deuEm p;imeiro lugar, os Parla:menbres da Cfuwa Aba de- tro do Congressç e em 11:laçãp aos seus compoDODtes.
vem promo....- o aprimon"'"'to dct mectnismos de porticipoçio
O SR. LÚCIO ALCANTARA - Nobre Seoado< Josaphat
dimt& da ,;...iede nas JrCIPOSlU eoc:amiobadas per ela e mesmo Marinho, acolho o aparte de V. Ex• can grande satisfação c com
em algumas dcc::isõcs, como pmvislo na Coastitniçio Feden.l. Ao DDJita alegria. Primeiro, pelo valor que V. Ex• tem e pelo respeito
lado disso, devem extingujr O Volo de lidcrmça, bem como redu- que merece de todos DÓs, COIOO Um dos membros mais destacados
ziro C(UOI"DDII de votaçio em pleD6.rio. Outrossim. devem clabcnr desta Cua. Estou absolatameate de aoxdo com V. ExA. Alh acho
coJendújo de vcuç&s. dotodo de uma pouta filiAda pteViamentc e pouco sério quando se fala que essas reformas. que são do gr311do
de uma rigidez maior nos pazos de IIIDlitoÇio dct projelos. A ÍlllpOlWlCÍ& o que estio sendo encamiDhadas pelo Poder ExocutiMesa Dizaora deve Jl'I'OCIIl'"<""' em aieDtar e dirigi!' pnlitict- vo ao eumo do Congresso Nacional. possam rer um valo< maior
lDCilC a Casa.libertmdo os Senaclo!a de mc:argos admiDistrativos
ou uma importiDc:ia maia do que a teforma política. Para mim.
que SOIDOil1e problemas tEmlnlZido llnstiluiçio.
elas tôm grmde vaio<, tôm grmde Í%IlpOI1âllcia o a elas oos va!OOS
Qum!D ao aspoc:to da profissionalizaçio das IUiáliseo dct nos dedicar com todo o omponho. Mas a votdadoira reforma. aroprojeto&. a Casa deve v.aloriDr as comissões t6cnicas. cups trat.- · forma dcfmitiva, a refcmna. permanente, será aquela que vier com
lhos t.1izatio o cst•belrcirnento de aitáios mais objetivos e, com· a ~ama política. ~e, esta, sim. daJá, realmente. às nossas
certeza. menos soj:itos aos vícios do~ Da oricntaçio iDslituiçõCs as bases segum para que o Govemo possa conduzir
do v«o.
os seus trabalbos (o Sr. Pluidente faz soar .a campainha)- já cooPor óhimo, mas nem por isso com :menor peso, acrec&o c1uo. &.r. Presidente - sem que estejamos inc:orrmdo. a todo moque a reduçio de alguns dos oito anos coastituciooalmcnte preser- meDlo.. cm crises oconõmicas. cm crises rmanceiras, na
vades ao mancloÍo de ctda Senado< sii\Jlifica avllliÇO indisaltivol noc=idade dC adotam!os planos &Dii-inflacionãrios. medidas na
DO processo de A,.-rnento do SeDado. E um exagero iDidmisslvel PmvidSncia ou seja o que foc.
c:oococle< ao parlamentar um poOOdo lio largo de DliiiJdaro, cujo
Poc isso, até apoio ao Govemo o b lidetanças politicas do
efeito menos per~eno coasiste em fa:çu fieqõen-~ o .r.sta- Pais pua que d&m. também. a merecida o devida prioridade b ,_
, _ , das boJes"de sou tq>I1:SOIIlUite eleito. Dodos pol' DÚm co- fomus polllicas. qu~ WDct tivemos coragem de enli:mar com delbidos em clli'eteDtes pollcs do 'mundo. em diversoo esüg;os de cisio. SODipft> alegamos que o momento é impróprio. que ou
deseavolvimcnlo, mostram Dio mais que dois çasas. semeflumrc:s tennm•l!10S q_ma eleição çu saiamos dela. Isso vai seodo postergaao Bmsil.
do. rc:snltando em insiÍIIIições tiágois, obooletas. putidos débeis o,
Apesar de sou pc:mco attacote aos oavidos mais cooserva:. ccmseqüentcmenl. um arcabouço institucional e político que deidores. tenho conbocimemo de que a JliCIIOOl& de toduçio dct oito xa IWito a desejar.
anos já <Xll1l1a da pouta de discqssão do Partido dos Tnbtlhado<os,
Retomo o meu discutso.
ccofocmo dcclmoçio de scn Lide<, Senado< Eduatdo Snplicy.
Nessa linha. sinto-me pededamonte ii vontade pata coolri·
Sr. Prcsidezue. sn e Srs. Semv~. nio vejo a JllCDOI" in- buir com o pojeto maior de ~er neste Plenário e nas comiscompe.bõilidade entte a su,ge:stio que acabo de propcr e o ~ sões com a discussão de tco:ias mais pcttincntes, à a1tum da
de mademizaçio do Secado. que. est'- sendo tcx:ado pela Omrisdo com~)Cténcia do Senado. O Cem. assim. deixad de ser um inter·
Especial. IOCCDte,.,.. implantada pela Mesa Dimon. Mlito pelo iocut<x secund.lrlo pua se !Otila<, confcxme o desejo de nossa
<Xlll1ririo. a cootdenaçio da Comissão. que osti sob a <XlllWçio do Constiruiçio. um ator que participa das decisilcs e clillloga com os
Senado< Renan Calàeiros. pode cootar cooiigo pata melhOIOS es- demais Eslados numa vmladoira situação do equilíbrio e de igualclarecimenlos. Ponho-me inteDamente ii clisposiçio da Comissão dade federaliva.
pua c:ootnl>Wr ilos nhalhos de <Xlllf"'Çio do telat6rio prelimina<.
Muito obrigado.
a pcti:r de sugestões que petendo ofcncer.
Era isso o que tiDha a dizer.
Nessa linha. sinto-me port'citaluontc ir voatadc pua coalriO SR. PRESIDENTE (Tootonio VIlela Filho)- Coa<edo a
buir com o projeto maior de promover, :DeSie PleD6rio e uas comis- palavm ao nobre Senador Sebastiio Rocba.
sõos. a ctisalssio de temas mais putiDentes, à ahum do valor do
O SR. SEBASTJÃO ROCHA (PDT-AP. ProDmcia o seSenado.
guinte discutso. Som 11:Visão do cndor.) - Sr. Prosido1tte, Sn e
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SIS. Selwlo=. gostaria de cumprimentar as SI's Seoadcns. embota não estejam p!<S<DieS.
Ao esu.aroa tribum desta Casa o faÇo. em primeiro lugar.
agradecendo a Deus e ao povo do meu Estado pela opórtunidade
que me eoocederam ~ aos trinta e seis anos de idade. ser Seuador:
da Replbl!êa e, jtmlameme oom aqueles que detEm amplo OotJbe.
cimenlo das questiles z=ionais, poderparticipor de debites impo<·
tantes e decisivos sobre os problemas e suas soluções ca:n te1açio
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seu povo. até enlio Dio muilo bem~ nesta Casa. Exce·
to o Seoadcr JO<é Samey. que hoje !'!"!ide esta Casa. nenbum OU·
1m Semdor da República pelo Amaj.\'- aliás um do Paioná e o
outro do Rio Grapde do Norte- defendeu de fato os interesses do

nosso p:wo.
Tenho de MQSjdcnr que o Seoadcr JO<é Samey contribuiu
de cena fa:ma com o desenvolvimenlo de DOSSO Estado, seudo .,.
tor da cmeocla que aprovou a zcoa de livre com&cio que boje
existe no nosso Estado e que eslt comcçoudo a desencadear um
processo de desenvolvimemo DI "'J!ÍiO do Amap&.
No Semcb qDe"' represemar aiuda os iDI= de toda a

à vida nacional, em particular, no meu caso. ao Estado de Amapá.
Vm de muho distallle, do seio de Amazõl!ia, do meio do
Rio Amawnas. da Dba de Gumpá. de um local que tem um nome
muito bcmito, Jabum dos Ale~ nome ~m de uma U.goa de Regiio Amtz/trtica como um amazl\nm eomo um caboclo dom~
B!3Silia, a Lagoa do Jaburu, que dá deoominaçio ao Pal1cio do Ja. lelior. Nio teobo problema algum em ser 1mado dessa forma. por·
buru. .
que mioha família toda 6 de ori8em cabocla. Meu pai- aio quero
Nasci ao Pari- estou sabeodo attavo!s do Seoadcr Adcmir IAp1i de foooa alguma tiJar os m6riloo da Seoadom MariDa Silva,
Andrade que h! mu.âto$ trabalhadores do Pari. OCtlf*Jldo' hoj'l as com quem me c:oa:gntulo pela .sua h.isl6ria de vida- também foi
galerias do ~. a quem tamb6m ~o a :miJJba hoo;tenagem. seringueiro, de uma familia oriunda do Nmdc:sle. que saiu da seca
trabalhadores e tmbalbadoras que aqui vieram. com o objetivo de em bisca de melhores dias na explonçlo da borracha, no seio da
reiviodicar os seus direi los por melha..s coodições de vida - na Amazllnia, exatamente oa Dba <lDodc de Gurupá.
tesiio da Dba Gnmde de Gmupá. conhecida possivelmeole pelos
Esta histáia de vida que O)RSel11o aos s... e às SI's Seoa·
Seoado..s Jadcr. Barl>alho. Adcmir Aodrndc e Coulioho Jcrpp. e dcns. e oesta opo<Õmidadc c:umprimeoto a Seuadom Júoia Mari·
desde os seis :mos de idade tive oportDDidade de teSidir DO Estado se. Líder do meu putido, bome:aageando-a c, atrav6s de S. &a. a
do Amapá. o ..ao lel:rirbrio Federal do Amapi. Pude esmdu e, Iodas as mu!h.... pelo Día ID<macia!al da Mulher. ootem oomecm Bel&n do Pad., obtive o título de m6dico, e:xcn:endo essa pro- morado, 6 paa dizer que~ nesta Casa alán dos interesses
fissiodcsdcoaoode 1983.
do Amapá. al6m doo inter=e:s maiores do DOSSO Pais, os int=sTivc também a oportunidade de residir cm Sio Paulo, du- ses da Amazt-Jia
ru1te dois aoos. especia!izlmdo-me em ~·da medicina. E; oa
Estamos DÓS. Pul•meot.., da Amaz&ia, buscaodo uma
coodiçilo de M6dico também. espero poder dar a mioba cottn'bu~ integraçio regiooal. uma a!iaoça ...,. os oove Estados da rep,
çio ao Pais. sotxctudo nas questões que dizem respeito 1 saóde do nah!menle pua. juntos. tentarDlolil diminuir esse processo de desinosso povo.
- - - -- - gualdades regionais que se implmtoo neste País. EstamOs comIniciei a minha. carreira política há apenas quatro anos. Em poodo o Bloco Pvl•mmh!r da. .Amu&ia, c faço um apelo aos
1990, quaodo o Estado do Amapá elegia. pela primei:o vez, o seu · Seoadores dcoses Estados. em espoc:ial ao Seoado< Jade< Bari>alho,
Govcmador, os seus primeiros Sena.doR:s c os Deputados ~ que aqui se faz ~RSCDte• emÍileDte IJderdo PMDB, um dos maiotuintcs. tive também a hoam de ser eleito. no Estado, Deputado res Partidos DeSta Casa: ao Scoador' Ias' Samey, que apesar de não
Estadual. ~a legislatura durante os qualro anoo, destacando- estar p!<S<Dic, tum Seoadcr, quer seja pelo Amapá. quer seja pelo
me pelo apoio pestado .aos setores: sociais, àjuveotnde, sobrebldo MaDDhão- sua tcna natal- ta:IDbán da Regiio Amaz&ica e que
aos CSOJ.dantcs,. com quem tamb6m quero, nesta oportunidade. as.- hoje ddém um JftSI:igio muito elevado :aesta Casa c em todo País;
sumir.o coulpromisso de luta, em defesa dos-direitos dos trabalha- aos~ do A.mazDoas- e aqui quem ~o Senadolos CODtta um Govemo que, oaquele momeolo. represeldava dor 1efftu0Jl p.,.,.- aos Setuodores de Roudllcia. 1os6 Bi=, e
mais os interesseS do poder ec.ou&nieo do que os i:olel:esses da todos os demais ScDadces dessa regiio, <'XX!Clamando...os a particinossa regiio. os interesses do .D.osso povo.
.
pr desse bloco Pvlçnmar. Há .intet'esses CO!IIllDS, cujas sohlções
Fui eleÕ!o Deputado Estadual pelo Partido que boje leVe podemos !luxar ,....... A llmclda da Amo-o consolidada
oportunidade de eleger o Presidcnle da Repíblica. o PSDB. Por Desta Casa. pcdcd C:ÓOSâtuirum terço do total de Selwlo=, pois
ques!ÕeS intemas ao meu Estado. ao fioal de 1993. tive que deixar SOtlltltldo os oõvé Estados pozfazemos o total de Z/Selwlo=.
o Padido por uma inlerveoçio da Exoc:utiva Naciooal oa ExiaJti.
Apelo wnbEm ao Seoadcr Bemmlo Cabnl, que acaba de
va Regiooal do PSDB DO Amapá. E. ap6s uma ampla avaliaçio acleoar orecimo, oesre setllido de camjM'"""" ,..,_ O Amapá
dos partidos a nivel Iocate regional optei por integrar o PDT. por ~ Dio s6 do apoio dos Parlamentares da Amazaaia mas de
quem fui modo bem recebido ao meu Estado. Aqui quero agmdc- lodos o s cer aos companheiros que me abrimm esla. oportunidade. inclusive
Sou um :intedocutor apenas dos iD.felesses do Estado do
de ser c:aodidato a Seoador da Repíblica. quaodo oaquele tDOJDeDo Amaple da Regiio Ama2iilmca, mas sei porfeilameolc que, oomo
lo pleiroava apooas uma cadcim oa Assembléia Legislativa.
DOVlllo ocsta Casa. seudo de um Partido milloritArio, aio posso ler
Fui candidato e tive a sorte de ser eleito, disputando Was coadiç:ões suficientes. isolwJamente.. de poder ~lver os poblevagas DO Seoado da República com "'P"'-.oies do poder eco- mas do oosso Estado. Vamos pl<Cisar da uoiio de lodos. .E aqui
oomico dcslc Pais. E cito oominalmenlc. por mais que o respeite faço este apelo humilde, de um Seoador da Região Amaz&ica, do
cano pessoa. e tcaho coaversado com o ex--senador Hcmique AI- Estado do Amapi, que veio pua lutar por melhaes condições de
meida, mas S. Ex.. ~lava. naquele ll)()IQeDtO, um dos deteu- vida para o povo do ooss:o Pés. aos 5enat;1ores que det&l maior
tores do poder ecoo.ôm.ico ao DOSSO Estado. jurtametu com o
pmsdgio nesta Casa. inclusive jlnto ao Poder Executivo.
ex-Govemado<Gihoo Galeia, que bavia sido indicadoGovemador
Faço eslc apelo, iDclasive, ao Seoadcr Amooio Carlos Ma·
pro ~re do Estado pelo PresidcD1c Collor de MeDo.
galhies, oom quem i' ccoveiSei, so!m:tudo pela oportuDidade que

e

~

essa luta com düiculdades. ombro a ombro.

lado alado oom o uosso aluai Governador Joio Alberto Capibcri·
be, que foi eledo pel!t coligaçlio "Thdo por oossa Tem:'. Isso tem
muito a ver com a defesa dos inreresses do Estado do Amapá e de

teve anteriormente de ajudar o Ama:Páz numa questão amito grave
pua o oosso Estado: a queslllo ~tica. Quaodo Govemador da
Bahia, o Seoadcr cedeu pua o Estado do Amapá- ou

._.slot!.

pam;»-me que este é o tetmo canto - !ris usinas témricas que
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hoje ajldun a dimDJWr os problemas povocados pela cuEocia de
eDC:Igi.a eli:trica cm nossa Rcgiio. E eoergi& 6 cuta.mcnte um dos
""'""" búic:os da nossa lula, aqui. em Dlvcl de Congmso Nacional. e em uivei de Poder Executivo.
Estamos apresenlltDdo um pleiiD pua o qual piaria. desde
jt. de solicitar o apoio de todos os s..ado<es. em espoci.ol, cano
já citei. os da Região )tmazAnica Trata-te da exteasio do Iiohio
da usina hidrel6lrica de Tucurul Dio apeuos ati o Estado do Amapá. mas também ao Esudo do A mazm" ao Estado de MCo
Gtosao.-Nosso potencial eaetgftic:o 6 geado pc< m:unos hldDcos
da n=a Regiio; pcxtaDID, 6 mais do que justo que esaea !eOIISOS,
esse pot<ncia! ~tico da usiDa sejam utilizados em beneficio
dos povos que vivem nessa Regiio. A proposta. pc<lltUID, 6 que o
liDbio de TUClllllf. saiJldo de Altamin.. uo Pad. -vesse o rio
A.ma7.Daas.lleDda à margem e:õCflerda do rio Atni?CI'JIC DO Esta·

do do Palt, e de lá se dirija ao Estado do A.map6 e ao Estado do
Amo><mas.

•

Cocfame disse mlericxmentc, é um pleito qoc envolve os
intcmsses de vúios Estados. Por isso. espero comar c::om o apoio
dos s.._ SeuadoRs. bem ccmo do MiDistto dls Miou e EDersia e
do Plesidome da República, a quem vamos levar eorc pleilo or..
cialmenrc tendo em vista a mgencia da matéria.
Há um projoiD ealltbcle=v'o que a~ de Tuanul. pua
ate:Dcler a essas cornmirlwfes. poderia sair cm duas tensões - 230
oo SOO KW. Se sair cp 230 KW. jamais poded chegor ao Amapi
e ao Amazimas. Portauto, há urg&!cia uo pleiiD pua que esse iz>l.
eio da COIISIDlçio do 1iuhio do 1Ucum! seja ém SOO KW. EsiD 6 o
apelo que faço ao MiDistro das MiDas e EJ>ersia e ao Presideue da
Rep6blica. EsiD 6 t1mb6m um pleito comum dos uove GovemadoxosdaRegiio~

Vou trazer a ~ tritmla ouuu matérias. outros .assuntos
importauiDs sobre a uossa Regiio. nw: gooUria de priorizar. 110
momen!D, eoiD 1<ma, pela jrnportiuci• que rem pua DÓs, da Regiio. e pua DÓs, do Amapó.
•
A empresa 1ui, uma das OJT'S'nnicloras em potcDcial dessa
eDOigia a ...-levada porTualmf. tlmbtm fa=DOo de póbtico, uoste "V"D'e'1o, o nosso apelo. pua que. ao inv& de ccasttuir uma hicheléttica no rio 1ari. CfiC iria atcDdcr piocipelmente 80$ .interesses
da empresa. se una • nós neste pvjdo. que 6 mais C"LX11lfmjro e de
alcance social multo mais amplo: o projeiD do 1iuhio de Tucuml.
O Sr. Ademir Andrade- Permite-me V. Ex.• um çme?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Couccdo o aparte a V.
O Sr. Adcmlr Aadnde- Agnodeço a V. Ex', Seuada: Sebastiio Rocha. Em prÍmCÍIO lugar, piaria de <ti= que o povo do
A.map6- muiiD bem Iepr<SCDtado ..... Casa pc< v. Ex'. No
seu pouco tempodemauda!Deapesarde seco seu primeÍIOcli=rso. V. Ex• ,P. demoostrou a qu~ veio. Desejaria me somar ao seu
<tiscurso para l!lllar um pouco mais especificamen"' deaaa quesdo
da ouergia pua o Estado do Puá e para o Eslado do Amapó. Todos sobemos que, quaDdo o G<>vuDo Feclcral preciaa fuor IUl
Amazôoia algum inve•imento que lhe iDtcrcssa,. ele tem rccmsos
para ioso. O Govemo Fodeml gastou 6 bilhões de d6Wcs para
coostiUir a usina hidrel&ic:a. de Tuam~f. que Dio foi feita para set~
vir aos .inteiesse; do povo do Pait. nem oo· Amapi. nem da ADJa..
zama: foi OOIISilUida com o objetivo básico de lleUder is
necessÍdades da ALBRASIALUNORTE. da ALCOA. DO MmaDhão. e do Projelo Carajis, em Pmuapebos ESsa foj a mzio bósj.
qa da sua COilStrUÇio. Tanto assim que o Governo Federal não teve
a coragem de levar essa energia. da hicheUtrica de Tucumí nem aos
.outros Estados da Amaz&ja nem ao próprio Eslltdo do Puá. Amda nos <tias de hoje, ~9 u:IIDÍCÍpÍOS do Estado do Pmt uio sai,om o
que 6 ter a CDetgia. da. hidrelétrica. E mais: na maioria dos ImDicí-

•
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pios que a possuem. ela aisre somente pua. ateDdcr a. necessidade
das n::sid&cias, Dlo atcndeDdo. i. necessidade da indostri•lizaçJo e
do desenvolvimento. V. Ex- falou no l:iDhio. que 6 uma luta nossa
de ciDCo aoos e que estbamos prestes a ver CODCl'Ciizada. pelo meDOS em parte. Esse Iinhio leva a emergia .11. bic:b:détrica de Toc:utUi
ao chamado TCUDO Oeole, leva a <neQ!Í& da hidrel6trica de Tummi ao loDgo da rodovia TramamalAnjca JG$1DC1o per Altamir:a.
Sautar6m, c cheg&Ddo ati ilaÍIUba. E, se fO< feillt em SOO KW. c:hepd JÚ o AmaP' e até Manaus. DO Estado do Am•zonas Com
ioso, =olvedamos pnc~es problemas deallt Naçio • pmclJzma1110$1llll pJXIc desenvolvÍ!DC111D em DOSsa Regiio. Veja V. Bx':
são -=""rios apeuos SOO milhões de d6W.S. com os qum ..,.._
mos IOda a Alllazbnia almldÍda c:om a ouergia que hoje está sobnndo aa hKirelárica de TucumL O Govemo gastou 6 bilhões
pua ooosttu!-la. pcllaniD, do210 ve2I!S maÍS do que seria necessário
para que essa eDOigia da hK!rel61ri<:a de Tucurui chegasse ati Manms. ati Macap6. a todos os outros IDIIIÍc:ipios da margem esquerda do rio Amazoon, c ateDdessc a todo o a:toc oeste do Estado do
Pad. É lamentivcl que o Govemo Fcdeml, :m:enlemcntc, t.enha
vccadoos palCOS ftlCUISOS que estavam destinados a essa obn.- 31
aúlhõeo de reaÍS pam se ÍDÍCÍir a Collsln!Çio do liDbio da hidreltlri<:a de Tucurui. o MÍDÍStro 1os6 Sen1 velOU todos os reamos,
nlo deixando um único centavo para que eua obm fosse constmida em 1995. E estamos tm.Jbando aqui. DO SeDAdo Fcdeml, oo
seotido de ÍODDil' o bloco da Amaz&úa. para rcvatec tal situaçio.
AproveiiD a opcxtuDÍ<IadC desiD opotte, Senador Seba.stiio Rçcha.
para <ti= que logo mais prc<eudo pcdjr a pala- como Llder do
meu Partido, pm.. em cinco 111inuto5, fazer umi. saudaçio às pes.o
soas que estio preseutos neste pleu!rio. Neste momeoto. estou me
somando 1 luta de V. Ex• e teDho certeza de que juntos. ocsta
Casa. muiiD r:ou<rlbuÍlemos pua o deseuVo!vm....o da Alllazbnia
e do oosso povo. MuÍIO o!>rigado.
• O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Apdoço o aporte de V.
Ex•. iDcoqxxmdo-o ao meu prommciame:Dto. E alerto pua u:ais
um problema que podemnos eufnmlarem breve,Seuador A ~. nessa mesma liDha de que os~ c:oc::rgélicos da hide Tucuml poderilo. mais uma vez, deixar de lleUder à
Regiio Am.,.llnica pua aiDDder ao Sul e ao Sudesto. Não qu...,_
mos, de fOIDia algupla. sepmr ..... duas ~ pois <XliiSIÍtUÍmos um só Bnsil. E eoiD o apelo que sempa> r.,.; aqui. pua que
juntos poss:amos resolver os nossos problemas sem pre)lclicar as

<he-

outras regiões.
.
Não 6 do meu feiüo fa= cmsidcnções duvUiosas ou 1&vantar dUvidas soire a boaestidade ou sobre a homa de ninguém.
ou sobm projctos; na verdlde, hoje: tiata-ie apenas de um boato.
Mas eabe a mÍII1 a ""'''I'OSI'bi!jdade de alenar...
O SR. PRESIDENTE (Aul..aÍO Carlos VaW!areo)- Lembro ao nobre OIDdoc que V. Ex' <]jspõe de um IIIÍnliD pua """""""
o - ciÍscUlso. de aaxdo com o RegjmeDio.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - !'1mL c:oocluu esse tema,
gostaria de dizer que hoje se comenta que h' um JXOjeto na área
eoorgóti<:a pua que a usina de Tucurui SaÍa da odmÍDÍSI!llçio da
ELETRONORTE e posse para a admÍilÍsttaçiO da CHESF- Companhia Hidroelétrica de Sio Fnm.cisco, que tem como um de
setts objetivos '!.tender &s regiões Sul e Sudeste, atrav6s de
uma uniio do sistema SuYSudestc com. o sistema Centro-Oeste/Norte/Nordeste.
Com isso também. nio podemos concordar. RessalraD'M'\s
at'pli os beneficias que a ELEIRONORTE a1é hoje levru aos Es..
wlos da DOSS& RCgiio. Par=-me, ÍDClusÍve. Seuado< AdemÍr Audradc.. que a EI.EJRONORTE se manifestou CODtiiria ao uso
atusivo da eoergia elétrica de Tucuruí por essas empresas que V.
Ex"ciwu.
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O Sr. VolmlrCao.pelo -Femlito-mev.&•mnaporte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Conceclmi a aporte a V.
Ex•. se a Mesa o peanjtir.
O Sr. Valmir ea..p.io- Set.i muito mve. nobre Semdo<
Sebostiio Roàla. Na oportunidade da suaestma. quero pmbeuizl.-lo. em meu nome. em nome do Llder do PMDB, Sawlc< Jodor
Babalho. e do Llder do PP, Senador Bemazdo CabnJ. pelo ...,

disc:::Uiso. em que manifesta a sua JrOOCU~ eom os problemas
do seu &lado e da sua legilo. Quero tambml fazer mna observaçio. a16 mesmo por uma questio de jlsliça e de áica porlamcutar.
V. Ex' se leferiu a dois ex-parlamentares de outtos Esllldoo que
repeseutamm o seu Estado, o Amlpi. Eu não poderia, sob hip61ese alguma. dêixar de dizer e de testem1nhu: pmiarlmnenle, a
aiUaçio do Seoador Hemique Almoida e do Llder do meu Partido
ati 31 de jaDciro, Seuador Jouas PiDheiro, homem pmx:upodo
eom OS probleUIIS do "" Ealado, buscaudo rcluçõ:s, Jido..
nncfo um partido, uma bancada, buscando o apoio de tDdoc u6s
pon. pelo-. &meiÚZir os problemu do oeu Eswlo. Po< isso,
eu não podczia. Iepito, deixar de rcgisttv, DOO ADais de$10 C.S.,
este testemmho da atuaçlo do ootre Senador' lonas PiDheiro. m.
clusivc como CIDdidato ao sovemo do seu Estado. em cujas eleiçiles cbega> 116 o segundo tumo. Tc:uho aboolula de que
V. Ex•, eom o seu dTamiSDJO, cc:mpel&c:ia e entusiasmo. vai dar
prosseguimeulo ao llabalho leal, houesto, siDcao o ai-..te porlamemardos Colegas que nos deixamm e de qi<m, hoje. - - .
saudades. Parabáls a V. Ex• pelo seu trabalh~ e pelo ~ adDsiasmo.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o aporte de V.
e.•.Jnccxporo-o,lamb6m, por queslio de jlsliça, ao meu prommciameuto. Esclaloço que tanto o ex.SI:IIIIdor JOIIIS Pinheiro quaoto
o ex.seuadcr Hemiqu.e Almeida são nexcx:edo.,. do meu IOSpOito
e, de certa fcxma. da minha lmizadc; não houve, de minha porte, .
nmhuma intcnçio em ofendê-los. Eu disse apc:D&S que c1cs Dio
obtiveram os resultados que o poYO do Amap6. espetava de sua
alllaçio eomo seus.._..,.,. uo Seuado da Repllblica.
A Sr' JúDla Marise- V.&•me pezmile um Oport.?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Coacedo o apotte a V.
Er. ""

--

-
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que nos ajldazl. a eufrentar os gmndes deaafios que temos pela
freme D& defesa dos ÍDtems$eS da Am17Anja
!) SR. SEBASTIÃO ROCHA- A~ Sr. Ptosideute,
a bondade de V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Allf&ioCirlos Valadares. Fucudo
sou a C'!!lp'inb•J- Nobm Seaador. quero advertir a V. Er' e aos
demais Sl:lllldores que qu= apatei-Io que-~ não
seá mais tolerante e irt cumprir religiosamente o nosso Regimcn·
to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concluo, dizendo apenas
aos DOb= SCDadores e Seudolu que fiQUem l voutadc pora me
trilar pelo meu ncme popular "Bala". Como diz o meu filho de
~ aoos. uio é bala de sangue e sim de poz. Mlilo obrigado.
lJIII'rmle o disaD'so do Sr. Sdxutião Rocha. o Sr.
Teotónio Vilela Fillto.J•Vice·Prcsidellle, tkim a ctiiÚi·
"'do pnsidôrcia, 9"" é OCMpQdo pelo Sr. Antônio Carlos VDÚldoTe., Sop/enre tk Secmdrio.
O SR. PRESIDENTE (Aur&io C1r1os Valadares) - Coo.
oedo a pdavra ao ~Senador Jader Barbelho. que tett 20 minutos pua fazer a :sua er.posiçlo.
Lembro ao J:lOiR Llder Jador Bubalbo que, logo após o seu
pro!IIIDCiameol, eliDmDos .. Ordem do DÍL
O SR. JADI!R BARBALHO (PMDS.PA. Pmmucia o seguinte dísalno.
do ODdor)- Sr. Prcsideote, sn e
Sts. Seoadores. coofelso a V. Ex-s ~e imaginava estiar DeSta tri·
boDa com um discu:rso exrito, com. o saatimer:tto de quem se &eDle
privilegiado ua sua cmeha pollliea por haver dlegodo aoSeuado
da Replblica. teudo começado como V=odor ua C1uwa Mlmici·
pai de Be16m. Cooludo. ao. ler o Dlolrlo Olldal da UDiJo do diz de
oatem.. senti-me na obriga.çio de ocupar esta tliàma neste momeoto.
. QuaDdo assumi o maudato de Depulado Federal. dleio de
Cllblsiumo, no 1.1» de 1975, uma da miDbu DWores ~

Sem-

es e:r:a COQJ. o iDstrumelllo do ubilrio existade na Coostituiç:io de
Cldo: ~ àlamldo ~lei. Fiz. enfio, um Jevant""""Ro pua
ver quem efetivamezl!c legislava neste Pais e cheguei Adum. c:oncluslo ~ que C:Q. go.ase que ánica e exclusivamente o Exea~tivo.
_ E o doemo-lei -belocia que o Pnosideute da Repolblica s6 poderia ec&j..Jo emmat&ia de segmmça Dacional e em matáia lriburiria!

· O SR. PRJ!SliiENTE (Am&io Clrlos Valada=) - Ad·
vitto o J:lOiR Seoadorque o . . _ de V.&• já est1 esgollldo. Estou. aliú. dando (X'C!rinuid'<fé ao tr.abalbo de aust.ezidadç que est6
Feito o leVIIJtàneoto, ~~uma Cllll!Uda ao dcseudo aplleado pelo P=ideote da Casa. Sawlc< Jos6 Samoy.
Peço a ateuçio'de'V, &• e doe demais SCDadores pora o cump:i- cn:to-Jei. e, evidemeâaente, Dio tive sucesso. Recordo-me bem de
haver procurado o PrcsideDte do""" Partido, o aaudoco Depu lado
metto do Regimeuto.
A Sr" Júala Marise- Sr. PtosideDIC, C<liUDdo com a libe- Ulyssos Guinwieo, pora lnlardo IISSU!ltooomele. Eu adiava que
ralidade final de V. e.•. diaute de um assunto de tamanha impor- o docreto-Jei em coisa do Estado Novo, que Dio era JmS{vei a sua
tância. e se me faro dada a opmuirldade de apartear o nobre mamtençio, em que pese estivéssemos amda vivCDdo a q,oc. dos
Sawlc< Sebaslião RodJa, quero, em poucas polavras. ~ govet1IO$ miliwes.
Para.._ minha- devo coofessar-, o Dr. UlysoeaGuiaqui o meu 5Clltimeao. Noln Senador Sehastiio RodJa, .,....
momcuto, ao assomar 1 ttibuna deste Senado pela primeim vez. V. DWies disse-mo que acbava que os govemos nvxlcmos deveriam
Ex' aborda os probleUIIS llliiCit>S aio s6 do seu &lado, mas de ter de exc:epciooalidade pon. ...... O<Uiões espeda IIOciodade. Meditei soble...., peatoda a Regiio Am•zAoica, fazendo uma convocaçlo er.traDaJDcD. ciais. utilizi.los
.......,oafiDal,
o Dr. Ulysoea tinha muito ..WS experi&cia do
te impottaDle pam o Pais: 6 pleciso noflctir soble os probleUIIS que
envolvem hoje a popol4ção de toda a Regiio AmazÕnjça Este ~ o que eu, um DOVEo puiiJI'IeDfarque chegava. de ceda fOI:ma, muito
dos Depullldoo. Mas cooliuuei coovicto de que
gmude desafio que têm hqje os~ da Amaz<laia DeSte afoito, l
Seaado Federai e DO Cougresso Naciooal. Quero nnupimentl-lo, não em passivei manter a esttumm do declero.lei, que acabou ,._
nolxe Sawlc< Sebasliio Rocha, não apoDaS eomo Lider de sua sullaDdo lllllllll verdadeim bomoaagia legifemnte por porte do
Baiada. mas. soblewdo. eomo SeDadoa da Replblic:a, invocan- l!xecutivo. ~me lebelei em lelaçio ao doemo-lei
Nio tive a cbiDce de pcrticipr da Comtiluinte de 88. Nela,
do aqui o tespeito e a confiança com que o pOvo do Am1pi lhe fez
Seuadorda Replblica. V. &•6 umm6dico por...,. origens popu· o doemo-lei ocobou seudo substiwido pela medida povis6tia.
la=; já foi Depulado es.,dual e ttaz, c:ert.ameote, pora eota Casa Mas ali estabeleoou-"' c:!aa:amente que o PlosideDte da Replblica
do Senado da Replf!k• • expc!. 'ia de sua alllaçio pol!tica e >6 poderia adod.-la em mome.ll!o excepcioual da vida bnsileim.
profiSSUmal. vivenciada., ~tu
m movimentos j)opu~ e

em"""""'

amam
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O Preside,.e da República só pode adotá-la cm "''"""'IID
exeepcioaal da vida biasileira. Está csaito oa Coostituiçio que someote motivado pela urg&Jcia e pela ~lerincia do assonto pode o
Presiden!e da República e<li!ar medidu p:ovis6riasNo meu enlemlimento, a Comtimiçlo IJio pemli!c a reedição da medida provisóriL Ao coottúio. diz que.. uma vez n:jeitada, ou não ap=iada. a medida provisória. cabelá ao Podez
Legislativo proYideo:::iar os aros para OODSDbstmciar os efeitos
causados pela sua rejeiçio. Está claro. Sr. Ple:sideo.tc. sn e Srs.
Senaclo!es. que o legislado~' ilio pemtitiu a mcdiçio.
Pan. cm.eodc:r o que é ~ia e o que 6 motivo rdevmlc.
basta saber ler portugu!s- Dio esti escrito em grego. Esfi escrito.
em portugués. que somente assu.D:o urgente e releva.nte podett ensejara adoçio.de medida povisória.
Ao assnmjnnos nosso mandato. nesta l..egislatum. verificamas que estamos com a poura mavmcada de medidas provisólias-

Mais de 800 foram editadas e teeditadas. VcrlrJCal' a qnnridade de
iodo DO sal foi um dos assum.os coosiderados relevantes e urgentes
pua a edição do medida provi!6cia- A cla,.ificoçio do bebida alcoólica 1ambtm foi ca>sidenda mgente e relev&Die, pois lambtm
foi mattria do medida provisóriaSr. Presidente, sr-s e Sts. Senadoles. devo ecofesslr que,
em reunião da qual participei como -privilegiado membro do OJn...
selho Polllic:o do Govemo, na coodiçio do Lldor, DO Se!Jado. de
um dos partidos que susr.oram politicamet>te o Govemo, o Preoidente da República infCX'JDCU-DOS que estav,a apenas :reeditaDdo
medidas provisórias e Que iria se &ler exei•'JI"M"Dte aos termos comtitucionais: de wgêDcia e It:"levincia pma a cdiçio de novas modi-

O Preoidmle da República só pode adorar a medida provisória em assunto excepcionaL em que haja risco ou prejuízo para o
Govemo~ e, em cooseqtlência. para a sociedade brasileira.
Sr. P=identc, St's e Sr.;. Seuadores, pa=:o-me que o Prosidcnle da República está sendo mal assessorado, o que t muito
ruim. pois quem tem o arbítrio na mão toma-se muito vulned.veL
Os Geoenlis-P=identes, durnnle a vigêacia do Al-5, enm aliamente vulnetáveis. porque qualquer auxiliar podia. tentar influeo..
ciá-los a usar aquele instrumento pela. simples razio de que eles
tinbam o poder para tanto. Eles tarDavam-se vu.IDeiáveis às pessões "'''men'e porque tiDham todo o poder.
O importante da vida democ:dtica ~ ser ela paulada pornormas Que Dão pemütam ao govemante ter todo o podei'. Essas normas salvam os governantes e os govemos.
Mas o que estamos percebendo. Sr. Presidente. é que o Presideole FemlUldo Henrique Cazdoso deve esraz sendo possiooado
por auxiliales seus a usar a medida p:rovisória. por ser uma maneita. mais fácil de tra1ar dos assuntos da Administraç:io. Eles têm
pressa e, talvez. quanto ao mtrilo e quanto ao =teúdo, essa pt<Ssa pode até ter algum seJllido ético. Só não o tem, Sz. P=ideole.
qumdo P"'leUdo suprimir a rompdênci• dosla Casa e da Câmara
dos [>ep''ados .
___ _
O Sr. Pedro Simon - Pemrite-me V. Ex.• um aparte, nobre

Senado<'?

O SR- JADER BARBALHO - - quaudo pmende que
esta Casa seja memmente chanceladora. como estamos vendo
ac::octecel', dado o volume de medidas provisórias que não nos per-

mite. Sr. Presidente. Srs. Senadores. sequer apreciá-las. Na verdade, nós nio .. estamos apreciando.
O Sr. E Ido Alvares- Pcunite-me V. Ex• um aparte. DObre

das provisórias-

A16m disso, Sr. Presideotc. Sr-s e Sa. Senadc::n:s. o Plesidcnle do Coogresso NacioDal, ao tomaz poooe, solcnemenle decla- Senado< Jadez Batbalho?
rou que estaria vigilanle em zelação i compettucia do Coogresso ·
O SR- JADER BARBALHO -Já concederei apolles a «>Naciocale à edição das medidas provis6riasdos, com a m.aioc alegria_
Há poucos dias, o Preoideote do Coogress<>, Senado< Jost
. Mas fcr.un 1ooge demais, Sr- Presideme! ODiem. atravts do
s.m.y_ presidmdo uma das sessões, cE..e aqui qu<> nio aceitaria medida provisória. simplCSmeiife zeticliafli todo o Capítulo da
mais,. depois de uma roclamaçio apresentada por um doG Sb- SeConstimiç:io que ttata da contribuição da Ulliio pua o custeio da
nadotos, Denbuma medida povisória que Dio viesse apoiada em seguridade social no BrasiL Al6 demais! É demais, Sr- Preoideole,
exposiçio do mo<ivos. Uúomw>do o Coo&zesso a zeopei.to da uz- quem- muar cx:mo medida excopcioDal um assunto dona gravidagência e da zeÍevfJ!cia- Foi o que cfisse, aqui, o nosso Preoideotede.
Eu. particnlannenfe, siDlo-me obrigado a vir a esta tnõuna
Lemos oos jomois, há poucos dias, sobte a visira do C.efe
do Gabinete Civil da l'=id&lcia da República ao Presideme do pol"duas zaziles: primeiro. por ter a hom:a do sez Senador da RepúSeDado Fedentl "?.o sair, abotdado pela ;_..,.. com persui1IaS blica e a oiJrisaçio do ser guazdiio da Coastituiçio; segundo, pelo
sobre o excesso do medidas provisórias, o C.efe do Gabinele Civil fato de haver, como Ministro da Plevidência, elaborado o Plano de
leria Uúomwlo que c1n eram .,...,.siDas PD'" causa da """-'>sida- Beneficio e Cu:$1eio da Previdência.
de do Congresso_
Aliás, pcm>ilam-me zessaltar o rato de havez sido. na Epoca.
O Sr. EpitacioCaf'etcira-Pamitc-IDCI V.. Ex.•umapute? · o único~ que enviou ao Palácio do Planalto. dco.tro do praO SR- JADER BARBALHO - Um momet~to, Seuodo< zo. o que havia do legislaçio complemeo<ar, tondo mandado o PlaEpitacio Cafeteira. Conccdeici. em seguida. oaputc a V. &•, com no de BeDefieio c CUsteio da Ptevidência aores que se
muito pazcr.
completassem os seis meses. pal3. surpresa nossa. aqui está!
Sr- Presidente, pode haver morosidade uo Coogresso - não
O Sr- Elclo A1va.-.s- Senador Jader Barbalho. tomo a pedir um aparte a V. Exa
quero, desta tribuna, do
al~ma. dizer que nio pode haver-.
mas diz a p:6pria Ccmtituiçílo q1ie o l'zesideDie da República só
O SR- JADER BARBALHO -Com a maiOI: alegria, eu o
pode 1auçar mão das medidu provis6rias quaudo os ........,. fo- cooced=irem considerados de mgência. Sua Excclencia pode m:a:rer i. ur0 Sr- Elclo Alva.-.s- Estou OllUardando- O Sr- Epltado Cafddra- Eu tambtm.
gência COilStitucional pua aiiaD.CU do Coniresso- se posso usar a
expmssio -.em tempo -mve. a sua mazrlfestaçio cm assunto conO Sr. Pedro Si moo- Eu tambml.
side:rado urgente e relevante.
O SR- JADER BARBALHO - A Medida Provisória n•
Nesse~XC=so. Sr- Preoidoule, St's e Sr.;. Senadores, há di935, do 7 de março, revoga os dispositivO. da Lei n• 8.019, do 11
fezentes tipos de matérias: há mattrias que nià são lfrjjenles e, pof- do abril de 1990, e da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991- Isto
tantc, de iniciativa legislativa; hi maririas urgeuleS, p<za cuja significa que a União não vai mais ftcar obrigada. a !epllSSal' aque~egulamentaçio o Presidente conta ocm a Coostitujçio; e h:i malhles ~ que emm destinados à seguridade social den1r0 do
ria excepciooais. que.cnsejain-& adoçio de medidas puvis6rias.
prazo.
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Recordo-me que mcosei. como Ministro da~ um
PtosidCncia da Repolbliat que "'metia pn o caixa únic:o da
UDiio os rccutSOS da Plevid!ncia, pcxque os le<IIOc:miiS sempre tivenm uma imeusa vontade de metera mio-Diono mau sentido,
mas oo sentido de administrar-. uaquilo que perteDce ã -segurldade social. especificamenle à Plevid.!ncia Social. Havendo mcebido
o ato do Presidente da República, já com a assjnahm do Minislm
da Fazenda e do Ministro do l'!allejamelllo. eu o devolvi e conecei a arrumar a minha gavet.t cano Ministro da PrevidEacia Soo.
alo da

cial. Nio p:xiia. aceitar que se ~ferissem recursos e se deixasse
a Plevidéncia Social vulneráveL E isso o que essa medida. """"
momcnto. propõe.

O Governo vai~· Dio nos dez dias. como faz com os
IepaSSOS do Fundo de Partidp&çio para os Esladoa e oc Mmiclpios. mas possati a faz6.1o quando...
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadala. Fueudo
soar a. campainha.) - Com.unico ao DObre cndor que s. Ex' ted
exatamcote seis mimuos pua terminar o seu .disaiBO. de .cc:rdo
com o Regimento.

O SR. JADER BARBALHO - Como niO gostaria de dei·
xar os meus iiustxcs componhciros sem a oportunidade do aJCIC,
Sr. l'!mdeme, gostaria q~e V. Ex'. ao ltmUno do meu disc:uno,
maitivesse-me na tribuna na condiçio de Uder. de IIXll"cio cem o
art. 14 do Regimento lnlmlO. pcx mais clnoc minutos. Dessa ÍO<·
ma. podem dispor de ""= mimtos. o que mo claro\ c1w>ee de COO·
ceder os apartes.
0 SR. PRESIDENTE (Anl&io Carlóo Valada=) - Ga·
=to a V. Ex' que o Regimento será cumprido l risca.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado, Sr. J'resi.

den1e.

0 que se verifiça é que todo o Capírulo da Coostiluiçio que
conttibuição da UDiio para o otsteio da p,yjd.!ncia atá
sendo retirado. Então, sem enttv .oo mérito dessa questio.. eu goswia ie saber. Sr. P,sidelOe. qual é a motivação excepcioaal deste
momento para suprimir do Coogtesso um pojelo em J'08ime de
wgêneia? Como é que se t<tira a contribuição da Uniio dosa& f«.
trata da

ma?

.

.\'l'oottoi a

exposiçio de molivos na. Seerewia da Mora.
mas :cio conségui encootní~Ja. Podia ser que eu estivesse ameio.
podia ser que o Údcr do PMDB eslivesse c::ometeodo uma in;istiça. Os auxiliares do Presidelte da Repíblica. talvez pcx estan:m
dispostos-a dar tanta •silidade ao ttabolho. quisaam-er!Ddos
os problemas. lnclllsive problemas dessa gmvidade, alr&vés.de mo-

dida tzuvisó<ia.

O Sr. Epllado Cúddra- Pctmifo.mo V. Ex"umapane?
O SR. JADER BARBALHO- Concedo o aparte ao nolze
Senador Epitacio Cafdeii'a. pediDdotJue seja bleve..
O Sr. Epillldo Gafeleira - Vou ""' bo:eve. Noblc Senado<
Jader Batbolbo. Eu estava no meu gabinele quando c:omecei a ouvir o disc:uno de V. Ex' e vi uma feliz coincidêocia. O meu !rimeiro disali'So. como Seaador. há quatro anos. foi natamen«e
sobno o mesmo lema. Falei sobno edições e reediçl5es de meclKias
provisórias. mos""odo que elas são IncxmstiluciaWs. Gostaóa
apeuas de colocar no cüsamo de V. Ex'. pn ca>fumar o ftro da
inconstitucionalidade da t=tiçio. o p:rigdfo <ínico do art. 62 da
Constiblição. que 6 claro:

''Patágrafo únic:o. As medidas tzuvis6õas pmle.
Iio ~dcia. desde a edição, se nio forem convertidas
em lei :oo pnzo de trinta <lias a pctir de sua p.1blicaçio.
devendo o Congicsso NKioaal disciplinar as relações
jwidicas.delas dcc:oaotJles."
A Consliruiçã~ nio faia em medida "'jeftada. !""' diz ~e
se ela Dão for oonvertida. em lei peided a efdcia. E isso o que
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Dio IC faz. Há o jeiúllho de puur pelo lado,. de neditar UJ:Da modida que perdeu a ef"ldcia. e ai q~e cuidar doo pmblcmas
que ela produziu. lsao tudo <em lido feáo. Já oe tentou ....WW:
uma. duas.m 1:1& vezes. quando Dio se podia Cad-lo nenhuma
vez. Sr.. Seoador. Quero me cmgran•t.r com V. Ex' c dizer que o
PMDB. alr&vés do seu Lide<. toma uma posiçio que é a que tomei
desde que aqui cbcguei. Mlitoobripdo a V.&.•
O SR. JADER BARBALBO - Eu é que apdeço. Sena·

do< EpiW:io Cafeteim.
O Sr.Eicio A!Yarea-Pezmite..me V.&•umapme?

· O SR. JADER BARBALBO - Com mui1a llegJ:ia. 0011<:0do o aparte 10 nobte Senado< Elcio Alvares.
O Sr. ElciD Amua- Seaador Jader .Babalho. Citou ou-

vindo. com muita a!cnçio. o cüsamo de V. Ex*.

que.._

pro-

nunciamentos já feilos aqui. ~ às medidas tzuvisóDu. A
intavençio do Senado< Cpilacio Cafeteiza. iDclusive. foi na mosma liDha. Obviameate. cxmo SeD&dcrdaRepíblica c mregnnre cb
Poder J..esillWvo. acmtito. como V. Ex-. que poaamos ter. :DO
campo de e:umc du medidas provis6riu, uma telaçlo que seja
CCIIIIÍIUc:ional e bostanle -velenlle o Eaoc:ulivo o o J:.esjslotivo. Nobre Seoador' Jader Barl:dao, ouço V. &•. aestc momento, e
nio pooso desvati-lo da CXllldiçio de Llder do PMDB, mu queria
fa= a oolocaçio de uma vealade CJ10 deve oor do coohecimento
de IDdos oo Semdoles que estio oqui no pleDjrio: n6o remo. porti·
cipado- V. Ex' também- de mmiões com o Pmsidalte Femanclo
~ Cmloeo. e Sua E:coellnci• ~irerou.. de miDCim peremp!6ria. CJ10 o pt6prio Exeollivo atá lomlndo medidas
pn que as medidas provis6riu nio sejlm usadas <Xlllfotmo vem
"""""""" na )lri1ica das "'lações "'"'" o J:.esjslalivo e o Exocut~
vo. V.Ex",aindahipouco,tove~dedim"O SR. PRESIDENTE (Ant.laio Carlos Valada=) - La· memo infantlll" ao DOb<e Senado< Jader Batbalbo CJIO o tempo
~ a S. Ex' ji esti ea:gcudo.. No calmto, CJ~ermdo te utilizordoart. 14do ~lnl<mo,S. Ex'""' l1Wscinco""'"-.
O Sr. Eldo Alnra - Proosiso no &p&tte, evidetOemoJOe
acatan<!o a odvaléncia da. Mora. O Pnosideote Femanclo Hemique
Cudoso mite:mu., pez:antc V. Ex', DUm recente debite que tivemos
sobre as I'OfO!IliJa da Plevid.!ncia que solio P"P""" a iDrençio
do Govemo cm ouvir toclos. a fim de eDCOD1Dr um denomiDidor'
cc:mum. Falo isso Dio oa coodiçio de seu Líder, mas c:omo uma.
peowa quo <em participodo, a exemplo de - . , . Lideres, dessa
abetuua total de deb!t"'- Fx:o pumo quando 10 ~ao J'resi.
dente Femando Homique Catdooo algnmu JÚÜ<U q10 dem fologafar um gooto, quo eu diria. &16 cato poa10 ari>itrmo.
diUDdo - . o Eaoc:uliv:o qua: submeter o J..esillWvo a um rela·
c:iOIIamaltoquenio é c:oostrulivo. Quando V. Ex', hi pouco, tocia

.,__..o

CCXDeDtéios sobre dttermimdm tipos de medidas pvvis6Das. la·
metOei siu<:enmellle que V. Ex' nio estivesse preseo1e boje 10 aJ.
moço. do qual participatam os MiDislroo José Sézm o Pedro Malan
e vários Uderes, em que IDdos oa Semdoles e Deputadoo _ .
tes tiveram a~ de imerpelar essas dou fiiJIIU impor.
""'"" da politica ec:<lll6mica do <lavemo. Admio a aftica de V.
Ex* e a COIIsidem louvável- dessa visio sJobai da J'I"=YII·
çio do nosso poder de legislar. Mas gostaria de ,g;mar. Senador
lader Batbolbo, po< oer inleinmmte compotlvel com a vmlade,
que o Presidente Femanclo lf<mique <em manifestldo a lU& iJOea.
çio. em todas as 0Jl0l111Didadea. de nio fa=nso da modida tzuv~
sórit cxmo um iDsuumenlo de govemo. elimimndo totalmente a
pu1icip.çio legislltivL Temos tido um excelemc ml•dmammto.
jt que o PMDB muito DOS boma ca:n o saJ apoio. e.. Da CODdiçio
de Llderdo Governo. qu= dizer a V. Ex' que. ICDIJl"' que mo fpr
solicilado, nio :6 pelas lidennçn, ,.,; pcx qualquer outro colep
que venha a me questiÕoar. eu eswei pro1110 pua fomecer as DOtas
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t6aUcu e as explicações DC'OC's'ri•s. Quero reiterar. couformc me _provisórias. puticulanneute com esta., ao n:tinr todo o capftulo :mfoi manifestado hoje pelo l'laidenlc Femando Henrique Cmloso, lativo Aooo<nlluição da UmJo pom a Soguridldo Social, deruDdoque :alo hi. cm uc:ohum ZllO!DedO, qualquer possibilidade de soac- a vu!Derável Dllm momento em que vamos disaltir a rcfouna da
gD' 00 Poder Lepfativo U OXpli<:oçõe$ DO<e$Sárias. ~Social.
Qum!o "" máito, eu cüsmto o disi:lmlo do V. Ex". mas faço
Por outto lado, Sr. fresjdente, quero doi:ur bom claro que o
esta =salva pom hOJDella8CU a vadade doa faiDa
relacio- meu alerta ooste momento aç fresjdent< da Rep!bfica6 uma cola,.,...,., que teJD.ae verificado ealm o PreaicleDie da Rep!blica e o bonçio. uma cootribuiçio. E muito ficil o cm:o dos jq]jcos pom
DOaODp!alivo.
quem e.oá DO poder- eu já~ estive DO poder·divmas vezes -; 6
O SR. JADER BARBALHO -SeDado< Ek:io Alvua, eu muito !lcil o aplauso geaerooo, maa o Presidente da Rep!bfica
agradeçoosoblctevooaputedeV.Ex'.l...ameldoqueoPn!Siden- pDXisa ser alertado a respeiiO. O democDita Femmdo Henrique
1e da Rep!bfica Dlo """.ia aeudo atmdido poloo aeua auxilioml,
Ccdoso llio pode mais, desta triboma ou da rnõuua da CJmara. ser
que deveriam J>OIIP6-lo do ....,, de fomJa oxoeaiva e at6 oerto equipaDdo aos pli'SidoDies da 6poca da cliladln.
poo10 iDderida. a modida pmvisória. Apcau isso. De raro. o PresiMuito obrigado.
dent< diJao que
orientar a sua equipe do Govemo pom que uO SR. AD EMIR ANDRADE -Sr. Presidente. peço a poJasim pocceclesae.
~··~
vra como Udor.
Hoje sou obrigado a usar a tribuDa llio s6 poJa queslio da
O SR. PRESIDENTE (Amoulo Carlos Valadatos) - V.
medida provisóda- que já foi aqui ladaa vezes aclofada- mas Ex•clispcxádecincomimllos.
tamb&npoml'alar-olemaqueela-. NioépooilvelreO SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Udor. Sem
tirar-ao po< ioterm6cfio do medida plOYis6rla todo o capllllo da revisio do ondol-) - Sr. fresjdente,
e S... Seuado<es, quero
COidl:ibuiçiD da UDiio, do PiaDO de Quloio da l'levid&lcia SociaL apoveilar esla oportuDidade paa &=uma saudaçlo b pessoas
c:olocaudo em riac:o o
da Seguridade SociaL
que ....., nas galerias deola Casa. E chamo a alalÇio doa Sts. SeO Sr.Cadoollaaft-l'elmile V. Ex_"umaaporte?
uacloles do~ smi paa
Estio hoje. em Brasllia,
O SR. JADER BARBALIIO- Pois DiD.
c=a do duz.eolos ll'abalhad<ns rumis. duzeuiDs c:oloooo da regiio
O Sr. Carlos llaaft -l..ameub &=hoje miDba primei- da Tnn•un•""lica. mais especific:amenl da regiio de Medicilin:m imerveuçio Delta Cpa em çute a V. Ex-; apen.va usar a H<a. dia. no Estado do PaD.
do Eapedienlo paa miDha Cllrãa como Seuador da Rep!blica.
Esses Javradoml que """ dio a houn da sua puoaça aesta
Mos li. medida plOYis6rla.- que roám lalge domais.
Casa fizemn Um& viagem do extmno saa:ificio; vienm. p011i111Ciameu1Dde V.Ex•6dooxcepc:icaalimportiu<:iapaaoSe- em cuninbões pws-de.....,. pom toivindicarum direílo legitimo,
uado da Rep!blic& e pca o Poder Leplativo. A imerveuçio do pca cobnr uma promessa que lheo foi feita pelo INCRA e que
fresjdenle da Casa. Seuador Joo6 Somoy, a reapeito das modidas
nio foi cumpida.
pmvisáias, o cüsmrso do V. Ex"- e,leubo-. o cmpooho do
ADOS
Sr. fresjdente, foi cousttulda uma usiDa de betodos "" Seuacloles deola Casa que rmmugam euas mesmas. · ueficiamemo de caua para a proà1çio de 'lrool e açúcar DO Ealado
idéias- irio oolocar um teauo filial uo abulo da odiçio de mocü- do l;'arL CealeD&S do colouos pom I! fonm levados, com o inllliro
das JrOVis6riu. Nio 6 possivel qu..o Govemo ouYio ao Coagmao de gem- produtos que seriam beueficiadoa po< essa usina. Cl!egauma medida provisória modificaDdo
1k••nv nte toda & CJle5-- mm com difiruldadc, se implmtma:n e tiveam a espfnnça de
tio da ~ Social e mimado ~ pua UIO do costeiq uma vi!la melhor. E boje. pelos atrasos dos f"mmciamentos, pela
da Uuilo. E os ll'abalhad<ns, que slo oo espoliadoo DCSto Pais, falia do cumpr!mell<o doa ~ assmnjdos pelo pr6pào
que ji vivem uma situaçio difidlima. ficam-leadoa. Eale 6 o Go- lllslilllto Naciooal do Coloolzaçio e Refomla AJ!riria, esses hovcmo. da SO<ÚI democ:ncia apoiado pelo DOSSO Partido. Pomo. o mom sio obrigados a se deslocar e vir ao Govemo Focloral exigir
DOS&O apoio llio 6 irravliciooal AcrodiJo, amo V. Ex", que o
""""dimitos.
- d a Rep!blica eatá mala
ndo, elli ...,.1Q - r - reunilio com o - do INCRA, com o Godo pelos seus auxiliares. Sua Exoe1&lcia 6 um gnDde democnJa a vanador do Pam. DOYameDie oom o PreaicleDie do INCRA. e, agoquem reapeiiD amilo, maa creio que DOUl oequer leu ou modilou ra. imuos oo MiDislm da Agric:ulmra.
soõmessa medida plOYis6rla oleUbo a =toza de que Dio vaiconO Baucodo Bmsil quer lle!>derb.............,. deoaea agriCt""'da::r com ela. Os tcmoc:ratas estio preoc:upacb cem medidas cullores; no entamo,. a dificuldade estf. seDdo btsinmenre criada
C' ._.._."ias com medidas cxmo esta e Dlo estio pr:ee
1 ..2 s: pelO JNCRA:
• .;:;:::;...!&;um plauo de cleoenvolvimenJ pca ...., Pais, po<
POlim,1jUeru, nesJa opodUDidade. dizer a esses c:aopaDbeim!Dimo que
poat bolaDçal:esta Naçio, pca aaedila!UICO 110 ros que fizemn Ião louga viagem e que uo iDie1valo das audi&futom. Puabenim V.. &.• pelo proamcitiJ'Ie!'fn; ccxmmgo mas pa- cias nos dio a hoo:m de sua visita que u65 da .Amaz&üa sabemos

e....,

ma

s.-.

casrmo

o.......,_

o

..ns,

*

lavms c espero~ tmbamos um rellcionamrnto diferente como
Poder Executivo em relaçio ils modidas po:rvU6ãaL
O SR. PRESIDENTE (Autooio Cadoo Valadareo)- LaDOixe Udorque mesmo diaD!o da releviDcia do
assuuto do que traJa oesla !ardo- o da devoluçio das prem>gativu
do Legislativo, com o qual todoa es1amos de acoo1o- o RegimoDto llio pode ser mais to1enu1e. Poço a V. Ex" que """"'"" o seu
j4011i111Ciameu.
O SR. JADER BARBALHO - Vou coacluir, Ja._,raudo
nio poder caJCeCier o a lautos ihlsJreS colegu que dariam

"""""informar""

grande coa.talujçlo ao meu pn""'nri•mento.
Mos anJos de OJJC:eJDr, Sr. Presidellle, peço""" colegu Se-

uacloles que medilem.- a medida editada. Pomo que o Eaoo!tivo foi lalge domais cm relaçio i ulilmçio das medidas

queDOSSaRcgiãonio temJJ:JeRcidoodevidorespdodoGovemo
foclenl. que s6 domcustta o seu interesse quaudo quer oxp1onr
swos riquezas; quaudo cldenninadoa S0S0J0U1Ds ._....nais deseja implaular =tos JllO.iet!>s naquela Resifo como 6 o caso do Tucmul, Camjás, ALBRÁS-ALUNORlE, Jari Flomlal. todos
gmudes pujoleo que Dl!o t6m qualquer intogmçio com o que se
cbama deoenvolvimeuto regicml e puticipolivo.
Exemplo disso, Sr. Presideule. 6 que o goveruo mililar, há
22 auos, jogcu esses homtm ua COOSI!Uçio da Rodovia Tramoma:r.aoica e os abaudouou à pt6pria sorJe. Sio 22 mos chnnJi: os
quais aquela rodovia ccdinua sendo cxetamente a mesD1L No enlauto, houve crescimeuto; deocuas de cidades foramCOJJSttuidas, e
o povo, com sua pt6pria força, com sua coragem c:ouseguiu ptogoo<lir.
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ImagiDem os seuho<es que pua osfaltamn 1.600 km doR<>Sio lidoooooegpiuteo
doYia Trmvm•76njca dentro do Estado do Pad seria 'M'C"Úrio
Dlmmte o dilar.ro tW Sr. Me.;, Antltade, o Sr.
200 milhões de d6llreo.
Antô1WI C4ri<M
SMp~errude Secrd4rio,der...
O Govemo Fedenl foi cçoz de SUE I biiJio de
pua fa= a fenovia que vai de PaDopcbo allaqu~ ao Mmaubio.
é ot:llptZtiG pelo Sr. Joú
" ctldeiN da pruitÜ#da, Samey, Pre.itlnrle.
Corlstrufmm. em um ano e meio. 900 quil6metrm: de fem:Ma com
uma pcale de mais de S qui1ômettos soble o tio Toc:&DtiDs e Dlo tiIIEQVERJMENTO N" 26ll, DE 1m
veram a con3CD1 de asfaltar a rodovia TnnqmazAgjct paa dar a
Requeiro, 1101 teJmoc do orL SO, § Z' da Ow!Jijtniçio Fedeessa. S0J11C uma vida melhor c mais cfisDa. Uma opodUDidade ;,. Di e do orL 216 do Regimealo lDt<mo do Scuac1o Fedeal, oejom.
cmive de .. obter mano, l:larimmto ~pua o Estado, solicii.Odu infmnoções ao Exm" Sr. Mmis1zo da Fozoada ao1i1a o
pua a Naçlo C pua O DOIA resiJo.
........, ofctivo de...-~ que foi 10plaaaclooo
Pma .,...,.,... o oaao mm6tio de feno pua o 1aplo e ou- l1lfl1'c:&do, DO I«Ça-feim, dia 7.
-~ dommdo, oomtmimn npido- u,.. fenoviade 1
bilbJc>de d6laza; 10•bemu C<lllltmir uma hiclzd6lrica de 6 bil!lles de d61alm,mas Dlo üvezam aangom de II"&Jdar SOOIIIilh&o
d e - pua levar. e-si& dessa hi<m>J6tócall6
lodo
do tio Amazooas,ll6 o Amap6. at6 Mmlus, c:apil.ll daquele-de Eswlo do I10SSa regilo.
..
. Quero~..,. SeDodcns desta c- o aos_..,..
p1erlu que OQUleslamol, IODWldo, d e - poálic:a. <XlldiaJ,
um ent"""imento com o PresideDte da Repóblica do Blail. &tamoo leUiaDdo fOIIDU o Bloco Pariamontlor da A-:oiNt do qual
iaclusivc o - 1 o s 6 Samey, que est1 ua Pleaid&>:ia do SeDado, ~ integnlnle. pcxquc foi clcilo pelo Eslado do AmlpL Quo:leJIX)& lcvu 10 ~ da Repiblica u DOSSU lUi5es e IX
DOISOO _ . , . , deulft: 00 quais cUi algl1ns.
. O Amazoloia
Dio podccodiuuarseuclo dcoreopeàada.
. poiS
O Mmis1zo 1os6 Seua e o l'midoal& Femaudo Hemiquo
Cmloro vdaolm • - d o Orçamcoloda tJmio de 1995 lodos
ca m::unoc MtdinacL. l Tn•em•ztaica ., • S•Rvhnl~
bem como tocJc. 01 D:ICUI'IOIJ cJestinyloc ao liDblo da bid:leJltàca
de Tucunú que levaria e-zja iqlcfa ma.
CompmJh~ vamoc tentar. com argnmentm COIIVÍDceiJ;.
tes.. XDOitrlr u DOIAS razões c blsarr investimentos pua a DOAI.
resiJo. Por6n, seDio 1101 II<Dderem, Sr. PrcoideDre, !'amuos 1110
do DOOU fotÇ& D<Sia Casa; usaremoaoc meico__.rioo c passiveis p u a - mspejlaclos 00 - d o 1101&& regiio. do povo
do Es!aclo do Put.
· Famoos oj>muçio aoo pmjcU>o de iDieleaodoGovomo uo
~doScuacloc110 plcomodoCousloao Naciomlso-.

c16-

o_,

séio foo;. • Amoz&ia Dio pode IXlllliDuar - ·
a:mo
está, n:Jegoda a oepudo pfauo o SOlido vista como uma ....
giio de ODeie apeilas "' tim, oe ozploa, como oe li Dlo houv....,
povo.

EDccuo miuhas polovras dáa>do ooo <XlJIIIllllheimc que IOdos nós, Scuaclolos e Deplwloo Fede!aisda A-zfGio jmlamcntc ~ voe::&. haveft:IDOS de, ~ fazer mapcitar o direito
daquela mgiio e. CUIDpEir a pumessa feita: a TnnamezAnjca c a
Saow6m'Oüabol sedo asfallodos, podem cret', pczquo 1u1amaos
DeSta Casa pua isso.
A e-zja do bjdreJitrico de Tucunú D1o mntjnnm iuc1o
pua o Noaleste, pua ALCOA, pua a ALIIRAS/A.LUNOR'IE ou
pua Camjú. A e-si& do hidrel6ttic:a de Thcmul tat que se voltar pua o dese.nvolvimelllo e pua a mdboria de vida do povo da

uoosuegiio.
Este 6 o :aosso compromis:so DO Senado Fedenl e e2io seja
OmemiO de fDdoJ OS Se%wbcs da JomezAnjt
Em o que tiuha a diz=
MuiloobtiJ!Oclo, Sr. Prcsideute.
O SR. PRESIDENTE (1~ Samcy)- Sobre a moa. ...,
que:ãmauos que sedo lidos pelo Sr. t• Secnúrio cm aerácio
Sr. Jcff=onPeres _
'

v..-.
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6. No podado 1987/1989. iDdi<or,. houvolaao oo poejdc:oalibiJ e, no deoorrer do IDO de 1990. q.Ws 01 meleS em que
houve poejulzoo DO ilaDco;
7. Divida do Bmdom pomlle o data. ... Da
dita em que tenha sido cmchdda a ~ iOOieepdo a oomposiçlo da dMda.. a data da respectiva coostifuiçio e o a~sto ftZ'D

.....,.;ro.

Sala das Soslr3es, 9 d e - do 1995. - -

Melo.

(A~Dimonz)

Gcroldo

DOI-

O SR. PRESIDENTE (1ooó Samey)- Os ""''wjmentoo Ii·
doo- clespvbtdoc ~Moa Dinoom pora decido,
dom. 216.
do Reginntto lDiomo.
Sole a ....., ""~""ri'""'<> que saá lido polo Sr. I" Se=tmo omex=k:io. Sr. Jeffcnon P=s.

m.

É lido. çrovado o -inlo:
REQVERIMENTO N" 2"1llt5
~. DOII<:m!OI do art. 13, § I", do Reginnto Jilt<mo
do Sooado Fodeal,seja
como ticeaça. miDba falia DO
dia 2 de m&lÇO N>• po< iDopr a Comitiva ProàdeacW em vUila
aoCIJ&.
... ·- .
Sala d u - . 8 d e - de 1995.- Seaado< Anur da
Túob.
O SR. PRESJiiENTE (1oo6 Samey)- F>C& """"""kl' a Ii-

DE

""""jc!ep"'

oeaça solicitade

.
Sobre a mesa, Pqrrim ntoqueseá.lidopcloSr.l0 Secmtmoomexerclcio. Sr. Jeffmooo P=s.
·
É lido • aprov:ulo o seauiJ!!e:
REQUERIMENTO N" %67, DE 1llt5
~seja C(y'lsjdermd• c:omo Jiccaça au101:iuda DOS ter·
moo do od. 13. § t•. do Regimento. Inlemo do Sooado Fodeal, miDha aulncia doo om.Jhos do Casa, DO dia 1Q de DWÇO de 1995, a
fim de puticipor, """"Presidonto Regiooal do Paztido Progr=isra. de eacaJirO pollúco cm meu &lado.
Sala d o s - . 9 d e - de 199~--- Alltoalo
Carl.. v.w-.
• OSR.l'RI!SIDEN'rE(Joo6Samo)')-Apmvadoorequeri-li<:a .. lfida aliceDça rcljcitw
Soin a meu. m r:z!X àlt ato quo ~Cálido pelo Sr.: t• Sec::retmoomex=k:io. Sr. Jelfenoo P....,
Élidooçrovadoo_.,..:
REQUERIMENTO N" 2QI, DE 1llt5
Rocp:ilo,DOS 1a1D0C dood. 13, § 1~ do Reginnto liw:mo
do Senado Fodeal. seja eooàdM.d. 6ceoça a oos&cia doo - lloo da Casa. DO dia 6 do coueato. quado estive DO Rio de J&DCim pmferiDdo Aula de Al>mUim doo attSOC da &cola Supeáor de
Guerra.
Sala du - · 7 deawço de 1995.-- Joaplaat
MarlaJao.
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Samey)- Apmvodo o '"'JUcrlli<:& C>OII<:C<Iida aliceDça solicitada. •
Sotft: a mesa. requerimento que serf. lido pelo Sr. 1o Seae-

tmo em exerc!cio. Sr. Jeffersool'=s.
É lido c çrovado o scguinto:
REQUERIMENTO N" 2f!l, DE 1!195
Noc 1<:m101 do art. 13 do§ I• do Resimarto Jilt<mo do Semdo Federal. JOJicào que sejam cnnsidmclos como licença autoDada oo dia& 2. 3 o.6 de Dl&l"l" do = t o ano. podado em-que

estive ac:ompollb•oclo o trJWDeUo de sallde de meu poi. Sr. António Fmtça Alv...
.
Sala das Scssaes.. 7 do m&lÇO de 1995. - Scoac1or Joio

França.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- Apmvado o IC!jllerimeu<o. li<:& C>OII<:C<Iida a IiceDça solicilada.
Sole a mesa. requerimenro que saá lido polo Sr. 1" Se=túio cmexerclcio. Sr. JeffersooP=s.
É lido c apovaclo o -iDto:
REQUERIMENTO N' 170, DE 1995
Noc 1<m1o1 do~ DO § 1" do ut. 13 do Resimeuro IIItemo do Seoaclo Fodoml. toqUCilo seja eoosidaada como lic:eoça
adolizada o dia 8 de m&lÇO de 1995, qtWKio dev....,i afastar-mo
doo tzabolloo da Casa.
Sala dos Sessões, 7 de março elo 1995. - Scoadom Emília

Feraaades.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Aprovado o IC!jllerimeu<o.li<:a C>OII<:C<Iid• ali=lça solicilada.
Sobre a meu. uqoetiaauo que sed lido pelo Sr. 1° Secre.
túio em exm:icio. Sr. Jeffeisoa Pa:a.
·É lido e apovado o seguinle:
REQUERl!IIENTo N' 171, DE 1!195
Seabo<PmideUe,
Rcqueimy nos leDDOS do§ 1° do ut. 13y combinado cop:1 o
ut. 38 do Reginnto illtemo do Seoaclo Fodeal. sejam C<li!SÍclol>.·
das como liceDça autorizada minhas aushclas """ trabalhos da
Casa oos dias 20, 23 e 24 de revcmro do oxrente mo.

Sala dosS..sõeo. 8 dem&IÇO de 1995. -s.o.do<Pedro Si!IIOIL

O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Aprovado o IC!jllerimenro,li<:a C>OII<:C<Iida a li=tça solicitada.
· Solxe a mesa. rcquerimemo que sCá lido pelo S:& 1° Seaetirio emexerclcio. Sr.Jeffmon P=s.
É lido e aprovado o seguinte
- RiQuERIIIIENTO N' m, DE 1!195

-Nos""""'"
Presideole.
do .... ss. m. da Coostibliçio, combinado oom
o art. 13, § t• do RegimeJllo lDlemo. toqUCim seja comiclomdo
«llDD liceDça IWI<lri2ada o podoclo elo 13 a17 de awçodo coacole, quado esl&rci afastada doo trabllhos da Casa. a fim de porticipor do l2lcootm das Pzimoita Damas e Adnrini-s
Mnriclpois <m Ouilib.- PR, al&n das festividades cm comemoDçlo ao Dia lnlemaciaoal da M.llbere:m. Salvah- BA. a convite
da Ascembl6ia Legislativa daquolcEstado.
.
Sala das Scssaes. 9 e l o - de 1995.- Scoadom MariDa

sa...

O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Aprovado o tequerimeuo. li<:& C>OII<:C<Iida a Iic:eoça solicilada.
Sole a mesa. rcquerimemo que saá lido polo Sr. 1° Scat:tirio emexm:ício. Sr. Jefferson~
É lido. çrovodo o seguiDto
REQUERIMENTO N" 213, DE 1995
Seohor Plesidente.
Nos tetmos do ut..l3, § 1", do Resimarto Jilt<mo,IC!jUOim
a Vossa Excelência, seja CCJDSidcrada a mioba presença. DOSTubaJbos da Casa no dia 20 de fcvemiro do correnle~ a qual nio fora ~
gistrada, clovido ao acesso de eottada polo aotigo Serviço MEdico

do Sooado, nlo havcoclo naquele dia. IIC!Ihum
vel pora a devida anolaÇ!o.

servidor~
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Sala das Sessões, 8 de março de-1995.- Senador Rcam
Calh<iros.
O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Apovado o ""'"eri·
- . fJC&.....,.,.da •liceaço. solicirada.
Sobno a mesa, noquerimcnto que sai lido pelo Sr. I" Seaetário em cxetclcio. Sr.JeffersonPtns.
É lido eljll"OYado O seguinte
REQVERIMENTO N"Z74, DE 1!1!15

Seuhor Presidelle.

.

Nos lmDOS do u:t. 218. allnea b. obseivaJJdo.se o disposto
oo u:t. 219, do Regimemto Intmlo do SeDado Fodml. requeiro in....., em lia do VOID do pesar pelo r.Jocimemo do ex..5eoado< e
jomiüsla Mirio Mutins, ocoaido em 12 do dezembro do 1994.
Saios das s.s.aos. 8 do março de 1994.- Senador Aatõalo
Carlos MopO.ics
o SR..I'RES.lDENl'E (José Samey)- sext ~ • doh"beraçio do Plenirio.
.
som. a mesa. Jll'li>OSliS do emenda 1 Coostiluiçio que se..., lidas pelo Sr.I"Secmário eoiexetclcio,Sr. Levy Dias.
Sio lidas as seguiDtes:

PRO~ADEEMENDAÁCON~ÃO
N°4,DE1!1!15
• A - l a porignlro ao art. 6l da Cooslilul-

çioFedoral.
As Mesa da Cimam doo Depuladoa ~ do SeDado Fodml.
nos temiO$ do§ 3" do AI!. 60 da Olnstiluiçio Federal. pro!Wlglm
a scgt.lime Emenda ao texto CCDSticu.cioual:
Artigo únia>. O u:t. 62 da Coastilniçio Fodml passa a v~
goar a=scido dos soguittes puágmfos;
"Art.62.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

§ I" As medidas·provislirias pemmo eficfcia.
desde a ediçio. se aio fomn ooo.vertidas em lei"" pazo
do lritta dias, a partir do sua publicaçio, doveado o CooSft'SW Naciooal clisciplmar os rclaçõco )Dfdic:as delas
deo:ommles.

§. 2" De<xxrido o pazo do lrinla dias. sem a libe·
Ilção do Coosmso Nacioul•• povisória podo..D. ser meditada per. DO mhimo. duas vezes."

(À Comissão de Co.-apio, Iu.stipz • Cidadania.)
PRO~ADEEMENDAÁCON~ÇÃO

N• 05, DE 1!1!15

z• do art. 57 da CoostituiçãoFedonl.
As Mesa da Cômlra doo Deputados e do SeD2do Federal,
nos ......,. do § 3" do art. 60 da Comtiluiçio FedodJ. pro!Wlgam
a seguinlo EIIICIIda ao testo CC12Stimcioool:
Artigo llnico. O § 'Z' do u:t. 57 da Coastituiçio Fede!al passa a. vigonr com a seguinte tedaçlo:
Dá ...... ...Jaçõo ao 1

''Alt.S7...- - - - - - - - - - - - § 2" A sessio legislativa aio sai inten"ompi<la
sem aljll"OYaçio do projeto do lei de dimrizes crçameutárias e do projeto de lei _.mo """'L"
Jostlllc:açio
O projeto de CllleDda à Coostittlição que tenho a bonm de
apoesemar tem por fmalidade esteDder a C<lDdic:ioDaDio para o reck> ~ Nacimal à ap<eciaçio da ui O!çame!11ária
Alwal
A modida i1i p-opic:iar a provisio legal para o recesso de fioal de ano; a exemplo do que jl ~ pm. o primeiro semestze, e
visa a ccxrigir uma situação que vem se ~ nos últimos
aoos, qumdo o Calgt=o só tem "!WVado a peça o.çamelllária
após o encemmet~to fO!IIIal do petfodo legislativo.
Saladas Sessões, 9 de'""'>" de 1995.-Seoador Ney Suassuua.
(À Comissão de Constituição, Ju.stipz. Ci<iadaJW.)

=

PRO~A DE EMENDA ÁCONSTrJ'UIÇÃO
.
N"06, DE 1!1!15
~la inc:iw ao parigrafo 9" do art. 165
da Cooslituição Fedonl.
As Mesas da Cimam dos Deputados e do Seoado Federal,
..,. ......,. do § 3" do art. 60 da ç,,....in•içio FedodJ. proiWlgam
a seguime Emenda ao texiD constilucionaf:
Artigo llnico. O puágmfo 9"do u:t. 165 da Coastituição Fe~ pas,sa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

§9"

Justllloaçio
A qumtidado do medidaa povislaias odiladas pelos ~
dentes da República op6s • Calsti!ujçio do 1988 di • exila dimeosio da pm1a da capocidado do legislar
do Coosmso
Nacioaal. em doooJr&lcia da !'C"Sibilidade legal do utilizaçio do
insttu.me!!IO pelo Poder Executivo.
A subjetividade iDnfmeca de- -rn:cilos de 1liJlfacia e relevincia diflCI.lka sol:e:maneU:a o •
~ decis6rio no tOcante à
admissibilidade das Medidas P..
rias.
Uma. forma de coibir 1 •
ases que na pdtic:a se tmduu:m
em murpaç:io sistemitica de ciatíva do processo legislativo consiste .. limitaçio do lllÍ-., de reedições.
Sala das Sessões, 9 de IDI1'ÇO do 1!1!15.- Toot.?alo VD<Ia
FDho - Roool<i<> Cunba Lima - Humberto Luccaa - Joio
FJ"IID9l - · "..,. Dias - Pedro Simoa - Edboa Lobio - José
Alve< - c ...... PatrociDio -José ~lno- FlaYilulo MeloI · :lo Portàla- Fmumdo Bezerra- Ney Suasouaa- Jod de
'""da - Guilherme Palmdra - Arllodo Porto - Coulluho
:.e - Ademlr Aadrade - llcmardo Cabral - Gilberto Mlaoda - Anti" Jio Carlos Mago1bãcs - Jdl"enou Peres - WtidcckOrneias-Íris~do-Nabor JÚDi<lr-Cari.,. Wisob.

por-

165---=====::=====
:-.:

"M modificarprojetos de lei '"Jativos ao Plano
IDPlurianual, 1s Direttizes Otçamcntárias, ao Otçamento
Anual e aos Créditos Adiciooais "
J••st;ifkeçio
A emeoda tem por -

c:<igir quornm qualifiCildo para
.. modifiações- JUlÍOtDO do lei-... à-__..ma.
Por se tD.tar de assanto de mvâucia superior. a oportunidade e a eoo.vcniência da iniciativa são illqucstiooáveis.
Tal )li"OCec!imento difu:u!Wt mulilações opodUnistas e isoladas, bem ccmo as demais variações do c:asulsmo que. ao longo
do tempo. descaracterizam as políticas ecooamicas do Govemo,
cem evidentes pej.lízos pua o Pafs.
Sala das Sessões. em 9 de IIJIIIÇO do 1995.- SeDador Ncy
Swts~~Una c cutro&.

(À Comissão de Co.-ação.Ium,a • Ci<iadaJW.)
O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - As propostas de
emenda à Constibliçio que acabam de ser lidas estio sujeitas às
disposições espcáfiCIS c::oost•ntes do arL 354 e seguintes do Regimcmo Interno.

ns
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As ....mas vio Apublic:açio.
O SR. PRESIDENTE (J<*ó Samey)- Sobre a mesa. poli'«< of.-.do • mlaçio final. que sem lido pelo Sr. ,. Seael1rio
emexetclcio. Sr.Levy Dias.
É lido o seguinte

PARECERN" 50; DE 1995
(Da Comissio Dirc<on.

Redoçio 1!a111 do Projeto de Lei do S<aodo a'
30,de 1991 (... 3.107m, na c-.. do&Dcp-).
A Comissão Dirc<on. opreseUa a ledaçio final do Projeto
de Lei do Senado n• 30. de 1991 (n• 3.107/92, na am- dos Dopulados), que regulamema a proflSSio de Ortoptista e dá oui!U
providEuciu •.

Sala de RcuniõesdaComissio, 9 delll&lÇOde 1995.-Teofônio Viela FDho, Presidente- Júlio Campos - R"""'' Calhelroo-LnyDias.
ANEXO AO PARECERN"SO. DE 1995
Redoçio FIDal do Projeto de Lei do 5<udo a•
30, de 1991 (n° 3.107m, na Cimua doa Dcpatadco),
cm que x rqu)amalt. a protlssio ele Or1optista e di

outras pro'riclêuda.
O C<>ns!=<> Nacioooldoexefa,
Art. 1° É livre :mcoahecido em todo o texrit6rio lllciocal o
exercfcio da profissio de Ottoplis1&. obsexvado o disposto na sente Lei.
Pariglafo lÍDiCO. Ortoptista 6 o profiSSional. cem p•oçio
pleua em Ort6ptica. obtida em instituiçio edoeacioml de n!ve1su·
perior. m:a!hocida e. legalizada pelo govemo de um pás. que o
habilita à pólica ·da Ort6ptica. ou seja. A pecquisa. pm<ençio,
diagn6stivo c tiat.ameDlO dOs distúbrios~.
Art. 2" p.,. o ex=icio da atividode profiSSioool de Ottoptista é necessário preencher um dos seguintes mquisitos:
I - possuir diploma expodido por escola de Ortóptica de DI·
vel superior,. rec:oohecida pelos órgios oficiais compe'crnes;
n- ser habilitado por eoco1a de Ort6ptica ~ """'"
Dhocida porTei Dt? país de rlgem. com diploma mvalidado DO Brasil. de acordo com a legislaçio vigente;
m- ,.. portador de a:rtif.:ado expodido pela EaooJa Pao·
lista de Medicina. aoii:SÍO< A data do rccoohcc:immto do amo de
Ottóptica pelo Conselho Fedenl de Edocaçio·
IV - possuir ca1ilicado de uno de Ottópâca, exiJieDte ou
extinto. minjstracJo por átedra de Oftalmologia de escola médica
oficial ou~ aré a dala da promulgoçio da pesente Lei; ·
V- deter lftulo de Ottoplis1&. expedido pelo Conselho Bm·
sileiro de Oftalmologia. &ré a Jll!>mllsaçio da~ Lei.
.
Art. 3' Os cunos de Dive1.._;a- pca a foomaçio profissioaal do Ortoptista tetio seus cuniculos e dm>çio fixadoo pelo
Conselho Fedenl de Edueoçio.
§ 1° Os cursos de gacilaç:io univusitiria existentes. que
ainda comam com rec:oobeneimeDto Jepl. devmo soücilá-lo
denlro de noventa dias, a partir da publicaçio da pt<SCUe Lei.
§ 2° Os c.ursos que nio f~ i mtoridlde c:ompctente os seus podidos de recoohcc:immto, deatro do pnm estabelecido no parigmfo anterior, estaDo proibidos de fimcicmr.
Art. 4° Sio privativas do Ortoptista as seguilllcs atividades:
1- supervisiooar. planejar. COOidenar'e excaJtlr atividades
de ideDIUJCOÇio. avaliação e tallameDto ortépic:o das oltenções

e

D,... supervisicmr, crico.tar e ~taro ttatamento ort6pico
adequado, a fim de propicilr ao individuo melha ex=icio de
suas funções SCIIIÓii<>-IDOI<l<U oculares;
m- fOlDIUiar e elabon.r estudo. projeto ou pesquisa cienllfiea, bmea ou .tplicada. D& ire& da Ort6plica;
IV- orieo.tlr, dirigir. assessonr e prestar eoosuJtoria a emidades pólilicu o privadaa D& ire& de Ortóptiea;
V ""7 :reaiiDr peúcias e exames, assioar laudos técnicos e pa'P:ICCteS de
cc:m o amfculo efetivamr::nte ralizado no âmbito da Ott6pliea;
VI- eollba:u com o m&lico Oftalmologista na exeeuçio

acomo

deeumesc:cmplemeDtarel;
vn - pc1icipor de oquipeo t6c:nico-cieD1!.,.. mullidiscipli,.... DU muda J!Ã>coçio, da flisieJlo V"u;ua!, da Solide Pública,
da MocticiDa Prevenliva o oui!U, ~pelos as'""""'de Ott6pliea;
vm- miDisiDr conhoc:imeuos de Ottóptica
univ=iláico de gnm"çiO e pó>-gn<ln•çio de Ottópâca. aos médi·
""" resideDes em Oftalmologia e resicleD!es em Ottópâca. no
tmn•,.,ro e aperfeiçoameuo de Ortoptistas, e em outros rursos
dirigidos a úeu afim;
IX - exen:er outms atividades iom:ntes i; sua foanaçio univ..um.e prolissia>al.
Art. SO Pua o exetclcio de qualquer das atividodes "'Jacio.
nada DO 111:. ~de foJ:ma aut&oma ou emquaJquermocfalifhvJe de
relaçio IDboliWta ou ._..,gal!ci.a, sem exigida. como condiçio
osseateial e iDdispensivel, a aposeDioçio do nogistro profissional.
emilido pelo (qjo c:cmpeteDte.
Art. 6• Pua o ex=icio de~ cugos e funções réeDicu de Ottópâca na Admjrristnçio Pública e,.. CIDplOSU privadas. t obrigalóri& • C<llldiçio de Ortoptista. ..,. tetmos defmidos

nos=

· D&~Lei.
. Pamgnfo úuico. A coadiçio de Ortoptista uão dispensa a
prestaçJo de eoo:urso, quando exigido pora provimento d e = go,- ou fimçiopública ou privada.
.AJt. 7' Seú nocessúi• igoa!meDte, a comprovação da COD·
diçio de Ortoptista na !'rilica dos aros de assinattml de c:ontmto,
teJmo de poae, inscriçio em ccnc:t1ISO, pgnnen«o de tributos exipdos r-a o aetácio da pm1issio e =V"' "'f Ilho de quaisquer
fi.1Dções a ela inerenlesArt. 8" A hahililaçio pca ·o exercfcio da )XCfiSSio de Ottoptista
pelos iD!l:less&dos que preeuà1erem uma das
coodiçlles apmelUdas pelo ut. 2", ao 6lgio IeSpOIIStvel pela r...
caliZIÇio da atividode.
•
Pamgnfo úuico. É vedado o exercfcio de qualquer uma das
atividodea privativas do Oitoptist.a aos que, expi<ado o pnm de
.,.,....,.,. e ......,. dW: op6s a IqJU!amentaçio desta Lei, Dão
&jll"CSOIIIareD ao (qjo fi,...]jndcx da l""f"ISSio, por& R>gularizaçio profissioaal, - 0 de habilitaçio previsto DO art. 2".
f.rt. 9' A dm>çio"""""' do talbalhodoOrtcptisla t de seis
hO!U diárias, pedizrado trinta e seis botas semanais.
Art. 10. A eoregaia de Ottoptista t iDelulda enue os giUpos
da Confedemçio Nacioool dos Profissioo2is Libenis, constando
do Quadro de Alividades e ProfiSSÕes. anexo 1 Consolidação das
LeisdoTrabolho,Decrefo.Lei n• 5A52,de 1' de maio de 1943.
Art.. lL C.bú ao Poder Exea~tivo cxpnizar a flScaJização
da l""f"ISSio de Ortoptisla em todo o lelrit6áo nacioeaL
Art. 12. A pesente Lei
"'gulamemada pelo Poder Exec:utivo oo JD7D de ooveda dias.
Art.. 13. A pesc:o.1e Lei e:ntJa em vigcr na data de sua pub1iseos6rio-molcln$ ocuiares. por meio de aprelbagem e t6cnicas eoçio•
.Art.. 14. Revogam-se as dispJsições em caJ.1tÚÍOpóprias;

sem ""'"erida

sem
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O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey)- O po=or vai 1 publicaçio.
Some a mesa. requezimcnlo que scd. lido pelo Sr. 1° Scc:re-tário em exere!c:io, Sr.. Levy Diu-

É lido o ·-·'"••

-..-

REQUERIMENTO N" Z75, DE 1ll95
S<IIhocl'residcue,
Nos ICIDIOS do UI. 321 do Regimemo lntemo, roqueiro dis-

pensa de publiclçio. para imectiala discu"'*> e votaçio. da rodaçãofioaldoProjelDdeLei doSenadon•30.de 1991 (n"3.107192,
na amua dos Doputadoo). que resullmeata • poufislio·de Oitopedista.odáouiiU~

Sala da& Sessões, 9 do awço do 19!15.- Ben1 v...._
O SR. PRESIDENTE(Ioo6 Samey)-Apouvadoo_...-imen1o. possa....,l apoeciaçio da redaçio final
Emdiscussioueclaçiofinal(Pausa)
.
Nio havendo quem peça a palavm. eocmo a discussão.

Em vo!açio.

Os. Srs. Seaadol:m que a aprovam queimm perm•necer sc:ntados.(Pausa)
Apmvada.
O projeto vai à Clmara dos DopuWlos.
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Samey)- Sobre • mesa. J!l1"'
cecofem:eJ>do.a redação final que ...tlido pelo Sr. 1• Soa-eUrio
em exm:icio, Sr. Levy Dias.

MarÇo de 1995

ção fioal da llD>:nda do Seoado ao Projeto de Lei da Câmara n•
19, de 1994 (n" 156/91, na Cua de origem), que dispõe some •
teSttiçlo .o uso de fumo em recintos fechados de uso pJblico. em
vdallos de 1DnJpcr1e c:cletivo, e dá""""" provid&H:ias.
Sala das Sessões. 9 de ma..., de 19!15.- Benl V eras- R..
111111 ColhdnJo.
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Samey)- Aprovado o ""lUeriJDe111o. possa-oo à op<eciaçioda R<laçiofioal.
EmdisaiSsio a lOdaçio final (Pausa)
Nio baveodo .....,.peça a polavm, eucaro a discussão.

Em vOiaÇio.
Os s... Seoadoles que a aJXUVam quemun potmaneeer sentados.(Pauaa)
Aprovada.

O poujelD vai l Cimamdos Copulados.
O SR. PRESIDENTE (Ioo6 Samey)- Sobre a mesa. parececofem:eJ>doaredaçio final. queseri lido pelo Sr.!• Sea-etário
em aotácio, Sr. Levy Dias.
É lido o seguinte
PARECERN"52,DE199S
(Da Comissio Dimon)
Redoçio llnal da EIIICilda do Scaado ao Proj..
lu de Lei da Cimara n• 216, de 1993 (n• 3.569, de
1993, na
de origaa).

c-

0·-""M

A Comissio Dimon apeesenta a ..dação liDai da Emenda
do Senado aol'tQjelodoLeidaCfmaran•2!6,do 1993 (n°3.569.
de 1993,na Cuadeorigem),quedispõe soln o lrabalho,o estudo
(Da Comissio Dirdaa)
e a zri-çio oociai do mnclenedo e dá""""" JZUVid&lcias.
Redoçio liDai da Faenda do Senado ao ProjeSala de Reuniões da~· 9 de IIWÇO de 1995.- Toolu de Lei da Cimara n" 19, de (a• ~. na . _ . , VIela Flho, Presideate- Joíllo Campeo, Relat<r - ReiUID
Caadeoris<m)
~-Leo,-Dias.
ANEXO AO PA.RECER N" 52. DE 19!15.
A Comissfo Dimcra aprc:sCma a mdaçio fiDal da Emeoda
do Senado ao Projeto de Lei da C!mon.n°19, do 1994(n• 156/91,
Redoçio liDai da Emeoda do Seoado Federal
- ao Projeto de Lei da Cimara ri' 216, de 1993 (n•
na Cua do ari!!"m), que dispõe """" a teSttiçlo ao mo do Culpo
emJ:l>citta; fecbados do uso públioo, em veó;nlcs de,._.. co3.541!1, de 1993, na
de Qris<m), que dilpõe sobre
letivoedáouiiU~
_ __
__
· olrahalho,o esiDdo e a Eeiul<gtoção ooclal do c:onde. Sala de Reaniõ<s da Cauissio. 9 de ma..., de 19!15.- T..,.
nadoedioulnls~
tonlo VIela Flho, Presideate -Ji!ID Campeo, Relat<r- Reaaa
EMENDAN"l
CallteirN- Leoy Dias.
.
(Coi\espttide lllmo<lda n• 1-CAS)
ANEXO AO PA.RECER N" SI. DE 1995
Dê-se a oeJ!UÜlle mlaçio ao art. 1• do Projeto:
"Ait.l0 0s-.19,33e 126daLein•7.2!0,de
Redoçio liDai da EIIICilda do Seaado - Projelo de Lei da Cimara ri' 19, de (a" 1501, ,.
11 do julho de 1984. possam a viscar com a seguitte
de orfse!a), dlopõe oobre a .-içio ao...., de
redação:
filmo ao. redotoiJ Fa:h.Jos ele ..., púhlc:o, aa Yáca· Ait.!9. O ensino profissialalsed. miDisttado em
losdetraaspol'leeoleti>O. di-~
uivei de inidaçio'ou do aped'riçmmenlo l6c:Dico. lev:m00..... em coua as eoudições do mm::ado de ttabalho da
EMENDAN"l

É lido - o PARECERN"5l,DE 19!15

c-

c-

(Coa-espoode a destaque aprovado em pleaúio)
Su!ÓD&-"' do art. 2" do Projeto a expmaio "com lliUilio
de ro.ç. policial".
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Somey)- O po=or vai l publioaçio.
Sobre a mesa, toqUOrimento que ...tlido pelo Sr. 1• SeaeWio emes=lcio Sr. Levy Dias.

É lido e apouvado o sesuinfe.
REQUERIMENTO N"Z76, DE 1ll95
Seohocl'residcue,
Nos 1C1D10S ~UI. 321 do Regimeolo lntemo, roqueiro dis-

peosa do publiclçio, pua imediata discu"'*> o vooaçio,-da roda-

Iegiio.

~

""'visto,....

§ t• E obrigatáú a or- do ensino
te artigo aos FR&OS que Dio possuam formaçio profisaiooal defiDida. podendo ser artic:u1ada com o Jli1'Yisto

noart.lS.
Art..33 __________________ _

§~------------------·

§

1·-------------------·

§~-----------------Art.
126. O oondenado que ct1IDp1e a pena em re-

gime fecbado ru scmi abedo poded remir, pelo lrabalho
e pelo estudo, porte d o - do eotocução da pena.
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§ 1o A contagem do 1emp0 para o fm1 deste artigo
ser.\ feàa1 IUão de um dia de peoa po<dois de ttabalbo
ou de estudo.

§ 1:' O pa=. momentaneamellle impossibilitado
de prosseguir no tmb:Llbo ou ao estUdo. por acidente ou
doença grave. OODtiDuará a bcneficiar~se CXliD a remissão.
§ 3" A rcuüssão""' declarada pelo juiz da execu-

ção. ouvido o MiDistério Pllblico."
.
O SR. PRESIDENTE (10$0\ Samey)- SOO.. • mesa. ,._
querimento que seR lido pelo Sr. lo Seadário em ex.crr:fcio, Sr.
Levy Dias.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTON'227,DE1!195
Senhor Presidenle.
Nos temlos do 1rt- 321 do Regimelllo lntcmo, toqUciro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo<açio,_ da redação fmnl da Emenda do Sawlo ao Ptujeto ~ Lei da Cimaia n•
216, de 1993 (n' 3.S69/93, na Casa de origem), que disp<5osoble o
trabalho. o estlldo e a reintegmçlo social do mndenado e dá ouas

provid&lcias.
Sala das Sessões. 9 de~ de 1995.- Sellador Bmi Veras.

O SR. PRESIDENTE (10$0\ Samey)-Aprov&dooroquorimeúo. possa« à opocioçioda redaçãofmnl.
Em disaJssio ârcdaçio final. (Pousa)

Nio havendo quem peça a palavra, eocerro a ctisn•sdo
Emvotaçio.
.

Os SIS. Seoadot:cs que a apovam queil:am peml!!Jl!"<'eT seu.~
lados. (Pausa)
Aprovada.
.
O pmjeto vai à "Câmar.t dos [)q>ltados.
O SR. PRESIDENTE (10$0\ Somey)- Sobro a mesa, P"IOofo=ndo a redação final. que será lido pelo Sr. I' Se=tário

=

em exetácio, Sr. Levy_~

É lido o seguinte
PARECERN' 53, DE 1!195
(Da Comisslo Du.ta:a)
~edaçiio FiDol do Prujdo de Lei da Câmara n'
ZZ, de 1993 (n' 2.5281119, .. Casa de ori&<m~
A Col:nisao Dilet<D aposenta a redação fmnl Projeto de
Lei da Câmar.1 n' 2Z, de 1993 (n' 2.528189, na Casa de origem),
que dá nova xcdaçio ao art. S0 do Deaefo..lei n° 2.472, de 1° de se-tembro de 1988. que "alt<ra disposições da legisJaçio adn&oeim,
coosubstanciada no Doa-eto-Lci n' 37, de 18 de .,...,m, de
1966, e dá outtu providéacias..'..
Sala de Reuniões da C<lmissio, 9 de ~de 1!195. -PIOsidenle Tcotônlo VIela FBbo. JúBo Campos Relator, R<Dan Calheiros- Levy Dias.
ANEXO AO PARECERN'53, DE 1995
Redaçiio liDai do Prujeto de Lei da Câmara n•
22, de 1993 (n" 2.528189, na Casa de origem), que se
Dá nova rcdaçio ao art. 5" do hccrao-Lei n• 2.472,
dei' de sctcmb10 de 1988, que "altera disposições da
lcg9ação aduaneira coombstuciada DO Decreto-Lei
n• 37; de 18 de no"anbro de l%6, e di outras proriod~·
.
O Congnosso Nacicm.l de=1a:
Art. 1° O art. ~ 0 do Drccrdo-Lein°2.4'72.de l 0 de setembro
de 1988. passa a vigotar com a seguiotc: rcdaçio:

2Z7

"ArL 5' A designoçio do rcpmcnWI!e do ÍIDp<X'tador ou do export.a.d.« Jm3. os procedimeJJrO!F. de men::adorias únponadas ou <Jestimdos à exportação, c de
bagagem de viajantes. e em toda c CfJalqucr outra operação de com6:cio extericr, por qualquer via. penmte as
~ fazriv!&rios o demais 6<Bi<>< púbticos inf<r.
venientcs, será feita ~mco.CC atn.v~ de mandato proCIIIlllório especifiCO ouf<>l!ldo &:
1- dirigootu on _ . , . com vin<:ulo cmprcpticio exchlsivo com ~. no caso de pessoa juri- dica de diloilo privado;

n- funcionário ou servidor especialmeate delisnado. no caso de ÓIJiO da odminlstraçio pública clima
ou aulinjuica fedem!, estadual ou namioip11. missio dipl<>müi<:a ou t<pOrtiçio OOIISillar de pois osttangciro ou
rcpiOSCillação de 6!:Eão< intomacioiWs;
m - Comissma de Despocbos Aduancà-os, po.scus titulares em qualquer caso;
IV- Dcspochantc Aduaneiro, cm qualquec caso.
§ I' Quando se 1m1ar de pessoa ftsica o dcspodJo
podeti ser fci!o pelo pOOpriO iittmS.ado.
§ 1:' Na exec:uçic dos serviços rcforidos ,.... artigo, o Dcsplcbaatc A.ciJaDeiro ou. Comissúia de {)es..
poclloc Aduaneiros puderio contzatar iivrcmcniO ....
. honodrios profissionais, os quais, no """" dos o..p..
chanrcs Adumciros. sedo ro c:olhidos po.- intoaD6dio da
cmidade de cilsse com jw:isdiçio cm sna rogiio de Ira·
balho. a qual processam o couEsp iJOÕmle rccolhimenlo
do Imposto de Renda da FooiO c cm se IDtaDdo de Comissárias de Despvbos Aduaneiros, aqueles honor.irios
sedo objeto de emissão da .._eniO Nota F'LSCal de
Serviço, a qual obriprli ao ...,.,p,;...,to do Imposto de

Rcoda o JSS ~"' som: ScMços) devido m forma
- da iogislação apli<ávcl à csp6cio.

§ 3• Pua execução das atividades de que 1rata
este migo, cm qualquer 6lpo da~ pu'blica.
os _....,... das padCs interossodas sedo ciados pot.roportiçio·raz.udjria ~
oxig&K:ia de roqujsitas que usegun:m o foei desempenho no mandato c & ação fiscatizwkn do ÓIJiO czedcn..
ciautc.
§ 4' Sem.p<ejulzo de ou- sanções peevistas na
lcgísloçio. ao Despocllanto A.m..oiro. ao Ajldanlo de
Despecb•ntc Adumcim, ao Dirigente.,. titular ou repm,...,.,.. aedeociado de Comissúia . de Despachos
Aduaneiros e ao& demais manrlatári05 «:feridos DOS incisos c:c.cstantes dÕ capat deste artigo. SCiio aplid.veis as
pen•lidWs de_........,, suspcmió;~ o perda
do c:mdenciomeoro, indopeode.,..,.. de ação peml cab~
vol.
§ SO As peoaljda+s previstas pam serem aplicáveis a dirigentes., titular ou ~te cndeDciado
das Comissárias de Despachos Adoanoiros. nos tetmos
do pmlpfo IUcricr, Dio so rostringe ao
oo pessoa fisica c sim à pessoa jmdiea da pr6pâa Comissú:ia de Despo<:hos Aàwleiroo.
§ 6° Às Qxniss&rias ~ Despa.c:hos Adume~
somentoé_pegnllido opemr )ulo às ropartiçóes adoanoi-

_....,lado
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O Coogits$0 Naciooal decreta:

lhes vedado o exen::icio de qualquer operação de c:om&AlL 1° Para eíeilO de prova em açio jldiciãl de investigação
cio exterior em nome próprio.
de paternidade, sem obrigat6ria a n:alizaçlo de exame na :rede hos·
§ 1• Além da l<SpOasabilidade pcua! apuoda na pii&Jar vinaJlada ao Sistema Único de Saúde.
exame sai~ rOa!izado ~ solicitaçlO do Minisfotma da legislação especifiCa, o OUio!BID"' 11:Sp0Dcleri
civil e adminíst:rntivamente pemnte a Fazenda: .Paíblica tério Público, do Juiz, da m3e, do pai, dO fdho e demais partes le:
Pe::, atas_ou_ ~são ~~~_~metidos pelo ouiOtgado gitimosoumteressadasdimas,~emjlúi>.
§ Z' o exame deve ser- deleaDÍDado por luiz de Dil<ito
em dec:orrência do maDdato por este ruebido. ..
_~ Da JÇio ~ investigaçio de paternidade ca.beado ao inteArt. 2° Esta Lei eutta ~m vigor oa data de sua publicação~
- iOSSido OOliJ!llOYtt que nãó está em c:oodiçi5es de !"'saras despeArt. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
sas mlalivu., exame. por ser jnidicamem:e pobre.."
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer vai à pu§ JO Ressalvado o disposto na Lei D0 1.()6(), de S de fevereib~.
.
ro de liSO. a gmtuidlde ·Htendc-se iquclas pessoL'i: Cj'.!'~ .ttiavés de
Sobre a. mesa. ~nto que seri. lido pelo Sr. 1° ~ prova-mostl:em ao Juiz a impoSSibilidade de pagarem a entidades
tário em exercício. Sr. Levy Dias.
privadas pará a «:aaização do exame:. § 4" A impugoaçiO do ~ A gra"'~ do exame não
É lido e aprovado o seguinte
.... "suspende o_oulso do processo e ser.l fefra cm autos apartados.
.
_ Art. Z' Nos casos de impossibilidade de ...Jizoção do exaREQUERIMENTO N" 278, DE't9!15
me por porte de 1JJ!idade hoopilalar )?llblica. esra pmvideneiati,
atrav6s do Sistema Unico de Saúde. a tetliziÇio do exame em labont(rios ~ociados para ateDder a populaçio ~te.
SeohO'" Presideme.
~ 3"T'!' ~~ doexameDNA a pessoa gue já houNos teanos do ut. 321 do Rcgimemo In..,mo, roquCiro dispensa de publicaçio,-para imediata. dU;cus:.,;o e Votaçio. da :reda- ver oltido autorizaçjo JUdicial .até a data da. pu~ desta leL
·
ção fiDal do Pmjeto de Lei da CâmanL n• 22. de 1993 (n• 2.528189, obsetvada a ordem de pre<:edâ1cia.
Parngmo único. É foaJ!tado às Defensorias Públicas e,
na CãSi âc origem). qUC dá nova mlaçio ao art. 5° do Decreto-Lei
n• 2.472, de 1" de setembro de 1988, que a!- disposições da Io- onde Dio existifDefensoii.a Pública. aos órgãos de A.ssistêocia Jugislaçio aWaJieim, coosubstanciada no De<.-éto-Lei n• 37, de 18 dicWia. orpnizãr~ ·nos tci1iios -deste artigo, os processos sob sua
mspoo.mt.iljdecfc,, encaminhando-os <lliilamcntc ao hospital da
de novembro de 1966. e dá oull11S proVidências.
rede piblica.
Sala das Sessões. 9 de maxço de 1995. -Beni v......
Art. 4" Esta lei eiilia cm vigor na data de sua publicaçio.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- AJliOVado o toqueriArt.. SO Revogam-se as disposições em contrário.
mento, passa-se ii aprc<ciaçio da redação fmal.
Em disrussão uodação fmal. (P:wsa)
- ~ O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O pom:e< lido vai à
publi<:açio.
Nio havendo quem peça a ~. eocerro a discussão.
_
Sobre a mesa. tcqUerimentoque será lido pelo Sr. lo SecrEEm votação.
Os srs.· Senadores que a aprovam queiram pm!'9JlN't:J" sen. ltrio em exercício, Sr. Levy Dias..
tados. (Pausa)
- - -Elido e •l"""ado o seguinte:

-.

•

§r· o

o

Aprovada.

_ -o projeto vai à Cinwaclos Deputodoi.
-O SR: PRESIDENTE (Josés;;;;;ey>_=s~ a-~-----
eeroferecendo aiO<Iaçio final que sem lidopc!oSr.1• Se=tário

REQPERIMENTO N" 279, DE 1!1!15

--Senhor PresidÕUe.
·
Nos toaDos dó art. 321 do Regimento lnlemo. roqueiro disÉ lido o seguinte
- ~~ pema-de publicaçio, pua imediata discussio c votaçio, da ..daPARECER N" 54, DE 19!15
ção fiDal do l'lojeto de Lei da Cima& rf' 118, de 1994 (n"
(Da ComissJO Dimcn)
3f>92/93, na~ de !'ri,gem), que dispõe sobro a obrigatoriedade
Rcdaçãõ F"mal do Projelo de Lei da Cimara a• de realizoçio do exame de DNA na rede hospitalar piblica.
Sala das Sessões, 9 de !llliiÇO de 1995.- Senador 11eni Ve118, de 19!14 (o0 3.6!121!13, oa Caaa de origem).
A Comissão Dimora aprescnta a mlaçio fiDal do P!ojelo
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado '"'!lleride Lei da Câmara n• 118, de 1994 (n• 3.692/93, na Casa de origem), que dispõe sobro a obrigatoriedade de realizaçio do eaamc mento, passa-selapt<ciaçio da mlaçio filial.
-ª"'disrussioa_rodação fmal. (Pausa)
de DNA na tode hospitalAr piblica.
__
_~havendo quem peça a palavra, eDCetTO a discussão.
Sala de R"'-U!iões da Ccmissio, 9 de março de 1995.- Teo-Emvotaçio.
lônlo Vilela Filho, Presiden"'- R...., Calhaáros, Relator- JúOs Srs. ~que a aprovam ~citam pmnaT'!!I'CeT senlio campos-- Levy Dias.

em exerci1:io, Sr. Levy Dias.

o

ANEXO AO PARECER N" 54, DE 1995
Rcdação Final do Projelo cie Lei da Cimara n•
118, de 19!14 (o• 3.692, oa Casa de origem), que <tiopõe sol= a obrigatoriedade de rea11zaçio do cume
DNA na rede hospitalarpúh6ca.

tados. (Pausa)
AJliOVIda.
o projeto vai à sançio.

O SR. PRESIDENTE (José S.,.Y)- Sobre a mesa, paoocer oferecendo a redaçio lillal, que sem lido pelo Sr. I" Seamrio
em exercício, Sr. Levy Dias.

É lido o seguinte
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siçio de equipamoutos pua a segmonça pública, pro<oçlo ambieu-

PARECERN'SS,DE 1995
(Da Comissão Dilaon)

tal. illstrumeotoçio da Policia Cieutlía.

Redaçio FIDol do Projeto de Lei da Câmara n'
ZZ7, del993 (n'1.140191, ua Cosa de origem)
A Comiss.io Diráon apmeota a rcdaçio final do Projeto
de Lei da Câmara n° 227. de 1993 (n• 1.14QI91 na Casa de ori~

A mat&ia SCill despriado à Comissio de Assumo~ l!<:albmicos, onde aguardanl complementação doa doaJIIIelllos necessários i sua instruçio.
O SR. PRESIDENTE (losló Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se à

gcm). que veda a desrjn•çio de mcunos píblicos is. instituições

ORDEM DO DIA

que especif"IC&.
Sala de ReuniõesdaComiss.io, 9de ..,..,de 1995.-Tco-

toolo VOeJo, l'losidenle- Júlo c...._ Relalo<- R...., C.·

Item 1:

lhelros- Levy Dias.

Discasslo, em tnmo Wüeo, do Projeto de Lei da

ANEXO AO PARECER N' 55, DE 1995

ama. o• 23, de 1994 (ri' 489191. na Casa de erigem),
que allera a!Odoçio do §

Redaçio liDai do Projeto okÚI da Câmara o•
:U1, de 19!13 (o" L140191, aa Cosa de origem), qne
veda a dcostúJaçiio de remraos públ""" iis instituições
queespedlka.
O Coos!=o Naciou.d de=to:
Art.J'É vedada, DA Ú'eada sa>lde, a destinaçiode reaHS0S
públicos para auxílios, subveDÇ(Je$, subsídios • bem c:omo a cooeeosi!o de !DZOO ou juro.-> privilegiados is jnstituições privadas
com fmaJjdsde luc:r:a.tiva.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor- na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em. conttúio.
O SR. PRESIDENTE (losló Samey)- O pcocer vai 1 pu·
blicaçio.
Sobre a mesa. requerimento que sed. lido pelo Sr. 1o Seaetário em exercicio. Sr. Levy Dias.
É lido e apovado;, seguinte

Pu-ec:cr faV<llávd sob o n• '1ST, de 1994, da Comissão de AsluntooSodalo.
A mat&ia í>COO soa. a mesa dmante 5 sess<5es O<dinárils
pua ICOebimento de CIIJI:DC!u. DOS tcmlos do art. 235, item II. d,
do Regimento loO:mo. Ao projeto nio fonm ofORcidas emendas.
Em disoussio o projeto. (Pausa)
Nio baveodo qoempeçaa pelavra,. eace:ro a dismssfo·
Emvotaçlo.
Os Srs. Senadores que o çrovam queimm pantt!Jf'Cft" tezl·
tados. (Pausa)
Aprovado.
A mat&ia vai Asançio.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEIDACÂMARAN'23,DE 1994
(N"4891.1J,naC...deorlpm)

REQUERIMENTO N' :!110, ~E 1995
Seobe< l'le<idette,
Nos tcmlos do .... 321 do Regimeuo Iotemo. ""!Ueiro dispensa de publioação, I""" imedWa discussão e volaçio; da IO<Iaçio ímal do Projeto de. Lei da Cimom ri' 227, de 1993 (n'
1.140'91, na Casa de origem), que veda a destinoçio d e =
públicos ils illstiiDições que especifi<:a.
Sala das Sessões, 9 de março de 1995.- SenadO< Seul Veras.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Aprovado o ""!Ueri·
memo. passa_,., à Bp""'iaçJio da iodaçio final.
Em disoussio a rcdaçio finaL (Pan,.)
Nio havendo quem peça a palavta. euc:erro a discussio.

Em votação.

I' do art. 239 da Coosolidaçio

das Leis do Tmblllho, tendo

--

Os S[S. Senadores que a aprovam qucimm. pe:IInaDeOel' sentados. (!'ansa)
Aprovada.
O projeto vai à sançio.
O SR. PRESIDENTE (Josló Samey)- A Presidência recebeu do Governo do Estado de Sauta Catarina o Oficio n' S/6, de
1995 (o' 169!8/94, na origem), rolicitmdo. DOII tcmlos da Reso!uçio o• 11, de 1994. do Senado Fodenl autoriDçio I""" «>>b.·
tar opençio de c:r6dUo extomo no valor de US$ :25.000.000,00
(vinil> e cinoo milhõe_s de dólares ametic:aoos). destinados à aqui-

Altera. redaçio do § 1' do - 239 da eo....
Hdaçio daa LOs do Tnbolho.
O Congrrsso NociaWde=IO:
Art. 1' O§ !'·do art. 239 da Coosolidaçio das Lei do Tubalho, aprovada pelo Dcc:mo-Lei n• 5.452, de I' de maio de 1943.
passa a vigonr com a scguimetedaçio:
"A.It. 239--§ I' Para o pessoalsujoiro ao '"8ime deste artigo,
apús cada jomada de IDbalho, haverá
de U
homs <X"tfm"s DO mfoimo, observando-se. outl'o!Sim,.
o descanso semanal"
Art. 2'Esta lei...,..em vigo<nadalade sua publicoçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em c:ontzúio.
O SR. PRESIDENTE (losló Samey) -llcm Z:
Discassio, em tnmo Wüeo. do Projeto de Lei da
ama. o• 40, de 1994 (ri' 133191. na Casa de origem).
que assegura a pm:cpçio do adicicoal de periadccid.de
aos elelricistas e demais mJ..Ihedora que espocifial,

um""""'""

tendo

Parecerfavoá.vel. sob n'317,de 1994,daComis- de A3santos Soc:iais.

Dio-
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o projeto
emmclas.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavra. erx:eno a discussio.
Emvouçio.
Os Sts. Seuadooos que o apmvam queiram pmn•_.,.,.
radoo.(Pausa) .

=·

Aprovado.

A mat&ia vai 1 sanção.

É o seguia~ o JXO.i<o> aprovado;
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN'40,DE lll!M
(N" 13361,aaC..deoriFm)
Asoepra a pu ! ;iodo adldoaal de periCIIIoskbMie .as cletridstu e demais tnbalhadora que moo
pcdllc:a.
O~Nacicaalde=fll:

Art.l"É assegmado 100 clca:icistu eiW<iliares êm ob!U
de alta temia, assim como aos tnbtlhecJreS. em atas civis DO
subsolo. em fundações prolimdu m suboqutticas. o direito i perc:epçio do adlcioaal de periaJ!osidade de que oma o § l" do art.
193 da Coasoljdaçio das Leis do Tmbolho, apmvoda pelo !loczok>Lci n• SAS2. de I" de lllllio de 1943.
Parigxofo wnco. Pua oo fios deste 1111iso. caJSid<nm-so
obras civis DO subsolo, as ma1izadas cm pJcriu pluviais c subtcrIineu; e fimdições prolimdu, .. feitas em tu!Woçi5es a c6l aberto e a ar comprimido.
Art. 2" Esta lei emra em vigor na data de sua p1blicaçlo.
Art. 3° Revogam-se as disposições em ê:cntrúio.
O SR. PRESIDENfE (100<! Samey)- Ilaa 3:
Disalsslo, em tumo único, do Pn>je<o de Lei da
n• 43, de 1994 (ri' 471191, na Casa de origem), ·
que discipliDa. a cxeaJÇio rnbeJbW• coutta a massa fali.
da. aa:eventacJo ao art. ·880 da Comol'id•çio das Leis
do Tlllbolbomn putgrafo, mmemdo <XIIIIO § 4°,1eodo

amua

Parocerfavorável, sob n"233,de 1994, daComis-

-de Aoouolos Sodolo.

o projeto n i o - emmclas.

Em discussão o projeto. (Pausa)
Nio havendo quem peça a po1avm. """"""• cli=ssio.
EmvotaçiO.
Os Sts. Senadota que o apmvaut queiram P'""'DN'n ...,_
radoo. (Pausa)
Aprovado.
A matma vai à saDçio.

É o ~z o JXO.i<o> aprovado;
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN'43,DE lll!M
(N" 47.JJ91, .. c- de origem)
Disdplilla a e:m;:ução tnbalblsta contra a ~~JMoo
sa falida, - a o ut..880 da eo...lclaçiio
das Leis do Trabolilo um parágrafo, numerado como
§4".
O Congresso Nacional de=ta:

Art. I" o art. 880 da Coosolidaçio das Leis do Tmbollo,
aprovada pelo Deaeto-Lei o• SAS2, de l"de llllliode 1943,pusa
• vigorar acrescido do seguinte § 4":

"A.rL880.----

M;uço de 1995

§ 4° Tralllldo-se de exewção COI1IIa e~ em
processo de fal&cia. o ja{zo tm.belhisla «mm!Dic:ará o total dos c:r6ditos e delllllis encugos ao juizo da falêucia.
que provide!lciart, no pnzo m.lximo de 48 (<JUIUOnla e
oito) bons. o :aresto de tantos beos da massa falida
quanlos bostem A satisfação da coodenaçio tlabalhista."
Art. 2"Esta lei emra em vigor na data de sua p1blicação.
Art.. 3° Revosam-se as disposições cm contrúio.
O SR. PRESJDE!'fl'E (100<! Samey) -llem 4:
Disa1ss1o, em tumo Wlico, do Proje<o de Lei da
Câmam n° 48, de 1994 (D.0 1.292/91, na Casa de origem), que di nova redaçio a dispositivo da Consolida·

çio das Leis do Tmbolbo,leodo
Parocerfavaável, sobn•28S,de l994.daCanissão
-de"-"'"'" Sociais.
o projetonioJ:OC:Obeu emeDclas.
Em dúamio o projeto. (Pausa)
Nio uvendo quem peça. po1avm. enceno a cli=ssio.
Emvotoçlo.
Os Sts. Senadota que "O aprovam queiram pennanecer sen·
lados. (Pausa)
Aprovado.
A ma~ vai i Comissão Dúe- pmo redaçio final•.
É o seguiiiic o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE 19!14
(N" J.l!1Z191, oa C... de origem)
Dá DO-~ a dispositivo da CoiiSO&daçiio
das Leis do Tnobalho.

o Congresso Nacional de=ta:

Art. J• O art. 58 da Coosolidaçio das Leis do Tmbalbo,
aprovada pelo Deco:k>Lci n• 5.452, de I" de maio de !943. passa
a vis<Dr .....::ido de um podgmfollnko, alllla seguillle tedação:

"AI\ SB. O hcdrio de tlabalbo do empregado que
oompmvu a c:oodiçio de estudante nio podcd. sem sua
aquiesdocia, allcmção."
Art. 2" Esta lei emra em vigo< oa data de sua J!Ubli<:açio.
Art. 3" Revogam-se as disposições em c:ontririo.
O SR. PRESIDENTE (JOO<! Samey)- Item S.
~ em tumo Uni«>. do Proje<o de Lei da
amam n" 80, de 1994 (n" 2.2E>7/91, oa Casa de origem), que acr=IU putgrafo ao art. 860 da ConsoJi.
c1aç1o das Leis do Tmbalbo.leodo
Parocersobn"3!S,de 1994,daComissio
- de Assant... Sociais, favorável nos 1e1mos do

SubStitutivo que apreseDta..

Em disalssio o projeto e o substitutivo. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavra. eDCCaO a discussão.
Em votaçio o substitutivo que tem p~eferência n::gimentaL
Os Srs. Sena.da:a que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. F'""' prejJdicado o projeto•
A matma vai à Comissio Diretora. a fim de redigir o vencido pua o tumo suplementar.
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É o seguinte o Sllbstitutivo aprovado:
EMENDA N" 1- CAS
(SUIISTlTVTIVO)
AO PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"80,DE 1!194
Acrescenta porigrafos ao art. 860 da Coosol~
daçio das Leis do Trabolho.
O Congp::sso Naciooal deaera:
Art. 1• O an. 860 <!<> Consolidaçlo das Leis do Ttabalho.
aprovada pelo ~10-Lei D0 5.452, de 1° de maio de 1943. passa
a vigorar acrescido do segu~ § 2°, tr.msfonoando-se em § 1° o
amai par.ígrafo único:

. "ArL 860.-------------§ 2" O juiz relator oo p~<Sidente podcrt. por mero
despacho e em qualquer fase da tnmitaçio do-processo
ad re!er<ttdum do pleoário ou da .-ção especializada
em dissídio coletivo, gumlir a ç1icaçio imediata. total
ou pan:ial. das cláusulas ji deferidas ou acordadas em
dissídio, acordo ou convenç:ão amerior.
Art. ZO Esta lei ellU3. em vigor na da1a de sua p.~blicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey)- Item 6:

DiscuSsão; em turno único.

do Projito de Lei da
Câmara n• 83. de 1994 (n• 229191. Íla Casa de origem).
que proíbe a exigência. de atestados.de gravidez e esteri-
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- de Constituição. Justiça e Cidadania. favodvel.
nos termos de substitutivo que oferece.
A matéria ficou soble a· mesa duiaDle o prazo ~gimental e
não recebeu emendas.
Em discussão o projeto e o substiw.tivo. (Pausa)
N""ao havendo quem peça a palavta. encerro a discussão. •
Em votação.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente. peço a palavra para eocaminba.r a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samcy)-Coooedoapalavraa
V .Ex' para encaminhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pa12 c:ncaminbar a
vot&Çio. Sem =isão do or.ldor) • Sr. P=idenlc. SI's c Srs. Senadotes. de maneira muito sintética, gostaria de dizer que o Senador
Wilson Martins ofereceu substitutivo na Comissão de Constimição, Justiça e Cida.dania do Senado a um projeto que é de indiscu~
lÍvcl mérito. Para efeito de prolflÇão do Estado é ICCODbecida a

união eslável entre o homem e a mulher como eDtidade familiar.
deveDCio a lei facilitar a sua converslo em casameDto.
O substimtivo a1teta cm dois pontos impol:tantes. pa.ra melhor. o projeio original subs!aDI:iO!mcnte e oa lOdaçio também. de
tal sorte que me posicionarei coot:ra o projeco ea favor do substitu~
tivo.

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presiclcotc, p<>ç0 a
palawa para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Com a palavm o Se-

nador Jader Barl>alho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Par.o cocami·
lização. e auras práticas discriminatória para efeitos
admissioDais ou de pemw>êDcia da relação jmldica de nhar a vo<açio.) • Sr. Presidente. pelas mesmas razões aprescota·
das pelo ilusm Líder Hugo Napoleão. roc:omendo também à
trabalho. e d,i outras providências.
'
P=favottvel,SDbn•28J.de1994.daO:urissio . BaDcada do PMDB que apóie o substitulivo. ~o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Algum dos Srs. Se-de Asuntos Sociais.
nadores deseja encamjnlutr a votação?
N""ao há emendas ao projeto. •
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. PresideDte. peço a
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secn- palavm pam encaminhar.
tário.
e SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. Ex" a pala·
É lido e a.p-ovado o se,guinle.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA.I'al2 en<:aJDi.
"REQUERIM!'!NTO N" 281, DE 1995
ohar a vo<açio. Sem ..visão do or.~do<)- Sr. Presidente. como pa·
Requeiro, com amparo DO art. 279, alinea c. do Re.gimento Ieee que a ID3IÕria seti aprovada uanqüilamente. a obsclvaçio que
!nu: mo. o adiamento da discussão do PLC n" 83. de 1994 (item 6.
vou fazer é apenas dê namreza técnica Jm'& o exame oportuno da
da Otdem do Dia1, pelo periodo de ·js (quinze) dias.
Mesa na elabcnçio da lOdaçio lin.al.
· JnstiffQçio
A emc11a do projeto diz: ''regulameiu o § 3° do art. 226 da
d Projeto de Lei originado na Cimaia._ que no Senado m::e-- Coasti.Uliçio Fcdeml''. Segundo os bons eusi.oamenaos. :inclusive
beu o n° 83194. de autmia da Scoadon. Bcncdita da Silva. se cons- de Pontes de MiiaDda. COo:stituiçio nlo se :regulamenta. mgula.-sc..
titui numa matéria da. maior rcleviDcia denb'o do tra.baJho que a A lei é que se ~lamenta. Apenas para o conb:ecimento da Mesa
pa:riamenW" desenvolve junro à sociedade ixasileii:a. nie:eceudo na oportunidade de elaborara redação fiDaL
uma discussão cuidadosa c profunda. l'al2 tmo. toma-se CaiO da
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- V. Ea" podcrt f=r
maior importância a ptesefi.Ç& ôa autcra. o que é impoSsivcl de essa observação no cncamjnha!Mllf.o da votação da rcdação fmal e
acontecer no momento.
a Mesa levará. em consideração já que V. Ex• é um mestre que toSala das Sessões. 9 de maço de 1995.- Senador Lauru dosacalamOS.
·
Campos, no exercício da. liderança do PT.
- ----- ---------- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votaçio o subs0 SR. PRESIDENTE (José Samey)·· i\ ID3IÕria vohar.l à tillltivonafcrma tegimeo!al. (Pausa)
Ordem do Dia oo dia 24 de março coaentc. •
Os Srs. Senadol_'es que o aprovam queiram pennaneoer senO SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Item 7:
tados. (Pausa.)
Aprovado. Fica pre}ldkado o projeto.
Discussão, em tumo óoico. do Projeto de Lei da
A matéria vai à Comissão ~tola para redigir o vencido
Cimam n• 84, de 1994 (n• 1.888191. na Casa de origem), que regulamenta o § :r' do m. 226 da ConsUmi- para turno suplementar.
Rec:::omeodo 1 Assessoria levar em COQSideraçio as palavcas
ção Fedem!. teDdo
do Senador Josafhat Marinho.
Parecersobn°22S,de 1994,da.Ccmissão
É o seguinte o substitutivo >iproVado:
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:
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Disalsslo. em tumo único~ do ProjelO de Lei do
Senado n° 328. de 1991. de autoria do Senador Femando
Henrique Cardoso, que Wscipliua as eleições pama Cânwa dos Deputados e Assembl8as Leg;slativas , tcDdo
Pance=. sob n"S 393, de 1992, e 266. de 1993.
da Canissio
- de Constituição Justiça e Cidadania, 1o proDUDCÜI.meniO: favoá.vel ao Projeto e às Emendas de n"s
1 e 2-CCJ; 2° prcnmciamento: CCiltdrio ;\s emeadas de
pletWio. ecmJ: votos vencidos dos S~ Jutahy Ma.-

em. tumo úok:o, elo Projeto de Lei

da Câmara n• 8S, de U94 (n" 3.8951!13, 1111 C... de
origem), qac oll<ra o art. 73 da Conooldaçio das
Leis do Tnbalbo, DJDCiando o ft!or do adlcloaal...,.

turno, tmclo
Pam::er sob no263. de 1994, da Comissio

- do Aslwtta. Soda~~, íavcdv~ Il03 tamos do
Substitutivo qoe apmsenta.
Emdis<ussio o projeto.
galhies e P<dro Teixeàa., em sepamdo.
o' SR. BENI VERAS- Sr. P=idenl<. 1'01" a polioYia pora
Sob<e a mesa. ~to que sen\ lido pelo Sr. 1• Se=cfiscutir a - tirio em exctCiciO. Sr.l.evy Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Ccncodo a polavra
É lido o se-inte
ao nobre Senador' Beni VetaS pca disrutir & mat&ia.
O SR. BENI VERAS (PSDJI-CE.l'lm dis<:utir. Sem reviREQUERIMENTO N" 283, DE 1995
são do o<ador.)- Sr. P=idenl<. bá""""" industtilis, cano <Xlll·
Noo tem100 do 111. 279. alinea c. do Regimento lnremo. n:fecçlles, f.açio, indúslria qulmica e imlmemo ou.,., wnbém queiro odiammto da dis<:usslo do Projeto de Lei elo Senado n•
importantes, que ulilizlm o trabolbo noiDmo DOCOSSaliamollle, cu 328, de 1991. a fim de ser feila na sessio de 10 de abril do<XXrCnseja.. fDbeJbam vinle e quatro boas per dia. Muitos desses DJDOS te 1110tôm pode volume de cxpolUçio, como a mdástria de tecidos,
Sala dos Sessões, 9 de março de 1995.- Sr.nador José Ros=do ;oo;'JlC"''vel o troholho llOCUmo pora a manutei>Çio das m- bcrto Armada.
quinas, fi'lrim•nclo todo o tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Coocedo a polavra
Este projeto acresce:nta ao tmbalbo notumo um valor de ao DOixt: Se:uadCr I~ Roberto AmJda. &Utor do m}Uerimcnto.
20% em seu c:usto dt ~ importiDlfssimo pms tcrDir para encunjnh•r a votaçlo.
=produtos menps eompetitivos no .Dm:ado inr.mo e cxterO SR. Jost ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Pala encano, principolmctte. E um projeto inaclcq>•odo e S<Ancmega deo- mmhar. Sem revisio do o<ador.)- Sr. P=idcnte. em que pese os
medidementc os ramos incmslriais.. Entendo que ele deva ser eslUdos .amplos que fcnm efetuados pelo Senador Femando Henrejeitado, pois Dio ajlda o País a se desenvolver.
ri<flc Cardoso, que gaanm o presente projeto. que traz uma reforMUlo ol:<igodo.
· ma profunda ao nivel político eleitoral DO País. e ainda o pa=er
O SR.JADERBARBALHO -Sr. P=idenJ<. P"l"apala- fav<rivel do emincnlejuista e Senador Josapblll Marinho. com a
vta pata disaJ1ir a mat&ia.
· soa compet&lci• de estilo c como resultado da sua experiência,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Ccncodo a polavta 1'01""""" ~aos nobres SenadoreS que defmun o adiaao noblt: Senadcr Jader Ba:rbalbo pãra discatir a matéliL
memo da matáia.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB.PA.Paxa dis<:utir.
Araãofinvla"'"""'l Sr.P=idcnte.équemudançaspolítiSem ""'ísiodoo<ador.)-Sr. Pn:sideole,C<!JISidezmdoos
<»eJejknis ,dessa gl2lldeza devem. na nossa auálise. ser ttuidas
tes motivos apreseiUdos: peJo Seuador Beni Veas, :mqueiro a V.- ao plcDirlo em c:oojmto com outras que já tramitam nesta Casa e
Ex• que, ap6j; cuvir o Pt.mrlo. adie por citico aessões <XliiJeCUtÍ- que eslio em dis<:ussio DO Coogresso Nacional e na sociedade
como um todo.
vaS esta mat6ria. •
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa aguuda
Nlo DOS pu= .-vei a dis<:ussio e eveotual vo<ação de
que V. Ex.. assine o requerime:nto <jue a •· r Tia ati·lbe eoca- uma mudmça politic:o-eleiroral de tal profundidade, isoladamente
minlw>do. (PauSã)
·
d e - matáias que lbe ruem inlaface.
Sob<eamesa,~quesatlidopcloSr.l'Scm,
Deola fotma. peço aoo SJS. Seoadotes que CXlllSidemn os
tirio em ex=lcio, Sr. Levy Dias.
tem100- ""!!'erim<nto Muito obrigado.
É lidoosegWnle
O SR. LUCIO ALCÂNTARA -Sr.~ peço a palavta J.'Cll ,....,m.,. a vocação d& matéria..
REQVERIMENTON'281,DE 1995
·
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Coucedo a palavra
Noo tem100 do 111. 279. alinea c. do Regimento liilemo. •
Senador Ll!cio AlcinWa.
queiro adiamento da dis<:ussio elo Projeto de Lei da Cimam ri'
o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pala encami85194. a fim de ser feita na aessio de 14-3-95.
nbar a vocaçio. Sem revisio do C!Cidor.)- Sr. Ptesidente, quero
SaladasSessõos. 9demarçode 1995.-,J6dcrBuiNolbo.
apc;.ro pocfido de adi•mento, levando em coaa. principalm011te.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vouçlo o •
que uma n:f<XDI& DO sislema eleitonl como a que se pretende pam
qucrimento.
as AsSembléias e pua o Coogtesso Nacional. sem entrar DO mérito
Os Srs.. Semdores qiC o aprovam queiram pennaDC'O"'T seza..
da adoçio ou nio do voto distrital. distrital misto. ou do propoo::iotados. (Pausa.)
na4 Dlo pode ser fcila isol•dmwonte.. Uma reforma desse tipo comAprovado.
poda também uma ,.fomla oa Lei OrgâDíca dos Partidos Políticos.
A malÚÍa voltará à Chdem elo Dia na sessão de 14de março uo sU<emaeleitonl. e assim porc!Wlte. po<que são Ossw>tos cooexos.
do ooaente ano.
Peswtbnmte, teraho estado eom V. Ex-, já por mais de uma
O SR. PR&SlDENTE (José Samey)-' Item 9:
vez. pora instar que o Sr.uodo Fedem!. seja =•ndanclo a iniciativa
da Cânwa dos Deputados. seja em coiúmtto oom ela. procure dePROJEI"O DE LEI DO SENADO N'328,1?E 1991
bruçaMO sobte esse assunto das n:foanas políti<:as.
(Incluído em Chdem do Dia DOS tczmos do ""- 91, §§ 3" a s•. do Regimento Jntemo)

.-an-

ao-
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Ainda boje, o mestre de tDdoo n6s, Senador Josapbat Marinho. em aparte a. um modesto discurso que eu estava pramncitndo
aqui, teve oportunidade de di= da impoltiDcia capital da mcrma
politica. Vamas ,.fotiiW' a patte ecoaôl!üca,"""""'
a
Previdência Scx:ial. vamos tefoanar o Estado. Mas a ~efoana dcfi,nitiva, que toalmente vai fartalccer as nossas imtibtiç&s, 6 a potitica.
O Tn1xmal Superior Eleitollll vem c:ogitaDdo de proeoder a
C$$&S. :reformas,. a CâmaJ:a dos Deputados j( tem uma ccmissio iDstalada!'""' isso. c..io que.seria a!6 opommo, &JXOVeilaDdo esta
deixa do projeto que se discute aqui, que o Scudo Fedcal também. de alguma Dl.IIJlCira, venha se associar a asu imciativu que
buscam uma refOtma global a """ mbmotida ao LosWaâvo e que
possa. ~ ser refemldada e çrovada pelas dw Casas.
Muitoobógado.
·
OSR.ESPERIDIÃOAMIN-Sr.Presideute,peçoapolavra para eocamiDbar a vot.açio da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Cooooclo ir. polavra

Muilo ob<igodo.
O SR.. ROBERTO FREIRE- Sr. ~ peço a pala""'pca.....,;mou votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Jos6Samey)- V.Ex'temapolavra
para encemjn!tar;
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-Hl. Pa!a encamjnhar a
volaçio. San IOVislo do ondcr.)- Sr. Presidente. S.-.. e Srs. SeJllldom, esre projelo, proa!<> pua=vOiado, """'*""'um caminbo ID.vcuo de se 9J.ere:r implantar o voto c:mmeemente chamado
de diJtzital, paque distritalllio tndea oo mtemaa eleitonis. No
cuo.em tela. trata-ac do voto uniDomiDal e~ ao mepio
da Collltituiçio. &tio aq.Ji muito~ das Con•m•intn CJie se m:ordam de que, quat>do foi vOiado o sistema ole.il<alDa Coostiluiçilo
brasileira. a discusslo foi exatamente entre o sistema nnjnomjml

mODDar

~oosistemapwpcxcixwl.

O SR. PRESlDENTE (Jos6 Samey)- Quero lembrar ao
Seaador Roberto Freim que estamos disaJtiDdo o l""qt'erimento de
acti_.co da matá;.._
._
..
SR. ROBERTO FREIRE.:. Ettteaclo. Sr. Pmidel!te.
Mu v'"' ÇROOI!Ii-lo.. Ouvi aqui aJsuus COittelltirios sob-c a mat6tia. ilclJsi"!' já f.dmdo oom ao posa(veis eleikxes de distrilo. E V,
&- nlo pediu que ae cingisse ao~ do requerimento.
QuaDto ao argumemo do requerimento, 6 importante aqui
ctiza'que esta Cua Dio pode. por meio travesso.
que tenha
sido de um Senador re•peitbe1 o atua1 Presidente da República,
querer. ao arrepio da O:mtituiçlo, imp1.mtar o Volo •mjoomjnal
majoâtjrio. Isso 6 discuuio da
<XliiS!ibtdoo.ol do sistema

o

aoSenadorEsperidiioAminpca.......;marãvctaç~o.--H -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para •netmjnhsr a
VOUÇão. Sem revislo do ondcr.)- Sr. Pmidel!tc, ignalnvmtc valho-me desta opmunidade pua &lftSCDllrO meu lpOio ao requerimento de adisme.uto da votaçio e Jl<ll'DZÕeS simila= iqlelas que
já fomm apreseo.tadas. ac:JMCC'"'•ndo dois aspec:toc.
No contexto da
da O=.nstit>•içio. o meu Partido..,_
tende que o priineirO t.6pic:o deve ser o de DI.IDieZa polftica. antKedeudo até o da adem ec<liiÔJIÜca. pa:quo 6 DW"'P"izwçio politica
que lotemOS possibilidade de faar a •etdade!m coo:liçio de tesolutividade pu2 o eong..s,o- pelo aplauso do SeDador Hugo Napoleão, fico esrimnlpdo aM a falar um pouquimo mais -.
estabol~ como dissonm os nobres Pares que me ......,.,_
detam. meios para qué o funciooamento dos PattidoJ p:d(ticol 110
Congresso respeitem AIDÍDÍDIOS de~. JlCII qJe a fide.
!idade partidária, se não adotada, seja pelo ID<Il<lO disattida,jáque
i>·.o Dio foi fcilo de tttaDeira adequada. amcu vor, Jl<ll' ocasiio da
Revisão Coostitucioaal.
Abro aqui um ~-com a toledacia de todos, pua cfi.
u:c que. quaudo Deputado FederaL em 1979. apreseotei umpmjcto, jwitamente com o entio Deputado V1Clor Faa:iali, visuldo a
adoJarum sistema:eleitonl distrital misto.
Respeito os que peusam difetmte, mas esse pojdo me 6
profuttdamcnte simpático, e creio quo ............ daadO o vadadeiro c ca:reto passo em matéria de mfoa:aa da Qxtstin•içio, se
pudéssemos encadear os l"""""'itnettoo que o Eaeallivo elegeu
pua si na Otdem E<:ooamica. Da questio tribJ!úio e Da Provid&tcia Social.
Aproveito a ocasiio pua .lemlurque o Ples·:~mtc da Rep.1·
blica. através dos .;eus Ltder'es. e também o V~ daRepública já extemat:un a sua opinião de que matéria de reforma
política deve ser da oossa. iniciativa.
-N6s. que censuramos o uso abusivo de :medidas~
- o aproveito também para pedir o apoio de tndea pua a ,.,...
emenda que já estlaaiiútaudo, que tem na pessoa do DObre Senador JosaJiaat Marinho o seu Relator -. podemos fazer esse coca·
dearoento. &te adiamenw. poda.D.IO. Dio -tem nada a ver com
proaastiuação: é um adiamento sio. Esta 6 amzio das mjnhas polavras, Sr. Pmidel!te.
Para encemr. com a sua tolerância. eu. ~ estru falaudo
aqui sotre distrito eleiton.l. não posso deixar de homonagear os
Lideres políticas daquele que teria. sido o meu distrito eleitonl
visto que estão aqui Dos assistindo P:refeilos. r idennç•s políticas c
Depu lado Federal da região da grande Florian6polis. dã miDba
querida Santa Catarinã.

momut

p--

olei~ buileiro.

•

mesmo

m01ma

6 pua adiazmos apeou JlCII o dia 10 de abril
É para s6 discutâmos essa QUC$tlo se houver mfcxma c:oostitucioDai mudaudo o aistcma olei~ Essa é a posiçio do DOSSO Pattido. Nio 6 pua. se aGiar paa uma data futura; 6 pam se aguardar a
discussio, aÍ sim, feita DOi teuoos <XliiS!ituciooais de IOfcrma
"'""titncjona!
O SR. JOSAPIIAT MARINHO - Sr. Pmidel!te, peço a
palavra paa eooaninb'T a vctaçio..
O SR. PRESlDENTE (1os6 Samey)- Tem V. Ex' a pola·

vxa. .... engnnjnhJr

O ·SR. JOSA"''IAT MARJNHO (PFL-BA. Pala encamiDltJr. San IOVisio do ondcr.)- Sr. Pn:sideáo, Sl's e Sts. Senado=. como Relator da _matéria na ÇanissiO de Ccmtittúçio, Justiça
e C""'a""ria devo dar uma polavra de infomuoçio à Cosa uo momeDlo cm que- se ped8 a retirada do projeto em. p111ta para um eu,.
me mais 1'"'80, solnoudo doo nobres complllboúos que Dio
paticipoDm da Logislabmt &lll<ricr.
Eaamillei a matma, amsidcioi-a, iDclusive, quatllo à pllilimiDarda coastiluciooali Nio voo declarar ~e seja cristalina..
mas o pam::er procura justificar por que eo.taldeu ecmtituciooal a
matéria.
O:losidetei, sdxetudo. que em ooaveniente -não lne ater a
um .aspecto r:igcmsamente fomW. ma. teDdo em CXll1ll. as aspiraçi5es do Pás, ~ is duas Casas do Coagtosso o exame
da matéria. Senado e CiDwa. attio, diriam, ccmo dilio segwaIDeiKc se ~ legitimo cu Dio se imtituir o voto distrital misto- podcria a~ dizer, no caso, o veto por distrito- e se seria compatível
cat1a Cor.,. 'Uiçio.
Devo sclaroc<r i Casa que o projeto 6 amplo. regula o problema das ...:lt cções. atinge a situaçlio de Panidos políticos cjUe não
ccmigam elf: "!!' «Wmnjnado mimem de repre~· .,tcs. proporciooa a elritc cujos Partidos obtenlwn o '3Íllil:l.
.:.visto a que
possam aa.Jta 'XItras legcodas. eofim. é uc. projelO pridica e politicameote báb mas um projeto susao~vel dt- polêmica.
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Como V. Exa mesmo anunciou. Sr. Presidente, esse projeto
Devo mesm.o csclln:cer à Casa que cu ptÓiDO Dio sou entusiasta do voto, seja coosidendo rigorosamellte dis1rital ou po< concede a isenção de Imposto sobn: Produlos lndusttializados dislrito. Tendo em coma a dimcusio do País. a cfifeaonciaçio só- IPL para. os veículos destioados ao uso de repteSeQ1antes comercio-eeooômica e culturaL teDho receio de qae. em amplos espaços ciais autôoomos.
Sr. Presidente, como ~ 6hvio. o Imposto sobre Produtos Indo temt6rio nacioDaL o voto por distrito possa propiciar a concentlaçio e o abuso do poder ec::ooômico. Mas o projeto suscita uma dustrializados iDc:idc so~ o produto. Ele 6 cobrado na origem. na
questlo que esti no juizo da maioria dos pcliti<:os: quer-se exami- fábrica. Se por acaso un: repres;::aEa.Dte comercial autónomo for adnar a eonveniEncia de DiD ficamlns roslritos 110 voto proporeicoa!, quirir um veículo, ele Dão o adqui:rir.i em uma fábrica e. sim. em
que tem sido COilSidermo~ em seus teaoos rigorosos. iDconveoien- um revendedor. Portanto, toma-se impossivel ao Fisco controlar
te na atualidade mundial c que. portaniO. assim também se deveria esse tipo de isenção; radicalmente impossíveL
_ Além do que, o projciO se me afigura inconstitucional. pordisrutir no plano naciooaL
Em face desses elemelltos. realmenle pam:e ao Relator de que se tmta de uma renúncia fiscal sem previsi:o orçamentária..
De tal sorte que é de bom alvitre, Sr. Presidente. que a Cotoda CXlllveniEncia que a ma!éria seja tetimda pua vollar ao pleoário num tempo dettmrinado, sugeriDdo mesmo. Sr. Presidente. que missão de Assuntos Econômicos reexamine este Projeto de Lei do
o avulso do projeto com parecer fosse distriboldo a todos os S:rs. ex-Senador Nelsoo Wedek.in à luz dos fatos que acabo de expor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
s~ J?l")pplciaw>d, ossim. a liJI6li6e pormeoorizoda da
O SR. EPITACIO CAFETE1RA - Sr. P=ideme, peço a
mat&i& pua o seu opcrtuuo retomo ao debate.
Ela o que eu queria esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) ;:_ Em votação o te- palaVIll0 pela
SR.PRESIDENTE
(losló Samey)- Com a palavxa o Senado< Epilacio Cafeteira.
querimeuto.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Os Srs. Seuadores que o aprovam queiram peomancoer sooSém teVisãÕ do orador.)- Sr. ~sidente. estcu p!eOCUpado com a
lados. (Pausa~
Aprovodo.

llUliliCÚ:Il como temos votado aqui. H& uma gn:nde produção de ser-

A malhia voltaD. qxmunamente i Otdem do Dia. na fonna

viço pa.rlamentar. mas me parece que o desejo de desobstruir a

do tcqDeriment.o.
O SR. PRESIDENTE (Joslõ Samey) - Faço um apelo aos
Srs. Senadores que estio em seus gabindC$ que vmham ao plcuário., uma vez que. a. partir deste iD.StaD.te. vamos ter matéria com

quorum qualificado e votaçio nominal em

·semo secieta. Tem-

mos de examinar a aprovaçio de ama;idadts. indicadas pelo Poder

Executivo.
O SR. PRESIDENTE Q01f S&mey)- Item lO:

Dismssão. em ramo único, do Projeto de Lei do
Senado n• 3i,;, Ül. !991< de autoria do Senador Nelsca
Wc:dekin. que <XJDCede isonçio do lmposlo sobre Produlos Indusllializodos -IPI pua ""

veícnlos de>tinados ao

uso de reprosen1a111es com=iaís aut&omos. lelldo

- Pa=er favcxáve]. p:oferido em pieoirio, Rela-

ror.' Sel}ador Aurco Mello, cm '"b<tiluiçlo 1 Comissão
de Aswltos Eamõmkos.
Solxe a _ . , P>qUerimenro que saá lido pelo Sr; 1• ScaeWio em ....-ciclo, Sr. Lovy Dias.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" Z84,DE ~
Nos temlOS do art.. 279, alíDea "b". do Regimento Intemo,
9
~iro adi IIJCO:nto da discussib do Projeto de Lei do SeDado n°
313, de 1991. de autoria do Seudoo- Ne1soa Wcdekin, que concede isonçio do Jmposlo sobre Produtos Industri•li>acfos !PI para
os veículos destmadry;. ao uso de xqmseotantcs oomercWs autôDOIOOS, a fim de que seja eucaminhado ao rccxame da Comissão
de AssuniDs E<:oo.lmicos.
Saladas Sessões, 9demarço de 1995.-Senado<HugoNapoloão e Roberto Roqnlão.
.
O SR. PRESIDENTE (Josló Samey)- Coma palavra o Se-

nado< Hugo Napoleão para jusliflcar o roquerimenlo, na formaregimemal.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL-PL Para justificar. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, apreseÔtei eue requerimento
de adiamento.. para o qual obtive o apoi.amento do nobre Seuador
Roberto Rcquião, a nm de que o projeto seja revisto pela~CoJnis..
são de Assuntos Econômic:os.

pauta tem-oos levado at6 a dei::ur de ler a matéria.
O art. 1• desse projero diz:
"Art. 1°- São isentos do J:nposto sobre Produtos Industrializados -lPI-: os veícu}?s automdcres. quando adquiridos, a partir da dala da publicação desla Lei e até o dia 31 de dezembro de
1994, por pessoas itsicas, para uso pessoal e exclusivo na ativida·
de de representante comerciala!l!&omo".
Ou seja, o assunto está vencido; o prnzo para essa iseução
tamb6:nji está esgotado. Como i§ que vamos aprovar um projeto
desSe e mmd6.-lo para a Câma.."'a dos Deputados se o prazo maior

para a isenÇão esgotou-se em 31 de dezembro de 199.:4?
Meu Partido pede a V. Ex,. que examine a possibilidade de
tetirar"CSSe projeto de pauta e Ce cousiderá-lo como prescrito porque o a:.sstmto já está vencido.
o· SR. PRESIDENTE (Josló Samey) - Senador Epilacio
Cafeteir:a.. infelizmeut.e são procedentes as alegações de V. Ex-; todavia. a Mesa não~ de podetCS para retirar o projeto de pauta, embora reconhcçà que, regimentalmente. a melhor- decisio seria
o Plenário rejeitar a 'matéria, porque a mesma já se encootra superada.

Entretanto, no momento, o Plenário está decidindo sobre
um requerimento que soücita- o adiamento da mat&ia. pam que
es1a seja reexaminada pela Comi~ de Assuntos Econômieos:. O
Plenário, se desejar - como os argumentos de V. ExA são proce·
dentes-, poderá rejeitar o projeto.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidenle, votarei.
então, conaa o requerimeDto. f"'-"'1 qUe possamos rejeitar esta matéria.
Gostaria que as Lidcr:m;;~s e o autor do requerimento de
adiamento transformassem a proposição em pedido de votaçào
para Iejeição. porque não ficar.í bem para o Senado votar um projoio dessa natmeza.

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Pmidenle, peço a palavra
pelaonlem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Seoadoc Hugo Napoleio, V. Ex• confmna ou retira("' requerimento, para que a matéria
pos$8. ser votada imediatamente?
'
O SR. HUGO NAPOI.EÃO - Sr. Pmidenle. gost.iria de
pedir a palavta pela ordem. Nãc: o havia feito ainda em considera-
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ção ao Senador Elcio Alvares que dela desejava usar. Mas. já que
v. ex• me cotJSUitou, ~liro o teqUerimeoto.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - A P=id8ncia
a,gua:da. o envio à Mesa do Requerimento de V. Exa. (Pausa).
Sot.'e a mesa. mquerimentoque vai ser lido pelo Sr.1°~
CR:tlirio em exercício. Sr. Levy Dias.

É lido c deferido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 285, DE 1.9!15
Nos lermos do art. 256 do Regimento lnlemo. requeiro are-.
timda. em caráter defmitivo, Oo Rcquerimeoto D0 284/95.
SaladasS=ões. 9 de ma!ÇOde !995.- Senador Hugo Na-

leio.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Retirado o requeri·
memo. passa-se il ap=iaçio da matéria:.
~
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço a palavra
pelacmfcm.
O SR. PRESIDENTE (José 5arney)- Coocedo a palavra a

po

V.&•.
O SR. ELCIO ALVARES (PfL.ES. Pela ordem. Sem te·
visão do otador.) - Sr. Presidente, evidentemente, além da anotaçlo perwcicute do Senador Epitacio CafCtcira. cjue leu bem o
rexto, exisle rambém a bipótese de inc:onstililcirnlalidade inClusive
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pediu a ICtirada do requerimento. eo.tendemos que esse projeto
deva ser vetado e ~sado JXl!'QUC petdm o seu objeto e está eivado de incoostituciooalidadcs bastante tlagmn!e$.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa incluiu o
projeto ua Oidem do Dia com o desejo de limpar a pauta, uma vez
que o mesmo data de 1991. Nio hf. outra maneira senão a votação

pelo P!eDário. tejeilando as matérias de acordo com o seu mérito
devidamcute instruido.
Em disals:sio a matéria. (Pausa)
Nio havendo quem peça a pala.vza. eDCerrO a discussio.
, Em votaçio.
O SR. JADER BARBALHO - Sr.l'!osidcote, peço a pala-

vm para ellt"8minbar.
O SR. PRESIDENTE (lOS<! 5arney)- Concedo a palavra
ao Senador Jade< Barllalho pua euc:aminhar a votação.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB·PA. Para cucamiobar. Sem rcvisio do orador')- Sr. Presidellle. pelos motivos expostos pelo Senador Epitacio Cafeleira. a Lidcmnça do PMDB
~. tejeiçio do projeto.
O SR. PRESIDENTE (lOS<! Samcy)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe:rmanecer sentados. (Pausá)
Rcjcilado.
A matéria seri arquivada.

com o delaJhe de que apenas a Comissão de Assuntos ~iais examinou a matéria. falt.ando a .apreciação da Comissão de Constiruiçã.o. Justiça e Gdadania.
Parece-aos que o caminho mellior pua o projeto 6 a votaçio. IUio pela qual, tendo em vista que o Lí~r Hugo Napoleão j~

É o seguinte o p;Qjeto rejeitado:
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As matórias

OOIIS-

do
Regimento Intem.o. deveJio ser apreciadas em sessão secreaa.
Solicito aos: Srs. hmcionários as providências necessárias. a
fim de que seja xespeitado o dispositivo regimental

Iantes dos iteos I I a I 4 da pauta da JllOS<II!c sessão. nos tcnoos

(A sessãc lTamfonna-se em secnta às 171á111nin e woila a
ser pública às 17h26min.}
São os seguintes os itens apteciados em sessio secreta:

11
MENSAGEM N" 427, DE I994

Eséolha de a.efe de Missão Diplomática
Disa.tssão. em blmo único. do~ da Comissio de Relações ExtericreS e Defesa ~ sobre a Mensasem n'? 4Zl. de
I994 (D" I .252194. na origem), pela qual o Seobo< Pn:sideDtc da
Repóbli<:a submete i. debl>cnção do Senado o oome da Seoh<n
lbereza MariA Macllado QuiDieUa. Minisaa de Primoira Classe da
ameixa de Diplomata. pua cxen:er a funçio de Emboixodrn do
Biasiljunto à Fedetaçio Russa.

12
MENSAGEM N"9, DE I995

Escolha-de a.efe de Missão Diplomática
Discusoio, em blmo ÚIÜCO. d o - da Comissão de~
lações Exteriores e Nfesa NaCional soble a ~ n° 9. de
1995 (n• 47/95, na origem). pela qual o s . . . h o r - daRepública submetc à delibotação do ll,enado o nome do S<uho< José
Artur Denot Medeiros. Mmistto de Primeím Classe da Caueira de
Diplomata. pom exercer a função de Eml>üxador, Chefe da Delegaçio PeonaiiO!ltc do Bruil pnro à Assoc:Uçio LatiJ!o.Ameri<:ona
de lntcgr.tção.
13
MENSAGEM N" 11. DE I995
Escq_Iha de O.efe de MisSio Diplomática
Disalssão, em llmiP ÚIÜCO, do Parecer da Comisslo de~
Iações ExteriOl'eS e Defesa Nacioaal soUe a " " " - n• II. de
I995 (n• S4195. na origem), pela qual os...horP!<sidentc da~
públioa sulxnetc à delibotação do Senado o nome do Senbo< Af.
fooso Celso de Quro.pmo, Mmistto de . Primeim Classe da
Caueira de Diplomata. ~ ex..,... a função de llmboõ<ador do
BI&Si! junto à República da Ansiria.
·

14
MENSAGEM N" I2. DE I995
Escolha de O.efe de Missão Diplomática
Discussio. em tumo únko. do Pamcer da Comissio de Relações Exteria= e Defesa Nociooal soUe a Memagem ri' I2. de
I995 (n• 55/95, na origem). pela qual o Sellh« Ptesidcz>tc da~
públioa sulxnetc à ·delíbe!oçio do Senado nome do SenbO< José
V10gas Filbo. MiDistro de Primeim Classe da Caneim de Diploma·
ta. pam exercer a função de Emboixador do.Basil junto ap Reino
da Dinamarca.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Esgolada a matéria
coostantc da Otdem do Dia.

lU Olll<l=s insaXos.
A SR• JÚNlA llfARlSE - Sr. P!<sidentc. como Llder.
peço a pü.mi pua uma breve comuuicação..
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nobre Senadola. o
primeiro omdor iDscrito é o Sena&r Geraldo Melo. Pe,gunro·se o
nollle Senador ainda deseja usar da palavra.

- O SR. GERALDO MELO- Sr. P=identc. desisto da po·
lavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Coocedo a po!avra i.
nollle SenadrnJWiia Mamo, pua uma breve C01DIIIIicoçio.
A SR' JÚNlA MARISE (PDT-MG. Como Uder. Pua
uma breve ""'"''"i""çio Sem teVisio da ondaa.)- Sr. P=iden·
te. Srls e SES. Seudores. quero fazer coro, neste momento. is pa.-

laYftS do Senador Jader Bmbolho, que ocupou a lrli:una do
Salado pua manifestar o "" de$oooJcntament e perplexiclade
cem Jdaçio il ediçio de medidas provis6lias pelo Govemo Fede·

mi. Desej:tcemnr a dúalsslo. DeSte momcu.ro. eutameme :oa medida provisória editada ODtcm pelo Govemo FederaL Tem·~ o
Uder do PMDB quando diz <p1<. ccrtame.a~e, o~ da~
pública deve estar mal ass
ndo. A impm:lsa na.ciooal tem JlOti..
cüodohojo:

''Govemoretém PlSIPASEP para evitar déficit."
''Govc<no odila modida povis6ria pua prejudicar aposenta_dos."

''Govemo desvia dinheiro de aposentados."
A Medida Provisória n• 935 é um llagr.tntc cle=speilo aos
milos dos"~"""'""""" e pensionislas da Prevídêllcia Social e aos
milos dos babdhodars em genl. Traia-se de uma medida qne
~ ao Executivo evitlr eventUais d6ticé do Tesouro Nacional. que. IX) mes pssado - ~-se-. foi deficitário em um
bi1blo e rtecmtm. milhões de teais. Agcn,. por mcm medicla provis6ri& o Teooum fica sem ollripçio de pazo pua_...., os ...
cursos do P!SJPASEP, destinlldos ao Fundo de Amparo ao
TnbaJhador; Pior: o Govemo, ~ de poder usar os rec:msos da
segnric!ede social pua papr aposentados da Uniio. fica xm a. 00..
ripçlo de lespoacler po< eo<nlnais &!ficils da !'rovidliJcia.
A lei olxip o repwoo desses""""""' a cada dez dias. A lei
est•belece a ~bolidade do Tesoom Na.c:icml pelos gastas d&
má<püna ~ prevideuciúia.• pelos encargosprevidea.cürios da Uniio.
Agea. Sr. Presidente, SlS. Seudores. po<uma modida prorislm, , . , . _ ..... obr;pções Aliás. esta tem sido uma ...
lrat6gia ariip. l i fói adotada
A......,....
os~ do FAT pua melboar as coor.as do Tesc:mo. E quem
nio .. leml:a daa docJa~ do ..:-Mmistto Ciro Gomes. c:oofes.
sando o nso do utificios coolibcis pua eooonder a IeAI siloaçio de
caixa do Ermo plbli<:o?
Este Govemo nem oisao tem sido inovador. Inova apenas
qnando. agora. preta>de assaltar os reamos da ProvidEncia Social.
das c:oattibuições dos ~ bmsileiros pua fa.
zu W:e às despesas que sio de sua olxigaçio e que sio de amho
menmttnte fiscaL
o alnal Govemo. que possa todo o tcmpo. proclamar. fa.
lBncia do sistema J.li"Yidcuciár, que vivo o1m1eanc1o Dio poder
lUIDeDtar o alúio mfnÍI:DO pcxquc a Plevid!ncia nio teria ftiQUSO$
pua an:ar com o coosoqüentc liUIIlellJD nos benellcios. agon assalta o caixa da !'rovidliJcia. Como é passive! .que uma instituição fa-

"""governos..,-..

os'"""'""'
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lida- segundo o Govemo -.sem==. iDcapaz de melhocu- a lação à ediçio dessa medida provisóri.., pooque ela nio atende aos
C<lDdiçio de seus aposentados e pco.s:iooistas. possa agom v.ir cm. ~dos uabalhadores. ela Dão a1eode aos iDl~sses dos apoSOCOJIO do Tesouro NaciaW.? Se nlo existem n:cursos para apo-sentados e peusiooistas. ela nJc "''r.-'r. 'lCK intl'!'rt'-~ ~· ~-!:.
cia Social, ela Dilo atende aos mteresses do Minislério d>. SaJ.le. ()
sentados, como adw>m.agaa. :roamos pua o Tesouro?
Po!lauo, Sr. Presideule. Srs. Senadores. o qu 0 onoaminha- próprio Ministro Adib Jate:De, segtirido sou~. fez c«v às .O!·<·
mos, neste momento, l Mesa do Senado Federal, 6 um requeri- nif..uções de.plOOCUpoçio do Ministro da Previdência Social.
mento >do infmmçiles, dirigido ao MiDistro da Previdência,
Seria opoltUilO, oeste mmnenro, que o Presidenre FWl::Ulck-.
Reinhold Stepbancs. Twemos c:oobecimeulo de que o próprio Mi- Homique. pela repera1ssio DO!:a<i'·a da edição. dessa meãida P"·
nistro da Prevideocia Dio ~com essa decisio ela úoa eoo- viséria.. num gesto de soüda:r:""l.adt àqueles que sedo infuri'!2.nlttt.n&uic:a do Governo. S. Ex•, - t o . foi vencido pela disposiçio te prejudicados com a medida, rec.tlasse de sua ~ie.;jsã~. Ma.."'l:4llia
e detmDinaçio da úoa OCXliiOmica do Governo, que desejou agora profundamcote sua p&SSagem pelo Govem() FE ~.d ::; ;i.t: ;;':l . 'c
manitular. mai:s: uma vez, os m::umlS do Tesouro Nacicml c da Presideme da Rep1bl:K:a de, :reamh.ec:eodo um .·~f.•"·:Jc..~v. 1't.•.:U.;C .h
Pluid!Dcia Social. pemli71 ndo, com essa medida provisória. os sua decisão solicitando ao Co!:gresso N'.ac:'~l ((l)e üã) c.1 i-~~u~.-.
essa matmia.
apmmJ•doa e beuefic:W:ios da Previd&cia Social.
Com essas infOI'DlaÇÕeS que espmllllOS que a ?re·: i-1-e..:.cia
TOiliClO que re!lelir 1Wio na diaoussio dessa mM6ria. O Govemo tem que tlaZier 1 luz as inf,.,.ções que ÃO necesúri•s para Social em:amjnbe, ca:tamente tt:cemos mais er...lhasatru:utc. ·~~
o debate da diaoussio dessa medida provis<>ria. O ~ Na- disaltircssa .matéria. a qual volwemos em una prô:tima .:...p.let:!UÍ·
cialal exigo isso. e a Naçio tamb6m. O Gova:!"' Fo&nl pode es- dado.
Em o que eu liDhaa dizer, Sr. Presi.k:11~~ ~.~.-:,.Ú\.:,; i.......u..,
tar, mais uma vez. mmipuJaudo as informações. ou pior,
OIIIÍtÍIIdo-<e e ............., .. infoanaçiles fundamentais para o debote e!clarooedorda vctaçio dessa medida provis6ri&.
Dwante o discUT.So Ja Sm.. Júnia Marise. o Sr.
O :reqaerimeato de informações qne f41Zem0S eni :DIJme da
Jwi Samey. Presidene. tkixaa catkinJ da presidim:ici,
l!aDcada do PDT diriswe ao Ministro Reinhold Stepilanes, par.1
~~~é ocupa(/Q pelo Sr. Renan CaJJteiros, 2" Secretário.
que S. EJ.•encaminiJeaoSenado Fedem!~ k seguintes indagações que (DC'mjnb•JMC
"!)Qual o valer da IIIDC&daçio mensal da Previd6ncia SoO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa.encacial?
mmhorá, na forma regimental, o teqUerimenlo de iDfCIIl:llaçâo da
2) O qumtD 6 pSI<> no papmento de oposentodos e pensio- nobre Senadcn.
Distas?
O SR.I!SPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a pa)a3) ExUle d6ficit na Provid&cia Social? InfOIIDllt o valoc vmcomoLider.
desse d6flcit.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem a palavm.
·
4) illfomw- o Valer mensal dos pagamentos da Previd&cia . como Lider, o SenadO< Esperidjio Amin.
.
Social com os proc:essos jldiciais em 1994.
O SR. ESPERIDIÃO AM1N (PPR.SC. Como Llder. Sem
S)Qualovalcrdad!vidado.TesomocomaPrevid&ciaSO. revisio do oador.)- Sr. Presidente, desejo, nesta oportunidade,
cial?
valer-me desse dispositivo regimental pua foanular uma indaga6) Quantos fiscais a Provid6ncia Social tem par.1 atuar no ção ao Governo e, na impossibilidade de nma IeSpOSI8 satisfatória,
ccmt.te i soocgaçio?
infomiãr que o meu Partido. o PPR. dará eD.tclda eom uma aç:ão
7) Qual o valer da divida do sc1<r priyado com a Previdéo- declatatáia de inconstilucimaljdade c:oob a Medida Provis6ria
cia.sõCial?
n°936. ·
S) Quais o$ nwmismos de co1rança utili2odo& pomos ooA propóúo. nio temos feito outra coisa aqui seDiO comenbnnças dessas dividas?
tar medidas ~ SObre a de n• 935. a nobre Senadcn .lu9)1nfoanarainda os criláios adotodos pela PrevidêD:ia SO. Dia Mari:se ençamjnhou um ft!:C~Dcrimcdo de infoanações que.
cial DOS p-oc:esso:s. de anistia ' " dcvcdoRs.
acrcdilo. csgotuá o âssunto.
IO)Qualajlstificalivat6onicadoMinülmodaPrevid&cia
A Medida Plovis6ria n• 936 dispile solxe o pagamento da
Socialpomanbosara MP-935editodapeiDGovemoFcdeal?"
llOIWneGlÇÕO dos .se<vidoles plblicos do Poder Exoculivo. civis o
Sr. - . S!:s. Senadoroo, Mmlés deste xoqucrimento mililares. que, a partir de abril de 1995, possori asa: feito"""" o
de informações, desejamos estahelecor o cic:lo das infurmações segundo e o'quimo dia útil do mês subseqUente 10 vencido.
vcrdàdeins nes1e Congresso Naciooal para o debate da disalssão
O art. 1• da Medida Plovis6ria n• 936 6 absolutamenle indessa medida provis6ri&.
coostituciatal, pcxquo fere O princi!io da isooomja ccotido DO C&•
AJsumas vozes do ptópDo Partido do Presidente da Repú- pnt do ""- SOda Coostiluiçio Fedeml. que detemlina a igualdade
blica. no Conpsso NaciooaL já se manifeswun so1xe a quostio. de todos pem~te a lei. A medida provisóda se <tirigo lllli<:amede
Algumas chegamn mesmo a enfatizar que a medida 6 eseandalo<a aos savidOies do Poder Executivo. excluindo os que pteStam :serc é uma ofeasa ao Coo.gresso Naci.ooal. ao Senado Federal e à Câ- viços.,. Poderes Legislativo e Judiciirio.
nwa dos Deputados.
Por esta tuio, antes da ação declaraú>ria de inconstitucioFnkndemos, Sr. Pres:idc:ntc. que é pmciso haver mais seosi- nalidade, indaso 10 ,.,.,., Uder do Governo DO Senado. Senador
bilidade po<parte do Govcmo Fedem! na edição de medida provi- EJcio Alvares. e i Mesa do Senado se esli em aliSO aJsuma proviséria. CertameJ:JI:e essa Dio foi a melbar: iniciativa do Govemo. d6ncia similar e isoo1&nica para os servido= do Legislativo Certamente aio COI1IoU cem a CODCOidincia do Ministro da Previ- creio que esta jnc!agaçio pode ser respa>dida. de 11<0010. pela
dê!Dcia Social c ce:rtamc!D.te nio ce11t1 CCIIl a coocordâocia de vá- Mesa - e. evcnhJalnwontc, do Judiciúio, DmJJa diligénçia :que V.
rios polllicoa integrante& da Boncada do Putido do Presideue da Ex" poderia onoetar.' P<rqno • .,..., fique (X111fianado que os -~
Rcpúbtica ao Conpsso Nacicaal.
don::s civis e militares afetos ao Exocmivo saio os WUcos atingiNio desejamos apenas ampliar aqui as oossas cúticao:. Que- dos por esse ttatameDto djscrimjmtório, cmo que s6 restaR a nós
remos manifestar quC ficamos extremamente prcocupa.dos com re-
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outros pranover. através da açio declaratória de incoll.stitucionalidade. o questioaamelllo do objcto da Medida Provisória 11"936.
Esse. Sr. P=idente. Srs. Sc:nadces. o objeto d& miDha comrmicaçio. Valho-me ainda desta oportunidade, por estar ocopando a tribuna, para mgiSII'U' a pRSeDÇ& na tribuna de hoora do Sr.
Govemadcx do Estado de Santa CatuiDa. Paulo Afooso llVUlgelista V~eira e de sua digníssima esposa. Certamcote, .a fuer este registro. le!lbo a canponbia dos Senado= Casildo Maldaner e
Vdson KleimlbÍ!J8. ex~ do Estado de SaDia Catarina.
O SR. LAVRO CAMPOS- Sr.l'n:aidetlu:. poço a ~vn.
polaatdem.
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calboiroo)- Com a~
o SeudorLauroCampos.
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Banco do Nmdeste.. slo pólos que aglutioam interesses Jllierone..

giooais e uma sigoií1C2Die po=la da populaçio. Essa populaçio.
em.R:gna. é composta de poquenos agricultolcs que vivem mctd
dos pm:os fomeo.tos oficiais que são a.dmi:niWados pressas instituições finmc:cinls. Nlo se deve apli<:ar a cxtodoxia O<XXIÔzzliCR.
afeita a JlUIJDliÍS. CODira uma tealidadc soci;ll emergente. que implora poc lllOdídu Iriticas e dofmitivas pma questões cano geração de empregos e reuda.
O fechamoniO do agências bancirias na Pamíba. de fcnna
iDdisaimiDoda. umb6m ó inoonsislenle. JXll1llle. no conjunto do
Estado. todos essas instiluições sio supen.viririas. qnando c:ompa:amoe: uma •Focla com outm.. De sorte que dessa fama gera-se
um dcseovolvimeoto igual e combinado. isto ~. solidéio. Essa cs-p6c:ie de solidariedade é o que se exige neste iDstiDte das autoridadoofinmc:cinlsdoPaís.
Em que pese a exigência do modornizaçio. hi uma nea:ssi-

O SR. LAVRO CAMPOS (FT-DF. l'rolllmcia o seguúlle
dis<:utso. Sem revisio do CD<kr)- Sr:P=idenle. caoo Llder em
OXOlclcio do Partido dos Trabalhadores. Dlo poderia süeaciar-mo e
dcixar de SCJCUDdar os proamci.amelllOS ~i feitos peld Sen.ador dlde mgeDte de equilibmr-se o desenvolvimento nacional. coosi1a&der Ba:rbalbo e pela Seaadoa. JuDia Marise. 'Do satlido de estra- dermdo essas bordas de mised.vcis que rondam todo o País em
nhare protestarcodii. a medida eoc:aminbada peloGovemo Fedefavclasemocambo:t.
ral. que se finta i. sua contribuiçlo pma com a P>ovid!ncia sociaL
No Nxdesta. do foma togional. como na P=;OO.. do forma
É reaJmeitc de se eslambar que isso oc:oaa DO mosn.eD1o~C:iti--piiÜCiilar, OS: tempos annncilm Wlra seca. -A preocupaçio Dio ~
que o Govemo proclama a fal€acia da Pmvid!ocia, DO DlOIDClliO nova, mas. a coojugaçio dessas inlemp&ies com o· fecbamento de
em que o Govemo proclama que a scsuridtde social DO Brasil ea.- a6d.itoc, DOfadameDle agdcolas, resultame do fechamento de
contra-se em estado pt6-falimcntar. O Govema C<li deixoDdo de ag&lcias. 6 uma temeridade sem~ ..
cumprir os artigos da Constiluiçio de 198&. que o obrigam ou que
Creio que muitos ~stas têm m::ebido JlleDS!lgens
lhe faa1ltam o uso de reQJ:DOS orçamcotárioS justamente pua co- cxutra essas medidas, que são anunciadas por estudos aprioristibrir deficiências e iDsufici!Dcias dessas áreas .e. principalmente. da cos:, germdo uma expectativa de clamor. Na Pamibt.. cidades
I'Iovid6ncia.
como Aroeins. Catol6 do Roc:ha. Mootciro e CampiDa. GmDde ji
Faço uso da~""' pmaiOSS&ltar que. como Llder do PT. IIWÚfeS1araDl. cxa por sons poefeitos. om poc suas C1maras Mwúp:elendo voltar na paSxima OjXllllmidldo - e voo-mo im=ver cipoú. suas peoo:up<ções. Na Assembl6ia Legislativa da Paníbo.
para isso- para poder. Dlo apenas seamdar os pectidos feilos pela • uma sessão especial discuta o assunto. com a ptesonça dos supoSenadora JUDia Mariso DO sentido de que o Ministro d& l'rovidén- riDf'""""tcs regio:lais dessas institujçõos. 0 apelo que faço ó para
cia Social venha cscbiecer c 6mdaiocmtar devidamc:otc esse estra- uscgu:mr a manutmçio dessas agências e as Iinbas de fomeniOs.
Dho pedido. mas tamb6m demonsttu que molmelllo o que oxiale 6 · pmaa agricultura. no<odameolo.
um propósilo do Govema do teti= recursos da ma social c d&
Lembro aos que executam a política ccooômic:a que.. no
P>ovidência Social pma dosvU.-loo pma gutoo em mu que absoBtuil. alguns problemas considomdos medievais em pai= desenlutamente Di<} digam respeito ao iDiemoo IOal dos IDhdh......._ volvidos,sio CODSlai1tes oo nosso dia-a-dia. Ainda se 1llO[Ie na luta
do< aposentados ed& p<6prla saWle. 110 Brasil.
pela teJra,. as: cidades sio invadidas por favelas, a saúde c a cduca.Em o que eu tirlhaa dizer. Sr. Plmdente.
,
çio Oscilam pe:rlgosamcnte entre a precariedade c a defJciêacia, e
O SR. RONALDO CUNHA LIMA -Sr. l'n:aidetlu:. poço 816 aa noosas instimiÇõos inais SÓlidas ainda .....,m do ad&ptarsc a um novo m1iDdci.
a palavra pela ordem.
Nio 6 cxm o feo::lwiicmo do agêDcias ~bancm.s que os proO SR. PRESIDENTE (R..,.. Calhoiios)- Tom a ~vra
blemas naciobais se =olvotão. Os bancos oficiais ohogam justaoSeudorRonaldoOmhaLima.comoLiderdoPMDB.
IDCDte cm pSlos oodc a iniciativa privada Dio chegou c em omito
O SR. RONALDO·CVNHA LIMA (PMDB-PB. Proom- OCIIltribuem pua, & política doGovcmono que se tefere aorepuse
cia o'scguintcdiscutso.)-Sr. ~te.Sz8se Sn.S~ na das limas de cr6ditos à inõístrit. e à agricultum.
p<evisão do que se confimlem as medidas do fecbamonto do agênQuando Governador da Paraíba emplUildi uma luta sem
cias dos bancos oftciais no &tado da Paraíba. ammcio ao eoo..
gresso Nacional que u couscqUDcias para a OCODOIDia c o pm:edonles pma a abel1unl do Banco do Estado. então sob liquidesenvolvimento do Estado sedo imprevisíveis. ~pa-me. so-- daçio OXIrajldiciaL As coaseqú~.as do fecbamonto das agências
bremaneiia. a focna do aplicaçio do plano cc<lll6mico 110 que se fOftDl ãs mais danosas: os cr6ditos sob a ad.m.inistmçio do banco
fon.m desviados pma ootras instituições; os SC<Vido= públicos
~fen: às regiões mais camucs do País.
~que~ seus vcmç;iiT'!"tos ~ agencias do PARA.lBAN tiA cc::onania uciaoal cuec:e de ~zar-se e imcgmi-se nham cp.~e se deslocar para agências de ootras instituições cm ouà oconomia inlem&ciOOal pua eslimular o dcsenvolvimen.lo caca- IDS cidades; a cobrança do tnbutos do oompetêucia do Estado foi
pacilação do nossas empresas. Entretanto. nio ,. podo olvidar que dificultada; a demissão dos ompn:gados do baDoo aumolllou o íntemos ainda para com a popu1açio brasi1cipl uma dívida social dice do dosomp<ego. Mesmo assim. foi possivol a ..-.... do
sem pieCCdcntes na hisl6ria. Co1;00 bem dizia TeoloDio Vtlela: bmco, que boje é administrado com a rigidez que o sistema fmm''mais ir:nportaiJI.e que a dívida ex lema. é a divida social".
ceiro naciooal exige. Com o bmco aberto foi possível iniciar proNa Panúbo. as cidades que possuem agências do boDCOS ofi- gramas de investimentos. como o Projeto Meio de Vida. e
ciais, como o Bancõ do BrasiL a caixa Econõmica Fedi'ml e o ince:otivos ao meDloramenio do rebanho. através de exposições
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agropoc:umas. Isto sem ptejulzo do cquih'brio das
dwüs, cooseguido.

rmanças esta-

Sr. P=idente. jl. ua d6cada de...,..., fonm a; llllbolhldo=e pequenos empiOSários que ficmunagumlaDdo o bollquete do

milagn:. com o suposto cmscimeuto. Agom eles Dio podem sim-

plesmen!e porticipordo P ' - O d a C<lllla.
O J'l"ÇÇ do equillbrio otÇIIDIOIIIário Dio pode ser o esquecimeU<> da divida social. O que t bom pua algum palscs Dio pode
neceswriagrnte ser bom pça o BrasiL Temos nossas pcculi2ridades, as quais devem ser levadas em c:oosicleaçio.
A Plaalboaguardaa~ do Govemo Fcdeml pua
que se evite esse b:mltomO.
Muito olxipdo.

·

O SR. PRESIDENTE (Renan eaiiieii-0$)::-c.ioc:odo a polavmaoSeuadorPocho Simoo. (Pausa)
Coneedo • P"lavm ao Semd« Corlos P&!l1XInio. (Pmsa)
Concedo • ~ao Semd« Ioio Fmiiça. (Pm,.)
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR)- Sr. Presidcale, SIU. e
Sn. s...d«e&,po< divenas
ocupei esta Tribuu& do s...do
Fcdeml, pua abordar questlles ligadas a •tuaçio de.c:nlidades DiDgovemanen'tis IJOCtd•mmte religiosas da Igttja Católica, junto
às CommVhvles Tndfgrnws de R.oaima.

v....,

Seobor P=idente. SeoboiU e Senboreo Seuaclo=, a poucos dia& fiz apelo oo Minisi!Oda]ustiça. Nelson!obim. no sentido
de que o govemo defemÚDaSSe a imediata demm:açio da Reserva
RaporaiSemt doSo~ deei!O de crit&ics que ateDdam as aspilaç<;es
indígenas cm compa1ibilidade com os dileilos da populações não
lndias, que sec:uJarmenlc.- babilam aquela regiio desenvolveooo ali atividades iDiemas .,. criaçlo de gado e oa minetação.

Quero mais uma vez reiteru" a Sua ExC:clhcia Ministro
Nelsol1 Iobim. que tome uma decisio com relaçio a RaposaiSeml
do SoL peis essa é • W!ic& saída pua o run dos coaflitos naquela
regiio, é preciso po< fim naa atividades teaoristas de missionários
da Igreja Cat6lica c de maus fuDcion6.rios da Funai. cujo o UWco
iD.tcieSSe é tldicaUzar á quest1o c tD.Dsfounar o Estado de Rorai~
ma em palcO penn•neJJie de conflitos envolverido indios e não índios e mand:Jar a imagem do Pais no cenáriO inlema.cional, como
OCOiml no tio~ c nio comprovado caso da chacina a índios Ymomamis em

Em o que tiJlba • CÜ2ier!
Muito Obripdo.

Ao Ioago das 61timu duas d6c&das foram div= oooJiiiDS
envolvendo iDdios e fazeDdeÍ:lOS. como taii1b6m índios c garimpei-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOÃO
FRANÇA EM SEU DIScuRSO.

Em vúioo episódioo c!=& natun:za ficOu evideDciado a participoçio de eiem:ntos atemo< no inci'•mcn!D .OS iDdios, levando-os 1 inviSio de fazeadas, tcUbo de gado e ataques a

gmÍmpeiros. com vitiÍD.as falaiS.
Nos úllimos meses os cariquejros coullilos na área R&posa/Sma do So~ em Rcnim&, tomaam """""'çõt< de guenilba.
can açi5t< lendas a efeilo pelos iDdios, principalmeUe Macwás,
QIIISalldo deoluiçlo de pollleS. iutenoilljlWLio rodovias e destruindo tal"es de te!efoaia.d& Co_.mia TelefOOic& de Ronim.a- TELAIMA.
Os~ maierlais sio voklmosos, e o quadro socialoaquela t alarmude, pois o clim& de teosio ~ todos ..
ativicl.adM. desde o 1tenclimruo módico à popn 1•çi<> d o tampode de gêDeros alimenllcios de primeÍIB IIOCOSsidade

Mas um& vez eoti evideete que membros da Jglcjo Calóüc&,
cm Roraima. tem iucei:Dvado índios Macuxis a padicar esses atos
de violiueia.
Em mar&;a pu~ oo ~Folha de S. Paulo em suo
ediçio de 3 de muço dé 1995 o Delegado Gustavo Gominho. da
Polícia Fcdeml deelatcU que existem elemen!DS sufici"""'" ~"'"&
indiciar o Bispo de Ronima, D. Aldo Maogiano, pelo iDcl!amcnto
a viol&lcla na Reselv&IDdlgeoa Raposa/Sena do Sol

ODelegadoGommhopl<SidW oinqumtoimtaDradoemjanciro de 1995 pua apurar crimes alriluídos aos iDdios Maouxis.
SeguDdo o Delegado. os -esdos fndlosocmuuu em _.a..
lia aa; a!Os da PoKcia Mililar de Ronim.a que os e&pulsarml de
uma área oode o Govemo do Estado planeja c:onstruír a bidl:ol&ric:& do Rio CotiJJ8o.
Gommho miDifesta &iDd&, ,.. ~ de indiciar fUucio.
Dários da FUNAI (Flmdaçio Nlciooal do Índio) potqUC eles rcriun enviado uma JllCDSa8CID. de dcio aos iDdios daDdo instruções
sobre os atoques.

1993.

Para f"malizar Sc:obor Pmsidente solicito a tr2nSCiição. nos
Anais desta Casa, da IDI1&ia publicoda pelo jomal Folha de S.
Paulo. em3-3~9S. sob o título: ''Delegado da Polícia Fedetal acusa
Bispo de Roraima de incentivar violência''.

DEI..OOADO DA PF AaJSA BISPO DE RORAIMA
DE 1NCENJ1VAR VIOLÊNCIA

Abaor Goodlm
'- DaA8êuci&Folba

O delegado da Pollci& Fcdeml Gustavo Gominbo disse on·
tem tq "elementos suficieates" pua iDdiciar o bispo de Roraima.
dom Aldo MOI!gimo. Segundo ele. o bispo tem incentivado índios
maaWs (RR);. p<aticar...,. de viol&lcia.
Gomioho presjdiu o iDquérito instmmdo em janeiro para
apu:mr crimes atribuídos aos maaJxis. Ele esteve em férias e deve

...-.rnodi&IOà..,.JXOSid&lcia.
Os indios siO ~<Usados da d<sttuiçáo de pontes de uma rodovia e de duas tcll'e:s de transmissio da Telaima (Tclecomunica.çõt<deRonim.as.A~

SeguDdo o delegado, os dos iDdios ocorrel2II1 em
~a ato5 da Policia Militar do Estado, que os expulsou de
um& Ire& oode o govemo do Estado plaDeja c:oostmiruma bidrelé-

tric:a.
D. Aldo Maogiano disse que essa é mais uma das imlmeras
mcDtilas invC!Udas a seu respeiiD pm. prej:J:dicar o ttabalbo da
Igreja Cat6lica na defesa dos direitos dos índios.
O delegado JlRlcnde
funcionários da Funaí (Fundaçio Nacioeal do ÍDdio) porque eles leriam enviado uma
memagem de ridio aos iDdios dando ínsttuçõt< sobre a; ataques.

indiciar-

SeguDdo o administrador da Funaí em Ronnoa, Samir Santos. os fu:Dciooários apenas alertaram que os iDdios atac:ariam.

O SR. PRESIDENTE (Renao Calbeiros)- Coocedo a palavr.o ao nobreSeoad« Espericliio AmiD.

Março de 1995

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

241

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PI'R-SC. l'lonullcia 0 se-_ d6W.S,queenviomponsejaminvestidosnoBruii.Essapoupanguinte díscuno.) -Sr. Presidente, Sl's e Sa. Semdolos. sio ainda ça 6 tio sigDili<:a!iva - estima-se em dois bilhões de d6W.S por
recentes, em nossa. memória. as imagens da graDdc tragédia vivida mo- que o Sebnc IDCDOO um baleio de ateDdimento na ag8ocia
pela população japoneSa e. espocialmentc, pelos mondcxes da ci- do B.meo do Bmsil em Tóquio. com o inlniro de orieular os ddasdade de Kobe. afetada por um tcm:mo10 que alingiu 7 pus !l& ~,:;. ."'.:;:~::- poupauça, de pref...e.cia pm. atividades
escala Richter, DO dia 17 do mês passado. Os mi""""" da ttog6dia ...- - ·
são impressiona:ol:es: cerca de 6 mil mortos e 300 mil desal:OgaAo resistmr solidariedade aos del:aueguU brasileiros vitidos, al6m de dauos equivale:ues a 50 bilhões de dólares. Em ap&- macios pelo --.-o, bem como aos seus familiareo, Dio poderia
nas 20 segundos. o terrcmcJ!O. d s ccadetdo pt6ximo A superficie deixar de estender tal sentimento, como salicl1tei M pouoo, a todo
e cujo epicentro ficoo a ape!l&& 30 quílômOims da cidade de Kobo, o povo japoo&. A pmp(Joiro, se me pennjtem. lembtlrla que Bradenubou 20 mil pr6dios. descarrilou tm>S, provocou iDdudio< e sil e Iapio comemonm mo o
de suas n:laçõeo dideixou os~ sem ,gua, sem.lu.z c sem m•nrirnentcs.
ploa*icas. As relações eDI:re os dois povos,. poftim. ultnpa.sum
o tiemor de tem. _ 0 maio< dos últimos 70 anos, llllquCie os J.imiles da diplnmacia Ii bi algum tempo, as empresas japooepals _ aCOiltccOu pouco antes das 6 horas da IIIIDhi, quando a sas v6m tDDSfetinclo suas lillhos de procllçio pm. outros pa1ses.
maioria dos moradores de Kobc aiDda estaVa em casa. Se·~ amo foaDa de reduzir os CU.slo$ e DIID.ta' a ccmpetitividade DO
se um pouco mais tarde teria ceifado ainda mais vidas e ~crido mi- cea.irlo intemaciooaL É importautc observar que o mercado brasilha= de ootr.IS pessoas. Os depoimeDtoo dos,gue solxoviveaam à Je;ro sempre alnliu 0 empresariado japonés, faro que agono oc:oae
,.,...~ ... rofe .,:;..., doi~ ~•...... .,._.,_e viadutos roiam como se can maior intensidade. em funçio da estabilizaç.io econamica e
~
----- ... -~ ~
umb6m das paeOOaüdades de =scimento do mercado de ~ifossem caixas de papelio. e muitas v1ti:D:lu IIlO!laaDl lentamente.
-r
sob os escombros. pedindo socorro.
_tais.
Nio bi exagero cm afi:lmar que as ~laç:ões exc:edem o JmO
Enm: os mortos. St. ~te c Sxs. Sa1adores. est&vam
oito dos Illilhm::s de deka.sseguis brasileiros que partiram pua o intc=se """""'""'- Lembraria que o Bmsil se cm!eacioo e fi>i
do Fundo Nakascoo pm. projetas
Japão com a inttnçio de 1rabaJhar duro. fc::amar uma pcupança e contemplado com
melhorar de vida. Pessoas que. diaDle da crise ecortômica e da fal- como a despoluiçio da Bala de Guanabara e do Rio T10t!, olóm de
ta de perspectivas no BnasiL deixaram aqui sepS familim:s e f(DDl oo- projctos de preservaçio do ambieDtc. B...U e 1apio estuganhar a vida eomo operirios, levando na bagagom o sooho de dam também a celelnçio de eonv&lios oos seiDlos de teaiologia
voltar com recuzso.s suficieotes para comprar uma casa prépria: cu avançada e pesquisa espocial. Além disso, ciente e &teulo ao fato
de_quc oJapiotem um. importante papel a desempenbarna. nova
z.brir seu próprio neg6cio.
Oldem intem•cinn•' que começa a se dcSeobar. ambos: os govet'Diante de tamanha do<, Sr. I'Eesidonte. Dio poderia deixar nos tf:m pcnCmwJo +: t••nbar um. tmbalbo coqjanto que lhes
de registrar minba solidariedade pam com os debust:grds tnsilei- . garanta assento pc:rrrunmtc DO Conselho de Segurança das Nações
ros que sobleviver.t~Q. ii catástrofe e para com seus fam.i.liams; UDidas.
como não poderia. também. deixax de: associar-D:te aO praniO coleO tenaDoto ~e ocoaeu em Kobe. Sr. Preside:ntc e Srs. Seti vo do povo japonês. ao qual estamos unidos: por laços de profundo respeito e de sincea. amizade. fortalccidos pela correuc """"'"'- ó mais uma dessas gnndes tnpüas que, de taDpoS em
tempo<. assolam o 1apio. Ao loogo dos anos, o povo japal6s tem
migratória que se estabeleceu entre naçsos países..
ca:wivido oo:m.. tCll'ClllOtos, inoendios ou gueaas e. a cada DOYa traA cidade de Kobo abriga o porte mari1imo de oode :wpou g6dla eofmltada: porccem fcrtalc=--se ainda mais, DUJl1a lllilude
rumo ao Brasil. np dia 27 de abril de 1908~ o vapor KtUaiD Maru.. estóica e .....,._ Os bnsileiros, unidos por laços de ami2ade ao
tr.>zendo 168 f&DIÍ!ias de imigrmtcs. Jnaug=.va-ae, ali, um cielo povo japal&, têm muito a op;mde< com ._la civilioaçio milede imigmção que traria ao solo brasileiro. nas décadas ~tes. nar•., mesJOO tempo que 18m encantado os jlpoaeses com. sua cacerea de 200 m.il"japcmeses.. que aqui se estabe1ccenm c criaram p.cidade de~. sua alegria e suaespoDtaDcidade.

:z

-...mo

=

filhos. netos e bisnetos.

O thlxo migratório, que pratbmentc cessou nas dltimas d6cadas. se restabeleceria mais teeeDtcmeate oo seutido inverso. A
partir de 1990. quando fcnm modifieadas as leis de imignçio jàponesas. milhares de ~. estimulados inicialmente peJo
confisco da poupança DO Govemo Collor, e ao 1oogo dos últimos
anos pela crise CICOQÔDlj,ca.,. deixaram o País. O Japio abriga boje
uma col&ia de 170 mil brasileiros que para lá se dirigem cm bUsca de bons salários. O perfU dos deiasseguis brasileiros mostra
que 90% completar.am o segundo grau e 25% têm cmso superior.
74% são homens e 26% são nmlberes, c mais da metade tem entre
21 e 30 anos. Levantamento feito pelo Banco do Btasü revela que
S"ao Paulo. Par.má e Distrito Federal. ....._ Oldem. slo as unidades
fedenúvas que mais ex.portammdd:assegllis.
Embora longe de suas famílias e do Brasil. Sr. Ptcsidente.
os dekas.seguis têm contribuído immsamente pua o fOJt.alcclmeJ:Ito de nossa economia. Trabalhando na construção civil e Da. indús-

tria automobilística., JX'Ülcipalmente, eles quase aio se divertem.
Trabalham 12 horas por dia e ganham em média 3.500d6larespor
mês. Dessa quantia, consegu-.m. economizar entre 2.000 e 2.500

Nesté momeDlO. mais uma vez. biasileiros c japooeses estão
irinamdos- tristemeUe jnnmado.; :aa der. Ja impo«bvia da açio
e da vontade hummas pettDtc desigojos que estio :teima de DIJSsas capacidades. Ao exJRSS&r meus seutimentos & Solidariedade.
cem a certeza de estar individna);zando um sentimento coletivo
desta E~gía Casa e de toda a sociedade brasileim, rogo a Deus
que dê focças aos familiares das vflimas pm. que, qual Fênix
surgindo das cimas. possam m~.gir com serenidade e fé em meio
aos escomlros, possam recoostruir seus l.ucs e suas vidas. e possam superar as trigicas cooscqüêocias deste infomlnio!

=-

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheitos)- ea.:.do a polavm ao DOin Seoad<:t' Mauro Mimlda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.I'ronuncia o seguinte discuno.)- Sr. Presidenle. Sl's e Sts. Senad<:Jmo. a impreusa bruileim dedica suas ~ !l1ll1chetcs hoje ao nervosismo
do me.<:ac~o de cimbio dos dois áltimos dias, .matizando a perda
de dMsas. que leriam àlegaclo a dois bilhões e oitoceDIOo milhi5es
de d6W.S. A atuaçio do Banco Centtal teria sido mais dramitica
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na t«ça-foúa, qamdoo vommo .-....,.... utmzodo pom...,;Ji-

baoroReolr.riacbepdolc:i!ia•............. dedoiolü!i5o&.Puodonlrmnte, illo OCOiftl: DJDliDOIIIelltO cmquo a moeda •nwira•

. . . - boius ... principoi• de dmbio elo lllllllllo.
aàuaçlo..........,..polaojomoiL
EfNfionemmo -de·ma --ualmOZarq,i<:a.do~ • IIIOVÍIDrliJD; ""P"'"'Ittiv01 pn:wocac~a~ P* impl•"'ac"'
elo m.-de boadu.A paidodo...,. o d61aroorool6 CXlD!mla-

falo que""'-;.,

aiudomm

EIN--

dapololllllooeo.ml.que•l
. ·~·--·
de COIIÇio. Da III& iDI«faco COIIK>
llllli:Oclo de dmhio. o ..probloma6 quehf. - - - - q u e - 0 1 poJo- de
; J!açlo.
0 IIOiicibio iDcüca01- . . _ .. - - pM1 ' L
.... da c:oaJIDde cl6llreo.- fazo< ........ dimtoda ...,.,....w.
de clca::cdtcle du IDialidadel mm '' ·,, Ellu D•il• "P'ee ..._
liamjopclo poooclo p a a - o Cooll:ll o paa_. com
aelevaçloelodaaracima elo-poliliáode90........_1!1po-

.... m.....;.... iDfOIIIIOio.

aJla..setambfmloà'eaJX'I'ICD9ldoiDtOn8o1iSJ $ ot;w •daecoDOIDia 11e110a morimeiLtoL Saia Ullll. forma de caabalir a
ÜllpO<dDCia clu ........,. """"'lmllfo da polllica ., '""' • • o de
c:anbolo l
impooUçilol.

iolloçlo.-....

Caoo 10 ""!'fininom 01 - - poJo o IIOiicibio,
Dlo hf. como ; _ . . a paviclodo '""""""'· 111 IOda pD:IoqUMIIopolflicaa......,.... o Coapoao o a Naçlo. qumdo OIIDIIICDI da eccaomit COIIIIIÇUDI b:•a••""" an:mfiença DO
ReaL A oloiçlo ll'lllq(liJa elo -.ol'omalclo Homiqao CaldolO foi um
em opoio l"""" moeda. o
penou pm. DOYal C11p"""'Ç11 o o pmpiJD& de
;ih Wllll
camji+..tp doolro clu ozpod&IÍYU pcil'IDD podado, que 6 ZÍF"1>'

amo

da-

--t

u-

•+=Pala-

- - .. - e l o Paú. Nlo podomoo dar
tma• ~
tlmblm dewr'doabcmeasdo I' 11 nmu.:
clade JilcaliDrcximrlao<a po6""'*""' da moocla, _.....,.._
Dlol<mDOI_opcnmidodo_a_
-c:oloclra.....,..;. em miem.

11111'

--·boja. - . .,

É.pcr iao que """"
elo
iDfamaç6oo ao MiDilbD da F1211111da. Dr. Pedro MUm. paa qacl
de ccab "••w•to a esta CUa do ~«dddoim volumD do moeda DIX'·
"'-&morjcono que !«ia lido utiliDdo poJo Bmoo Cooll:ll- doIILil'O mos.:ocJo. As 1lllimu jDfõ
;'oo cliopaafvoia ÍDdi<:PIIm.UIIl
~de--de~~de--~u~à

doiollltimoodiu_ljao_mad&DIOpocloDiooorllooosmoqullllo&pOl!llllaV&.

Era o que tiJiha a cm... MuiiO obápclo.

O SR. PRESIDENTE (Reolm Colhoimo)- Coacodo a p.·
lavm aolliObJ:e-Ioioflm;a.
o SR. JONAS PlNHEJRO (PF'L-MI'. Pmamcia
IC cüsamo.)-Sr. P=idoolo,St's o Sn,Sooadcroo:

o_....

o-

de Moro
Gtouo
clov<ri - - - .... -lia ogdoola de caa.
elo 6.8
milbaos de laloladu, a maicr elo ma
hill6àa.

Essa previslo eltiml. um"'"." ,roda Cldem do 30% an
relaçio ao mo _.so. qaauclo.., çumu 5.2 milllloa de taJola..
da.. seDdo que o maior CJ'MCimrnto se elpl2ll na cukma dD 10~
sobuclode 3,7-S.lmilbl!oo elo Jooolodu,i1106,38ll> amois.

Eao .....wa.do, SeDbc< PlosideDe, comti!ue uma demo;,.
~ iaoqafvoca .... amplas pdmci•lidades aJ!dccla$. de '""'
fi"K""ti'I"O doa pa:xlutoJ:M. apear das lim;•eçõcs decom::n~:~ _
da cataciu amamo. de m&a-cstmtum e ãs impostas ~la :ç~
Jic:a ogdoola cloal'avoliwl.

Llmoalavo-.

Salhorl'micleDIC, Salhoras e Se::hc:•"

SooodcxSclllldor..,ea DCIIivel oofarço, à pmduiOres tunis mllte·gm.,
--.vtllll-.do
1 GktidDDOIDC:mmlfodaoolbcitadz.;;;;,.:.
peiiiJM'

llf

elo~ ~ •

1

•
4

11

-f,, u

r'i5[1 eDl que ID CDCOIJba & maJha Vi.lll:\
de jurildiçlo fedenl. como as rcdovb;;:

BR-158, BR-163, BR-174e BR-364.
A RNio mdoviúia flodtnl p.vimoollda elo Estado de i·F;to
Gtola:» aâasD a 2.637km o oc:ap& o quarto lugar DO País, em .....::-

do

..,...,,..m

raalo. llrellel, 1~ 10
.........,it'J'do de utgent.;;
-emçlo e am:a elo 4$0ian
""'!l""'!m crilicos isolaclos qu :,
mais qae ctificaltar, do · 1 1iilitar o eiJCOaDeJll.o da Eafra .:::.:.
gdoo a ooroolrida-ODO.
Al6m elo
po1a paai;io JIOOildfica. 6 ;ossasem oJ,;.,.

mm,

t6àa. o-Dio dia~<. ÚJJÍCa,ponllle atiJI8irpo<leml os E"::dos

elo Rald&Da, Aae, Sal de A1!I&2IOIIaS e elo Pa!i.

Allim. - · collpoo uu rodoviu fedeais acarreta, de ;;,••
diaro, o cJeeeN.......;m,.tto o o CKII. tii:Dbmn. nos estados citados.

Mo1mo que Dlo ~a iDiampçlo wt.ol elo ll:insilo, os
m •;.;• 1 IQ{dvoiJ de um Jl'li'C<UII&I c1u mclovias elo Estado <!e
1\folo Gmao, - como J01P011a imodiala, o ""-o dos cu'~"
elo r..r.., oc:mocido da I<DIMacia Ol!""'rl•tiva. com illflu&lcia .....
tiva Jm& 01 ~O

4

·-1~ DO JDOiliQlfD cm QU:!:•.Oi

- à produloo ogdoolaaoe ODCCDI!amem dec:lúloo.

-.-do-si.

A ÃIDaçio 6 - - polo filo de que. 110 estado de Ms•.c
- ·u
11ldioU. teaclo Cuiabi por reotru,
o porDiopoaaiftm ialorlipçiO
Dlo existilem opçll<'..> c.
varimles om.Jegua:uiUi pirrjpei• além de Dio possuir ÍCIIOVi..!3.
~- iDaoçlo in"""""'al iDoficieme.
Per Olllm lodo, Seahor PreoideDie, 6 ;tnp'rir«o frlsar qoe c
GcwomoeloEauoclodoMIID Gtt.oWmdeoeovolveocloum<Sfo,-.
ço i'l' r ..,. ... a ~ du tiiiDdu esladuais. atmvés
elo._ A!aDca Sah'', o qual. w-tiv.-., s<ri. frustodc
ou JDCIIIDO_IImlado. • 01 '081"""'<- fedetais Dio se empenh~.:n,
elo imodialo. em f*CAiiÕtea: a101 "f ç• desSa estradas.
~--. Senhcas. SenhotOS s.n..
cloooo. que ponl cleic!ocoruu. ,..,.mçJo estimada de cpase 7 mi\hõ' · • caca de 300.000 viagens en'l
- do ,,........ ISilm ""
caninhl!oo, DO podado DOl1lll! de 100 <fias, imposs!vel de ser =li·
Ddocomu.cuaiJ crediçaes du estndas.
O JevmftiiW'Ito cletallado doe segmeutos ~ e -emer8"'11:iois clu IOcloriu fodeais UO Eowlo de MaiO Grosso, DO âm,.
bito da ~elo 11' Distrilo Rodovürlo Fodezal de DNE?.
foi ..alizlcloo cuja milçlo ;oço quo ocoste de& anais desta a.;,_
-

-·nçlo
ma

IOOliclo,lpolo ao Go.auo Fedeal paa que, cóm r.

!IZIIfacia _.,;da. 10jom ..ocutacloo oc savi;os de ...,poraçilo c
DO& JICD»- o..........,..;. das rodovias fede·
ao :e.t.1o do Maio Groao, lelD. o qual se :inviabilizam o proc:ouo de COJIIIII'CWizoç da ..r.. e pu>Vocui uma profuDcla '"'""
Ollado.

-elo
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Documento a que se refere o Sr. Jonas Pinheiro em seu discurso.
SERV!COS PARA EXECUC~ IMEDIATA
ll2 DRF/DNER
BR-070/MT (Segmen;os Criticas)

2 Km
Km 646 • 11 Km
AO Km 701 • ~o Km
AO K11 716 •
7 Km
70 Km
E:Kt.ensao total
Valor estimada
• RS1.249.794 0 89
Km 610 •a Km 6"12

Km 63~
Km 6~1
Km 709

AO

BR-158/MT CS.v.entos Criticas)
Kll 22 &O kllll S2,! •
Km 82 AO Kot 83,0
Km 99 •o Km 127,0 •
Km 190 •o Km 208,8 •

•

Ext..,sao tot•l
VAlor . .ti,..do

30,5 Km
Km
1
Km
28
98~8 Km
158,3 Km
RS2.428.726,50

BR-163/MT .CS.V....,tos Cri,ticos)
K•

~20

~ ~82
~

AO

•o

K11

~70

•

50 ""'

18 Km

K111 600 •
608 AO K11 óó~ •

Ext..,sao tot•l
Valar" ••ti•ado

~ 100
K• 128
~ 137
KIO 190
IC• 196
K111 202
~ 270
Koo 320
K• 339

~ 108
K• 132
K• 174
•o ~ 192
AO K• 201
•o K• 205
•o ~ 275
•o ~ 321
ao-leiO 342

•o

AO
AO

~3~-Koo3Bó

~7
12~

K•

•
K111
• RS2.231 .• 776,60

------

--

e,o

K•
4,0 K•
37,0 K•
2,0 Klll
~.o Koo
3,0 K11,
5,0 K•
1,0 Km
3,0 K111
28,0 K•

Ex t..,sl(o tot•l
96,0 Km
V•lor nec. .s•rio • RS3.873.9~1,21
BR-361t1p3!0ZOtMT <Interrupçao Total)
~

390

V•lor esti. .do • RS200.784,~7
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OBRAS DE RESTAURAÇOES PARA 1995
112 ORF/ONER

1 - BR-364/I'IT
Treeho

Divis~

Sui:Jtrec:hc:>

Divi5~

Secmento

~o·· m

E:-~tesn~~a

1 3(1 • ~ '•(i' J. :n

GO/MT - Di~t•~ MT!~O
GOIMT (Alto A~ao~~J~~

O • r)r'1

~

6 r· P'l

l 7• ·, • · ·.. ·,

Serra

d3 Fet~ov1n~

2 - BR-364/I'IT
Trec:ho

t

tJ!cen-tv -

lt..m 34 3 .. ~:.-o ~o

Extantl~o

3

Dívts4 GQiMT - D:·,tsa
s~~

S1.1 btreacho
Seom.,nto

"''m

:

57.f.)0

,

F'osto Gil 99,70 Km

~r·eo

Cu1-ab~
~:.m 4•)0 • (;.:;

BR-163/I'IT
Trec:ho

Exte.ns~o

QBS

Piuv!l

ff\lova M•-~b.lml

N~ste t,..l9r:n~ ~ 0-NE~· l.f'•.trOr_! ·.~in eonVEin i o de
número
(l6Cf IC4 com o e;.g ErE~.• · -Ff'!" t.5 se.t/94
mas
a!i
Obr"'•s
Al,.,o:i-!'

n~~

c:ursa$
aloc~dos

r~r~trt

·t•·..__ ::__r::!.;.cr~;;

ri~·l.:..do

TJ.n~nce.tr~::.

s~o

4 - BR-163/I'IT
Trec:no
Oivltl. MS/MT - Divisa MTIPA
Subtrecho 1 GAs. Mutum - Lucas do 1=''10 VerdeSeqmvnto

'

E:<tens~o

1

a

f-at:tta dos

r~

ü= rec:ur~os orc:amentãrl.os
da ordem de RS2.491.221.34.

Km 620. '30 ac ~:·m 706.50
86 • .20 .l(m
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BR-174/I'IT

Lp~•

01

Ponte

Tr-,.cho
Cód.

~lo

P~~~~u~1

~~~~~eresl

- Divisa MT/RO

174tMT.>0Çi1(• - J7-4·MT·•·l?-4
a Km 1).01) - Km 4o. t8
I 4ó.19 Km

PNV

I

S~•btr-echo

E><tensllo

Lgtw 02

1 Ponte Rio

Tr!!c:ho
Cód. PNV

Par~ouat

174/MT/0010 -

S~•bi:r-echo

rm

E:<tl!ns*'o

5~.

46.18
7'3 ~:·m

~o

fC~cere~l

- Divi!Sa MT/RO

174/MT/0134

Km ic)l.q!

Lgtít 03

Tr--~rc:ho

o;

Cód. PNV

Ponte Rio F·~r~Ot..l"='l. íC~'=erf!!'!í)
1 1741MT!t)01•) ao -174TMT/0134

Subtr-echo

1

E;< t~Pns:ro

~m-101.91

-

~m

Divisa MT/RO

l63.q3 ·

62.02 Km

Lp1;w 04

TreC:ho

t

Pont~

1

~e.oo

Cód. PNV.
S~•btr-echo

E:<tensaro

R1.o P~raQiJ-~l. (Cê!'=~""t!IS
174/MT /(>010 - 174/MT /0134

Km lb3.93 ao
~m

~m

221.q:.

i

-

Divisa MT/RO
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O SR. PRESIDENTE (Reuan Calhei=) - Concedo a
palavm ao nobre Senador 1osé Ignácio.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO (PSDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente. Sts e Srs. Senadores, a disposiçio manifestada pelo Presidente Femao.do Henrique Cardoso
de criar melhores condi~ para o desenvolvimento da educaçio em nosso País ~ merecedont de aplausos. De muitos aplausos.
-Primeiro. porque partiu de um homem profundamente
identiflCado com o en'sino e qae viveu o dia-a-dia da penosa
relaçio aluno-professor. E, segundo, porque foi enunciada
por um Cbef& de Estado que tem pago um preço excessivamente alto pelos desmandos que no passãdo marcaram presença no setor.
Na verdade, o ensino brasileiro vai muito mal e a decorrente dcsqualificaçlo intelectual dos nossos cidadãos coloca em
risco o próprio futuro da Nação.

Março de 1995

-brasileiro do fosso em que seen<=Oiltra, ofcreceudo-semelhores salários e melborescon.diçõcsde trabalho aos ~fessores.atravésda
recuperação fisicade nossuede de ensino, além do fortalecimento
denossasuniversidades.

O SR. PRESIDENTE (Rcnan Cãlheiros) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Edison Loblo.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do on.dor.)- Sr. Presidente. sn
Senadores, foi com prazer que recebi a visita de funcionários
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rurnl, uma organização
privada, presente em todos os Estados brasileiros, administrada
pela Confederação Nacional de Agriculwra.
Em três anos, o SENAR manteve 153 cursos, illStruindo dezenas de milhares de bmsileiros em diversas atividades
vinculadas à agropecuária. E agora em 1995, programa treinar mais de 400.000 pessoas em todos os Estados da Federa·
çio.

Todos já coobecemos os enormes beneficies, proporcionados a milhares e milbaieS de jovens: pat.ricios, por entidades
de alunos que illiciam o curso fundameutal, apenas 4 milhões como o SENAL o SESI c o SENAC, através de cursos de espechegam ao segundo pu, e desses, opeuas ·l.S miJhio alcançam cialização amp1ameDtc disJ:utados pelos moços e moças que
a faca idade. Ou seja, apenas I 'ló da populaçio brasileira tem buscam uma qualificação profiSSional. O que essas entidades,
acesso ao eusiDo superior. Mais Jamentivel do que isso ~ a per- todas privadas. têm proporciODado ao País é de um valor iD.estiJIWlente pesença do analfabetismo na nossa sociedade, algo · máveL S6 por si justificam a efiçiência -dos setores privados
em tomo de 20% da popu.laçio. É triste ·ICCOnbecer-se, Senhor bem orientados.
Pn:sidente, Senhcm:s Senadores; que boje, neste País que aliO Serviço Nacional de Aprendizagem Rural caminha por
menta a ambiçio de muito em breve transformar-se em pot!ncia do primeiro mundo, 30 milhões de patricios ainda vivam similares VCICdas. ·A orientação técnica, mesmo as m2is- elenas trevas da igncd.ncia, condenados a uma vida sem perspecti- mentares. que-pos:s:â oferecer aos nossos bomellS e mulheres do
va_alguma.
campo -é do mais telcVante inteieSsC póblico. -Voltar-se para o
nosso interior e proporcionar aos que cuidam da terra a oportuDe acordo com estudos de sociólogos e educadores. o nidade de fazê-la ~ir me.lbores frutos. é uma ação patrióBrasil drcpd ao ano 2 mil com metade de sua rorç& de tr.lba- tica valiosíssima.
Iho fom da. cco.nomia formal. Desqaalificados inteleetual.mentc,
sem pmfiSSio deímida. sem conhecimentos para o excreicio de
Aqui. no Congtesso. Sr. Presidente, Dio ckvemos poupar
atividades profissiouis, por mais simples que seja. esses mi- esf(I('ÇOs par.l oferecer amplo apoio a essas organizações. Elas
lhões e milhões de pe.ttíc:ios coaem o risco de serem a.tDídos precisam crescer, consolidar-se ainda. mais, a fim de maia nú·
para· a ilicitude e pua~ crime. inclusive o túf"lCO di:: drogas.
mero de brasileiros conquistem a o~ de usufrUir dos
As apxeensões que o Presidente da Rcpóblica desnudou benefícios oferecidos por esses patrióticos organismos.
ao País com relação aos nossos problemas educacionais devem
ser igualmente compartilhadas por lodos aqueles que ainda
Er:a o que tinha a dizer. Obrigado.
conftam num futuro benfazejo para esta Nação. Sem ensino, sucateia-se a alma de um povo. Sem educação, estrangula-se o
O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiros) - Nada mais
processo desenvolvimentista. de um país.
bavendo a tratar. a Presidência vai encenar a sessão, designanEsperamos que da voot&de do Presidente surja, o mais do pua a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ripido possível, uma açio caocreta no sentido de tixu o CllSino
Com efeito, as estatísticas indicam

'I"•• dos 30 milhões
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ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂ:\IARA No 51, DE 1994
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n° 51. de 1994 (n° 1.978!,91. na Casa de origem). que altera os
arts. 8-16. 8-17 e 8-18. i:aput. da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. que dispõem sobre· procedimentos a serem
adotados na audiência inaugural das Juntas de Conciliação e
Julr;amenfo. tendo
Parecer favorável. sob n° 230. de 1994. da Comissão
- de Assuntos Sociais.
c.;:

-

--

-

.

2
PROJETO DE LEI DA CA:\1ARA No 58, DE 1994
.

.

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei da Câmara
•.
n" 58. de 1994 (n" 2.581 !92. na Casa de origem). que revoga
artigos do Título r da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT
que tratam da organi:açâo sindical. tendo
Parecer favorável. sob n" 187. de 1994. da Comissão
- de Assuntos Sociais.
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3 ..
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 64, DE 1994
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 64. de 199:.t (n" 3. 754!93. na Casa de origem). que dispõe sobre
a liberdade sindica! e dá oUtras providências, tendo
Parecer favorável sob o n° 258. de I 994. da Comissão de
Assuntos Sociais.

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 77, DE 1994

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara
n" 77. de 1994 (n~ 1.624/9 I. na Çasa de origem). que dispõe sobre
a terminologia. oficial relativa -à hanseníase e dá outras
prol'idências. tendo
Parecer favor;ível sob .n° 264, -de 1994. da Co~nissão
- de Assuntos Sociais.

.
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 86, DE 1994
.

5

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 86. de I 994 (n° 3."913/93, na Casa de origem), que altera o art.
8-11 da Çonsolidação das Leis do Trabalho- CLT, tendo
Parecer favorãvel. sob n° 282.. de 1994,. da Comissão
-de
. Assuntos Sociais.
.
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6
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 93, DE 1994
Discussão. em ~umo único, do Projeto de Lei da Câmara
Q." 93. de 1994 (n° 751/91. na Casa de origem). que dispõe sobre o
direito de empregados que go=am · de alguma ·forma de
estabilidade definida em lei. tendo
Parecer sob n° 318, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável nos termos do
Substitutivo que apresenta.
7
PROJETO D·E_LEI"DA CÂMARA No 110, DE 1994

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 110. dé 1994 (n° 1.339/91, na Casa de origem). que concede
adicional de periculosidade aos carteiros, alterando o art. 193 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
, Parecer favorável. sob n° 260. de·1994. da Comissão
:.. de Assuntos Sociais.

8
PROJE_TO DE LEI D<? SENADO No 83, DE 1993
Discussão, em turno único, do· Projeto de Lei do Senado
n° 83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
altera o art. 48 da L~i n° 4.504, de 1O de novembro de 1964, para
permitir a redução do imposto incidente sobre terras arrendadas.
- Parecer favorável, proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Ronaldo Aragão. ·
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9
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 103, DE 1991
Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n°
I 03. de 199"1, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
uniformi=a o pra=o de apresentação de emendas perante as
com:ssões. tendo
Pareceres sob n°s ~ 17, de 1993, e 11 O, de 1994, das
Comissões
- de Constituição, Justiça e .Cidadania, favorável ao
Projeto. com apresentação da Emenda n° 1-CCJ; e
.- Diretora, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de· Constituição, Justiça e Cidadania, apresentando, ainda, a
Emenda no 2-CDir.

lO .
PROJETO ºE RESOLUÇÃO No 66, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 66,
de 1993: de iniciativa da Comissão Diretora.· que dá nova redação.
ao art. 5° da Resolução n° 88, de 1992, tendo
Par~ceres sob n°s 170 e 171, de 1994, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao
Projeto e à Emenda n° I, e contrário à Emenda n° 2; e
- Diretora, contrário às Emendas n°s 1 e 2.

.......

O SR. PRESIDENTE (ReDm Calheiroc)- Eoti _.....•• a

Março de 1995
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Ata da 158 Sessão, em 10 de março de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, José Eduardo Dutra e Valmir Campelo.

I - ter no exterior. püitada. oa .latetal e na traseira.
de sua camxeria. uma faixa ~ amarela de 40
cm de laigilta. na ,..a! se msaeved o dístic:o ''ESCO-

ÀS 9 HORAS, ACHAM-sE PKESENTES OS SRS. SENA·
DORES:

LAR" e "cuidado. c:ri.ariçâs'~

Ademir ADdnde- ArliDdo Porto- Artur da Tlvola - Der·
nardo Cabcd- Cat1os Palroánio- Cldoo WilsoD- Casildo MaJ.
~- Coutinho Jorge - Omha Uma - Edisa> Lobio - E1cio
Alva= - Fmília FCIIIIDdes - Epilkio Caf- - F..,....., Bozma - FJ:Oilas Neto - Geraldo Melo- Genoa Comala - Gilvam
1!0<ges- Guübetm0 Palmeirr.- Hugo Napoleio- llumbelto Lu=a - !ris Reuodc - Jader Butldlo- Jeffmon Peres - Joel de
Hollanda - Joaas PiDhcim - Josaplut Marillho - Jos6 Anuda Jos6 BW.:O- rc.t Edumlo Dutn - Jos61gokio- Jos6 SameyJlllio Campos- JIIDia Mame- Lauzo Campos- LeomorQuiDI&DiIba- Lúcio A1c&ntara- Luiz Alberto de Oliveim- Marina SilvaMarluce Pinto- Muno Mümda- Osmor Dias - Pedro SimooRenan c.Iheiros - Roberto Freiie - Roberlo RoqWio - Roioero
Juci- Romeu Toma·- Sebastiio Roc:ba- Sérgio Macba- TeotoDi<> Vdela Filho- Volmir Campelo- Vilsoo> Kleim1bing- Waldeck Omelas.

n-

IOdos "' baooos do velado devel:io cfispo< de cinlo iDdívidual de segunnça na qiWitidade relaciooada à lotaçio máxima
pennitida pua o modelo de veículo;
m - tac6gmfo, cxtitt<r "de mc&!dio e insaiçio, DO vidro
cliameiro e traseiro, da lotaçio máxíma petmilid&
§ I" Os propriermoo de veículos e as ~ respoas6veis pelo lr.UlSpoiiC de escolares <,léverio a!ODder às seguiDies c:oediçiles:
.
.
.
.
o.
I- soiDente poderio sertr.mspO!tados escolares seolados:
n - ctda veículo, além do. mo!Drista. teoá obrigaiOriameDle
um monitor maia< de idade, =poosável pelo ateodimento e disciplina dos escolares;
m- teoá expressamente proi));do fumar denlro do velado;
IV - será exigida babilitaçio pofJSSioeal do condutor de
tnDspo<te escolar.
§ ~ O Regulamcnfo c:Jetmnintr' as coodições a se:mn exigidas pua os veículos destioadoo i apm>dizago!n."
Art. 2" Esta lei emra em vigo< na doia de sua p1bliaoção.

O SR. PRESIDENTE (láüo Campos) - A liola de I"=·
ça I<US& o CWljJOWCimemo de 54 Srs. So:o:ulotes. Haveodo oúmero regimedal declaro aberta a sessio.

O Sr. I" Sec:xetário em exen:lclo. Sr. Valmír Campelo, pro-

cededi à 1eilllm de? Expeãienio.

Art. 3° Revogam-se as disposições em cxmuúio.

·

(À C,mi.r.Jii<J Temponfria,Juti>rada ao emulo do
l'Tojeto tk Lei do c.;,..,nr ,.73, tk 1994 (,. 3.170/93,.
na Casa de origem):
-

.

PARECERES
PARECERN"56,DEI!I!IS
(Da Comissão Dirdora)

Redaçio do ftDddo, para o IDnoo suplemeoLei. da Câmara n° lO(t, de 1993 (D8
478/91, oa ê::aaa de origem).
tar, do Projeto de

É lide o segoinle

OFÍCIO

da

Do -Sr. 1• Secntário
Câmam dos Depwados.
nraminhando à nvisão do SemdtJ autógrafo do se·
quinte projtlo:
PROJETO DE LEI DA"CÂMARA N"24, DE 1995
(N"' 1.720189,aa Casa de origem)
Dá nova ndaçio oo ort. 46 da Lei o• 5.108, de
21 de setembro de 1966- Código Nadooal de Tnioslto, atabekccndo condições mínimas de segunmça
pua o tnmsporte mldlvo de ~lares.
O Congr=o Naciooal decreta:
Art. 1• O art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de
1966. que instituiu o Código Nac~ de Trânsito, passa a vigor.ir
com a seguin[C teda.Ção:

''Alt. 46. Os veículos destinados ao traD.SpOite coletivo de escolares. além das vistorias semestiais a que
serão submetidos. deverão obedecer às seguintes cuac. teústicas eSj~.dak··

A Comissio ôu.tor. ipreseua a 10Ciaçio do veocido. pua
o tomo suplemenlar, do Pmjoto de Lei da C1mma o• 206, de 1993
(n" 478191, na Caaa de oripm),
oa-. 472da Coasolidaçlo das Lois do Tubalbo.
Sal& de da O>Disdo, 16 do de 1!1!15.JooE Saroey, l'lelideeta - Teot&lo VIlela Filho, Relato< - Renao Calbdroo -Júlo Campos.
•

que-

ANEXO AO PARECER N" 56, DE 1995
Altera os 1111s. 472 e 476 da Co11S'J6dação das
Leis do Trabalho.
O Coogx=o Naciooal decreta:
Art.l• Os arts. 472 e 476 da Conselidaçio das Leis do Tmbalho, aprovada pelo Deaeto-Lei n• 5.452, de I" de maio de 1943,

passam a vigorar com a segu:iDI.e redação:

"Art. 472. Não c:oosliluirii motivo pua alle!açio
ou mscisão do ccatra10 de tta.balho por parte do empregador o afastameDto do empregado: ·
·
I - em yirtude ~ exig&lcias cio Serviço inilitar
ou de ouao eocargo públieo;
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ANBXO AO PARECER N' 58, DE !995
Dispõe oobn: footes de ......,....,. do FBBdo de
Apoio ao Deseavolvim<D1D Social- F AS, e clã ootras
pl'O'fidêa cJrs

n-em razão de acideole do trabalho, pelo tempo

_________...._______

necessário à sua mlbililação ou n-adap«açio p:oflSSio-

nal.

.

.

§ S" Durante os p<iuieiroS noveJllá dias de=
afastamento, oempiegado ~ ~odo suaremuneração. ficando o tmpregador obriga.Qo a pagar-lhê.
em caso de awú1io-doença decorrente de acidente de tmbalho, a evewml diferença entre o vafor deste beneficio
e odaremunemçio.

·

·

O CoogiOSSO Naciooal dectela:
Art. 1° Os :reansos destin•dos ao Fundo de Apoio ao DcseavoiVÍDiei!IOSoclal- FAS. aiadopela Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974. tegnlammtJdo pelo ~ n° 7S-'i08~ de 18 de
de 1975, saio aplicados pela Caixa Ecooômica FodeniCEF. sob a foana de fJil.IDciapvmto aos ~ póblico e privado,
de projeiDs de
social. profeiOIIcialmeDic nas úeas de saúde,

cmtcr

·providEDcia e assistlllcia social, ocln<:açio e trabalho.
AB.. 476. Em coso de auxflio.<loença o emprop·
Ali. 2" CoBstiluoml'OQIDOO do FAS:
do ~ considerado em lic:cnça oio mmunezada durante o
I- QuamU per oeB1D da m>da Dqujda das lolerias admiJJ>.
JlDZD desse bmeficio, oom eltceçio do disposlo 110 § s• Iradas pela Caixa Eoooomi<:a Fodenl, n& fcmna da legialaçio em
do art. 472 desta Lei."
.
viso<:
Art. ZO Esta Lei entra en;t viga na data de sua public:açio.
n- rocuncs·cxçameJdrioo da CEF:
Ait.. 3° Revogam-se as disposições em conttmo.
m- dogções orçamm•'""s da Uniio;
IV- mtms mamos, de origem intema e ex.tema, inclusive
p<OVOI!iellle$ de reposses. mamo de linan<:iaiDenlo e de OUI1'o$
PARECER !i" S7,DE 19!15
(Da CoJJÚS$10 Dire<aa)
Rcdoçio llDal do Projeto de L<l do Senado B'
92, cfe 19!11
A Comissão Dimcn apresem.a a rodáçio fin.al do Projeto
de Lei do SeBado B'92. de 1991, que altor.t uedaçiodoatt. IS da
Lei B' 8.()()4, de 14 de IJilUÇO de 1990. que "dispõe sobre IIlulsferéncia de finaDciamcnto no imbito do Sistema Fmauceiro da Habi,...........

.v..

:.u--=-- ..

-·

....-e~oo~pmv-..

--

P ariglafo llnico. 0s .....,....,. p<eYistos DO ÍDCÍSO I, repus&·
dos pela CEI' ao FAS DO pàmeiro dia ~til do III& subseq11mte ao
de sua mreadaçlo. sedo apllcodoo JIOS programas e projeloo rela·

::""e.!:'

!,;;:"jdade social. DaS litoas de saúde, providEDcia e as-

Ar!. 3' Os ==os do FAS P""""""'nio depositados na
CEF_at6 sua_~tilizaçlo ~ tomadolcs de fin'"'C'itmrnto, deveDdo
as dispomõilidldes efetivas ser zenameadas mennlme:nte pela
~-~-• TR
de
~........., -"'iDclia:

Sala de Reuniões da Comisúo, lO de JD.UÇO de 1995. - . Taxa _R~Q~• oo. em caso sua---.-• ...-.
Jo<!lé Samey, Ptesidellte- JúDo Campos. Relator- Teotôllio V'o- que-~.":.~~
do FAS obcdecetio
As seguiBieo mndiçõe< bisicas:
leia Filho- Reaan Calhdrus.
ANEXO AO PARECERN'57, DE 1995
I- """Hz'ç>o dosaldodevedoroom buena variaçio menAltera a ralação do ort. 15 da Lei B 0 8.004, de sal da Teu Refen:ncial- TR. ou. em caso de sua e:x:tiDçio, do indiee que vier a substituí-la;
14 de março de 1990, que "dispõe sobn:
n '- taxa de ,;,os de qu.1r0 p<r _ , a doze p<r =to ao
cla de fingnciammto no âmbito elo Sistema FiDaacciano, Bela já iDcluldo o diferencial de juros de um per cento ao ano,
rv da IJabitaçiio e clã 011tn1s prooldêudos.•
alilBlo de '""""""'çio da CEI', na qll&!idade de AseBfe FilwlceiO Ç<mgiOSSO Nacional dectell:
rodoFAS;
•
.
Ar!. !'O att. IS da Lei n• 8.()()4, de 14 de JD.UÇO de 1990,
m- JlDZD miximo de quiBze """"· oe1e inoUldo o perlodo
possa • vigonr
seguúte miaçio:
decu&cia;
w--pnmadede~~e~de~
''Art. lS. Pata os cmt:r1t01 de finmciamcl1to com
~ de pon:elado, provalecaio os tia pelo !llllmárlo.
Art. Cabat 1 CEF, na cpWidade de
adminisnp:azos previ.stol DOI artJ. Z', 3° e SO desta. Lei."
dora do FAS, bmar u DOm1U do opcacim•li"çlo DOCMÁri" l
Ar!. 2" !!ata Joi 0111ta em via« na data de ma p>blicaçlo.
adequ.da oxecuçlo da~ Lei.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em coo.ttário..
§ I' Cabe oopecialmenle 1 CEI': .

can.""""""'

trausf....,.

oom •

s•

PARECER N" 5ll, DE 1995
(Da ComÍsSáO Dire<aa)

Rodaçio Fhlal do ProjetQ de L<l do Senado B0
11, de 1994-CompiCIIlt:lltar
A Comissio Dimcn IJli=IU a IOdaçio ímal do Projdo
de Lei do SoBado n' 11, de 1994- Comple.,..,tar, que dispi5e sobre footcs de teaJISOS do FmxJo de Apoio ·ao Desenvolvimento
Social- FAS. e di ootms providêDcias.
SaladeReumõesda Comissão. em 10 de BlliiÇOde 1995.Jo<!lé Samey, Pres~- Júio Campos, Relator- TootôBio v~
!ela Filho -Reuaa Calhciroo.

ses-•

1- esb!bc:Jrar climri2Es. moda)icfedes e c::ritérios de aplicações dos """""" do FAS;
fi- elaboaro Plano ABnal de Aplkoções do FAS;

m- examiDar os pedidos de fin•nciamentos c decidir quan-

to 1 prioridade de seu mqn"'nmmto, aprovaçio e c:oocessio:
examÍIIar . . aspectos jnfdic:os. de mgenharia. arquileb.lla. urbanismo e e: • • ,·
fiaaDcciro -~propostas de fma:ncia.-

w-

melllo;

V - malizar o acompenbamento fisico-f.mancciro das aplicações dos ..amos do FAS.
Art. 6° O ~ fmmocirodo FAS sem de 1° de janeiro a
31 de dezembro.

§ 1• No final de c:oda exorc:lcio fiDaDceiro Se<i n:alizado o
bolmço anual do FAS.
§ Z" O FAS a evri•ndo em n:gimo COillábil próprio.
A1t. 7"Esta Lei entra em vig<raa data de sua public&çlo.

Art.ll"Revogau>.se as disposições em coatDrio.
O SR. PRESIDENTE (11llio Cuupoo) -O expodiente lido
,.; l publiooçlo.
.
Sob:c a mesa, pmposta de emeada
lidapeloSr.I"Semüáo~eaetelcio,

~ Cmstimiçlo que será
Sr. VahmrCampelo.

É lida ...guinle:
PROPOSTADEEMENDAÀCONS1TI'UIÇÃON"7,DE
1!195
TiroJ..oVI
DaTrlbe1 ;-oecloO.rçuaeato

CAPinn..oi

das-

Do S-Trlbatúlo NadÕIUII
SEÇÃOVI
Da RtpUtlçie

É evidente que os organismos fma.tlCeiros e de desenvolvimento, como o Basa e a Sudam. analisario os projetes municipais
para evitar que haja distorções oa aplicação ~ ~ ~
tamos que se bem aplicados pelos gestores DWWC1pUS- verdade1·
ros conhecedores da realidade local - os efeitos multiplic:adoies
dos recursos sezão de grande valia para a :tegião.
Apresem.amos também o quadro do distribuição intenegional, oboc:leceodo ao critério de ptopor::ioo•lidade hoje existente.
Sala das Sessões, 10 de ID8IÇO de 1995. - SenadO< CCJUII.
nbo Jorge - Ademlr Andrade - Ronaldo Cunha Lima - Valmir Campelo - José Roberto Arruda - Carlos Patroclnlo Luc:idio Portdla - Carlos Jlczerra - Edbon Lobio- Epiüc:lo

Caf'eteira - lris Rezeude- Mauro Mil'llllcla - Nabor JúniorFlaviano Mdlo - Maria& SIYa- Beraardo Cabrol- Jell'ersoa
Peres- Humberto L......,- Femando Dezena- José Agripiao - Leomar Qain1aailha - GuUhCI'IDe Palmeira - Ga-:lldo
MeDo - Emandes Amorim - Sebastião Roc:ba- Júnia Marke
- - Rmao Calbciros.
I.EGISV.ÇÃO CITAD'-

Trlbulúlas

CONSTI11J!ÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

AII.!S9. A Ulliiol'Dilepm,
I- do poduto da ~ dos fmpootos sole Reoda e
Pmvemos do Qualqoie~: Nabm5Za o sole Pmdutos Industrializa·

dos. qlllmlfa e oito porceo!D Da·~ foaíla:

•>·-
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--··-·-----• Art. 159. A União enoegad:
I - do poduto da moc:adaçio dos Impostos """" =da e
proveniOs do qualquer ....,.,. e sobre produtos iDdusttiali2ados,

qu:uentaeseteporccntol\&seguinlcfonna:
-b) · - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
c) cpallO por c:a11o pua aplic:oçio em J?l'Ol!I"ID&S do íman· de Participação dos Estados e do Distti!DFcôetil;
ciame:aiD ao setol' ~tivo du regiões NortL\ No!deste e Centrob) vinte e dois illleiros e ciDco dkimos por cento ao F.mdo
Oeste. do ac<Jido comoo plmocrogiooais do deoonvolvimenro
· de Participação dos Municlpios;
n - ·----------------. c),.. por cento par.l aplic:açio e m - de fiDaDcia.
§ 1• - - - - - - - - - - - - - - - meoto ao setor produtivo das Regiões Norte. Ncxdeste e Cemro§
Oeste. auavés de suas instituições fmanc:eims do cu3ter n:giooal.
de acoalo com os planos n:giOIWs de de=volvimemo. íiCRildo
§ 40 A ctia=nN•içJo regioaal dor: ft:iCIJDOC a que se refem & assc:gmada ao ~..árido do Noldestc a metade dos IeCUtSOS dcstialiDea c do ÍllciiO I. dar-..,.ida aesuiJlle maDilin: ·
nados A n:gião. na forma que a lei estabelocer;
. I- VÍÍIIe • ciD<:o por ceDIO pom • IOgiio Nade, -vés do
n - do produto da urecadaÇió do Imposto """" Pmdutos
llaDc:odaAma2JS>iaS/A;
lndusttialiwlos. dez por cento aos Estados e ao Dislrllo Fedezal,
n- c:iDqilenta por ceotD pca a n:giio N<xdesle. atavés do proporciona1meu ao valo< das n:spectivas npomçõe< de podu·
llaDc:o do Nordeste do Brasil S/A, fic:aDdo aa"81"""' ao aemi-ári- tos iDdustrializ2dos•.
doaapliooçlode-doa.-;
§ l 0 Paraefeirodecilculodaentadaaserefe1Uadadeacorm - vi:mo o ciDCo per ca:dO . . . . . ngilo Centro-Ocste. do com o JRVisiO DO inciso L excbrir-sc-á a pan::ela da urecadaelo Bmco do Brasil S/A cu do bmco oficial de derenvoJvi. ção do imposto de Renda e proventos de qual.,.er natureza
molllo!Jio'(tlllhaa_Ciiaclo_ramoodaloi
pert=:enles aos Estados, ao Distti!D Fedem! e aos Municlpioo.
§ 5"011\tmidpioo dareP<> Node pododo babililar·oe """ nos termos do disposto nos li1IS. 1S7. I. e 158, L
l'!laiDcodoa -clofinçxi-aqueiO-a . - c
§zoA ueohuma UDidadc fedetada podeiá se< destinada par·
do iDcüo I. doido que_.-... III> piaDo ,..;oa.1
cela supericr a vinte por ceuo do IIIOillaDIO a que se n:fen: o ÍllciiO
de dooeovo~ e clootinlm-10 a pojetoo de Íllfla.ellllllm de II, devendo o eveniWII eaoedente Se< distn'buído ~ os demais
apoio ao seto<pt!blico.
participantes, mmtido, em relaçio a esses, o crilério de põrtilba
nele estabelecido.
Justificaçiio
O aumento do perceotllal de coostiluição dos funclos, R:pre§ 3° Os Estados entregarão aos ~tivos Municípios vinseotaní mais um posso em ~o à supenição das desigualdades te e cinco por cento dos rerursos que ~bemn DOS texmos do in:regionais. haja vista a pobreza dessas regiões. Além disso, DO caso ciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158. parágrafo
da Região Norte. é jlsto estender a possibilidade de aplicação tam- único, leU.
bém por parte dos Municípios desde que os projetas obedeçam ao
(À CcmUsao de Constituiçiio, Jwli?J. e CiJada.
estabelecido nos piaDos regionais c possuam a fmalidadc de apoiar
ma.)
o setor produtivo. A :região é carente de infra-estrutura de estradas
vicinais, energia etc .. e de nada adianta incentivar o- selOt" privado
O SR. PRESIDENTE (Iúlio Campos) - A poposta de
se não há disponibilidade de infra-esttutnta para escoameuto da emenda à CoastiDlição que acaba de ser lida está sujeita As dispoprodução.
•
s;ções especiílCOS CODSlaDlCS do art. 354 do Regime,.o lme<ue.

2"---------------§3"--------
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A mao&;a vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° SecntáriO-CiriCxcroíaó:" Sr. ValmirCampelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N' 286, DE 1995
SoBeita informações ao Senhor Ministro da
l'rcTiclêDda Soda! Rdnhold Stcplum,. sobn! repasses de recursos do Tesotii'O Nacional para a Previ-di!ncla SociaL

s•. zo.

encamjnbado &o Senhor Min.istr:o da Previd&Jcia Social ReiDbold
Slqlilanes o seguinte podido de infmn•ç&s·
I) Qual o vala: da anocadaçio meosal da Previdi!n.·cla Social?

2) O quanto é gasto DO paJliUD"'II de apxen•Mo< e pensio-

nistas?

3) Existe déficit na Previdência Social? InfOIID.U o valor do
déficit nos últimos quatro anos.
4) Infcxma:r valor mensal dos repasses do Tesouro Nacional
·p;ua a Previdência Social de 1990 a 1995.
S) Inform.ar o valor dos pagameo.tos da Pmvidência Social
com pra:esso•fjudiciais ein 1994.
6) Qual o valor da dívida do Tesouro com a Previdência 5ocial?
7) Qu.autos fiscais a Previdi!ncia Social tem p;ua alUar DO
combato à sorrgaçio?
8) Qual o vala: da dívida do sct<r JEivado com a Pre\Odi!n·
ciaSocial?

•

,

É lido o seguinte:

.

SenhO<PresideiJie,
Com fundamento no ort.
§ da Comtimição F<der.al e
no art. 216 do Regim<nto Inlemo. solicito à Vossa Exc:eli!ncia seja

-

--

---

--

-

9) Quais os mecmisrrios de cobrança utilizados para as cobcmças destas dividas?
.
lO) !nf_..- os critérios adolados pela Previdência Social
nos proeessos de anistia aos devedcas.

11) Qual a justificativa técnica do Ministério da Pre.;di!ncia
Social pua embasar a MP-935 edilacfa pel? Govemo F<der.al DO
diaS-3-95?
• Sala das Sessões. 9 de DlliiÇO de 1995. - Seuado!a Júula
Marioe, Líder do PDT.

(Ã Comi.osii<; DintoiaI
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O JOqUcrimcnto
lido sai c!esptd>ado à Mesa p;ua docisio. nos tem>:>S do art. 216
do Regimeuto lnttmo.
Sol>re a mesa. requetimeDios que seriio lidos pelo pelo Sr.

1'" Seaâário em exm:icio.
·
São Jiclt'X;; os seguintes:

Março de 1995

dos 1rabalbos da Casa durante os dias 10 e 13 de março. por motivos políticos no Estado do Acre.
Sala das Sessões. 10 março de 1995.- Senador Flaviano
Melo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A votação dos requerimentos fica adiada por falta de quorum em plenário.
Sobre a mesa. oficio que será lido pelo I 0 Secretário em
exerclcio Sr. Valmir Campelo.

OFILIPSB/061>95
Bnsilia. 8 de DlliiÇO de 1995.
Senhor Presidente.
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a substib.lição
do Deputado FERNANDO L YRA. oa Comissão Especial destioada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória U0 914, ficando a
indicação desta Liderança na forma abaixo descrita:
DepuladoGONZAGA PAlRIOTA (líllllar)
Deputado BOSCO FRANCA (Suplellte)
Valho-me do ensejo pata tmavar a Vossa Excelência voros

de estima e atm=ÇO.

_

__

Atcnciosamenl.e, - Deputado Fcruaado

_ ____ _
L~

Líder do

PSB.

O Sr. Júlio Campos. zo Vice-Praidente: deixa a
cadeim da presidência, que é ocupada ~lo Sr. Va/mir
Campelo.

O

SR. PRESIDENTE (Valmll- Campelo) - Será ferta a
substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo a palaVIll .O nobre Seoador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Mt. i'roiDmcia o seguillle
disruno. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sxs. Senado!es,
neste ano de 1995. o Estado de Mato Grosso estará colhendo uma
safra agrícola de aproximadamente 8 milhões de toneladas de grãOS. ou !>eja.IO% ~que é ~to para ser coibido em todo oBra-

si!.
Mato Grosso já é o segondo maio< produtor de grilos do
País. mas. lamentavelmente. pua tristeD de todos nós mato-gros~
senses. cm espoc:ial dos produtores do Centro-Oeste. se não houver
uma" (KOVidéDCia dJ:ástica por piute das autoódadcs do Govemo
F<der.al. vamos perder, no campo, sem coadições de traDspO!Iar
p;ua os centros consumidcx-es. cerca de 30% da saf:m. Mais de 2,5
milhões de IOPciadas ficuio perdidas DO campo pur falta de estm-

das.

--

~-~

~

Não se tra1a da falta de estiadas p;ua o tianspurte. Ao conlririo, à época: dos Govemos mi1it.a=. o Estado de Mato Grosso

foi muito beDeficiado nas gestões dos Presidc:nles Médici. Geiscl e
Figueiredo. Tivemos pavimentadas as principaÍs rcdovias dO Estado: a BR-163.ligando Mato Grosso do Sul al6 Santarém. passando
Senhor Presidenle.
por Cuiabá; a BR-364. oagestão do Presidente Figueiiedo.ligando
Solicito. nos tenDos do a:rtigo_55. item m da Coastituição Brasília a Porto Velho. cortaDdo todo o Mato Grosso~ a BR..o10.
F<der.al e do art. 13. padgt11fo I' do Regimento Jnteroo do Senado ligando Cuiabá a Bana do Gazças. Bmsilia a Goiás; as principais
Fc:detal. que seja considerado como licença.autotiz;ãda o dia lO de rodovias federais e estaduais. na minha gestão. quando fui Govermarço do com:nte mês. quando estalei ausente- dos trãbãlhos da nador de Mato Grosso. de 1983 al987.
Casa. ocasião em que mantm:i coruatos políticos em-meu EstadoÀ época. tive o privilégio de receber o apoio dO GOverno
Sergipe.
.
Federal e dos bancos internacionais: do Banco Mundial. BIR.D. do
Sala das Sessões. 9 de IlW"ÇO de 1995 .. - Senador- José Af.. Banco lnter.unericano de Desenvolvimento, BID. e investimos
ves.
cerca de 450 a SOO milhões de dólares na pavimentação de mais de
2 mil quilõmetros de estradas em Mato Grosso.
REQUERIMENTO N' 288. DE 1995
Entretanto. com o crescimento do nosso &tado. com a proRequeiro. nos termos do artigo 13. § 1° do Regimento Interno. seja coosideradÕ como licença autorizada a minha ausência dução. que era de 1500 mil toneladas. essas estiadas ficaram su.-

REQUERIMENTOS N' 287, DE 1995

255

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

peradas. E não houve cooservaçio. para tristeza. nossa. nos últimos talvez tenha gerado uma distorção no País. houve um aescimeD.to
cinco anos. por parte do Governo ColiOifltamar, e agora. na gestão extxaominário do setorrodoviário em. detrimento dos setores marí·
do novo Presidente. Fernando Henrique Canioso. Nenhum prograw timo e fenoviário. De qualquer modo. houve. nesse pedodo. enorw
ma de investimento para a n:cuper.tção da malha viária de Mato me expansão da malha rodoviária. de cuja coaservaçio o DNER
Grosso está sendo realizada pelo Ministério dos Transportes e pelo cuidava can muita eflCiência. A partir da. extinçio do Imposto
DNER. Com isso, as estradas que foram pavimentadas há 8. 10 ou Úllic:o soble Combustíveis Liquidas e Gasosos e conscqüearemc:n12 anos, estão quase irrecuper.iveis.
te do Fundo Rodoviário Nacional. a mamtfenção e a.mpliayão de
O trecho da BR-163. que vai de OJiabá para Santarém. pa- estrada:; flCUaDl na dcpenr1Aucia. dos reomos orçamentários e da.
vimenr.ada quando fui Governador com recursos do BID. em um boa vontade dos Ministros em libenr essas ve!ba. Creio que já
programa intitulado Carga Pesada. conseguido com fmanciamento er.olempo, iluslle Senador, de o Coogresso Naciooal, uessa fase de
internacional e tendo como seu principal patrocinador o então Se- tevisão CODStiruciood, teVer a ~estão.
. .
Dador da Repolblica. ex-Embaixador Roberto Campos. lroje pratiO SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, noblo Senacamente não existe. Principalmente nos tmchos que são o maior dcc.Incotporo~commuitahomâ.oapanedeV.Ex-aestcprommeixo de produçio de soja do Estado. Vamos colher S milhões de ciamcnto.
.
toneladas de soja.dosquais3 milhões estao no eixo da BR-163. E
Com a atinçio doFtmdo Rodoviário Nacioaal. o sctorroessas estr.ldas,Iamcntavelmeote. não vêm sendo coaservadas.
doviário OJlDCIÇOU a decair.
NoGovemo Colloliltamar-q~e f0111W3Dl um só.Gov""!o.
Fuipn:feilode Vá=a<lmlde.de 1973 al977,perlodocm
pmque houve uma continuidade -. não cooseguimos apoio rie- qU~ religiosamente, a Prefeilum :m::ebia as coLas do Fundo Rodonhum dos vários Minisaos e Ministtas que passaram pela Pasta viário Nacioaal. O DepartameDto NacioDal de Esuadas e Rodados Transpodes.
gcm, q~e 6 um 6<gio da PiefeiiUDI, adquizill, can ossa vedlo,
A BaDcada. Federal de Mato Grosso vive peregrinando pe- eqnipmaentos pam caJSe~Var todas as estxadas munjciptis, de
los Ministérioo à procura de mingnadM recursos para apenas "ta- acordo com a extensio leirltorial ou com o :mimem de veicules tepar buracos". Não queremos novas estradas; gostuíamos apenas gistmdos em cada. prefeibJD.
que fossem tapadas as cmleras existentes nas nossas rodovias fe-Na ~isio consútuciooal que pmencJcmos, nio obstante o
detais.
.
. fato de 00 gnmdes lumina= da Repolblica aio desejorem • vinCuA BR-364, Cuiabá/Porto Velho, tão sonhada pelas popula- laçio de rccmsos nem sequer pam o impa:tanlissimo seur da Eduções de Rondônia, do Acre e do Mato GrosSÓ. que foi pavimenta- caçio. deve constar
dispositivo que obrigue a desrjna~ de
da na gestão do Presidente Figueiredo. tendo como Ministro dos verbas para detenninadas áreas, sob peua. de elas ficamm ccmpleTr.msportes o Dr. Clomldino Severo, lamentavelmente não foi tammte aba.odonadas..
cooservada. Hoje, está em estado crucial, causando seriíssimo preLamento o fato de o Estado de Mato Grmso estar perdendo
juízo ao produ ror mato-grosSense. àquele homem que acreditou na essa gl2D(le safra. Podemos, no entanto, p;essioDar o MiDislério
política de ocupaçio da Amazôoia. àqueles bravos sulistas, ho- · dos Tr.m.spoitCS no sentido de serem tmta.do& com mais c:ariDho os
mens do Rio Gtande do SuL do Pa...á. de Santa Catarina, de São problemas do Cen1ro-0este.
Paulo, das Minas G=is e do próprio NC<deste, quando deixar.un
as suas propriedades, os seus soohos, as suas terras ~ foram coloniO Sr. Romeu Tuma- V. Ex.. :tne pennite um aparte?
zar Mato GrossO. Acredilaram naquele pedaço do tenit6rio l:nsí6SR.JÚLIOCAMPOS-OuçoV.Ex'compra21:r.
leiro e lá fincaiam. o marco do desenvolvimento; tr.msformaram
O Sr. Romm Tllma - Muito obépdo, noblo Senado< JúMato Grosso,.. Estado que tem hoje menos de-3 milh(Jes: de habitan- lio Campos. V. Ex"- um problema boslme o&io a eota Casa. A
tes.; no maioi produtor de grãos do Pais. Oito milhões de toneladas inteiVençio do 5eDador Jeffer.ooo p...., foi de gl2ll'le valia. posto
de gxãos estio abandonados. sujeitos à deteriornçllo. Não bá Mi- que S. Ex" ooloc:ou q~e nessesllhimos anos o DNER Dio dispõe
Itistro do Transpode. não bá Diietor-Geml do DNER. Dão bá, en- de teCQJSOS ~ paia IDCJYimezitar as máqrrims Pude caastatar
flDl. autoridade fcdeial que se seusibilize c:om essa situação.
esse falO no Eslado de São Panlo. Alguns pn:feiros ....-... f<rApelo, nesre insomte, "" PJ:esidenle Femaudo Hemique marum pool pa.m custear com gasoliD&. 6leo e estadia a movimenCardoso, ao Ministro dos TlliiiSpOlleS e ao Ministro da Agricultura .laÇÕP das máqlinas do DNER. mas CII<ODII2Vam implirn!.*<
- incemivamm essa gtaDde produção- para cpe nos ajudem a sen- jnldicas que- permitiam
dessa coopençio.
sibilizar as autoridades do Ministério do Plmejamemo e Orçameri- Talvez a Rede Globo te11ba aproveitado a "P'""'rridade de levar
to e <:lo Ministério da. Fazenda :iio sentido de que h"ben:m manso.s ontem o progmma ao u:, baseada ua JRSUDÇio de que bojo. este
para operação tapa-bul3co. Caso coutiário, dois milhões e meio discuiso seria feito por V. Ex•. Nio quero em:ar DO mérito da hisde toneladas de grãos, comida de que o povo precisa. estarão total- t6ria, mas r=allo que um caminbooeiro. impossibilitado de tmmmente perdidos.
pcxtar sua cuga de milho atõ Belo Hori7mte. per futemp'rir< que
O Sr.Jdfenon Peres- Permite V. Ex.. um aparte?
acabomm U.teuompendo o triDsilo na esu.da, &IDSOU, per 11t.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Concedo aparte ao nobJ:< Sena- dias, o 1ra11spott0 e foi demitido por isso. Outro fato que eu gostador Jeffenon Pet=
ria de trazer ao coohecimenlo de V. &•- Dio li; vi e seoJi- refe-O Sr. Jetrcr.oon Pcns - V. Ex". Senado< Júüo Campos, re-se ao drama das cooperativas em. regiões in6spilãs. Elas
aborda assamto da maior impcrtâDcia. É realmente estamcedor o colocavam a. safra colhida l disposição do BaDco do Brasil e, em
faro de o País estar na iminência de perder uma safra desta moota desespero, viam-na apodr= e ser comida por mtos, principalno Estado de V. Ex~ c:<m:a de 2 milhões de tooeladas de~"' meute por falta de ti3Dsp0rte. Para ...Jiz.ar o nosso tmbolbo, que
Nem um país rico pode dar~se esse luxo. Parece-me. Scuador Jtllio em de: ínvestigação. s6 acessavamôs· tsses locais per avião; as es~e isso ocone devido à falha da nossa Comti!Uição. Dutiadas pezde:ram-se ao longo do tempo. tomaram-se totalmeore inranre 33 anos, de 1!145 a 1988. """"dos
vinenlados do transitáveis pol' qualquer tipo de veíallo, principalmeote por
Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosoo eram des- camiub.ões. Congratulo-me com. V. Ex• por trazer esse assun1o ao
tinados, obrigatoriaDieme, ao Ftmdo Rodoviário Naciooal. o que debate. mma bora dificil em que há um IeOOidC na colheita da sa-

um

o-

=

256

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

fra naciooal. Ouvi hoje nos noticiárioS ·matinais que o Brasil com mônio público coastruido com fmanciamemo extemo. ao qual es-OZJ!Uiho. alcançará mais de 8 milhões de toneladas...
lamos pagando juros. Quero lembrar ao nobie represenlante de
O SR. JÚLIO. CAMPOS- Oitenla milhões!
Brasília. que todo e qualquer investimento feito em Mato Grosso
O Sr. Romeu Toma - V. Ex- me corrige, sio 80 milllões pelo Govemo Federal tem retomo imediato a curto pmzo. Hoje o
de toneladas de g;ãos.
nosso Estado já tosponde por 10% da produçio nacional. Com
O SR. JULIO CAMPOS - Oito milhões s6 em Mato uma populaçio represenlada po< 2.S% da populaçio bmsileila. esGrosso; o pequeno, isolado e esquecido Maio Grosso.
ses bctsileiros que vivem em Mato Grosso - dos 160 milhões de
O Sr. Romeu Tuma -Grande no D05SO cXiãÇãO. Senador. brasileiros temos 2.S milhões de habitantes - produum 10% da
OJmprimeuto-o mais uma vez por liaZer ao debate esse tema. produçio agr!cola do Pais. tais <01110: anoz. milho. feijão. soja.
Muito obrigado.
.
·
· · .·.c~-.
. Temos tamb6m um rebanho bovino de aproximadamente 10 miO SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado Senador Ro- lhões de cabeça de gado. Thdo isso signifiCa que Maio Grosso é
meulUma.
um Estado que meieCia um pouco mais de apoio do Govemo FeO Sr. Lauro Campos - V. &• me pemrite um aparte. no- deraL
lxoSeoadarJólioCampos?
Esperamos que. na p!6xima semana. em. audiência que tereO SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço. <0111 atenção. o eminen!e mos c:om o Ministro Odacir Kle"injmdamentc com. a áica econômicolega. Seoadar Laura Campos.
ca do Govemo FedetaJ. façamos com que voltem suas vistas para.
O Sr. Louro Campos- Seoadar Jólio Campos. ó com um esse problema. permitindo que o !X Ba!alhio de Engenharia e
misto de pmoere desesperança que ouço as iiifotmações de V. Ex" Construçio. sediado em Cuiabá. que tem miquinas e equipamena ICSpeito do que está acootecendo no seu Estado: deterioração de tos sufJciemes pua fazer essa reatperaÇão. Dias nlo o faz: por falta
8 milhões de tooeladas de gtios. Assistimos a isso anualmente, reairsos para compmr gasoliDa. óleo diesel ou pua rccupetv as
JXll1IU" as safms são bmadas no processo de ci=lação. devido ao poças desses tratares. possa sCr ativado DO sentido de movimcolar
sucateamcnto da malba viúia ou devido ao estado precúio em a politica de =upetliÇio das estradas fedenis de Maro Grosso.
que se eDCODUam os silos, os ~ neste País. Cbamo a aten~ Espero que o DNER e o !X BEC unam esfcxços no seDiido de façio de V. Ex' no senlido de que. juslamente """ele periodo a que zmnos. com os proàutores rurais. com os pR:feitos :municipais.
V. Ex• :se referiu,. em que estiadas e gnmdes obns foram coostntí- cem o próprio Govemo estadual. uma política de ~. a
das no Bmsil a dívida extema brasileila aumentou. Por exemplo, fim de que nio pcn:amos essa gnnde produçio agr!cola. que coem 1972. passa. de 4.8 pom 9.6 bilhões de dólatos. Quatro bilhõ- meçou a cresc:er quando fui Gove:tnador e que teve um grande imes de dólares foram =bielas pelo Brnsil. foram tomados <01110 pulso na gestio do enlão Ministro da Agr!coltura. hoje um nolxo
dívida cxtema bmsileim e f1Ca1'8.1D em reserva; Dio fízetam nada, colega nosso. Senador his Rezeode. aqui ptesente.
Dão Se tmnsfonnaram em coisa nenhuma neste País, a Dão ser DO
passivo ~o qual se pagm:amjlros.. Portanto, além desse aspccO Sr. Jonas PiDheiro- V. Ex• me pemlite um aparte?
to negativQ, as grandes obras, as grandes estiadas deixaram uma ·
o SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço, com atençio, o Senador
dívida pública que Dão nos pm:ni.tc nem sequer tapar os seus i:ma- Jooás Pi.Dhciro.
cos. Esta=co-me o fato de que 90% da produção de calçados. ou
O Sr. Jonas Plnhdro -Senador Júlio Campos. hoje. Mato
seja 140 milhões de pares. são expollados. Ao invés de o bmsileim Grosso vive um dilema. Com o esforço do Governo esladnal. em
ter acesso a 4 ll"= de sapalos por ano. cada um tem. em média. pa=ril com as p!Ofeituru e """' os pr6prios produto~o<. estamos
acesso a um·pu de -&apato de 3 em 3 anos. A1án disso, apeoa.s vendo as estradas vicinais de Mato Grosso serem recoosttuídas
pom Cl'CIDPiifi~ a ~ gnnde ~-exportada de 1arutia e . após essa tremeDda cbnva que tivemos DO Centro-Oeste. - de"soco de larauJI penDite que os ame:ncanos coasumam, em mé- to~hoje. 0 grande empecilho para o escoememo da oossa produçio
dia. 700 m..ililittos de suco por dia,. ~to que ao bmsilc:im é são as estiadas r~. pois ui~ temos acesso a RQIISOS destinadado "~"'!!"' drupar a nmas DIUldJas lalllnps. chupar os bagaços dos a =upetliÇio dessas esuodas. Veja bem. nomo Senador- V.
qoe ficam como ICSDJtado de nossa exportação, que é apenas de ex• que comece 0 E$tado de Mato Grosso como~-. que o
18%. POltlllto.IIÓS en<:o!1lramos Dio apenas diante de problemas ftm da togiio de Somso ati Cuiabi- SonUo estt 420 qriltmet6aricos de iofia-estrutura tkuica. Mais grave do que isso são os tros. de Cuiabá - sempre girru em tomo de 50 centavos de dólar
problemas sociais c,Je impedem que a alim.eotaçio, qo~ os produ- por saco. Hoje. nenhum camiDhio quer apmhar o procUro naquela
tos básico&,cpe esses grãos a que V. Ex• se rer~.ao mv& de se região. E aqueles que vio estio cobrando 1 dólar e 70 cemavos
dest:iD..uem à pnpileçãn brasüeita. iDfeliz:oente. •limentnD pon::os por saco. Isso ~ta. num trecho de apenas 420 quil6mdros,
e animais da EuropG. Ocide::o.tal e do Japão. Ne$$e sentido, of~ um acréscimo de 1 dólar e 20 centavos por saco. De forma que, se
a minha oonttibuiçio ao ~to de V. Ex'. lamenlaUdo 0 produto está mal na cotaçio de Chieago. se «ti mal DIL regiio de
que o seu &lado se eDCOIUe em dificuldaaes na áia dos tcmsppr- CODSUm.O, evidentemente que ua nossa ~o está. pior aioda.. E a
tes. Mas. nomo Seoadar. o BlliSil -bóm CUOOI!tta gnnde dificul- isso se deve principalmeute is condição das esttadas fcdetais que
dade pua IDDSpOrlar. da pn~<leia 1116 a boca. os alimentos que os cortam 0 ~do Mato Grosso. Muito obrigado.
brasileiros llllbalhadores Ião eficienr.o....uc procluzcm. Muito obrio SR. JÚLIO CAMPOS- Fico feJjz com o apute de V.
Ex'. Seoadar Jooas Pii>heiro. homem ligado i agricullnn. mosgado.
.
O SR. JULIO CAMPOS- Mas. felizmellle. o povo mato- 1IliDdo que. além disso tudo. temos tamb&n o ptejlizo finan<:etto.
grossense. en!endendo que o Govemo Fedc:ral reahuen!e ttala o Então. como disse v. Ex". um saco produzido hi pouco mais de
nosso Estado como periférico, um Estado de terceiro níveL esta- 420quilômetros de Cuiabó.. na BR-163. aumentou. devido ao-estamos~ uuindo às ~orças vivas de Mato. Grosso para f~ um do dcpaupcrivcl de nossas estradas. um dólar e 20 centavos por
cons6rcio e uma união plena- empteSirios. prcxlutores 11112lS. pre- saco. 0 que nos causa JRjuízos enormes.
feituras municipaiS. o próprio Governo estadual e. se possivel alDigo a v. &'s: que. cem. um pouco mais de SO milhões de
guma coisa do Governo Federal - oo seDJ.ido de fazermos um dólares. recuperarlamos toda a malha viária federal de Mato Grosprograma de recupefação urgente t.ia malba viária estadual patri- so.
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Concluindo o meu proonrviamento, Sr:. Presidente. Sn e

Sonhemos ainda mais com o dia em que a riqueza produzi-

SIS. Senadores, faço um apelo ao l'l<sidcnte Femmdo Henrique
Catdoso e aos seus Ministros da i.mL econ&nica, em especial ao
possuidor da motosscmo ~ do Pais. MiDislro Jcxé SeDa.
que esti cortaDdo todas as vcm.s sem olhar prioridades, que se
seosibüizem DO - d e Dio deixar "P""'S DaS mãos do sofredo<
MiDis1ro dos Tti!ISpOileS. Odadr KJem. dando -lhe o mfDimo de
=rsos pmt que S. Ex" teaha C<llldiçio de teCI1JlCm" as csu.du
fedcnis do Estado de Maio Grosso. grande produtcr de gtioo deste Pais. Mlilo obàgado. .
O SR. PRESIDENTE (ValmirCampclo)- Note SCIIIIdor
Jólio Campos. convido-o a assumir a Presidaucia da Casa.

da possa ser acessível a um número cada vez maior de cidadãos,
cônscios de seus dileitos. Cumpridores de seus deveiCS.

. · O Sr. Vabnir Campdo dei.- a cm:leira da JNUi-áinda, que é OC1I{XI'ia peiD Sr. Júüo Cmrpos, 2• VicePresidente.
O SR. PRESIDENTE (JIIlio ~)- RcassuDio a Presi·

dencia.

Coocodo a poJavm ao noble SeDodor ValmirCampelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PI'B-DF. l'ltiounàa o,._
guÍiltc disamo)- Sr. PresidcUe, St's e Sts ~ é indisaJti.
vel a D'O""ridade de se estabcJccer um piso nacimal de salmos
que gauDia um mlDimo de dignidade ao IDhaBwlor l:nsUciro.
Indi:sc:ut{v~ também. que vai ser~ mais que boa vontade c indjgnaçJo pEa que pclSS&IDCIS ter, no Bmsil, tmbalbadores
traladoo como cidadioo.
•
Prova maio< disso é que,lpóo tllll!DS. debales. tul!DS csbldos, tultos ugumeutos e tu11a luta. aioda sejamos obrigados a oxpücilar cloqui a óbvia ,......idade de um salúio diguo. justo e que
"'DlllDO!e de filiO o esforço do ttabalhador lllciooal
Parece Dio haVer :uguuieuto catu de convencei' uma certa •
elite nac:ioaal da ncc:trid•de, px exemplo. de amp6ar-se o meta.do intcmo pela melhoria do pode<. aqrisitivo da gmndc massa llll·
balhadcn. Pam:e uma heRsia ouvir-se em nane da livre
ca>::o<r&lcia, e - inaivel, em llOIIlC até mesmo da dcmocmcia., a defesa de ugmnentos que nio passam de defesa dos intcJ:eSses dos graodcsgiUpOOl.
•
.
A~ p>=e que Dio c:oascguimo< aioda "'pcnr a idcoJosia
do velho eenp•idor~ llasilciroe aiodahaja quem~
ser poosivcl c:ax:onttar mJda e pode< como c:ondiçiio .de c:=ci-

- Hoje, o lllllDdo iDieiro sabe que o gmudc mal do Bmsil esti
nesta porvczsa """""""A de m>da. que age como um fulao
maligno que reproduz toda ..... pcnoersídadc, .,.,.....un,do cada
vez: mais riqueza em mias de cada vez meDOS cidadios.
Esta CODCCD~. quc,em cossas ,JIIIioRs cidades aioo
ilhas de ~ade alé aqui .<=:&<~ao de ramo e c:alfocl& pc<""
dos oo lados. começa agon. a sitiar CISIS ,...... ilhas
onde se encJansunm a pequem c a média burguesias, tmnadas re-Um da misória <Jie u ciramda. Essa tcDdc a =a taoK:a da vida
Uibaua em"""" Pais. euquanro patea: Dio havec !lCIIbum& c:<>mlaçio """" essa siblaçio, pc< enquanto sob ooatrolc, e a IIIIIDII1COçio de um estado de infta-reo:wnençlo a que se submete toda a
classe ttabalhad<n DO Bmsil.
Sr. Presidente, St's e Srs. Semdorcs. seria soohar dcmlis
exigir-se que oo pobt:os. e todos os oxcluldos, pudos=n laiiJbEm
ter a = à riqueza e potticipoçio no podctl
Soohcmos, então! Ousemos sonhar com o dia em que serão
desligadas. fmalmentc as máquinas de gerar falsas riquezas. valoms
apenas nominais, e possamos voltar a produzir riqueza propriamente dita.
-

e

Hemique Can:loso, durante sua ~nte viagem ao Clrile. amncicu

..

mcDIO.

Sollhemos cem o momento em que o salário remtUle1'e de
fato o ttabalho do opetário lhe pcmüta abrir as portas do consumo dos bens de cullum, ampliando-lhe a dimensão humaua. promovendo a verdadeim riqueza de uma nação, que se exprime na
altivez do seu povo e se funda na eqüidade e na justiça social. E
enquanto esperamos ver ~ esses sonbos, lutemos por um
salário mínimo minimamente decente.
Estabeleçamos um piso nacional de salários que seja de fato
um piso e não um teto. como vêm sendo tialados os pisos que foram estabelecidos até aquí e que funcionam como saJmio máximo
para uma grande maioria de brasileiros. principalmmte no Nordeste.
Sr. Presidelllc, Sr's c StS. Senadores, o Presidente Fcmando
que pretende elevar o salário mínimo pam 100 reais, a partir de 1°
de maio.
Embora seja obrigado a rccoohec:er que 100 reais é um valor iirisório; Dio podemos deWor de ena1tc<:er essa pre<cnsão do
l'l<sidcDle da Rcpllblica. Seja como for, é um posso importante na
coocretização do seu compromisso de incluir a classe trabalbadlxa
no citado dos beneficias da prospcridadc oolimada pelo até aqui
vitorioso Plano Real.
Entretanto, é preciso ter em n;teme também que o piso salarial uma iniciativa que arumula uma riquíssima experiência de
meio século, desde os tempos do primeiro Govemo de Getiílio
V argas, não pode ser arbitrado, como tem. sido feito até então, sob
a égide da incoerência. Pois só a iDcocrincia pode tentar c:oovencer-nos da pm:ensa lógica que tr.msfonnou o va](l[' do salário mí-

nimo em uma oova moeda que remunera a Previdência e que. por

issO mesmo, não deve ser elevado aos: níveis que lhe dariam real
poder de compra. É sumamente ilógico que se mantenha um salário recoobecidamente injusto. par.t. <jue este mesmo salário possa
cootiniiar servindo de pachão monetário à remuneração de uma
PrevidêJJ.cia oOviamente carente de Illlciooalitfade, iDcb.lsivc administrativa.
Se persistir essa visão equivocada. vamos continuar coovivendo com outras tantas iD:aciomljcbdes, como aquelas que flZCtam. entre 1985 e 1993. crescer a veuda de vefc:ulos automot.orcs

em São Paulo em sb%. enquanto a veDda de bens Dão Wr.íveis.
como alimentos. por exemplo. foi reduzida à metade.
Sr. Presidente. Sr*s e Srs. Senadotcs. Dia haveria. a possibilidade de indexar as contas da Previdência por outros padri5es que
não o salário mínimo? O que nos obriga a islo?

Já houve também quem aceoasse com a possibilidade de redução dos juros sobre a dívida pública intcma.. vin<:ulaodo o valor
do salário mínimo a economias feitas nessas contas. como meio de
aliviar o seu impacto sobre as contas da Plevid&l.cia. sem alterar o
gasto público.
Não tenho como aflllllai" se esta hipótese é pelo menos viável, pois. se trata. evidentemente, de tareta para especialistas. Mas
posso afmna.r, sem nenhum risco, que não se pode manter uma situação de inj.Istiça salarial COD.Ir.1 toda a classe ttabalhadora. de um
pais em oome da falla de :racionalidade administrativa de um sistema previdenciário, no mínimo. obsoleto.
Cabe-nos, como representantes do interesse do povo tiaba.lhaOOr. coblal' uma resposla de quem tem boje o comando da geslão deste Pals.
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Observem. Sr. ~dente. SO e Srs. Se.oador:es? que. para
deslocar uma produção estimada em quase 7 milhões de tooeladas
de glios. seriam necessárias cerca de 300 mil viagenS em camimoclema e se ptetcode em crescimeniO.
nhões. no período normal de cem dias. impossível de serem realiEm o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
zadas com as aLuais condições das. estradas.
O levantullellto detalhado doo segmentos crlticos e emerO SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra
ao oo~ Senador Mauro Mmmda. (Pausa)
genc:iais das rodovias federais DO Estado de Mato Grosso, no âmCoDc:edo a palavra à nobre Senadora Marina Silva. (Pausa)
bito da atnangência do 11° Distrito Rodoviário Fcdera.l do DNER.
C'oocedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.. (Pausa)
foi teal.izado, cuja relação poço qtie cooste dos Anais desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jooas Pinheiro.
Nesse sentido-. apelo ao Governo Federal pant. que. com a
O SR. JONAS PINHEmo (PfL-Mr. Pronuncia o seguio- urgência requerida. sejam executados os serviços de """'peraçio e
te diso.J.no.)- Sr. PRlsidente, o meu proounciamento vem exata- restauração nos partos crfticos e emergeuciais das rodovias fedememe reforçar o pronunci:unmto que V. Ex" fez há poucos rnis oo Estado de Maro Grosso. sem os quais se inviabilizará o
ÍllStantcs nesta Casa.
processo de comercialização da safra. provocando uma profunda
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. o Estado de Mato crise nesse Estado.
Grosso dever.l colher oeste ano uma safra agricola de cerca de 7.S
Sr Presidente. sn e Srs. Senadores. estamos enviaudo tammilhões de toneladas. a maior de sua hisl6ria.
bém. para o DNER e o Ministro dos Transportes o levantamento
Essa previsão estima um acsCimento da adem de 20% em dos sezviços de execução imediata dos 450 Km :oos pontos critirela.ção ao ano passado, quando se apwaram 6.2 milhões de tone- cos, bem como das obras de restamação no 5mbito da 11° Divisão
ladas, seodo que o maior ctesCimcnto se espcti na cultura de soja. do DNER. os tiechos de 1.200 Km par.1. semn :muwados dentro
salumdode 3.7 paraS.! milhões de toneladas. isto é. 38% a mais.
do Estado de Mato Grossoo mais relevante, Sr. Presidente, é que esse aumento ptevísO Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. Ex_• um aparte?
to é decorrente de uma maior produtiVidade, já Que -a área-plantada
O SR.JONASPINHEIRO- Ames deenceuaro meu proaumenlOU somente 1.3%. variando de 2.014 mil para 2.040 mil nunciameo!O.ouçooapartedonobmSenadorMauroMir.mda.
hectares.
O Sr. Mauro Miranda - Pm:ado Senador Jooas Pinheiro,
Esse resultado coostitui uma demonsttação inequívoca das estamos no Cen~ e- O seu Problema é o mesmo problema
amplas potencialidades agrícolas e de profiSSionalismo dos produ- DC$0, de Goiás. e creio que do Mato Grosso do Sul também. Vejo
tcm:s, apesar das Iimi•ações decoJ:rulr:es das. canSDcia.s em l.emlos: cem bons olhos todas essas proposições. Com muita aprceDSão
de infi::r.-estrutllra e as impostas pela política agrícola desfavO!áveL tamhml. pcnque percebemos que existe uma burocracia, especialLamentavelmente, Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores. meme no segundo e no terceiro escalões, impediDdo o desenvolvi~ notável esforço.dos produ~em:s rurais malo-grossenses vem mento do Centro-Oeste. V. Ex• faz pleitos em relação a. rodovias
sendo comprometido no momento da colheita da safra pelas pteea- • que, em sua grande parte. entram no Estado de Goiás para chegar
dssimaS condições em que se encontr.a a malha viária do Estado, até .0 nosso porto fluvial de São Simão,_ dai possibilitando a exporsobretudo as de jurisdição federal, --como as rodovias BR-158, BR- tação. Ou. enrão, ao porto que bá oa cidade de Anápolis, para que
163. BR-174 e BR-364.
.
~produto. especialmeD<e a sojo. seja l.Vado até o podo de TubaA rede rodoviária fedenl pavimentada do Estado de M:Uo riio. Mos percebemos que as noosas es1r.ldas fcdemis. lÍDiCa salda
Grosso atinge a 2637Km e oc:upa o quarto lugar no Pais. em ex- que viabili.za o. nosso produto, Cstão acabadas. Especialmente, em
~o. Desses, 1.200km se encontram necessi~_ de urgenle nosso caso. a BR-418, que liga o porto de São Símio at&§ a divisa
mstaiuação e cen,::a de 450km sio segmentos crítiCOS-iSOlados que, do seu Estado, oa cidade de Jataí, ou a BR-060, que sai de BDsíiia
mais que diflcultar. vão impossibilitar o escoamento da safra de e vai até a divisa na cidade de Aho Garças. DO Estado de Mato
grãos que está sendo coibida: este ano.
Grosso. Encbsso plma.mente o seu .JXlXl1lDCia.me e creio que to!Uém do mais. pela po<içlio gcogdf"JCa. ó passagem obriga- doo os Senado= do.nosso Estado de Goiás. !ris Re=de e Ouofie
t6J:ia. e porque não di=. única. para se alingir por tetia os Estados Quinan. já fizemos ..,.. pleitos ao MiDisttO doo TilUISpOl!cS. para
de Roodônia. A=. sul do Amazonas e do Pari.
que veja essa situação cim"carinho e urgcnlemeDle. provideacimAssim. um colapso das rodovias federais acmeta de ime- do, ao meDOS. tapar os 1ut1cos nesse pedalo em que a safra está
diato o desabastccimento e o caos também nos Estados citados.
pronta para ser desloc:ada. Do c:ontrárlo, apSs os eaoanes: esforços
Mesmo que não kOntoÇa a intenupçio total do uâasito, as feitos pelo seu Estado e pelo nosso. petdetanos a nossa safra. por
condições sofiíveis de- um pm:euwal das rodovias do Estado de falta de t13nspo<te ou de vias I'""' trafegar esses produtos. Meus
Mato Grosso. tem como resposta. imediata o aumento do custo do parabéns peJa sua iniciativa e COIIle COilOSCO, pois creio que n6s,
frete. aaescido da tendência especulativa, com influência negativa do Centro-Oeste- Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiis. Dispara. os produtores e consumidoo::s. DO momento em que os preços trito Fedet:al-. temos que estar juntos nesta luta por- uma infra-esdos produtos agrfcolas se encontiam em declínio.
trutura. capaz de proporcionar lr.mqllilidade aos produtores do
A situação é agravada pelo fato de que, no Estado do Malo nosso Estado. Muito-obrigado.
Grosso, as rodovias federais são radiais, tendo Cuiabá por centro,
O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado. nobre Senae por não posSDírem interligação entie si e Õio existirem opÇões de dor Mauro Mir.mda. lncCJllXIlO, com muito r:nzer, o seu aputc ao
variantes em segmentos principais, além de não posstifr fcnovias, meu humilde proiwnciameoto.
·
possui uma iuleraçlo int.ermodal ineficiente.
Gostaria de relatar apenas mais um fato, que está ocorrendo
Por outro lado, Sr. Presidente. é imperioso frisar que o Go- na região do Pareeis, no Estado do Mato Grosso. Temos lima. .sa.vemo do Estado de Mato Grosso vem deseli.volveudo um esforço fta que já foi colhida, num percerlUal de aproximad•mente apenas
dispendioso pua a xecupera.ção das estradas estaduais, através do 50% da produçio prevista, e não existem mais annaz.éns pam abri"Plaoo Airaoca Safra", o qual. lamentavelmente. será frusuado, gá-la. N"'ao sabemos o que fazer. onde colocar os outros 50%, pois
·ou mesmo 3lJUlado. ~ Os segmeUoS federais não se empenh~m. não há escoamcmo. exalameDte por falta de condições das nossas
de imediato, em promover a rec:uper;lÇio dessas estradas.
rodovias, sobtetu.do as federais.
Ao povo cabe cootiDuar perguntando e cobrando uma solução. pois o que Dão nos é mais pen:uilido é manter a injustiça de
um povo sub-reraunerado dentro de uma ecooomia que se quer
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coru:edo a palavra Canbim. e sob a p<OSidincia eaalamellte de Rcmildo Canbim. Miao nobre Senador Pedro Simon.
Distro da AdmiDistnçio.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Prommcia o seguiDie
J.sso flmci<mou. Emeguei. 0111em. ao 5eDhor Presidctl<e da
disallw. Sem revisão de orador.)- Sr. l'zosidcnle. SJ:'s e S... Se- Rep!lilica. 47 inql6ritos, os cpais o P=ideotc Itamar Ftanoo. oo
nadares. ontem, cbamade pelo Seobor l'zosidente da Repo!blioa, 1lltimo dia de seu Govemo, <m~regou ao P=ideme Femando Henestive em Palácio eonversaJJdo com Sua Excelência.
rique. E desta tribuna afirmei: "Que bom que.. na ccatinuida.de e
Em zelação i. manchete de caem do Estadão. sou obrigado sem contjnnismo do Presidco.te Femando Hemiqoe com zelação ao
a reconhecer que o ''ministério'' que o Presidenle Jos6 Samey esti Presidcme Itamar Franco, ele ji rec:cba. um.dossi8 desta natureza''.
armando aqui. no Coag=so, 6 de primeiro nlvel, _....,rado peNós, ""' já assunümos o Govemo estadual, sabemos que
los Senadores AniODio Carldo Magalbiies, Jris Ro:=>de. Joder Bar· Dio há algo pior que assumir, SClllar·se na cadeúa e levar algum
balho, Hugo Napoleão. O l'zosidente Jos6 Samey está auDIDdo um tempo paa invcstipr <01110 '"""""=' os falos, Femmdo Hcmiesqucma de ''ministério" de primeira grandeza com os rqm:- que Clrdoso assumiu. e seu assessor pcsquiscu. levou um ano fasenoantes do CODg!CSSO. E ontem já vimos que seri. um debite zeodo um dossiê que cnllegou ao P=ideotc pua que Sua
muito bonito,~ do Plesidente Jos6 Samey, pl<SidiDdo o Coa- Exc:ei&>cia tomosse as peovidlucias ne=sirias.
gn:sso. tendo. do outro lado, o Seobor Femando Hemique CardoQuero dUJer que o l'zosidente Femmdo Hemique Cardoso
so. P'Icsidenle da República.
nlo tem nada a ver com isso e Dlo estou fazendo nenhuma cólica
pomn, desejo me "'ferir ao P=ideotc Femmdo Henrique ao P=ideotc, pois ele ae enamtm nessa COirida de inicio do GoCardoso. Cbamade ootem por Sua Exoel&cia. pesaoalmcnte de: verDO; mas, infelizmenre. umassessorequivooado, ou por vaidade,
fendi a tese de que a CEI deve ser n:ativada. A Comissio Especial leva~. o decreto pua o Plesidcutc assinlr a cxtiDçio da comissio.
de Investigações. 6!po criado pelo P=ideotc Itamar Frmco, iaDiga-oe de possagem que. ootem. entreguei o dossi! ao PiomeotavelmeDtc, poc equivoco da assessoria do Presidente ~eman- siclcute da República, jmtameo.te c:om a carta da OAB e com o esdo Henrique, foi extinta.
tudo pmfimdo, ~e faço IIICXU' aos nossos Anais, do Sr:. Modesto
O que 6 a CEI'? Por que surgiu? Sr. Presideote, ICOII!pll· Carval!osa, jui.sla de pDmeiro mwme. que cn1t<:gou por escrito
Dhando e inl<grando a CPido lmpcachmeot e a CPI do O!çam<D- as vúias IUI}cs, as vúias análises de tedo o Ullbalho elaborado
to. quando !l6s. oo Coagn:sso, tusávamos apurações de falos pela CEL O P=ideme Femando Hemique Cardoso me garantiu
graves. constatei que muitos oconiam no Exerotivo. que deles to- que vai fazer um estudo pn>fundo. e,. pelo que coahcço de Sua Exmava couhocimento pela impreosa - V ~a, i:sloé ou joroais. As celência, pelo que CODboço dessa realidade. estou convicto de que
coisas acoDkciam e só depois da casa momhlda 6 que o Ex.ccuti- o~ vai mc:riar a CEL
vo tomava conbocimeDlo --mui tas vezes. iDclusive, mediante o rcClaro CJIC essa cc.mi.ssio DiO precisa ser igual lquela do
buóriodo Trlbuual de Coutas.
projeto do l'resideDe!Umarfimco, o l'zosidenteFemando !temiQUando. no auo passado. Dio foi instalada a QJI das em- que pode alla'ar, modifx:ar: ao inv& de a CEI ficar submetida ao
P"'i!ciras e dos c:onupto=, fui ao então Presideote Itamar FlaDCO • Ministro da AdmmisU'açio - cpte, cá <mire n6s, ""'""" ser uma fi.·
levando a proposta da criação de uma comissio diretamenteliguda - u m pouco complicada- ficar sujeila ao Ministro da Justiça. O
a S. Ex', """"""" de ~ do Govemo e de l.'e!""- l'resideDeltamar FlaDCO pmeria o Ministro da Administração, o
sentação da sociedade.
GcDeral Romi1do Canhim. _, Ministro da Justiça, o nosso ex-comA OAB enviou ao Presidente Femmdo Henrique uma c:atta pouheito desta Casa. Nio há olxigoklljodade, CDiletaDIO, de a CEI
dum. lamentando a extinção da CEI e di=ldo que em a primein. estar submetida ao Ministro da Administnçio: pode ser ao Minisvez que a soçiedadc participava diletameDtc. atmv& de WDil Co- tto da Justiça. Se 6 por aí. se o Ministério da Justiça acba. que deve
missão diretamcnfe ligada ao Presideote da Replblica, oom pode- ser, Uldo bem. Nio se pode criar uma a>missio debaixo do mando
It:S em seu nome para r:eiviDdicar qualquer dcx:nyperco ou
do Ministto da Justiça. porque o Presicleole Itamar Fmnco pegou o
esclmocimento a ..speào de todos, iuelusive do Jl'ÓI'riO Presidctl<e dossi6 e enviou paa o Ministmo da Justiça.
e do Ministro da-FazODda. oom ~ «pito, da soc:ioda·
O Ministro N<Jsoo lobim é um homem de bem. eu o trouxe
de, da OAB, da Fedetação das Ju<iístrias, da Religiio, que esta· paa a vida pública.. Ele ea vic:c-pl<sidcnte da OAB, um advopdo
vam ali. jumo oom o rqzesentme do Govemo. sob a )X<Sidêacia sem D<Uhuma mil"'"'"" )lOllidória uo üudcx do Rio GnDde do
do Ministro da Administração, do lado do l'zosidenre, p u a - Sul. em Saula Maria. quando o chamei. Ele levou um susto quanuir situações como as que vam oc:arcndo. Levmrcu-se um fatO, do o ooovequei a ser c:andidaro a depuWio federai. Eu lhe disse
uma dúvida. investiguem. apureia. e d&em a de:ttioaçio.
~e o Nelsa:l Marchezm e o Joio Gilberto. ambos dcput:ados por
No Govemo Itamar fimco, houve 47 proc:es<OS. viadeuln- Sau!a Marla. estavam CXliiC<llzeodo ao Senado e que o deputado fecia de jomale discurso de porlamentor. Como pode? Vem um De- !knl do PDT Dio iria <XJU<Xli1'0t'. poli.Uito, haveria um vácuo enorputado. um Senadr% aa tribuna e diz hom:lres e fica por isso me o qual e1e poderia oc:upr. Certamente que ele seria eleito para
mesmo? Quer dizer. fica o PresidezUe da Replblica. dcpeadeDCio a Cmstifninte. E o Nelson Jobim fez um trabalho ma.gaffico nesta
do ministro, do presidente da entidade estatal. pua saber o que vai Caaa. laDo ua Coastiruinle quanto oo """ possado. Dou a Nelsoo
faur. Fica o l'zosidcnte da República sujeito a seus auxilimoo. que lobim uoca dez.
imagina Ser= aa sua mais alta coofiauça, •.Dia o sio.
EDtiD, Dio há nada de pessoal. Pelo coolririo. o fato de S.
A comissão, composta de gente do mais aho nlvel. pessoas Ex' estar presidindo, paa mim é uma ttauqüilidade. Mas sei que
da COil!iauça do Pnosidcnte da Repo!blioa; ele próprio escolhe. nin- um Ministro da Justiça Dia tem peso, uio tem faça. Dia tem poguém lhe impõe. mas no consenso da sociedade. pessoas oom ~ der pca ailr, por exemplo, uma comissio pua investigar os Midibilidade uacioual. Vejam quem enm os membros da CEL uisttosdal'a:llcndaedol'iaDejamento.J.ssohmapiada.Masuma
indicados por Itamar Fr.mco: Cindido J0$6 Mendes de Almeida- comisslo criada, designada pelo l'resideDe pua falar em seu
Cândido Meodes -. Daniel Quintei& Bmndio. Emetsoo Kapoz. uome. pode faz!·lo. E a CEI demoustrou que pode. porque tan!D o
Evandro Gueiros Leire, Francisco Balista Toues de Melo, Miguel Sr. Ministro da Fazmda quauto o Sr. Ministro do PlaDejameuto ou
Ierouymo Femnte, Modesto Sousa Buros Çarvalhosa. Ri>mildo qualqu..- Ministro prestamn escla=imentos i a>missio - e CO<·
rendo-, pois a CEI foi criada pua falarem nome do Presidente. e
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as suas investigaç:ões são prioritárias; qualquer setor-do Governo
tem que pm:star-lbe, prioritariamente, qualquer infoanaçio e fomecer-lbe qualquer doaunento, prestar-lhe qualquer depoimento.
Tudo isso polqUe se trata de um {rgio da Presidência da Repúbliça, que es"- debaixo do seu manto.
O Sr. Jader Barbalho- Pemlite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Como maior PI"=
O Sr. Jader Barbalho - Senador Pedro Simon, V. Ex•,
mais uma vez. ocupa a tribuna do Senado pam tratar de assunto
efetivameme relevante. CunlpJ:imerllo V. Ex• pelo aswnto que trata. V. Ex" iDfom~a 1 Casa sobre sua ida ao Palácio do Planalto e

a esta fribuna falar sobm o Sr. PC. de quem. por on,de se andava.
ouvia-se falar. Estive nesta tribuna pata dizer que, quando, sur-.
~tcmeDte, a Confederação dos Coostrutcxes Civis fazia um
coogrcsso em Belo Horizonte e mandava uma nota dum à Nação e
ao Plaidenle da República dizendo que havia conupção e as comissões que estavam sendo cobradas ea.m escandalosas, e quando
o Deputado Lu!s Robctto Ponoc. então P=idenoc do Sindioato da
Construçio C:tViL levou a carta ao Presidente da República. S. Ex•
foi processado por calúnia, ao invés de se investigar o que ele esta.va dizendo.
Dali fomos pana CP!. criamos a CPL Quando somenle o

diz que o ex.l'l<sidente Itamar Frmco. po< ocasiio da
do Govemo, eutRgou esse dossi6 ao Prmdcnte Fe:m&Jldo Henrique Ca!doso e·que o OlUilll'l<sidente da República teria ..-ido
o mesmo - salvo eugano de minha parte - para o MiDist6rio da
Justiça ao tempo em que também teria extinto a CEL A miDha indapção neste aparte, Senado~' Pedro Si1Do14 4! se o e:x-~dente
da República, al&n de ter enttogue ao alUai l'lmdenle, o temelell
ao Procurador-Gemi da Repóbüca.lsto 6, se essa comissão efetivamentc chegou a conclusio da existeDcla de itregul:aridade:; de
atos c:ontdrios ao :interesse p6blico e se o ex-Presidente Itamar

SODlldo< Suplicy estava se oc:upaDdo dela. ela era levada meio oo
deboche. Quando entrei, am:gacei as mangas e a defendi, e o meu
gabinele traDsfOIDIOU-se oo comitê de OOOideoação dessa CP! cuja Presidência deh"bemdamenle não aceitei. pam trabalhar com

-gem

Franco enviou i Procmadoria-Ger Parece-me que, se essa comissio chegou à oooclusão de que"""'"""" atas CODiririos ao ;n.
teresse público, além da entrega ao seu sucessor, a enttcga ao
MiniStério Nblico seria conveniente. A ~ pública brasileira
já deve estar cansada de ler. quase to:los os cijas, demínci.U e mais
denúncias que depois vio saindo do DOticiúio, vio desaparecendo,
nio se tendo. na vetdade. um rcsultado, uma msposta final Em aiguns casos. quando o Poder Judiciário se mauifesta. o faz pela improcedência das arusações. Eu me toettdo do epis6dio
envolvendo o ex.-Mmistro da Saúde, A1ceoi Guetm, que foi tão
mas.sa.ctado em relação à sua passagem pelo MiDistério da Saúde
e, postcrion:Dco.te, teria a Justiça ccmidemdo i:m.pt:ooedenres. as
an,sações em relaçio ao ex-~ da Saúde.. Então, ao cumprimentar V. Ex• em mlação a esse lema. que considero mlevante, eu
gostaria, sabendo que V. Exa está muito bem iDfOIIDido~ de solici+
tar esta indagação: se houve o envio ao Ministério Nblico e se V.
Ex" 1e111 idéia do que """"""O SR. PEI>RO SIMON- Eu ICDbo cópia. que me foi en·
ttogue, da súDIIlla dos 47 itens e a deslinaçio de <:ada um dele$.
Posso~ a V. Ex;& que foram casos enviados ao Mini$tério
Público, pam se aprofu:ndarem as investigações, pcxque a mzlo de
ser dessa comissão não é ser uma eomissio de sindicância para
chegar a conclusões; é ser uma c:omissio que est.i ao lado do Presi·
dente da República.. para. fazer as investigações e ver o que é Defazei'. Diria mais a V. Ex•. Ela. é mais pevemiva. pm. b
~ da. Repl.blica.ier ao lado dele uma. sessio como esta. e
os minist'!os - eu disse isto desta trib•· - saberem que qualquer
iDtcnogação será investigada e que '
-sidente da República tem
um setor ao seu lado pua investi!!- ,..am .apmar.
O Presidente me disse qt•
.td.ad o assunto com pmfimdidade. E estou dizendo <PJC vc ·
. a esta tribuna com muita satisfação para dizer que o Pre ..:nte Femando Henrique Cardoso
reabriu a comissão. Se isso Dão aoootecer. temi que voltar a esta
tribuna pua diz-r que lameD.I.o, e aí terei qÕe fazer uma outra. análise.
Ma•
. .:omodisamode V.Exa. Vou ~a V.Exa.
I.JUe •r- ' .. ~.:texto dtJ. analisar essa matéria, uma outta.,. que é tio
i
..u:.le quanto esta.
.
A.ntes quero dUm' que pedi uma Cli
os coaupl.On$.
6 um compron:iisso que teoho. Desta tribuna eu o assumi. Fui
ooizado. debo .:ia ado quando comecei o debâe contra o Sr. ÇoUor
de Mello. que aúlda. estava endeusado. Fui a primeim pesSOa a Vir-

c:essmo

som

mais t:ranqüilidade. como trabalhei- foi uma gucmt. O MDB, Dr.
Ulysses (jujmarães, todos emm cootra. Fui alertado de que aquilo

era uma Ioucma. "Logo ru. Simon. do Rio Gru1de do Sul? Tu. do
PTB? Em 1954. fu.eram isso com o Getúlio Vargas. criaram uma
comisdo, e deu DO que deu! Em 1964, fiZetam com o Jango! Isso
vai começ;u::e nio sabemos como lemlinará!"
Sr. ~denac. sn e Sm. Sen.aclotu, a CPI terminou bem.
·--Com- o l'l<sideDIC da República afastado por cotrupçio. E o dossiê
dos conuptores apueocu. Num c:letemililado momento, reunimonos. como sempre, no mep gabi.ucte. "Como vamos fazer?" Chegãmos a um& conclusã.o: ''Se começarmos. a investigar tudo. o que
temos. Dão vamos chegar a c:onclusão nenhuma, potqUe o tempo
vai passar e não coocluiremos nada. Como há fatos graves envolvendo a figum do Presideme da República. vamos nos. concentrar
na ftguia do P=ideniC da República.•• E DOS concenlr.UDos. E a fi.
gum.doconuptorficoucolocadaàma.tgem.delibetadamente.
•
VlDl a esta ttibuua e fui inco~. inclusive no meu
Panido. o PMDB. cujos líderes lamentaram que eu aão levasse a
disCussão pua deniio do Partido e viesse a esta tn"buna. Mas vim a
esta tribuna e denunciei a COrrupção no Otçamenlo. os anões do
~.e dei nomes até do meu Partj.do. E exigi que providêccias fossem tapadas. Junto com o Senador Eduardo Supücy solicilci a aiaçio da a>! do Otçamento.
AcaliCOeraiD. falOs os mais graves. os mais escandalosos
que. cliga.se de passagem """""""" no Congoesso Nacional. mas
tíDhamos que investigar. p<XqUe·muito mais yave era o que acontecia DO Executivo. Lá. as empreiteiras tinham o comando da ação.
Mas :a6s investigamos. .Apmx::enm dossiês f!Jntásricos. com nomes de conuptarcs. E aí nos petgUilWDos: ''E o que vamos fazU?
V amos fazet o levantamento desses dados? Vai-se esgotar o tempo

daCPle niov.ai~na.da!''
Quando o Senador José Paulo Bisol encontrou aquele dossiê e deu uma e~ista- ua qual, na minha opinião. S. Ex• exagerou - dizc:Ddo que havia um poder pualelo de coaupção e de
comando das ações no Bmsil. e deu uma ce.ttena de nomes de parlamcntua. u6s dissemos: ''Isso aí vai termiDar numa loucura, nós
nio vamos apurar nada". Eu assinei o oficio. Eu disse: ''Vamos
deixar os coauptcxes para uma nova CPI." E decidimos, por proposiçio minha. deixar os coauptorcs pa13. uma nova CPL E nas
~ do Relacor da CPI do Orçamento. que foram aprovadas
porummimicfade, está estabelecido que deveúamos imediatameme
instalara CP! dos c:ottUptOreS.
Eu e outros pa:da.me:ntares solicitamos, então. a criação da
m dos camJXOreS. E ai ocom:u uma CODfusão. O Seoador Esperidião Amm entrcu c:om o pedido de criação de uma CPI para averiguar o telaciooamento entre a CUT e o PT, que, segundo S. Ex&.
seria estreito.
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O Seoador' Eduardo Suplicy, em represália. entrou com o
pedido de mna CPI pam se avcrlguaro m1aciooamcnto de todas as
eDtidades de classe - FIESP. CIJT. etc. - com todos oo portidos,
para se analisar as camponbas eleit<nis. E deu CXlllfusio e. em
eooseqüéaeia. Dio se iDstalcu DCDbuma a>I.
Venho, agom. criar a CP! doo coaup~Dt<S. Teahoumdoooi6
enoanc, teuho os oomes. tenho os fatos. tc:Dho a malidadc e ICbo
quc isso deve ser apumdo..
Sr. Preside:Dte, coauptos. na eadcia ou Dia. demmci•...J...s.
existem muitos. FuncioiWio que se veodeu, deputado vigarisla,
senador vigarisl&. govemador e &16 pmidellles, injlsta e auelme11<e aa~sados. como 11.11110 e Geii!Iio Vaps, isso hL Agom.
c:onup<or? Onde bá campçio, bá c:onupto e coaupla". Com o eo<·
roptor. o ~c-C:OIDpD.. o que paga.. o que Cu. muito vezes, com
que estnldas. IIOSle Pais. cuSIOmduas. ri<. quo1m....,.. mais, eom
~ele que esti desmomliz;mdo a coR pjblica neste Pafs. nunca
se mexeu. Eote é llallq1lilo e 6 .....,, Ama em todos os gov....,._
Pela priml:ba vez. as provas. os IIOIIIOS e oo fatos apuwt:I1iiiL Os
doosies OSiio a!. Eu pedi a comtituiçlo da CP! dos c:oDUpll:lleS.
Cn:io que- vol!o a repdh'- o SeDbo< Femmdo Hemique
c..doso esá alravessalldo o melbor IIIOIIIOIIIo, amda, apesar das
in~. oa história deste Pais. pua ti= um gmJde Governo. N'mpém teve a chmc:e que ele está lelldo.
E oec:essirio tefOIXIW' a Coostituiçlo? Eu adio que sim.
Não seu um dos famúc:os. Às ....,. falo as:rim. mas eu sou um

apaixooadopelo Dr. Ulysses. Pan mim. a fisum mais extraadilli-

ria da vida pública que camec:i, depois de Aíherto PuqtWiDi- eu
eta umgurie ele II10D'eU muito jovem-. éo.Dr. Ulysses. Mas ele
era uma. figura bumana. que liilha as suas questões e a sua JDaDeira
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çlo - e 6 essa t.ambml a tese dos meus amip do PFL -. vaí~se
salvar o BmsiL Eu Dia sei.
A CoastiiDi<;io deve ser mudada. :rim. Mas mais impollaD1e
do que JDD<Ii.Ja 6 o clima de aica. seriodade e dig!lidade que eomeçamos a ..,,bel...,.eom o lmpeoohmtnt. que levamos adiante
com a <l'I do OrçamealD. Podem acusar os defeitos que qoisezem
da gestlo do Sr. JWnar FDnco. mas o Governo de S. Ex• estabeleccu um índice de seriedade E é o que o Bmsil espeu. do a.tual Presidc:ntedaRep6blica..
Eu dizia 10 meu múgo Femaudo Hemique c..doso que o

pómeiro item 11oc:esdrio po111 que seu Govemo possa c:amillhar Da
teâdlo 6 lll&lller a ""'fi•IIÇI a credibilidade e a seriedade; é ga...,m-que as abas vio ...-feitas pelo proço jlsto. É p<eciso evitarse o~ acomeceu qumdooSr.JtamarFranco teve que verificar,
depois de ...,mm SOD Dl&lldalo, que a aliiSilUçio da estrada São
Paalo·Minas Getais custou doas vezes e meia mais do que devia.
E quem 1100 disse isso roi o Bmeo MulldW. que. quaodo pOde vir
fueruma invesligaçio lim:, deu a teSpoSta de que a estrada poderia ""' sido feila pc< 34% do que havia sido esrabe1ec:ido. A
&DiJise das abas de despoluiçlo do Tld& mostrou eaa1am011te a
mesma ooiaa. E isto esd:IIJI&l"C"''do pc< a! afora.
O Seohor Femaudo Heorlque Cudoso. se fi= um goveroo
sério e IUSIOm, gastaJá 110 coisa púbüc:a o que pec:isa ser gasto na
coisa públi<:L A CP! do Sellho< Femaudo HODrique c..doso, 0011·
voeada pc< Sua Exc:ellueia qu&Ddo Settador, sob<e a SODOgação,
c:hegou a uma tealidade: polll cada tea1 que se paga de Í!Dp<!SIO,
um teal é aooegado. 50% ~ soaegaçio. E Dio me porec:e que a c:ausa disso seja a Coastimiçio de 1988. c Dio me pmece que. para

ccmbak::r isso, cobar o dimeir:o devido, garantir a fiscalização,
seja esseoc:ial mudar • Calstituiçio de 1988.
Peoso que se o Seohe<-Femando Hemique tem mM~
Vollo a di=. m<U múgo Femaudo Hemique c..doso, Da
de fio= um gmJde Govemo. ele Dio pode apostar tudo oa tefonJI!L. • refOIIII& da Comtituiçio. ~comigo. Ac:ho que tem que ser IIDJ.
da Coostituiçio. O Dr. UJysses josou a sua ahll& 110 Coostituiçio ~o IIIUIIdo mudou! a. ......,DÓs. Dio vamos acusar os Collstide 1988 e. de tepeO!e, o Congtesso- e muitm 001J810SSisW estio llÚIIfl:$ de 1988. Deve-se fuer um estudo. Eu Dão lellho
squi. eu era Govcmador, Dio tive a felicidade de portidper- e os "'""l"""aca Se tiveae a """''""&ci do Sellador Josapilat MariGoveroadores achavam que al!emxlo a Crm! .. içio. o Bmsil eo- Ilho. 01! faria eae eatudo. Seria map!i<:o fuer a &DiJise da CoiiStavasalvo-colocm:untodpassuasexpectativasuaCoostituiçio. tillliçio de 1?88- O Bmil e os 0Jnstih1intes de 1988 Dão
Tudoo_que'!'podeim.ogioarfoiooloc:adollltCrmt..içio
inventaram uma -.Dçlo li-~ avaoçada. N"ao!
· E verdade,que. vindos de uma diladomt militar. qxx:a em Fa o que exi4 eza o que pailttva 110 II&Dido. E logo depois da
que o Cooglesso Dio podia .,........,.uma vfrsu1a. não podia vo- Coollituiçio. c:ü o Mm> de' Berlim. desapaec:e a Ulliio Soviética,
tar aumeato do funeiooalismo, criar cap.,. DCID. votar w:oa cmea- D8lda a Jmmenjdecle E de repemc. estivamos ua fase do Collor,
da 110 OtçameoiO. os Pclamelllates não sabiam - tiva:un uma quaodo algum peosavam que eta um IIIUIIdo liheDI.
fana, ump<l'te de libmlade- se oquilo ia temlillarloso ali. e n>Oouodia têlefonoo-me. c:ommuito earillho. oex-Voc:e-Presolveram c:olocar tudo na Crn•titniçio E ......00 11& Crm!.,içio, sidmtc da República AmeliaDo Claves e disse: ''Pedro, cotoU fcn
peosavam que ...... gmmtido.
da poWca. mas queto levlr-lbe o meu abraço, pois voee esá 110
Ntmc:ame esqueço de um debde: oSetwlot- Bisol1Diaodb c:amillhocerto. Voe6esáooc:amillhoc:atc. Tem-sequefaztZuma
da atuaçio das fOIÇOS mililareS. de quem podia ooovocar, quem &DiJise """' relaçio il boa em que vivelldo". E me fez
Dio podia ....,.oear, como poderia ia ou não, pua evitar que as uma teVelaçioque é muiro impo<laDic "QuaDc1o liderei a dissidêofOIÇOS militalos dessem solpe de Estado. Estávamo& Dum debole cia do PDS e c:riamoa a Frelltt Libetal. o SODtido de &elite liben.l
110 casa do Dr. Ulysses. O GelleDl Ivao. MlDistro do SNI- mas
.,. o - de libmlismo da ilemoa>cia, h,.,.li•mo 110 combauma figum fantistic:a. diga-se de p~<sogem, <feotocnt• um dos te i. dilldtua violou!&. ao ubilrio. Nunca falamos que era Jiherslis.
melhores homens que c::ooheci - estava ali. A amiDde dele CCJDClC- mo em ta:mos de ec:oDOtDit. Na Frente de que participei. que criei.
co era tão gnmdc. que ele estava assistindo. e ele me disse: ''Pecho. que eu. AurdiaDo Claves. assiDei em primeiro lugar era a Fmnte
essa gente aí acba que botando assim. ou assado l'C>Oive; mas, se os Libe:r:al de liberdade. de democracia.. de ccmbalc à violência e ao
militams vio dar golpe de Estado, eles viÕ rasgar a Constih'içlo
arbftrlo. Nio era o fiberaHsmo de qoe estio falando agcn.. que é o
Não é um artigo dessa natUI9a que vai impedir que se ~ oo Dio h"b:Ialismo ec:cnOmic::o."
golpe de Estado."
Na verdade, eain a IJDiio Soviéli<:a. eain o Mm> de Berlim.
A Coostitnição Dio salvou o Brasil. Nio me parece ~ os caiu o Commiqno, Temos de ~ o Estado niÕ pode ser forte
mos que tomos no Bxasil de hoje sejam pc< é:ws& da Coostimiçio c:ano eza; temos de pivllizar. Mi. o libenlismo do DI: Collor,
de 1988. Os 011t>S v6m de ioDp dai&. e isso deveS« amelado. sob<eoqoaleieesc:teV<U,IIOlaisoezfiliR,laboczp!IOSCS',IIOSCII•
Avalio que a Constituição deva mesmo ser altemda. O meu.IDligo tido de deixar as coisas irem. o capital andar c .rudo estaria resol~
Femando Hemique Caidoso entende que s6 :omdaDcb a ComtibJi.. vido? Pareco-~que aio estA.
O Sr. Jader Barbalho- V. Ex" me peoDÍ10 um aparte?
de

=

~~

264

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Marçp de 1995

O SR. PEDRO SIMON- Já lhe darei. DOire Senadcr.
conuptaes naquela oportunidade e enviar suas oonclusões pora o
Basta analisar o pcn:eu111al de mis6ria, de fomo nos Eslados Millistério Pl!blico. !.amemo que teDh>. bavido essa sepamção. V.
Unidos. por exemplo. pata verificar que o papel do Estado de levar Ex• me procurou pua obter minha assillatma e. can grande praadiante e desCnvolver deve ser feito comO estA nos livros de Fer- zer, assinei o mquerimento. Ho~ verifico que a refOIDl& constitu!lalldo Hemique. Dá pora reler muitas coisas do livro do sociólogo ciooal está "" Câmam. Depois, tendo acesso ao texto, verif1q11<i
FemanOO Henrique Cardoso, que lll.De& foi CODllll1ista mas que que o ~ tem que se preocupar com a legislaçio complesem.pte foi uma pessoa. preocu.pada com o social. Imaginar qoc. meatar, pa'qllC tudo é remetido 1 lei complemenla:r. Nio quero
cmundo os l:aços. o capital vai cuidar de mdo? Nio sei. Libem- deixá-lo só, Senador. se V. Ex• quiser instalar essa CPI no Senado
lismo, sim. Abertuta, sim. Enxugar, sim. Nio-intervençlo do Esta~ agem, tem o meu apoio. Sinto-me inccmodado, pcKqlle nio ftca
do. sim. Escandalosa interVenção, que veio na época. de revoluçio, bem perante a opiDiio pública que V. Ex' esteja solilário nessa
no governo dos militues. Foi no sovemo doa mi1itates que se luta. Pelo valor de suas idéias. pelo seu oompottamento, V. EX
criou a maioria das estatais, acontecea:m os cdnd•Jm do nio pode travar essa batalba sozitlho. Se houve difiCUldades em
BNDES.Osescânda.losaconto:eiam.nogovemodosmilitares.
obter as assinaturas na Câmam. O mesmo oio aconteceu nesta
Terminar com. Isso? Nós: temos de ten:Dimr. Liquidar com Casa. Se a rcfom:sa coastitucioaal está oa Câmu:a. então que faça
isso'! Nós temos de liquidar. Mas desp'eotupar..se com o social e V. Ex• a avaliaçio. Eu pcmdelei a V. Ex', naquele momenr.o- tamentregarpara o laisscz f'aire? Pm:ce-me que é demais.
bém envolvido nesse clima-. que foi IWito CCIIDpr'eeDSivo ao aroSaí ~ssionado com o Plesidente Fcmiudo .Hemiquc lber a minha assinatura. V. Ex.. pas$3. a ser, no meu caso- e não
Cmdoso. Gostei da conversa que tive cxm Sua Excel!ucia. Adlei- digo <aDO Uder do PMDB -,o juiz da OOtlveaiêocia da ooastíttJi·
o preocupado com o problema da reolncia do Pim<nta da Veiga. çio itnediab dessa C'! no Seoado da Repoiblica. euquanta a Cicom a votação nossa da fiXaçac> dos juros em 12%. uma votação mara trata da ~fOl'ID& c:onstitucicaa.L Dessa maneira. V. Ex... não
aberta, sem consistência na discussio nem no debate. Inquietava-o sert voz WDc:a nessa luta. Dema opinião pública estalá i:m:aginando
a possibilidade de a fznç:io dos juros em 12% complic:l:r a situ4- que a maioria do~ tem :receio de o:mtituir essa comissão
ção nesta hora de aise que DÓS estunos viveodo. abalando a COD· parlamentar de inqu&ito e não quer apaohar os coauptores. Neste
fiabilidade no reaL Senti em Sua Exc:elência um homem *ia com aparte. eu~ que sou um velho admirador de sua luta. declaro que V.
essas pn:ocupações. '
Ex.. passa a ser o jriz. em =lação .ao meu vtto., da cotlVeniêucia ele
Concotdei. Colhi 40 assinalutiS lqlli
5eJllldo. Nio OOtl· iaslllmnos imedia_,. essa C'! no Seoado, pora não a)I3pa·
segui mais porque oão pedi. Na Clmam foi r:Úais difícil. Já havia- Jhara refomtana. CãmaD. cm face das dificuldade$ que V. Ex.. diz
mos obtido 130, quando o PSDB entrcu. com um oficio ao ter enc::ontrado lá. Muito obrigado.
P=ideote José Samey ..u..ndo as assinalmu. Pttx:um os UdeO SR. PEDRO SIMON - F"JCO emociomdo can o apute
resdo PSDB, do PMDB e do l'fL e disoe que cu tiDbadu>s saldas. de V.Ex".
Eu poderia ir i. ID"bun& do Seoado dàler que nio coasegui as us~
O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Dutm)- Seoador Penatmas,logo commicando i. opiniio pública e à NIÇio que J!io • droSimoo. illfODIIOa V.&.•que seu tempo já cstácsgocadoeque
vai acontecer a CPI dos ~porque uio ooosegui ·:Is iassi- há cutros OJaCicR:s insaitos. Poço. por ge:otileza. que enc:em: o seu
naturas, ou eu poderia CODCO!tlarem. fazer um eutmcfimento.
pmramciameDto.
Criou-se o seguinte c:limoo poderia pueoer que o Pedto SiO SR. PEDRO SIMON- P<ço desculpas a V. &.•, Sellll·
m011 crlaN a CPI dos ~leitos- que nio 6 dos etJI!""ÍieÜt>S, 6
doo: Iacler Bubolbo. que 6 """ Llcler. Mas. como disoe mrito bem,
dos oorruptmes - no sentido de pre)ldi<:ar o Govemo, quedo a 111ÍStU:I:ci os ~e quero apenas CXJDCiuir.
bom<.adan:formadaComtituiçio.
O .sR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- V. Ex• tem
Concordo 9ID famr o entendjmerto Colhemos as ISSina1u- mais cinco miDutos.
IaS. entn:gamos ao Presidente Samey, e eu usumo a n:spomabiliO SR. PEDRO SIMON - Fico emocionado c:om o aparte

oo

dadc de_g.iriii.tir qut fica:.i ~~ ~ ll6;_~ as
lid=Dças. em OOiljJmo com o Gcwemo, digam que 6 bola de
a.l:Jri& Mas n3o entregar as assioatu:Iu 6 o mesmo que dizer' que es<amos fugindo de criar a CPL Se odwn que iaslalá-la ogoa aia
problema, eu digo que nio quero criar problema pom o Govemo.
Bemoumal.oPresidentedaRepoiblicadwDa...,F'emmdof!oari.
que Cardoso; a ~ 6 dele e quem nio pode ajudar pelos
menos não deve atnpalfnlr..
Os Udetes do PMDB. do PSDB e do PFL na Cimaa aceitaxam colher as assinaturas. E. quando isso acoo.tccer, voltarei 1
llibuna e entregarei. pewwimc:nte. na mio do P:te:ridc:nle Samey o
rtqaerlmento, pedindo como autor c:p.te fiqoe agua:Edmdo um momento (lp0!1lmo que·as lidennç:u delineuio cpW sed..
OSr.Jadc:rBarbalho- V.&.•mepemri!eumaparte?
O SR. PEDRO SIMON - CoacedÕ o .apate. com maior'
prazer. a V. Ex*.
O Sr. Jader Barbalho - Seoadoc Pedto Simoo. o Wsc:uno
de V. &.• 6 não s6 importallle mas 1.1111b6m, eu diria.eaciclopédico. V. Ex.. ttzta de tantos lemaS ao JDe$UlO ~.todos eles Dllito
te levantes, e cria um clima de :msicdade. poa]UC a cada instaur:e
tem-se o ~ de interVir num dos. temas tmtados poc V. Ex...
Lamento profundamcmfe que a CPI do Orçamemo tenha x atido
somente aos ~tares. porque tinha a obrig;lçio de tratar dos

deV.~.-~~~~-~~-~o.Querosecsinc:eroe

dizor. do limdo do oonçio, que Dio ~ p<ll--pa.ie âeiilii~ém e
em qualquer ma:belliO. a pn-ocnpaçio em Dio apunr. Quem ser
moiro siDcero. Não seuli! Se seotisse. diria.
A posiçio do próprio PSDB ua Câmara ~denc:;a que os
Deputados esdo angustiados coma refcrma, <liztado inclusive
que se aimá um clima- e talvez tenlwn mzlo -, porque as mmclleJes vio querer foc:alizar a CPL Foi o que aoootoccU anteriormente: as manchetes foram para a <PI do OlçameuJo e
esqoccemm a Rcvisio. Embcn, neste caso. se dependesse de mim.
a Revído sexia procedida. agoo.
O momeo.fD da Revisão seria este,. não aquele em que dois
terços dos Scrsadcft:s estavam teymingncJo o .tniildato,. e a tctalidade das Deputados buscavam um uovo penado pora legislar, Dio
em uma C"Ampenh• coojmla do Executivo e do Legislativo. ARevisio dcvetia SCI' agom. Votei eonua, porque a Comtituiçio reza
que deveJíaJnos reviSar uoósa Catta Maio< depois de cinco anos.
Ela Dio explicira que seja oo dia 5 de OIJlUixo; pott.mta, poderia

ser em 15 de mmço.
Defendi que deveóamos fazer a Revisão .agon.. mas a grmde chance que tí.nhamos foi jogada fora. Acmlitc> que agcxa as
pcssou estio com medo de~ a uma nova tentativa revisiooal c::oocomitantem~ com outra CPI.
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Sob o dndo "Proposta elitisra", o jomal Zero Hora, de 5 de
março oonente, assim se prommci:a-sobre iniciativa do Ministério
da lodústria. do Comércio-,e do Turismo:

der. para analisannosjuntos essa questio.
_
_
Só para temrinar. Sr.l'lesidente, gostaria de di= que volta''Pa=e mesmo inesgotável a .,_cidade dOs bu·
rei a esiã'tribuna, em óüti2-oportunidade, para. tzatar de um assunto
""""""' da admiiristiaçio plb6ca bmsileila para ger.uque V. Ex• levantou., quando perguntou sobre a CEL Referiu-se
absurdos. O mais recente vem do Ministério da Indústria
aos desencontros. que são muitos, porque, na verdade, faz..se a
e Comércio, que estuda uma proposta para que os proapuração. mas nã6 se julga. não se analisa e Dão se cooclui. Quanprielários de vela!los antigos paguem mais impostos do
do isso acontece e., de forma iu6dita, a Justiça coodeoa., nós anisque os da:lo; de canos novos, com o argumento de que
tiamos. como foi o caso do Senador Humberto Lucena..
tal m<dida estimulari a renovaçio da frota naciooal
Essa é uma daquelas quesllle$ que defendo, meu querido LíOra. s6 tem cano velho quem Dio pode comprar um
der. Mudarl:mos o Coogresso se o Plesidcnte Jos6 Samcy aceitar
novo- e seria uma iDjustiça cobrar mais exatameote danossa proposta de fazer. mensalmente. uma reaniio a pcxtas fccbaqueles que possuem menos ream;os.. A obrigação do go-das para tratarmos de assuntos administrativos. pma debatermos.
- vemo é f15Cali.zar devidamente os veíados para impedir
discur.imJoo;, levantaunos as questões. Ao invés de falarmos I105
que trafeguem fora de c:oodições. e não inventar fórmuCOITedores., vamos debater.
las elitistas para excluir os cidadios menos abastados. O
O Senador Samey, nosso l'lesidente, está promovendo açõauta dessa idéia já faz jus ii iDdicação pam o Oscar da
es altamente positivas. Se continuarmos cami1dumdo nesse semijn$MJSI'"bi1jdade"
do. muito bem!
ConVCilhamos.
o autor da matéria está. coberto de razão.
Creio que poderemos ter. dentro da Justiça. uma câmaia pofitica. onde o julgamento de Deplrados. Senadores, !'!efeitos, Ve· Não é possível, ........... imaginar que tal idéia tenha me=ido
readores. tenha uma ttamitação especiaL Dessa foana. podeRJOOS acolhimento_ pela Ministra. mja inteligêacia todos conhecemos e
evitar certos 1'j.Jlgamentos". como o do Sr. Alc:eni Guem:. que teve respeitamos. Num proc:esso de busca de soluções novas par.1 noa sua imagem demolida e. depois, verifiCOU-se que nada se provara vos e velhos problemas, ~e os americaDos deoominam ''brain
coooa ele: rambém o Deputado por Minas Gerais, Sr. lbalhim siOml". é naiUial que brotem sugestões de tal naiUteZa. uma vez
Abi-Ackel, teVe a sua imagem igualmente ~ida e depois fiCOU que é da esséncia mesma de tal processo o afastamemo de qual·
provado que toda a movimet~'aç§o CODira ele estava ligada à inves- quc:r: censura prévia. a f:am de que as idêras poSsam fluir sem· qualquer fator inibilório.
.
tigação de uma certa empresa.
Isso explicaria, evidente:rnente, o que se pssou e aquilo que
Agora. às vezes há allpabilidade e Dão acontece nada. Esse
fof tomado como ''p'oposta" não passaria de idéia aven~ para
joiO-do uigo é que não se :separa.
Se cooseguinncs uma fórmula através da qual possamos aDálise. tendo sido afastada por absurda ou inoportuna. E assim
criar o nosso rito de julgamento de políticos com. a IDpidez neces-- · que vemos o epis(xiio, do qual não se deverá esperar novos desdosária. estaremos- üitidando a política neste Brasil. Essa é a prq)osta buupcntos.
Do qualquer f""""' é importante roc:onh=r e aplaudir o
pela qual tenho paixão, e pela quil me dedico de corpo e alma.
Quando Café Fübo pediu a reintegraçio no Clll80. ~na. ga- jomal Zero Hora pela atimde atenta diante dos acontecim<Xllos,
veta até que o Presidente Juscelino assumia; depois. disseram que evi~. deste modo, que idéias mal cooc:ebidas venham a se cona questão estava Stipetada, pois o tempo já havia passado e o presi- cn:tiz:ar em realidades absmdas.
Muito oóripdo, Sr. Pn:sidente.
dente era ounp. Em -relação ao Senador Humbetto Lucena. fm:ram
tudo a toque de caixa e nos obrigaram ao ve.ume de um PresidenDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE·
te do Senado. que estava pra!icamente cassado. dar posse ao PresiDROSIMON:
dente da Repúblk:a. o Senhor Femando Henrique Cmloso.
Temos~ obrigação~ CllC'ODDruma f6mm.la de esclarecer
os processos. E políticofE eleitoral? Refere-se a uln cidadlo de-ten[OI' de um mandato eletivo'1 Então. haverá uma trainitação especial. amplo direito de defesa e jDJ,gamento com a npidez
necessária.
'
OSDEZMESESDEATUAÇÃODACEI
(Fev.,.;,o a Dezembro de 1994)
. O SR. PRESIDENTE (1Õsé EduanlO llutm)- Senadcx- Pedro Símon. voho a informá-lo de que o tempo de V. Ex.. est6 esgoJWoiiesde,..acriaçio
tado bá dez minutos e há outros oradcRs inscritos.
O SR. PEDRO SIMON- Peço desallpas a V. Ex". Sr.l'lesidente. já vou encenar. apenas rilaiS um minuto.
Os problemas pofiti<:o-institucionais oeotridos em 1992 e
Foi muito feliz a oporruWdadc. Esrava ao lado do Presiden- 1993, em rilmo vertiginoso,IJliii'CUaDl profimdameote a n.açicl brate no momento em que Sua Excelência anunciava o aumento do
sileira, a cot:DeÇU pelo que f.cou ooobecido como a ''CPI do PC'~
salário m.íriúno para RS 100.00. Aconteoe;,u que cu estaVa indO Tratou-$C, na verdade, de uma Comissio ParlaJ:neUar Mista de Inpara a audiência. quando o ~idente Fema.ndo Henrique me cha- quérito, ÍllStaUI3da no Coosr=o Naciooal em primeiro de junho
mou para fazer um anúncio com ele. Quando saímos, perguntei- de 1992. para apurar denúncias de que- o ex-tesoorei:ro de ~
lhe o que eu diria para o peSsoal que estava ali. Ele me disse para nha do ex-Presidente Femando CoUcr de Meio, Paulo César Fafalar o que quisesse. Entlo; falei que af~ ter convenciOO o rias. o "PC'', iDI:e:rmediava interesses de particulares junto ao
~Sidente a aumentar o salário para R$100,00. Mas quero dizer
Govemo Federal, ~se de sua intimidade com então Presique não é verdade; quando li cheguei. Sua Excelência ji havia to- deme e agindo em nome dele. mcdianle-extcnlo e recebimento de
mado a decisão.
propinas. A dem!ocia que levou à CPI partiu de Pedro Collor de
Um outro assunto me traz 1 triblna na manhã dCDoje. Sr. Melo. irmão do Pmsidenle.
Presidente:
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Com base nos resultados da "CPI do PC'. concluída em 26
Outra impcrtante descoberta da CP! do Orçamento foi a
de agosto, o ~sidente da Associação Bmsileira de Imprensa. Bar- cooexaçio entre os fatos que examiDou e os que for.un apurados
bosa Lima Sobrinho. e o Presidente da Ordem dos Advogados do na. O'I que culminou com o aftutamento do Cx-Presi.dent.e Collor.
Brasil Marcelo L&venete Machado. te}X"'H'"'Pnclo a sociedade ci- Como assinalou o Deputado Roberto Magalhães. relator da CPL
no seu re1at6rio final, ''Do pooto de vista hisrórico, o trabalbo desvil~- oferecomm à CômaD dos Depulado<. em 30 de setembro. representação CODtra o Presidente Colior por crime de ta Comissio Parlamentar Mista de Inquérito tS cooseqüência naturespousabilidade. que c:uJmiDou com c seu impedimeDto tempod- ml do processo político cootra o ex-Presidente da República.
depois da iD.vestigaçio sobre os atas de ccmupção no âmbito do
rio.
Depois de um tumultuado peáoclo de """'" de tt& ~. Poder Ex.ea~tivo. QuiDdo um Eslado se encontra infeclonado. é
em que se manteve uma expttssi.va participação pop~lar. o Presi- dific:il que essa iDfecçio se limite a um só de seus poderes".
· Sabia o que dizia o Deputado Roberto Magalhães. O ...,.
dente Colior rewnciru. durante a sessio de
julgamento pelo
Senado Federal. no di& 29 de de2embro de 1992. wma tentativa quema" de desvio de mali'SOS para o grupo que havia tomado CODde escapar ao impeac:hm<Dt. quando pm:cbeu que era iDevitiveL ta da Comissio de Orçamento começava. Da verdade. no
A sessão de julgamento prosseguiu. DO eniJDO e o CX·~sideme lleportamel2lo de Orçamento da Uniio. do qual José Carlos Alves
dos Santos. nio por acaso, havia sido DireiOr'. 1056 Carlos tinha
teve seu5 direitos cassados por oito mos. coofmnado pc~ ~
mo Tribunal Federal
sido IIDies o baço din:ito do Oepltado Joio Alves"" Comissão de
Assumiu o Govemo õ vico-Piesidente Itamar Fanc:o.. um Orçamcnto.Ioio Alves era o Rclalor da Comissão e foi O cabeça
homem probo e que exatam.ente por esse motivo havia sido convi- do sistema de conupçio montado.
O trabalho do "esquema" do Orçamento começava, portandado por Collor de Melo pam compo< sua chapa nas eleições: o
ex-l're$idente ptecisava da credibilidade q~e Itamar Franco podia to. na elobonçio do Projeto de Lei Otçamettária. no Departamenlbe oferecer. O novo ~Dle proc::urou imprimir um ritmo aus-- to de Orçamento do Mitilit&io do Phmejamcnto. ainda dentto do
tero à c:onduçio de seu govemo. na 'teo.taúva de tDDi:tüiliDr a NaExecutivo. portaD.IO. Ali mesmo emm incláidas as verbas de inte~ da quadrilha. O que não pudesse ser inserido dessa forma.
ção tr.wmatizada.
A u.nqfiilidade almejada <knou pouco. Cerca de um ano en. colocado poslcriormeo.te oo Orçamento. em sua fase de exame
após a posse de Itamar Franco. durante a investigaçio do assassi- o oltençio. pela Cc:missão de Orça:mcato do Coogrosso Nacional.
Fmalmeute. depois da oprovação desse verdadeiro ""'W de
nato de Ana E!i7abeth Lofrano Alves dos ~- o principal=pcito. seu marido. J0$6 Carlos~ dos Santos. ex-ftmciooirio do delito, depcmjnedo 1Lci <hçamentária", exa im.prcsciDdível a partiSenado Federal. que dirisia o Departamento de Orçamento da ci:paçio de membros do Poder Executivo., 001pantes de postos priUnião a c:oo.vite do ex-Presidente Collor. fez dem'incias que gera- vilegiados. pua a liberação dos =ssos já previstos. Fechava-se.
ram outro grave escândalo político.
-assim, o ciclo, cm que era imptescindível a conexão enne LegislaJosé Carlos revelou llmpmlsa. a existência de atividade de tivo e Executivo pam o bom funciCI!D3l:IICilto do crime orgari.izado
vários parlamentares. membros do Govemo e ~ de · cootra a administr.lçio pública.
e_..as voltados pua a apropdaçio de J:OCUISOS do Orçamento
. Foi essa inter-relação criminal. que sistematic.amenle levava
da União. Essas demincias resulw'Am na instalaçio de uma uova o PÓder Legislativo a :manipular as atividades fmanceiras do Poder
Comissão Parlamemo Mista de Inquérito oo Coogresso" Naciooal Executivo. que aoaborun motivando o Presidente Itamar Ft3Dco.
Em 20 de cutubro de 1993. o Coosi=o começava a se iDvestigar. aiDda np cala dos acootecimentos da CPI do Orçamento e sob fornum processo que. novamente. galvmizaria as ateDçôes de uma te pressão do .Movimeuo pela Ética "" Política (OAB. IAB.
CNBB. cur. PNBE). a criar a Comissio Especial de InvestigaçõNação.atôoita.
· A <l'I do.O!çomeulo. <0100 fioou coahocida. tt:rlllinal o es - CEL coastitulda IIDi<:amente per IOpl<S<tltaDtes da sociedade
seus trabolhos em 21 de jaDeiro de 1994. depois de um mmoroso civil. sem &Jus pua o Estado. inaugunmdo no Bt>Sil a primeiia
processo..propoodo a cassaçio de demito porfmleoram;.deuae os eaperiêDcia 110 gôDem. cu seja. <> COD!role sociol e. porta!liO. exterqua;s alguns uomes de graude des~aqJe "" vida pollli<:a naciooal no da c:oaupçio. em, coottaposiçio ao "COillrole corpomtivo" (inDesses. quatto .einmCianm pua escapor il cassação. oito fcam tcmo) até eolio vigente e iDeficieme.
A Comissio Especial- CEI- foi instituída pelo Deaeto D0
absolvidos e seis fomm efetivamcnte cassados. Dentre os absolvidos que se caudidatanm nas eleições de tt& de oombro de 1994. 1.001. em 6 de de2embro de 1993. O P=idente da República con·
apenas um foi reeleito. Por outro lado, DO dcsdobnmento desse vidou pua imegtá-la por iDdicação do Movimento pela Ética na
proc.esso. a Justiça ~ seqüestrar os beos de algum dos Política e outros segmentos da sociedade civil. Cândido Mendes
implicados.
de AhtZida. Domiel Quintela Bnudão. Emcnon Kapaz. Minislro
A CP! do Orçamento •J?UlOO• durante oo seus trabolhos. que Evmdro Gueiros Leite. G<Derall'mDcisco Batista TOO"CS de Melo.
dutar.m1 ti€s meses. a exist!ocia de duas fomus búicu de irregu- Mmistro Miguel Jeroaymo Femmtc e Modesto Caivalhosa. !'=ilaridades. Na primeira, que oontava com ampla ptttieipaçM de dia a Comissiio desde a sua aiaçio, ua qualidade de membro
e_..as de cousnução civil. um gmpo de parlameow.s se asse- nato, O emlo MiDistro-C11efe da Secretaria da Admjnjsiração FenhC<OOU dos postos-d!ave da Cc:missão Mista de PiaDos. Oo;a- dezol. Romildo Cmhim.
Cabe. aqui. destacar o gesto de cotagem do Presidente Itamemos PúblicO< e FJSCAiinçJo do Coosresso Naciooal pua
lnDSfOI'Dlá--la em importaDle wwpcuente de um "csquel'lt" para mar Frmco ao criar essa Comissão. Convidando coohecidos io.tegmaleS da sociedade civil que sempm se destacaram em suas lutas.
lesar os cofres públicos.
No oulro tipo de irregularidade. subvenções eram destina- para vir a integrá-Ia. criou uma instância civil e não-govemamcndas, pela Comissio de Orça:mcato a "entidade de as:sist&ci• so- tal. complc:tamcntc independente e com amplos poderes pua se
cial"" dirigidas por porlameUa= ou per 'pessoas dire<amenle dedicar Adil!cil tarefa de ajudar a sanear a Administtação Pública
ligadas a eles. Esses :mansos do OrçameDf:o mnca enm utiliza- Federal.
dos nas finalidades provistas em lei. setVindo apeuas para eugoolar
Em dez meses de 1\mcionameoto (feven:iro a dezembro de
as contas bancárias dos próprios parlamen«ams e dos que cs auxi- 1994). foi reunido um precioso acervo attavés de amostragem recolhidas em diversos mini.st&ios e autaiqUias, que demonstraram a
liavam nas operações fr.wdu.lentas.
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A portlr das atribuiçlles -belocidu ao Doemo quo a

criou, a Comiloio Espodal optDU per 111111Di>olbo om cmutes. A primoil1 delu 10 referial apunçlo do &101 CXliiCl'Oioo oom
as r :onfriu providr8Dciu pmitivu e do ~ dql: p:e-julzoo cauaadoo ao Edtio. A IOJIII!Ida docoaia da primoil1. do
aprendizado que o. falos p1denm trat.er. Trltava-SD de ~
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início. Foram verificados a~scimos alcançando proporções superiores a 300% do valoc inicial. em termos reais.

Nunca houve qualquer cuidado na elaboração dos "planos
de trabalho" (parte integr.mte e essencial do COD,vêoio) e. por via
de conseqüência. a.sua aprovação pel~ .Ministérios, vem ooonendo sem a efetiva avaliação técnica. Ademais, alterações nos "pianos de trabalho", pleiteadas pelos Estados e Municípios. são
llODII3!mente awodidas pelos Ministbios. sem qualquer dificuldade. implicando sempre em ampliação do pruo da execução da
"obra" oo "serviços:'.. com acréscimos vultosos de RaiiSOS fmanceiros.
-----

Por outro lado. a contratação de sen'iços de. terceiros,
atualmente muito em.Yoga: DO Serviço. Público Fede~ eJG:<:edeu os
limites do DZOáveJ. passando as empresas de consultaria privada a
exercacm funções .típicas da administração. No ámbito ~ Departamento Nacional de, Esttad.as: de Rodagem. por exemplo, abrange
desde o ''planc:janxnto" até a "fwcaliz.açáo" de obras e. serviços.
Em todas as etapas das·atividades do DNER do cnntratadas empresas de consultorut, constituídas por "técnicos". das próprias em-

preiteiraS c:oli1ratantcs. • .

.
Esse gravíssimo fenômeno cieJ "terceirização" ac:u:reta sim-

plesmente a oontratação pelo pr6pri:>- Estado do$lobis&as..que operaciooa.lizam cllietam.cnte seus inte~. fomrulando os preços.
coutralos, licenças, dotações, empouhos. vinadações de vetbas e
suas hbetaÇÕCS. adimtamenras. pagamentos fora de ordem e toda a
série de crimes conna admUüstraçio pública.
Como resultado da entrega ls rnposaS da guanla do. galinheiro, verificou-se que há divergências de ·PteÇOS DOS contt:atos
assinados com diferentes empreitaras para a execução do mCS:.

mo tipo de obra otr serviços sob idênticas condições. Essas divergências variam. cm."alguils casos ex-ã~êcS. en!!:e.52% e 2-"'73%
em teunos reais. .
.
·O mais iDacrcditáyel é que há diferenças entre preços cobrados por uma mesma .cmpreiteiia em diferentes contraros em vigor
para a execução da mesma obra ou sen>iço em idênticas condições. Essas difeteDÇ3S variavam. em·casos examinados. entte 31% e
!.172%, cm r.rmcs reais.
..
· ~
,..Não páia ai ·a cpiiUpÇio.si~mica encontrnda no DNER:
DU planilhas de !pediçio. q.~e sexvem de base pata es pagamentos
feitos poJo Departamomo Nacioual de Estradas de ·Rodagem <!as
obras e ~ executados. não CODSiam o subtiecbO de rodovia
onde fonm executados os serviços do mês em referência. o·que
faz com que esse"cOntrole fique exclusivamente sob a respmsabilidade da Residência Rodoviária onde se encontra a obm. Também
as plauilhas não são enviadas aos Distristos Rodoviários C. por via
de cooscqüência. os écgios centtais de ''controle do Depaitamenlb
Nacioual do Esaadas &: Rodagem ·:'fi""-lli' sem as infoanações
para. o acompanhamento rJSico da obri. :para fins de pagamento. o

que cusejll que um $C1Viço seja faturado mais de uma vez ou que
seja faturado sem ler sido realiazado. ·
Contratos são mwvados com base em "meros aros administrativos". como COilStatado DO Deputamento Nacional de Estiadas
de Rodagem. contrariando os limites ~istos na rigorosa legislação em vigor.
Para permitir que esse crime organiz2do contra a a.dmiDsttação pública se inf'dtte sistematicamente. o Congresso Naciooal.
por sua vez. ao acatar emendas dos parlameotares. insere DO Orçamento Geral da União projcros e atiVi.dades nio previstos c. ainda.
créditos com a indicaçlo de autofavorecirileo.to. Resultam. daí
ccasisnaçõe$ de ctéditos para custear obtas estranhas ao planejamento global do Govemo FederaL inclusive com a inserçlo de
projeros atlpioos em Ministmos divenos. Essa pcltica -~
rido para que mais de UD:t Minis~rio bbere reairsos pu:a. a mesma
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obra. induzindo o T csouro Naciooal a dispender valores" em duplicidade ou. às Veu$. até triplicamentc.
Diante dessas in'eguJaridades a CEI tomcu as providências
cabíveis. solicitando às autoridades competellleS a abertuia de inquéritos por.o apUI3l" ..._.,.bilidades de funciaoários póblicos,
auditcri> pan1 aplll3Çi0 dos lllOIJialltes pogoo indevidau=te, ações pertinentes contra as e~ envolvidas. que vio desde arescisio de CODttato até a declaração de idooeidade da emp!CSI. - o
que a impede de c:ontmtarcoma Uoiioporcinco mos-, passando
pelo ingresso emjuizo-jma res.wcimenlo dos prejuízos causados.
Além disso, a Cclrii.ssio Especial tomou muitas outras providéncias diante de situações eocootradas, como. por exemplo, a
apumção do in-egularidades em boDCOS oficiais. aliDU!ação do conb:atos e a suspeosio de convéuios c:om Estados: e Mmicípios. bem.
como de cootratos a serem f:a:mados em casos de suspeita nos processos licita16rios. MuiiOs desses caaos sio dcconetotes das fraudes apontadas pela CP! do Orçameato, rojo mst=mento foi feito,
atiavés dos sob-ft:lat6r:ios.
A nsistêacla·corporatiYa

Aqui cabe~ a monoJitjça resistência corpomtiva que
a CEI sofreu ao promover suas. averiguações. Desde Ministros. até
lliret<iiS do Banco CeUml, Baaco do B...U. Caixa Ec:onamU:a,
Diretores e~ de Minislérios e Auwquias, usaram de todas as formas possíveis para prntelar. escamotear, falsear e negar
infomiações à CEI. Fl<XlU ademais bem cloro que os inquérilos administtativos nos órgãos fcdmti:s sio ioconc:lusivos e absolutPrlos,

jamais alcançando as pessoas e~ privadas envolvidas.
No caso de inqumtos administmtivos ~m irroamivel·
meDte denunciadores de graves·~ a;;; altos dirigentes dos
órgãos po!blicos ''il>::orpora<lo" .se dirigiam il CEI pan1 "domonst."3..'' que os inquérit..os. b:.v'.:m ..,UL... ......m•.nA.-- per petist:s xiitas,
~ tais inqumtos e resultado do ''demmcismo" que se infdtroo
no ..,..;ço po!blico. Em c:ooaecp1êDcia. os dirigomes dos órgãos declaravam sempre estarem "refazendo" os processos. attavés de
pessoas "politicmnemc iseiJlas e mcnlmente ICSpODSáveis''.
Çaso típi<:o que viu a CEL do '"""""'•losa cobeltura cotp<>-

mtiva do fr:wc!es <Xllllm os c:oli'es públicos foi a da dm:tcri> da
CEF, que dimJic dos Wijlibtimos toOilmeme irregulares e aem garantias a políticos no valor de 270 miibões, em Hqnirlaçio, ~im
plesmenlc DCgaiam ~ WslêDcia .de tais débitos, embc:ra evideutes
e ocmtaines de audiloóas independentes e proc::esso de inquérito
caochJsivo.

Medidas PreoeotiVas

No campo das medidas J?='CIItivas. a Comissio Especial:
- ddemUnou que =vicie= póblioos teSpODSáveis por
á=s fmanc:oims, do_JicilaçCes. oon!'"'açio, ~ bancários e bens c valc::es píblicos fossem obrigados a pmsentear à comissão, quando solicitado, IC!ação poanenotizada de seus bens
patrimoniais;

-

- elaborou um Código do Etica Profissioual do SC<Vidor Pllblico, instiiUldo por meio do Decmo do Presidente Itamar Fr.mcc,
que já se eocooba em pleno vigor. O atual Secretário da Admi-oistnçio Faloral. (Governo FliC), inaplicavd""""" determinou a dcsativaçio do programa e a cstinçio das Comissões de

É6cas que já ba'OÚUD sido implauladas cm inúmeros Miolstérios;

-sugeriu o apolfeiçoomen"' do sistema de Controle Inr.mo
do Poder Executivo;

- apolfeiçoal o sistaDa de Ac!miDimoçio de Pessoal do Pod« Executivo. com o :recadastrament completo de todos os servidores póblicos fedenis, que jl troaxo reaultadQs ""'"""tos jl a
portir do janeiro do 1995:
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- sugeriu a realização de auditoria nos Cadastros gerais de
contribuintes e de Pessoa da Secretaria da Receita Federal. com a

. fmalidade de detectar e cancelar ~gistros fçWdu!eniDS;
-propôs projeto de lei pac1 permitir a demiss4o do cargo ou
de função pública daqueles que tenham sido condenados por crimes contra a administração pública oo de oulia nam~za. o que
pela legislação vigente é praticamente impossível;
- elaborou projeto de Lei que dá ao TnDunal de Coutas da
União poderes para a quebra de sigilo bancário de servidores pú·
blicos sob investigação;
- criou Grupo de Trabalho, com integr.mtes de diveiSOS órgãos p6blicos. pam examinar a regularidade das remessas de divisas para o exterior. com o ftm de identificar procedimeatos ilícitos
c a origem dos mcuiSOS uelas utilizados, bem cano para a~
tar sugestões para o aperfeiçoamento do Regime Cambial Brasileiro: a imponância de tais medidas deve-se ao fato de que. através
da conta do CC5 do Banco Central nos últimos dois anos bouve
~messas'lavagem de 11 bilhões de dólares; ..
- propôs o ruxame da legislação vigede
convênios
para a tmnsferência de recursos pela Uoiio Fedc:ral dos Esaados e
Municípios. !V'(pd;nnente quanto aos: meanismos de oonlrolc de
sua aplicação e aperfeiçoamento e intensificação da fisca1inçio de
obras c serviços cootraíados pelo Poder Público;
- minutoo docreto pua inabilitar. para o rccebimenlo de recursos da Uoiio, entidades privadas ou públicâs (aqui iDcluídos
Estados e Municípios) imdimplen1.. poranw a Admi!llstmçiio Pública Federal; e
.
- propôs o rcexame do Sisrema de Cusros Rodoviários do
Depaitamoulo Naciooal de Estradas do Rodagem. bom como da
metodologia de cálculo do item "BotUlicaç3o e Despesas lndirotas" e da sua utilizaçãp oa composição de preços Ci:D. licitações.

som

Coadusõcs da CEI sobre o sistema de corrupção

.~

A cotiUpÇio e a o:ga•izaçi<> do Estado sio inimigas viscerais. Quanto mais organizada a miquim estatal. mais dificil se torna a conupção. Isso ficcu claramente demonstrado nos fatos
recentes h~ no BtaSil. Somente a falta de eontmle ou oontroJes- frouxos é que eosejaiam tmtas fraUdes e o tremendo assalto
ptaticado conlr.l Õs cofres plblicos. E. ironica:mciU. o que pcmtitiu afastamento do ex-Presidente Cóllor. bem como a çomprovação da participação de parJ.amertares nas inegularidades
descobertas àlr.mw a CP! do Otçamontc, foi uma medida organizadota tomada oxatamonw pelo pcóprio a-Prosidome,logo DO illlcio de seu govemo: Foi ele o criador da exigéDcia de que todos os
cheques emitidos passazam a ser nominativos.. Foijrrdi!J'IC'Ne isso
que petmitiu o mstreamenlO de depósitos Umgulares nas contas
bancárias dos envolvidos.
Assim, é pieciso ettender que a mcxJenrinção do Estado
tem. como pré-rcquisífD jndjspensivel a organizaçio do Estado.
Melhor dizendo, de nada adimtar.i J!1<XIeminr práticas. sem que se
organize v~iranlente a máquina administtativa. A -~ ~
modomizar pode ser utilizada pam que !!&da soja cxganizado.
como um engodo que serve apenas pam. mamer estrulllras çmrompidas, a exemplo do que fez Collorde Melei. com uma preteDSa reforma admi.oistrativa que objetivava levar o Estado bmsileiro à
modernidade. O resultado foi tenivel e aiDda boje se tiabalha em
busca do t<0!11cnameoto da Admi!llstmçio Púbüca FederaL
A conupção, como apl'eociemos cem ~ fatos recentes deste-

País. funcíooa de maneira sistêmica e autôooma e em níveis os
mais sofisticados. Não é por outra razio que a organizaçiio e a real
modomização da ati.vidado estatal são tão importantes. So.OO..
elas podem ~bater cientificameote a coaupção..

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que tanto a feitura
de orçamenros públicos. quanto sua execução pm:isam estar extremamente visíveís para a população. Para isso, é preciso que os Governos estendam a prestação de cootas à população como um
dever e a simpliflC3Çio da linguagem orçamentária como uma necessklade. Os mecanismoS de cootrole socíal. que vio se tomando
mais efetivos à medida que o acesso à informação aumenta. depumm p:rocedimenlOS e cristalizam uma conduta adminístr3tiva mais
ética.
Não poderia deixar de, falando em DJCC3°ismos: de controle
social. mencionar a importância do papel da imprensa. Nos faros
recentes do Brasil. a Imprensa foi fundamental. As duas Comissões Parlamentares de Inquérito tivctam como poato de partida demíDcias feitas por meio da lm~nsa. Mais do que isso, a imprensa
foi o olhar vigilante da Nação sobR: as CPI durante todo o tempo
que elas duraram e também da CEI desde sua criação até a sua
in9p6cávcl e abrupta cdinção já aa primeira semana de go.
vemo
Os trabalhos desenvolvidos pela CEI se, de um lado, sofreram farte reaçã.o capomtiva oa administ.ração fedetal tiveram. por
outro. insu~ilado preàígio intemacioaal por se lr.ltar de uma
agência governamental dirigida por -representante da sociedade ci-

me.

vil
Essa estmtuta única (governo-sociedade civil) é, com efeito, comiderada a única viável no combate à corrupção, ao truer o
coottole social em ccntraposição ao corpontivismo que impede

qualquer estratégia permanente contia o fenômeno.
Reflexões ~bre a es:periência vivida na CEI
No uaro do fenômeno, deve ser utilizado o termo "conupção" e não "improbidade", evitancfo..se quaisquer outros eufemis-

mos. pois nio se po:ie combatê-lo eftcaZmeate, se Dão se enfrenta,
sequer, a sua cie:nomDlação correra: conupção administmtiVa, nela
Cll1etldida a conupção política.
A COIIUpção administrativa cxmstitui um feoômeno pennanente estru.ttual e autônomr;). que nas suas multiplicidades e sofisticadas .formas, sobrevive DO organismo eSiaral mesmo quando os
govemos sio probos.
A ·conupçâo é portanto um fenômeno sistêmico que demanda o estabelecimento de _u~ política ampla e profunda. cuja formulação de curto. médio e loag.o ptamS deve ter a mesma
preferência e metodologia dedicadas a áteas sociais criticas, como
saúde. educação, habitaçãô e segumnça. Por ser sistêmica, demanda uma visão otgânica. e racional dos fenômenos. aa. medida em
que C311sa danos :l sociedade e ao Estado.
Não obstante. é tendência dos govemos evitarem o enfrentamento de tal fenômeuo, negando o quanto passivei a sua existência no seio da administração. px instinto de conservaçio do
prestígio da classe política e do próprio sistema democrático.
Em cooseq(iência, os govemos. mesmo aqueles de relevante
probidade. somente admitem e tomam providências administialivas quando suxgem oscândalos de magnitude.

Evitam. assim. o quanto PQ$$ivel f~ e executar uma
Política de govemo no combale ao fenômeno. na medida em que
oão desejam admitir, jtmto a cidadania. que em seus mandatos

t

possa a COIIUpçio adminisuativa existir ou vir a se manifestar. o
caso lipico do governo FHC, que embora dirigido por um
arauto da sociedade ant e sua importância histórica, imedia..
tamatte após • posse, simplosmmte cdiDguiu esse precioso
instrumento de c:ootrole sodal sobre a corrupção.
A propósito: o não estabelecimemo de uma Política permanente. consistente e eficaz de cootrole intemo, voltada ao combate
à conupção sistêmica é boje o principal obstáculo ao enfrenta.men-
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to no piaDo nacional e internacional e nas relaçõe$ bilaterais de co-

mércio e de fmanciamento.

•

Por se txatar a couupção de um sistema altamente sofiSticado. que oper.1 com dinâmica própria no Seii:) das admioistrações,
devem clrgovemos declar.u: sua disposição de c:ombalê-Io, apontando essas caractetísticas autónomas, e, assim. criando uma convicção. junlD a opinião pública. de que o fenômeno Dão é
episódico. factual ou necessariamenle decorreott; da improbidade
pessoal dos mandatários. Mais uma vc:z é o que não se vê DO

atual goveruo FHC.
A criação dessa mentalidade de aceitação do fenômeno
como sistêmico e autônomo junto A opinião puôlli:a-e 1 Cidadania,
visa. outrossim. possibilitar a fonna mais efetiva e combate, qual
seja. o controle social sobre os atos c contta.tos administrativos e

Como lembra o ilustte Controlador Geral do Equador o círculo das -~ de c:onsuução civil dos países fmanciadoms é
fedJado, sendo que as mesmas, coaêomitantemente, operam em
diversos países. fiDanc:eiros dos diversos contiriemes. Dai resulta
que quando ocon:e a oferta em algum país., de~ obras fmao.
dadas, o pequeno "clube" de empreircii:as verifica qual a que estaria dispooíveL Delemlinada, assim. previamente a futura
contraiante. "clube" concerta um substancial sobrevalor prévio.
para a pseudo- ~ permilindo à indicada que apreseme
um mínima :redução nesse mesmo sobrevalor. o que permite a adjudicaçiio da mesma. sempre com a conivência das autoridades locais.
Esse esquema balizado de exportaçio de conupção. se aplica não apenas dos empréstimos de país a país. mas também ãque·
Jes finmci•mentos ofemcidos por ag!ncias internacionais e de

suas conexões com o mundo político. Não obstaDte, o Presidente
FHC, ao extioguir a CEI Jogo na primeira semana de :seu go- a.ssistêocia t6cuica.
verno, sem oaY:ir qualquer segmento da sociedade civil, elimi..
Nestes últimos casos, além da tendência ao favorecimento
nou esse controle social, entrcp.ndo o precioso aceno de de determinadas empresas. os juros são cobrados indeprovas e condusões da CEI à •guarda• do mais acendrado pendentemea.te dos serviços pestados. e mesmo antes que ocorra
corporativismo encrustrado nos MinistérioS da Fazenda e da aparte efetivo de ·IeCUISOS financiados. A quebra do orgaoograma
Justiça, para Onde foram remetidas.
ou pm:ms de execução dos serviços pelo país recq:tor. leva. assim.
Com efeito, somcute o controle social, capacitado por a um exaurim.ento enoane de locais e a cobrança de juros e multas;
meios de particjpaçOO efetiva das comunidades interessadas na for- tean'SOS esses que,. ademais. sio desviados pelo sistema de conupmação e execução dos atos e contratos públicos, é que Pode tnzer çio. sem que nenhum beneficio social OCCiri2. A ganância por juum mecanismo efetivo de ccmbale à conupção.
ros exlorsivos de tais agências. substitutivamente a permanente
Além do controle social. as antoridades centrais e descen- fiscalização da aplicação social dos valores emprestados•..induz à
tralizadas. devem ser, na concepção e exec:Úção de uma politica comtpÇio dos agemes locais, além de igualmente ensejar sobreanti.comJpçio. profundamente criativas, cstabc:lec:endo, inclusive, ~ nas obms e senri.ços financiados. com evidente fortaleciprocedimentos administrativos que. também sistemicamentc, afas- IDClto do sistema de apropriação Jrlvada de mansos públicos.
Verifica-se assim que os países não apenas sofrem intematem a COIIUpÇão.
Ficoo nítido, que os métodos de controle de transparêa- meile os efeitos da corrupção. mas também produzem e so~m os
cla. CCICCado!es da conupção sislêmica. demandam o controle so- ' efeitos desse $tema de exportação de o:mupção.
cial.
...
Daí a no::essMb.Y. de c:riaç.ão de procedimentos não apenas
de cc.o.ttole intemo.. mas também ex temo da comJpção. este úhimo
Corrupção- Produto de expo~
Outro assunto de altíssima relevância. é o da .exportação de através de consultas petmaDCllfeS.. e nata.dos que permitam o estabelecimento de métodos efetivos de tr.mspar€ncia nessas tra:osaçõcorntpçã!). Verificou-se que os paí~s., exportam c:onupçio ao financiarem zecursos paza ootras nações. Nesses casos a concessão es inlemaci~ e na sua -efctiva aplicação. Aí. mais uma vez.
de eDlpreslimos é sempre vil>:ulada à CX>Illr.ilação de olns, servi- além da coia.bomção entre govemos e estes organismos iDtemacioço$ e produtos do-pais emprestador.~ que tafYmcu!açio leva nais. o conlmle social e a participo.ç:ão da cidadania são :indispena impossibilidade de COOCOII'Iincia aberta illlcmaciooal ou à parti- siveis. o qu~ ao Brasil, foi ftCCDtcmcotc àiminado pelo
cipação de concorrentes intemos. PemW.e. portanto, qoe um pe- govcmoFHC.
Vootade polllca e atrogégja
queno grupo de. empresas do país fmanciador adjudique os
Resulra; por isso tudo, que a voatade política é 1\mdameocontratos, com enonne aumento os seus v~ ICQis. Nesse processo vicioso. propinas e participações, sob diveaas !JIOd81KJades tal na iDslituiçiio de !!ltN"ÍSQY)$ de combate a COil'UpÇão sistêmisio ofetecidas aoS políticos e funcionários govema'""1ltais. Daí ca. que deve ser tntada pelos govemos em termos de ccmbate ao
decorre que o país fmanciado paga um sobrepreço muito grande, crime organizado. sem inibir-se ou temer que a opinião pública.
exaurindo oo $CUS pobres cofres públicos no m:sgate dos emprésti- ~tais medidas com esta ou aquela administração eleita.
E necessúia que essa política seja. executada, através de órmos assim vinculados. Ã.demais, tal processo de exanrimento dos
IeCUrsos nacionais exponeocia os valores da corrupção nas admi- gios desvinculados das pressões e influências portidárias oo goDisttaçõcs centtais Ou locais do país fmanciado. Das "coimas" pas- vmmmentais, e que, por isso. possam implememá-las: com imeira
indepeod&cia de m!lodos, diagD6stioos e ação. Essa era a c:aracsa-se a tratar com milhões de dólares.
Por outro lado. o desequilibrio da relação rosto beneficio terisfi<a fuudameotal da extinta CEL
Um orgurlsmo. de COll1role intemo e de colaboraÇão interdas obras. produtos e serviços para os Pais receptor, difJCUha o pagamento dos empréstimos fomecidos. colocando em mOia o pais nacional aa luta anticomJpçáo,IOria funções Dão de eotegedoria ou
devedor, em detrimento do país fmanciador, que, assim. sofre tam- de mero controle de ca:uas. mas sim encargos proprios dos serviços esl1>légicos e de inteligência, capazés de cap<ar os métodos
bém os efeitos perversos desse procedimento
De todo esse sistema de exportação de conupção veriftea-se que se instalam na administraçio pública e as mutações quC apreque os beneflciários são ·as eniplesiS priVadas CO!liialadas e os sentam, sempa: .no sentido de sua maior" sofistiCação. Não se vis-

agentes. govemamentais corrompidos para acertarem Preços em DÍ·
vel até três vezes maior que o praticado no mercado intemacional
de obias públicas.

lumbra essa preocupação 110 gofti'Do

FH~

como ocorreu oo

de seu aotecessor.
•
Essa estraJigia. ademais. deveria contar com a coojugaçio
das forças políticas e sociais., resultando sempre num consenso
quanto aos diagnósticos e a colaborn.çã.o e efetiva participação da
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de Nova Iorque. EUA.
A formação dessa presti!liosa Tuk Force 6 predomiDant<meDie civil, sob o fundamelllO do con1l'Ole social e CXlOIA com a
ativa colaboração, pemW:wm:te, volunlária e interdiscipliDar das seguintcs pessoas e imtimiçõe~ Bemaxd E. IcbDiowski, Assislant
Professa:, Columbia Unive!Sity. Faallty Researth Fellow, Nalional Burean of Eeonomic Resemh, Laboc Sllldies i'rog!am (labor
eeonanics); Kezmeth T. Jackson. Professor of Hisla;y and thbaan
PlaJming, Columbia Univenity (Hjslo!y); James F. Mawnata,
formerly Dim;tor of May«'s Ollice ofCoostrution IDdusuy RelaliODS and Director of Mayor's Office of Cootl1Ct CompliiDcc
(buildiDg lr.ldes labor); Perer H. Reuter, Seaior EoonomiSt, Rand
lnstitute, Washington, D.C. (eeooomics); Harold K. Wajter, Executive Vice-Presiden~ National Conmntioo Co-y.
Esse exemplo de COObOle social ioselido oos Olglllismos do
govemo, demonsl!ll a impedância. pua a mmutenÇio do regime
ccmtitucional democ::ritico. da luta c:oma a ccmupçio adaüoistta~

tiva e polític:a.
~
Ressalta-se. a propósito, que a EtK:a póblica 6 uma questão
de Estado e uio de governo. Ademais deve !ai lula levar em «Ua
a p!umlidade do regú;ue cxmsti!Uciooal de!IIIX:Iitieo, elevando !<r,
k

uio obslante, caráter nitidameme sup!Opiiiiidári, oo seja, deve ser
emegoe à sociedade civü com meios e autoridade DO seio do próprio Estado, tal como ocorreu com: a rc:caatcmcDte extinta CEL
Ademais, DCSSC putic:ular, a questão da Jn<Mimiração do
Estado tem que levar em cott1. o processo de conupçio sistêmica
e an!OOoma que domi!Ja setores itteimo da ldminisii>Çio. Em<Xlllseqiiência, essa mocfe1Trizoçio demanda o esJ&helecimento de um
regime de rigaro<a e P"""&nCUfe trowporiada no exerelcio das
funções públicas e nas coatratações, ~ autorizações e finaneiamentos públicos.
Por isso 6 que a cidadania tem que scc chamada pua tcmar
o seu papel de eoolrolador social nessa lula, imbuindo-se de um
senso ético, sue possa tramfom:tar em exigência pezmaneae de
eoodu!&porJ!orte.dosservidorespóblicosedospoliticos.
Essa pressão social por valores ~oos constitui um instmmeDIO de preveoçiio no combate à coaupçio adminidm!jva e politica, a paliO diS' determinar a fcmnd•ção de uma poltk:a do
Estado e .não apenas de dctenninado govemo.
E essa polltiea do Es!ado deve, no Cljlii!Jio do indispensável
controle social. foanular pmcedimenJoo de deloclar por
potto da cidadania, por exemplo, a exislincia de c.onl1ito de int<resses, a efetiva """"'sidade e·~ de otns póblic:as & o
acompmbamento de fioanciamentos e exccuçio dos :MpeCtivos
Ca:ltraloS. Todas essas t6c:zücu. fommladas pam aummrar o COil!role social direlo sobre sis-.s e processos de c:oaupçio administrativa, wpõem. por exemplo, a criaçio de ccmit&: de decisio e
acompanhamento de obras leais. como occxre no MS:xico, o aurolançamento de impostos municipais e dcseeniJlllixaç das coacessões de alvarts de obras na cidade de La Paz. at6 a utilizaçlo,
projetada no C:tilc, de soí!Sticados sistc:mãs eletraoicos que possam pemrltir a ir.lnSpai\Incia de exeaJçio dos OfÇIJD<IlklS J"'blicos
e dos atas e comratos mal.izadoo ~a administraçJo e os particu..:.
lart:s. Todas essas: medidas visam incentivar e aumentar efetiva~ a capacidade de reaçio da sociedade civil à coaupção,
espancando a apatia. a indolência. a igacxância e a opressão.
Ademais, ÍIC& claro que. os sistemas de tramfet&leia de recurSos póblicos demandam o estabelecimento de .... políliéa de
combalo à conupçio que abnnja llio só a administraçio fedem!,
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cano aquelas dos Estados eiDlllliclpios, beneficiários capib!es de
tais velbas. Ex~ ademais. que haja COiliiOle govemamenral e 50cial sobre as instituições de fin•nci•triento intemo e intemacioaa.I.
rendo em vista a hberação d e = e sua vinculaçio a licitações
viciadas ou a obras e serviços Dio prioritmos.
No que respeila aos agentes póblicos I"""''"""'"'· os Códi1105 de Ética do Servidor Público. de CllOmlC elidcia DOS Estados Unidos a partir dos anos 70, deveriam contar com regm.s de
·ineenlivo ao reconhecimento ela probidade limcional, CD!cnclida
esta tamb&n como dedicação, ccahecimemo acunulado e criatividade. Toma-se importante, nesse passo. o reslabelecimeDIO dorespeito da cidadania "vis a vis" aos SCIVi<bes do Eslado, hoje
tolalmeDie menosprezada oo ContiDenle. Os meios de
enaheoer o papel social e a dignidade da fimçio pública devem ser
colocados como um dos fatotes fnndamentais no ccmba.tc 1 cormpçio. Infelizmente, <omo já referido, a Seeretaria da Admi·
nistnoçio Federo! do GGYemo FHC de desatlvar a
lmplonloçio do Cldlgo de Ética do Servidor Plíhlieo Federal

cidadania e da <omunldade uDiversflária na fOIDllllaçio de ctiagn6sticos c meios pua tal eom~tc,. como oc:::om: nas principais
agências americanas, como se pode ver, exempl•mwue DO ()rga.
Dized Crime Tuk Force for Coastmtlon Jadnstry, do Distrito

·

edllado em junho de 1!1114.
E por todo esse quadro de ajmjnaljdade O!pDizada pedemos atribuir. I\ coaupçio administrativa e politica & IeSpODS&bilidade priDcipal pela amai. situaçio de miséria em que se encontram os
grandes coolingoni<S populacionais, U%banos e rurais, dos países
da Ammca LatiDa. O despetdicio de bilhões de dólares IUill&is nas
pritieas de sobtCjZOÇO. financiamentos e desvio de vexbas, amttataçio de otns Dio priorilárias (em giandc potto llio exeaJiadas),
subomos, e todas as demais l6c:nicas criminosas de apropriação de
mamos públicos ~ fins privados. estabelecem o estado de elespcdelo de m:msos que deveriam ser aloeados pam as heis sociais.
Deve assim, ser elevado, o combate i. conupçio po1ftica e
administrativa, a Divel de prioridade mediallle o estabelecimento
de poH!icas que possam fazer com que a modenüxaçio do Estado Dão I"C'YC'rta a favor dos iDtere:slses privados.
E per isso mesmo. fica claro que a miséria não pode espenr o dcseo.vohimaa.to Jcuto da economia de JDCr'CIIdo no Coatinealõ; exigindo uma pron!a intervençio govemamen!al e ela
cidatJani' al6Iit e fora do mereado. visando a euadicaçio de seu
principal fato<: a conupçio. O eitabelecimento de uma politica
antiaxtupçãO e sua efetiva. implanlaçio CDeCXJ.tra-se eo.txe as providEacias priocilirias nesse - - quadro, visando solmndo,

no aspectp da~ dos ~ escassos dispcmiveis:, redirec:i.CIIWJX:Dto a alocaçio de bilhões de d6~ III1ais ah,aJmente
apmpiacios pelo aime <XgaDiZido da coaupçio.
Ademais, a conupçio. de afeJar o quadro social e a
govemabiliclade impede o es!Obkdmmto ela livre C<liiC<llliDcia e
a do livre com6reio, pela imposição de p<eçOS viciados em setores
finvf'"!""'ais,. impedindo a modemi:zaçlo das xelações e<:oJlÔmicas.
Também fica claro que a conupção esti sempre se modificmdo quantO is técnicas e meios empregados. Dão seDdo por isso
mesmo susceptivelapenas de uma permaneme retipifieaçio penal
Sendo a cormpção um delito cc:on&nico e um deliro social. demaDCia no seu combale, iDquestiooavelmente, o CODtrole social
Sio Paulo, 6 de DWÇO de 1995.- Modesto Cor. .lhosa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N"

DE 1995

Excelmtissimo Senh0< Presidente do Senado Fod=l,
Com fundamC!!Io no disposto oo arL SO, § 'Z' ela CoostiJuiçio Fedenl e no iDeio I do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal. nlqUeiro a Vossa Excelência sejam encaminhadas ao
ExcelenJíssimo Seohor Minis1l'O de Eslado ela Fazenda as seguin-
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tes indagações, considerando o disposto no art. 3° do Dec:rdo D0
1.376, de 19 de janeiro de 1995 atribli, i Socrelaria Fcdetal de
Controle daquele Minist&io, "os pr<l""'funeniOs IIObre diligências
e investigações a propósito de fatos. atas. e cmtratos relativos a

6IEios e emidades da A<lmiiWlaaçio Pública Fcdetal ciir<ta e indi-

ma"~ ao extinguir a Comissio Espocial de Investigação. criada
pelo Presidente Itamar Franco, atrav6s do Decreto D0 1.00 1. de 6
de dezembro de 1993:
I) Quais as providências adetadas pela Sectetarl& Federal
de Coolrole de Minist&io da Fasenda pua cumprimento de Decmon• 1.376, de 19dejoneirode 1995?
2) Os processos fonm disttibuidos às Comissões. de Controle espocüicas de cada Minist&io cu estio cemraiizadas na Secretaria Federal de Ccmtrole?
3) Qu.;$ as diligências ICalizadas após o rocebimento dos

proc:essospeiASectetarl&?
4) O MiuiSiério da FUJellda eslá acompanhando as diligências realizodas pcl< """"" Minstmos?
•
5) Na hipót<se de as diligências estareai· suspiemas e Dio to..,. sido realizadas de imedillo, Dio haver!~ pomo escla=imonto das D:regularidades?
6) O Ministto da Fazonda sabe porque foi extinta a Comissão Especial de Jnve&tigaçio?
7) O Ministto da FUJellda sabe se o Govemo tem inlençio
de ...,.be~ A Comisiio Espociai de lnvestigaçio?

Jmlilleaçio
A Comissio Especial de Jnvestigaçio" foi iD.stimída com o
prop6siro de compl.......,. os ttabolhos da Comissões Parlamen-

tares Mistas de lnqu&ito que apuraram~ o chamado esquema PC e
a coaupç:ão que grassava na Comis&ão de Orçam.emo do Coo~
so NaciODal. uma ~ que essas se autolimitaram em seus objetiv~ tendo em vista adiar indefinidamente seus resultados.
Assim. enquanro as CPI bJsca.nun identificar e punir os corruptos. encastffldoç DO Poder Pdblico. tan1o DO Executivo quanto
no Legislativo. a Comissão &pocial de Investigaçio teve como
propósito apllU" o esquema de eonupçio iDfiltrlde na mjquina
pública e os ageo.res ativos desse esquema.
, A pt<OCUpaçio que nos ossaha 6 a da que tal processo Dio
sofra solução de çontinnjdade, tc:Ddo em vista que a sociedade anseia por ver idcotifJCados e panidos cx.emplumerte os agettcs alivos da COIIUpÇio. sem cujo' envolvimento aio se COIJ!)Jctaria o
ciclo de iDalvmaçio dos =mos públicos.
Desle modo. eucareço ao Setlbor ~ e aos SenbOieS
Senadores a aprovaç!o deste Requerimento de lnfoanaçio e seu
nraminbamento ao Excelentfsimo SeDh« MiDislro da Fazenda
que, atmv6s de sua Secretaria Federal de Coottole, zecebcu a gmve
incumbencia de dar conllnuidade""' tlabalhos da Comissão Especial de Investigação.
Sala das Sessões, 7 de março de 1995.- Sc:Jilldor Pedro Simoo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" , DE 1!1!15
Exceleo~ssimo Senhcr Presidente de Senado Fcdetal,
Com fundamemo no disposto no art. 50, § Z' da C<=timição Fcdetal e no inciso I de art. 215 de Rogimcnto lntemo de Senado FedemL teqUCiro a Vossa Excel&cia sejam encaminbadas ao
Excelentíssimo Senbor Mioistro de Estado da .Justiça as seguintes
indagações, coasidccmdo que o Decreto n° 1.376, de 19 de jmeiro
de 1995 lr.Uisferiu o acervo da Comissio Especial de Investigaçio,
criada pelo Presidente 1-.r Franco, anav& de Decreto n• I.(JOI,
de 6 de dezembro de I993,poua o Ministério da Justiça:
I) Os decnmenros f = m:ebidos per qual seiO< P<> Minist6rlo da Justiça?

2) A ICSJX>II'Obilidade pela preservação do acervo 6 de qual

3) m uma relaçio dos documenles recebidos? Essa ~Jação
6 dividida pcl< processos?
4) De quantos processos se compõe o acervo existente no
Minist&io da Justiça?
5) O MiuiSiério da Justiça daJ:á seguimento ils provid6ncias
dderzn;n•das Dos vários jlrõcessos?
6) Qual a oriemaçio de Ministério da Justiça pua esses procesaos?
7) O Minist&io da Justiça tem infoanações solxe as provi-

dências adeladas pelo MiuiSiério Público a pedido da Comissão
Especial de Invesúgaçio?
8) Responsável pela guuda de acervo, o Ministério da Justiça tem infC1"1111Çiles IIObre esrudos pua reabertura da Comissio
Especial de Jnvestigaçio?
Juslillcaçio

A Comissio Especial de Jnvesligação foi instimida cem o
propósito de compl.,....,. os tlabalhos daa Comissões Parlamen·
ta= Mistas de lnqu&ito que apumam o chamado esquema PC e
a eonupçio.que - v a na Canissio de Orçamemo de Congresso Nacicnal. uma vez que C$$1$ se autolimilaram em seus objetivos. teDdo em vista nio adiar indefirridamentc seus I'CSilltados.
Assim. enquanto as Cl'ls buscaram identificar e punír os

ccnuptos, enasteladas no Poder P6blico, tanto no Executivo
quanto no LesislaQVo, a Canissio Especial de lnvestigaçio teve
cano propósito apuar o esquema de com>pçio inflltndo Íla máquina póblica e os agentes ativos desse esquema.
A pt<OCUpaçio que nos ossaha 6 a de que tal processo não
sofra solução de continuidade. tendo em vism que a sociedade anseiA por ver idmlifJCadcs e punidos exemplaJ:menle os ageutes ativos da cotl'llpÇio. sem cujo envolvimento não se complelaria o
ciclo de malvmaçio dos roc:uaos públicos.
· Deste modo. eocmeço ao Sedlor Presideulc: e aos Senhores
Senadores a aprovação deste Requerimento de lnfCimli.Ção e seu
encoiliinhameDto oo Exceleotfssimo Senhor Ministro da jlstiça.
que reCebeu a gmve iJx:umbência "de dar coascquêlcia aos tmbalhos da Comissio Espociai de Investigaçio.
Sala das Sessões, 7 de março de 1995.- Sc:Jilldor Pedro Simoo.

Dunmte o disarno do Sr. Pedro Simon. o Sr. Júlio Cmnpos, 2• Vice.Presidente, tkiza a aukim da presidincia. que é OCli[XIda pelo Sr. Josi Eduardo D14m,
SliplenMtk&cretário.
A SRA. J(iNJA. MARISE -Sr. Pm;idente, peço a palavn
cano Lidei:.
O SR. PRESIDENTE (José Eduanio Dun)- Com a palavnta Uderde PDT.Senadea. Jmna Marise.

S...-

Sem--

ASRA.J(iNJA.MARISE(PDT-MG.ComoUder.proam-

cia o ""gt1ime clioamo.
da owlcn.)- SI; e
oojomaisammciambojequeo Plesidenlc desta Casa,
S«lllda: José Samoy, eslá <ldr;rminmdo o bloqueio da Medida Provis61ian093S. em virtude de clanio ter sido acanpanhada de uma ex~
posiçio de motivos. É um acom"'""-" in6dOo. P<r isso,
• • 1 · nto o Pn:side:ule do Senado e do Coogresso Naciooal e faço
o "'8issm de falo, que - apeaas lC$guaxda "" iDterosses naciooais,
mas solmudo a di8Jiidade de Coogresso Naciooai.
O Senador Pedro Simon disse uma coisa muito certa: a
Mesa de Senado, tende à liente o Sc:Jilldor José Samey, tem feiro
re•Uzaçl)es positivas nesta Casa. e n6s aplaudimos S. Ex- por isso.
Ontem. desta tnluna. fm:mos um requerimento de mfama·
çõcs ao Govemo Federal para que infotme ao CongtcsSO Nacio;

--~-----

Março de 1995

ANAJS DO SENADO FEDERAL

cal. atxavés de uma radiografia completa. qual a verdadeira situação da Previdência Social no BJZil.
Muitas informações sio colocadas na mídia. No fmal do
ano passado. o Ministro Oltolo disse- e a imprensa diwlgau- o
seguinte:
''Felizmente. a Previdência Social no País está boje com RS
I 7 bilb:õcs em caixa. Atacamos a sonegação, coibimos a fraude e,
por is,so. a ~vidêocia.jáestáseadoresgatada."
Agota. o Govemo empossado este mo vem a público dizer
que há um déficit na Prcvid&lciaSocial.
Queremos discutir a matéria,. pois isso é dever de todos. indusive da Oposição. e não apenas dos Parlamentares que compõem a Bancada de sustentação do Governo do Presideuc Fernando
Henrique Cmloso. Quetemos saber exatamente o que existe na
caixõ-mo!a da Plevi<L!ocia Social. e quOIOIIIOS discutir a. queslio
das retonnas pretendidas pelo Govemo Federal pua esse sctor..

Se esse assumo merece uma discussio séria. vamos fazê..la.
Se o Presidente Femando Hemique e o Ministro Stephanes estiverem com a razão em clet~ aspectos -qUe dizeziitespeitO à
preservação da Previdência Social para os aposeorados., pua os
pensionistas, para os trabalhadores, temos que discutir a matéria.
não visando ao coofroo.to, mas para encontrarmos soluções. sem
sofismaS e sem mistificações. Queremos disaltir a questão da ~
vidência Social com o realismo dos dados e das informações. para
que possamos, certamenle. debaté-Ja eom a seriedade que o 1Jl0mento~ige.
•
E por isso que quero invocar. mais uma vez. a -decisão do
Senador José Samey. que foi muito acertada~ Mais uma vez. concordo cem o Líder do PMDB. Jader Bubalho: está pa=endo que
o Presidente está mal assessorado. Como pode. Sr. ~sideDI:e. o
Governo editar uma medida provisória com apenas dois artigos?
São eles:
"Art. 1°. F"lCaiD. I"e\!Ogado&:

I- O art. 6" da Lei • 8.019, de l!.D4.90;

n-o patigmfodooazts.l6.17,18 el9 daLein"
8.212.

-:

-------

Art. :20. Esta incdidaeDU!lem vigor na data de sua

publicaÇão.

Jl=ília. 07 de nwÇo de 1995."
Assinam: Fernando Henrique Qudoso, Pedro Malan, Rei·
nhold Stephanes, Adib Jatene eJosi Sara.
É isso que está no Congl<SSO Naciooal. sem jusúficaliva,sem dados. sem infonnações, sem múueros. sem a radiografia da
realidade dos fatos que lcvamm o Govemo Federal a quetar, a
promover uma ruptnra. da lei <1\lC está cm vigor uo Pais e que ampara a Pievidência, os aposentados e os pensia:ústas
Por isso, Sr. Pmsideotc. a docisio~ tomada pelo Presidente
desta Casa foi a mais acertada. e n6s a vo1nda!IV)$ através do requerimento de informações que encamjnh•mos OlllaD. Esperamos
que o C~ Nacional s6 passe a examinar, a debater essa J:Deo.
dida provisória após receber infonnações piecisas do Govemo Federal.
O Sr.Josa_Pbat Marioho- Peon:itc-me V. Ex.• um aparte?
A SRA. JUNIA MARISE- Com pnzer, ooço V. Ex".
O Sr. Josaphat Marinho - Da foana como se elaborcu a
medida provisória,. a impteSSãoque se tem é.que agora se refcnna
a legislação mediante telegrama.
·
A SRA.. JÚNIA MARISE - Quero mtiítcar o que cfisse,
pois o Senador José Sarney ainda não bavia chegado pora pesic!ir
os tnt.balhos da Casa.·
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Vou falar diretamentc a V. Ex11 neste momcnro. Sr. Presidente. No início do meu pra:mnciamento, eu cumprimeruava V.
Ex• pela sua decisão acertada de bloquear a leitura e mostrava a
publicaçio. no Diário Ofidal da União, da medida provisória encaminhada ao Congresso NacionaL O meu piOIIIll>Ciamento foi refa<çado pela manifestação do Senador Josapbat Marinho: este
Congresso não pode examinar medida provisória passada por telegmna!
Por isso, Sr. Presidente, apresentamos um requerimento, ontem. a fim de que o Govemo Fedelal. o MiDistério da Previdência
Social e. oertamente. toda a área econômica do Govemo encaminhem ao Senado Federal todas as infonnações que desejamos com
relaçio ii Previdência Social.
.
Há uma. caixa-preta que n~ coohec:emos. os números são
cooaadMrlos. Fica até mesmo a indagação se bá IIWlipulação de
números. se bá manipulação de infonnações, se bá manipulação de
caixa da Previdência. O Governo. oertameDte, nio quer passar essa
impressão ao Congresso Nacional e .i Nação. nem estamos aqui
j)ara fUJOr esse juizo, pooque sabemos que, comoçando pelo pró-prio Presidenle-Femando Henrique Cardoso, vári"' integru>IOS do
Govemo sio bO!DOIIS sérios e de bem.
O Govemo pode fazer esse levantamento rapidamente. Sr.
Presidente, po~que tem todas essas infonnações à mão, todos os
dados estão no computador'. Essa análise pode ser coocluída nas
pt6ximas boras, e as infonnações que :<queremos aulem podem
ser encaminhadas, quem sabe. até a próxima segunda-feira. Sornen!e após teren1 sido prestadas infonnações ao Senado Feder.!!.
ter.1 V. Ex" tranqüilidade pora promover a leitu"' da medida provisória~ sessão do Congresso Naciooal
E o último apelo que faço, cumprimentando, mais uma vez,
v. Ex" pela decisio que tomou.
I>uranu o discurso da s,a Jíuria Marise, c Sr.
Josi Eduardo Dulm, Sl4plelir.e tk. Secretário, tkixa a cadeira da presidência. que i ocupada pele Sr. José Sarney, Presiden~e.

Õ SR, ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a palavta como Lidei.
O SR. PRESIDENTE (JoSé Samoy)- Antes de conceder a
palavra ao no!= Seoador Adeatir Andclde. lembro ao Plenário
que já estamos atmsados. Desejamos cumprir o Regimento Interno, passando ii ~da Ordem do Dia. pora a qual bá !eDipo <fe..
temJinado,

Conoedo a palavra ao nobre Senador Adeatir Andmde.
comoLider.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB.PA. Como Líder. prommcia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Sn. Senadores,.....,; rtpido.
Em p:imeiro lugar, congratulo-me com V.
Sr. Presidente, pela atitude adotada. Na primeira sessão do Congresso Na·
cional. V. Ex• pronunciou um discurso, maDifestando sua
p<=:Upaçio quanto à questão das medidas provis6Das. Hoje, V.
Ex• toma uma atib.lde concreta,lUio pela qual par.t.beDizo V. Ex•.
A medida provisória. além de não ter justifJCativa. não atende ao
preceito constitucioual da utgência e m.levância.
Associo-IDO ii indignação do Líder do PMDB, Sr. Senador
Jader Ba:dlalho, que prommciou brilba.Dle discuno. ontem. na tribuna desta Casa, com relaçio ao mesmo tema, ou seja. a edição de
medidas provisórias.
Chamo a atenção de todos os Srs. Seoadores e, putirula:rmea:te. de V, Ex". Sr. Presidenre, pois há uma forma de resolver
essa questio. N.S., Constituinles de 1988, quando aprovamos o
instinlto da IQ.edida provisória. acreditávamos - e· ainda acredita-

ex•.
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mos- que ele era imprescindíveL De falo, é necessário que haja
esse dispositivo Da Comtítuição. O Poder Exea1tívo, em dctcrminados moroeotos. ptecisa tomar medidas efetivas e não pode esperara manifestação do Congresso. No eotao~ ccmo o próprio
nome demonstra, a medida é provisória. Não so trata de ~10lei porque preva um prazo de vigência. A reedição de medidas foi
uma inovação. Conforme eu dis:se. bá uma maneira de IeSOlver
essa questão: trata-se de emenda constilUcional de iniciativa do
Secador Esperidião AmiD- há também uma emenda constitucionaJ da Câmara dos Deputados- que prevê o f1m, ou a redução. do
direito de rEedição.
Apelâmos e esperamos. da parte de V. Ex• e das lidern.nças
dos grandes partidos desta Casa. que haja celeridade na votação
dessa ~menda .constituciooal Esperamos que. mesmo os que são
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB..PA. Como Líder.
prommc:ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideure, Srs. ~ o discurso que pronunciou, há pouco, o SeoadorPedroSimooobriga-me,comoLíder,ausardatribuna.Jáo
f12 em aparte. mas gostaria~ deixar clam a minha posição em relaçio ao tema.
O Congresso Nacional não pode evidenlemente se paular
pelas reformas coasticuciooais. Nem o Congresso Nacional. nem a
imprensa. Estabeloceu-se que o fundamental é fazer refo:rmas na
Constilllição.

-

Podem V. Ex"s verificar que os textos das propostas já enviadas constituem-se em um verdadeiro processo de "desconstitucio~". Ou seja, mais do que o texlO a ser reformado, o
fundame.otal
a legislação complementar.
Parece-me que, em n:Jação aos a:gumeotos apresentados
governistas. votem a favor dessa etOCDda. que fmalmeote vai dcfiniressa questão.
pelo Senador Pedro Simon. de que enCOll!IOU dificuldades na sua
É este. repito. o apelo que o meu Partido faz a. V. Ex&; ceie- camiobada pam iosralar a CPI dos conuprores. ou a CPI das enr
ridade em zelação à vOiaçio da emenda consti_r:uciooal
preiteiras - DO Senado, cão hOuVe diftcUidadcs, tna5 S. Ex• as enpelo Senador E:çperidião Amin.
caurc:u na Câmara. ODde a Liderança dO PSDB teria retirado as
Muito obrigado.
- assinaturas -.há um certo constrangimento por parte de outros co-

sem

aPresentada

O SR. LAURO CAMPOS -Sr. Presideatc, peço a palavn,
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palavra ao
nobr-e Senador Lauro Campos.
0 SR. J.A.URO CAMPOS (PT-DF. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão: do orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores. cu não poderia silenciar. em ·função do distanciamcnto do Líder do Partido dos Tmbalh.adores, Senador E<lum:do

Suplicy. que se encontra na Dina.maiC:a, dianie do pronu.Dciamcnto
do Senador Pedro Simon. Na oportmridade, tentei apartcar S. Ex•.
mas a incandescência, o brilho c a profuodidade do seu discurso fizeram com que oão fÓSse percebida a minha intenção.
Utilizo..me. portanto. dessa faculdade que agora tenb"' de
Lídc-r substituto do $cnador Eduardo Suplicy. para lembrar apenas
que o Partiçio dos TrabafhacloR:s madrugou oa quC$tio do impeachmeot ao Presídente Femando Collor.
Naquela ocasião, em que nos ~uníamos nacionalmente em
São Paulo. fomos acusados de im::spoosávcis, de radicais, pot'qUC
lev;mlávamos a baodeim da necessidade de uma apuDÇão dos fatos, que já se moStravam gravíssimos e que iriam Culminar ria iJls..
talação da CPI c no posterior impeacàment do ewão Presidente
da República..
·
Foi. de certa forma, intemlmpido o processo de Dl0<3!izaçllo
iniciado pela CPI. porque nfo hoove a apwação da c:oaupção palicada pelas cmpreileii:as, não foi instalada comissio especial de
inquétito destinada a investigar a participação dos cmmptom; no
processo de degradação-ética e momi da sociedade brasileiia. O
PT apóia a criação dessa comissão.
Portanto, em mlaçio ao que disse o Sc:nador Pedro Simon.
ou seja.. que sua luta tiDba caráler solitário. afmno que essa luta
não é tão solitária assim. porque o Partido dos Trabalhadores está
cool S. Ex• no mesmo barco, no barco da I!lCIUlidade. no barco da
=tauração da dignidade; portanto, no but:o a favor da aberlllra da
CPL __
Como s_ Ex•, também 1amcnlo que a <:EI tcDha sido extinta.
Tratava-se de 6rgio altamente. importante DO sentido da restauração das forças éticas do País.
Ela o que tinha a. dizer. Sr. ~idente.
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Concedo a pala""'

ao nobre Senador 1a<!er B:ubalho, como Li~.

legas.

.

A imptensa. aqui e ali, p1blica que o Senador pelo Rio
Gomdc do Su~ imegmme da m.ioha Ballcada, Senador Pedro Si·
moo. está isolado nesse processo. Considerando que o ilustre coJega declala que não bá díficuldades no Senado. que apenas as
encontrou por parte da Lider.mça do PSDB m Câmara; consideomdo que a reforma começa pela Câmara; considerando .que o
Coug=so Nacional- IOpito- não se pode pautar apeoas pela re·

forma constitucional. devo dizer que estamos incomodados.
Há pcuco, Sr. Presidente- V. Ex• ainda oão havia chegado
ao plcoário. envolvido, scgummcnte, com as tarefas a.dministrativas da Casa -. disse que o Senador Pedro Simon faria o juizo do
meu voto a respeito da instalação dessa CPL No meu enteodimento, êssa matéria deveria ter Sido esgotada na CPI do Orçamento. Se
os seus integrantes tivmmi. cotagcm paza eDquadrar Senadores e
Deputados, deveriam também ter tido coragem para. naquela oportunidaõe- porque aquele eta o momento propicio-. enqu.adiar os
corruptores que vieram depoc aqui. inclusive alguns grandes ftguIÕeS do e·mpresariado naciomL
Li na iminnsa que houve muito salamaleque quando com~
parecezam. para depgr, Sr. ~dente. N6s, que não estávamos
aq:ei. boje so~ o CODS~nto de estmnos difirultando a
inslalação dessa CP.[
O SenaclcX' Pedro Simon tem. da nossa parte. todo apoio
para instali-la aqui no Senado. Não precisa ser do Congresso;
pode ser uma CPI apenas do Senado. Aqui. s_
diZ que não tem
dificuldades.
Nio vamos deixar. Sr. Prmdente, o DOSSO Seoador do Rio
Grande do Sul sozioho oessa luta. ~ao ftea bem para S. Ex•, nem
tampooco pua nós. Partce que S. Ex• oio tem a solidariedade dos
colegas, e que nós esramos querendo dar cobettura às empn:itcizas
e aos c:onuptores deste País.
Não, Sr. Presidente. Basla! V1111100 ajudar o Senador Pedro
Simon. vamos a)ldar esse querido companheiro da nossa Bancada.
dando todo o nosso apoio para que S. Ex• possa instalar a CPI aqui
no Senado.
O Sr. Jcfl'crsoo Peres- Permite-me V. Ex• um aparte. noln Senador?

ex•

O SR. JADER BARBALHO - Seriado< Jeffer.;oo Pen:s,
·não sei se o Regimeolo mé penai&e conceder um aparte a V. Ex•.
Consultoal'losidência se me épc!Dlilidofilzê.lo.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Caso V. Ex' use da
palavta apeDaS pua uma breve comunicação. não poderá conceder
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apartes. Mas o Regimento lhe assegura. como Lider, o direito de
falar uma vez na. sessão. por vinte minuros. a qualquer tempo. Se
V. Ex.a invoca essa posição. poderi. conceder o aparte ao DObre SeDador Jefferson Peres.
O Slt. JADER BARBALHO - Moiro obrigado, Sr. Ptosi-
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tamos a aiar dificuldades paza·que ~ Comissio Parlamentar de
Ioquérito não seja instalada.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Concedo um aparte a V.

Ex".

O Sr. Pedro Simon- Digo a V. Ex•. maiS uma vez. que
ao nobre Senador Jeffeuon PeteS.
fico emocionado com a manifestação do noblé Líder do meu PartiO Sr. Jefferson Peres - Nobre Senador Jader Baibalbo, do. É um pronunciamento muito importazae e significativo. Em
por duas vezes V. Ex• fez mfer&.cia a uma possivel oposição da nenhum momento eu ~ ou dei a entenderque me senti isolado
Liderança do PSDB na Câmara dos Depulados, que teria julgado dentro da minha Bancada, do Seoado, cu do Cdngresso Naciooal
inoportuna a instalação da CPI e. por isso, recomendado a retirada Se eu dissesse isso, estaria faltando cem a vmlade. Pelo amor de
das assinatlmlS. Da minha parte. como membro do PSOB nesta Deus, tenho muito medo das pessoas que se intitulam donas da
Casa, flZ questão e alé procu~i ~ O Senador Pedro verdade e da ética. Pauto meu comportameoiO p::rr dividir, ~.
Si.monparaassinaiessetequ.erlmemo.edevodizerqueniorecebi dar fOIÇaS para avançarmos juntos. Tenho muito medo daqueles
nenhuma orientaçio da Liderança no SeDado pua agir~ maneira que se consideram caminhando de passo certo. achando que o
diferente. E, ainda que -recebesse. a minha posição é inflexível, Se- mundo eslá de passo errado. Graça:; a Deus. não pauto a minha
oador. A CPI das ~ Dio ~ apenas Deeessária..mas tam- a.ção por qu~ subir. denegrindo a imagem dds meu companheibém urgente. V. Ex• tem razio quando diz que o Senado fteará ros. Não! O que eu disse. e repito. é que se formou um movimento
tiat.allt:b de outtu malérias enquanto a amam discute as emeudas no sentido de achar que a CPI dos Coml.plm'CS pode attapalbar a
à Constituiçio. Devo dizer a V, Ex* que tem oicu iDteiro apoio Revisão Constituciooal Penso que não. Acredito que as coisas popara que essa CPI seja instalada logo. Parece-me que faltou voota· dem acontecer coocomitantememe, mas ~speito os que pensam
de políti~ oo :primeiro momento. pua a ma iostalaçio. Ela foi diferente. tanto que busquei o diálogo. Qwui_do senti. na Câmara.
criada. mas DDllCll instalada. O Coopsso Dio pode passar à popu- dos Depuoados, que havia diflCUldade, qumdo a Bancada do
lação brasileim e à sociedade bmsileita a im.plcssio de que. mais PSDB envioU um oficio ao Presidente Samey. retirando as assioa·
uma vez. protela poc. falta de vootade. Dal-~e os pu:abéns pela turas do documento na Cimar.l. e o Deputado José Geuoíno me
sua posição.
·
devolveu a representaçio. a coleta de assinamms. di7eodo que a siO SR. JADER BARBALHO - Agrádeço o aparte de V. mação estava dificil, procurei o Deputado IDocêncio, o Líder da
ex-. Senador Jefferson Peres.. Quem afirmou foi o Senador Pedro nossa Bancada e o Líder do PSDB~ para chegm:mos a um eJJf.cndiSimori. Apenas estCu aqUi reproduzindo o que o Senador disse. há memo. Ontem. quandO ó Pmsiltl!:nte da RepibiiCa me chamou pan.
pouco. sobre as dificuldade$ que teria enca1tndo ua Câmara. in- conversar, falei também com Sua Excelência sobre esse assunto.
clusive a solicitação da Liderança do PSDB naquela Casa no senti- Não quero que paire sobre mim a mgumeotaç:ão de que eu serei o
do da Rtiiada das assinaturas.
.. ~sponsável pelas
nãO -darem certo. Repito. não sou um
O Seoador Pedro Simon t<ve problemas na Câmam, mas fanií!ico DO sentido de que o ll1UDdo depende das "'focnas. Penso
afDllla que Dio os CDCODttou. no Senado...
quC elas sio fundamentais. Estou disposto 2 debater, votar as teO SR. PRESIDENTE (los.! Samey)- SeDado.- Jader Bar- fomw, apenas nao acho que a salvação do Bmsil passe pebs rebalho, peço licença pam int=omper V. Ex". apeDIÍs pua ped;r ao fomJ&!. Penso qu., a proposta feita por V. Ex" é realmeme
SeDador TeõtoDio Vllela FUho que nio se retim da Casa. uma vez importante. V. Ex- diz que levaremos ti€s ou quatro meses espeque vamos tF uma mmião extraadinária 'Cia Mesa. logo após a rando que as. êmendas sejam vot:adas na Cânma. Enquamo elas
votação
- são votadas na C"'amam, acredito que podemos resolvet essa queso~ pedido aos demais membros da Mesa que se---tãO nO-Senado~ Aceito a sua proposta e diria ao Presidente Samey
encootram em plenádo.
·
que reúna as_ Lider.mças para cmversm:oos. Penso que posso ser
Muit:o obilgado.
convidado paxa sent,tr com os Lídcies dos vários Partidos para deO SR.JADER BARBALHO- Emllo. Sr. Presidente, creio bater e analisa!' éom profuodidade essa questão. Acbo que seria a
que as difialldades que o Senador pelo Rio Grande do Sul telil en- manei:ta mais l6gk:a e mais mciooal de deOOteimos essa mat&:ia.
f" 1tado desapar= hoje. Acredito que o ambiente no Seoado é
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Samey) - Senador Pedro SiJe não criar diflCUidade alguma à imtalaçio dessa Comiss5o moo. gostaria de fazer um apelo. pata que concluísse o seu apu:te.
arlameolar de Ioquérito.
·
como oambém os oottos que vio aportear, porque já e......,. buSr. Ptesidente. Dio pretendo usar os vinte minutos a mim tante atrasados na Ordem do Dia, e o tempo do orador esti se esconc:edidos. mas o Seoador Pedro Simon cbega ao plouá.rio do Se- got.mdo.
...ido e, pam:e-me. ptetende dar cootinuidade a esse tema. que
O Sr. Pedro Simon -V. e,.a levantou uma questão, na
coasideramos da maior- importiDcia.
qual tem razão. Duas CPis foram tealizadas aqui. a do impeach..
En.lão. insisto, Sr. ~sidente, em que essa dificuldade foi ment e a do Orçamento. e em ambas a figum do corruptor.foi lezemovida, mas o juízo ~ do Sena.dor Pedro $i.mcm. S. Ex• é que vantada. ~nto a V. Ex": - Se este Congresso teve 1I10ial e
fado juizo dessa conveniSncia. Tr.msferi ao Senadcr essa R:SpOD- autoridade para cassar o Presidente da República. este Congresso
sabilidade. e. pelo que pude ouvir aqui ripidamente dos compa.~ teVe mãral e autoridade para cassar Parlameu~ - por que Dão
nheiros - não s6 do meu Partido -. constato que. se o Senador os empreiteiros? Por que não os empresárioS? Por que não os ÇOI'!"
Pedro Simon desejar instalar essa Coiili.s:sio nesta Casa, nJo bave- mptoieS? A pergunta é válida. Agora. tenho obrigação. como
rá nenhuma dificuldade. Assim. n1o fiCará o Senador sem condi- quem pertenceu às duas CPis, de fazer a V. Ex• um escla:recimenções de dar CXllllimidade a esse lr.lbalho tio importaDle de to. T!\!.balhamos cOillra o tempo. Na ~I do Orçamento. cada prorIll01:2li.zação da vida pública bmsileira, nem ftcaremos mal. perarte rogação de trnbalho era uma guena. Cbegou a tal momento que o
a imprellS3 e perante a opinião pública. diante da especulação que Plenário já não queria nos dar prorrogação. Entlo nos detam um
alguns possam fa.zer.. imaginando que nós, colegas doSenadgr, es- prazo X. improrro.e:ávl"l. t'\"rQUC". caso contrário. a CPiia ser encerrada sem coadusões. T !J~ommtJ!. a deçi~ de fazer uma parte e dedente.1flqueestou falando na. condição de Uder,concedooaparte

monnas

faço
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pois fiUZ' a mira. Se fizi:ssMTOS melo abriúamos um lccp.Je; levaDamos meses convCICIDdo os empiCSirios e os cormptcres pua
depo<. e Dia rmclniriomos nada.. Se tiv&semos feito o <ODttmo.

pegarosca:mpe....edoiuroCoogr=o. t<riamdiroquo •vemos
DOS outro~ mu nio tivemos con.gc:::::a para
olhar pora DÓS mesmos. Enlio. fizemos a porte mús clil!<:fr olhar
pua n6s proprios. cortar a oossa came. Por is:so temos a autoridade e o dever de agono. olhar • outm po:tc. Este é o &pUle que com
muito cariDbo dou a V. Ex".
O SR. JADER BARBALIIO - SeDid« Pedro Simon. rtcoZbo com a maior alegria o apate de V~ Ex' qçe vem apcn;.lS <'·7rroboar o que eu havia afmmdo.. V. Ex' disse ~ Dio eoc~x.c-.~
difialldade DeSta ~ e DaD. e:sti lallllldo, :tW. há u=u tspeC'..Ilaç:io, P:Iusive na impm1s&. da que ati ilolado, de q.1~ ex.islf'.um
ymlldeiro l!llbalhodec:awdiJio.
.
O Sr. Pedro SlmcJ. - N1o limo em :oenhum D:.:.2'1lr•.'U) isiO.
O SR. JADER BARBALHO- Nio é V. E>.'. é • especulaçio que. com lllllita iDsistbx:ia acaba JlUA!ldo • todoÔ 0 ..,.;.
meato de que somos :a6s que est1.1DJ5 iznprdiÜdo ··asa ú;.itah.ç•w,
coragem pua bater

Selwlor.

É P=ÍSO que isso í>qUO claro; E boje V. Ex' povc ~"" o
tema mais uma vez. dmdo-:IDID a opcztuDidadc. e a ~ óe ,-...J.r a
respeito. Vamo~ iustallr a CPL V.·&- nio·s6teve a ~ a.~-

mra. como tamb&:D. tem a solidvjeclsdo p:iblica. !ncbllive. CJol m.:-

nbaparte. o;47.0 da m•aJaçJopusa a serojJrzo de V. &:•, ':Iuc
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O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presideate, ao cmcluir
o meu disa.a'so quero dizer que foi impoJtanlfssimo o ttabalbo
podamenlar do Sawlo< Pedro Simon. porque tivemoo opc<IUDida·
de de ouvir aiiWlifeslação de p<abeameoJc todas a Lldennçu
prtidúiu. que manifestaram seu e:atusiasmo em :relaçio i comtiwiçio desu CPL F:que a impmlsa. que nos acompmha rodos os
dias nesta Casa. também apta a declarar qac o DOS50 Semdor Pedec Simoa. o DOSSO querido eompnbeiro pelo Rio GaDde do Su~
n.lo esli isolldo e que agom S. Ex' é o maio< jliz da iDslabção. oo
Salado da Repúbt:oa. da CP! das ._..;teiDs.
Muito gr.CO. Sr. P'l'esi:!emc.
() SR. PRESIDEN'LE (1056 Samey)- Quero cqnmtieu ao
Plenirio que. na fCJaDa. tegimeD.al. u sessões das seguDdu c SCX.·
ru.-feüu Dio tailm CIIátc:l' dchõcrativo. mas tam.b6m de acordo
e<m o ut.l68 doReJ!imcnto!memo:
''Salvo cm casos especiais, assim COIIIidcndos
pela l're<idéoeia. Dia coostario. das o.dens do Dia das
Oldioirils das seguDdu e sexus-feil:u. matérias

em vcuçio".

.

1i iDclulmos oa Ordem do Dia matérias • semn votadas
h<.'!e- E hi aiímero legal 111 Casa. ean a JR3CDÇa de 54 Srs. SeDa~;podemos ler uma sesslo dehl:emliva oeste IJIOIDIDo.
·· Sobre .a meu.,. requerimento que sezi. lido pelo Sr. 1° Seaetàrioemexetclcio,Sr.JosécduatdoDotra.

se CXlllSidlmr coa.vmüente a insf•'eçto da Comisslo na pl'CI).i.:m
É lido o seguinte
semaua.queusimosejL
·
REQUERIMENTON"2891!15
O Sr.Romca: Tama-Permite-me V.Ex•umapute?
SeahorP'laidczac.
O SR.JADER BARBALHO -ouço." eoma Cllio< alegria.
Rccpleim.nos tam:~ao art. 43. illcisoldo!Ogimemo lnlero D<Jbre SeDid« Romeu TumL
,., doSalado Fedenl. que seja coosidendo""""' licença o pelodo
O Sr. Romea .Tama - Setoi .tpido. SeDadoc A~r-:.de\"o a de 6 al3 de maço deste aoo. eocfame ale$tado médico.
opc<IUDidade d o - Em IIOIIIO,do PL. endoao .. ~......,.. d> .
Sala das Sessões, Iü de llWÇO de 1995.- Seoador Lúdlo
V. Ex". AJsiDei de pronto a pdiçio do SeDid« Pock"o SÍIIiOG. P"•' CGe1b<J.
que c:oasid<ro ~· Poém~ de
De5U
·. • O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O toqueômei!IO es1i
Casa que. qumdo da Policia FedeDI. e UDcavHe o pro- deYidammfe iDsuúldo eom o a!estado médico p!<Visto oo art. 43.
cesso de impeecluDellt. cWmojntmoc a fC<DIIÇio deu= oquip.. L do R-gimmo lntem:>.
espee;al que _ . . , todas u N"'OÇÕ"' que aqui smginUD. • ""
1lm vOIIIÇio.
seguida as •p!ft93e' que ae I* es''jnam DI. esfera ~::cia.!.. E
0. Sn. Semdort:s cpe o aprovam queimm penn•necer senOSS!L iqujpe <ODiiDua a mesma - o Dr. Paulo Lo=da. Delepoc lados. (Pausa.)
po<mimdesigrw!o.COIIIiauadirisiDdoul!"""çiln """"todas a>
Aprovado.
CP!s que ocoaidas DOSia Casa. Nelas eslio jndjcjedoo vários COI"·
FJCa <Xl<ICedido alic:eaça !Dlicitada.
I1IJlfDt="JI. Roc:eita Fedml. po< sua vez. Dio deixCII de investigar
O SR. PRESIDENrE (José Samey) - Sob1e a mesa. ,_
e ap1ic:ar lllllltu poadas - CllllliiJII<nL Pottanto. faço • =salv~ quezimelltD que ...,( lido pelo Sr. 1• Sec:mmo em exm::lcio José
de que o t:rat.lho .alo caiu DO vazio. Coavez:sando com o ilustre Edoaldo Dutm.
Senador Josapbat MariDho- a sua ~·ljd,cJe jm:'~ nos di
É lido e aprovado o oegumte
"""""" um exemplo adio e UD». polavm aibia- a te$p!ÓIO. disooREQUERIMENTO N" 2!10, DE 19!11
lhe que DÓS devÍUDOI. n.lo se iDotala essa CPL e>·...-c:ermos o nosso dm:ito de vjgil.IDcia. pom sabamoo o ..,. realmol1te a
Senho<l'!osideole.
Justiça. a poJfcia e a Receita estio fm:ado DO ca:,;o dos c:oauptoNos tem1os do ort. 13 pmgmfo 1• do ReJ!imcnto lnt<mo do
Seoado FedeDI e em vUtude do exerácio de alividades ligadas ao
O PRESIDENTE (José Samey) - Peço 10 Seuodo< Jader meu mmdalo podamellUr 110 Estado do Piml. veobo roque= a V.
Ex" o abooo das faliu is sessões do môs de fov=iro p.p. nos dias
Barbalbo que eDCeJre leu pttcll"'i""'"'"'o
O SR. JADER BARBALHO - Cmclnni em seguida. Sr. 17. 20e 24. beme<maastololivas aos dias 2.3.6 e 10-3-95.

'!"!'<»'claro

=

--

A g!odeço 10 SeDid« Romeu "I'pmoc peiu infmn•çl'n so-

OO.u~

daCPidoOrçomalto. ,
OSr.EdlooaLobio -Pamito-moV.Ex'umapute?
O SR. JADER BARBALHO -Se V.Ex'. Sr. :>midente,
me pemlitir. mtes de ccmcluir. j!OSIIIria de ouvir o Líder <k> l'FL.
O Sr. Edma Lobio -É s6 pa:a dizer que o PR.. jamaí~ foi
instrummto de obslruçio de imcialiva desu ........., e que est.i
proo!O. tmto quanto V. Ea' e 01 demais Senodo= desta c..sa.
pora coan"buir no saitido d a - " ' daquüo qoe se pr<ll)i5e.

N. TODIIOII
P. Ilefezimeuc
SaladasSessõe•.IOdellWÇOde 1995.-SelladorLoc:idlo

Portela.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- F""' <Xl<ICedidt alicençatclicilada.
Solxe a mesa. requerimento que se:á lido pelo Sr. 1° Secmt.ário em exetcicio Jos6 Eduardo Dut:ta..

É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N' 291, DE 1995
Seohor ~sideolo.
Requeiro. nos teml0$doart.I3.parágrafo 1°, do Regimento
Interno do Senado Federal que sejam coosidetados como licença
autorizada os dias 17, 20 e 23 de fevereiro último, qwxlo estive
em São Paulo acompaubando tiataineUo médico a que se suf:me..
teu pessoa de minha familia.
Sala das Sessões. 10 de março de 1995.- Sellador Lúcllo
Codho.
.
O SR. PRESIDENTE (1056 Samey)- Fica C<liiCedid• ai~
cença soliciw!a.
___
_
.
__
VOiaÇão do Requerimento n° 287, do Se=dot Jos6 Alves,.
de 1995.lidonapreseotesessio.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn•oecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fu:a cooccdida alicc:Dça solicilllda.
O SR. PRESIDENTE (J056 Samey)- Vouçio do Requerimento n• 288. de 1995. do Selllldor Fiavimo Melo. lido na presente sessão.
Em votação o mp.terimcnto.

Os Srs. Senadores qu:e o aprovam qucinan permanecer seulados. (Pausa.)
.
Aprovado.
FICa concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (1056 Samey)- Sobre a mosa ~
rimento ~e será lido pelo Sr. 1° Secretário ei:n exerdcio, Seoador
José Eduaroo Dutta.

É li<f9 o seguinte
REQUERIMENTO N-292, DE 1995
Senhor Presidente,
•
Em adiantamento ao Requérimento n• 201. de 1995. que
piOVê a criaç3o de comissão 1e111p01iria inleaía C:an o fim de elabor.lr e apresen~ar projeto de Resolução tofomJando o Regimenlo
Interno, solicito que Vossa Excelência submeta a este Plerthio a
alt=ção do,número de p3I!icipantes de ,... pu-a om.e membtos
da teferida. comíssão.
Justifica-se a apresentaçio de.tal requerimento. tmdo-se em
vista a participa._são de maior mímero de putidos políticos que
compõem esta Casa Legislativa..
Sala das S=ões. "lO de março de 1995. - Senado< Lácio
Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (1056 Samey)- O roqnerimemolido
será publicado e oportu:nameJKe ilx:lu:idona pauta.
·
Sobre a mesa,. projetos qUe sedo lidos pelo Sr. 1° Seaethio
em exCiclcio, Sr. José Eduardo1>utra.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 51, DE 1995

Altero a Lei ri' 8.Z5Ii, de 25 de onembro de
1991, que "Cria Áreas de Livre Com&do nos Municípios de Pacaraima e Boaflm,..no Estado de Roraima, e dá outras proridênc:ias•.
O CoogreSsó Nacioaalde=IE
Art. 1° Os aits. l 0 e 2° da Lei n°8.2S6.dc 2S de novembro
de 1991, passam a vigorar. xespectivamcntc.,. ·com a seguÕltc redaçilo:

"'Art. 1' SOo cruclas. nos jlfwúápios de Bot Vista
e BonfiiD. Estado de Ronima. Arcas de Livre ComErcio
de !mpcrtação e Exportação. sob togime fiSCill espoc:ial.

estabelecidas com a Cmalidade de ~er o desenvol~
vimetto das '"giões froa"'iriçu do e>:llOmO norte daquele Estado e com o objcüvo de iDcrmoentar as
..~açDcs bill1<ais oom países vizinhos. segundo a politica de integração 1atiDo-american
Art. 2"0 Poder Executivo flli demarcaras mas nos Municlpios de Bot VISla e B0nr1121. onde sedo instaladas as Áieas de
Li""' ComErcio de Bot VlSta (ALCBV) e Bonfim (ALCB~ incluindo locais pt6prios pata o eruepostamemo de =-ciorias a
se:mn nacionaliza riu 01 reexportadas.
Parigtafo óttico. Considenm-se integnntes das Áieas de
Livtli Comórt:io da S0. VISta (ALCBV) e Bonf= (ALCB) todas
as suas supedicies leiritoriais. obsetvadas as disposições dos tnlados e CODVenções intemacioaais."
Art. 2' Em deoottencia das altetaç&s estabelecidas no arti·
go anterior, as referencias 1 "Área de Livm Comércio de Pacarai~
ma (ALCP)'' coosli.DI:es. DOS demais artigos da Lei D.0 8.256. de 25
de novembro de 1991. sio subolilu!das pela expl'CSSio ""Á:= de
Livte ComErcio de Bol VISta (ALCBV)"'.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" SI, DE 1995
Altero a Lei ri' 8.Z5Ii, de 2S de onembro de
H91, que "Cria Área de LPTe Comércio nos Muoj..
eéJios de Pac.vaima e Boofhn, DO Estado de Roraima, e dá qutrasproridêadas".
O Congrosso NociOoaJ de=ra:
Art.l"Os arts.l 0 e ZOda Lei n° 8.256. de 25 de oovembro
de ~991. passam a vigomr.,. respectivamente, com a seguinle redaçio:_
"Alt. 1o Sio criadas. DOS ~pios de Boa Vista
e Bonfim. Estado de Rcaima. Arcas de Li""' ComErcio
de lmp<x1lçio • Expo<taçio. sob ..gime fiSCill espoc:ial.
eslabelecidas com a fmalidade de promover o deseuvolvimemo das I<giões froateiriças do .,.....,., ootte da- quele Estado e com o objctivõ de inaementar as
..lações bill1<ais com pOises vizinhos. segundo a polit~
. ca de integnoçio !atino-americana.
Art. 2" O Poder Executivo fali demaa:ar as mas nos Mmiclpios de Boa VISta e Bonf1121. onde sedo instaladas as Áieas de
Livre Cométcio de Bot VISta (ALCBV) e Bonfim (ALCB~ incluindo locais próprios para o emtrpostame"'o de men::a.dorias a

serem nacjcylgljz;ufas 00 teeXpOttadas.
Pllipfo dni<:o. Cmside•no.so i11tegnntes das Áieas de
Livre Cométcio da Bot VISta (ALCBV) e Bonfim (ALCB) todas
as suas suped!cics leiritoriais. obsetvadasas disposições dos lr.ltados C CCDVenções intemaciooais."
Art. 2" Em deoottencia _!las aherações estabelecidas no artigo anterior, as xef~ 1 "Ale& de Livte Com&t:io de Pacarai~
ma (ALCP1" COtiSlaDieS nos demajs artigos da Lei n• 8.256. de 25
de oovembro de 1991. sio substitufdas pela ex]lEOSsio ..Á:= de
Livre Cométcio de Bot VISta (ALCBV)''.
Art. 3' O Poder Exocutivo. oo prnzo de 30 (lrlnla) d.as. a
contar da publicação des!alei. flli republicar a Lei n• 8.256. de 25
de DOVembro de 1991. comas modiftcações introduzidas pelo ptesente diploma legal.
Art. 4° Esta lei entm era vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em amttário.

Jnstiftcpção
As alterações on inttoduzidas visam a oper.>eionalizar, do
poolo de vista pri1ico. as IIODli&S .que criam a Ale& de Livre Comércio em Pacaraíma,. no Estado de Ronima.
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Com ef~ a localidade de Pacar.úma é. politicamente, distrito de Boa. Vista. Dão possuindo, deste modo, o necessário apareihameoto administrativo e -Ulstituciaoal pan desenvolver as ações
de apoio à implantaçio de área de üvno coméicio.
Ademais, Boa VlSta concea1ra a maia- parte da atividade
comcreial da ~egíio. o que credencia o Município para sediar a
área de livre cométcio Qt!.C se deseja ver implantada.
Em síntese, a. org3nização politiCo-adminitmtiva do Estado
e as peculiaridades da ativi9ade econômica local sio as principais
I3ZÕeS pua que promova a alteração ora proposta.
Fmalmenle. can a certeza da impresciDdibilida<l<, da aprovação deste projeto para o c:oaeto desenvolvimento do Estado de
Roraima. conclamamos os senhot'C$ parlamcnraics pa12 dar segui,
meatO célc:Ee à pn:seulC iniciativa.
Sala das Sessões, 10 de uwçode 1995.-SenadoctMarlu-

cePinto.
LEGISlAÇÃO CJTADA ..
LEI N" 8.256. DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991
Cria Áreas de LiTre Comércio DOS Muaicipios
de Paracaima c Boofim., DO Estado de RonâJ~JAp e dá
outras providências.
Art. 1° São criadas, nos MuWcípios: de Pacaraima e BonflDl.
Estado de Roraima, úcas de livre comércio ~ importação e exportação, sob regime fiSCII! especial. estabeleçidas com a rma!ida-

Mmyode 1995

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual a cx~ção dos progmmas de govemo e dos orçamentos
da União;

n- comprovar a legalidade e avaliar os ICSUitados. quanto à
.:: fkácia e eficiência da .gestão orçamentária. ímanceira e patrimoDial. DO$ 6rgios e eotidades: da admjnjstraçiO fedetal. bem como
da aplicação de :recul'SO& públicos por entidades de <Üreito privado;
m- excrecro controle das opetações. de crédito, avais e ga.
ranrias, bem cano dos cümiros e haveres da União;
IV - apoiar o controle extemo no exercício de sua missão
coostituciooaL
Parigmfo único; Os teSpOI.lSáveis. pelo controle iotemo. ao
qualquer izregularidade ou ilegalidade,
dela daria ciência ao Tritunal de Coutas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
-Art. 3° A estrublra básica da Secretaria Federa de Controle
Intemo sem defmida pelo Poder Executivo' que disporá. aincb. sotoinalom cxmhecimeuto de

bre outms matérias necessáJias 1 eXecução desta lei.
Art. 4° O Secretário FCdetal de Controle Interno será no-

meado pelo P=idente da República. ua forma do disposto na alinea f. incisõ
do ~ 52, da Constiruição Fõderal. para. mandato
de dois~ permiLida a recoodttçio.
Pari.gmfo ÚIIiCO- Os titulares das SubsecR:taria.s serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do titular da

m.

Secretaria.
Art. 5° O Quadro de Pessoal da Secretaria Fedeml de Conde de promover o desenvolvimemo das regiões frooleiriç:as do trole lntem.o será. ~to pelos car8os. OQlpados ou vagos. inleextmno norte daquele Eslado e com o objd.ivo de incrcmeotar as gnmr.es da cstrublm do ablal Sistema de Controle 1ntemo do Poder
mlações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de Executivo.
integ;taç:ão latioo-americam.
Art. 6° Esta lei enua em vigor na data de sua p~blicação.
Art. ZOO Poder Executivo fatá demm:ar as áreas cootímJas
Art. -r Revogam-se as disposições em contrário.
com a superficie de vinte quilômetros quadrados. envolvendo. in- •
Justificação
clusive, os pcrlmetros urbanos ~ Municípios de Pacar.tima e
Constantes e sucessivas acnsações teeaem. sobre vários adBoo.fi.m. oade sexio instaladas as A1ats de Livre Comércio de Pa=ima (ALCP) e Bonfnn (ALCB), incluiDdo locais JXÓiri>S ~ ministradores da esfem. do Executivo, suspeitos de malversação e
entrepostameDlo de meroadorias a setem naciooaljzadas ou reexportadas.
•
, Parágrafo único. Coosidenlm-se imegr.mles das Areas de
Livno Cométcio <!e Pa=aÍDI& (ALCP) e Boofnn (ALCB) todas as
suas superilcies lelrilorWs, Qb=vadas as disposições dos lr3lados

~ação

indébita dos dinheiros píblicos, sem que se apure a

verdade sobre tais acusações e se puna. exemplarmenle. os culpados, como de· se cspemr de um Govemo que - respaldado no
maior coalingente de votos já verifiCado em nossa História - veio
pua combater !adas as mamlas do Administração Ptíblica. em especial os inescrupolosos de toda. espécie que se locupletam dos ree conveu_ções imemacionais.
• ___çursos anecadados çJe OOIItribuintcs que suportam uma das mais
eom;, - de Asr
Econõ ·
tkc. ao pesadas- iributáóasclomundo.
•
•
SJaO
Ulllos
mlCOS u
O Presidente da República se elegeu sob a égide do combate17IUI»twa.)
te aos ''mamjis" de todos os mati2J!S ~Cy ao cabo, o que se viu até
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 52, DE 1!195
agoca, ~ que puDidos fonm someote aqueles que '""'~"" o foram.
Cria a Secretaria Federal de Controle Jotemo inietecidamente os que vivem de seu tra.ba.lho, duplamente atingialiiiO órgão Vinculado à~ iêDcia da República.
dos nos seus ganhos, seja pelo mocho salarial seja pela carga tri-

(A

9

O CODJ!IOSSO Naciooal d=o:lr
Art. 1" fica criada a Socmr·
.~de Controle Iotcmo
- S'lFECI-PR. 6tgão cenll2l d
.ema de Cootrole Interno do
Poder Executivo, vinrulado à r
.Jêocia da Repúbliat.
§ 1• A Secretaria Fedo . de Controle illlemo tem por objetivo a cootdenação, a supenuão. a DOtmatizaçio e o oonlmle das
atividade5 de fis ..:\lização: eooliba fm.anc:e~ orçãmcntma. opee~"! auditoria dos 6tgios da administtação
.:. rundaci.Jnal do Poder ExcaJ.tivo.
·· 2. '\. fiscalização se exctt:eri. no tocante aos aspectos de
.1.0:..:. legitimidade, CCODOmicidade, aplicaçào das subvençõ.mUncia de receitas.
Art. 2' À <ecretaria Federal de Cootroleln!emO incumbe:

raciona;. pa'..: '} ....,:ai

direta, ind:
I.

bUtária excessiva como cOntribuintes cativos que não sonegam
impostos, como é sabido que muitos fazem.
Não creio que ao Executivo faltem vontade e mesmo determinaçlo de combaler os escândalos que vêm a lume com freqilência quase diária. Tamb&n Dão imagino que sua ocorrência c a
impunidade de seus protagonistas sejam atribuíveis ao Presidente
da Repíblica e A equipe de govemo. onde, se há figuras de aptidão
duvidosa, há outtas de comprovada competência e inegável ido-

neidade, recrutadas, inclusive, na órbita do Legislativo.
Sendo assim. é de indagar o que falta ao govcmo pata por
cobro a tan1os desmando praticados e que ainda se praticam. de
minhas indagações oc:om:u-me que talvez falte ao Executivo, a
implementação de um mecmismo adequado à fiSCalização dos
ato$ de seus prepostos. mecanismos este que, devendo para pôr co-
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broa tantos desmnvkn praticados em 1988 e ruja ex.is~ocia vem
de muito antes mas não mereceu a devida atenção doGovemo.
Esse inst:nlriienlO -6 o Controle Intemo, instituto ex..isteme

f) titulares de outros cargos que a lei determDJar;
IV - ..,...,..,. previamellle. por voto =to. após argiliçio
em sessio scaeta. a escolha dos chefes de missio diplomática de
clcsde 1964. uma ·das úkimas sancioDdas pelo P=idenle1oio Gu- cmáterpermmentc;
lart. apeado do Govemo, dias depoi~ pelos milila=. .........,te,
V- autorizar operações extemas de natureza ímmceira, de
sob pretexto- que irotria! -do combale 1 subvetÇio e. .. à cocup- intere= da UDiio, doo Estados. do Disttilo Fcdernl, dos Tettit6ção!
rios c dos Mlmiclpios;
Através desses anos todos. --o CÕo.troiC- IntcmÕ passou por- VI - fixar. per proposta do Plaideme da República, limites
pcriodos de maior oo menor preeminência. scguDdo os bumolos g1obois pom o mootante da divida CODSOüdada da Uuiao. dos Estadas adminisnçõcs que se· succdenom, paasaDdo da cstrutUr.l do dos, do Disttilo Fedetal e dos Maniclpios;
Ministério da Fazonda para o do Planejamento e deste pom aquele.
vn - dispcr ,.,.,_., limiles globais e coodíções pom as opeCoincideDlemeDte ou Dio, talvez seja fase aliJai a dc menor rações de mc6to extemo e inlmlO da UDiio, dos Estados, do Disprestígio da instituição. desde que. pelo Drcc:eto D0 99.244, teve lrilo Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais
suas atribuições associadas a outm de naw=a c objetivos difo- Clllidades coolrOiadas pelo poder plblico federal:
nm.les dentro de um mesmo orgão da estrutura do Mioist&io da
dispor sob!e limites e condições para a c::oncessão de
Ecooômia Fazenda e Planejamento: a Seaetaria da Fazenda Na- garantia da Uniio em operações de ctEdito extemo e interno;
cional A fundaçào, ai pen1eu o necessário destaque e .,..,igio pom
IX- estabelecer limiles g1obois e coudiçõcs pomo mdlllanablar como 6tgão eenbal do Cowolc lnteroo de todo o Poder Exe- te da divida mobiliAria dos Eslados, do Distrito Fecl=le dos Mu-

vm-

cutivo.
A Constituição de 1988 incorporou o instituto do Ca1trole
Intemo e o estendeu à órbita de cada um dos ~s Poderes. oooferindo-lhe, portanto, prestigio e importincia adequadas ao cump;meillO da transcedenl:e missão ~e lhe :reservan o arL 74 e seus
incisos e polágrafos da Carta Magna. Ao implementá-lo, faltou ao
Executivo, a sensibilidade para atnõuir-lhe status adequado.
Com este propósito, estou submeteodo • esta Casa projeto
de lei criando a Secretaria Fedetal de Coo.trole Interno, como órgão VÚlclllado à P=idéncia da Replblica, r:r que c:oostiruiit o 6<gão central do Sistema de CoDtrole Inlemo do Poder Executivo.
Tal projeto. se acolhido. im eooferir ao Controle Intemo
daquele Poder slotus e as nccessórias iDdcpendéru:ia e isençio
para desempenhar. com plenitude. suas funções constitucicoais ca- ·
pituladas nos dispositivos antes citados.
Deste modo, ganhatá o Poi1er Ex=tivo, que dispri de
instmmenro hábil pom fiSCOliDr
concçio.dos .... administt1ltivos de scn; agentes prevemndo desvios, malversações. enfliD, gami.tindo a tDOlalidade da Administtaçio 1'1\blica. Ganhuá o
Lesgislalivo Cjlle por illteml6dio do Tnõunal de CoDias da Uniio,
ex~ as funções. cocstibJciooais e patrimoDjal da Uniio e das entidades da adminjstrnçio dircta e indi:reta, mediante coa.ttole externo. Ganha sol:c@ldo, a Nação, a JD(Qiizaçio de seus. seiVÍÇOS.

nicípios:
X - suspender a execução, no todo ou em parte. de lei declanda iDcomtilucional por dccislo deímitiva do Supremo Tnbunal Fed=al

DECRETO N"99.244. DE lO DE MAIO DE 1990
Dispõe SIObrc a reorganizaçio e fuuciouamco.to
dos órgãos da Presidêuda da Rcpúb&c:a e dosl\linistérlos e dá ~Iras pnnoidêaeias.

ln-.

=-

pela eoo<~omia de meios e pela aplicação adequada de """'
sos em beneficio de "todos:.
-- Saladas Sessões !Ode março de 1995.SenadcrPcdroSimon.

IEGISUÇdO CiTADA
a>NsnruiÇÃOOAREPÚBUCAFEIJERAllVAOOBRASIL

Art. S2. eo_. privativamente ao Senado Federal:
I - pocessar e jllgar- o Pres:idem.e c o V"ICO-Ptesidentc da
República nos crimes de ~ c os Ministros de &tado nos crimes da mesma namreza conexos com acpeles;
II - processar c julgar os Ministros do Supocmo Tribunal
Fedeml, o Procw:ldor-Getal da Replblica c o Advogado-Gcl>l da
UDiio DOS crimes de i-espoasabilidadc;
m- aprovar previamente. por voto '""'""'· após argilição
pública, a escolha de:
a) magistmdos, nos easos estabelecidos nesta Conslimiçio;
b) Minis-doTnõunal de Contasda'Uniioindieados pelo
Presidenle da Replblica;
c) Govemador de Tenit6rio;
d) presidente e <liretores do Banco Centr3l;
e) Procurador.(lead da Replblica;

(À Ccmúsão de Constituição, Jusriça < Cidmia-

liiá-D«isiio Termin:Uim.)
-PROJETO DE LEI DO SENADO N" 53, DE 19!15

o Conl!f""' Nacionai-

Art. 1° Ne13hum. servidor _puôlico fedeJ:al regido pela Lei n°
8.112, de 11 de demDb:o de 1990, inclusive inativos e pensialistas, podctli peteeber ,....urwaçãn memal, • qualquer amlo, supericc a 20 (~) ve;zes o menorvencimemo especiriCado em lei.
Padpfo únic:o. Em doeot:ducia das disposições deste artigo, DCDbum sa-vidor sofmt roduçlo do que legalmente estiver
percebendo. nio seodo, DO entanto. a1teado& O& vencimentos e :reUU1nenções $Upcriores iíõ lliai1e estabelecido a16 que eles se ajus~

.

Art. r Esta leieutm em vigor oa data- de sua publicação.
N!.. 3' Revogam-ao as disposjçõOs em COD!r.lrio.

Justillcaçõo
As difcmlÇ'&S de reDda no imbito da sociedade btasileira

sio de domúrio plblioo e a in}lstiça que isso IOpft!senta dispensa
maiores comet1tários, quando se sabe que a maior parte da popiiaçio vive em~ de pem1:ria extrema, enquanto uns poocos privilegiados se apropriam cada vez mais dos frutos do trabalho.
No seiViço póblico. embon. Dio se possa falar de enriqueci·
mezto eom bue em salúios. 6 possível veriflCal'Cm-se difermças ~
gritantes ~ • teD:IlDCiliÇio paga l imensa maioria dos servidoxes e uns PJUCOS qoe pcroebem vencimentos e vantageos que os
insaeve na categoria dos dtamwlos •'marajás".
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O que pretendemos com este projeto de lei 6 corrigir uma
anomalia da. sociedade global que se reflete DO sctcx' público, privilegiando uns poucos em detrimento da maia:iL Deste modo, esta:remos contnàtindo pam a :mdução da desigualdade: na dis1D.bliçio
de renda, pelo menos no que tange ao serviço público fedeml.

ReJSalte-sc que igual dispositivo eucontm.-se cm viga

DO

Estado do Rio Gmnde do SuL inlroduzido pela Lei n• 8.291, de 18
de junho de 1987. por me:osagez:11 do Executivo, que contnõuiu sobremaneilll para a IOduçio das <fisparidodes mmmerai6Cas daque.la Unidade da Fedetaçio. ·
Sala das Sessões, 10 de 11111'Ç0 de 1995.- Senador Palro
Simon..

LEGISlAÇÃO CITADA
LEI N' 8.112, DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe oobre o regime joridico dos ~....
P6blicos Civis da Uuião, elas autarquias e das ruada·
ções públi<as federais.

(À. Cmnissiio de Comtiluifiio, Iustiça e
1lia - Ikt:isiio Jmninaliva..)
-

c;,bu,.

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 54, DE 199S

Março de 1995

Art.. 70 Revogam-se as disposções em. co.mrário.
Jnstificaçi;o
Com a satisfação. submeto à coosidexação de Vossas Excelências projeiO de lei em que se propõe a. cria.çio da Ouvidoria-Qe..
mi daRepóblica, viuculada ao Mmistáio da 1ustiça.
Figum legendária de nossa Hist6ria c:<>IOilial. o Ouvidor-Gemi tem suas funções assim descritas por Maz Fleiuss, em sua His16ria Admioistrativa do IIDsil (Cia. Melhommcntos - 2" edição págioa21):

''O ~-Genf cm a autoridade suprema da
}lsliça ler:ritorial no BmsiL Coubecia. por açio nova. dos
casos-crimes, para o que tinha alçada al6 morte aatuml
.inclusive, quantO & escravos. peões. cristios, gentios li-VteS, devc:Ddo, porém. nos casos em que, segundo o diteito, coubesse a pena de morte. ínclusive. tx:atando-se de
pessoas dessa qualidade, proc::eder' DOS respectivos feitos
afinal e despacbi-los para o govemador-geml. sem ape-

la.çio, se fossem conforme os seus votos; e, no caso de

disoordAncia. deviam ser os autos, com os réus, remeti-

dos ao ~gedor em LiSboa. paza sentença. Em telaç.ão
4s pessoas de mor qualidade. tioba o Ouvidor-Gemi alçada al6 ciDco anos de degrodo."

1oaquim Manoe! de Maoedo, em suas "Memórias da Rua do
• Cria a Ool'idoria-Gcnl da R<púb&<a e dá ou· Ouvidor'', rcgistza:
lns providências.
0 Congn:sso Naciooal ~ta:
''Um ouVidor de comarca era, naquele tempo (séArt. 1o Fica criada a Ouvidoria....Qeral da Rcpiblica. vinculaculo XVIU), JD.Iito mais que um simples mortal. eta·uma
da ao Ministério da Justiça. com a iDcumbéncia de acolher:. poces-polestade que o povo mspeitav& mais do que hoje res..
sar e enCaminhar à Presid&Jcia da Rep6blica. aos Ministérios,
peita ao Plesidente do SuJRIDO Tribmal de Justiça. e
Secretarias e demais setQ1es da· ,Admjnjstnçãn píblica direta e inDio .havia quem deixasse de por-se de chapéu Da mão
direta, após avaliação sumária, projotos, sugest&s. m:lamações 00
qumdo ele passava."
denúncias da populaçio ou de emidades, que visem:
..
. E, 1io ~ foi a DOrável figma que, em 1780, um
1) ao aperfeiçoamento das fã:mas de pmticipaçio popular e desses magistrados, Dr. Frmcisc::o Betquó da Silveira. ao fLUI" recmnmitlíria. nos processos de decisio e exccuçio de serviços pú- · sid&lcia na cntio Rua do Padre Homem da. Costa, deu motivo para
blicos;

- -- quclhctallmtsseonomeparaRuadoOuvid<r,comooé,atêhoje,
2) ao deseavolviiDeDto s6c:io-ec:ooômi, cie!lllfi<:o e adiU· no Rio de 1aociro.
za1; ••
•
Embcn a respeilabilidad e a impoltiocia que se protcnde
· 3) à cooeçio de a:ros, omissões oo abusos admillislrativos;
do Ouvidor.Gemi da República, em Dada sejam meoOies que
4) ii melbcxia dos seMços pllbliccs em sem!..,..Ja. Dio seriam as mesmas as funções que desempenharia,
§ t' O Ouvidor-Gemi da Rqlública sedllOIII<Odo-pelo Pio- ata>didas que eotio, hoje em <lio. por magistmdos com ruttos deside:nte da República.
DOI1linãçõcs c por COdCS de jrstiça que se OEpDizam em instâncias
§ Z' A esttUtm;t e o quadro de pesSoal di OUvidoria-Geml virias, no Estado modemo.
da República seJio def'midos por dec!:do do l'resideole da Repô·Tambérft bio x:c:oofimdiriam, a aio ser parcialmente, suas
blica.
·
l'tinçQe$ <0111 as de modema- e, há algum tempo em voga- figum
Art. 2' Os ~. sugeslõcs, n:d•moções ou deoúDcias, de cmbldsman, lmgarnente eotperimentada na Pcnísula Esczodi.
devetjo serfonwlados por escrito, ....,q.nb .. doi ae OoCUm.entos
nava. cspccialmeo.te,naSukia..
esclam:edores, se for o caso. e dirigido. clirdamrnle,l Ouvidoóa·
O Ouvido<-G<ml, oa acepçio do projeto de lei que ora sobGeral da República.
meto à doutra ~desta Casa, tem ÍDipC>ltiiDlf<S papel a
Art. 3• A Ouvidcria-Geml da República .....m <adastto desempenhPT CJlalseja.odea<uarc:omoelodeligaçãodiretaenlre
destinado ao tcgistro das iniciativas in&titas ou colocadas em pm. a sociedade e a Administraçio Póblica, facilitando o intercâmbio.
tica. com êxito. pelas •drninishações estaduais e DlDIÕcipais. desde disatssão e a operackualjzação de id6ias. p!Op)Stas e infOIIIlaÇÕque aplicáveis a olvel fedetal.
es, a soluçio de questioaamenlos e dúvidas; a soloçio de :probJe.
Art. 4• As auUlridades e servido= ~ Admioi-ç'o Fede- mas. eDfim. aproximando o cicbdão dos SClVÍÇOS públicos,
mi direta e indirota prostazio colabonçio e ifnamaçlSe$ AOuvido- abrindo-lhe um amai de""""" adequado 1 zepartiçio compelellle
ria..Geral da República. em assuntos de sua alçada que sejam pan. a :resolução das questões que o afligem. sem que ncoessite essobmetidos à sua ap-eciaçio..
pocializor-se no c:aJbecimemo dos meD!bxoS da lllÓ<plioa admjnisArt. 5° Serão comidemdos serviços ~blicos Ielevantes os b:ativa ou valer-se de terceiros mediante paga. nem sempre legal e.
projetas e sugestões dos quais IeSUI.Iem beDeficios à Administra- com certeza. numa justa. dos cbamgdos dcspac:bantes. lobistas e tição e i comunidade e as rrclamações e denúncias que. apuradas. guzas que tais- pua obtenção de um <ljmito líquido e certo. o mais
redundem no aperfeiçoamento c moralização dos serviços píbli- das vezes.
cos.
Iniciativa de Govemo anterior.. CODSUbstanciada na ComisArt. 6" Esta lei eolnl em vigor na data de sua plb~.
são de Defesa dos Dim.IOs do Cidadão, com alguns propósitos si-
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mil:ues aos da pteseuf.e proposição, Ilio teve prosseguimento, talvez por defon:nação do seu papel, talvez por Dão ter assumido postura e fonna adequadas de ação, quem sabe - o mais provtvel,
talvez- pela impaciência e incoDst§ncia com que eocaiatllOS medidas inovadoras. delas exigindo resultados imediatos e quase milagrosos.
No Govemo do Rio Grande do Sul, tive a ~isfação de iJ:nplantar. com amplo sucesso. a Ouvidoria.-Ger.tl do Estado.
A proposição que teoho a bcma de submeter ao elevado tirocínio de Vossas Excelências tem a presunçio da simplicidade e,
com base nesra caradelistica. o objetivo c a esperança fuudada de
que ir.i resultar cm instrumento de profiali.S soluções às"questões
demandadas pelos cidadãos em ge:ral. que haverão de euCOD.trar, na
Ouvidoria..(jeral da Replblica. o foro adequado para acesso aos
serviços de que necessitam e que são, úmal,. a razão de ser da Administ:raçao Pública e do Estado coo.stituido.
S.ala das Sessões, 10 de março de 1995. - Seuador Pedro

Simon.
(À Comissão de Constituição, Justi;a e Cidada·
nia- decisào terminalWa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 55, DE 1!195

Cria a Zona de Processameuto de Exportação
no Municiplo de Rio Grmde, ao Estado do Rio
Grande do SuL
O Congresso Nacional clo=ta:
Art. 1o Fica aurarizada a criação de wna Zona de Processamento de Exportação DO Município de Rio Giao.de. Estado do Rio
Gr.mde do Sul, ob=vados oo IOqUisitos do Deaolo-Lei n' 2.452,
de 29 de julho de 1988.
Art. 2° Esta lei êntra em vigor na data de sua p!blicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

mercial não favoreceTem a jnstalaçio de indústrias na localidade,
incmnenlando somente o camzmismQ Na segunda. ao contrário,
fomenta-se de imediato a insraJaçto de iDdústrias que irão aumentara oferta. de empregos e ampliar o volume dasexp:xtações brasileiras, proporcionando maiores eondiçiles e facilidades no
comélcio intemacional pela procllção de divisas e maior superávit
na balança c:omerci.tL
Neste scttido, o IDl1Diclpio de Rio Grancle 6 delonur das
melhores e reais condições para a imta'•çJo de uma Zooa de Process•menro de ExpcxtaçSo. de vez que dispõe de ÍDÍI'I.-estmtur& industrial caDPieta e proma pam receber indústrias de todo tipo. Lá
existe rede completa de energia e água. lotes previamenle demarcados e vias de transportes e tetmiDais. rodoviário. fem>Vi4rio e .lacuslre, além de um saper porto ma.ritimo que facilitado
sobremaneim o recebimento de ÍD:Ramos e a mnessa de produtos
acabados pam qualquer parte do Mundo.
Por estas razões o pelas facilid•de• do surgimento de n\pido
resultado positivo no campo social e econômico. apteSentamos o
preseille Projeto de Lei nO Senado, COillaDdo com a sua aprovaçio.
S.ala das Sessões, 10 de m.uço de 1995. Senador Pedro Si-

moo.
lEGISLAÇÃO CJTADA

DECRElU-LEI N' 2.452, DE 29 DE JULHO DE 1988

Dispõe sobre o ngimo tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processameoto de Expor-

tação e dá outras providências

·

LEIN'S.OIS,DE 7DEABRILDE 1990
Autoriza a aiaçio de Zonas de Processammto
de Exportação dá outros proriclêadas
_ _ _ _ _ _ _ _ ...;,;o_-_ _ _ _ _

Justif'laiçiio
A Zoca de Proc=samento de Eq>ortaçllo no Muoiápio de
Rio Gr.mde, Estado do Rio Gr.mde do Sul. já tinha sido criada
pela Medida Provisória n• 142190 o c:onfinnada pela Lei n• 8.0!5,
de 7 de abril de 1990, com publicação no Diirio Oficial da Uniio
daquela data. Ocoae que a referida Lei fOi revogada ao início do
Govemo Fedetal passando, com o argumento da nocessidade de
corte drástico do! benefícios fiSCais. como meta de Govemo.
Posteriomlente a isto o pr6prio Govemo Fodcal passou a
enviar ao Coog=sso Nacional meusageos DO seiJ.tido de coocedere
restabelecer vários ince.o.tivos e beneficias fiseais. COIJtiariando assim a sua posição iniéial No decomr da legisWu13 passada podemos então presenciar a nova estratégia govemameuta!, através da
restru..turação da Zona Franca de M.maus e a criação de Zonas de

Livre Comércio nO Pais.
•
Para exemplificar. alé:m da Zona Frmea de Manam:, foram
criadas Zooas de Livre Coméreio nos Muniápios de Pacar.Uma e
BonfJID, no Estado de Romima, ~ existindo ainda em uamitação. entre a Cânwa e o SeDado inúmeros outros p:ojetos DO
mesmo sentido. em outras regiões do Pais.
Sem entrar no mérito da n~dade_ou não da criação das

ZoDaS de Livre ~o can vistas a promoção do desenvolvimento naquelas áreas. vimos agora apresentar este Projeto de Lei
por ent<ndem>os ser mais adequada a criação de Zooas de Processamento de Exportação como instrumento in~tor ao desenvolvi-

mento econômico e social. com beneficies para a Nação como um
todo.
A grande diferença entre a Zom. de L~ Canén::io e a
Zona de Processamento de Exportação é que,. na primeira, as atividàdes desenvolvidas. ao t:ra:zemrr. um i:acremento unicamentê co--

(À Ccmisaiio de A.u.rmtos Econômiccs - decisão
-

rermi~atiwz.)

Pf!.OJETO DE LEI DO SENADO N" 56, DE 1!195
Fixa

pmzo

piOI3 ..,.tituição do lmposlo sobie a
descontado na fome e dá outras

Renda e Proventos
providêllclas.

O Congresso Nacional do=t>:
Art. I' A I<Stituiçio do Imposto a sobie Renda e Proventos
de Qualque< Natureu desoontado na fODI!> on pago, a linllo de antecipação, em montamo superior ao devido, será afecuada pelas
Delegacias da Receila Fedem! on lnstimições F'manoeir.ls pam
esse fim auumadas, até 60 (.....,..) dias após a ennega da ,..,..
pÔ<:tiva doclaroçio.
Art. 2° A restinlição do imposto a que se ref~ o artigo anlerior dar-so-á devidamenlc carigida, • po1lir da data do descaUo
ou pagamento. até a data da efetiva devoluçio. com base DO mesmo índice utilizado pa:a anralizaçio dos débitos fiscais para com a
União.
Pan\grafo olnici>. Para efeito da atualização do valor da restiwição, na impossibilidade de detenninação da data COil'eta do descOJJ.to ou pagamento. poderá ser utümada a média anual do índice
referido neste artigo.
Art. 3° No caso de mora. o valor a seriCStituído nos teimos
desta lei sen\ a=cido de juros à ruão de 1% (um por oento) ao
mês ou froção, calculado.Obrio valorcarigido.
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Art. 4° Esta lei entxará. em vigor oa data de sua publicação,
com efeitos inclusive s~ os v.alores da declaração entregue no
presente exerclcio.
-Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

O expediente será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (decisão taminaliva).
·- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-S. à

ORDEMDODU

Justilic:ação
Os descontos mensais a título de lmpostode Renda na fonte
vêm aumentaDdo nos últimos anos, corroendo cresce.nte e sistematicamente o poder aquisitivo, principalmeure do trabalhador assa-

lariado.
Em lliZlo da aceierada perda de seu poder aquisitivo. os assalariados, quando ap=entam suas doclaraçõc$ de l'mpqsto sobre
a Renda e constatam que têm ~ilo a restituições, na maioria dos

Março de 1995

Item 10iscussio, em tumo ón.ico, do Projeto de Lei da Câmara n°
51, de 1994 (D0 1.978191. na Casa de erigem), que alta'a. os ans.

846, 847 e 848, capu:, da Cc=litiaçiio das Leu do Troba/ho -

CLT, qw dispikin sObre procedime1110s a. serem adorados na au~
diência intJugiU'al das J unras de Conciliação e J ulgamnazo, tendo
p.,..,..- favorável, sob n•230,de 1994, da Comissão

casos •. negociam com as instituiçiies fmanceiras os valores que
-de Aosuotos Sociais.
lhes serão devolvidos. em prazos que variam entre 60 e 90 dias.
QuaJ;ldo a Receita Federal: atrasa inexplicavelmente as deVoluções,
Em discussão e projeto. (Pausa)
os assalariados ficam em grandes dificuldades .financeiias pua faNão bavendo quem peça a pAI&YT"&, ence:ro a discussão.
ZN frente ao compromisso assumido com o banco, sendo obrigaEm votação.
Os Srs. Seoadon:s que o aprovam queiram permanecer sen~
dos a pagar juros de m=ado. quando o seu ciédito é corrigido em
lados.(Pausa) '
índices meDOR:s.
Aprovado.
O presente projeto de lei visa estabelecer o mesmo critério
O prõjeto vai 1 sanção.
de atualização de val~s. taniO para aqueles contrituintes que ,têm
diferença de imposto a pagar, quanto áqueles desconlados em exÉ o seguinte o projeto aprovado:
cesso na fODI:e têm direito a·festituição, além de critérios claros e
PROJETO
DE LEI DA CÂMARA N• 51, DE 1994
justos para antbos- CODtribuinte e agente lributante/anecadador.
O prazo de 60 dias par:a. ·a restituição 6; de certa foa:na. su(N" 1.978/91, na Casa de origem)
portável pam o cootribui.nte e administrável para o agente tributanAhera os ãrts. 846, 847 e 848. capul, da Co.osolite, visto que, nos países mais desC'nvolvidos, a restituição dá-se DO
dação das Leis do Trabalho- CLT~ que dispõem somomento da declaração ou requerimento, flêando a verificação e
bre procedimentos a serem adotados oa audiênda
auditoria fiscal paza o momento oportuno, o que atende de imediainaugural das Juntas de Coaciliaçio e Julgamento.
to ao direito dõ contriblinte.
Ali; J• Os al1S. 846, 847 e 848, caput, da Coosolidação das
Por essas razõês, aflllll8i:nos que é de i!:t.teir.l. justiça fttar-se .
um prazo para que a Receita Federal devolva, principllmellle ao Leis do Trabalho- CLT. aprovada pelo De=to-Lei n• 5.452, de
assalariado, o que é legjtimarnen~ seu. por fruto do seu trabalho
1° de maio de 1943, passam a vigorar coiri a seguinte redação:
diário e que Jhe é inapelavelmente descontado no f1n1 de cada mês. "Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou p:reside:ote
Sala das Sessões, 10 de março de 1995.- Senador Pcdrv
- propcri a conciJia9'o.
Simon.
_ § 1° Se houver acordo lavrar-se--á lenno. assinado
(À Comissão de A3rumos Económicos - d«isiio
. . pelo presidente e pelos litiganres, ccmsignando-se o p!3- lermina_.tiM.)
;w e demais coodições pam seu QliDjl[imento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os projetas sedo
§ :ZO~ Entre as ~ções a que se refere o parágra~
publicada!; e remetidos às comissões competentes.
fo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte: que
A Presidência recebeu. do Grupo Bmsileiro da União ID.ter-não cumprir o aocxdo obrigada a satisfazer inlegmlmente
parlamentar, o Oficio tt> 9/95, de IS de fevereiro, encaminb•ndo a
o pedido oo pagar uma i.ncleniDçi!o convenc:iooada, sem
:relaçio da Comissio Deliber.ltiva e da Comissão Diietom daquele
pze}lizo do cumprimeoto do aconio.

Óigio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência teoobeu das Nações Unidas. divisão da Palestina, oficio amamicapdo
a =Iização de um seD'rinário das Nações Uaidas e simp6oio das
organizações não governa"lCT'"i's: sobte a ~esrio palestina para a
região da América Latina e Caribe. sobre o tema "Apoimdo o processo- de paz - a contn'buição da América Latina e do Caribe".
coovocados pelo comitê sobre o exercício do direito inalienável do
povo palestiDo, coo.vicla.Ddo o Senado pua participar daqueles
eventos, a serem realizados nos dias 20 a 23 do c:orn:nte.
O expediente será encamiohado, na fouaa já decidida pelo
Plenário, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Presidência ....,.,._
beu, do Supzemo Tnlxnw Fed=l, o Oílci9 n• S/7, de 1995 (n•
19/95, na origem), de 21 de fevereiro do conente, eocaminh•ndo,
para os fms previstos no art. 52. X. da Constituição Fedetal. cópia
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Rccmso Extraordinário n• 166772-91210.

Ali. 847 Não havendo aconio. o =!amado terá
vinte minUtos pam aduzir sua defesa. após a Ieitnra da
reclamação, quando esta não foc dispensada por ambas
as panes.
Art. 848 Terminada a. defesa. seguir~se-á a instrução do processo. podeDdo o presidente. a: officio ou a
requerimento de qualquer juiz tempotáric>. interrogar os
litigantes.,,
Art. 2° Esta lei entr.l em vigor oa data de sua p1blicação.
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item ZIliscussio, em tumo único, do Proje<o de Lei da
Câmam rf' 58, de I 994 (n• 2.581/92, na Casa de origem), que IOVoga artigos do litulo V da Consolidação
das Leis do Ttabalbo- CLT que tratam da organização
sindical, tendo

Parecer favorável. sobn° 187.de 1994, da Comissão- de Assuntos Soc:iak.

Nos ten:nos regimentais, não fomm apresentadas
emeudas 1 matéria.
Sobre a mesa. requerimento que sed.lido pelo Sr.
1o Secmário em exeícício, Scaador Jc* Eduardo Dutnt.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 293, DE 1995
Seohor l'lesidette.
Nos tetmos do artigo 279, alínea e. § 1". do Regimellro ln·
temo do Senado Fedem!. mqueiro o R<tip,.,ro da disalssão do
Ptojero de Lei da CâDwa n• 58194. que
artigos do título V
da Coosolidaçio das Leis do Tmbolho- CLT que .,.._ da orga·
llizaçào sindical. para o diu 10-4-95.- pua de 30 (lrinta)dias.
Sala das Sessões. 10 de março de 1995. - SeuadoJ: F....,.,.

"'v•

doBczcrra.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o ,..
querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queir.tm permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria voltarli. A Otdem do Dia na sessão do diu 10 de
abril ptóximo.
.
O SR. PRESIDENTE Qosé Suney)- llem 3:
Discussão, em tnmo dnico.
Projeto de Lei da
Câmarn Tf' 64, de 1994 (o" 3.7541'}3, na Casa de origem), que di.sp& .sobrt: a liben:latk sindical e dá outras
providinciar, tendo
Puoécr favOiável sob o n• 258, de 1994, da Ço.

do

· - dc.MmatosSoclais.

IDJSSB.O

·

Ao projoiO não fomm apresentadas emeOOas.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavm. eDCeUO a discussão.
Em votação.
Os ~ Senaclo= que o aprovam queimn pcmr!ll!N:e!" sentados. (Pausa)
Aprovado.
0 projeto _!ai _à sanção.
É o segu!nte o (nl.Ído aprovado:

PROJETODELEIDACÂMARAN"64,DEI994
(N"3.754/93, na Casa de origem)
Dispõe oobre a libenladc ·sindlc:ol e dá ootras
pro'ridênc:ias.
O Cong=so Nacional c!=eta:
Art. 1° As cqanizações de trabalhada'es e de empregadores
deverão gozar de adequada prot<ção e<mtta quaisquer atas de inge·
~cia de umas sobre as outras. quer diiàameiu. quer por meio de
seus dirigentes oo associados, em s:na. foma.açio, funcionamento e
adminis:ração.
Paráyafo único. Seria partindi1'JJ'IC'Ôtc idenl:ificados como
atas de ingerência, previstos :oeste artigo, loedidas destinadas a
promover a criação de organizações de trabalhadores dominadas
por um empregador ou por uma organização de empregadores. oo
a maDI.cr fmanceirameme aquelas organizaçõCs, com vistas a colocá-las sob o controle de um emptegadoroo. de uma organização de
empre~s..

Art.. r Esta lei .entra etD vigor na data de sua plblicação.

Art. Y' Revogam-se as disposições em contrário.

-

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Ikm 4:

Discussão. em tumo dnico. do Projeto de Lei da
Câmam n• 77, de 1994 (n" 1.624191. na Casa de origem). que dispõe sobre a terminolcgia oficial nlativa à
hansoúase e dá outras providências, teDdo
Parecer favorável sob n° 264, de 1994, da Comissio- de
Assuntos Sociais.

Ao projoiO não fomm ap-esentadas emeOOas.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussio.
Em votação.
Os Srs. Seuada:es que o aprovam queir.a:n pennancccr sentados. (Pausa)

Aprovado.
O projero vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado;
PROJETODELEIDACÂMARAN"77,DE 1994
(N" 1.624191.naCasadeorigem)
Dispõe sobre a tennfnologúa oflclal relativa à
hgnscníase e dá outras pnnridêueias.
0 Congresso Nacional c!=eta:
-- Art. I" O tetmo "Lepn" e seus derivados Dio podedo ser
utilizados na linguagem emprogada nos documoniOs oficiais da
adminiSiraÇão oenttalizada e descenttalizada da União e dos Estados-Membros.
·
An.. zoNa designação da doença e de seus derivados. far-seá uso da renninologia oficial coostante da Ielação abaixo:
• 'f!'RMINOLOGIA OFICIAL 1ERMINOLOGIA SUBSTI!'UÍDA
Hansenfase
Lcpa
Doente de Hanseníase
Leproso, Doente de l..epia.
Hanseaologia
Leprologia
Hansenologiata
Leprologista
HansêDico
[..qx(:tico
H.onsenóide .
Leptóide
Hansênide
Upride
Hansenoma
Leproma
Hansenfase Vudloviana
Lepn LepromaHansenfase Tubercul6ide
Lqra Tubercul6ide
Hai!Seniase Dimorfa.
Lqn Dinafa.

~..:~~~:::t•da

t::,.~

H"'!'ilal de DetmMologia

LeJXCSário.l:.eprocllmio

Sanitária. de Pa!ologia
Tropical ou similaies
Art. 3" N3o teião """' nas ropartiçllcs dos Govemos, da
Uniio e dos Estados. quaisquer pop6is que não obsctvem a tauJi..
nologia oficial ora estabelecida. os quais sedo imedie•emente arquivados. nolifiC&IJdo.se a parte.
Art. 4" Esta lcieno:a em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em c:oniDrlo.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) -lkm 5:
Discussão, em tumo dnico. do Projeto de Lei da
Câmam n• 86. de 1994 (n" 3.913193, na Casa de <Jri..
gem), quea/ura oart. 841 daConso~dasLeisdo
Tmba/ho - CLT. tendo

Pam:cr favorável. sob o.'! 282. de 1994, da Comissão

-de Assu..tos ~
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Ao projeiD não foram apresentadas emendas.
Em disalssão. (Pausa)

gcm). - c:oo=le adicional de periwlosidade aos
teiros. al1eraudo o art. 193 da Consolidaçio das Leis do
Trabalho, tendo

Não havendo quem peça a palavra. eocerro a discussio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer seutados. (Pausa)

Aprovado.
O projeto vai ã Comiss.lo Dimma para redação fmaL

É o seguin~ o projeto aprovado::
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N'86,DE 1994

(N' 3.9131)3, oa c- de origem)
. Altera o art. 841 da CoDOOidaçio das Leis do

Trabalho-CLT.
O Congresso Nacioaal de=I&O
Art.1•o § l"doart. 841 daConsolidaçio das Leis do T...
balho. aprovada pelo Decreto-Lei n• SA52. de..!" de maio de 1943.

ParecerfavOiáveL sobn°260,de 1994,daComissão- de A.omniDs Sociais.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. P=identc. peço a palavra
pelaOldem.
O SR. PRESIDENTE (1~ Samey)- Cooc<do a palavra a
V. Ex•.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr.l'lesidede. requeiro adiameato da matéria e vou fomuilizar jmlo i Mesa o meu pedido.
O SR. PRESIDENTE (J~ S&mey) - A Mesa aguaJda o
seu pedido para submeter a votos o seu requerimento. (Pausa)
Sobre a mesa. requerimenlo que seri lido pelo Sr. 1o Seaetúio em exercfcio. Senador José Eduudo Dutia.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N°l!l5, DE 1995

passa a vigorar com a seguime mlaçiio:

Seuhoc l'losidell!e,
''Ait. 841 . .. - - - - - - - - - - - - - - - · - - Nos~ do art. 279. alínea epdo Regimenl:o Iotemo. ~§ 1° A notificaçio será feita em registro podal quei:ro o adiameo.to da discussão do Projeto de Lei da Câmara D0
cem ii:anquia, ini:<üantc aviso de m:ebimento (AR). IS· 1 Hl'94. a fiDl de ser feila na sessão de 10-4-95.
siDado pelo reclamado ou seu ~ legal Se 0
Sala das Sessões. 10 de março de 1995.- Senador Eldo AJ..
reclamado criar embaDços ao rec:ebimcnlo. ou não for vares.
ellCOIIIDdo. far-se-á allOiif>CaÇio pir edital. insa1o no
O SR. PRESIDENTE (J~ S&mey)- Em votaçio.
jomaJ ofiCial ou no que publicar ó cxpodieate fcreose.
Os Srs. Sena&xes que o aprovam queirnm pennanecer sen-

ou, oa falta. afDtado oa sede dai!IlllA oo Iuim.""

Art. 2" Es1a lei oma em visorua da!& de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em COilttário.

O SR.. PRESIDENTE Q~ Sarney) -Item 6

Discussiio, em lumo úalco, do Projeto ele Lei
da Câmara D0 ~ de 19.94 (D0 75:1191, na Casa de orio
sem>. qlie dispõe ..bre o direito de emprepdos que
goZIUD de alguma forma de eatablliclade delilüda em
lei, lcudo
Parecer sob n°3l8, de 1994; da Comissio

- de Assuntos Sociais, favodve1 nos 1em1os do
Substitutivo que apresenta.
Sõbre a mesa. requerimenlo que seri.lido pelo sr: JG ~
tário em exetclcio. Senado< J~ EWudo

n.-.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 294, DE I99S
Seuhor Preside...,

· Nos tmnos do "!!igo 279. alfnea c, puágoúo 1". do Regimento Interno do Senado Fedem!. requeiro o acfiameuo da ctiscussão do Proje<o de úi da amara· n• 93194. dispõe sobre o
cllioito de emJ'l"gados que gown de alguma forma de estabilidade
defmldaemlei, poua o dia 10-4-95.-pnmde 30 (!riDa) dias-.
Sala das Sessõe.s. 10 de março de 1995.- Senador Fernaa·
do Bezerra.

.

O SR. PRESIDENTE (J~ Saroey}- Em vot&çio.
0$ Srs. Senadcfts que o aprovam queir.un perm•mcer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria reiOIII.oli à Otdem do Dia ao ptóximo dia lO de
abril.
O SR. PRESIDENTE (J~ Saroey) -Item 7:

Oisalssão. em tumo l1nico: do Projeto de Lei da
Câmara

0°

!10, de }994 (0.0 1.339/91,

Il3.

easa•c1e OI:Í·

!ades. (Pausa)
Aprovado.
A matéria volt.uá 1 Oidem do Dia no ptóximo dia 10 de
abril do ccm:ntc mo.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) -Item 8:
Disalssão. em IDmO llniro. do Projeto de úi do Senado n•
83. ile 1993. de m!Alria do Senado!: Iutahy Magalbies. que
o
art. 48 da úi n• 4.504. de 10 de novembro de 1964. para pem1itir
a redlçio do imposlo iDcidenle sobre teDtas atrendadas.
" P""""'" favodvel. proferido em PleDário. em substi!uiçio
à Coaúsóio de A.omntos Econôml..., Reb!oc Senado<Roualdo

w-

Amgio•.

À matéria niD foram IIJnSel1ladas emendas. DOS teunos ,._
siJnen!ajs.
.
.
Lembro ao Senado que o proje<o é de erigem da Casa. indo
em seguida. se àproYado. à Clm&l1l dos Oepltados.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr.I'Eesidentc. peço a palavra
pelaOldem.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - CoDi:edo a palma
ao nobre Senador Ek:io Alvam:.
O SR. ELCIO ALVARES - Requeiro llClVltl!leUe o adiamento deot& matéria. paquaDIO pela própria emenla pem1itir & ,._
duçio do imposto iDcidenle sobre !CDtiS 8TTPN!odas pam:e-mo
que surge uma eiva de inconstiruciooalidade. Portanto. vou fcmnalizar novamente o mqucrim.ento junto 1 Mesa.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- A Mesa aguardará o
p:querimeulo de V. Ex". (Pansa)
Sobre a mesa. p:querimeulo que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exeteicio. Senador Jos6 EdoaidoDutra..
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 296,11E 199S
Nos teJmos do art:"279, aJiDea "c". do Regimez:tto IDlemo,
n:qociro adiam::nto da disaissio do Projeto de Lei do Senado D0
83193. afim de serfeilana sessão de 10-4-95
Sala das Sessões. 10 de março de 1995.- Elcio Alva=
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação.
Os Srs. SenadoRs que o aprovam·queiram petmanecer sen~
lados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria voltará à Otdem do Dia no próximo dia 10 de
abril.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item !1:

Discussão. em tnmo 1ÍDÍCO, do Projeto de Resolução n• 103, de 1991. de autoria do Senado< Maurlcio
Coaia, que unifiinlúza o prazo de apreoemaçio de
emendas perante os comiss3es. leodo
_
Paroc:eres sob n"s 317, de 1993, e 110, de 1994,
das Comissões- de Coasdtuiçio, Justiça e Cidadania.
favciável ao Projeto, com apmsent.ação da E2DeDda D0 1CCJ;e
- Dlretora, favor.lvel ao Projeto e ii Emenda da
Comissão de Coastillliçio, Justiça. e Cidadallia.. .apresentando. ainda. • Emeoda ri' 2-CDir. •
Sobre a mes:J. requerimeniO que sc:á.lido pelo Sr. 1° Secretá.rio em cxercicio, Senador José Edumlo Dulia.
É lido o segu:iate
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Sobre a mesa. requerimento que ser.í lido pelo Sr. 1° Secre·
tário em exCrcício, Senador Iosé Eduaido OUtra..

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 298, DE 1995
Nos l.emlos do art. 279. alíDea b, do Regimento Intemo. 1:'::queiro adiamellto da 'discussio do Projeto de Resolução D0 66. de
1993. a fun de que seja eocamiDlado ao mcxame da Comissio Dire-.
Justllialçíio
A Comissão Dimtcn instituiu Grupo de Trabalho destinado
a examinar as questões admillisarativas do Senado Federal com o
PRS n° 66, de 1993 versa sobm tema administrativo, ~eiro o
IOCXaiiiC pela Comissão Dimora.
Sala das Sessões. 10 de ID3lÇO de 1995.- José Roberto
AmlclaeJú&oCam0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votaÇio.
Os Srs. Semdores que o aprovam queiram pettn.aDeCCr seulados. (PauSJ)
Aprovado.
A matéria VOJ.taó. i Comissio Diretora para xeexam.e.

REQUERlMENTON•2!17,DE1995
O SR.· PRESIDENTE (José Samey)- Esgocada a matéria
da O!dem do Dia.
Senhor P=ideJIIe,
·
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidcnle peço a palavra
Requeiro, com amparo no lrt. 279. alíq.ea b, do Regimento para uma breve COQ'PJDÍNçio.
bnemo,oacüameutoda<tisazssiodoPRSn•103,de 1991 (item9,
0 SR. PRESIDENTE(JoséSamey)-Coocedoa palavra a
da Oidem do Dia). para que seja cnc::aminhado ao exame da Comissão Temporária fD:tema. ~a refcmna do Regimento IDlemo, v. ex.•
~osM.uusE (PDT-MG. Pam uma breve coaprovadapeJoRequenmeuton 201,del995.
·- ... Sem-"-•-do
•-) - Sr• ~-'•s~esmnntnçao.
,~...,,.~
OGIUUJ..
r-~JUÇ,U.10 ,
' ,.
~"'·
•
Judl!!caçi!o
. Sc:nadoles. d..-.,jo apeoas, aqui de público, registrar o meu agr.~de0 Roquerimento n° 201, de 1995, do DObre Senadcr Lúcio · cimento em nome. c:ert.ameDtc, das mulheres mineiias e das muAlcâD..,., aprovado pelas ~ do Seoado Fcd=l prop& a lbctÕs lnsileiras, ao gesto de delicadeza de alguns Senado= que
criação de uma Comissio Tempoárlo Intcma,. pua a refonaa do me euviamm. t'Iola no Dia I:atemacioaal da MuD:ter.
Regimento Intemo. Nada mais opommo, portanlO. que o projeto
Ao Senador Romeu Tuma a certezt. de que as rosas que nos
de resolução de autoria do então Senador Mauricio Corr&. seja enviou-eSLio li enfeitando nosso gabinete. cxm esse gesto de lbaeucaminhado àquele órgão, como sugeslão para as refcxmas ~ nczaecavalheirlsD»deV.Ex".AoSenad«JoséArmda.quetamtendidas.
bém na · sua manifestaçio dcrilonstrou, com seu gesto. a
• Sala das Sessões, 10 de ID3lÇO de 1995.- Seoador Louro importiucia de uma data tio repeseJIIativa para todas as molhe=
Campos. No exercício da Iidetança do PT.
brasileiras. A véios ~ ~ Deputados que DOS encaminhaO SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-OroquerimentoeSii mm-llm~---de cumprimento, cano o Deputado Wilsoo
devidamente justifiCado, ~ou - 6 - l o l votos.
Campos, pai dq Scnàdo< Carioo W'!lsou, que nos enviou também
Em votação.
um buqu6 de violetas, D6s qu~mos mgistrar esse agradecimento,
Os Srs. Senadores cp.1e o aprovam queiram P'""'lPJ'M'ICC!" sen- sobrettldo porque isso Vem ao eucontro das aspimções de toda. a
tados. (Pausa)
sociedade brasileira e, c::ertameDte, principalmeute, oeste momento
em que as molheres. no l);a lntemacicxW da Mulher &llliJlciamn.
Aprovado.
.
. .
Em face da deci.são do ~lenário, a Mesa adoWá o critério mais uma vez, a sua disposição de luta eaJ. defesa das g:aramias dos
de
c:omissão tempc><irla coostitnída para clabonr e apl'C- direitos sociais~ na Coostiluiçãà de 1988.
sentar projeto de resolução reformando o Regimento lDtc:mo todas
Mas esse SC$10, nós quetaDOS fazer dele. neste momeot.o. o
as matérias cm tramitaçio referentes ao assunto.
nosso ponto de partida e, certamente. attav6s dele a ~C$l3Çâo
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10:
dos Sts. Senadores que topreSC111a muito nesle molllCDto, como,
aliados, como parceiros nesta luta que empreeodemos. mo apeoas
Disalssão. em turno único, do Projeto de Resolu- em defesa dos cfueitos das mulheres. mas dos marginalizados e
·
ção o-> 66. de l99?. de illiciativa êl& Comissão Dimom. dos excluídos do nosso Pais.
Em o que eu linha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
que dá nova redaçiio ao a7t. 5 11 da Re,JOIMção n° 88, de
/992, teildó
.
Duranze. o discurso da Sr- Jlinia Marise o Sr.

r:

=-à

Pa=e~<S

sob n"s 170 e 17l,.de 1994. das Comis-

- de Coostituição, Justiça e Cidadania. favor.lvel ao Projeto e 1 Emenda D0 1. e CODttário à Emenda D0
2;e

-

Josi Samey~Pre.sitk,.e, dd%aa cadeira da presidência.
que é OCllptZda pelo Sr. Romeu Tuma
A SRA. MARINA SILVA -Sr. Presidettc, peço a polavra
pela ordem.

~ ~

286

~~ ~

M!AlS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma)- Concedo a polavm

• V.Ex•.
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do que lllUÍ1DS pensam. a aodibilidade que a história sempre conferiu ao Poder Legislativo deoossoPafs.
É com IWila homa e ·dllilo orgulho, podaniO. que t1:ingre>so :oeste PleD.úio. do qual me afastei na legislatura anterior p:tra.
aSSUinir o Govemo do Mumbio. Na miDba ausCncia. sempre
guardei como bons mamemos da miDhB. vida plblica a convivên~
cia afável C'fiC usuftui DeSta Casa. Apesar das diveqências pol.ític:as e doulriDúias que omilas vezes colocam os Srs. Senadoros em
campos opostos, cada C'flallutaDdo com eDCtgia pelas suas co11vi, __
ções. aqui ftCebi o ensin•menlo de que, mesmo nas mais ferrenlt~:;;
batalhas padamcDtares. nada úupedea DJ&Wtonçlo da c:or<üaJi.~•de entte todos. E smças a esse a.mbic:nre em que todos: se rcspt."itam e sio respeitados, ok:ançam-se os ÍlnpOdaille$ eotendimen<<>>
no in....,. do B...U.

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela Oldem.)- Registreí a mfuba ~ça no lugar do Seuadcx Nabor Júnic:r e preciso
corrigir isso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tama)- A Mesa tomar:i as
providências cabíveis.
0 SR. RONALDO CUNHA LI1IIA- Sr. Pmidenle. oom
a autorização do meu Lide:r. Senador Jader Barbalho, peço a pala·
vra, em nom.e do PMDB. pata uma breve comunicaçlo.
O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma)-~ apalavra
a V. Ex•, porS minutas.
·
0 SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pa12 uma
CODlllDicação. Sem ..visão do cmod<r.) - Sr. Presidente e Sn e
Sn. Senadores, ontem tmnscomu o anivenéio de nascimeo.to de
Sr. Presidcme. Sn e SIS. Senadcns, DUma~ técnico. aduma das maioles expiCSSÕCS políticas do meu Estado e deSre Pais.
mio:istrativa de gmode interesse para o desenvolvimento nacín;..ll.
E fui convidado pam. associando-me As homenagens que a vivemos, hoje. sob o aspecto politico, instanlc:s de divergênc1a.
sua tem natal lhe tributava ontem,. (Z'Oferir Ulll& palestra Da Cima· Tuta-se da impJ•""çio de uma. mfinarla de petróleo no NorJ"·>::,
:m Municipal de V e:readores da cidade de Campina Grande. com o necessidade premente, iDaditvel,. iDafastá.veL
objetivo de homenagear a memória do ex-Sena&r Aigemiro de
Muito natlmll, ao meu ver, que v4rios Estados ~tem a
Figueiredo. Lamento a impossibilid.Je de ali~ para le- instalaçio dessa refiDuia em seus territfwjos Vwcmos uma et.?.~
V.ar pessoalmeDle O meu testelDJDbo sottc aquele homem público, .bist6rica. entrrtanto, em. que ji Dão mais cabem IS motivações f'"'O""
meu líder, meu chefe. meu ccmvmd•nte e que wa.u lições de ci- líticas como o aqumento maior h decisões m úea t6:D.ica.. No
vismo timsmitiu não ape!l&S a esta Casa. mas aos seus co-e"•dn•- "IDUDdo ZDOCiemo e nos pa&es modcmos e mspomáveis. as decisõnos,. seja como Govemador do Estado, seja como Deputado es de Estado obodccem
os crit&ios t6cnicos. Já se
Federal. seja como Senador" por a& vezes comccutivas ~ foi o trmpo an. que uma felmvia ou uma rodovia obrigavam a
sentaDdo aquele Estado,
•
•
-- -CDOI!DCS Voltas pua que 0 ewpee I f enro passasse à portas de
Aigemiro de F'JgUeimlo. Sr. - _ foi um doo maioros aJgnmas cidadea ou fazmdas.
~
homeos públi<:os que eu pude <Xlllbecer, e ainda hoje as suas poJaOs ~ públi<os, que tmo sacrificio impõem
vras e as suas lições me inspiram c «ientam. pela vociçio póblica aos contribuintes, tem de 5el' implmtados em termos tknicos, ecoque sempre =clou. pela sua ~ooe~idode de ptinc:lpios, pela for- IIOIIlicamonte vi!veis e que t1:SpOndam rapidamcnle, na - ! o
ma apaixooada diria- com que defendia as causas que ainçaVL · do valor que :aeles se investiu.
Lembro-me de que- e polqUe Dão me lem.bnria- ainda jo.• Nio foi outta a mirba mctivaçio 10 requerer, na forma tcvem, muito jovem, assistia do plenhio desta Casa u IUU :inler- gimeiUl. a criaçio de uma comissão ' 1 J d:ria destinada a "apre-.
venções,. os seus proumci.amentol, as suas ~ E como Dio fundar estudos e coaclnsões em tatJo da ~ e da
pude on- estar presente pora proferir a paJe-. pora a qual fui Jocati'Qiçio de uma DOYa refinaria da PETROBRAS oo Nadeste
convidado pelo Pt1:sidente da ctmma da miDha cidade, aprovei1o b...ueiro".
este ipslante pam. em nome do meu Panido. ao qu>lele presidiu
OovD>dÍ> mta:idades, govemaderes de Estado e t6cnicos esdu:ante muito te!ppO, t1:nder a minha homenagem ao gmnde ho- Jl""Í•[izwdos, essa comisoio do Senado teria amplas rondições de
mem público que foi o Senador Argemiro de FJgDeizodo.
avaliar ,.WS as ~ ji fumadas ou a se fiimamn. que meMuito obrigado.
.
.
.
lhcr<:OIISU!tariamo intereaeiiiCÍOII&l.
0-SR. PRESIDENTE (Romiu Tuma) - lU cndores ino-AfiDal. a propmada "'finaDa do Notdoste representa um
critc-o:.
~levmre iDvestimeafo de uma empresa estatal. criaudo exp.!d31iCoucedo a poJa""' à Seoadon Marina Silva, c,~e dispcri de vas otimistas pora a "'giio oade ocoaer a sua implaotação, e por
50 minuros. de acordo com o Repnento da Casa. (Pausa)
isso se faz D"C"s'rio c,te, aqui DO Sa:Uido. analisemos cem critéCoucedo a palavta ao Seuad« Edison Lollio, c,~e disport rioepatrioâmlooprojetoel.tbondopelaPETROBRÁS.
de 50 minutos.
·
Nrnos:sa sessio pleoú:ia maiDtina de 17 de março último.
. O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Prommcia o seguiDe um ou dois dias depois de haver em.p i Mesa o meu requeridiscmso.) - Sr. P=idente, Sn e SIS. SaJadolos. ~ com gmnde ..-o podiDdo a aiAÇio da Comissio, esta Casa teve a feliz oporalegriaque retomo a esta Casa, voltando a OJDViverDWD .unbieme. tunidade de auvir o disanso do Senador Ademir ADdrade, ilustre
parlamentar que homa o nosso Pais. E retomo DO instame em que ~ do Pm. que ab:xdou a problcmitica da futura refia Casa caminha JX'I" rumos difetemes, mais amplos, mais pavimcn- naria do Nordeste.
tados.
Jnfc.lizmenre nio pode ouvi-lo pessotlmente, pois atendia a
Apesar das críticas e aleivosias com que habitu•':mente tcn- ccmpromisso fera do Coupsso. mas mx.pem. as emoções: do
tam vitimar as instituições cJesaTT!l3das o Poder Legislativo J:nsi.. prommciamen10 de S.&- anavés da leitura atenra. das notas t:I~!Ui
Jeiro e. em especial. o Senado Fedenl - cumprido can alto Jl!ÓfiCIS.
patriotismo a sua missão coostituciooal.
O disamo do Senador- Adcmir Andrade. aliás.. seria o pri.O que se paatica de bom na área legislaliva e sob as inspira- melro documento a ser ex•mintdo pela Comissio xequerida. S.
ções do inte:esse público nada mais 6 do qUe o dever elemcn1ar Ex• fez um bist6rico da politica biasi.leira, em~ ls refinarias,
que &0$ represelltaDtes do povo cabe cumprir, e per isso mesmo se de graude utilidade pua as nossas K:flexões. Tamb6m os apartes
efetiva cano uma rotina diária, sem singularidades. Os eVCD.IDais que abriltanll:mm seu pron1lDCiameato refletiram a preocupação
desacertos de um ou a~tto mandatário do povo. pcKém. n:a:bem que a todos n6s envolve, especitlmeDte os :representantes do Nordesptop:>Icional IepCraJSsio. Mas nio wmptCillittem. ao OOÍJ.t:d.rio
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des"' c do - . CjWI!IIO 1 boa aplicaçio do bilhlo e melo de d6la·
xes que a PETROBRÁS investilt ua nova rcímaria.
Permito-me destacar, Sr. l'l<sidente c Sts. s....dcxos, o ttecbo do aparte ofClOcido pelo Senador Jader Bubalho oo referido
discurso. DisseonobleLidet"doPMDB:

'"·-o camDJho mais adequado 6 o da decisio t6cnica a ser examinada peJo Coagresso NlcioDal. Se formos discutir se ~ Permmhtco, Rio Orande do Norte,.
Maranhio ou Paú que tem o direilo. coosfúare.
mos evideJlf:emelie que todos tanos o dileilo de pleilear
essa refiuaria. Scmos iDDios e nocenibmos, o Norte e o
Nordeste. dessa opcxtuDidade de a = , de - desen·

eeam.

volVCDDOS".
É exato· o que peoso.
,
Os Estados que pleileiam a localiDçio da relinaria-em seus
lelrit6rios lêm pleDas jlstificativas psra a reiyjndicoçio> Todo o
País jo\ coohoc:e, -vós da iDqzl:ma. as coadições de viabilidade
oferecidas pelo
po< Pemambuco, pelo 100 Glande do Nor·

eeam.

te. pelo Pam.
,
,, , , , - ·--Meu Eslado do Maranhio, Sr. l'l<sidente. SD. Senadcxos,
a pleDitude das cmc!jçõcs capa·
também ofe=e o "'c DOS zcs de elegerem Sio Luis como o locll ideal pm. a DOV& refinaria.

A começar pela sua proximidade das resiõ<o _ , o Cemo-Oeste, i1s quaís se interliga po< uma boa csuututa rodof..,.,.;ma. O
seu po<to maútimo 6.·sem dllvida. o mclbe< do Btuil. Cocsttuldo
em Aguas profundas o sob DICldema CXlDCCpÇio. é o po<to lxuilciro
mais préximo da Costa Leste dos Estados Unidos. da Europa c da
Ásia. o que mfuz coosid<nvclmcnle os c:usios dos lnDSpOI1CS c
das opetaÇiles ali aecutadas. O imenso t<=oo "'" o Govcmo do
meu Estado. atrav& da. G:wemadca RoseaDa Samey. doui à fU11m1 refiJWia, de dezciw; de boctares. e!lá préximo do po<to, o que
implicaria igualmeotll :rcduçio de rustos pela ..! m cciSidede dos
Iong""' quilom!lricos e """"'""' plooduros. Aaavós da Fem>Via
de Carajis, administtada. pela Compmlhia Vale do Rio Doce. estaria grandcmenlc facilitado o cscoomcnto da pl'llSlçio rcliDida
para parte do Mm1lhio, do Patá c de Tocanlitu; pela OUil:a ~
via admjnjstrnda pela Rede Fe.trovWia F~ que liga São Luís a
Fortaleza. os"produtos da refinaria ~«iam úpido ..,..,monto pm.
o Piauí e Ceaiá. •
. _ _ ___ __ _
A essas vantagem: da infra-estallma rodovW:ia que àvmcao meu Eslado,l<l'CSCCilleiiH azodoviallcl&n-BJUiliaeas fa.
cilidades psra a navcgoçio de cabolagom. que levariam ao

MaraJJbão. c de U se disttibuiriam psra todo o Pais, os pl'llS11DI
não s6 da refmaria mas também os IOSUbados que adviriam do desenvolvimeD.to que o novo pólo imp1JsioDaria em toda aregiio.
No Mannhio. a energia-de Tuauuf 6 flllL Na verct.de., ao
coottário do "'c vem ~ DO Sul. solo eDCigia oo Mara·

nhio. Twbiiias de Tuomui cstiolÚDda oc:iooaS. agumlmdocxlla·
memc os novos invesrjmentos dilocioaodos para aquela tegiia.
Em :ma16ria de OODDDica.çõe:s.. 1aPoS implantado DO Mar&uhão sistemas modemos c atualizados, bastmdo lembrar o sucesso
de Alcântam junlO a emprccDdedotes e$tl3Dgciros da alta tccnologia espacial.
A implantação da R:finaria cm Slo Luís, per outro lado, iria
seguramcnte estimular a cootiruaçio da grandiosa obra da fem>Via
N-.SuL pois com ela, além da lbertura de oovas fi:m"'ims asrl·
colas. a desejada produçio de xefiDo ~ a b.ixos c:ustos,
Goiás c os dois Estados mato-g:J:OsSeDSCS.
Sr. Presidente. Srs.. Senadores, como vemos, cada Estado
tm:tendc a refinaria. Inclusive o meu Muulbio ~se de que
em seu l.Cirit6rio estio as ec:ndições ideais para a ~ implantação de uma refiJWia que alcuda aos xeclamos do _ , c do
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Nordcs..,. A opçio po<um deles. sem debar.s !""liminares. suscitaria as suspeitas de pressões ou de favorecÍI:i:lentos políticos. que
devemos & todo aJSlo evitar.
Dila importância da Comissio Temp<Ítiria que ..queri. da
qu.olag<n desisto aleodendo ils poad=ções de IIUD1eroSOS s..,..
dcxos.

Alegam meus Pares que. oeste iorcio de Legislatura. uma
Comisslo Tempodria iria esvaziar as Comissões Permanentes. a
cujas alribuiçiles estA afeto o problema da finura refinaria do Nor·
deste.

No desejo de colabonr pm. o Jll<Siigio dos 6!gios téaücos
desta Casa.. :mdo-mc aos pedidos e retiro o meu ~to.
Vollo a .....ttar. pcr&n. que as Comissões Temporirias são
previstas pela pt6pria Comlituiçio Federal. DO seu ut. 58. e amplamoD"' regulameotadas oo Regjmento lntaDO do S....® (arts.
71, 74 o 255, ~ "c", n• 6~ lnlegmn cabaiiiiOIIIe, pottanlo. a esttu·
tuta 16aJi<:o.i>olilica do Poder Legislalivo e lêm po< objetivo per·
mitiro estudo mais aprofundado de det"""inadiS mat&ias.
O Sr. Roaaldo C - Lima - Pem!ite-me V. Ex• um
" " " " " · - SouadorEdison Lobio?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex• com todo prazer,
noln Scnoder Ronaldo Omba Lima.
O Sr. Ademlr Androde- Em seguida cu também desejaria
um aporte,- Senado< Edison LOOio.
O SR. EDISON LOBÃO - Pois nio, nobre Senador Ade·
mir Andmde.
O Sr. Roaaldo Cunha Lima - Emincn"' S....dor Edison
Lobio, quero nv.er'lbc a minha saudaçio, o leslcmunho renovado
da miuba admimçio ao homem público que é V. Ex". Fomos govenudeccs juntos, V. Ex• do Maranbio c cu da Paraiba. Iumos,
reivüvJicamos tantas vezes em lutas camms em favor dos nossos
• Estodoo. Adotam>s posições abaolu- assemclbadas. poiqUe
assCmclbadas emm as vicissitudes. as diflWldadcs. E 6 com esse
mcimo cspirilo público que V. Ex• totoma ao Senado para. uma
vez mais, defender - e o faz (X)Dl brilhmismo, e com tamaoba
coovicção - os inleresscs do seu Eslado, postulmdo a instaiaçk>
da m""maria que o Nordeste inteiro reivindica para o Matanbão. Eu
me permitiria ·nobre Senador Eclison Lobão. ver no elenco dos
Estados, Além de Pemambuco, Celml c Rlo Gmldc do _..,, pm.
cbr o Nomestc. a PambL O meu Estado também enfileirou-se
pua lâvicdicar C$1! d"maria. .evicJenremente além da posiçio
manifestada com brilbanlismo pelo Senador Ademir Andrade,
pe1n s....dor Jader llad>olbo e ag<n por V. Ex•, com o mesmo
brilbanlismo. Ainda OOlem. cu <XlllV=aY& com o Govcmaúor do
Rlo Glande do _ , , Sr. Garib&ldi Alves Filho, a respeilo desse
assunto. manifestando uma posição miDha talvez Dia muito bem
intetpR:tada. polqUe se chegou a anunciar que eu estaria defea.deo.do uma refinaria para Pcmambuc:o. Eu fiz questão de csclare=
ao Sr. Govemador Garib&ldi Alves Fdho, como faço ag<n a V.
Ex• c à Casa, a minha posiçio. Tenho apenas uma preoc:upaçio,
emine:ate Seaador. Se o Nordesle. com tantas diflalldades e com
taDfOs pleitos fOnllllados- ua sua maioria desatendidos: • nio se
unir nas foanulações que fiza'. cc:rtameiilC mnca vai se fortalecer
pm. a oblclçlo desses resultados. Por isso defendi a tese de que as
lidennças maicns desses Estados que posbllam a tefmaria se reúnam para examinar a qucslão. principalmeite sob o aspecto técuico, c levar suas razões psra convencimento do Presiden"' da
Rcplblic;a. pu11- decisio do seu ato. Mas. ao mesmo tempo~ creio
que devam existir,. paralelamente. fcnJI.llações c:oosent.Aneas com
a vocaçio de cada Estado. Acredito que devemos todos- Pemambuco. Maranbio-- :reiviDdicar a refmaria pua DOSSOS Estados. c as

demais Unidades fedeiativas reivindicariam outros benefícios. cmpreendimentos ou ,..lizações de a<ado com suas vccações. Dessa

.
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foana se eDCCtTaria a disputa que, af.W. 6 eocsttaDgedom pua to- imponamos esse p-odoto. Então, flCI. o Iegistro de que a nossa disdas as lider.mças. Quando a Pam1la Icivindicou, po< aemplo, a puta. a displta entre os nossos Estados Dão leve o Ptesidenle da
pmfet€uda pelo pólo pesqueiro, pelo qual t.amb6D1 lutei. pelo qual República a 10mar uma decisOO qne seja prejudicial i Nação como
Pernambuco lutou~ à. época em que eta Govemadcr o Joaquim um todo. Muito obrigado.
Fmncisco, o resultado foi que nem Pemambuco DCD1 a Paafba obO SR. EDISON LOBÃO- Apdcço o aparte de V. Ex' e
tivemm. Isso, pocventwa, pode se repetir, ponjlle o MaroDhio, devo di= que, de falo. teubo tomado <oohecim..uo de infomJa.
com :mmtos. solicita a refllllria; Pnn•mhuco idem;. mas IOdos po- ções dessa nabll'eD. mas Dlo sei se sio prooc:deDtu da Ptesidência
dem perdE-Ia. Dai miDha posiçiO e miDha sugeslio 110 sentido de da Repúb1ica; de todo modo sio •ptnciMws como tal.
as Iideranças, prin<:ipaimentJ oo govet'IIACfo= de Estado, se mmi.O Sr. Adcmlr Andrade- Senador, dcsa!lpe-me. mas que.
rem para fazer essa avaliaçlo t&2úca.. E cada um assumir o com- ro oa<SCCDtar que todos n6s clcveri.amos apoiar o requerimento de
promisso de. solidariamente, fcxmular reivindicações em favor de ca:tvocaçio do Ministro a esta Casa. Isso é Dniito importanle parn
oulros pleitos pua os demais Estados. Com essa pmc!ençio, Sr. todos nós: pclDdero que a Mesa e a assessoria deveriam agilizar a
Senador, deixo clara minha posição e louvo de fomJ& D:llito enflti- aprovaçio desse requerimento. Mlilo obrigado.
ca seu espírito público, que cooheço. Coohcço V. r.x• enio se poO SR. EDISON LOBÃO - De toda maneira. Senador
deria esperar do M.ululhão """" postura IODio a defesa brilhaDl<, Ademir Andrade. penso que o adiamento - que eventualmente
técnica ctaeionalque V. Ex• fu. Meus cumprimem.os. e airltoob- possa estar DO imeresse do Govemo- seria no :sentido de aguardar
.
rigado pela paciência que teVe em me oovir.
a refomla coostituciooal. a Íllll de que se possa cntio promover deO Sr.Ademlr Andrade- Pcmúle V. Er'umapa<W?
rmitivamente • sllspenslo do monopólio estatal do pettóleo para
O SR. EDISON LOBÃO - Meu caro Llder. Romldo OJ. que a iniciativa privada participe desse g!3Ddc empr<e~~dimeDIO Dila Lima, hoove um tempo oeste Pais, por volla de 1965. em que isso, a meu ver. tep:esenla uma decisio salutar.
uma geraçiO de govemadaes do Nordeste se uniu pua defender
Na medida em que tivCDDOS a illíciãi:iVa privada participancom vigoc m iDlc:rcsses daquela Rcsiio. Devo comtatar- e V. && do taJDb&l desse~. em vez di!: uma poderemos ter
mencionou este fato- que essa gençio anlerior de govemadores, duas ot1 - ' II& mfmarias no Norte e oo Ncxdeste. E é bom que
da qual V. Ex• fez parte com laDlo bã1hantismo- pua minha hooM
seja assim.. EStamos DO moiDelliD de abertma da eoODOJDi& brasileim. eu tamb&n,·embon. com meDO$ brilho- foi também uma gera. ra. O que fizenm todos os paises do mundo? O que~ ben~fl=
çio que lntoo pelos inlezesses daquela Regiio llo abondooada oo
Minba ..:iuic::a dtívida quanto l priv&tiz.açio está exatameme
longo dos séculos. Pamce até uma coodm-çJO biblica que acom- em relaçio a uma emp!eS& de que hoje tanto se fala que será a Pri·
pauba o NOidestc brasileiro. tão gr>ndcs sio suas düicuklades, tão mei!a a ser privllimcla que 6 a Companhia Vale do Rio Doce. Tedifioeis são suas conquistas. Mas, oom Rooaldo 01Dba Uma. que Dho dUvidas porqoc: nio é possivel se mensutar exatamente o
não era do meu Partido e eu Dia era do seu, parecia que todos n6s
polrimôDio da Canpoubi• Vale do Rio Doce. A
é dcten- üiõ ipeii&S S. fu.• e..eu -. gvy-"~ do ?J..crdes'.e. pet!.e.!!d!.- !ct! do-subsolo;~ qymto vale o subsolo? Nenhum de_n6s pode dimos a uma mesma oongtegaçio pctidária na luta pelos intelesses . zer quanto vale. Por que eDio privatizar essa cnipresa? Tenho
de cada Estado que rcpzcsenlivliDIOS.
d6vidas smu sobm isso.
. O Sr. Hugo Nopoleio- Pennite V. Ex'lDD aparte?
Vamos, pois, reeditar aqui DO ~ NaciooaJ. como
estimulo aos govemadores que nos suc:ederam. essa. luta em beoeO SR. EDISON LOBÃO- Ca!cedo o aparte ao nohto Seficio do nosso povo e de noosa genle. O que V. Ex" ttú l boila 6 a nador tlngo NapoJeilo, oom IDllilo prazer.
proposta do bom-senso, do """'=e polblioo, que ckrlemos .,...,;.
O Sr. Hugo Napoleio- Nobte Senad<r E<üson Lobio. tive
nar pap. em seguida. IOID3DIIO$ uma posição;a felicidade c Ã infeticidadc de ser um dos aparteantcs do discurso
. Agradeço, portanto, o aparte de V. Ex" e ouço o Senador de desptdida de V. Ex" quando ek;u, governador pela vontade do
povo do M.ululhão. Obviam<nte, a infelicidade em pelo afasta.
Ademir Andrade. ..'
O Sr. Adcmlr ADCinide - Senodoo: E<üson ~ quero memo do amigo querolhi na
elos Deputados. vioe-Hderes
agE3decci" as teferincia feilas por V. Er e ~em-p.D.beo.i7i~lo que fomos naquela ~ ou ln Dlo tempore. Em verdade, uma
pelo seu discurso: É dever de cada podamentar nesta Casa defen- amizade ooaaoliclacla 00111. adminlçio que Dllro po< v. Ex', pelo
der os idcresses do seu Estado., e essa refioaria Iep1'CSCllf& um ga~ IIabalho sério. quer oomo jomalista 110 passodo, quer como poriaDilo muilo ÍD1p0113Dle pua qualquer Estado da Fedcraçio. mas meu.ar e quer como adnrinisttada-. Participei do comicio de coccrCICio que acima de tudo ela o~ pna o BrasiL AJmVeito a :mmeo.to da c;:ampanba gloriosa de V. Ex.• Da Cidade de Imperatriz.
opcr1!IDiclade do discorsÕ de V. Ex' piia registmrlDD apelo ao 1'11>- no M2anhão. Pl<sidcnte do Parudo da F....., Libenl que era à
sidcnte da Repóblica. Estamos tomando coohocimenlo por infer. époc:a. Acomponh<i o govemo ven0m>so de V. Ex'. profícuo, efi.
médio da imprensa que a implanlaçio da refmuia oeria adWia em, cu. dedicado a mclbonr a sitaaçio do povo do Mam:ãão. seja na
função da <fiscussio da reforma coasbtucional. paquc o~ :infn....estrutUia. nas medidas sociais. eDfim. em todos os campos de
te da República estaria pmocupa.do em ferir ~ ou criar in- .uma verdadeira adminisiDÇ:io exemplar. LameDto não ter tido a
satisfações de polltioos e govemadaes de Estados ao optar po< opcztDDidadc de inte!l"" o Colegiada de Governadores do NottJes.
esse ou aquele Estado dentre os que pleiteíam e tc:oham as coodi- te, da SUDENE. do qual V. Ex" e, hoje, o Senad<r Ronaido O.Dba
ções lécnicas - pelos menos cinco Estados.- pua implmação de Lima. também meu amigo pessoal há 25 anos. r~=m parle. Mas
tofinarias. C..io que todos n6s somos pessoos lOSpoi!Siveis, capo· jí. paiticipe; .'o Comelho Deh"berativo da SUDENE, quando tive a
zes, preparadas porque viemos para. ct can o voto do povo e Dia assumida h<:- ,. de ser Governador do meu querido PiauL Posso
a=<lito que haveria qualquer tipo de maliaçió l dcfiniçio do 1'11>- bem avaiW- ~ tais sio as lutas em JrOI da melhoria das condições
sidentc da Repú.blica do BIUil. Portan\o, creio que mais impxtmde vida da te! io oa:dc3tina. QuaDro ao assunto a .. V. Ex• refe:ia, lefente do que para o meu Estado essa mfio.arút. o .S pra a Naçio m com pr.... pz dade. com procisio à qucst.=- ') d:t
brasileira. Então. que o Presidente da Repíblica nio adie a decisio dendo-a p1 a ' seu glorioso Estado. natmal .ente n, .:evo op;nar,
da implanlaçio dessa tormaria ponjll< o Brasil pm:isa crescer, J'll'- Dio pela oond lo de Lidcr do PfL. nem PJI. ser de o. .ro Estado.
cisa se desenvolver e .a impla!uçio desse projeto atende à necessi- mas eu d -ia qt os argume.Dlos de V. Ex• sãu plausíveis, bem emdade da demanda do petióleo beneficiado, haja vista que basados.. ,.._, Ao que a solução a ser dada pela PE1ROBRÁS

e_.,.

amam
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deve ser l6cDica e bá de mero= a aprovaçio pl'CSideDcW. ED isso
o que tinha a dizer. no IDOI11IelKo em que V. Ex•. comm~ita homa.
reintegra os quadros do SeDado Federal pua trazer o brilho da sua
inte:ligência c a luz: da sua sapiéncia.
O SR. EDISON LOBÀO - Hi <p~em pooba em dúvida a
capacidade de o destino governar as pessoas. Jamais o
Sr. Prc~ideote, e o destino tem nos colocado juntos, o Senador Hugo Na·
r~:.:eão e eu. nesta nossa looga camiDhada.
Fomos Deputados ua mesma época, de falO; fomos Vice.[.~
deres do mesmo partido na Câmara dos Deputados, e a c:oincidâtC'i.a era de ral modo grande que nossos gabinetes eram um ao lado

raz.

do outro. EsUvamos se~ jmlos.
.
Quando cu viajava pua o :meu Estado, o Maranbio, passava
pelo Piauí e encomrava o Senador Hugo Napoleio. para mi:oba
alegria.
·
V"leiDOS juntos pala o Senado na pcimciia legislatura que
:i-qui exerci; tivemos atividades juntos tambim. E. hoje. estamos
outra vez no Senado, eleitos do mesmo modo; S. Ex•.. "titular da
I ·~krnnça e eu. seu V~C&-Uder. Eis aí o desliÕÕ sempre goveman- :.l .., no>SSOS caminhos.
Agradeço, Senador Hugo Napoleio. as refer!acias ao meu
:.:·~•·crno. Eu diria que nio ~ pam devolver a gemileza, mas V. Exfez de tal modo um governo venturoso DO Piauí que. em muitos uJlectos. procurei espelhar-me em V.Ex•.
Muito obrigado.
O Sr.Jeffcnoà: Peres- Permite-me V.Ex•umapllte'?
O SR. EDISON LOBÀO- Pois Dio, nobno Sellldor.
O Sr. Jdfcnon Pera -llustto Senador Edisoo Lobio, V.
t ~ "(• disse muito bem. Essa disputa pela instalaçio da refmaria no
·.: ·rcl.!ste mostia. no meu entender, embon. nlo seja este o mome'nto para se discutir o assuniD, toda a irracioDalidadc do moDOpólio esta.l!-1. Veja -bem. não se trata de ~atizaçlo da •

Pêi'ROllR..\S. Monopólio é uma coisa; PETROBRAS, estatal, é
cutra. Ser cootra o monopóliv n~ é ser a favor da privatizaçio.
Eu. por exemplo, não sou a favor da privllizaçio sequer da Vale
do Rio Doce. mas sou ooo.tta o mooop6I:io estatal pcxque entendo
que essa atitude é prejudicial aos iDt=es do Pais., Como bem
disse V. Ex•, não fora a exclusividade da ~OBRAS,. talvez j'
t:v~emos a"caminho da implamaçio de duas oo três mf'IDIII'ias}lO
''oo:leste. M.s ji·que o mooop6lío eaiste. e é da PETROBRAS,
\'!legamos a uma situaçio quase cômica.. de o Pft:sidcnte da Repúhlica oor de deciàirpoliticamente onde sed: instalada a. refinaria! E,
·;eja bem. ainda que Sua.ExceléDCia tivesse un:m decisão isenta. a
!uz de dados técnicos, ninguém oorodilaria. Se a "'finaria fosse
instalada no M.uanbio, pot' uma dec:ioio do P=idente. ninguém
acreditaria qoe Dio teria sido pelo peso politico de um Seoador de
grnnde prestígio. como o t_ pos.exemplo. o Senador José Samey;
se fosse imta!ada em Recife• .ci}lguém ac::rediraria que :aio hoove a
fOI>" política do vice-Presideutc Marco Maciel e do Govemador
Miguel Arraes; se fosse pua o Ceará, diriam que foi uma decisio
partidária para beneficiar o tucano T~ Jeteissali. Uma situaçio
realmente ooustr.mgedon pÚ1t o ~ da República e que
impücar.i o adiamento da solução em dettimemo de todos os &tados do Nordeste. Ainda bem que a Panibt. e o Piauí Dio eutramD
na lxiga. porque seriam o sexiO e o s6timo Estados na disputa. Todos os Senadores e Depltados dos cinco ~lados que escão -adisputa- quatro do Norde$te e o Pará-. que se proDUnciam afiitDIJli
qu~ querem uma. solução téaU.ca. sem iqjunções poJíticas. Aaeditn nessa sinceridade. Infelizmente, V. Ex• est4 RtinDdo o seu m--,!a.::ri:nen.to, mas. já que o faz. dar-lho-ei uma sugestio para ser
•~"iudJ.da. e não para ser decidida agora. Se querem :realmente uma
·. ·,Jaç-.io técnica, t6cnjco.ec:onômica. como deve ser, niÕ ac:redilo,
(;~."!:.::c,,r. não é possí"veL é inccucebivel que a PETROBRÁS não
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tenha um estudo técDico cooclusivo a respeito. Se não o fez. está
se omitindo. Ela deve ter critérios objetivos que levem a eleger
este ou aquele Estado com. maior' viabilidade para a implantação
da mfina:ria. Se alo exUle esse estudo, que seja feito. Sugiro a V.
Ex- que estude a possibilidade de um ~nto ao Minislro
das Miilas e Encgia pon exigir da PETROBRAS que remota. se
já ~er CODcluído. ou que cooclua. se ji estiver em .andamento,
umftOiatório sobte a matéria ao Seuado Federal. Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÀO - V. Ex• lru: uma c:onlribuição
importante • este debate.
Na vetdade. temos que lutar pua que a decisão seja emi....,...,..,e ~ Penso que todos somos sinceros qwmdo diz<..
mos isso, quando defendemos os interesscs: dos DOSSOS Estados.
Se :ammhã houver a conclusio nitida de que um outro Esta~ ao, qile nió~o· meu, é o que ofen= melhores oonciiç.'lcs t6:nicas
pala implanlar ali essa importan"' 10fmaria. a PETROBRÁS ter.1 o
men aplauso. O que Dio podemos ~ cmrer o risco da dúvida. Daí
eu ..,.po:opooto a cáaçio dessa comisoio temporária.
A ft!tiiada do meu requerimento. ou seja.. a desistência da
c:cmissJo temp:riri.a. em atendimento a alguns apelos de alguns
Companheiros desta Casa. nio significa que vamos deixar de escudar tecnicaJ:Dente essa. importante e tnmscendental questão ecooô-

miea pua o Pals. Mas vamos transferir o debate pa13. a Comissão
da Jnlia..Eot!utum. p!OSligiando a C<>missio e lutando para que
esta Comissão se transforme num forum. de debates prolongados.
nccess'rios em tomo~ import.aDte questão.
É isso <p~e pocl=mos fazer.
O Saw:Jor Ademir Andrade convocou ao plenário o Minis·
tto das MiDas e Energia. Somos solidários a essa convocação, desejoso& de que, de fato, S. Ex• compareça a esta Casa para prestar

os seus escJan:cimentos.
Mas issonio bosta, Dio é su~ a palavra do Ministto.
Queremos awir também a PETROBRAS. E. aí sim, oa Comissão
de Jnlia'Esttutura deota Casa.
Se possíveL queremos rovir também os Govemadon:s dos
Estados do Nordeste e do Norte do Brasil; queremos ouvir outros
téaricXfs espccialincJos para que CllfãO as nossas

CODC}IlSÕe$

pas-

sam estar mais ou menos na linha da decisão correta. Posteriormente, ooivD:IIIIIOS<pJai foi a doc:isão tknicada PETROBRÁS.

O Sr.Bumberto Luceoa -Petmi!e-mc V.Ex.•um aparte.?
O SR. EDISON LOBÀO - Pois não. Ouço o nobre Sena·
dor Humberto Lncei>a que, coino Presidente, tanto bODrOU ....

Casa.

.

O Sr. Humbert4> Luc:ena -'Muito obrigado. Desejo c:ongmtullr-mc com v. ex- pela iniciativa de mirar o requerimento.
Na verdade~ com essa atitude V.. &• dá uma coo.tn"buição muito
gmnde pua qoe o as:su:mo seja tratado DOS seus devidos termos.
Nio só pelo Coogresso, mas, sobretudo, pelo Executivo. a quem
cabe tomar· uma decisão. E vou além: infonno a V. &• que. ao
tempo ept que dirigia os destinos do País o Ptesidente Itamar fran.

co. estive cem S. Ex• várias vezes, alendendo a clamores do meu

Estado. justameme tenlando iDcluir a Pu•íba nesse pleito de loca·
lizaçio da refllllria de petróleo no Nordeste. tendo em vista as
boas ccadiçõts do JocaJjzação do Porto de Cabedelo. Ouvi de S.
Ex-, naquela oportunidade, que a sua rccomendaçio ao ~
das MiDas e Eneigia como ao Presidente da PETROBRAS seria
eminentemente t6cnica. E nio deveria ser diferente; não se poderia
tQ uma. definição cm torDO de nova refinaria de petróleo a não ser
através: de um esaudo dessa natureza. Fui além: estive com o Mi·
Distxo das Minas c Energia c com o Pmsidente da PETROBRÁS e
fui infonnado de qoe os estudcas eram téaricos c a solução seria.
tkuica. Acredito que o Presiden"' Femando Henrique Cardoso,
sendo um homem que pzcstigia. as defmições na área téicnica., ha-
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verá de manter o mesmo poo.IO de vista. Nesse caso. esse apueme
cooflilo entre Estados- tcalmente não existe. a não ser no intc~
se de cada ~sentante de defender o melhor par:a a sua Unidade

Federada - ser.i resolvido da melhot' maneira. tendo em vista os
altos inrcressc:s nacionais.
O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex• ttaz uma iDfonnaçio
adicional: o pensamento do ex~Ptesidcnte Itamar Franco e dos
seus Ministros sobre essa questão, pensamento direcicmado justa~
mente pana decisão baseada em critérios técnícos. A palavra. deve
existir pam expressar o pC$amen'o. DesejamOs, pcntaD.lO, vC:r assegurado que a palavm. nesse caso. coacspoode ao pensamento do
Govemo.
Sr. Presidente e Srs. Scnado!es. em nosso País. de dimensõ--
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ptÓpi'Ío jornal. Estes são argumem.os apresentados na
Câmaia dos Deputados por representantes eleitos pelo
povo de Roraima:: a lgrej;i manda nos: índios:, os: índios
são manipulados, a dcowação lo uma ameaça ã mtegri.
dade DlcionaL e prej.Jdica os fazendeiros: os que defendem as demarcações defendem os interesses de
multiDacionais estrangeiras que procuram as riquezas dn
subsolo de Roraima.
·
A estas af'll'D'I'ÇÕ"'S ardilosas feitas muitas VC7.es
at6 com ttuaJ..lêDcia. hoje.~ se acrcscenrai uma artirulação de Deputados da A.mazâoia que ptetcode mudar a todo o custo. a Constituição pela força numérica
dos .votos no Coogresso. usando pua isso seu poder de

~coo~W~~Wmmte~~~g~~~v~
para numerosos e variados em~entos, muitos ~ quais já

barganha.

alcançaram coobecidos êxitos em múltiplas a'!h·idades. A nossa
missão, aqui no Congresso. é apoiar esSes sucessos, procwa.ndo
consolidá-los, e estimular oulros Estados a conquistarem as condi·
ções alcançadas pelos bem-sucedidos.
Em. o que linha a di7tr. Sr. Plesideo.te.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Coocodo a palavna
ao nobre Senador RomeroJuc.t
O SR. ROMERO JUCÁ (l'FL-RR. Prommcia o seguinte

n:: aos ÍIKtios signiftca claramente um tetrocesso nas
cooquistas sociais longamente debatidas e homologadas
na Carta Magoa de 1988. que afetaria os direitos não só
dos íadios mas 1ambém dos trabalhado=.

diSCUISO.) - Sr. ~sidente,. sn e Srs. Sen.adon:s, uso da palavra
neste instante; para ler o artigo ''Os índíos DO: Senado", de autoria
de Dom Aldo Mongiano, Bispo de Roraima, IPCCUemente publicado oo jomal Folha de Boa Visto. a fim de que o mesmo. pela
impottância de suas coosidenções. f~q~~e n:gistrndo nos Anais da

Casa.

o eminente prelado, profuudo da problemática
do índio, coloca. com .rmnez.a,,a posição da lpja como dc:feascn
do ~ito dos mesmos a sobr-eviver como pessoas. como povos, ·
car:n sua cultura., sua língua e tradições respeitadas.
Sr. Presidente, passo a ler oUigo:
•as índios no Senado
Alé. que enfllD um rc~ do povo de Roraima saiu. no Senado. com um dil;cursocoostrutivoque
revela vontade e caminhos de solução do problema indígCDa, deixando de lado o eufadoaho linguajor que s6
_sabe atacar~ e a l~ja.

J1stá claro que não podemos CODCOrdar com a ,...
dução das án:as indigez>as, mas sem dúvida o Seaado<
Romero Iuci, no Senado Federal. disse clm.menre que o
âmago do jl<Oblema lo o deaweoçio _ . das teuas
indlgenas. Dqnamtçio que deveria já ter sido feita "e
que boje não~ mais ser~

Tódos sabemos da celeuma criada através das nidios locais em 1993 c:omoobjelivo de impedira cJemar..
cação elas temas, que conforme a Constitoiçio devia ser
feita naquele ano. Agora estamos: vendo o buuibo que
.::stá seodo feito oestes meses para que o novo Governo
não faça a demarcação e o Congresso. na reforma da
Constituição. modifiqUe o Artigo-231.
~ :oa cara o t.amarbo do desentendimento criado em Roraima e os se:in númCro de ut.igo5 desgastantes
gerados pela gr.LVC emissão do poder público que .mela
não demaJ:oou as úcas. Ao longo destes anos esrutamos
rndialistas de fala barala e jornalistas assalariados se utilizm:m sei!lpl'e dos mesmos argumentos com uma rcpetitividade cansatiVa. Até a Folha de São Paulo pub'licoo
um artigo no dia 12 de janeiro deste .ano que rebaixa o

Ora uma altemçio da Constituição no que se refe-

É lamemável que certas pessoas. a quem não deveria faltar o conhecimento histórico. tomem o mesmo
rumo que mancbou muitas ptgiDas da história dos séculos passados quando fomm massacrados um sem número de índios por interesses ecooOmicos. Há setores da
sociedade ~e parecem Dão CODbeCer o grande extermínio de índios oper.ulo com as atmaS, pela espoliação, pe·
los descimeotos, escravaturas. explomção. coisas estas
rcafuadas com o amparo das Leis e Decretos dos Goverllliltes. e. - diga-se. - per vezes. can a religiosa anuência
da Jgn:ja obsequiosos ao .<gio poder. Os
direitos dos índios à vida, 1 autonomia, As tenas e aos
bens tivemm de sucumbir perante os interesses e o poder
dos nio fndios somente porque mais fortes. A Igreja faz
tempo que se deu coma de sua falha e enveredou outro
camiDho.
Claro 'lle boje. a op'eSSio dos índios n3o é tã0
inteçsa como _então mas a vontade de os marginalizar
- nlo é meDO!', ainda que encoberta por um. discurso proteciooista. Infelizmente alguns pensam que o que é do
branco é do bmnco e o que é dos índios é também do

de,..,...

lmmco. .
A Jgn:ja sempre defeudeu em ROiaima o que ela
defende cm todo o BiliSÜ; os índios, embora poucos, têm
direito a sobreviver como pessoas e como povos, com
sua rultura e tl2dições c JíD&ua. Para isso uccessitam de
temL onde viver cooforme sua cu.ltum. Para demarcar é
pm:iso que saiam de verdade e sejam iDdeuizados os fazendeiros que atuaimente ocupam teaas iDdfgenas. e que
seja favomcida. a instalação deles em outms áreas do Es-tado. Sendo uecessário explorar as riquezas do subsolo,
bi ÍI!Stm""""" legais previstos na ConstituiçãO que do.
~o que deve ser fei!oÉ isso que diz a l~ja. Ela faz constaDlememe
este apelo a gmndcs e pequenos. Apelo que é humano e
crislão."
Sr. ~ Sn c Sno. Sena.dot'es. é este o posicionamento da Igreja no momettoso assunto, rão bem exposto e defendido

pelo Jl=laro Bispo de Roraima.
Era o que tiDha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Nada mais havendo a tratar, a Presidéncia encerra os ttabalbos. design.anOO pan. a
sessão ordinária de segunda-feira. às l4b30min a seguintt
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ORDE-"1 DO DIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 95, DE 1994
Discussão, em turno unico, do Projeto de Lei da Câmara
n° 95, de I 994 (n° 2.904/92, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente ·da República, ·que dispõe sobre a atualização dos
ralores das comissões devidas a representante comercial, em caso
de mora no pagamento, tendo
Parecer sob n° 280, da Comissão
- de Assuntos- Sociáis, favorável ao Projeto, nos termos de
substitutivo que oferece.

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 99, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 99, de 1994 (n° i.770/9I, na Casa de origem), que dá nova
redaçãa ao parágrafo único do art. 513 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pe/Ó Pecreto-lei n° 5.452, de ] 0 de
maio de 1943, iransformando-o em alínea "f', tendo
Parecer favorável, sob n° 316, de 1994, da Comissão
- de Assunto'S Sociais.
·
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 101, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 101, de 1994 (n° 408/91, na Casa de origem}, que acrescenta
parágrafo único ao art. 846 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para permitr, na ausência de acordo, o
julgamento imediato das reclamações de natureza unicamente
·
salarial, tendo
Parecer sob n° 265, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável· ao Projeto com emenda
n° I -CAS que apresenta.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tumaj - Está enc=ada a

s=io.

(Levanta... • ~às 12hl2mia.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.JOSAP·
HAT MARINHO. NA §ESSÃO DE 22102195 E (JUE •

ENTREGUE A REVISA O DO ORADOR. SERIA PUIJUCADO POSIERJORMEN1E.

O SR. PRESIDENTE (feo<&lio Vilela Filho)- Concedo
a palaYill ao aolxo Senado< Jouphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PPL-BA. Proow>cia o
seguinte disc:urso.) - Sr. Presideote,
e Srs. Sena<:loa:s, voo
tranmütir-lbes uma preowpaçio. Nio àlega prop:iameiite a :ser

sn

um cüscwso.
Advertiu-me. ODtcm. jomali" sta ideoeo. QC que bá ~iDa nn,._
-rnçio em cuno oo CoDgresso pam que o Senado. no que cüsser
teSpeito 1 refoana. instituciooal, seja apenas um órgão de rntifica.çiodoque aCânwsvier a decidir.
Nio talho fato a apomar. Nio l.eDbo llOIDeS a indicar.
Para quem já vive há algum tempo. par6n. no Co!Js!=so. a
expcti!Dcia JDOStu. que convém ter cuidado, senão o sussuao se
toma bosto, o boato se toma fato e o fato se coovertc em precedeale.
·
Não tân sido poucas. as ocasiões - c aqúi há vário$ SeJlado..
xes ~ ootms legislatutas- em que se criaron.CODCiio;ões pam que,
efctrvameme,. o Senado não deliberasse. Exemplo signifJC&tivo poderi& scrlemlndo com a votaçio da emenda couslilucional som.
o IPMF. Por' mais que;. neste p~ se dem.omtmsse a inconstituciooaliilade da instituição do tributo, por mais que fosse visf~el o
equívoc:oemqueseestavaincidindo,prevaleçcuoqueseammciava.
Pode mesmo lembrar-se que ilustie parlamentar, hoje Govemadc< de &wio, desiguado pam relalar as m.uérias. teve que
fui-lo sob o ccmpromisso, que depois ele mesn::10 confesscu desta
ttibun+ com..,,-,. graça aii, de não admitir modificação. A pressa
~ a aprovaçio·geral da matéria. Não se desejava que o
xetomo à amam; po< modiíiCOÇio que fooso feita, qualquer outro Id:a:ldamcnto. Por maioria, o Senado a~ e 0 Supremo 'Tnõunal
Fedelal. ~ deciarou 8
incoostituciooalidade da IJOSSa decisão.
··
Quantp a processos cozmms. Dão há miJnero que iDdicar.
São tantos que puece :até que a orientaçio se transfOI'DlCll em DOI'~
ma. Toda vez que se aponta alguma importâ:ocia num determinado
projeto vindo da Cãmara.-e do inte~essc do Govemo. urge aprov.ilo sem emeada, pua que.a modüicaçio não acaaete n:taldamcnto.
Om,. essa situaçã:o tem tepetidamc::nre anulado a presença do
SeDado na e1aboraç3o legislativa. Devemos. portanto. estar atentos
à no<!cia que começa a""""'"- O noae Presidente da amar.. dos
Depilados jâ teve o cuidado de declai2r que. com o seu patrocln.io
ou a sua concordância. não se altc:nuio as nónnas reguladaas. do

proc:es.so legislativo de reforma coostiulcional. Corretament.e

ac:resccntou que. como Presidente da Casa. criatá as facilidades
nomzais que mm .acomelháveis pua qoe u emendas tenham tramillçio mpida.
Tudo isso que ali se começa • fazer podenl,
ser fe~
to ~O Seuado, como a Câmara.llio tem qualquer propósito de
xetmlar a elabo!ação das medidas de refonna constitucional. Mas.
se há divergêocias ~ Cimaza. div~ também havet;, com

......,i.

-
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cette2a. nesta Casa, a prop6silo de ueter::únados aspectos das
emendas sugeridas.
Por outro lado, há que atenta! uv iaw t.JUc:J3. se veruicoo duIaDte a Revisão Coo$titucioDal,. quando o Senado,Iamentavelme:nU:~ ~ em amlar-sc ~ v~. cedeDdo à ànposiçi.o das
cilamstâncias JliiiO o voto llllinominal, que toduzin a dehõeração.
e~ iegi:I:ne unicamcral. Os DOSSI:JS votos nio prevaleceram pcnque,
nao votando o Seaadot- como te~te dos Estados. o voto da
Ca$a dos Estados foi anulado pe.la maioria da Câmara.
-· Agom, aCoostituiçio,ooiOgime de coriterpemumeute.estabelece que a VOiaÇio se dari aas duas Ca:sas ~etY..W..JJY"..Jlle. Entio. nio DOS podem titar o Voto individuado. maS podem 1\0S tirar
a qualifielçlo do voto, cri:aDdo condições pao. que, em nome da
urg~ o Senado apenas apnwe ou ratifique as medidas '{!Je fcmm acenas pela Câmara dos Deputados. Se tal se der. e já se tem
_dado em várias oportunidades. o regime. na fdtica. se toma. unicameu); e o que é pior, •nnJmos com o nosso oonsentimenr.o, a
~da Federaçio.

O fato se toma amda mais gM'e porque, em realidade. a
lendência hisrórica neste momento, no Bnlsil. é para a redução do
valor da Fedetação. Toda$ as vezes que eDtDm em discussão me-didas de tefoa:na, SC~Ilp!C o sio no seutido de que é [JftiCiso conter
o abuso dos Estados. E nece;súio reduzir recurso; dos Estados
para lhes dar maio """"B'S- Toda alelld&lcia é nessa lioha. ~~ se discute o problema dos l:ucm estaduais. Dão se busca. fazer
difeteDÇit ~&todos"""""""" e r...,.,.imneote organizádos
e Estados cm djficntdw:Jes; m.istumm-sc todos para, em ncme da
gen<mlidade coodeJJar • existência dos boncos estaduais e cooduzírà ~deles.
N"m.guém nega as iaegularidadcs que tenham havido em di.fereu.es Estados DO fi,ncionamento dos bancos tegiooais. Mas a
solução não está na CO"denaçio geral. $0bn:tudo quando se sabe
que em v.árlos &t.ados os l:acos 1ocais estio fUncionando com
n:speilo is leis e ao equillbrio de suas operações.
Bevemos.. pois. estar ater10& a esta notfcia que começa a
sussumn--se 110- sentido de que, pam dar mais mpidez i coosumação das refomw, o Coogresoo, attavés do Senado, Dão deve efetuar novas modiítações, mas - a s que votllwn já admitidas
pelaeâmaradosl)epltados.
·
Ora. St"s e sn: SeoadcxeS., ·se assim se admi:ôx, iDexistid 0
mgime bicameraL É uma demrcesMetfe, entio. a mauutcnçio do
Senado com toda esta cxxpcaçio presente, com todo;: os mcursos
que são gastOs. 'Mas a Coastituição dr:lmnjm que a votação das
emendas se datá. ~nas doas Cesas. e cm dois tumos
de votaçio. Seria um -dcspwpSsico se 110$ mmissemos aqui, por
duas vezes. para disaltit as a:neodu apeuas COQl o prop6sito de
ded:ullr válidos os ailáios adotadoo pela outra Ca$a do Con-so Naciooal.
~Dir-se4 que~ oio h1 D<Dhum falo. Mas quero adverur,
CXI!atiM"!'tc, que a tiadiçio CCiriC:DIC é sempre esta: primeiro se de}.
xa cozmr uma DOIÍcia vap; di-se--Ibe robustez através da i:mpreusa
e, quondo o Senado se adverte, vmas Iidenmças ji ter.lo combmado a fOI:'IDA impropria. Então. em nome do ittcmsse pibliro~ im'PÕC:'se ao Senado o ~o. porque a tan10 equivale aprovar
proJOtos sem poder modificá-los. em 110111e da ur:g&>cia, e porque a
outn. Casa já os euznino.J devidameDle..

O Sr. Jáder Barbalho- Secado< Jouphal Marinho, permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSAPIIAT MARINHO- Pois aio.
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da Assemb~ia Nacional Coostiruiote. quaodo um rol de emendas
tentava terminar com o Senado Fedelal. V. Ex• sabe que, ao longo
dos tr.lbalhos da CoDStituinte, havia um sem-número de pessoas
que entendia da desnecessidade desta Casa. Esqueciam-se essas
pessoas que ela é o órgão l'evisór por excelência.. Na hora em que
V. Ex• adverte. eu acho que a Mesa- que está sendo presidida poc
um velho companheiro de infortúnio- deve tomar providencias. O

O Sr. Jáder Barbalho - Senador, em primeiro lugar, gos.taria de conoborar as afamações de V. Ex" a rospeilo da questio
dos bancos estaduais. Temos acompmhado. ao loogo do tempo.
fuodamenl.llmeole. maoifestações de autDridades viD<:uladas ao
BaDco Ceottal sobre os bmcos esuduais. Tendo ocupado. po<
duas vezes. o Executivo DO meu Estado. e acompanhado o que
aconteceu ao loago do tempo com bancos estaduais de outras Unidades da Federaçio. devo dizer a v. ex•. coocordando. que ht assunto não comporta apenas o :registro. como V. ex• faz de mabancos estaWais e bancos estaduais; que o BaDco Central. ao lon- ncila tio op:m:una c séria. mas tainbém uma medida em que a
go do 1empo. oão pode se .Ximir de respoosabilidade com os baJ!. Mesa aponte caminho e indique soluções. pcrque amanhã. não há
cos estaduais que Dão tenham tido mcesso e que. ao loogo cb mais quem~ esse boaro. Ele se trmsformará. como V. Ex•
tempo, cometeram inegularidades, inclusive indo buscar'teaJrsos disse, cm um fato concreto e. a partir daí. este Senado fiCará. e fina resetVa baDeári.a pan. que os Exea~tivos pudeisem implementar gumi. como mera experiência daquele cidadão que é tabelião e
obras c serviÇO$ nos seus Escados. Acompanhei. inclusive, penali- n:coohcce a fuma de outrem. Quero solidarizar-me com V. Ex•.
zado. durame o meu primeiro Govemo, o fato de que atg,Jos Go- Senador' Josapbat Marim.o, e reafJimBro-lhc a minha a<h:niraçlo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muito obrigado, oobt-e
vernadores tinham n:cunos para cxca~tar obras. e:oquanto eu, 1
ftoole do meu Estado. padecia de dilialldadcs; eu pe=bia que ba· Senador, inclusive pela rememoração dos nossos primeiros movia Govemadorcs que estavam inaugutmdo abas, no seus Esta- mcmos~ em outros tempos. no Coogresso NacionaL
Evidentemente, como cu disse de princípio, nem denúncia
dos. fmanciadas pela reserva bancária. Fnllo, causa-me profunda
estra.Dheza que autoridades vinculadas ao Banco CentraL ao longo faço, mas como a POlícia começa a circular c a meu c:óol--cimento
de diversos governos. pnxurem. assumir posiçio de desconhcci- chegou. coo.vém que a Casa se advirta para que não -;e repita. nas
meoto dessa =lidade, quaodo oquele 8aDCO IOilllim fiscalizaçio alUais cimmstâncias, o que ji se verificou em outros momentos.
permanente- ou deveria manter- sobre os bancos estaduais. Pme- Não foram poucos os em que. diante de processos gritantemente
ce-me. portanto, que a gcocnliDçio leva 1 inj.lstiça com os ban- impcxtantcs. o Senado se anulou. votando a matéria como veio da
coo esladuais. Em divenas Umdades da ~- bá baoC05 Cimam dos Depuados.
Agora nem ao menos se trata de uma emenda constib,JCioestaduais que vêm c:o=spoodeodo i expcc,WVa, Dão someote
como instituições bancárias. mas também como instituições que ilal. Trata-se de um processo de reforma por meio de Stlc:essivas
aoeodem à sociedade daquele Estado. Portaoto, Dão pode haver ge- emendas. Se não reagirmos desde logo par.t. exercitar o direito de
neralização. de fmma alguma. Hi uma campanha COD'In os bancos opioar e de divetgir, a poitir da primeúa emeoda que aqui cbegar,
estaduais e, coocordo com V. Ex", a geoetalização oio pode ser perderemos as coodições de fazê. lo oas subscqüeotes.
adotada, por ser injlu. Por outro lado- pemlita-mc V. Ex• -.
O Sr. Coueinho Jorge- Pennite..me V. Ex• um aparte. noquero dar uma palavra sobre as DOiicias de que o Senado deverá . bt-e Seoados Josa!i>at Marinho?
apenas homologar o que possa vir da Omar&. nas refomw~ccmti
. O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois oio.
tllciooais. V. Ex•; que é um mestre ao Direito Coostiuciooal sabe
O s•. Coutioho Jol'g" - Seoador Josapbat Marioho. V.
muito bem que Q.lcgislador de 88 separou a rcvisio. coastitucional Exa, de forma bastante clara c precisa.. como já foi dito, faz uma
da rcfoana. constitucional. No caso da :revido cmslituciooa.L esta- advetW!cia, baseada oa experiência da úhima legislatUia, da qual
beleceu o processo u:nicamcr.ll e. no caso da refOODa coastitucio- participoo. ass4n como cu e vários companheiros. É verdade tudo
oal, separo1 .. apR>Ciação po< paM da CJowa e po< paM do isso que V. Ex• nos tlaZ. Presenciamos. aqui momentos dificeis. em
Senado. Eo.tio, nip há cabimento. Quero dÍ2ler a v. ex• c ao SeDa- que o projeto. tendo viDdo da CâmaJa. teve que ser praticamettte
do que, à lioole da Lideiulça do PMDB oesta Casa. como Lidor. aprovado DO mesmo dia. pulando todos os pmzos. tegimcntais, sem
não aceitarei a ~se de que o Senado deva simplesmeme. homoloaudiéncla de nenhuma c::omissâo·técn:ica, com parecer de pleDárlo,
gar o que venha da amara. Exgowla a opm:iaçio da Cimara, o sem. ponaoto, dar ao Seoado as coodições de aoálise profuoda. O
Senado terá a sua chance·de contribuir para a refoaoa comtitucio- Scuado. como Casa revisora. foi sucessivamente desmspeirado.
oal. Muito gratO pela oportoDidade de poder ioselir eslc ~!porte DO Coocordo que fomos os culpados. Falei há pooc:o, oo meo discurdisaJiso de V. Ex".
so, que a lcgislalura anterior foi dificil, com eventos dificeis. como
O SR. JOSAPHAT MA!lfNHO- Eu 6 que agmdcço a suá o impcachmeot e .• CP! do Ot-çameoto. mas isso Dão impediu que
intcrv,enção, nobre Senador Jáder Barbt.lbo~ solxetudo no momen- o processo legislativo normal do Congresso pudesse ser viabilimto em que V. Ex" declara que,. como Lider de seu Partido.. nio ad- do, dentro do que estabelece o Regimento. Sofremos imposições
mitirá que se coosagn> a idéia de simples porticipoçio oileociosa aqui ein nome de que. se não votássemos, haveria problemas. grado Seoado oa opemçio das refamas coostibJciooais.
ves pua o BmsiL Lembro-me bem disso. V. Ex• era um dos que
Os•• Bcmanlo Cobni-Permite-me V.Ea"umaporte?
mais lutavam comra isso. Mas, lamentavelmente, a maioria tiDha
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois oão, DObre Seoa- que aquiescer. Concordo que cnamos. mas a legislatura alUai tem
dor.
a obrigação de coosertar - como falei há. pouco - equívocos do
O s •. B~anlo Cabral - Jt Li se. vio quase lriDta aoos funcionameuto do Regimento, equivocos do funcionamento do
que o jovem Senador c o j:>vem Deputado Fedeal se CDCODtravai:n pleoãrio c das comissões, que não fimcionavam.. Havia boa vaua.
aqui, Desta Casa. participando de comissões coo.jmtas, V. Exa en- de. mas a lmocracia Dão pemlitia o funcionameoto desses instrusinando o Imeito Coostituciooal c eu, aps:endeodo. Depois. o AIO mclio& báSicos do processo legislativo. É por isso que vários
Institucional n° S cassou o meu mandato de Deputado Federal. e Seuadores, que pasSID!D po< essa experiêocia. estão apre$ODtaodc>
pmli dez aoos de cfuoitos potitic:os; a diáspoiO oos scporou. E ago, propostas de mudança c.cham.ando a atcnçio para que esra legista~
m está c:edendo lugar a este reeocootto. Dai a minha admilaçlo tura Dlo iDcoaa nos mesmos erros do passado. A advcrt6ncia que
por V. Ex", Senador JosaJilat Marinho, V. Ex• Dão fazumadeoúnV~ Ex.• faz é muito oportum.. ~sa.mos estar alerta para evitar a
cia.. pcnque. conforme -rcssaltoo, nio dispõe de provas. mas faz repetição de fatos como esses. Pm;abenizo..o. mais uma vez. pela
uma advertênçia grave, tão grave que ela me relembra os lcmpos lucidez do pronunciamento.
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O SR. JOSAPRAT MARINHO- Agradeço-lhe as poJa·
vras proferidas. que corroboram a.-;- !UC vetlbo desenvolv~
E quero mesmo assinalar, ao transmitir essa advctté!ncia.
que aio a-.Qirijo Como acusaçio a ninguém. sobretudo não admito
que participe dessa operação o eminente Presidente da República.
que já declarou. de mcxto expresso. que, preteadeodo algumas ~
fO!'IJliS. nio as queria de tropeL nem perturbando a regularidade
dos trabalbm legislativos.
O Sr. Antônio Carlos Magalhães- Peunite-me V. Ex• um
apute?
·
O SR. JOSAPRAT MARINHO - Coacedo o aparte ao
nobre Senadcr Antôojo Carlos: Magalbães.
·
0 Sr. Aufôalo Carlos Magalhães- Senadoc Josapbat Ma·
riDho.·v. Ex•, com a inteli~ de sempre e a compet&lcia_que
lhe é própria. aborda com muita propriedade esse assumo. Na realida~ a~ que isso nio vai a.cm.tecer. Mas. se vier a acontccer. cano acoateceu no passado, a culpo. será exclusivamente do
Senado. Tam:b&n no passado. a culpt deve ter sido do Senado.
porque se esta Casa aio quisesse nio votuia mgeDCia urgéntfssi-ma pua assunta dessa relevlocia. Se o Senado tem os seus p:azos.
que ele cumpn-os obrigatorlamcnte. Quando abre mão desses pm·
zos. ele tem a ~ CoaseqüeDtemeote. o Govemo
não SCDiculpadojamais de podirurgêo.cia em determinado assunto
coScnadoquemrscrmaic:~stadoqueoprópriomi.Oquenos

cabe. pom fa:= valco: o valor da própria Casa. pom dar digmdade à
rcp=entaçio que todos temos. sobtetudo poiJ1 fucr SC!lÚr penDte
o Pais a necessicbdc da existéncia desta Casa. que muitos põem
em dúvida., é justamente estudar. decidir com critáio. com doe:&cia. como V. Ex• estt advertindo. todas essas matmas. porque senão vamos nos tomar desoocessários. Portanlo. leiCIDai que
estudar. sem açcx!anwtto. 56 votaremos c:om essa mgência urgen·
tíssima. se quise:rmos. A adpo. jamais será do Govemo e sim do
p<ÓpriO Senado.

OSR.JOSAPRAT MARINHO- V. El<'temtliZiio.Secadoc Aillôoio Carlos Magalhies. quando declam que a culp& 6
do Senad<>. A culpa 6 do Seaado. JXl"!Ue o Seuado é que capitula.
Mas nio podemos excluir a participaçio dos que c:ons1roem as f6rmuJao que DOS são impostas. Nio podetoo< esquecii·los. Mas V.
Ex" tem I3Zio oo. fut>:lamctltal: se o Seuado ceder e Dio exezcitar
ioteframmte .a sua tarefa~ a allpa é nossa,. neclmm de D6s
se cxchÇL E a pr6pia instituição que estará envolvida DO fmcas..
sono exercício de sua competência.
O Sr. Pedio Si.moa- Pemüte-me V. Exa um aparte?.
O SR.JOSAPHAT MARINHO- V.Ex"temoapute.Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simoa -É nuilo impo<tailto o seu poouncia·
men<o pelo CXlll!eÚdo e po< ser V. El<' quem o faz. Nilo há dúvida
de que a opodUDidade ~ agcn. DO IllOIDCiDto em que se fala de l'>
fom>as coastituciODais. quando a imp=1sa divulga amplameme
que o Govemo do PresideDI.e Femando Henrique Cardoso condiciona o êxito de seu Govemo à aprovação dessas refocnas. Temos
qoe dar a nossa colabotação.. Tem IUão V-.. Ex.a em tentar esc~
cer essa queslio agora. aDlc:s: que a
vote a ptimeiia proposta.. N6s queremos o direito "de ser Casa revisota.. Queremos voar
depois de ana.lisar. esm:dar. com denodo. com esforço. com sacrifício, seja lá com o que fa: oecessário. Não se pode pmendc:t que
esta Casa nio apreseme emendas pam a matéria não ..tomar li Câ·
mar.a. Se ach:umos: que temos que atnsentar alguma emenda. n6s
o faremos. e a mat&ia volbmi à Câmara. A nossa responsabilidade,
em se tratando de uma refO!Dl& da Coostituicão-

amam
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O SR. JOSAPHAT MARINHO- E esse é o mecanismo
do regime.
O Sr. Pedro Simoa -Sim. esse~ o mecanismO do regime.
Mas já se está argumentando que se o Senado apmsentar emenda.
a mat&ia voltará à Cámai:a e sexip Jl"'CeSsbias mais duas votações
lá. Se for o caso. vai haver sim. E isso o que diz a Coostituição. e
temos que cumpri-la. O prom~nciameuto de V. Ex• é muito opoib.lno. O Senado existe pua ser Casa revisora. E se 6 Casa rtrvisora da
legislaç:lo ordinária. o qDC se pode dizer das. mudanças na Constituiç.lo? Caso contmrio, esta Casa nio tem razio de existir. Felicito
o PrOsidcnte do Coog=ço Naciol!al. Senadoc JOS<! Samey. que
estA tenta.Ddo colocar objetivamc:ntc as questões das mudanças intemas do DOSSO porlamcuto. Se a idéia. se a proposta que aprese!l·
tamos ao ~dente José Samey no sentido de mudar o Regimento
da Casa. de tetmos cmiinariameote uma reunião administrntiva
meDSil do Senado pGm debater e dismtir, inclusive a agenda e o
calendário do ano seguinte. c se é isso que o extraoniiuáiíO SeDa·
dor pela Bahia está propoodo. eDlio já seria o caso de marcannos
uma mmiio inlcm,a. oo Senado. pua disrutirmos c tomarmos. de
imediato. uma decisio..
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Obrigado pelos subsi·
dios trazidos ao debate,. nobre Seoador Pedro Simon.
O Sr. Geraldo Melo- Peunito-me V. Exaumapart.e?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte ao
nolxe Senad<rGemldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (105<! Samey)(Fazendo soar a <:am·
pa.ü:lba.) - Senador Josapbat MariDho. a Mesa. lameotavelmeDte.
infOI:ma a V. &• que o seu tempo esti ultrapassado e teremos que
entrar na Ordem do Dia de acordo com o Regimento. Pediria aos
colegas que não aparteasse:m mais o orador. Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Melo- Nohtc Senador. flCO bomado com a
· opcxtuDidade que V .. Ex- me dá. mas pua não privar a Casa do bri. lho• c:ooclu$Õe$ do seu prommciamet1<>. decliao da polavza.
O SR.JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' pode daroaparte. po<que j! estaJ em ccnclusão.
O Sr. Geroldo Melo - Gostaria apenas de dizer. hesitando
intetromper uma exposição tão brilhmte como a que V. El<' faz.
que oo susstmos que pedUibam e inquietam V. El<' estio chegando
aos gabindes de todos nós. ~ essas inquietações. há também
idéias cano. poccxcmplo. a de se iDdag.ar porque nós. Senadores.
nio poderiamos oós--mesmos. qae estamos cientes das aspirnções
da sqciedade.,.<plc estamos CODbecendo e auscultaDdo o peosamen.·
to do Govemo que :tider.m o JrOOCSSO de emendas constitucionais,
ser também autores de algumas das aJtenções ooostitucionais que
a sociedade vai debalcr e que poderia debater aqui? Enquanto a
Câmam Federal di.scute o que lhe sem proposto pelo Poder El<ecu·
tivo. seria uma forma de oés. DO uso de nossas p-errogativas. das
quais aeio uechum de n6s está disposto a abrir mão. inicimnos o
processo legislativo da mesma maneira em relaçio a oul.ms aspectos elas ref0Dil2S que sabemos que. mais cedo 0'.1 mais tarde. serão
suscitados. Queria. podamO. ter a boma de iDcolporar ao discurso
de V.Ex•essasogestio.
O SR. JOSAPRAT MARINHO - V. Ex' liaZ esclare<:i·
mentos bastante úteis ao CIK'aminhamento das disrussões nesta
Casa.
Sr. P=ideote. Srs. Senadores. Sr's Senadons. como decla·
rei. vinha ttaasmitir uma iDquieraçio. não era propriamente um
disau:~. e foi o que fiz. Mas faço a.CODBJnicação dessa noaícia na
justa expectativa de que no tempo pr6J:rio seja inteiramente tespeítad& a oompctência do Senado Fcdcral.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOst

EDUARDO DU11lA. NA SESSÃO DE 2J!OZ/95 E QUE,
EN11(EGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU·
CU>O POSIERIORMENm.
O SR. JOS!t EDUARDO DUTRA (PT.SE. Promucia o
seguinte <fiscuno. Sem m-isio do ando<.)- Sr. Pmlidenle, Sr's e
Srs. Senadolos, uso da polavm oa laide de hoje pora infoomar a
esta Casa a iniciãl.iva que tomei. juntl!nGJllc com o t::>qutado Federal Marcelo Deda. do RT de St.qipc. de enramjnbv repoesenlaçio ao Exm" Sr. Proc:uDda"-Genl da Repolblica, Dr.
Aristides Alva=ga Juuqueira. DO ...udo de que oojom investigadas as demlDcias fommlodas pela Falha de s.I'aulo e pelo C....
reõo Brulllcuoe a J<Speilo das calCtSIÕes efdll&das, DO fiDai do
Govemo Itamir FnDCO, partinllument.e aquelas que fOD.ID coocedidas à empresa LMP Coomllocia e Repeesenraçi!es.
A citada ~ que gehou. a ; ~a: zrs'o de seM.ços que
utilizam tecDologia e lnnsmi•slode 1V de áJlima g<nÇio cbamada LMDS, que inclusive ainda O$lá sendo teslada DOO Eslados Unidos, foi fClnllldo a partir de um capilal social no valor de 3 mil
reais. É de se espall&rque uma empresa que çi:oseata capilal ~
vavelm<ate insufiáeDie pora ..,_,-um bem televisor de áJlima
gcraçio se aedeDcie pua expla:ar _pm serriço que, pua ser implulado. por exemplo cm Sio Paulo, ajgiria um capital an temo
de 3 milhões de reais- mil v..... ponmto, o c;apilal da LPM.

É bom lemlnr que a iDipousa tan infcauado que hi ,....
peitas de arti<:ulaçio de um V<ldadciro mercado
de """"""'

oesro

sões. em que e_..., sem a miDima · capvitaçio lkDic:a
ganhariam as COGCCSSÕCS pua negocii~lu postc:rit::lr'mmte cem «-
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séia paa openr o sistema LMDS. Em caso negativo, quais seriam
.. empresa& I>ICiooais ou eslnl>geilas nospo!~Aveis pora gaaDlir o
acesso l t.ecaologia do citado siscem& a essas DOYaS conc:essioa6rias bnsileiras.
Essa ~ uma medida que eDCOIIIra piD]elo com a iniciativa
do Deputado Tüdeu Sauliago, . . Cimua doo Depuladoo, de projo>ID de docnto Jesislativo visando &UipeDder as "'
ur. s efe<uadas DO fmal do Govemo Itamar Frm:o.
Enrmderms cpc essa iniciativa pocleá. COillribuir mclusive
pora que se elucidem essas questl5es. de fcaua que a a..... doo
Deputadoo o o SOD&do Fodenl- se~ as DOa&&S SU3peitas- posam votar faVOl1Lvehuoute ao pmjelo de deaeto Jesislativo que suspende essas coac:essões, por eateDder qoe ~um assunto
domhimoim<=le da c:ol<tividadeMuito obrigado. Sr. P=idente.

DISCURSO

PRONUNCIADO

PELO

SR.

EDUARDO SUPUCY, NA SESSÃO DE 24-2-95, QUE
SE PUBUCA. POR HAVER
Ç(JESNO ANTERIOR.

S!JDo

COM INCORRE-

O SR. EDUARDO SUPLlCY (PT.SP.I'lommcia o seguinte
disanso. Sem m-isio do onclclo-.) - Sr. l'mlidente. Seoador José
Samey. sn c Sn. Seuadcxu. estive pmaede à ins:tel•çlo do Conselho Comullivo do Prosrama ('onamjdode Solidiria. presidido
.pela mrop6loga Rulh Caldooo, uma vez que COIUidem de ·extrema impodjacia •
1 • v os paaoos quo o Govemo do P!:osideote femaDdo Hcmrique Caldooo valha a dar pora c:omboter a
fome e a mU6ria cm oosso Pafs.
•

goniz;'Ções que IU!mente teriam OODdições de :implantar tais servi.
.
· sdn
ços. E preocupono:: ta!Dbml que • impn:ma lecha resistlado que 0
Nio ~~o ~- de o l'mlidente tez: de<isn- sua sodooo dessa LMP Comullocia e~ Lida., Sr. Luiz Mi- .
pora ..-.;sidl-lo. Primeiro, pot1!IIO ola~· oo Jouso de sua
rioPódua,gazavadeprofundumizadecomoex-MinistrodasCo- vida. aedeaciais, como pofesaoa e posquisadom_da USP • do
JJ'JJJDjca9Jes, 0 Sr. Djalma Morais. CEBRAP, mutu ~ voltadu pua_ os temu J:dtç«yr•rl?' a esse
- Cooaelho, c estl apontada pora noa!izvum tmbol!o strio; e. seNesse sonlido, a uosaa !OpiOS<IIIIÇio solicita da l'rocul>do- gundo..pcxque oe tmta de funçiio pora1e1a l do Govemo, Dio mnuria-Geml da Repolblic:a:
nmoda. Dio ~ jlCif&IOO, favcww:i""""" • pessoo de laço
, "! - A DOâíiCOÇio do repi"eoentado pora que o familiar 1io ..-_Per oulrO lado, e aqui cobe dJamar a aleJ>çio
mesmo_. o f = ampla defesa, c:aao qucizo;
pora islo, muito maior é a~ do JrÓIIriO PreoidcDie
da "-'blica em m~ haja"'""- bem socodldaa 110 . , _ _ _ Co2- A DO!ificaçio do alUa! Ministro das ComoDi- "".::;... ~-por. ;;;;;_., ter -~ • ; ;...mora
:cações; Dr. s&gio Moita. pua que ele fomeça"cópia dos porac:oordeui-lo. .
processos de
obtidos pela emp-esa LMP ConPodemos lemlnr epis6dios como o da St" RosaDo Collcr,
sul!Diia e R~oçaes Lida.;
que, oo pl"OSidir a LBA. e tendo aquela instituiçio sido caroctaiza.
3- Que sejolabato iDqutrilo civil com a 6ualidada por pcblemaa sá:ioo, o femaDdo Collcr de Mello,
de de idenlifJCV o elo de liglçio..,.. o bmoficiúio daS obYiameole,
acabou ooudo ""'P"""'hilizwlo por isao.
cnnccssõcs Luiz Múio Pidua c o cx-Mimslro das O>
A Seaelária Exoaltiva do Programa. Alma Maria Peli.aDO,
mnnkwções Djalma Mcnis. e c:uo te c:oaclua que o ato
da C""'T's'o estava maculado de vicioo- elo seja de- divulga:l, em jaDeiro de 1995~ docnrnmto que expressa as ditdriclarado nulo do pleoo miro, de oom o dispoiiD zes de &luaÇio do Govemo D& ma social, definida como piomáem lei, tomando assim. iocxistentcs as referidas c:ooces-- ria pelo l'mlidente em todo& os clisaJnos por ele proferidos, antes,
cc:mo _c:andidalo, ou ag<n. A situaçio de misáia de imcma pmte
sões."
da populaçlo zoquer enhgica dodinçlo pora se eliminar.,.. <baEncamjnhaJOOS, também. oficio atemo ao Sr. Ministro ga social,
Sérgio Motta pedindo infcauaçiles a respe;to das empresaa: ()d).
A tarefa nio é de ficil exocuçio, maa todos os esforços tEm
can Te!oc<>!!!!•icaçõoa, Global Tel""'!"'nicoçaes do Bmsil. LMP
Coomllocias e Rcpresm'"çiles e Col!<mll Sisrema de Tciooomuni- que ser cmpl"'g..dos pca que possi!!DOS, o qumto ames, a:radicu a
cações - todas elas boneficihias de cooceaõeo do C&JI&is do misá:ia e alcançar o ideal de uma socieclode jma e fra!ema. PreoLMDS; se essas empresas encaminharam projetas ~ refe- cupa--DOS que as modidas •mmci•d•s talvez nio sejam as mais efirentes a essas concessões; se as empresas sio beDeficihias de ou- caz<s pora aJin8iros objetivos a que se popOOD.
tr.os. concessões anteriotmeute ouragadas pelo Minisl&io das
Foi cúado um Comdho Comuhivo vinonlado 1 Casa Civil.
Comunicações; se as mesmas passamm por algum processo de li- COIDjX>Sio pelos ministmo das ' - s IOCiais e OC<lll6micas c por
citação prévia. e se t!m comprovado domínio da tec:oologii neces. mais """' ......,.., da sociodadc civiL Elo Dio puosDi ponogati-

-?..a

c""""""'
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vu executiva o suu finalidade• eltlo mail voJiadu l mobilizaçio da !IOCicdeM civil, de mtidldes govemamrm«•i• c llio-gaverJWDCDtais, i integraçio entm o. nfveil federal, estadual e
nm•icipol, visando IÇiloo c:<llljmW DO atoque aoo problemu da
fome e da pobru:a. Nesse sadido, o l'rogJaua CmnJnjdado Solidkia nlo se distiJJgu.c substtnci•Jmente do CONSEA. criado DO
Govemo Itamar .Frauoo por sugeslio do l'mside!!le do FI", I..uiz
Imcio Lula da Silva. que teve an Betinho e an D. Mauro Morelli
as :referincias DOCC"úrias pua plvaoiar u iniciativas da sociedado civiL D. Mauro Mcxelli.' anbca !cmbndo pelo Plosideule, em
..., cüsamoo do anteoatem. por,... dois anoo do rolovmle dedicaçio oomo Soc:máio Exeallivo do CONSEA, dif...me,..,.. do
- d o Souza, acabou D i o - coavidado pua porticlpordo
Comdbo Coasultivo do Progn.ma C'V!nnidadc Solidma.
A iDonçio 10 dou -·~do um eleoco do posramu já
existentes no <hçaml:ato da UDilo o que pusam a obodoccr a outra J6giça ·dminjstntiva. Esses prosramas C"'C)rinntm • k:r pricrie exoaJ1adoo pelos IeSpOdiv<>o mjrri!J!h'imiiOI<lriais, - . b
do ocpJipes sup<IViJiooadu pelo MiDimu e IIUaDdo
emCOIISOIIincia com • Socrdaria do Plmejomento da l'l<sid&lcia.
No quem clabonr6 u prioúdades locais, ou 10jo. quem
clec::idiá. se em um ~ .S mais rwesshi• a distribuiçio de
cestas bisicas Cll o fin•rri•mmto de~ porexauplo.
sed. o próprio 111111lÍC!pio, -.o. da Pl"foilma. em pol<Oiia com
ouidades da iooiododo civil, Comolho MuDicipol do Progn.ma.
. _ que exis1e!1te, o Govomo do llltado.- Em c:oda Estodo, oo
pleilos sedo prioriZIIdoo pelos «llllilhoo estaduais • criados, e eocamillhldos aos respoclivos miDis16!ios pua IJliDVOçio
final e exoa!Çio.
Scd. que es-:_ DOVO dclaJho admjnilfnrivo ft conferir
maior' gmu do efici&x::ia a eaos prosamas. em oompemçlo com o ·
oaxrido a16 o l!lOIIIO!liD, quando o
Nacioaal dofine u
prioridades em ftm.çio da força poJltica de cada ptrlamentar e carimba"" n>cUI$OS d o s das
lei orça.....ma? E se a 10SpCIIa fcr positiva. sed. possível ll!álzir
substmci•'me:n"'. mis6ria através de gmhos muzmms de efJci&cia DOS programu ji existentes? h mspollU a essas perpntas
Dio do imodiatas, c:omo p o d o - e ..... ...WIIdos dopeDdoJio do diveaoo filoroo_

Cal-i

-·b

A.pimeita bae do •"'m!Jçlo do Progn.ma é •· ~
çio da rocir<lodo _civil, o que, por à, é um aspoc:IO posilivo pua •
............W..çio do podere a defesa do.,_.......,._ Paóm,
a dificuklede do OQP"i ;I da P"'Pl'eçio qao viVfl aa ~
mais poqa do Pais e cp10, p o r - !em cieiro """"' - ,.,...... do povo os pr6pios aJso-, por falia do infcxm&çio, por igDodDcia ou por sujoiçlo • uma ea1lui!Da social
opesscxa. podo IDZc< ~ aos objclivos do Progn.ma. Um
dos teqDisifDS a semn, obce;[vacJos DI eJ•bonçJo da proposl& 6 O
eDdosso n:ai e fOIDlOJ do eJJiidades do I10pRSOUiaçio da rocir<lodo,
sendo o JPlU1 do ~rodeuas Olllidadosum doscrilérioo pua - - • pricDdlde do projoo. medido ....... do
fome cimento de gumti.u para a c:od.D.pUtida dos :recucsos. Portanto? a seguir estritameme esta cfim:ri%. pqdcó. ~que as regiões mais poq.. venham a IOCeber menor JPlU1 ele prinrid•dc:,
pelas dificuldades que a p!Õplia misma criaPara atenuar cue problema. o Comelho prcv& uma atuaç:io
''pló-ativa" nos muniápc. com maioles fndic:es de pob;eza cm
cada Estado, idcntifiCUldo, em
com o &lado c o
Munkfpio, IS prioridades e IS MI!Jifgias de iiUzvcnçlo, O que
gera deis tipos do problemas: o p'imeiro é que esta f01ma do lluaçio nio é impelmeá\oel is c:aúiguroçi!es polilô:u locais,-. em

....,.,.,.,.ncia
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geni. do re&aWiu aos objetiv01 •nrmciadoS Deve-se salientar,
1ambfm. que .... aluaçio poutual podo deixar escapor uma caD.Cteaútica fondemmttJ do quadro social que se aplUCDta:: sua
complexidade, • illlor-lclaçio CIDW e ... --É
DOt6Da a iDcopacidade da .mquiDa l!dmioisttaliva fode!al do intervir poomalmentc na soluçlo desses problemas. a nio ser cm um
mimem noduzido do regiões. O corooelismo e a opressio poderiio
suponr a copocidade do resposta do Govemo. Someule a dinâmica social c o csfc:xço coletivo podeiio ttspODder a essas dúvidas.
O doo,.,..rto salienlaquc a cm&n.çL> da mis6ria somente
podeá. ser obtida medianle a tetaDada do crescimento sustemável
da ec:oaomia c a delmqin•çio {Kllítica em dcfmir estratégias de

desenvolvimeGIO IW:icm.l que iDduDm a esse crescimento.

=-

Limila-se, podan!O, • amaçio do • IÇiloo
gcociais,. sem apoo1ar u direl:rizes pua a iiUerveuçlo mais ampla
do Eo!Jdo. que pemlitirlam • ........., do ceumo alUai, principalmeute cm seu aspeciO regionaL
Cilo como aomplo do amaçio poa!ual o faro do que. oesta
Coaselbo do Programa CoiiDDidade:
Solidma üt • Ted&io Vilela, cidade do lpiOXimadameure 35 mil
habi!Jnres que !em registrado mu dos maiores !u<li= do mcrta!idade inflllliL Esse iDdicc diminuiu quando se dislril:uíram cestas
búic:u, de agocto a oovembro do IDO passado, c agravou-se nova, _ . op6o. mspmsio da dislribuiçio do COSias.

semana. aamcicu--se que o

Os 1lllimos mos do po!tica do doseuvolvimmro
regiooal Dio popotciouaa.n tal &ilo, agmvaudo, pelo oon!Illrio,
""_fDdices do C<X~C<DIIaçio do ro:zula DO Nordeste, por exemplo.

S..0U memeriudol~donmdadeu<rodoNcxdoste- A
cxpctilu:J& amudada peDDil.e-DOS dizer <JIC será necessmo algo
alhn do que a simples melhoria ua gamcia <1=as politicas. AJJe.
Dções mais polimdas do dim1i2os poderiun ser ao mmos deliDeádas pelo priDc:ipal 6tpo c:rildo pelo Govemo para pomar
fomJas do intetveoçio uam.. social.

D Ccxiselho atum como loc:::emivador da iniciativa da sociecbdo, ~te da criaçio do C<lasel!oo OSiaduais e nwoicipois,.e pq>Oátor do açõeo vol!adu ao c:ombúe 1 fomo e à
mio&ia. O loo8o caminho que rem que ser peiCO<lido ~ a elabonçio do pojero pela p-6pia rommid•do que 1em que ser usis~ a aú1ise de todas as dtmuxfn geradas no Pais pelos
Cooselhos estaduais. a !eiDCSSI das pri.oridades aos IeSpCCtivos.
Minisfhios de mmpetbvia soa tnmftçio iDtema DOS Minist&ios:
c a liberaçlo do ve.bu poclem of=cer adveroidadu imprevisi-

..u_

A dpida '"mitaçM dos pJeitoc .e a r
• coesão e
iL
tajdado dos projdoo depmdetá da inlalocuçio C111re
"" dMaoo 6rBios euvolvidos, inclusive aqueles pert=Jes is
esfcta mmicipais O c:slldaaiJ. cuja n:sp CIGSIIJilidadc cabe i. Seaetaria.(len! do Qmclbo, que Dlo desfruta do um Divel hiedrquic:o
supericr ~e~. O perfeito entencfimeDto dessa estrutura matricial
sed. impo<cindivel pua se oliminar a possibilidado do duplo oommdo e cooflito de in.ter.:sses c:ntm IS~ do Cooselho e as
,.,...... portidirias. regiooais dos Ministros.
No toc:aDic aos projetoo cootemplados, sio divi<üdos em
emco ma de IÇio: alimcntaçlo e antriçio. que conta ca:n I'CCUI'~
SOS do !,9 bilhõos do reais (mais 400 miliOJieladas do aiimeDros
doados pela CONAB); serviços mbaoos, com 1,9 bilhões do.mlis,
mais 400 milhões do reais do COilllaportida do Estados e Muuiclpios; desenvoivimedo mrai. c:an 4 7 0 - do reais; ges>çio de
C1Tp'CIO e muda, com 3,.9 bilbõN:. de ftlais; c defesa e direitos. com
247 milhões do ...U. No!J-se que a úott com maio<capacidado do
intervir na realidldc das mgiões mais ca:renres. de desenvolvimen-
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to mra1. conta com recursos bem :meDQre$ que o necessário, adi.mdo a exca~ção das metas do P=ideate Femando Hcmique de as-
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mitindo investimentos em cteehes, saueameato, comtruçiio e outroo que fazem pa11e do pr<iprio l'rogl>ma C'mmnjdade Solidária.
sentar 40 mil pessoas no primeiro .tino de govemo. Pam essa
Temos ainda programas de f"mmciametllO que utilizam verfinalidade a dispooibili<bde é de 36 milhões de ICais. mas o PIÓ- bas do FGJ'S. como de incentivo l melhoria das ooodiç<ies de moprio docu~o do Conselho aponta a nccessjdade de aloc::ar 200 ndia e de investimettos no setor de so!'C'men10 básico. Esses
milhões de reais.
.
progzamas são cailiCtcrizados pelo seu uso politico. E o estabeleci·
Então. é preciso que haja um ajuste neste pauto. se o Gover-- meato de crit&ios objetivos podem ttazer um ganho substmti.vo
no Femando Henrique quiser milizar a meta de assenla1' 40~ _ 00~ re<Ução da carência desse tipo de SOlViço. Ea=1UaDdo-se o esmil familias, que ~ uma meta modesla no que taDgc ao progmoa tnngU1uneD.o de IeC:UnOS oc:oaido ao .ano pusado. sempm se
de refama agclria.
·
.
dcslillou um montante signific::ativo de vetbu a esses programas.
O restante dos reansos se destina aos programas de.~ que Se tralilziram. em dcspcidício c !D.Ulipulaçio.
lrialização ru13l. assis1Encia 1ic:nica a pcclurores e f""'~·
Se o Exorutivo adotasse procedimentos mais lllii!SpllmiU:s
apoio ao associativismo,linanciameDto de Slfras, para melhorutt· de divulgaçio dos fiDIIICiamentos =lizados, díspoaibilizando es·
Iização das microbaeias hidroglif>COS. en<rgÍZIÇiO ru13l. !""""'· sas ínformaç<ies on llae no seu sistema de ínfonnaçlles oo;amentá·
nagem e """'""'ializaçio de alimcntos,ttusporte e comumc:oções. rias ou divulgando-as attam do Diirio Ollclal. por exemplo. os
~.saúde. ,..eamento e habilaçlo ru131._ .
desvios existentes já teriam sido minimizados. Os ~ de
Temos. também. alguns plOJCtDS que estao ~sno doeu- apoio à poquena e miaOCli4JLCS& também ~ ser v~ ~ a
mente, mas que escapam da esfera de oomprtêDCJ• do Coosclho.
mesma ótica. ji que o cn5ditop1blico oo Brasil sempre fm cfimcio..
O principal exemplo é o seguro-desempl<go, que oonta_ co!" 2.3 nado principolmento is pnc1es empmas. inclusive no periodo em
bilhões de reais do FATe COIISIÍIUi-se CÜieito legalmonle IIISbtuído que o ama! Pnosidente foi Mínimo da Fuenda, respoosável pela
do cidadão. que niO pode_. portanto, ser~ pelo Cmselho, polltica aoililicia dos bUicos oficiais. Esta al=açio de rumo é
a niO ser no que diz =peitO a sua melhcr administtaçio pelo C'<lll- bem-vinda I'""' aumenlar a capacidade do Estado na geração de
selho.
empregos.0 Programa de Alimenbçio do Tabalhador- PAT- IamNo entanto, as limitações da intervenção pontual do Esbém não se enquadm.nas caDCieÓSticas do c;:onselho. já que é de lado na questão social podem ser observadas no Méaico. que
iDiciativa exclusiva das~ que~ poençio flSCal para OS instituiu o Programa Solidariedade bá alguns anos. du~ o
gasiOs com a complementação alimentar de seus empregados. ata- Govemo Salinas de Gonari. Ali estio reunidos alguns elemenvés de tíquetes. refeições ou cestas de alimentos. Esses dois pro- tos que guardam similaridades com a situaçio brasileira. como
gramas somados a.bscxvem 27% dos ~ do Programa 0 grave desequilibrio R:gional a cxisténcia de crise econômica
Comunidade Solidma. Dois outros programas podem também ser dul'3llle a década de 80 e um :sistema político marcado por um
emendidos como de~ mais ampla. ~ deveriam COJUr com partido que domiDa o poder há mais de 40 anos. de forma flSioum atendimento ~c de cobertura naciollal. como o Progmma · lógica e populista.
de Combate l Desnulriçio Matemo-lnfanlil. atendido do
.. O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fa=do soar a camSUS,e o Programa Naciooal de A:lím:ntaçio Escolar.Jumos per- painha)- Comunico-lhe que V. Ex' dispõe de !lês minutos I'""'
fazem 12%dosrecmsos.
encemroseu discurso.
Dois outros projetos envolvem a ttansf<oEncia de bens aos
~ SR. EDUARDO SUPLICY - As proaimidades das caindividuos em siiUaÇio de cllêucia. como a distribuição de_
mctedstieas do programa li ímplamado e o ~íostilllído DO
mentos e de _cestas básicas de construçio. G Programa de Dislri- Bmsildo se esgota apenas no nome. Também 1!. o Programa Sobuição Emeigencial de Alimentos pode ser: um recurso • ser lidariedade está baseado na aganmção da sociedade oomo p<eemprcgado em cásos de nlmüd•des píblicas. mas diflCilmeate missa pua a obteDçio de teCUISOS para o investimento em setmes
pode ser eu.endido como uma a.çiO coostaDtc para le$0lver um básicos. como saneaiDe:nto, e pira o financiamento de atividades
problema endêniico de fome, }I que exigiria o I12DSpOrtC pama- pcdutivas atmvés da fcxmaçio de coope:arivos.
nente de toneladas de aiimenlos dos 8DP3Zéos da COBAL al6 as
Isso Dão signiftca que também aqui baveri. a cooptaçio dos
regiões atendidas. Nio é precisÔ uma análise mais _demcnda para movimemDs populues pelo sistem& político b cg -e • • dcsvirpe=:ber a inefiCÓ<:ia do sistema. Na ma de semços mbmos. a tuando a ,.,.,ssária índepmdéncia daqueles em relaçlo à esfera
doação de cestas. básicas de ccmtruçio civil i:ncoae no ~ oficial mas a persisténcia e o agravamento das coudições sociais
problema. É uecessário mudar i p=pectivi de amaçio da tlmio, · 00 sul daquele pois. que """hou DO levante de !lês Estados mexi·
o que tmia efeitos mu!lij)licadol<s de alcance mais abmlgente.
canos ooubll a miséria. Isso pode oos dar a dimensão das I<Sirições
Ao propor que a sociedade se ~ para ~acesso dessa f01111a de atuaçio.
a bens e serviçaç do Governo Federal, obfim..se um avanço, que 6
É necessário que se faça uma ampla disalssão ,)Imo :l sociea organização da sociedade. mas mant6m.-se a relaçio de depe:n- dade ~c teuha por objctivo uma ~turaçio mais profunda dos
dência e de ceotr.ilização de rccmsos no nível fcdeml. que tem o programas sociais de desenvolvimento n:2iooal e serorial boje
poder discricionário de atender a este ou àquele pleito. Sempre ha- existentes. A altemativa que se propõe 6 a iDstibJição de uma sisteverá o problema da subjetividade. se este pode.r está sendo bem trullica de renda minima como um direito búico de cidadania que
exen:ido ou niO. No caso da dislrihuíçio dó alíosentos. por exem- venha a eliminarqualquer..,Jaçio de dependl'ncia e que piOSCrVO a
pio. alende-se à carência por detetminsdo peáodo. e isto não gera libetdade de escolbL
efeito multiplicador na região. PJis: as compras sio centralizadas
sr. Presidente, peço que seja dado como lido o l"C$13Dtc de
na Uoião. Se os II:CUl'SOS fossem IIUJSferidos_ psm ~e o illdiv~ meu prommciameoto no que diz respeito às diversas experiências
tivesse a libetdadc de escolbuos. beos de que DeeeS$1la e os adqu1- de projetas de gar.mtia de renda mínima ou de imposto de renda
risse no próprio local. gemia uma ~ c:- ~entemente, negativo no BrasiL
cmptego e tenda local. que se C:ODSUb&tanciaria em .JID.postos amADieS de concluir. gostaria de ressaltar que a S~ Ruth Carcadados pela po5p:ia. tnfeítum e, po<taDIO. a toduçio do.~ de doso. ao assumir a l'lesidência do Conselho do Progzama de C'odepeudl!ncia riii&Ilciõra com "'Jaçio ao Orçamento da União, per-

aJ!·
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m•midade Solidária. fez criticas às formas clientelistas., e fJSiol6gi~
cas que. muitas vezes. caracterizaram os diversos progmmas de assistência social oo Brasil e deseja que se institua UD;11. nova
sistemitica.
É importante que a forma de~ emadícar a miséria e a fome
00 Brasil se caracterize pelo direito à cidadania e não pelo favoca
esta ou àquela pessoa, pela indicação d<stc ou daquele potitioo;
que nio se benefiCie um MuDicfpio de Alagou. do Acre, do Piou_!
ou do Rio Grande do SuL simplesmente por uma cimutstancia. E
nc=sário que todos os maiS de 155 milblles de babitames do ll!a·
sil teaham igual direito 1 cidadania., Ot:lclc quer que se situem no
teni16rio brasileiro. Se seu rendimeoto salarial nio é a<lequado,
que se inslilua mecanismo capaz de garanlir·lhe a m>da miDima

comoUmdirciloàcidadaoia.queoSeuadoFcdemlaprovouopor-

Março de 1995

Assim. desde 1994, a pessoa com mulher e doas crianças
com. uma n:uda por seu ttabelbo na fai:u. de zero 116 US$8A2S por

ano tem direito a 409ó a mais de rencfinrnto na foaoa do Erre. Se
r=bec US$8.425, tem dilciro a mais 3.370 de EITC. Este é o ct6dito mWmo que n!ICebem os cidadios que estio na faixa de
US$8.425 e 11.000 amais. A putirde US$11.000 o Erre vai di·
:uinuiado • roxa de 21% po< dólar adicioaal além de US$11.000.
Ao! que, aoa US$27.000, o EITC .Jesapom:e e a pessoa passa a pogarimposto de lCida.
o Erre tomou-se o mai« propma social do Orçamento
do Govemo dos EUA. bcoeficiaDdo IS milhões de famllias.. O Ge...-.! A<x:<J!mti"'l Ollice, que.......,.. o Coogresso doo EUA tem
feito an61ise e proposto apedeiçoaaenros para o Erre, denu. os
quais um feito esperialmeqre pca o Senador Bill &ldley. em
1993.0 EITCtcmtidopooilivaaceilaçionomeio sindical, de empresúios e nos dois priDcipois partidoa político> nos EUA. O professor Albert HirsdJD:II.Do da Univets:idade de PrincelaD.. avalia que
a expanslo do Erre foi a maioneaü2Z;io do p1<Sidentc Bill Clin·
too, pela cpJ&I nio obfcve ainda o devidoO Erre dif= doo prog!IUIIIS de RCDda MiDima de Jmer.
ção, RMI. vigeutes na FtaDÇ& e na Espanha. Toda pessoa de 2S
.,.,. ru mais, na Fxanca. cuja m>da memai DJo ai=lça 2.600
fnDcos. tem diieiiD a um Complememo a1f: aqJ.ele montante, com
mais 1.000 IIaDcos pca o alnjlge e mais 600 fraDcos ponlependeme. por ttes meses, JXC!IOP.ve:ia por 12 meses dumnlc os quais a
pessoa proc:ma se inserir no mercado do trat.Jbo. A RMI. com va1or 20% mais baixo. ~ vigeme Illl OuiiJla. viziilba do Brasil, e demais teuitórios u1trmwes na Frmça.. UtDil proposta que cada vez
gmba mais eo<po é a de se instituir uma m>da minima iDcaodicioDa! a todos os cidadios, indepeodeole de 1!1!;1 condição de sexo. de
~. mça cu qualquer' qualificação. li sé coastitui em tealidade DWD doo Estadoo doo EUA. o Alaska, cujo FDDclo Pcnoaoente,
decoaeD<e doo rendimeD<n< odviodos do pettóleo, tem distribuido
•ut•lmmte.. desde o fiDal dos anos SdeDta. um dividendo amai a
cada um de seus 600 mil habitantes que, em 1993, foi da Oldem de

twwneDtc e que está hoje SCDdo objetode lUJálise pcrpozte daCimara doo Deputadoo.
Muito obrigado, Sr. Pmsidenle.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O &R. EDUARDO SU·
PUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO
A experiêocia inoernaciooaloa acloçio de dif....,... fomw
de garantia de renda minima e/ou Jmpooto de RCDda Negativo é
vasta. Um lrabalhador norte-americano que tem um família e
nhe em tomo de um salário mínimo. de US$4.25 por bota. DI. verdado r=be, como um direito à cid•d •ia 40'/ó a mais de
rendimento.lsto ~ atr.avés de inslrumentç que se deoomina o
Eamcl Iooome Tax cmdit ou EITC. Tma-se 9e um Crédi1o FISCal
por Remuneraçlo Recebida que só existe pua as pessc.s qoe tiabalham. portanto. obt6m uma nmda positiva. sejam c::asados e teIlham uma renda que não a!= patamar suf!Cieatc por.o
assegurar sua solevivcocia.
Duraute os anos sessenla muito se det.teu nos EUA a introduçio de um Imposto de Renda Negativo que garmtiria um Renda •
Minima a cada familia ou cidadio. Em 1969, o Preside!!le Ri<:banl
N'txoa. apresentou o Plano de Assütência Familiar. mp~ilelado por
Daniel Palricl: Moynihan, que proveria a cada família. cuja m>da
amJa! Dio atingisse US$3.900 anuais, .509& da diferença mu. US$1.000.
aquele patamar c o nível de sua renda. Alpns !!WI"ÍS!QOS gaAD-~ como esses i' faziam pertc da litcn.tura ecoo.ôtiriamque toda familia teria pelo meoos USSI.600 de renda amai. mica bi ·algum tempo. Apbs ·ter coovivido com Jolm Mayoam
Moyoibao (1973} e !.eDkowsky (198ó) relatam que a proposta foi Keynes. J0011 ROOiosoo e taDIIJS membros doo álrulos iritclectuais
aprovada pela amara doo Deputadoo, mas deoolada pelo Seoado. de Cambridge e Oxfool, e ter asoistido à todas -OCIIIIÇÕCS lm·
pcr duas_vezes. oo periodo 1969-1972. Os motivos da-._ f<>- podallles desru6allo,J...,..Edwar<!Meade,laureadocomoPr8zam sobretudo porque algumas COEmJtcs haviam pedido uma rm- mio Nobel de Fcmnmia de 1977. resolveu f121:r uma viagem com
da m!Dima demámldameotc alia, de USSS.SOO ararais. Outros o prop6silo de visàr a ilha de Utopia que, segundo lhe C<liÚI2ID,
votaram cootra pmque temiam o cort.c: de alguns dos prognmas se coastituia mnn Lugar Perfeito pua se viver. Após muito navecomo os de Cupons de Alimentação ou de A.sSw!ncia pua Famí- gar. Dio ccaseguiu aaca:llnr' aquela iJba Clll Lugar Algum. No calias com Crianças ~es.
millho de volta. en.~Rtanto. teve a opcnuojctatie de c:oahecer uma
Ha.viA também 0$ que nio aceitavam que uma pessoe. ou fa~ ilha dcooaDDada Agatb.otcpia. Seus habitantes lhe afimJanm que
mília pcudesse ter o dimto de receber uma :renda mesmo não tm- os IIDDjos sociais ali existentes. Pio aam perl'eitos. mas que se
balhando. den1n: os q.WS o Senador demoaa1a. já falecido, Russel tcda"a de um Bom Lagar pua se viver. Após estudar as soaslmtiB. Long. de Louisiaoa. Ele foi um dos Jl'ÍDCipOiS prop~goad<xos ruições. Meado (1989) dJegoo 1 coaclusio que. CDqualllO os ulodo ElTC que acabou se tomando Lei cm março de 1915. Primein.- piaDos têm a tarefa de produzir imlituições ped'citas: pua ~s
!DCille, se IIlllava de um oomplemeniD de m>da que xtviria pua
bumanos perfeiloo. os agor!vvp•IY" apoaas rEm lcDado plt><Uzir
pagar aos lraba1hadores de baixa reuda,. o que Jbes era desoootado bou institnições r-a sa:es bu:mmal .impeúeitos. Resolveu vobr
de seguridade social e par.l a.jldá-los nas_despesas com as suas puacasacxm.afumedetermjnaçlodcJO 1 ndarosmmjosiosticriaDças. Postcri<xmeDtc ganhou impodiD<:iA maiO<. portiallar· lllciaJaisdeAgalhdopiapcaoS<U(XÓI"ÍÍpois.aGri-Bretaol>a.
mer<e a partir de 1993. quando o governo Bill Clinroo colocaJ
Meado (1993) mostra que as inslitniçlles e os ÍIISIIUmelllos
como uma de suas principais metas que toda pessoa que ttabalh.,. de polílica ecoo6mic:a de Aga!bolopia podem fazer frente aos COO·
se e tivesse uma família pessari.a a lei' direito _a uma reoda. pelo me-. f1ilos iaevitiveis que noaualmente suzgan. quando se procum atinnos sufiCiente pe.r.a <p~e estivesse acima do patamar de polxeza. gir três objetivos ecoo&m:icos impwtanres: a Liberdade. DO sentido
Hoje. nos EUA, quando se discute o emprego e a mnuncnçio dos de se gamntir .-ra cada cidadio a &ml esco!Ja do empergo e da
trabalhadores de renda. mais. baixa se pensa na combioação de dois foana de satisfaza:' as suas necesridad.es;. a Igualdade. ou seja. o
instrumentos: o salário mínimo e o Erre. com peso gmdativamen- evàr-se qaalqueralllb:aste imokável emre a pobmzae as gmndes ri-

sa·

te maior para o

EITC. como relatam Sbapiro e Greenstein (1993).
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quezas; e a Eficiência. cu. o melbor uso de IecuiSOS dispoaíveis de
modo a produzir o maior padrão de vida 'O'T'jcamente possíveL
Assim. para se assegurar simultaneamente a estabilidade
de preços. pleno emprego, maior equidade e a erradicação da
miséria~ James Meadc propõe, baseado na experiência da. Agatbotopia, que se irllroduzam instituições que promovam a maior
flexibilidade de pr:oços e salários, incluindo a foanaçio de sociedades de participação enbe o c:apital e o tmbalbo e a inlnxklçio de
um dividendo social ou de uma =da ganntida para cada cidadão.

pessoatenhapelomenosumamoda.mínima.quepossaserdesti:Dada a comprar bens c serviços..." Assim. "as rendas serão distnàuídas parte como uma retribuição ao trabalho, e parte como um
Jl"ga!DCDID direlo do Eslado a todos como "dividendos soci&is"um rcconbccimento ao ~ito de cada cidadão de participar da hetança oomum do poder produtivo".

Nascido em 1907, c:oi>hecedo< das ruponu causadas pelas
transformações abruptas, James Meado ,..,......_.. que os passos
dados para se oons1ruir as illstiblições AgalhO!OpiaDas .éjun pduais. Assim. as sociedades de R!l1da e u transf..encia de riqueza
podem serinlliiduzid&spassoapossopuaseeacon.jaram&ioreo<pansio e democratização da ptopt ·e dadc O DivideodO Social
p:xJe ser iniciado em escala baslallte moderada. f1111Dciado, por
exemplo. pela abolição dos abatimeD1Ds do impo&tD de R!l1da. pe1&
..dução de ootros tipos de beDeficios soci&is-- elieientes e
por alguns au meor:os modemdos das alfqootas de imposto de renda
sob!e a parte obtida além do dividendo social.
Meade vem propondo a introdu~ de um .Dividendo Social
ou de uma Renda Mínima. desde 1935, quando escreveu ''Outlinc
of an Economic Policy for a LabourGovc:mmep,t", posteriomtenle
às comribuições na toesma dimçlo de Ma.beJ E. e Milner n
(1918), Russel B- (1918) e de ColeG.O.H. (1929). Como Assinaleu Pbilippe Van Parijs, em seu artigo na Fotha, em 6-10-1994. a
proposição de uma tenda mínima como um Qireito à cidadania foi
fundamentada pelo ideólogo da Revolução AmericaDa, Thomas
Paine, ao escmver 0 ensaio ''Justiça Agrária:' f8r& 0 Dimt6rio
Francês, em 1796. Sqia como.qUe a expressão do dileito que todos temos em relaçOO à riqueza comum da lena: 'Todo indivíduo •
nasce no mundo c:om um legítimo direito a umã certa fotma de
propriedade. ou sua equivaleJ:Ile" .
Ainda antes. Thomas M.,;, (1516) justifiCoo a necOssidade
de uma renda mínima no diálogo entre o cardeal arO:: bispo e o viajante porblguês Rafael sob!e a pena de DIOI:Io ooc1e este &ISUDICDiava que "seria_pd"edvel assegUrar a subsistêDcia de cada um. de

maneira que Dinguém se en<oollasse na neoessidade de roubar
para ser, em segiiida. execuudo". Baseado nesta argumcnlaçio,
um amigo de Mote. Juan Luis Vrves; cm "De SubvCIIÔO!'e Pauperum" (1526), rez-a primeira proposta de provisão pública. a qw.1
foi parcia.ImeDte implementada, de renda mínima pua. a cidade fiameoga de Bruges.

DeDtre os economiSias que ooovivcram com James Mcadc c
que lambém propuserun a inlroJiução de uma R!l1da miDima esti
Joan Robinson (1937), que sugeriu fosse Jl"SO & cada cidadiouma
libra a cada sábado. pelo ccnreio. o que poderia. ser feito até por
emissão de moeda. se necessário para os~lar a procura ~ga
da.Julie Rbys Williams (1942)~ que um pogmnemo ua
founa de diDbciro devesse ser pago a todo homem. mulher' cu
criança no pais, podendo o pogamentD lls criaDças ser menor do
que aos adultos. de forma a substituir todo o' esquema de seguridade social que então existia. Economistas qu~ pãiiicipmi.m imensa-·
mente de. debate nos anos quarenra solxe o socialismo de mercado
também consideraram ronuas de garantir um mínimo de rendimento, oomo L&nge (1936) e Abba Leu= (1944), que expõe a
=Jl011S3bilidade do govemo: "Uma politica .coosciente do governo para evitar os males da inf1açio e da deflação sed por n6s cbam.ada. de fmauças fuocional" c terá per mand.Jmcnlo "o pagamtnto
de um dividendo social que. pam que isto se realize.~ ser independente eh> lr.lbalho feito por seus beneficiários". Leu= explica que se os resultados almejados oão forem obtidos. por oulr.ls
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políticas, enlão impostos negativos podem ser inttoduzidos. ó que
significaria o govemo dar dinheiro às pessoas.. Também participai ·
deste debate Cole (1935), que advoga "ser necessário qÜe toda

A evolnçio da idéia foi pesquisada por Van Trier (1993) e
Van Pl!jis (1992~ A oonttiwição de James Meado foi objelo de
bomenagem no V Coog=so da Basic lnoome European Netwotk,
BIEN, realizado na Univetsidade de Londxes, DO Goldsmith Coiledge, de 8& 10 de set<mbroúhimo. Este fórum tem deb&tido todas as experiencias relevaule$ .oa direçio de se assegumr a todo
cidadio o direito inalienável :independentemente de ma idade:,
mça, =do. situação ao mercodo de lr.lb&lho oo malrimonial. a
uma =da pequena. podm. gam~tida e incoodicicloal Cerca de
100 ecooomistas, cieutistas sociais e políticos debar.emm a evolução elimitaçile$ dos rnrconismos já vigelltes
complexo sistema
de segurid.ade social nos diVCISOS países da Europa. Assim foram
coosiderados os beneficias em ctinbeiro, pagos como um diteilo à
cidadania. atmvés: de seus pais, a rodos os nascidos. até completarem os seus estudos; a Renda Minima de Inserção, introduzida na
Fnmça e nallspaOOa,em 1988; o~ FtSCal porRemoJllCl'IÇio
Recebida, uma forma. de imposto de reoda negativo que foi iDtroduzido nos EUA em 1975; e ainda o que está ocorre:odo na Aus&r.ília. na Nova Zelándia.. no Canadá e no Aiaska, desde o final dos
aoos
~vés do Fundo de. Petróleo. ~ela primeila vez, na
BIEN, _disauw-se a m~ havida no B~ solxe o Pro~~
Garantia. de Renda Mínima, desde~ projeto neste sentido f01
aprovado, sem qoalqoervoto cootrmo, pelo Senado, em 1991.
• _No Brasil, Furtado (1968) expôs a necessidade de se coose~um~ de-~ d& ~ pua se~ um Jl'Z!"d
Dl3IS saudável ~ ~lvimez:to. Foi Alttooio Maria ~ Silveira
(197S)um dos Jl'llllCliOS a propor~ Imposto de~ NegatiVO cano
foona de emldimr a poCreza. n•laciann&>o à emJssão da _moeda. &cba ~ Unge< (1978) proJlUS<llllll um ~ de Gomdia de Rmda
~~deum~deRcoda~aol&dod&Refama
Ag0irla.<m10~~de - - _nçoodemllla.
.
o. rec:ém-eleitõ sen&da" pelo ~ do DF, Lauro
diagnostK:OU o _PGRM como seodo o msttumen~ que sena capaz
de superar a cnse de sobreacumulaçio que tem difialltado o CICScimmto mais saud6vel da economia brasileira.. Em :mmiões de
ecouomi- e da dii<çi!o do PT, quando se p<q>amva o Progmma
de governo de Lula, alambém =ém-eleila depilada fedmt1 Maria da Conceição Tavares eofatizoo a importâDcia de se apoiar o
PGRM. Um painel mais amplo de manifestações de ooonomislas
brasileiros soble o PGRM pode ser encoolr.ldo em Supliey (1992).
Hl os que têm resislido :l proposiçio de se assegmar uma
renda mínima ou um imposto de mnda negativo por eJa ter sido
defendida por economistas liberais - lambém laureados pelo PremioNobe1- oomo Friedriclc Von Hayek (1944), (Geotge Stigier
(1946) e Mi1loo Friedman (i%2). Em artigos em O Estado de S.
Paulo (22-3-1992) e na IOVista E .....e (31-3-1993), ROOetto de
Oliveim Campos e MArio Henrique Simoosen. respectivamente.
n:ssaltam. que as mais rosadas propostas para a madi.caçio da miséria seriam provenientes desres ccooomistas. A verdade é que estas p-oposições foram antes fom111ladas por a~eles que
procuraram compab.õilizar os anseios de maior Iibeidade e eficiénc:ia com maior igualdade e justiça. jlstamente os qoe IDJito i:al:en.giram oom Meade e f012m ganbando ,.spaldo de um espectro Ião
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pnde que. em 1968. Pou1 SIID1oekoo, James Tobin. Jolm Kennech Galbrailh e mais 1.200 ecxoomistas encaminharam um JDIDi.fcsto ao Cong=so Da"IO-ameriamo. soliciraudo que foac odolado
um sistema de suplcmenlaÇio e de gumtia de renda. Tem razio.
portan!O. o deputado ADID!Iio Dclfan Ncuo (PPR- SP) quando. ao
cçmentaro Programa de GmuXia de Rc:Dda MíDima. obce:rvou que
aio há como ser COIIIDI o projeto. ele t uma amiga aspiraçio dos
cconanistas. re<:omeDdando que se averiguasse o porque das difi.
culdodes de sua implcmenlaÇio cm outtos palseo. Em SOlido lio
posidilivo. porque Campos;SÍDIDI>sen c Dellim llio o propuscam
enqumro tcSpODSávcis pela coaduçio da polilico """"""'ia?
Em artigo publicado cm 6-12-94. aa Folloa do S. Paalo.
Robcrto Campos. dopo;s c usislaloros upccroa positivos da renda
mínima. coloca: o aeu ...:eio de que ela .ma imtitulda per cima de
todo o cipolll de progmmas dito ..sociais.. viplos clio c;oro<:lerizados per desvios. Propõe. per isto. que adore uma renda miDima
apcms pol1L "" idosos c:auo a>mplciiiCIIIO l inttoduçlo do um sistema pn>vidcocWio privado. ~ comidera que o poli aio estoja
prcpuado pol1L essa discwsio • E peâeitameuo pcoslvol caiVmcer a sociedade a substituir propmas meiXlS efieiemes - obviamente garantiDclo-se os gastos cm Uacaçio. sa1de. saae'l!'e'fopara se colocar no ·mgu a :mxla miDima. como elli previso no
projeto de lei. Adiar a sua adoçio com buc DOS temota citados
por CamPos faz Icminr os que apreseatavam OlJIIIDCDIOI pol1L ao
adiar a aboliçio da csc:t~.vatwa. Exemplo disto sio u pollvru do
Mm:qucz do Olinda em seu voto pcrcscrilo 11,1o primeila sesslo. de
2 de obril de 1867. do Comelho de &wlo:

•'Qw>do dovc ler Iupra abciliçio? llliDha 1<SpOS-

mr possível dcaeta·la pua todos 01 escravos
,_,_ ·
·-•··
E-··-'~~re • ~~ao mesmo rempo. ~ta quando

sem ~v~=:=~
=.de.u;.,..
em
O<·
rias e do CUlSO natm:al dts mortes que te pcaa exeaJtlr
este acto sem maior abtio na agricubma e aemmaioresli'ef..lecimeoiO dos sechora- A n1o se seguir 0 pliDD
que acabo de iDdicar.llio vejo pmvidlacia que Dio ponha o estado cm coovu1sio.•• (Babuoo.1936)
IStO
ClliVOS se ~or

"'u-.;,... no ~.-~._ c-..a-t ----~-- :.:...... - ·.__..,aç:io do
~~

v~~ · - ~~-

-·-

uma das altomlivos criadas deodfe 1p>0 foi apreseatado o PGtM.
Trata-se da proposta do govOI:IIlldor doilo. Cl:isl6vam ~.do
PT. e doÕConomista Jost Mucio Camargo. que pDme um saiitio mínimo r..msala cada famllia """"""· rosideme DO DFhl pele
mouos cinco auos. que teuha crimças de 7 a 14moo freqocotaDdo
a escola. Na cidade do CampiDas. o prefeito Joo1i Robem MapIhãesTci:tcira. ca~SCguiuquc fooaeaprovdoom3().11-94, oprojelo de lei do Exealtivo que institui ·o Progr.maa de Glrmtia de
Rcudà familiar lliÍllima pol1L fmúlias. t<Siclmloo aa cidade há pele
menos dois auos. com filb<>J em siluaçlo de rilco. oo aojom lqiiOIas cuja mJda m<IISa! familiar mfericr a R$140.00. ou,.... omdo
mais do que R$140.00 meusais. a reada memal pcrel(llla oeja iDi>rio<aRS3S.OO.ObeacficioiDOIICIÚiOmemal-c•,livaleuddifo.
n:aça emm o coo.jmlo de J'I'1'Ktimenloç. da flmflia c o mcd.l!:tc da
muJtiplicaç3o do DÚI!lCro do membro< da famllia- pai. mie o fillol
ooc~ePenc~eDres mcoo••sdo 140DOO-pelevãio< deR$35.00.
Na fmma ji .aprovada pele Scnadc. as pcssoos de 2S mos
oo mais cuja =da for abaixo de 180 reais (cm cle=Dbro do 1994)
lelio direito a um oomplcmonro de reoda. aa fomJa de um imposto
de renda negativo. de 30% a 50% da clifeniz>ça ..,... R$180 o a

tale:~& da pessoa. AlguÕlu cutru propodaS foram apc • wdu,

em dive<sos debates e seminlrios rcalizadoo. como anr"•için
ao projeto original. O oooaomista Luiz Guilhc:mlo Scllyulm. de
O!ivciD JI'OilÔS • adoçio do uma Rmd& Bisica UDiv<nal. """inondo
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um beucllcio DO valo< do R$20.00 a R$30.00 a todos os basilciros
cem idlde maior (lU iguala 2S mos. amo um
cidadaDia.
A _ . . ca~templa duu pooocupoçiles relativas ao projeto: müo<facilidadeadmiDislmivapon.a implm.oçio.jiquc.ncs-

cmem.

ta fcxma. Dio haveria a aecessidade do fucomara renda obtida por
cada beDeficiirio; e a cf'"'"''çi" do incentivo .l infonn•'idade nas
rellçõcs de babalbo. preseare DO projeto oágioal. pois. uma pessoa
que recebeolgum ,.....jrnento de uabolho. mas aio possui registto
desta ~em caneim. obled um bencllcio maicr do proae .:.ixu de doclaDr o .... ,.....jrnento Um valer de beacflcio fiXO. iDdepmdeDie ua renda m<IISa! roc:ebida. climiiw:ia o
incealivo à omiaio da renda do hmeficiúio c. purUDIO. ao cstabc!.cjmrnro de rellçõcs iDfOII!Ws de uabolho.
No Bruil, poráD. rem-ae que levarem ca11a que possufmos
uma das IIIIÍOl'OS ~ sociais. de opcriiiDidades de educaçlo. de riqueza o de reuda do a>mdo. o que imprime um caD!e< de
urPia ua mclboáa da dislrlbuiçlo de renda. Assim sendo. seria
mais acaudo ceolcDiplar inici•._.., os mais po1res pol1L Clll.io.
can uma IIOCiodode mais próxima da igualdade social. adctar-se
um ctileilo búico 1 cidadania pua todcc.
Pmx:upmo. tcnb6m. com os plSSiveis efeiros negativos
ICibRI o JIICliUdo de ttabd:lo infomaal. 10$6 Mareio Camargo
aa:escen10U ~outro objetivo ao progana;. o incentivo à educaçlo. auav6s da reuda M!mma Escolar. Segunde esta proposta. as
rama;.. que possuem filhos can idade"""" S e 16 auoo. matticuWloo cmcseolas da rede pública. receberiam um bcoeficio 1llCIISa!
i1o valor do R$70.00.
A v'--'-z..
do reocbimealo do hmeficio à maDU'__._.
de
---.--.~ 01 filbol D& escola ~ cooaisleDte com .. meta de se tirar as
awiÇIIS do -.:ado de babalbo. oode proauem obter uma c:omplementaçio 1 renda familiar. Podm. a =ttiçlo do bcuoficio às
•,... possuan filhos em idade coc:o1ar pudo tta>Jcr alguns
_._.__. lldi .
.
lusio de -'-'~caliv da
~""......,.....,_,.
CIOIWS,. ccmo a exc
_...e ~~
.a
popllaçlo :reaJmemc pobre. cu porque nio possue filbos cm idade
csccXIr ~ ~estes Dio tlm acesso l escola poc falta de vagas
~ pcladisdac:ia a que estas 10 coc:""uam de suas casas. Caso partiCUiaJmell.le ~~a famiJi_a <!':"' !""""" lilho(sJ ~es)
que S mac polJ sua famOia aio tem. direitO ao beocficio e a cnmça eataàa mjcita às soquclas clocolm!la da clesmlriçio uos pri...-...,.de vida.
0uua alfaDaliVa 6 a adoçlo do Imposto de RCDda Ncgllivo. p<OCU1'IDdo lplOYcilor os aspcc:tos positivos das reflexões havidas o doa proguouas ji ünplm•ados cm oottos poises. como os
Eotadoo UDidoL O bcoeficio iooáa pogo a todoo os basileiroo oom
2S auos ou mais com reoda bcuta moosa1 mferio< a R$240.00. na
_ . fmDa: iD:livlduo com reoda mousa1 igual a zero t..t dirUo ao vab' de R$20.()0; &qldes com renda mr.DSll maior que
zao pomn mferio< a R$80.00 t..t direito aR$20.00 mais 35% de
, . . reuda; com reuda m<IISa! """" RSSO.OO c R$120.00 t..t diieitoaR$48.00oaquclcscanreudamaicrqucRSI20.00 t..tdireito
a R$48.00.11101100 40% de lUa renda IJie uluapcssara R$120.00.
A sugestlo a1tA:mlliva visajusll""""fe estimular a fomaliZIÇio do lrlbllho e evitu a sab-declaraçio de IeDdimemo, pois
quauJD maicr o saürio. al6 R$80.00. maicr o valO< do bcuoficio.
Dalbaverla uma Caiu do hmeficio mhimo. até R$120.00 para
c1opo;s dimluuir padalivamenre. O valer do bcuefício mínimo. de
R$20.00. pol1L oquc1cs 'I"" aio pel't<'bcm renda alguma. roincidc
cano vaio<pll!>OIIO pon. a Renda Búi<:a UDiv..sal.
O gd6oo a oeguir ...,...._..,.o valer do bcuoficio seguudo
a proposca aprovada no SeDado (PGR.Ml) e a proposta agora ape((PGRM 2).
l'm1 eslimular o ingreslo no m=odo fomW de uabalho.
pudo-ac cxi!irqu• o beDeficiirio do progcuna seja oonttibulule ou
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venha a contribuir com a Previdência Social~ pua efeito de comDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OSprovação de seus rendimentos mensais. Pode ser. ainda, aaesccnMAR DIAS, NA SESS.io DE 03103195, E QUE ENtada. a necessidade de comprovaçlo de mattícula e &eqi1éncia
TREGUE A REVISÃO DO ORADOR, sÉJiu
escolar quando o beneficiário delém o pltrio poder
c:riaDças
PUBUCADO POSTERIORMENTEem idade escolar,
Quando da primeira cúscussão da medida provis6ria que inO SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Prommciao seguinte cúscurtro:fuziu a URV com o Congresso N:l\ciooal, Edmar Bac:ha.. cbegcu so. Sem revisio do onda'.)- Sr. P=idcnte. Sn e Sr.;. Secadores,
a aceitar que se in1roduzisse o Programa de Garantia de Renda Mi- out=, o Sellador Valmir Campelo usou da polavt2 para tratar de
nima a putir de 1995, o quo depois aoabou Dio ~· En- assunto de extrema importincia. S. Ex• alertou o Govemo para as
tieWUo, no âmbito do Executivo, estudos ~ o pojeto cooseqillucias da alUai polllica de mdito para a agricullwa.
Faço, boje, um oulro alerta. e, pua fll%6-lo, devo recoaer i
cootinuar.rm. a ser realizados, reforçados per detennin'9o que os
MiniSiros Beni v.,.. e Rubem Ricupero fizet2m em abril de 1994 hist6ria da agriculllua no Pais nos últimos cinc:o anos, que apiOpara que os ministérios com assento DO Ca::tselbo de Segurança seo.taici, de forma bem teSUmída. pua a compmensão dos Srs. SeDadores e do Sr. Pleride:rt.e Mioha inteDÇio ~ alertar para o risco
Alimentar estud.1Ssem a sua viabilidade operacional.
O ex-Ministro Ciro Gomes, em 30 de oovembro·possado, que a:nem a lgtiallbm. e os agricukorcs., e a~ mesmo a sociedadesigoou uma comissão para que C$tC$ estUdos fossem coDCluídos de basileila, com a abertma da ocooomia às importações de prode forma coordenada de maneira a prover a
doS Deplta- dutos agticolas que vem oconendo neste País. especi.almente nos
dos de informações necessárias pua a vólaçiõ do projeto que tem últimos quatro anos.
o parecer favorável do Deputado GemwiO Rigo<ID (PMDB-RS)
.
Lembto-me ~que em 1987, q1Wldo o Presidente da RepúEsses estudos estio em andamellto, mas mxxnendações pra que ~ em o~ Presidc:nte do Senado, omseguitoos, c:om uma poseja adotado no auto prazo foram feitas por Hetbert de Souza, Se- libel. de apbio do Govc:mo~ alcançar a auto-suficiêocia na cultura
cretário Executivo da A~o pela Cidadania COIUra a Fome e a Mi- do trigo. O Biuil COIISUll1ia.,. entio, 7 milhões de tmeladas e proséria e pela Vida. em carta aberta ao sociólogo Femando duzimos 7 milhões de toDeladas nesse auo. No c:n.taDto, os aCOidos
feitos posteriamente a esse ano não mais pemú.tiram que o País
Hearique.pu~licadapela Folha, em 10-10-94e pelo Coose1ho Naciooa.l de Saúde. As centrais sincticais, por seu blino~-como a ctrr plaitasse úu que oos levasse a atingir a auto-suficiência. Ao cone a car.-resolveram colocar o PGRM na paula. de suas p!6ximas trúio, a úea plantada caiu, a produç!o caiu, e por falia de uma podisa.~ssões com o Governo Federal
litica de plOÇOS c até de gar.mtia de com=iaüzação do proquto
Verificamos, portanto, qUe o debate tein se intensificadoan nicioaal. tivemos~ tamb&n. problemas- com a podutividade, pordiversos setores da sociedade e tem teeebido c:ootribuiç&s tele- que a lealologia deixou de avançar junto ca:n o preço.
vantes quanto à melhor adequação possível a seus objetivos e for·
A partir de 1987, foi prog!<SSiva a ""'"çio da úea planlada
mas de implemeotaçâo. O BraSil vem ocupando há duas dkadu . e da ~çio de trigo, a pcuto de d:tegaunos, neste ano. a uma
uma posição muito dcsconfcxtável ao se caracterizar pela mais de- ~ de apenas 2 milhões e meio de IDDeladas, quando o consigual distriubição de reDda entre seus~ cm : • 'I''~· a· sumo a:esceu. pua 7 milhões e meio de tooeladas/ano. Enquanto,
qualquer outro país no IDUDCio, de acordo com mlatórios UJUais. do no ano possodo, importamos 4 milhões e meio de IDDeladas de triBanco MundiaL Durante o pedodo do chamado ''milagre lnsilci- go. neste mo, importam1Il05 6 milhões e meio de: toneladas. eviro". especialmente de 1968 a 1980, autorida.dcs ecooômicas ao ar-- deo.temeo.te para que se gamnta um estoque de passagem para o
gumentarem a fava de políticas ~ govem8!J1CIIllis, próximo mo..
~tuinavam dizer que, apesar do açeieJ:ado enriquecimeDto dos
Dosejo, aiDda, f>= aqui alguns cálcnlos, para que os Sr.;.
mais ricos. os ma:is pobres também estavam de ãlgiuDi foana :o;ac.
enteodom que essa politic& que privilegia. que dá oporlhOialldo sua coocfição.
tunidade 1 impa:taçio de trigo em substituiçio ao plantio é equ;Dar.une os anos 80 e até meados de 1993, após'um Joaso vocoda c pecisa set melhcx eScJam:;da pelo Govemo. Segundo
pedoclo de =essão, o número de """""" poll<os 110 BDsü tem dados do ano pusado, fOl'llll importados 4 milhõeo e meio de tocrescido dramaticamente. Esse míme:ro de: pessoas vivCDdo com nelldas, a um custo financeiro, JM%8. a soc:iedadc, de 850 milhões
· uma renda familiar per apita de até um quarto do soürio mini- de d6lares, e a um cmto social~ se 1evumos em COD.la que a
mo, atingiu 39). milhões em 1990. Portan1o, o debate a mspeíto da cul1ma do tágo geo. um e-para cada IS bccta= plantados.
pela metade em telaforma mais eficiente dc-emdicar a pobreza DO Bmsil esti na or- T"lVemos, DO ano possodo, a ""'"çlo da
dem do dia. Esses fatos.,.Dio eliminam as djfiniklades ~e t1DJbem çio ao ano autcJ:ior,. e,. cm rc1oçlo a 87, a n:du~ da úea foi de
cercam o Progmma de Garantia de: Renda MiDima. mas aemos 1S%. Planlivamos 4 milbões e meio de bce~ams e passamos a
que seja necessário iniciar o cammbo a ser pmxm::ido por solações pladar 1 milhio e 2SO mil hectares. Este ano ficamos com essa
que cootemplem o problema de maneira mais ampla. Os aspectos úea ~ o que significa que peadcmos con:a de 450 milemda cultum do trigo.
opetaeiooais e oi-çamentários, alguns deles já comentados, podcdo prep apenas com a rcduçiio da
Se tcm'ssemos - ~ ateDção aos DÍmeros! - esse diser melhor adequados com a iDtrodução gradual do~ e levará necessariamente a uma saildá.vel tefa:ma ófganizacional do nheiro. 850 PJilhões de dólares. e fmmcióS-'iemos o plantio- podeEstado e dos programas atuais, de ~a gamntir maior digDi- ria. 816 ser COilSidetada a equivalência em produto. para que o
produtor se sentisse mais seguro e pudesse devolvc:t' o trigo produda.de aos blasileiros excluídos dos valores de cidaclenia
A instituiÇão do PGRM significam a adoção, pela sociedade zido ao pr6Jrio Govemo., que~ o seu 6nico cc:mpmdat-,já. que teve
lnsileira, de um progmma que aiondcxá oo principias bisicos de o monop6IK>, nestes últimos anos, da aqWsiçio do trigo-, pudedauma democracia solidária.. Signifu:ará cpe teremos tOmãdo a ~ mos plantar 3 milhõeo e 500 mil hecta=. Três milhões e 500 mil
hccta=, com a prodltividade móctia do Pais, DO< levariam à prodec~ de que todos os brasileiros lêm direito a uma ~la da riqueza do país.
duçio de 6 milhões de rooeJail•s, ao inv&. dos 4 milhões e meio de
tooe1adas que ünporlamos- Ora. a ariomtic:a Dio pude ser dcsmenAgredcço a ~Iaboraçio de Bazi1eu Alves Margarido Ndo.
ti.da.
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Se. com o mesmo dinheiro, poderia!!V')Ç produzir 1 miDlão c deve passar pela nossa Casa. ODeie boi pessoas com o conhoc:imento
toneladas a mais do que o volume impcxt•do, é Iftclso e a experiência de V. Ex•.
quesediscutacomprofimdidadccplllisosin-queestiopor
O SR. OSMAR DIAS- Agndeço o apane de V. Ex'.
tr.1s desse privilégio que se dá A polllica de impxtaçio, emdclri- Aaesoemoaindxque.qualldo aspessoasquedeltmo poderdeesmento do inceativo 1 política de produção aaciooal.
tabelecer as políticas as elabomn, p;uece.-me. olhando l dislância,
Pior que isso, Sr. Prosidente, 6 que hoje a DDSSa depeod&t- que aa<dilam te< nascido a comida deJllro do supermm:ado. e
cia. nessa cultum..P atinge 70% do mercado exte:mo. Isso signifi- que. antes de lá chcpr. Dio houve ninguém que tivesse suado a
ca que estaJ:Dos nos aproximando de fa:ma accletada da camisa. calejado as mios e se endividado no banco. na coopetativa
depoodência completa e. dessa fcmna. coloeaedo em joso att mes- ou no II11IWI&n puaiO&!izu o plaD1io daqlelas cultum.
mo a sobcr.mia !lliCÍOIIaL li. depend'nria, mma cul!ma esseDcial
A inlia-estmtula orgauizada que llnhamos para a produção
para a alimentaçio humana como o trigo. cem c:erteza coloca em do trigo esti SUC""d' e esse sucateamemto prejudica Dio apenas
risoo a pi6pria sohenmia oaciollaL
·
as propriedades, que deiuram de ser plantadas, mas tamb6m todo
O Sr. Gerson Camata- V.&.. me pe:n:nj1c um apute?
um compJexo de agrobusinal envolvido cem. a cullu:ra do trigo.
Deixou-se de produzir c vender sementes. defensivos c os insumos
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex'..
O Sr. Gersoa Camata - Ilustre Senador Osmar Dias, V. pua a cultula do trigo.
Ex• aborda. com a mesma propriedade e com o mesmo coaheci-F~ mais grave ainda, meu caro Senador Gerson Camata.
meu1o com que aporteou, oo-. o Semdo< VoluürCampelo, um ref...,.,. i cultula do alj!Odio. A prop6silo, ..spoudi. du,.,.e os
dos assuntos mais sérios que o Bnsü eufienta •tmrlmente= o pro- últimos trSs mos em que fui
da Agricultura do Senador
blema da agricultura. Ao fazê-lo, DObre Senador. V. Ex' mostta Requilo.ontioGovemadordoPalaDA,umJI<OCOSSC>n&Justiçapor
números e demonstra o coohecimeoto e a ex.peri&cia ~e tem por hatar CCIIDa a importaçio do algodio, processo este que. por coin
ter sido Secretário da Asricul!ma, por dois govemos seguidoo, de cideDcia. foi movido pele atual Ministro da Agricultur.L
um Estado que ó um exemplo pua o Bmsil em mattria de ]'todoAproveito esta mmhi para dizor aos Srs. Senadores que,
<;Ao asricola. o Pm:má. V. Ex' aborda o problema do trigo. e as can muita homa,
Polícia Federu do Paraná todos os
questões que alftSCDt& aqui. com námeros, sio duras e ~mesmo meses - pcu;ec:e-me que, agora, dmante oilo mos oão precisarei
cruéis de serem. anaii•das. Cc)mo é que o próprio Govemo destroi mais fazer isso-, pua respoGdcr pol' um alerta que fazia ao País
UJ;Da. atividade fundame:o.tal e de segurauça.nacioDal.. como 6 o
em IeJ.çlo l ~.de algodlo. que tinha eontomos obsçuplanlio do trigo, um elemento esseDciale que está preseete diaria- ms, porque vinha ac:ompaehada de a1guDs int=sses ligados A primente na mesa tanto das classes mais abosWias qumto das mais vatizaçio de empresas do Govemo Federal da 6poca.
pobl:es? ~me estar havendo, em todos os setotes, uma coaiEm 1992, DOS meses em que c:olbeu a maior safra de ·algoda para combater-se a inflaçio l custa da eficiência dos outros e dio da sua lrist6ria. o Brasil importou. coincidentemente. o maior
Dão attl1v6s da melhoria da nossa efiCilncia. da nossa procmtivida- volume cf:e alj!Odio ji importado em nosso Pais.
de. Quando era Presidente da Repóhllca o Dr.Jos6_Samey, e Mi- •
O S...Romeu Tuma- V. Ex' me pem1ite um aparte. nobre
mstro da Agricultum um colega nosso, o Senador his Rez=le. e SemdorOsmar Dias?
depois o Senador Pedro Simon, eu·me =«do -era GovenudorO SR. OSMAR DIAS - Com satisfaçio, Senador Romeu
de que. qualldo havia qualquer impott•çlk>, levantavam-se os ba- TUJDL
lanços, as previsões de safia. a qumtidade de procmtoo importados
.D S... Romeu Tuma- Desculpe-me por interrompê-lo. Teque havc:rlamos de necessitar, e os Se=lúios da Agácultula enm nho pnstado I;IIUÍla ateDÇio aa exposiçõo de V. Ex' e nas lições
chamados e ~ o direito at6 de vetar dttennin•do tipo de im- cxm que. o Senador Gerson Camata. a cada aparte, DOS direciooa,
portação. Eu me.lemho que os procmlOles de alho do Esplmo can saboderia e c:oo!Jocjmcnto, pam os fatos que oo:mrem DO BmSanto, oa 6poca. tiv...,. a oportunidade de dizorque a <]1UII1lidlde si!. Gostaria apenas de cilar um artij!O de fundo da Folha de S.
enorme de alho _gue estava sendo ofmcida pela Azgentina ma es- Pulo, que li hi c:erca de quatro meses, sobre a segumnça agricola.
magar a produção de alho do Estado do Espfrito Sinto. Há dois CwDou-me a lleDÇio o título, porque falava em nsegnnnça", c a
anos, acabou. Houve umã pnde ~de alio do Egito c da miDb& mm••lidade pofJSSiooal sr.:atpe direciooou-mc para ler
Aigentina. Resuhado: DO Espirita Santo aio se plaDta mais alho, e tudo oquiloque se refere a esae assuuto. Apteeodi all que o Goveressa era uma al.ividade que criava ümmeros C1J11ftS0S pelo interior DO tem que fuerpojetos pca a segurança de delemlinados produdo Estado. No ano passado- •.ai cito o caso do c:af!, produto do too &8ricolas que sio neoessiriosi sustentação da sna população.
qual .o P3I3llá 6 o tm::eiro maior JrOdu,fDI' do lhasiJ, o Espúito O artigo citava ex&t:lmell1e o JXOblema do trigo. O articulista MSao.to, o seguDdo. e MiDas, o -primeiro -~ tivemos que fazer um ria-se l dcsttuiçio do trigo oo Sul que teria quase alcançado a
lobby aquL O Bl3Sil estava ÍlllpOlWldo um milhio de rac:as de auto-soficiencia. com8 milhões de toneladas, e caiu para I ,S. N'ao
café. Com um cslOqUe de 14 milhões de sacas guardadas. queriam sei se os aímeros estio CXJD'Ctos. V. &.•. que 6 um estUdioso da
as empresas privadas btÍmleins importar eaf6. O maior J;r<ldute< maJbia, sabe melhc< do que eu. No meu eateuder. o Govemo não
do mundo iria sC transformar mm importador de café. numa teDta- faz programas pua a segumuça. e os importadotes buscam os intiva de começar a destmir a. lavcura e a produção de café no Bm- ceativos que os paises produtores cem excesso de safra ofezecem.
sil. Esse grito de alerta, com nú~ 1io ~.V. &• o roloca. viimdo as costas pua & prodoçio D&CiooaL Isso traz uma angústia
ao oyvido do Senado Federal e do Brasil nesta ID8Dhl de sata-fei- muito profunda pua os produton:s,. que imedieteDV!Dte procuram
ta. E a hOia de cc:meçumos a nos organizar, aqui no-~
substimir as suas lavcuras~ suas proWções agticolas~ passando a
Nacional, no sentido de impedir que Jobhlea de empresas,lobbles planlar um ·proc~nto que possa lhes tm= uma renda poJo menos
de governos estr.mgeiros tentem empamr para dentro do Bt&Sil sufiCiente pua pagar os jnms. Lembro-me de quando, sob as arprodutos, às vezes de qualidade duvidosa, como o caso do anoz da dena do ilume Senador Bemardo Cabral. fiZOIDOS investigações
Tailândia, que desttuiu as lavoums de anoz do Estado de GoDs e em &DIIUl6as de glios pelo Pais. Em regiões in6spitas. produtos
do Estado do Maranhão. É hora de começmnos um trat.Jbo oo apodmciam, e os relatórios estavam uas mlos de ótgios do Goversentidodequeessas~tiovolumosasedaninhasiagrino.. Várias c vúias tooeladas eram pnticamenre perdidas pelo
cultura brasileira, texiliam um tipo de COiltrole, o:mttole esse que abmdono. E o que queriam aqueles SC!lbores? Que se processasmeio de

Secrermo

8

-à

sem os pequenos cooperativistas que usavam- -aqueles depósitos
batatear a sua produção. Seei rápido na oonclnsJo, Trata-se
de um asSUDto que euvolve responsabilidad crimiDal e, pcll' isso,
chamo a atenção para ele. Queriam que se ~SSem esses homem.. quando eles apreseotavam virias e vlÚ'ÍO$ telegramas i AdmiDi<II3ção das Ministérios ""'JXJXISÓVeis avismdo que o p!"O<Uio
estava apodrecendo e que nio tinham como mtiri-lo da n:gilo. a
Dão ser por iDt=n6dio do p!éprio Govemo. A safra ..Uva 1 disposição do Governo porque os ag:ricul!ores Dio conseguiam mvend!-la em virtude das excessiva taxas de juros c queriam assegurar
pelo menos o preço mÍllimO do produlo. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS- Agradeço a V. Ex• pelo aporte.
paçl

O Sr.Roberto Rcquiio-Pemlite-me V. &•umapatc?
O SR. OSMAR DIAS- Com salisfaçio.
O Sr.Roberto Roqulio- Seoado<Osmor Dias. desejoapeilust= esse capilulo da saga da agriculbn'a brasüeiià que V.
Ex- está de:sc:IeveDdo. Quero lembnr o cpe aconteen• cem a privatização da ULTRAFÉR'm... Se me perguatasscm se o Estado deve
produzir adubos. eu cliria que Dia; mas o Eswfo datán o~
lio da produção da adubos qufmico< DO Bmsil. A ULTRAFÉRTIL
foi privalizada DO Parani, foi compmda por um gmpo ec:oailmi<:o.
Sct.c ou oito dias depois. o MiDistáio da IDc:l6strla c Ccmércio c&c-.
vou as taxas de importaçio de adubos químicos e otpDOCJorados,
se não me eugano,. de 13% pua 33%, aunrnt•rylo de fOIDJ& brutal
o peço no mercado intemo e- de f.orma quase oompleta- viabilizando. par vias iDdirctas. o l"l!l""""'o do DIOIICipÓÜO dos ãbos
químic:oo privatizado naquele momento. O Mims1r0 da iDdúslría e
Cométcio. 1 época, eta o alua! Mínimo da Agrioul!ura. José
Edu:udo Aodnde Vieira.
O SR. OSMARDIAS-Agradoço a V.Ex•peloseuaporte

=

e gostaria de dizer-lhe que essa medida de elevaçio das taxas de
importaçio do DAP - um compcaente da fertilizmte ._-epdo
na mistura de f6anula.s utilizadas na agricultuia - OCOD"eU, coiDcidentcmeutc, no momento em que o-mesmo Ministro da Indústria e
Comércio se oegava a pedir investigação DOS poises expcll1a<loms
da algodão a =peito do subsidio pmic:ado por aqueles poi=
•
Ora, o Acordo Gemi da Tarifas e Comércio, o GAIT pel'mite qpe todos os paises façam investigação-ua oãgem, e, se houverçooslatação iii! existôDci>: da subsidio em p!"O<Utos expottadoa,
podem-se detetminar tarifas C:ompens•Mri•s ~assim. estabelecer a
paridade!!"" P"ÇÇS do mercado nacioaaL a f'm de defender o produtor naciooal.
Eutretullo, S. Ex• se negou tmnjgttJtemmte a faz« sequer
a investigação. e tivemos que cngotir410 mil tooeiadas de alsodio
em pluma - 60% do nosso CODSUlDO impmtado -. rando com. o
estoque do algodão Ollcicaal gumlado, polqUe. "" imprnaçio. há
aiDda.a VaDiagem do mcJiro privilegiado COIIC•rlô' poloa ag<Dfes
intcmaciooais, que attaem os imporWkres que. muitas veas. fazem impoltação por.t .,.,_o Clpilal de giro das suas empesas e
oio pua compoc os estoques naciooais.
O SR. PRESIDENTE ()056 Sap>oy) - V. Ex" dispõe de
dois minutos para. temrimr o seu discursO.
O SR. OSMAR DIAS- Pois bem, Sr. Pn>sidente. CoDcluo,
afmnando que tenho mais dados a oferecer soblc & a1ltura do algodão. mas = t o apeaas que, com ...ã impottaçio, o Brasil
pmleu COJ:ca da SOO mil"""""goo aa c:<liOIIi<:ultum, o que foi. sem
dúvida. um prejuim eommc pua o campo, que jí so&e muito oom
o~~
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No momento em que coocluo as: miDbãs palavras,. quero dizer que vou eucamiDbar, opodUD.IImeD.te. um 'l'eqlerimeulo para
que o Senado soücile escla=:imcntos a =peito deasa abenum A
importação de produtos asá colas. quo vai levar Dia apenaS a agricultura. mas lambém os nossos t:mbalbadores. a uma situaç:io difi-

ciL já que o ogrvbusineos Il&ciooalé teSpOIIStvel por 60% de tod a s " ' . _ que existem em DO$$O Pais, e, quando se importa
esse tipo de produlo. exp::lltam-Sc Cmpl'Cgos c capitaL Muito obri-

gado.

DlSClJRS() PRONUNCLWO PELO SR. JOEL

DE HOUANDA., NA S!JSSÁO DE 116103/95 E QUE,
ENTREGUE À. REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBUCADOPOSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE ()ólio Campos)- Concedo a palavra
ao Seoado< Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOILANDA (PfL-PE. Pronuncia o seguinte disculso.) - Dentre as efemérides constantes do calendário
histórico·alltmal basi1eiro. registm-se, oeste 06 da nwço, o ex·
fato hUr6rico que foi a Revolução Republicana e Por·
aambuc:auade 1817.
Pemambuco, por- sua vocação p;>)ítico-libcrtária, sempre se
mccipalh da1as maiores da :oossa brasiieiridadc, .i exemplo do
que NXllltec::f1' com a Convençlo de Bebe:r.ibe, c,:~mdo cooquistoo
sua autonomia 11 meses antes da própria Tndtpondência do Brasil.
Nio 6 demais salieolar, em =peito 1s vetdadas históricas,
os feitos. dos .bet6is e ~ pem•mb•ctnos,. cujos exemplos
homoso legado da bmvum e iaodantismo panas fu.

_....,tam

bllas~

Propagmdo-se par 4 (qualrO) Pmvfncias do Nordeste ms;.
lciro, a Revolução de 1817 foi um movimenlo ..giooale, ao mes_, tempo, profundamente ma.tCQlte pelo seu pioneirismo pOlítico

• ideol6gico.
A dec:lOiaçio. também Aquela
pmtSa DO Brasil. represe13lal

q,oca, da hômlade de im·
fato a um s6 tempo audacioso e ante-

cipoâvo.
OulrO vanguudismo da 1817 foi a promdgação da Lei Orginiça. que se c:onstituiu rigorosamente na primci:cl Comtituição

lDDJ.eira. cxmtempl•ndo dispositivos Iibe:mis que s6 muito tempo
depois fcam mnsagndos

l..amcnl&vehoeole. Sr. Pn:sideÍtte, St's e Srs. Semdo=.
esse exjessivo morimento mroluci.ollirio Dio teve. ainda, o~
nJuo.cimeqto uaêionai a que teria dimito por dever de jlstiça.
At6 ........, oa !i1IIOO didáticos, adotados nas c:scolas lnsileilas, dio 1 Revolução da 1817 • dimcmsio. espaços .......
vadoa, po<exemplo•• InconfWncio Mlneila de 1789.
A miDIJa pemambucanidade não me leva:á. todavia, a estabelec:er compti~ Clllre a Cc:ujuação Mineira e a Revolução
Republicma e PemombuCIIIUl de 1817, chas pigioas iDapagáveis
da Hisláia do BlasiL
Nio ~ mmca ...t ocioso assillalarque DO Movimento Revolucioaéio eelodido uas MiDu Gerais só houve um mártir,
o Alferes Jooqaim Joo6 da Silva Xavier, o Tll'l<leutes. EDquaoto
isso. a Rcvoloçio de 1817 muitos fomm qaificados por clecisio
doa TlibuDais de Alçoda e .._
com o p!éprio sangue o d!ão
S&8JOdc! da Libetdado em gestação.
E ao mesmo tempo injlsto e invc:ridico o estigma projetado em relaçio a 1817 como t<ado sido uma Revolução sepal3tis.
1a. Esoa culpa lhe foi imputada para que os herois da tio bela causa
fosaem castigados e levados à motte peills O!denaçQes do Remo,
acusodos do 'r.!içio a.o l<giDie portugues vigente.
O M' ISCDba Mmliz Tav~- primeiro Presidente do Instil!lto Arq..e ·l6gico, Histórico e Geogdfico da 1'-mambuco. hoje
exemplumel • <firisido pelo Dr. José Aotonio '
·!ves da Moilo, este. p 'SG .isadoc cmérito c auto!" do c· ,;sic:'.1p0 Jos Flamengo:.". at ele,. o maior hisiOriador la no~.~: insurreição
republic ma- onsidcl:a 1817 um episódio e:nblemáti..:o dos ideais
de hõen. ~ ... · de jastiça. nascidos nos !"fo11tes Guararapes. Aliás.
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foi ali. segundo Gilberto FreyiC. que Pemambuco escreveu o en- sita que fez a MiDas Gerais. ao sair de uma igreja. ouviu do povo
esse significativo cumprimento: - ..Vwa o Impemdor, eDQU8Dto
d=ço certo do Btasil.
À época. o clima politico cm Pemambuco era de iuquida- Constiwcional''.
Em verdade. o que desejávamos nos idos de 1817 era uma
ção e expectativa. Mais do que isso: de feunentaçio de idéias. O li·
veira Lima. outto grande ~e da História de Pemambuco, formulação constituciooal da nossa vida s6cic>-pollli<:a.
Pernambuco. repita-se. escreveu as mais belas e gloriosas
coocluiu se eDCODtru' DaS idéias liberais do Seminário de Olinda.
páginas da História do BI2Sil. Não podemos olvidor este 6 de nw:·
fundado em 1800. o ponto-origem dessa Revoluçio.
É impaunle assinalar também a cootribuiçio do Seminá- ço. quaudo. no Recife, eclodiu a maior revolução bnsileita do pcrio de OliDda na formaç:io dos paches que fizenm. na sua maioria. nodo colcmial. Um combale heróico i Cotte de D. Joio VI, que se
a revolução que se anü::ciparia à lu.depend&acia do BrasiL Revolu- eucomava no Rio de laDeiro c havia proclamado o Brasil cano
Reino Unido a Portugal c Algarves.
ção tios Padres. cano assim ficou coabecida.
.
Sr. l'losideale,SI's e Sts. SeuadolOs:
F10i Joaquim do Amor Divino Caneca,.berói de 1817 e,
Fica poiS regiSirildo aesta tude nos A-ti•i!fdo Senado Fedemais tarde, má,1jr da Coafedmçio do Equador, de 1824, deu ,..
ral, em oome de Pemamhlco, a pudem do gesto dos heróis e
levo, ainda maior. Aluta do hõeralismocontra o Absolutismo..
Não há exagero em dizer que o Constàuciooalismo·brasilei- ma..::.ires 1a Revolução de 1817, qac doanm suas vidas em sacrifiro tem origem em Pemambuco e coasolidou--se como um ideal na- cio cí viP', por amor a Y.iU.ia. c: ~ r:msa m.aicr da b"berdade.
E o que tinha a dizer, Sr. P=ideme.
IUilll à nossa iDdole politica. Recorde-se que, 110 ocaso dó primeim
Reinado. D. Pedro I, já antipatizado polopovo'bnsileiro, ouma vi·

Ata da. ~6~ S~o;. ~in i3 de marÇo de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência dos. Srs.: José Sarney e Jefferson Peres

'

.

ÀS 14 HORAS E 30 Mll'IUTOS, ACHAM-SE PilEsENris .
OS SRS. SENADORES:
:
••

Ademir An<bde- Alltooio'Maplhles- Allurda Távola- · : · A .O:missio Direcon. opoe-. a lOdaçio fuW do Proje<o
Belli Vens- Bemardo Cabml- Carlos l'alroc:lmo-: EdioQo Lob1o de Lei da <;fDwa n", 48. do 1994 (n• 1.292191, 11& Casa de ori- Elcio A!w= - Epilócio Cafeleila - Emmdes AiDoriu>, .,. Fer- gem), ~ aa=eDfa ponlgrafo iõart. 58 da Coosolidação das
umdo Bez=a - GeJoldo Melo - Goaon Camlla - Gilberto Mi- LeisdoT~o. ·
randa- Gilv.,..B<:qos- GuilhemJC l'all!loD- Humhato Lueeua
Sola de ROUI!iaes da O>mmio, 13 de março de 1995. -:&is Rezmde -lefftn011 Peles -Joio Rocha- Joel de HolliDda
- Jooas PiDbeiro- Josopw Mumho-Jocé Alvea -Jocé Anuda- José Sonley, PtesideDie- Relator Lalz Alberto Oliftlra - Re.
Josj; Bimco- JQ!E Fogoça -Josj; S.m.y- Limo Campoo- Loc>- D&D c.lhelnJo -Joo6Edaardo Datn.
marQuintaDilha- L6cio Alc:iJllaa -!Adio Coelho- Luiz Alberto
- Mauro Mimnda- Nobci' - - Odacir Soores- Osmor DiasANEXOAOPÁRECERN"59, DE 1995
Roberto Requiio- R.om= 1uci- ValmirCampelo- ViJS<ll1 KJei.
DUbiDg- WaJdecli: Omoiaa.
•

- O SR. PRESIDENTE (Jeffersc:~~ Peles) - A lista de p:osençi acusa o w1Df*it'CÜiieiito <Je 42 Srs. SeDadoles. Hãvmdo DÓ·
mero"'gimeulal, declaro aberta a s=io.

Sob a proleçãD de Deus, iniciamos DOSSOS babolhos.

som a mesa, ExpedieDic que s<álido pelo Sr. 1• Secml·
rio em exerclcio. Seuadol" Lócio Aldntm.
É lido o sogujnle

EXPEDIENTE

PARECERES
P~CER N" 59, DE 19!15
-Da Co;niçã.-;

o=.reun -

•

>

R<doçiD llul do Pnljelo de Lei ela Cimano n•
48, de UM (a" 1.2921!11, "" C.. de o..._) qne
...
.. . . . . . . . . . . art.. 58 ela c.rkloçio elas
Ldo do Tnbolllo.

o Calgresso Naciooal-

AlL 1• O ut. 58 da Cc.mo!Woçio das Leis do T.abalho,

aprovada pelo DeeiOto-Loi IÍ" 5.452, de 1°de maio de 1943. passa
a visonr a=scido de um podpfo tlDico comai!OglliDie mlaçio:

·~ss..- - - - - - - - - - - i'altpfoúmco. O ho!irio de babolho do empregado que compt'OYir a ccadiçlo de estudiDie Dio poderi. sem suaaquiescbri•, sofreralteraçio.''
A1L 2"Esta lei...,._ em vipD& data de sua p~blicaçio.
.o.rt.3"~se-di<po'ÍÇÕ"'<m~ ---··
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PARECER N• M, DE 1995
(DA COMISSÃO DIRETORA)

Redaçio do ve~~ddo, para o turno suplem.ea·
tar, do Projeto de Lei da Câmara D0 80, de 1994 (n•
2.2671'Jl., oa Casa de origom).
A Comissão Direton. apresenta a mlaçio do vCDCido, para
o tumo suplementar, do Projeto de Lei da Câmam. n, 80, de 1994
(n• 2.21;7191, na Casa de mjgem), que acrescenta parágrafo ao art.
860 da Consolidaçio das Leis do Trabalho.
Sala de Reuniões da Comissio, 13 de DWÇO de. 1995. Josó Saraey l'lesidellle, - Luiz Alberto de OlivdN RelaiOr, R0111111. Calhdros -José Eduardo Duti-a.
ANEXO AO PARECER N"60, DE 1995.
Rcdaçio do 'feocido, para o tumo suplem.en..
tar, do Projeto de Lei da Câmara D0 80, de•J994 (0°
2.267191, oa Casa de origem), cpR acrescc:uta pari.
grafo ao art. 860 da Cousolldaçio das Leis do Trabalho.
O Congresso Naciooal decreta:
Art. 1• O art. 860 da Copsolidação das Leis do Trabalho,
aptCVada pelo Dea:eto-Lei no S.452. de 1ode maio de 1943. passa
a vigonr ~do do seguinte§ Z', tiaDsformando-se em§ 1o 0

Março de 1995

I- =pejto e considezaçio múblos;

n - assiSiência moa! o malerial recfproca;
li- gowda, SUSI<DIO e oducaçio doo filhos OOIDIIIIS,
Art. 3° Os COD.vivcntes podcJio. por meio de cc:u.tnto escrito, regular seus direitos e deveres. observados os ~ desta
Lei, as DOaDaS de ordem pública atinentes. ao asamento, 01 bom
costumes e os priDc:ípios gerais de direito.
Art.. 4° Para ter efic:ácia cooua tett:eiros, o COUialO 11:ferido
no artigo anterior' deverá sa averbado DO competente Cut6rio de
Registro de Im6veis, oade estiv<=n n:gistados imóveis centes a um ou outro dos ccnviventes.
Ait. SO Os bens móveis e imóveis adquiridos prum. ou por
ambos os conviveoles. na constância da uniio est6vel e a título

oneroso. são considerãdos fiuto do trabalho e da c:olabonçio comum. passando a pertencer a ambos, cm cmdomiDio e em partes
iguais. salvo estipulaçio eo<m~ual OOIIIriria em e=ito.
§ 1° Cessa a JRSUDÇio do mput deste artigo se a aquisiçlo
patrimonial
oom o produiO de bem adquiridoo llll<ricrmeor.e ao inicio da uniio.
§ 2" A odmimsttaçio do polrim6aio ocmmn doo coavivcn-

=

:00~ a ~ salvo estipulaçio contriria em coatrato a.
Art. 6o A uuiio estáVel dissolver-sc-á por vootade das pu-tes. morte de um dos conviventes. rescisioou_dc:mínciadocont:a-

atual panigrafoúnico;

roporumdos conviventes.
- - - -- § 1° Pela vODiade das partes os coo.vivelltes pilem teDilo 1
"Art • 860. _______:.________
uniio estável, amigalvclmentc e per escrito, valendo entte os mes..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - mos o que fcr estipulado no acoo:lo, desde que nio cootrarie o es· · I"""" 011 JX"Sl"deu"' .....-~
_._.
tablído nesta Lei.
§ 2• o JUIZ"'
por mero
§ :ZO Havendo
tta10 escrilo
ed>ado
cartório
aidespacho e ~m qualquer fase da trmnitação do processo.
.
COll
e av
C::O
,~
ad n:ferendum do PleDário ou da soção especializt"ia em • ~er ~ convw~ devmí RICJUercr a avem&ção do acordo de
dissídio coletivo, garantir a aplicação imediata. total ru dissolu§çao
:::;o ---~~ hcu
da··-~- __,
3o ~~o
parcial, das cláusulas já deferidas oo aooo:ladas em dissí'
~· •
qu~
V<rlUJ'!""' ~ - ·
di acordo
~
. .,
vel pol' qoebm dos deveres CCDSWJles desta Lei e do CCDtmto eso,
ou co:oveo.çao anrenor.
crito, se existeme.
Art. 2" Esta Lei entm em vigor na data de sua publicação.
§ 4• A seporaçio de falO doo coaviv..,.,. implica deaiDáa
Art. 3, Revogam-se as dipisições em OOD.tmrio.
do cmttato, escrito ou verbal.
PARECER N• 61 DE 1!Í95
Art. 7" Dissolvida a UDiio estável porn:scisio, a usilt&lci.a
• (Da Comissão Óirotom)
material pcevisla ....._Lei om pomada pelos oooviven1os ao que
dela no=silar, • diD!ode alimeaiOs.
_
Rmaçio do' ve.ocido, para o turno mplemeaPanlgmfo úni<o. ~ a uniio esúvel por modo de
0
0
tar, do Projeto de Lei da Câmara o 84, de 1994 (D
um doo OOIIVÍVenles,·O solmoviveafe tezt din:ÍIO J:a! de hobitaçio,
1.888/91, aa Casa de origom).
enquanto vivec ou Dio coastimir nova UDiio ou cas•mento, mauA Canissão Dim<n ap=n<a a n:daçio do vencido, pata • ......, ao im6vei destinado à n:sidEDcia da fomllia.
Art. 8" O. COIIVÍvCllle$ poderio, de comum aconlo o a qoaJ..
o tnmo suplemeutu. do Projeto de Lei da Câmua li' 84, de 1994
(n• 1.888/91, na Casa de.oágem), que ~<B:Dia o§ 3" do art. 226 da quer tempo. requerer & calVersio da UIÜiO estf.vel em. caqmento•
po< n:quorimonto ao Oficial do Registro Civil da Cin>•o~ de
Comtiblição Fedenl.
seu domicilio.
Sala de ReuniõeS da Comissio, 13 de DWÇO de 1995. Art. 9" Toda a mariria n:laliva lmiÍiO eolivel ~ de 001111»"
Josó Sarney, Presidente,- Luiz Allerfo de Oliveira, Rela!o<tôm:ia do jul7D da Vam de Família, ....surado o sesn:<Jo de Jmti.
Renau Calheiros- José Eduardo Dutn..
ÇL
ANEXO AO PARECER N" 61, DE 1995
Art.10. Estal.eiemmem vig«nadatade suapublicaçio.
Redaçio do veu.ddo, para o tumo sup)em.CDo
Art.ll. Revogam-se as~ emCCJDtrúio.
tar, do Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1994 (n•
PARECER N' 62, DE 1995
1.888191, na Casa de origem), que regula o § :1' do
(Da Comisoio Dirot<n)
art. 226 da Constituição FederaL
Redação Fipl do Projelo de Lei da Câmara n'
O Con~ Naciooal docm.ta:
86, dc1994 (o• 3913, aa C... de oripm).
Art. 1° É reconhecida como entidade familiar a couvivência
A Comissão Dii<U>ra ltpi<SO'lla a n:daçio fm.al Projolo de
não adulterina nem incestuosa, álradoura. pública e contínua, de
um homem. e de uma mulher,. estabelecida com objetivo de CODSti- Lei da Câmua n• 86; de 1994 (n• 3.913193, na Casa de oôsemJ.
que di nova n:daçio ao § 1• do art. 841 da Consolidaçio das Leis
tuiçio de fam!Jia.
•
do Trabalho- CLT.
Art. 2° São dirCitos e deveres iguais dos coo.vivcntcs:
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o prockltor vier a CODRJmir terá que ir primeiro a outto Estado para

n:fino).

Isso em nada beneficia ou~~ f"'~~· .t-..: ~.=...:.:::. -:!~".':l
dos de peaóleo, de gás ou de eDCigÍa el!ttica.
. AJ'IEXO AO PARECERN"62. DE 1995
E IeSSabido que o ICMS 6 um imposto "não cumulativo.
.
~ lbud elo Projeto de Ld .b Câmara •• ccmpem•ndo..se o que for devido em cada operação ·- com o
86, de 1994 (a' 3.9131!13, oa Casa de origem), que di montante col:ndo nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado oo
. aova rcdaçio ao § 1' do 1111. 841 da Co1J10Hdoçõo pelo Dislrito Federal" (Artigo IS S. §'r' inciso 1).
das Leis elo Trabalho -CLT.
Vale dizer que o montaDoe :otal do !CMS contido no proço
fmal de qualquer procl!ro nio se allenDÍ. indepeadente de que
o.coilgri:sso Nacioaãl decreta:
Art.I'O § l'doart. 841 daCoasolidaçio das LcisdoTta- uma parte maior ou menor desse mantao!.e total leJlba. sido paga
balho. aprovada pelo De=f<>.Lci n• SAS:Z. de I' de maiO de 1943, neste ou n.aquele Estado. nesta ou naquela erapa da cadeia de !)e..
aef!Ciamemo e ~ Poll'talllo. P"" o usuário, par.t o
passa a vigorir' com a seguinte redaçio:
CODSUIIlidor, o pagameoro ou Dlo do imposto ao produtor é indife"Art. 841 .•
:n:ute.
Ji a partição eniiO oc diver-..os Estados do .,alar total de
§ I' A no<ificaçio será feita cm mgislio postal
· com ·li:mlqWa. mediante aviso de m:cbimcntD {AR). as- ICMS pago se altera profi•ndfl!!'e!J!'e se existe ou se é eliminada
sinado pelo nx:lamado ou seu _........,.. legal Se o essa exceçio que a Calstir:uiçio acoillea.IOmiDdo essa questão de
reclamado criar embuaços ao m=ebimento, ou Dio for evidente~ para eles.
·
enoortraclo, far-se-i a notifiCI.Çio por edital inserto DO
~o o COI1SUDlO de petróleo e seus derivados e o de
jomal- oficial. cu no que p.~blicar o expediente forense energia el&rica VIriam na IUio direta dO nível de tenda (e. obviaou, na falta. afiXado na sede da Jtmta ou Juízo.''
IDODle. do t.lmallho ds populaçio). a localização das jazjdas de
oode sed eo<1111ido o peaóleo ou o gás. assim como das quedas d'•
. . AILÍ'Esta Lei Clllracm vigo<nadala de sua publicação.
igua. "'e sio as gmndes JXOC!utotass de eaergia elélrica no Bmsil,
Art. 3° Revogam-se as disposições em coo.tdrio..
O SR. PRESIDENTE (Jeffcmon Peses)- O EapedieDie nio tem Dada a ver com o nível de m1da oo de desenvolvimento.
Pelo coatrúio: pede ser, froqüeate.....,. é, em mgiõcs disiaates,
lido vai à pUblicação.
.
. O~ PRESIDENTE (Jeff= PCIOS)- Sobre a mesa, 'de pop;1açio =feita e baixo !IÍVel de mads•
E claro que nada impede de ser J.xaljzada uma oc:oaêocia
Proposta de Emenda à Co!lstiluição, que será lids pelo Sr. I' Se·
de peaóleo uo COtação ds cidade de Sio Paulo, por exemplo. Mas,
"'dário em exercício, Senador L11cio AlcâDtam.
o que é certo é que, eDCpWl!O as regiõeo produ1013s de pettóleo ou
É lidf aseguinle
energia eU<rica, em gemi. são coosumiclons quantitativamente cfe..
simpJrtames desses mesmos produtos. as regiões mais desenvolvi~
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
das, do País sio, nocessariameue, as gmndes COIISU!IIidocls deles.
N'OS.DEJ995
Ao punir o EstadO procl!to<, proibindo-o de anoc:adsr o !riDá nova r<dação. ao iacioo x elo § z• elo artip
boto. e ao tnmferir para o Estado CODSUDÜdoc toda a :m:eita,. a
155 da Constiluiçio Federal.
Constituição coosagra absutdameole um mecanismo peD!WleDle
O inciso X elo § 'r' do art. !SS ds Coosliluição fedetal possa de ttamfet€nc:úo de IORds elas IOgiões mais poixes pua as mais ri·
a vigo<ar """!a seguinte Iedsçio, supimjry!o..<,e as auu alíneas:
cas. semngerar qualquer benefício pam. socie<hNir
__________ _
O principio geral do tributo é o ds sua universalidade. Podese admitir- que sejam lhcrtas aceçõe:s se elas fonm~ ucc:essúias
§'r'-pua atender a inlelesses superiores do País. Prec:isarWn ser muito
X- nio .iDcidim Wb.e <1p""ÇÕC" que destinem ao grandes. DDito "superiores:" mesmo os imeies:ses do País &taldidos
pot essa exc:eção pua que" pudesse tolerar um mrcaniqno c:onsexterior produtos jndnstriaHncJos. tituciõoal tio esandaJosaJDOTJte couc:tmttacfor' de mxfa. qumdo to. dos sabemos ser a má distDbuição ds IORds nacional uma das mais
impodanJes cansas dos problemas sociais de que padece o Brasil
Ju~
· O inciso X do § 'r' do ut. 155 ds Comdmiçio fecletal. em CCI1!e1Dp<riueo.
_
Nio se coahecc até bojo qual"'cr eotpficaçio "'e mvele ao
suas alineas a. b e c estabelccé exceçiles à ap!K:açio do Imposto
País~ sio os interesses superiores do povo brasileiro que ju~
sobre a Círeuiação de M...,.ckrlas.
· ·
Embora seja estrallbo que a CODSiilDição fedetal dispooha ficamm essas exceçiles.
Do poDlO de vista pnamente tributárlo. a nocna da alíDea b
sobre matéria típica de política ecoo&nica. a coo.veniencii. de faassemelha o ICMS sobre pelr15leo e derivados e som eDC!gia el6vorecer exportações 6 accitiveL
Mas. as excepcionaljdaes inslitufdas pelas alíneas b e c do trica a uma espécie de imposto de CODSUmo, ~e a Com.tiluição
não quis adotar. desearacterizaA como imposto sobre a ciralmesmo inciso são injustiilCáveis.
.
. A aJiDca b veds a incidêDcia do ICMS "som opetações que loção de m=adoDas. "'e foi o triluto escolhido peloo constituindestinem a outros Estados peuólco. inclusive lubrifx:antes, com- tes.
Fm•lmente. é preciso rlQU' inteimmcnte claro que. ao probustíveis líquidos c gasosos dele derivados, e e.uezgia el&rica".
O único efeito dessa noaJlll consti.IUcional é o de piOJ.Õir o pot a eliaúmçio dessas exceções que fonm inttoduzidas na. Coosse eswt ctiando qua1cper tipo
pagamento de ICMS no Estado oade sio procl!zidoo.,. bens a que tituição """ qualquer IIIOIÍVO. se refere. quoudo ..-idos pam ou1r0s Estados (no caso do pettó- de favor, de subsidio, de ajuda ou estlmllo especial em beneficio
leo, se o Estado produto< não dispõe de tofinaria, vale di2iÕr que a dos Estados JXO<Iu"""" de pelr15leo e seus derivados ou de eaergia
iseação se aplica 1 tolalidsde ds JXOC!uçio, pois mesmo a pute que ~ sejam eles ricoo ou pobles. Ao coolririo: o que se cotá
propondo é cxaramente que seja. abolido um subsídio hoje existen·~tss.
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em favor dos EStados consumidores desses produtos. e que vem zados em toc1os os poises do >DIJldo. Não seri por falta de divulgasendo rigorosameüte pago com dinheiro dos Estados produtores.
ções compulsáias que os panidos deixaria de existir ou de c=Com relação A alíDea c, está sendo proposta também a sua cer.
supressão apenas por ser Um dispositivo sup6riluo. já. que a Dio-in·
Pelas razões expostas, e também pela oonvicçio de que
cidência do ICMS sobre o ouro. nas bip6teses dcfmidas no §5° do atendo a um desejo da soeiedade bmsiloila, aprese1llO este Projdo
art. 153, está assegutada indep.,.vlente da alínea e do iociso X. O
de Lei. que espero merecer a aprovaçio do SenndO Fedeial:
próprio § 5° do art. IS3 estabelece que "o ouro, quaudo definido
Sala das Sessões, 13 de mAIÇO de 1995.- Scuador Jclrcrem lei como ativo fmanceiro w instJUmento camôial. sujeita..sc sonPera.
exclusivamente ao imposto de que trata o inciso V do c:aput deste
IEGISU.ÇÃ.O errADA
artigo_..
.
LEI N" 8.247, DE 23 DE OUlUBRO DE 1991
Saladls Sessões. 13 de DWÇOde 1995.-SCIJadaos Gemido Melo- Fcmaudo Bezem- José Agripino -José lgnlcio FerAltera dl!pooilivos da Lei n' S.fiBZ(l), de 21 de
"'"" - Osmar Dias - Bematdo Cabral - Carlos Wllsou - Pedro
julho de 1971- Lei OrxiJ~icaclosl'arUdooPoltlcoo
Simon- AnlôDio Carlos Magalhies - Beni Veras- A.a!&lio CorO Presidenta da República.
los Valadares - Rooaldo Cuoba Lima - JosçjJat Marln~Jo - RoFaço saber que o Cong:resso Nacional deaeta e eu SIDcioao
be:to Rcquiio- José Fogaça- Uício AlcáDr.ua- Joel de llolmda
.
.
- Roberto Frei%e- Gilberto Mimlda Batista - Waldcdc O...!as- a seguime Lei:
Art. I' As alineas a e c do pmgmfo único do artiso 118 da
Luádio Por1ella - Fmtas Neto- Casildo MaldaDer _: Mauro Mi13Dda- Ca!tinbo Jorge - Carlos Pattoánio- ~ QuinWlllba Lein'5.682.de21 dejdbo de 1971,altmda pela Lei n'6339,de
I' de julho de 1976, possam a vigol:ar com a seguinle mlaçio:
- Esperidião Amin..
' ~~~· ~
te

"Att..ll8.. ~~--;._---,.,------

(À Comiuilo de Constitlliçõo, Justiça e Citloda-.

Parágrafu único.:~---·----.--as transmissões sedo talizadas 'em rede e

ma.)

O SR. PRESIDENTE {Jeff= P=s) - A proposta de'
emenda ii Coostitllição que acabo de ser lida eSiá sujeita ils disposições especificas coostantcs nos: arts. 354 ~· seguinles do Regi~
mento Intemo.
A matéria vai à publicação. .
.
·
Solre a mesa. Projeto de Lei do se..do, que seri lido pelo
Sr. 1° Secretário em exerácio; Seua.dcc Lúcio Aldntam.
É lidb o ..g.m..
PROJETO DE LEIDO SENADO N" 57,DE'l!l95
Revoga cllsposllmlo da Ld n' 5.682, de Zl-671, IJIOd;&cada pela Ld n• 8.247, de 23-10-9L
o Congresso Naciooal deereta:
1- FICa .,ogado o iDciso m, da~ a. do parágmfo único.do'art. 118 da Lei n? 5.682 de 21 de jdho de 1971, éom uedaçãomodificada péla Lein' 8.247 de23-10-1991.
n.::- Esu Lei en!Ia em vig<r na data de sua JlUb!icaçioJudfl!caçio
O projeto ÕX!ingue o dimto, ISSOgm>do.,. portidos potiticos, de tnnsmitir programas obrigatórloo, em cadeia de .tdio e ~
levisão. foradospeóodos eleitonisEssas !Iansrrússões nio atingem""' objctivo de divulgar as
i~ e ~ dos
com vista a promovei' a educaçio
política do povo. uma vez que sofrem maciça mjeiçio. como de-

Partidos.

monstram os bai:ússimos uiveis de audiência que atingem. Qe..
gam a ser mesmo CODlr.lpl'Oduc::eolCS, por seam feitas cm horário
nobre. portaoro, privando os oovintes e tc:lespectadoles dos seus
programas preferidos. Em CODSC'1J&y:;a, illdispõem ainda mais OS

cidadios con1r.t os políticos. ao se semirem violentados DO seu dimito de vemm ou ouvirem aquilo que lhes !gmda.
Por outro lado. vale assinalar que essas transmissões não
oneeun as em;m:sas de r.idio e televisão, mas os cofres públicoG,
ao pemlitlr a lei a sua deduçio do Imposto de Renda devido. Os
ciciadão$ pen:Jem. assÍID. como cuvinlesl ~e como contribuiotes.
Fmalmeotc, estou COI1Veucido de que a sua extinção~ ora
proposta. em nada afeta:d os partidos politicas aut&:ltic:Q.s. que
cootimlario a conquistar adeptos pela cmdtDilidade que possam alcançar, o que ocorrerá auavés dos meios CXlllVCDCiooalnleme utili-

•>

am11Jmente, por iuiciativa e sob :respoosabilidade dos

Dim6ria< Regionais e Nacionais, at<ndidls as seguintes
ccndições=
.'
1- o Partido qu•lenba eleito ~na Cimara. doo Deputados ou DO Senado Fcdcnaf ou que COlite

com bancada composta per, no míDimo. dez membros
do Congresso Nacional podenl u<ilizar, em imhilo nacional duas transmiss3es de sesseul& IOÍIIU1DS, cada. facultada a divisio em quatro uonsmissões de liinla
minutos;

n-

o Partido que lenha eleito em coda Estado

~tan~

is_ ~sscmbJéias Legislativas ou que come

. com'bancada composta por cinco por oento do total elos
Deputaclos Estaduais, dCspm:adas a fmçlo e com o mlnimo de dois Deputados ou oltido IDO por OCiliO dos votos na úlllma eleição, proporcioe4l poden\·lllilizlr, em

âmbito regiooal. uma ttmsmissin de sesseDa miDutcs.
faaJ.ltada â divislo em duas transmissões de triiU minutos;

m-o Partido que tenha obtido um por cento dos
votos na última eleição para a 01nw>. dos Deputado<,
em cada Território e no Distrito Federal podcd. utiliDr.
no thnbito respectivo. uma tmnsmissio de sessenta minutos. facultado a divisio em Õ1as """missões de triD.a

minutos.
b), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e) Dio sem periDitida a b"Pnqnissfo de : IJ i& • ~
sessões públicas realizadas DOS llDOII de eleiçaeo gerais, de âmbito estadual m wmiciptl DOS c:eDlo C oitenta dias que ane..,......t,m as eleições e al6 qumm.ta e ciDco
dias depois do pleito, sendo, nesses mos, o tampo de
tranmJissiomiuzido de sessenta pua trii:U.mimtos;
OU

Art. 20 Esta Lei enlla em vis« na data de sua pubücaçlo.
Att. 3° Revogam-se as disposições aD ooiltrárlo.- Fenwt•
do CoHor, Presidente da República.- Jlllbas Passarinho.
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dos trabalhos da Casa. em vittude de compromissos a.ssum.icics no
Estado.
Sala das Sessões, 10 de ID31Ç0 de 1995.- Senadora Emilia
O SR. PRESIDENTE (Jeffc=n Pe=) - O projeto será . FC111aodes.
publicado e.mnelido i comissão..,_...,...
REQUERIMENTO N" 301, DE 1995
A J;'n:sid&lcia recebeu <b Ministro das Relações Exteri=
Sr.l'losidcnte,
o Aviso o!3~dc 199S,de 9 do coacn1e. comuoicaDdoque está em
Atendcn<b a c:cmpromissos putidários na qualiclade de
andamenro o processo DICioaaJ prcpnt6rio pca a IV Cooferincia
MuDdW solxe a Mulher- Açio poza lgulidade. Descavolvimemo membro da Comissio Executiva Naciooal do PSDB. teqUeiro. nos
c Pu. a reliiDr-se em Pequim. de 4 a IS de setembro próximo. lemiOS <b artigo 13, panlgpfo 1". Dio se rompete como falta. mi,
solicitando a indicaçio de _ . . . . . , . <b Secado poza, na quali- nh& ausêuo:ia na scssio de 9-3-95.
Nestes termos
dade .de obselvodo< porlamenllr, mte- a delegaçio bnsil.U. na
P.deferimcnro
~ .ntiJDa teUJ1ilo ~ a reliiDr-se em Nova IorEm 10-3-95. -Senador Artu.r da Tbola.
que. oo peáo<b de IS de março a 4de abril <b axmote ano.
De aeor<b cxm a decisio da Mesa. oprovacla pelo Plenário,
REQUERIMENTO 30Z, DE 1995
o ExpodieDie vai l Comissio de Relações Exteri= e Défcsa NaRequeiro. DOS 1em1os <b art- 13, parágnúo primeiro do Recioml. poza - · (Diversos n• 4G'!IS)
•
· Sob1e a mesa, reqnerimento que sai lido pelo Sr. I" Se=- gimeUo Intemo <b Sena<b Fedcml. que sejam C<lDSidcmdoo como
üceuça autorizada os dias 24 de feyeteiro, e 2 e 3 de IDliiÇO último,
túiO em Ox=lc:io. Senado< Lác:io Alclnlaraquando estive cm meu Estado tratando. de assull1.CI& políticos.
. · · · É ii<ID
_ Sala_das Sessões, 13 de IDlUÇO de 1995.- Seuador Lúdio
Coelho.
. REQUERIMENTO N" 29!1, DE 1!195
O SR. PRESIDENTE (Jcfl'cnoo Pe=) - A votação dos
Requeiro, oos lmDoo <bs artip SO, § 2" da Coasliluiçio
FedcDI, 215 c 216 do Regimcnlo Intemo <b Scna<b Federal~ requerimentos lides f10a adiada por falta de qui>I'IIIIL
solicilldas ao Exeeleolíssimo Scnbor Ministro de Estado da FaSobre;~, mesa. requerimelliOque será lido pelo Sr. 1° Secretário Cm exerciCio: Senadoc Lúcio Alcântara.
zmda as seguintes mfoanaçi5cs:
Re1açio dos DOJDe$ de bancos. institui~ financ;.eiras. pesÉ lido o seguinte
SOOS jmdic:u oo fisicas, com os IOSp<Ciivos. valoles. que adquiri,

(À Comis3iio tk Comriluiçiio. Justiça e Cidatla-

ma -decisão lemtinatiwz.)

.

e

<l'iesuoue

REQVERIMENTQ N" 303, DE ;1995
"""d6Jamlnó leilio potmcinado pelo Banco Ccnttal <b IIDsiloo
<!"i 6 de inarço <b c:cm01lle ano.
Nos tmnos <b art. 160 <b Regimeulo bllemo, .equeiro que
.
. . ..
. •.
JnstlJ!roçio
OS oraclaes <b Expedieolo da scssio <b dia 30 de IDliiÇO de 1995
.
A opiDiio p!blica bnsil.U. foi ~ pela deDincia • pnostem homeuagem pelos 30 anos de oxislêDCia do Banro Cenbal
<b Depulado Delfim Nctro (PPRISP) à impa:nsa de que teria havi- <b )lrasil.
·
·
<b vazamento de infoanaçi5cs privilegiadas wbno a desvalorizaçio
Sala das Sessões. 9 de IDlUÇO de 1995. - Senador Júlio
do real. benefiCiando um grupo nio-definido de espe<:~~ladoresCampos -Senador JoiUIS P1Dhdro - Sena<br Onol'rc Qulnan .
A proposição cm tela porte <b péncipio de que uma dcmln- SenadQ< Antônio C. Valadara- Senador Edioon Lobão- Semeia dessa gravidade pm:isa serescluocida. rob o risco de oompro- dor Epltácio CaCdâra- Senado< ValmlrCampelo.
meter, clonl(autc; a aodibilidade da equipe encom:gada de
O. SR. PRESIDENTE (Jefferson Pe=) - O requerimento
administtar o propma de estabilizoçio em amo, llllDIIt ~~~~- sai votado opa1lll1aDlCDle
.
m de inccrteDS e ansiedades~ aos rumos da políôea ecaoôSobre a mesa, reque:rime:atos que scriio lidos pelo Sr. 1oSemiéo-fin•""""".9<> IIDsil diante <b. agrav1111<1110 da inslabiJidade crc<ário emexemicio. Senador Lác:io Alcinlam.
nas Wu outras grmdes eoooomias latiDO-amcric:anas - M6xic:o e
Sio lidos os seguintes
Arge1llinL
•
N" .lOC,DE 1!1!15
REQVERIMENTO
Isto posto. entendo de grmde televlncia po12 o pleno oxerRequeiro, nos tmnos doo arts. SO. § 2". da Constituição Fceicio das aaiboições fiscalizadoras c:coferidas
Casa. pela re1!1" oootida DO inciso X <b .... 49 da Lei Maio<, o denl. 215 e 216 <b RegimeUo Intcmo <b Sena<b Federal e. especialmente, na coodição de ex-Relato< do Projelo Sivam e, boje,
c.,.....,;,.nammiO dos clcm=tos.infmmalivo& que Ora rOqueiro.
Presóleue da Comisslo de Assuntos Ec:on6mic:os, seja solicilada
SaladasScssões,l3de toarçode 1995.-Senado<Gilberto
ao Excelenllssimo SeahO< Minislm de Estado da Saúde as seguinMiraoda llati5IL
tes infOOIIIIIÇÕeS:
(À C<nrúsllik> Dirat>Ta.)
a) A confmnaçio e os ~os documeD.IDS comprobafó..
O SR. PRESIDENTE (JeffCISO<l Pe=) - O requerimcnro rios ou a negativa de coabecimeato da existência de infOIIIlaÇÕeS
assinada pela jomalista
fi<b sai despodlado à Mesa poza deci.sio, nos tem1os <b inciso wbno a gmve aliJ:maçio da
Eüana Sima>cai, is páginas 44145 da revista Veja, cdiçio 1.383,
m. <b .... 216, <b Regimenlo Intcmo.
Solxe a mesa. requerimentos que seDio lidos pelo Sr. I" Se- Aoo 28. n• 11, de 15 de IDliiÇO de 1995, de que "Segundo um ministro prósimo ao prosidcnte Femando Henrique. cbcgoo ao gocrc<ário em exeo:icio, Senador Lúcio Alcântara.
vemo a informação. ainda nio comprovàds, de pelo menos um
Sio lidos os seguintes:
caso de c:crrupçio. Um senador teria recebido 7 milhões de dólares
para ajadar a aprovar. oo Coogmsso. a autc:rimçio pan. o governo
REQUERIMENTO N" 300, DE 1!195
Nos tmnos <b disposto oo § I" <b art. 13 <b Regimeuto ln- contrair uma divida de 1,7bilhiode dó~nocesstria para que o
temo <b Secado Federal. requeiro seja amsidcnda como Jic:coça Sivam p1desse sair do pa.pel'1•
b) Caso afumalivo que Vossa Excel&>cia tenha prostado
autcxmda o dia 13 cje DllllÇO de 1995, quando devetOi afastar-me
essa gmve informação à revista Veja, há que se !Ornar púbüro o

a..,..
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vam. possa encaminhí.Jos ao Excelc:ntissimo Senhor ~
do Senado Fed=l. objetivando a tomada de IOdas as pt'OVid&lcW
legais que o fato requer.
Sala das Sessões, 13 de DliiÇO de 1995.- Seudcx- Gilberto
Mlnmda Batista.
(À Comis3iio Dintora)

vam, possa encaminhá-los ao Excelentíssimo SeDbor Plesidenle
do Senado Fed=l. objetivando a remada de todas as providéacias
legais que o fato requer.
Sala das Sessões,l3 de março de 1995.-SeoadorGilberto
Miranda Batista.
REQVERIMI<NTO N• 307, DE 1li9S
,
Requeiro, DOS termos dos arts. S0. § 2.", da Comtiluiçio !'e(A Comissii_o Diretora)
de:al2!S e 216 do Regimenlo lnlmDO do 5enado Fedenle, espÓREQUERIMENTO N" 305, DE 1995
cialmcnte, na -.!içio de ex-Relaloc do Projeto Siv1111 e, hoje.
Requeiro, nos tenoos dos arts. 50, § 2.", da Coostiluiçio Fe- l'l:osideue da Comissio de ......,.,. ~. seja oo!iciWia
deral. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal e. espe- ao Excelenéssimo Seobor MiDislro de Estado do PltNjamrnto c
cialmente, na cc:mdi.çio de ex-Relator do Projeto Sivam e, hoje. Orçamentou se"guintes iafmn•c;t;es=
Prosidenle da Comissio de A$$WIIOS E<:ooômicos, seja solicitada
a) A coofmDaÇio e os I<SpeCiivos doaiiDOll""' comproboll>ao Excelentíssimo SeDhor Ministro de Estado das Relaçõ&: &.te- rioS ou a negativa de OOI:lJw::irnento da ex.ist&cia de iofoanações
riores as seiJUiiUes iufoanações:
.
sobre a gnLve ofumaçio da repolt&J!OIIl assm.da pela joma!ista
a) A conf1It!13Çiio e os respoctivos ~li>s comproboll>- E!iaDa Simaletti, As plgiuas 44'45 da =isla Veja. ediçlo 1.383,
rios ou a "aegativa de conbecimento da exist&cia de infoanações ADO 28, 1:1° 11, de lS de 1II.I1'ÇO de 1995, de que ·~um DJi..
sobre a gravo af1It!13Çiio da roponagem assinada pela joma!ista nistto p-óxilno ao presidente Femando Hearique, chegou ao goEiiaua SiiiiCiletti. As plgiuas 44'45 da =isla Veja. ediçlo 1.383, vemo a iufoauaçio, ainda Dio cntlljrOIIada, de pelo meuos um
Ano 28. n'" 11, de IS de muço de 1995, de que ''Segundo um mi- caso de c:oaupçio. Um scoa:lor'teria recebido 7 milbõcs do d61amJ
nistto p-óximo ao posidente Femondo Henrique, chegou 110 pp- polll ajldar a aprovar, DO Cooglesso. aiDI<Irizlçio polll o govcm:>
vemo a infonnaçio, ainda Dio comprovada. de pelo menos um ccatrair uma dívida do 1,7 bilhio de d6Wes. nccess'ri• pm. que o
caso de comJpçio. Um senador teria :recebido 7 milhões de d6lares Sivam: pldesse sair do papel".
par.! ajudar a aprovar, no Coogresso. a autorização polll o govemo
b) Caso aliJmativo <p>o Vossa Excel&>cia tema presW!o
coottair uma divida de 1,7 bilhio de d6lares, liecessária para <p>e o essa gnLVO iDfmmaçio à =isla Veja. há que se tomor póblioo o
Sivam pudesse sair do papel''.
.
nome do Senador com as devidas provas materiais de tal atopca
b) Caso afiiDl3tivo que Vossa ExcelôDCia tenila prestado que.esteSenado<,naqualidadedel'l:1:aidenledaComissiocleAsessa grave iufonnaçio à =isla Veja. há <p>e se tomor póblioo o suntos ~ do5enado Fedcnl e "'-Relakrdol'xojeloS~
nome do Senador~ as deviÇas provas !Wlteriai& de tal ato para vam,. J)0$$8. ..,......mh'-lo& ao Exccientls:simo Senhor Prmdeate
que. este Senador, na qualidade de l'!esidente da Comissio de A<- . do Senado Fodcllll, objetivando a tomada de IOdas as pt'OVid&lcW
suntos Econômicos do Senado Fedem! e ex-Relator do Projdo Si-- legais que o fato mquer.
vam, possa encamiDbá·loo ao Excelen6ssim0 Senho< P=idellle
• Sala das Sessões, 13 de março de 1995.- SenadocGIIberto
do Senado Fedet31, objetivando a remada de todas as providêacias Miranda Batista.
legais que o faro toquer.
(À Comis.óio Diretom)
Sala das Sessões, 13 de maiÇO de 1995.- SenadocGilberto
Miranda Batista.
~
-~REQUERIMENTO N" 34lll, DE 1995
-.
'A Comiuiio Dir<tora)
ROqueiro, nos termos dos arts. 50, § 2.", da CoopWjçlo Fe•·
de:al21S e 216 do Regimenlo lnlmDO do 5enado Fedenle, espeREQUERIMENTO N" 306, DE 1995
cialmeme, na ccadiç;io de ex-~elato< do Pxojelo Sivam e, hoje,
m~ - R"'!!l"iro; nos1ft!nãrdos -;50;~92.";~1ifuiçio~~ dt~~cJe -~usojo itÜ:illda
de:al21S e 216 do Rogimelllo lnlmDO do 5enado Fedenle, espe- ao Excelentlssimo Sénb~ Mlnistto de'Estado das
e~
cialiilOllle, ua coodiçio de ex-Relaloc do Pxojelo Sivam e. hoje, as seguintes iufoanações:
PresidODte da Comissio de ......,.,. &:ai&Dicos, aeja solicitada
a) A coofmDaÇio e os respoctivos doc:umeDios comptt>bol{).
ao Excelentíssimo Seuh« Ministto de Estado da P.revid&lcia e A&- rios ou: a negativa de ombecinrnto da exisla!oc:ia de inf011112ÇÕCS
siotência Social as seguilllos ~
sobre a grave ofumaçio da repolt&J!OIIl assm.da pela joma!ista
·a) AcoafomaçâQeosrespoctivosdoc:umenlos~ EliaDa Simcaetti. As plgiuas 44'45 da "'vista Veja. ediçlo 1.383,
rios ou a negativa de coohecinrnto da exist&cia de infoanações AJJ0 28, n° 11, de 15 de março de 1995, de que ·~um JDi..
sobno a grave af1It!13Çiio da rq>O!IaJ!OIIl ~ pela jcenali5ta nistto prÓximo ao p:osidente Femondo Henrique, chegou ao goEiiaua Simcaetti, As plgiuas 445 da~ Veja. ediçlo 1.383, vemo a iufonnaçio, ainda Dio COIIJ!Il'O"ado. de pelo mcooo um
Ano 28, n"ll. de IS de lllliiÇO de 1995. de <p>e "Segwxloummi- casodeooaupçio.Umsenado<teriam:ebido7milhi5esdedóla=
nistro próximo ao pmsidente Fcmando Henrique. chegou ao go- para ajudar a apovar, uo Coogresso. a autoriDçio paa o sovemo
vemo a infoxmação. ainda não CO!DJZOVada, de pelo meoos um cootrairuma dívida de 1,7bilhiodc d6lara. necess'ri• pua que o
caso de conupção. Um senador~rcccbidp 7 milhões de d6Iarcs Sivam pldcsse sair do papel''.
paiaajudar a aprovar, DO Coogresso, a autoriuçlo para o govemo
b) Caso lllimWivo que Vossa Excel&>cia tenba prestado
contrair uma dívida de 1,7 bilhão de d6lares. õeoenfri• pua que o essa grave informação 1 mYista Veja. há que se tomar póblico o
Sivam pudesse sair do papel".
nome do Senado< comas devidas provas ~~~&feriais de taloto polll
b) Caso afumativo que Vossa ExccléDcia tcnba .(EStado que. este Se:nadol', na qualidade de Ptaide.ole da Comisaio de Asessa grave informação à revista Veja. há que se tomar pdblico o suntos Ecooômicos do Senado Fcdetal e ax.-Relator do Pmjcto Sinome do Senador com as devidas provas materiais de tal alo pua vam. p:>SSI. f!D<:tminb'-b 10 Exc:ela:uíaimo Senhot Pmõclcmc
que, es<e Senador, na qualidade de Presidenle da Comissio <le As- do Senado Fedenl, objetivondo a tomada de IOdas as )ll'O\'id&>ciu
suntos Económicos õõ Senado Federal c ex-Relala do Projeto Si- legais que o fato requer.
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Sala das Sessões, 13 de março do 1995.- Senador Gilbcrfo
Mirauda Batista.
(À Comissiio Dintora)
REQUERIMENT.O N-309, DE l!I!IS
Requeiro,""" .....,. doo arts. SO, § 2". da Coasti!uiçio Fed<nl.215 e 216 do Regimento iDI=IodoSenado Fedcmle, especialmente, oa coodição do ex·Relata" do Pn!jcto Sivam e, boje,
Paosidenle da Comissio de AssuntD< Eooa8mioos, seja solicitada
ao Exceleollssimo Sellhor MiDistro de Eswlo do Meio Ambieuoe.
dos Recunos H!drlcos o da Amaz&ia Legal as seguintes inf=·
ç15os:
a) A coafümaçio o oa mpoclivoa documontD< <X>IDp<obltórios ou a -aegativa de oontv.cimmto da exist&cia de inf.otm•ções
soOO: a gave afimulçio da repcxtasem assiDada pela jomalista
EliaDa Simcoelli. 1s pigüw 44145 da ,...;~~~a v~.. odiçio 1.383,
AI» 28. n'll, de IS de março de 1995, de que "Segu~ um mi·
nisll'O ~ 110 p<OSideDill Femmdo Hem;gue, chegw 110 g<>vemo a infonoaçio. ainda Dio c:omp<OVada, de pelo menos um
caso de c:oaupçlo. Um semdorteria rec:d>ido 7 milhões de d61atos
pua ajudar a - · DO C<xlpsso, allllOriDçio pua o govemo
- u m a dlvida de 1,7 bilbio de dó!a=. nc<:essWa pua que o
Sivam pudesse sair do papel".
b) Caso afimlalivo que Vossa Excei&Jcia !<Ilha prestado
essa gave iDfcxmaçio à revisla Veja, h! que se tomar polblico o
nome do Senador""" as devida& provas materiais de tal ato para
que, eslll Seoador, na qualidade de Presidemé da Comissão de~
l!<:cml5micos do Senado Fedenle ex-Relllcr do Projeto s;.
vm:n.. possa eocaminhi~los ao Excelenlfssimo Senhor Plesideme
do Senado Fedem!. objetivando a tomada de todaa aa p:ovidéDcias
legais que o fato requ..-.
Sala das Sessões.l3 de março do 199S.- Senador Gilbcrfo ·

Miranda Batista.
(À Comi.ssiio Dirtiiora)
REQUERIMENTO N"310,DE 1!1!15
Requeiro, noa .....,. doo arts. SO. § 2". da Coasti!uiçio Fed<nl. 215 e 216 do Rcgimenlo Jntemo do Senado Fedcmle, especialmente, nà coodição de ex-Relata" do Projeto Sivam e, hojo,
Paosidenle da Coinissio de AssuntD< l!<:a>&niros, seja solicilada
ao Exc:dcntissiroo Senbo< MlnislrO do Eswlo da Mariilha as seguintes iDfmn•çt'cs:
·
a) A cordirm•çio c os zespoctivos documenta; comproba.tó.rim ou a negativa de COIJhecimcntD da exist&lcia de iDfoanaçõe$
soOO: a gave •fumação da repcxtasem assinada pela jomalista
EliaDa Simcoelli. às pigilw 44145 da reviSia Veja, odiçio 1.383,
AI»28. n'll,de 1S de março-de 199S,deque "Segundo umministti> jE6ximo ao pt<Sideulll l'emando Henrique, chega< ao g<>vemo a inbm"Çio. ainda Dão C01Dfi0Vada. de pelo menos um
casode CX>UUpçio. Um semdorteriam:ebido 7 milhões de d6latos
para ajudar a apovar. DO Ca:J.gmsso. a autorização para o governo
caJ.ttair uma dívida de 1.7 bilhão de d6Iaft:s. J3e.CeSSária para cpe o
Sivam ~desse sair do papel".
b) Caso afumativo que Vossa Excelência teoba prestado
essa grave informação à revista Veja. há que se tomar póblico o
nome do Senador com as devidas provas materiais de tal a1o para
que, eslll Seoador, na qualidade de Presideme da Comissão de~
suntos Ec<Wmicos do Senado Fedetalc ox-Rclaioc do Pn!jcto Si·

vam,. possa e:ocammbi·los ao Excelentissimo Senhor Presidenf:e
do Senado Fedem!. objetivando a tomada de todas as providências
legais que o fatorequ~
Salada& Sessões, 13 de março do 199S.- Senado< Gilberto
Miranda Batista. •
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(À Comissão Diretora)

REQUERIMENTO NO 311, DE 1!1!15
Requeiro, noa termos doo arts. SO. § 2', da Coasti!uiçio ~
dera!. 215 e 216 do RegimeD!o JnlllmOdoSeDSdoFedcmle, especialmente. na condição de ex·Relator do Projeto Sivam e. hoje.
Pt<sideulc da Comissllo de .Assmltos Eamômic:os, seja solicitada
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça as scguin·
tes infoanaçõe$:
.
a) A coufmnação c os respectivos documenroo comproba.tórios ou a uegativa de CO!lbecimento da existêocia de infOilii8ÇÕeS
soOO: a grave aflllmÇão da repottagcm assinada pela jomalista
-Eliana Simcoelli. às pigiDas 44145 da ~viSia Veja, ediçio 1.383,
AI» 28. n'll. de 15 de março de 1995, de que ''Segundo um mitiÍSI!O jE6xiroo ao p«Sidenlll Femando Henrique, chegou ao g<>vcmo a iofomaaçio~ ainda Dão compovada. de pelo menos um
caso de cxmupção. Um senador teria recebido 7 milhões de dólan:s
para ajudar a aprovar. no Congresso. a autorimçio para o governo
c:oattair uma divida de I.7 bilhão de dólares. nec:essária para que o

Sivam pudesse sair do popel".
b) Caso afumalivo que Vossa Excelência llluha p«Stado
essa gm.ve informação à xevista v~.. bá que se tomar público o
nome do Seoador eom as devidas provas materiais de tal ato para
que, eslll Seoador, na qualidade de Presidente da Comissllo de~
SUDIOs Ecooômicos do Senado Fedeml e ex·Relator do Projeto Sivam, possa enc:amiuhá-los ao Exceleutissimo Senbor Pt<sidette
do ~enado Fedem!. objetivando a tomada de todas aa providências
legais que o fato requer.
Sala daa Sessões, 13 de março de 1995.- Seaador Gilbel1o
Miranda Batista.
(À Comissiio Direlora)

REQUERIMENTO N' 312, DE 1995
Requeiro, nos termos dos arts. 50. § 2~ da Coosti!uição fe.
dciaL 21S e 216 do Regimento Inlllmo do SeDado Fedetale, espe·
cialmeJltc. na condição de ex·Relator do Projeto Sivam e. boje.
PtesideD!e da Comissão de Assuutos Ecooômicos, seja solicitada a
Exceleutissimá Seuhcra Mlnistta de Estado da Indústria, Com&cio
e do Turismo as seguintes inf~
a) A coufmnaçãoe os mpectivosdocumontD< ~
rios ou a negativa de conhecimento da existência de infomlações
soOO: a grave afiDoaçio da repottasem assiDada pela jomalista
Eliana Simcoelli. às páginas 44145 da IOviSia Veja. edição !.383•
AI»28. n'll,de IS de março de 1995, de que ''Segundo um mi·
nisll'O jE6ximo ao presidente Femando Hemique. chega< ao govemo a informação. ainda não comp-ovada. de pelo menos um
caso de conupção. Um secador teria =ebido 7 milhões de d6latos
para ajudar a aprovar. no Congresso. a aul.c:lci22çio para o governo
coottair uma divida de 1,7 bilhão de d61a=. necessária para que o
Sivam pudaase sair do papel".
b) Caso afmnativo que Vossa Excelência tenba prestado
essa gmve infOl'DlllÇio à ~ista Veja. bá que se tomar público o
nome do Senador com as devidas provas materiais de tal ato para
que este Senador, na qualidade de Presidenlll da Comissão de ~
suntos Ecorl8micos do Senado Federal e ex-Relator do Projeto Sivam. possa encaminhá-los ao Excelentíssimo Senhor P:r:esidente
do Seuado Fed<nl. objetivando a tomada de todas as providêocias
legais que o fato requer.
. Sala das Sessões, 13 de março de !99S.- Senador Gilberto
Miranda Batista.

(À Comissão Diretora)
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REQUERIMENTO N• 313, DE 19!15

REQUERIMENTO N• 315, DE 1!1!15

Requeiro.. nos termos dos arts. 50. § 2", da Constituição Fed~. 215 e 216 do_Regimento lntcmo do Senado Federal e, especial~nte, na coodtçãO de ex-Relalar' do Projeto Sivam e, boje,
Prcstdenle da Comissão de Assuntos Económicos, seja solicitada
ao Excelentíssimo. Senhor Ministro de Estado da Fazenda as se..

Requeiro, nos tennos dos arts. 50, § 2". da Coostimiçio Fe~ 215 e 216 do Regimedo 1ntemo do 5enado Federal e, especial~, na condiç5o de ex-Relator do Projeto Sivam e. hoje.
Ptesidem:e da Comissão de Assunlos &oDômicos se,P.l solicitada
ao Ex.celeotíssimo Senhor Ministro da Educação e 'do Í>e:Sporto; as

gumtes informações:
.
a) A confmnação e os respectivos dOcuraetitos comprobató-rios ou a negativa de ·conhecimento da existência- de iDioo:nações
sobno a !JGlVe afmnaçãp da reportagem assiDada pela jomalista

Eliana Simonetti. às páginas 44'45 da n:vista Veja, edição 1.383.
Ano 2&. n•.ll. de 15 ~ IllliiÇO de 1995. de que ''Segnndo ummimstro próxuno ao prestdeute Femando Henrique, chegoo ao governo a infonnação. ainda não comprovada. de pelo menos um
caso de corrupção. Um senador teria xecebido 7 milhões dC dólares
para ajudar a aprovar. no Coo.gresso. a autorização para o governo
contrair uma dívida de 1.7 bilhão de d6Wes. ·ncc:essária pua que o
p.~desse sair do·papel".
b) Caso afumativo que Vossa Excelência tenba prestado
essa grave informação à IeVista Veja, bá que se tomar público o
nome do Senador com as devidas provas mareriais de tal ato para
que este Senador, na qualidade de Presidente da Comissão de Assunto~· Econômicos do Senado Federal e ex-Relator do Projeto Sivam. possa encaminhá-los ao Excelentíssimo Senhor Presideol:e
do Senado Federal. objetivando a tomada de tOdas as providências
legais que o fato requer.
•
· ·_
Sala das Sessões, 13 de março de 1995.- Senador Gllbcrto
~nmda Batista.

Sivam

seguintes infOIJilaÇÕCS:

para a~dar a a~, no~ a autorimção para o govemo
cootr.ur uma dívida de l,7 bilhão de dólares. JJccessária pam. que o

Sivam pudesse sair do papel".
b) Ciso afinnalivo que Vossa ExcelêDcia tenha pn:stado
essa gmye ~ormaçio à :reviSla Veja. há que se tomar públicQ o
nome do Senador c:om :IS devidas provas materiais de tal ato para
que este Senador. na qualidade de P=idente da Comissão de N;SUD.LOS Económicos do SeDado Fedeml e ex-Relator do Projeto Si~
vam, p:ma eoc:aminhá.-los. ao Excelentissimo SeobOr ~e
do Senado Fedem!, objetivando. tomada de todas asprovid&lcii.s
.legais que o fato teqUa.
·
Sala das Sessões, 13 de março de 1995.- Senador Gilberto
Minada Batista.
·
(À Cbmissiio Diretcra)

(À Cbmissiio Direlora)

.

.

REQUERIMENTO N• 316, DE 1!1!15

REQUERIMENTO N" 314, DE 1995
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § zo.. da Constituição Federal. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal c espe.
cial~te. na cood~çã_? de ex-Relator do Projeto Sivam e: boje,
Pre?lcferue da Conussao de Assuntos Ecooômicos, seja solicitada
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Exétcito as seguintes infonnações:
__ _
a) 1\. confmnação e os respectivos documentos comprobatórios ou a negativa. de couhecimen.ro da existência de infOIJilaÇÕCS
sobre a grave afmna.ção da reportagem assinada pela jomalísta

Elimla Sirnoneu.i. às páginas 44'45 da revista Veja. edição 1.383.
Ano 28. D 0 11. de 15 de março de 1995. de que "Segundo ummirlls:uo Pf?ximo ao ~idente _Fcmando Henrique, chegoo ao gov.erno a mformação, aiDda nao comprovada. de pelo menos um
caso de conupção. Um senador teria recebido 7 milhões de dólares
para ajudar a aprovar. no Congresso. a autorização para o govemo
contrair uma dívida de 1.7 bilhão de dólares, necessária para que o
Sivam pudesse sair do papel".
b) Caso afirmativo quC Vossa. ExcelêDcia tcoba preslado

essa grave informação à

~vista

Veja. há que se

tomar público

o

nome do Senador com as devidas provas materiais de tal ato para
que este Senador. na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e ex-Relator do Projeto Sivaro. possa enc.aminhá-los ao Excelentíssimo Senhor PresideDte
do Senado FederaL objetivando a lOmada de todas as povidêocias
legais que o fato requer.
Sala das Sessões. 13 de março de 1995.- Senador Gilberto

Miranda Batista.

-

(Â Comissão Diurora)

.

"""!"mnação

• · a) A
e os IespCC!ivos d o n - comproàlrónos ou a negauva de conhecimento da exislâocia de iofcxmações
sobn: a !JGlVe afmnação da IOpOrt.agem assinada pela jomali.sta
Eliana Simonetti, às piginas 44'45 da n:visl& Veja. ediçio 1~.
AJJD 2S. n•l!, de 15 de nw;o_de 1995, de que ''Segnndo um mi-·
lllSUO p:ó<imo ao prosiçicnlt Femando Henrique. chegou ao go.
vemo a informação, ainda nio.comp:ov. de peio'Iix:nos um
caso de conupçio. Um senado< leria recebido 7 milhões de d6W.s

-

Requeiro, nos ~ dos arts. SO, § zo, da Coostituição Federal. 215 e 216 do Regimemo Intemo do Senado Federal e. espec~ote, na çoo~ção de ex-Relator

do Projeto Sivam e, hoje,

Presidente da Comissão de Assuntos Ecoollmicos, seja·solk:itado
ao Excelentí~imo Senhor Ministro da Cultura as seguintes iD:foc- '
mações:

. -- ã) A c~u:m.ação e os respectivos _documentos comproàlt6·nos ou a negauva de coohecimcnto da existência de infa;mações
sobno a gmve afmnação da reportagem assinada pela jOmalista
Eliana Simonetti, às páginas 44'45 da n:vista Veja, edição 13&3
AJJD 2S. n• 11, de 15 de IllliiÇO de 1995, de que ''Segundo um mi:
nistro próximo ao presidente Femando Henrique, chegou ao governo a informação, ainda não roitq:rovada. de pelo mcaos um
caso de amupçio. Um senador teria recebido 7 milhões de d6lan:s
para ajudar a aprovar, oo Coo.gresso, a atitorimção para o governo
contrair uma dívida de 1,7 bilhão de dólares. necessária pa13 que o
Sivam pudesse sair do papel".
b) Caso afumativo que Vossa Excelência ..tenha prestado
essa grave informação à revista Veja. há que se tomar público o
nome do Se-Dador com as devidas provas materiais de tal ato para
que este Senador, na qualidade de Presidente da Comisslo de Assuntos Ecooômicos do Senado Fedelal e ex-Relator do Projeto Sivam. possa encaminhá-los ao Excelentíssimo Seuhor PresideDle
do Senado FederaL objetivando a tomada de to:las as providências
legais que o fato requer.

Sala daS Sessões, 13 de março de 1995.- Senador Gllbcrto
Miranda Batista.
(À Comissão Direlora)
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REQUERIMENTO N~ 317, DE 1!195 _
Requeiro, DOS ......,. dos arts. 50, § :ZO, da Ca!stituiçio Fedenl, 215 c 216 do R~o Intemo do ScJuodo Fcclmlle, especialma>te, ,na c:oadiçio de ex-Relator do Projdó Siv1m e, hoje,
!'lesideDe da Comissio de Asslmlos Eocol&nicos. seja oolici!ada
ao Ex<zlelll!ssimo Seubcr MinisW de Estado daa O>m••icações

(À Comis:iio Dir<hm%)

as seguimos informações:
a) A oonfrnnaçJo c os respcctjvos dooUDC"Íos c:omprobat6Iics ou • D>piÍVII de coohecimmto da c:xist&lcia de infamações
so1xe a grave afinnaçio da reponasem assinada pela jomllisla
E1iana Simcaelli, is ptginas 44'4S da,.... V<Ja, cdiçio 1.383,
ADO 28, n• 11, de IS de março de 1995, de CJJ• ''Scslmdo um miDislro pról<imo ao ~ Femmdo Hemique, chegou 10 J!Ovemo a illfoaoaçio, ainda nlo COIIIJX1'I'Oda. de pelo meuos um
c:uo de COirllPÇio. Um seuado< tcrla recebido 7 milhões de dólares
pua ajudar a aprovar. DO Caagresso. a aut:orizaç:io ~ o~gpvertJD
ca>lrairuma divida de 1,7 bilhio de dólares. necessma para- o
Sivun pudesse sUrdo pçcl".
b) Caso afinnalivo CJIO Vossa Exa:l&x:ia tenha prestado
essa grave illfoaoaçio à ~evisla Veja. hi CJI• se tomar po!bli<:o o
nome. do Senador com as devidas proyas. materiais de tal ato para
que este Seaadot. na <p"ljdade de PreSidente da Comissio de Ar,.
suntDs Jlcoullmicos do ScJuodo Fcdaalc ex-Rclolor do P:Q}dó Si·
vam.· possa eacamiDhá-los ao Exceleotfssimo SeDbcx' Presidemc
do Senado Fedeal. objelivando. tomada de~ .. providências
lcglis- o falo toqU«.
Sala daa Sossões. 13 de março de 1995.- Scnldor Gilberto

lllhuda Badsla.
(À

eo;mssiio Diretonz)
·

REQUERIMENTO_N" 318, DE 1!195
Requeiro, 1106 lenDosdos alls. SO, § :ZO, da Ca!stituiçio Fedenl, 21S e 216 do Regimmo ln!emo do ScJuodo Fcdaale, especialmente. na cmdição de ex-Relator do Projdo Sivam e, boje,
di Comissão deAssuniD< Jlcoullmicos, s e j a ao Ex.cdcn•fsshn6 Seohor MiDisuo de Estado da CiêDcia e Tcasologia as seguimos inf"""ações
,
•) A conflnn•çio e os respcctjvos docnmeuros. .WÜJptt:Jt:at6tios ou a negativa de ccdvrimento da exisl&cia de infomJaÇÕeS
so1xe a grave •fimaçio da tqlOIIagem assinada pela jomllisla
E1iana Simcaclli. is piginas 44'4S da,.... V<Ja, cdiçio 1.383,
ADO 28, n•u, de IS de março de 1995, de CJ!e ''Scslmdo um miDislro ~ 10 ~ Femmdo Hemique, chegou ao J!Ovemo a illfom>ação. ainda niQ comproYada, de pelo """"" um
coso de c:onupçio. Um SCDlldo<tcrla recebido 7 milhões de dó!a=
para ajudar a apuvar, uo Coogr=o. allll«i2açio para o pemo
mna divida de 1,7 bilhão de d6la!os, necessma para que o
Sivam p1desse sair do papel''.
b) Caso afinnalivo "'" Vossa Excelê@ leJiba prestado
essa grave illfoaoaçio à reviSia Veja, há CJ!e "' tomar polbli<:o o
uome do Scnldorcom as devida& provas maleriais de 1&1 alo para
que este Senador', na !J'fllidade de PJesideatc da Comissão de Assun!Ds Eocol&nicos do Senado Fcdaale ex-Rela<a: do Projdo s~
vam. possa cooaminh'-los ao Exoelelltíssimo ~ Presidente
do Senado Fedenl. objolivando a tomada de todas as )lrOVidências
legais que o fato mquer.

Miran:aBa~!.~· 13 de maiÇO de 1995.- Senad<Jr Gilberto

REQUERIMENTO N" 31'1, DE D!l5
RCCJ1Ciro,nos ......,. dos arts. SO, § :ZO;da C<mtiluiçio Fedenl, 21S e 216 do ~Intemo do Senodo Fcdaale, especialma>te, na c:oadiçio de ex-Relator do Projdo Sivam e, hoje,
Ptosidette da ('mnisslo de Assuntos Eocol&nicos. seja aolicilada
ao Eacelenlissimo Seahcr Minisll'O de Eslado da Ag!icullma. do
Aboslocimenlo e da Rofcllma Asmõaas oe!JÜDI"S illfOIIIIaÇÕel:
a) A oorúnm•çl0 e os respcctjvoa documen""' c:omprobat6rios ou a oegaliva de. OY'bccimrnto da existlocia de :iDfa:mações
so1xe a gravo •fimaçio da top011agem assinada pela jomllisla
E1iana Simcaclli, is ptginas 44'4S da reviS1a V<Ja, cdiçio 1.383,
ADO 28, n"ll, de IS de março de 1!195. de CJ1C ''Scslmdo um minisll'O ~ ao pl'CSicleule Femmdo Hemique, chegou ao 80vemo a infotmaçio. ainda Dio COJJllllOV&Cla, de pelo ......,. um
·coso de <XlllUpÇio. Um .....OO.tcrla recebido 7 milhões de dóW.S
pua ajudar & apovar. DO eoogn,sso. a antcrjnçJo pua O paDO
ca>lrair uma divida de 1.7 bilhio de d6lares, DOCCss'ria para CJ!e o
Sivun pudeste sair do papel".
b) Caso afinnalivo CJIC Vossa Eacclênci• tenha prestado
essa grave iii!Umlaçio à ,.... V<Ja, hi CJIO oe tomar polbli<:o o
.oomc do SeDador com as devidas pnvas materiais de tal ato pca
que es1o Senldor. na <p'•lidade de Presidmte da~ de"AsEocol&nicos do Senodo Fcdaale ex-Relalcc do Projdo Sivam.- possa enctminM los ao Ey.....Jmdpjmo SeDhc:a' ~c
do Selll4<> Fedeal. objelivaudo • de Iodas .. pvvici&Jcill>
legais que o fato ft!QUCI'.
-~ Sala daa S=ões,l3 de março de !!195.-&llado< Gilberto
Mil'llllda Badsla.
(À Comi.uão Diretora)

REQUERIIIIENTO N" 320, DE 1!195

nos......,.

R~,
dos ails. S0. § :ZO, da Ca!stituiçio Fedenl, 21S c 216 do ~o Intemodo SenodoFcdaale, especialma>te, na c:oadiçio de ex·Relalor do Projdo Siv1m e, hoje,
da Comisoio de Assuntos Eocol&nicos, seja.oolicilada
ao ErceJ.onrissimo Seziior. MiDistro de Estado da Aercúutic& as
seguinles inf()I1!!&ÇÕOS'
a) A oorúamaçio e os IOSpOCiivos documeniDS compo:obat6rios oo a Degativa de c:aolw:imr:nto da cxisti.ocia de informações
soble a gpve afinnaçio da tqlOIIagem assinada pela jomllisla
E1iana Simcaclli. is ptginas 4414S da reviS1a V<Ja, cdiçio !.383,
ADO 28, n•u. de IS
de 1!195, de CJ!e ''ScslmdoummiDislro poó<iroo ao paideule Femmdo llenriCJ!e, chegou 10 J!Ovemo a illfoaoaçio, ainda llio comproYada, de pelo JI!CilOO um
caao de c:onupçio. Um scuadcrtcrlarecebido 7 milhões de dólares
pau. ajldar a apovar. no Ccagres:so. a autcriDçio pua o sovemo
c<llll>iruma divida de 1,7 bilhiode dólares,..,....'ri• paraCJJ•o

de_..,

Sivam pudesse sair do plpel''.
b) Caso afimWivo que Vossa Exc:eJ.lrri1 lcDba pratado
e$$0 gmve illfoaoaçio à reviSia Veja. hi "'" se tomar polbli<:o o
nome do Senador c:om as devidas provas materiais de talltO pma
CJ!e este Scnldor, na CJI&)jdadc de Presideule da Comissio de lu.....,. Eocol&nicos d o - Fcdaale ex-Rela«r do Projdo s~
vam,. possa ennmjnb'-Ios ao Excelentíssimo Seuhor PiesideDte
do Senado Fedenl. objelivaudo a tomada de Iodas as providências
legais que o fato requer.
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SaladasSessôes.l3 de DJaiÇO de 1995.-SenadorGilberto
Miranda Batista.
(À Comissr.io Diretora)

REQUERJMENTO N" 323, DE 1995

Requeiro, DOS lermos dos """· SO. § 2". da Coostiluiçio Feder.U, 215 c 216 do RegimcD<olntcmodoScnadoFodcrnlc. espi>-

cialmente. na coodiçlo de ex-Relator do Pxojdo Sivam c, hoje,
Presidcmc da Comissão de Assuntos Ec:ooômicos, seja SQ!icitada

ao Excelentíssimo Scnh« MiDistto de Estado da. Administraçio
Fodcrnlc Rcfcmna do Estado as scguú>les infoanaçilcs:
a) A confmnaçioc os l<SpCdivos documentos c:otilprobotbrios ou a negativa de coohecinlcnto da existêocia de iufaml8ções
soble à pvc · afumaçio da tep011agem ossinada pela joma1ista
Eli.ma Simoaetti, As páginas 44/45 da revista Vejo, cdiçilo 1.383,
Ano 28. D0 11. de 15 de maiÇO de 1995. de que ''Scgmdo um mlmstro pe6aimo ao pm;idente Fcawulo Henrique. cllcgou 10 sovemo a informaçio. ainda Dio comprovada;·de pelo menos um
caso de oonupçio. Um scnadorttria =bido 7 milhões de d611Ies
para ajudar a aprovar, DO Coagrcsso. a autori2'Jlçlo pua O SOVemo
coottair uma dívida de 1,7 bilhio de d6Wes, neoessária pua que o
·

-

b) Caso afll:DWivo que Vossa Exoel&x:ia rcnba P=tado
essa grave informaçio à tevista Veja. há que se tomar público o
nome do Senâdor: com as devidas provas mateôai$ de tal ato para
que este Senador, na qualidade de Presidente da Comissio de Assuntos Ec:ooômicos do Senado Fedem! c ex-Rclakr do Pxojdo Si-

vam, possa encaminhá-los ao Excelentissimo Senhor'

Saladas Sessôes,l3 de março de 1995.-SenadorGilberto
Miranda Batista.
(À Comissiic DirettJra)

REQUERlMENTO N" 321, DE 1995

Sivampudessesairdopa.pel''.

Março de 1995

~deDI.e

do Senado Fedem!, objctivando a tomada de todas as JrOVidl!ncias
legais que o fato requer.
,

-- siilii'<!assesSõcS; !3 ile-umço dctm:=senaaorGillierii>

Miranda Batista.
(À Ccmi.Jsão Diretora)

REQUERIMENTO N• 322, DE 1995

dos

'Requeiro, DOS t=Ílos
orl$. S0. § 2". da Coostiluiçio Feder.U, 215 c 216 do RcgimcD<o Intcmo do ScnadoFodcrnlc. cspc>-

,Requeiro, DOS' t.ermcs dos arts. SO. § 2°, da Constituição Fedetal, 215 c 216 do Ro;gimemo Intcmo do Senado Fcdcralc. espc·
cialmente, na ccndição de ex-Relator do Projeto Sivam e, hoje,
Pa:sidenl.e da ComissOO de Assuntos Econômicos, seja solicitada
ao Ea«lcll!lssimo Senhcr Ministro do Estado-Maicr das Fcxças
Aml3das as seguintes informações:
.a) A confumação e os respectivos docUmentos comproba16rios ou a oegãtiva de coohccimcnto da ex.istencia de informações
oobrc a pvc afumaçio da repo!Ugem assinada pela jomalista
Eli.ma Simoaetti, h páginas 44/45 da tovista Veja. cdiçio 1.333,
Ano 28. n• 11, de IS de março de 1995, de que ''Segundo um mimstro pe6aimo ao pm;idcete Fcawulo Heariquc. chegou ao go-

vemo a infonnaçio. ainda niO comprovada, de pelo menos um
caso de conupçio. Um senador teria mcebido 7 milhões de d6I~s
pua ajadar a. aprovar, DO Congresso. a a.utori:r.ação para o governo
coattair umlL dívida de 1.7 bilbiO de d61ues, necessária- pam que o
Sivam pudeasc sair do papel".
b) Caso afmnativo cp:1e Vossa Excelência teti:la prestado
essa grave informaçio à revista Veja. há que se tomar público o
nome do Senador com as devidas provas materiais de tal ato paxa
que este Seudor. na qualidade de Presidente da Comissão de. Assuntos Ec'cmômicos do Senado Federal e ex-Relator do Projeto Sivmn. possa encaminhA-los ao Excelentíssimo Set!hor Presidente
do Senado Feder.U. obje:tiva.Ddo a tomada de todas as JXOVidências
legais que o fato requer.
--- -SiladaSSCSSõeS;l3 &março de199S:"'SenailórGi11>erl0
Miranda Batista.

(À CcmissiWDiretora)

REQUERlMENTO N• 324, DE 1995
Requeiro, nos lermos dos 311S. 50. § 2". da Coostiluiçio Feder.U, 215 c 216 do Ro;gim..,olntemo do Senado Federal c. cspc>-

cialmente,. na condição de ex·Relator cto·Projeto Sivam e. boje.
~c da ~ de Assuntos Econômicos. seja solicítada
ao Exe<lenlíssimó Senbor Ministro Exlr.loldmário dos Eapco:tes as ao Excclcnlissimo Sel!bor Ministro-O>cfc da Casa Civil da Prosidóncia da Rcpáblica as scguimes infonnaçõcs: seguintes infOIIDações:"
a) A conf"mnaçio e os tapeetivos doc:umeDtos comprobl.tóa) A coofmnação e os respectivos documelltos comprobatórios ou a negativa de coaheci!I:IMlto da cxistêocia de informações rios ou a aegativa de coohecimcnto da existência de infonnações
soble a pve af'mnaçiÕ da tep011agem assm.da pela joma1ista solxe a pvc afumaçio da ropo<tagem assinada pela jornalista
Eliacio Simoaelti, As páginas 44/45 da revista Vejo, cdiçlo 1.383, Eli.ma Simoaelti, As páginas 44/45 da revista Veja, ediçio 1.383,
Ano 28. D0 li, de 15 de maiÇO de 1995. de que ''Segmdo ummi- Ano 28. n• 11, de IS de DJaiÇO dc.l995. de <pe ''Segundo um mimstro ~ ao p..sidente Fcawulo HcDriquc. cllcgou ao go- nistro próximo ão presidente Fernando Heorique. chegou ao govemo a iofoanação, ainda nio ~ada.. de pelo menos um vemo a infOillli.Çio, ainda não comprovada, de pelo menos um
caso de caiupção. Um senador teria r=bido 7 milhões de d611Ies caso de conupç:ão. Um senador teria recebido 7 milhões de dólares
pam ajudar a aprovar. no Congresso. a autorizaçio para o governo para ajldar a aprovar. no Coo~. a autorização para o governo
cootr.lir uma dlvida de 1.7 bilhão de d6la=, Dcc=ária pua que o cootrair uma dívida de 1,7 bilbão de dólares. necessária pua que o
Sivam pudeasc sair do papel".
•
Sivam f.udcsse sair do papel".
b) Caso afumativo que Vossa Excel&cia tellba prestado
b) Caso afumativo que Vossa Excelência tenha ptestado
essa pvc informaçlo l m-ista Vejo, hi que so tomar pt!blioo o essa grave infonnaçio à revista V~ja. há que se tomar público o
nome do Senador com as devidas provas materiais de tal ato pua nome do Senador com as devidas provas materiais de tal alo para
que este Senador, na qualidade de Plosidenti da Comissio de .M- que este Senador, :oa qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos i!<:oDOmicos do Senado Fcdcmlo ox-Rolakr do Projoco Si- SUDtos Ecoollmicos do Senado Federal c ex-Rclakr do Pxojdo Sivam. pos• f'!DO'mjnb'-los 10 BxcckiZltf.llimo Senhor Presideutc vam. possa c:ncaminbi-Ios ao Excelentfssimo Senhor Piesidente
do Senado Fcdeml, (!bjctivando a tomada de todas aa provid&lcias do Senado Federal, objetivaDdo a tomada de todas as providências
legais que o fato requer.
legais que o fato requer.
cialmente... coodiç1o de <x-Relator do Pxojdo sivam ·•· boje,

PresidentC da Comissão de A5SUDtos Econômicos, seja solicitada
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SaladasS<ssões,l3 de DlliiÇOdo 1995.-SCDAdorGllbct1u
Miranda Batista.
(À ComisSJiio Diretortl)
REQUERIMENTO N" 32S,DE 1995
Requeiro, DOS !amos dos orts. 50, § 2", da Cooslituiçio f'c..
dcnl, 215 o 216 oo RogUnonlo lDiomo oo SeDado Fcdclal o, ospocialmeulc, oa coodiçio do ex-Rolai« oo Projeto Sivam o, hoje,
l'!osidoDle da Comissão do _Assuntos EcoD&nicos, seja solicitada
ao Excolent!ssimo Soohcr Ministro de Estado dos TlaiiSpO<IOS u
sqpüD!os iufmn•çõor
a) A confmnaçio c os respectivos documentos cotÜps:obat6rios ou a DCgativa de COIIb.ecimento da exist&cia de iDfoanações
sele a pve ·•6anoçio da ropod&sem assimda pela jcmolisla
EliiDa Simaoolli, is pipo.s 44'45 da POVista Veja, cdiçio 1.383,
ADo 28, n" 11. de IS de nwço do 1995, de 'fl• "Segundo um minisll:t> JXÓIÚIIlO 10 pmsidentc Femando Hemiquo, clleSOJ 10 g<>
"""" a iufoanaçio, ainda nJo comp<OYll<la.<lo pelo """""' um
caso de CXlll1lpÇio. Um .....doe teria roc:ebido 7 millões do d6W..
pora ajldar a aprovar, 110 Olng!esso. a autorizoçio pora o so.,vcmo
c:oolnir uma divida de 1,7 bühio do d6!uos, _...,.m, pora 'fl• o
Sivam p.Idcsse sairdopo.pcl''.
•
b) Caso afmllllivo que Vossa Excel&x:ia tema Pft'$tado
=a pve infonuação 1POVista Veja, ht <flO se tomar públi<:o o
nome do Senador com as devidas provas materiais de la! ato paa
que este Senadoc, na quaüdade de Prosidonle.da Comi•sio do A>·
""""" Ecoaômicos do Senado Fedenlo ox-Relal<r do Projeto S~
vam, possa encamiohá-!os 00 ExcolenJíssimo SoohO< P=ide,..
do~ Fcdcm1. objetivando a tomada. de lOdasas povid&cias
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Sala das Sessões,l3 do DlliiÇO de 1995.- Senador Gilberto

Miranda Balista.
(À Comisaic Diretom)
O SR. PRESIDENTE (1effersou Pem;) - Os requerimentos lidos omio despacUdos 1 Mesa pua docisio, nos .lemlOS oo
inciso moo art. 216 do Regitueoto ln!Omo.
Sobre a mesa. oficies que sedo lidos pelo Sr. 1° Secretário
em oxerócio, Seaador Gübetlo M'mmda.
Slo lidos os segu:intcs
Of. n'041195 BP-PUPSCIPSD
Seohor~c.

- . . 9 de """'"' de 1995.

Teaho a boma de iDdicar a Vossa Exceléncia. o Deputado
LUIZ BUAIZ, oomo lilular, em subslituíçio ao Deputado VAL·
DEMA.R COSTA NETO, pora inlegrar a Comissio ,.ferente il
Medida Provisória 927/95 C'Dá noval<claçio a dispositivO< da Lei
n"8.742,do 7 do dezembro de 1993,que dispõe"""". orpni;uçio da Assisl&c:ia Social. e di oooas providêucias"),
Na oportuDidade. Mero a Vossa Exccl&lcia meus pttcstos
do elevacb 8JnÇO e distinta c:oosidomçio.- Depurado Valdemar
CoitaNdo, Ucler oo Bloco I'UPSCIPSD.
Oficio n°366-L-Bl.Parlf95

Bmsília. 9 de DlliiÇOde 1995.
Seoh« PresideDl~
Commioo a V, Ex' que o Deputado ABELARDO LUPION
_ PFLJPR, deixa do r.z.r porte. da condiçio de Membro Titular,
da Comissio Mista closlinada a emilir J:l'l'"= il Medida Provisória
n° 929,_de 1° de março de 1995 que ''Altera. o art. 4° da Lei n°
leg&IS~O:s:· 13 do.
de
SCDAdorGIJberto 8.427, dÓ 27 do maio de 1992,·que dispõe som a c:oncessão de
•
nwço 1995·. sabvcaçlo ecclllolmica nas oponçi5es do aódilo IUI31".
Miranda Batista.
.
iDdK:o pora a ,.ferida vasa o Depurado Osvaloo
(À C<1mis.ão Dii-e~oru)

REQUERIMENTO N'326,DE 1995
Requeiro.'!"" !amos dos-- 50. § 2", da Cooslituiçio f'c..
dcnl, 215 e 216 oo Regimezto lnfAmlo oo SeDado Fcdclal o, ospocialmeulc, na ~ de ex-Rolai« oo Projeto Sivam e, hoje,
Prosidode da Comissão de Assuntos Ec:oaamicos, seja solicitada
ao Excolent!ssimo Seohór Ministro de Estacb oo Tmbol!o as ,._
gnintos inform•çiles:
a) A conrrnn•çio e os respectivos documentos~
rios ou a Degativa de coabe:cima1.to da rxi.Pioci• de infcxmaçlSeS
solxe. a gm.ve •finnçin da ~ üsmida pela jc.UWista
EliiDa Simaoolli, is páginas 44'45 da POVista Veja, ediçio 1.383,
ASJD 28, n• 11, de IS de nwço de 1995, de <f10 ''Sesm>do um minislro pt6ximo ao pmsidentc Femando Hemiquo, cllep 10 g<>
vemo a infoanaçio, ainda nJo comprovada, de pelo III<IIOS um
caso de coaupção. Um senado< leria t=bido 7 milbões de d6W..
pra aj.J.dar a aprovar. no Coogiesso.. a ll.lkJrizaçlo pei:a Osovemo
caltrlir uma dívida de 1.7 bilhão de dólazes. ncccmúia para <plC o
Sivam p1dessc sair do papel".
~
b) Caso afumativo que Vossa Exc%Iência tema Jlft'$tado
=a pve infccmaçio 4 "'vista V~a, hi <flO se tomar públi<:o o
nome oo SetlAdor com as devidas provas materiais de tal 110 pora
que- St'llldor, na <f1&6dado do l'!:osidcol<i da Camisão de M.....,. ~ oo SeDado FedcD!e Olt-Reiatoroo Projeto s~
vam, pooa encamiohi-loo 10 Exeeleullllimo SoohO< l'1lolideDie
oo Senado Fcderu, objelivando a IDmada de todas as provicl&>cías
legais que o fato requer.

Ou-

Biok:lli- PI'B/RS.
Na oporbmidade, rmovo a Vossa Excelência os proteslos
oo """ elevacb - - - Deputado lnoeêocio 06veira. Lider oo

Bloco Parlamentar,
OF. 218/95-GrPFL

BiliSilia.9denwçodel995.

SeohcrProsidodo,
A"""'ewwo a pedido oo Senador IOÃO ROCHA, solicito o
... dosDgamento da·Comíssio do Serviços de lnfra-Estm1U13, do:ripndo..o, como membso titular, da Comissão do Educação, na
vasa eo<is1afe 00 PfL.

--

Ateucios.._,e, SCDAdorHugo Napoleio,UclerdoPFL

OF: GlPMl>B 09519S

- . . 13 do"""'"' de 1995.

Dirijo-me a Vossa Excdência pam solicitar a substituição
do SetlAdor PEDRO SIMON, na Comissio closlinada a ap<ciar e
darpam:eril Medida Provisória n"911, ficando a indicação dosta
Liderança na fotma aboixo descrita:
Tlbllar-SenadoriOSÉR>GAÇA
Suplen.. - PEDRO SIMIN
Apoovcilo a opc<tW!idade pora renovar a Vossa Exc%1ência
proiOSIOS do

alta esliroa e comi.deraçio.- Senador GERSON CA-

MATA, V~C&-LiderooPMl>B.
OF.GlPMl>B9619S
1lru!lia, 13 d e - de 1995
SeahcrProsidodo,
Dirijo-mo a Vossa Exce1&lcia. pora solicilar a subslituíçio
oo seiwkr Gilberto Mlrauda. na Comissão destinada a ap«ciar e

~
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dar pa= l Medida Provisória n• 932, ficando a iDdicaçio desta
Lidcnnça na fOIDla abaixo descrita:
Tnular-Seuado<NEYSUASSUNA
Aproveito a oportunidade paa rmovar a Vossa Excelência
protestos de alta estima • COD$ideraçãn - Senado< G<:noa Camata, V=-LiderdoPMDB.
Of. Lid. PP n°392/9S

Bmsrua, 6 de IIW'ÇO de 1995
Seohe< Pn:siden!e,
Tenho a gma satisfoçio de dirigir-me a Vossa ~êucia
pam indicar, em subotiluiçio aos ji indicados, cano rcpmeDanleS
do Partido ~ta .;.mo 1 Comissio Mista destiDada a prof<>rir~ sobm a Medida Provisória a seguir ~laciocada. os seguintes Deputados:
I Medida Proviséria n• 908/!15
T"JIDW: Deputado MARCOS MBDRAOO
Suplente: Deputado COSTA FERREIRA

. Silvo-me do ensejo pua reaovar a Vossa Excelência protestos de coasideDçio • ---Deputado Oddmo Leio, Lider do
Partido~-PP-

Brasilia, 7 de lDatço de 1995.
Oficio rt' 2341!15

ap:.ciar a Medida Provis6ria n• 9!8, de 24 de fevereiro de 1995
(reedição da MP n° 865/95), que "institui a Taxa de Juros de Longo Prazo- TJI.P. dispõe sobre a -n:muuetaÇio dos reansos do
Fundo de Participoçio PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Tmba!hador, do Fundo da Marinha M=au<e, e dó oubas providências". Em substituição ao Deputado Jair Bolsonaro como titular. ·
Atenciosamente, - Deputado Fnmc:isco Donaelles, L!der
doPPR.

BruDia, 7 de março de 1995.
Senhor Pn:siden!e
Tenho a boma de indicar a Vossa Exce!êucia pelo l'aJtido
Progressita Reformado<- PPR. os Deputados JOÃO PlZZOLATTI c WCIANO CASTRO e titular e supleale, a Comissão Especial Mista destinada a aprociar a Medida Provisória n• 919. de 24
de fevereiro 1995 (=<lição da MP n• 866195), que "dispõe""""' o
mlmero de cugos de Natu=a Expecial. de cargos do Grupo-~
çio e A sseSSOdmenro Superioies e de FUnções GmtifJCadas exjs..
tentes nos ÓIJ!iOS da Administração Fedem! direta, autálquica e
fundacioual e dó ouiias providências. "Em substituição aos Deputados RICARDO 1ZAR E PAULO BAUER.
Atenciosamente, Depurado Francisco Domelles, Uder do

PPR.

Senhor Presidellte,

Tenho a homa de iDcJicar a Vossa Exéelêocia pelo Partido Oficiq n° 238/95
Proglossisr&RefO<IIIador- PPR,oo Deputados PAULO BAUER e
BruDia, 7 de março de 1995,
WELSON GASPARJNI pant intesmrem- respectivuneJll como
Senhor Pn:sú:lente.
titular e suplente, a Conrlssio Especial Mista destinada a ;qxeciar a
Medida Proviséria n• 916 de 24 de fevereiro de 1995 (toedição da
Tenho a honm de indicar a Vossa Excelência pelo l'aJtido
MP n• 8631!15), que ''Dispõe-- a Nota do Tesouro Nacional- . Pmgressista Refonnado!-- PPR, o_Depurado WCIANO CASTRO
NIN e sua uti1izaçio pam aquisiçio de bens e c!ireiros alienodos e a Depurada MARIA VALADAO parn integmn:m, respectivano âmbito do Prognuna Nacional de Desestalizaçio- PND insli- mezite como ti"'lar e suplente, a Comissão Especial Mista dcstim"'fdo pela Lei n• 8.031 de 12 de abril de 1990 """-"'~ as da a aprociar a Medida Pmvis6ria n• 920. de 24 de fevereiro de
DOmJaS
daLein•8.!'n de !•de março 1995 (toediçioda MP rt'867/95).que "aiaaGmtií=çiodeDede 1991 e da Lein• 8.249 do 24deouD!hode 199! q>eal-o sempeoihoo Produtividade- GDPdasatividadesde fmanças. conart. 3~
Lei n• 8.249/91 ;,_ Em substituição ao ~ Simão ttcle._ ~-- e planejameniO, e dpa oubas providências''. Em
5essini como u..lar.
subotiluJÇaO ao Deputado RICARDO IZAR como lltlllar,
Atencios,.OO,o, Deputado Fraac:loco Donaelles, Lider do
Atenciosamente, - Depurado Francisco Dorncllco, L!der

-.nml6rla..........

da

~

do~

~

Oficio no'235J9S

OfiCIO n° 239/95

Bmsrua, 7 de IIW'ÇO de 1995
Senhe< Presidome,
Tenho a bom-a de indicar a Voosa Exoo!Encl! pelo l'aJtido
l'rogJ=iSia Reformador:- PPR. os Deputados SIMAO SESSIM e
JOSE CARLOS LACERDA pam ittegia1=. respectivameme
como titular e supleme; a Conrlssio Especial Mista destiDada a
;qxeciar a Medida Provisória n• 917, de 24 de fevereiro de 1995
(toedição da MP n• 864195), cpe "autorizo a utilização do produiO
da alienaçio do aavio "DoceVale" DO saneameuo ~ da
Companhia de Navegoçio Lloyd Bnsileiro- LLOYDBRAS". Em
snbotiluiçio ao Deputado AmaJ:al Netto como suplente.
Atenciosamente, - Deputado Francisco Dorncllco, Uder

Senh()[' PrcsidcDI.e,
Tenho a bonm de indicar a Vossa Excelência pelo 1'aJtido
!'roglossisr& Reformador- PPR, os Deputados FAUSTO MARTELLO e JAIR BOLSONARO pa111 integm=n respectivameule
como titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a
aJnclar a Medida Provis6ria D0 921, de 24 de fevereiro de 1995
(Reedição da MP .- 870195~ que "eria a Gratificaçio de Desempenho de Alividado de r!SCali7açio. a Gratifteação de Desempenho de Atividade de Proteção ao V&>. e dó outns provi<lências".
Em substituição ao Deputado ADYLSON MOITA como titular.
Alenciosam.eme.· Deputado Francisco Domdles. Uder do

do~

~

&.silia. 7 de março de 1995 ~

PPR.
Oficio n° 242195

BmsOia, 7 de março de 1995

Bmsllia, 7demarçode 1995.
Senhor Presidette,
Tenho • honm de indicar a Voosa Excelência pelo l'aJtido
Pmgressista Refonnado!-- PPR,os Deputados PAULO BAUER e
ARNALDO FARIA DE SÁ pam
respectivanlonle
como titular e supleDle, a Comissão .Espec:ial Mista destinada a

inte-

Senhor Pn:sidenLe.

Teoho a honra de indicar a Vossa Ex.celêucia pelo Partido
Proglessira Refomwlo - PPR, os Deputados ROBERTO CAMPOS e SIMÃO SESSIM para integrarem.- rcspeciivamente como
titular c suplente. a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a

~
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Medida Provisória n• 924, de 24 de fevezeiro de 1995 (Reedição
da MP n° 873/95), que 'rmstitui a ''Retribuição Variável da Comis-

são de Valores Mobiliários- RVCVM" e a "Rettibuiçio Variável
da Snperintendência de Seguros Privados - RVSUSEP': allibuídos aos =vídotes títu!= de cargos efetivos da CVM e da Snsep,
e dá outtas providências". Em substituição aos Deputados FRANCISCO DORNELLES e Roberto Ounpos.
Alenciosamente, Deputado Froucisco Do....Ues, L!der do

PPR

Oficio D0 243/95

Brasília. 7 de março de 1995
Sel:!bor.Presideote.

__

Tenho a honra de indicar a Vossa ExceJéncia pelo Partido
Ptogressíta ~efcmnador ~ PPR. os Deputados LUCIANO CASTRO e JOAO ~OLATil para inlegrm:m. I<SpCCiivllmente
como titular e suplente. a Comissão ~ Mista de$tinada a
apt<ciar a Medida Provisória n• 925. de t• de março de 1995 (.,..
dlçio da MP n• 878195). que "dispõe ~ quadros de aqgos do
Grupo-Direção e Assessornmento Superior- DAS da AdvocaciaGemi da União. do Mimstério da Fa=da e dá outras provid&cias... Em substituição ao Deputado Augusto Nardcs como titular.
Alenciosamente. Deputado Fnu~cisco Dorndlcs, L!der do

PPR.
Oficibn"2SI/95.

Br.osí1ia. 7 de março de 1995
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Com esse mgistro. no entanto. o que desejo é fa7..er um comem.á:rio, ainda que breve, trazendo ao coohecimento da Casa algum dadas e elementos que tive oportunidade de conhecer sohre o
problema do livro no BmsiL De fato, por maior que seja o empeDho. JXII' mais p-eparados que sejam os nossos bibliotecários. e por
mais dedicados que sejam aos seus misteles. eles ~o poderão fazer nmito se o País Dio tiver uma política defmida para o livro.
Até CDlio, o que temos assistido, em pimeiro lugar. são políticas
_ timidas, i!Jqtficientes. que deixam muito a desejar. E. cm segundo
lugar. a descootimidade. a falta de persistência na execução dessas políticas. o que rem levado a uma situação de grande dificuldade po.m o povo bnsileiro nessa área de atuaç.ão do Gow:no.
Qumdo falamos
política do livro. nfu> podemos deixar.
eviéientcmente. de abordar três aspectos do problema: a edição dos

em

livros, a situaçio das bibliotecas cm si e a difusão do~ livms
vés da mdc de comercialização. que sãO as livrarias.

atta~

Em telaçio l edição. devemos destacar que o Brasil jâ tem
uma indústtia editorial bastante expressiva. se levarmos em conta
os IIÍrDCtOS absolutos. Os dados de 1992 mosa-am qu~. fMr ar.o. o
Brasil_chegi. a editar 30 mil títulos, num total de 300 milhões de
cxewplues p;x ano. Isso significa que a. DOS$3. -indústria cdit,)ria.l já
6 dez vezes maior que a indústria portuguesa e apena-: 20% menor
que a fmncesa. Isso quando levamoS cm considetação númenls absoi.utos. Quando vamos veriftear os números per capita veremos
que, enquanto na França imprimem-se seis exemplares per <:apita/mo: DO Brasil são impr'essos apenas dois exemplares per capita/ano.

Senhor Presidente,
Teilho a homa de indicar a Vossa EJtcelência pelo Partido
Isso- mostm que se os números absolutos. em relação à in~
Progressista RefOfD13dor - PPR? os Deputados CLEONÂNCIO dú~ ~ ~ .Bmsil. são bastante express!vos, mas perdem
FONSECA e JOAO PIZZONATil para Íll.legrarem. xespectiva- · mutto em unp:xtanc~aquandotomados em rc:laçao à nossa ropulamente como titular e suplente. a Comissão Especial Mista destina- çio:
da a apt<Õiar a Medida Provisória n• 933, de 1° de março de 1995
Pot isso mesmo, por causa dos males da políti,·a d\) ih-ro é
(n:edição da MP n• 88&195), que "esa.belece liODI1AS de coatrole e que ele ainda é pua u6S. brasileiros. principalmente c;c .:~·w:irJcrar
faxação some produios e insumos químicos que possam set desti- mos DlólSSa baixa :rtDda ~ capita. um artigo de luxo.
nados à elaboração da cocaína em suas diversas foonas e de outns
Por quê? Porque temos baixas tiragens. os preços. por isso
substâncias GD.toxpecentes ou que detemrinam depeodência fisic:a
mesmo. São relativamente altos e ainda incidem sobre o livro uma
ou psíquica. c all~ dispositivOs da Lein°7.102, de 20dcjulbo de
1993, que cüspõe sobre seguRDÇa p;ua eslabelecimentos fiiiiiDCCÍ· sé:rie de triburos. Pcx essas razões, há uma grand~ debilidade fmanceita das cditora.s. o ~que ~ encaie<:e o custo do _iivro. e um
ros, estabelece qprmas para constituição e funcionamento das empresas particulares que explor.lm serviços de vigilincia e de esguçameoto da~ de distrilxlição. isto é. das livrarias.
Todos sabemos que o Brasil comparado com outros países.
transpOrte de valores e dA outras providências"- Em substituição A
inclusive no mesmo estágio de desenvolvimenlO que o nosso. tem
Depltada Maria Valadão, como supienle.
Atenciosamente. Deputado Fnmcisco Domclles. Líder ~ um número muito pequeno de livrarias. Nossa rede de C(mlerda!ízação do livro é muito incipiente. deixando. portanto. ba~ante a
PPR.

O SR. PRESIDENTE (Jeffe=n Peres) - SeJio feitas as
substituições solicitadas.
Há oradores illscritos.

Concedo a palavra ao Senador Ltk:io Alc.intara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e
Srs. Senadores. uanscom:u ontem. 12 de março. o dia dedicado
aos bibliorecários. proflSSíooais que lêlli uma excelente f~ de
serviço prestado à nossa comunidade. porque exercem uma atividade de grande valia para a educação, o aprimoramento e os conhecimentos do nosso povo, puticulmnenle. dos jovens e de
quantos aqueles que pm;isam. se valer dos seus SClViços e. evidentemente, das instalações das bibliotecas. onde esses profiSSionais
trabalham dediCadaJI!COlC.

desejar.
É evidente que a inconsistência das políticas gnvernameotais em rdaçio ao livro e a iDstabilidade dos programas. q!.le têm
sido lançados sucessivamente. fazem com que a questão do livro
ainda não tenha mert::Cido uma abordagem ã altura do problema
.com que nos defrontamos.
Se levarmos em conta ainda o fato de que t~m havido uma

gt3Jlde centr:alizaçao dos programas federais relacinnados ao livro.
seja em relação à aquisição dos exemplares para nossas bib!i,)!ccas
públicas federais. estaduais. municipais. seja em relação aos livros
didáticos, adquiridos pelo programa específico do Ministério da
Educa.çjo, muitas vezes em absoluto desacordo c:om a rea!idad~
local, isso pam não falar no atraso na aquisição c na distribuição
desses livros c até na qualidade e oo valor didático. já que têm
sido. muitas vezes. denunciados como sendo de baixa qualidade e
inadequados .i. utilização pelos nossos e~udan1cs. principalmente
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nas escolas de I" Grau, vamos verificar que essas políticas, além de
serem inconsistentes. enáticas e sem persistência, são tamb6m
muito iuadeqoadas l nossa malidade.
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Om, tudo o que o Bmsil. tem feito ati§ agora é exerutar uma
política absolutamente inconsistente. limida e iDsuficiente par.~.
apuelbar suas bibliotecas e t<xzm~las disponíVeis aos DOSSOC jo.
vens em!dantes e a todos os bmsileiros qae tncisuem ter acesso a

Por esse motivo, é necessário que se proc:uic desc::edDiizar
esse processo e fazer com que sejam autorizadas aio apenas as Se- esse acorvo, em gi3IIde parte ccostiluído de dlulas de difusio culcmarias do Edueaçio dos Estados e Mu.mcípios. ·...,. as poóprias blm.l do nosso povo. que são as oossas bibliaecas públicas.
bibliotecas a adquirirem, elas meSIDAS, os tftulos que rim maior inPor ÍDD, gostaria de dar uma palavm sobre as nossas !ivmteresse para as sUas comrmjdades Isso, devido à hiperoeimtlizarias. Infelizmente, uma. política pouco int.eligeote tem feito com
çio, que é iD:OOmpatível ccp1 as nossas disparidades :R:gionais e que cada vez mais se fochem liviarias no Pais, cada vez ma.is. haja
com as nossas desigualdades e<:ollÔmicas, leva 1 exewçio de uma. um número imuficiente de eslabelecimeuos abertos ao povo, porpolítica que não ateDde às reais necessidades do povo ~eiro.
que Dia M estimulos.
Al6m do que, se founos compallD" a sitllaçio do Brasil oom
No Beasil se CO!lCCde CS1Imulo íiSC&! para tudo, para as ma de outros países. verifl~DJCJS que DCISSO País é um dos que me-- dústtias, pua 0 seror de serviços. pua a agriculbm.. mas não há
nos adquire exempl= para as suas bibliolccas públicas. .
esl!mulo fiscal suficiente a uma po1itka do livro que, iDclusive,
Os dados de que dispoDho, I<fem>tcs ao ano de 1991, mos- alenda ii instalação de uma 1<de de !ivruias, levando os livros .u;
tmm que, em alguns países, chegam a ser adquiridos até· !lo% dos as pe$$011S. Enlio, uma política que vi>c ..aimentc privilegiar o liexempl= de um litulo, solntudo didáti<:o • r&:moc, para suas · vro como nm fa!D< de difusio cu!IDJll!, de ~ dos nossos
bibliotecas p1blic:as.
jovem, precisaii levar em conta,. pllD. ter Wlo, justamente esses
O que se deseja, o que é de bom alviÍ.., é que pelo menos pontos.
30% da produção seja adquirida para constituir os acervos das biA exÍinçio do Instituto Nacional do Livro foi um gomde
bliot=s públicas.
equivoco, po1q11e se den à Fundaçio Biblioteca Nacional uma
O que se vê, hoje, no Brasil, silo bibliotecas dcsapuolhadas, C<llllpeiEncia, ;u..m.me com seu Departamento do Livro, que a
bibliotecas com seus acavos imuficienles, ~ Dão cilar a falta inlegm. que nio tem coodiçõe$ de exercitar. Uma biblioteca IJacio..
dos modemos recursos da infODilática, da te!<;málica, da COID!'lta- na! tem atnlluições umito cuacrmfsticas, muito espeó6cas, ini::lução, da microfilinagem. da distriruição seletiva da infonnação, en- sive em função do deplioito legal que impõe que todos os livros
fim, do toda a lecnologia modema, que faz cem que as bibliolccas publicados sejam ali guaidados can pelo monos umexempbr.
públicas sejam excelCDles centros do difusão de todo o conheciPôr llbimo, ptOCisamoS ter uma po&li<:a de deseen~
mento. de toda a informação, de toda a litemtura que se enccotra para a aqaisiçio desses livros. Dão só pua ateDder as perulia:ridaacuomlada nesses Iivws, que sio escritos e editados em difermtes des regionais,loc::ais e estadoais. c:omo também. para estimular toda
países.
· uma rede de c:om&cio em tomo do livro, fazendo com que as liVejam bem. vou ler dados ~ferentes a alguns países. coosi- vm;iu ~e ~ mcontmm cm ~ dificul~. ~ realdcrnndo a sua populaçãO, 0 disp&dio global e 0 dispêndio per aa- mcDle, atingtt' o seu papel e _cumpnr os seus ob,JetiVOS. uma vez
pita de livros que os governós adquirem par.l as suas bibliolccas que nos deli:oatamos can nantas abemções.
públicas.
Por exemplo, para efeito do c6digo do coo!abilidade, do oc,A AleDillllba. que tem uma popuJaçi<> de 77 milbões de ha- çamento. o livm ~ um material permanente, e isso ac::azmta encrmc
bílantes, gasta 98_ milbões de d6lazes por ano, <OIIIp11Uido livros dificuldailo Jlllr.l as bibliorocas e instituições que lidam com ele.
para as suas bibliotecas públicas, o que <111.227 d61ates por habi- Na bom de 1mm as suas ·dotaçaes orçamentúias par.l adquirir
exempl=, elas pl<cisarlam desclassific:á-los do ma!<rla1 pemllltante.
nente O passl-Jos pq:à lJilllCria1 de COOSUJIIO, aU; para quO bOIIVCSSC
A DinamaJcca, que tem 5 milbões de habitantes, gasta 42 mais ~. mm ved:lls disponiveis. Seria mcess'rio que a
milbões de d61ates, <OIIIp11Uido livros para as suas bibliotecas pú- ~ição se desse não de fomaa C)'!1'!tnl1izada aqui em Btasflia. em
blicas, o que significa 8235 d61= por babirant</ano.
um único ótpo. is VCZC$ em um peqoeuo uimero de buroctatas,
A França. com 56 milhões de habitantes, é a que menos levando a uma cooc:entraçio que, como disse .anteriomleme, nio
gasta dentre esses seis JSlises: 60 milhões de d6lares. com 1.()74 reflele a lUlidadc do& Estados. Mu.mcípios. regiões e põe nmito
poder nas mãos de p;lUCOS, inclusive ii:upodiudo que esses IeattSOS
d6Ims pel' capitalano. •
cin:ulem mais e. conscqúcnteme:nte, beneficiem o cométcio local e
A Holanda, com uma população de IS milbões. gasta 63 os serores envolvidos. como, por exemplo, as livnriãs.
milhões de d61ates. oomprando livros para suas biblioteeas públiO Sr. Genon eama.t.- V.Ex.• me peunite um aparte?
cas, o que signiflCa 4.020 dólares per capital~
O SR- LÚCIO ALCANfARA- Ouço V. Ex' can todo o
A Grã-BI<tanha, can 57 milbões de babitantes, gasta 208
milhões de d6la..s, compçmdo livros para suas bibliotecas públi- pa=. Senador Gerson Camata.
cas, o que '"!""senta 3.649 d6la= pe!' capitalano.
O S•- Gcnon Camata - Senador Lúcio AI-..._ vejo
E a Espanba. qUe tem uma popdaçio de 39 milbões de ba- que V. Ex" aboola um tema opor:tuno. Realmente, bá neCessidade
bitantes, gasta 130 milhões de d61=. canprando livros para suas de que não só o Poder Excq1tivo, mas o Govemo brasileiro ioa:emeute mais a edição, a ciraliaçio e a leitu:m no Bmsil.. Vejo que
bibliotecas p1blicas. o que sigaifica 3333 ~per apitaiano.
V • .ex• fala com c::oJJhe.cimento de causa., com o toqae de quem lida
Enquanto isso o Bnlsil. se 'fosse comparado i Fnmça em~ e se preocupa com o problema de mmeim pc:nnanente. Quer dizer,
lação ao gasto pe• eapita/ano em livros. que é 1.074 délates, Jll"' não 6 porque V. Ex• é Senador agom que está abo!dando o tema.
cisaria gastar !56 milbões de d6!ares'ano Jlllr.l atingir o nível da v. ex• o faz com CODb.ocimento muito profundo do assunto que
Fr.u>ça.
traz Acoosciência do País na tarde de boje aqui no Senado Federal.

M.,ço de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Mas 001110 leis<> em matéria de livros, não cooh=ndo por dentro
iDdósuia gráfica. as edirams~ nem o "l'tC""iqno de funciCIIliiDCD.~
to das livr.u::ias e das ligações às quais V. Ex• se :refele. que fazem
&

a cüculação do livro. queria .apenas dizer <JIC o que pmjJdica uma
melhor circ:uJaçio e veudqem dos livros no Bzasil- talvez cxata~
mente a )XJUca vendagem provoque isso - 6 o txe9' alto do livro
bmsileiro. Agola que o~ pn.ticamente equivale a um dólar.
DOS acostumamos afazeracompuaçiodo Plt'ÇOSo Por exemplo, os
nwmais de «lliiJlUtadores que podemos adquirir em livarias de
free sbopo. aas livnlrias de oeroportos, fon do Bnsil, custam 2, 3
d6W.S; aqui oo BtaSil =tam de 16 a 25 ...U. Quer cü=, IDduzc:m os manuais c c::obram viJlle. vezes o preço do ori,giDaL OhserVIJDOS tamb&n - e podemos fazer isso até aqui ua l.ivmia do
AOIDpOIIO de iiDsOia - que c:tiste a scçio de livros ectit&doo DOS
Eslados UDidos e Da FDnça e exislom os lftulos em p<XWsuês.
Semp<e o que eslá em pootusuês aJSia o dobro do poço do livro
original Nio sei se 6 pmque o O<isimi veode mais e pode rer im-

*

1""""' mais - · • quaüdade <19 -~ o <mio do pape~ 00 '"'
saUrios do pessoal da indúSiria sdfi<:a aqui DO BtaSil slo mais eJe..
vadoo do que oo extai<r, quer W=, há aisum problema com as
edi-.. Aisuma ccisa eslá .,.,...,...,., pois o pnlÇO do livro oo
BtaSil6 p<aticamcnle o dobro do p~eço do livro f01a daqui. e.•
talvez até possa saber o porquê. Adio que, qumdo. indúslria
fica e as Iivmrias conseguirem mluzir o fl'eÇO do livro, os bnsileiIOS vio ler mais,. os -livros vio cü:cular mais e talvez as editoras
vio até gauhar mais editaDdo e vendendo liYros no i1tosi1 •

v.

sm·

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex• me~ um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jeffmon Peres) - Senador Ll!ciá
Alcântam. o 1empo de V. E<' eslá esgowlo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não. Voo C<lllC!Wr,
mas. se V. Ex.. peanitir. Sr.. PresideiUe. ames gostaria de ouvir o ·
DO!n Senador Bemarclo CabmL Depois"""""....,; os apor!eS dos
meus dois illlst= colegas. pua otifim """"""' o """ p<CIDII1Cia·

-

O S<.Bemardo Cab<al-Poçoarolerinciada P=idêociL
O SR, PRESIDENTE (Jeff<=n Peres) -SeDado< BeaJa..
do CabmL seja - e , por favo..
O &. Bemardo Cab<al- Gmto, Sr. Presidcllle. Senador
Ll!cio ~ quero da< o mal depoimealo em maçio à atuação de V. e.• 001110 Comtimime, em primeiro lugar. V. e.•, iquela altun, ..,. um porlamcntar dedicado ao lema da edacoçiio. V.
E<' dispema todo cuidado aos problemas sérios que aflisem o
Pais. Quando v. Ex' faz uma ...m.. czílica, coosttU!iva, mostra
que o BtaSil 6 um País Clmlle.de livDrias. ESil ai o grande contraste do mimero imenso de (azmácias e droglrias que .. ve em
cada tua que se passa. Isso revela, emiDenle Senador Ll!cio Alcân·
laia, um País dceure e coaliima, por outro lado, o descuo cem a
czíucaçio EJD alguas Estados llruileiros, eutio, 6 uma lhlima a
aus&cia de livmias. Dai a minha esperallÇI.- e eo sou um homem
que não a uquiva- de que o disauso de V. Ex• p>ssa ecoar oo
Minislirlo eompc1eD:e pua dar coosecuçio ao que abotda ocsta
Wde. Quero paml•:nizá-b.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Agradeço os apattes dos
DObres Senadcns Gersoo Camata e Beman:Jo CabmL que viezam,
_ . _ Üll"= esre proouuciamento.
Espec:ifiameole em relaçio ao que falcu o uobre Seoado<
Gersoo Camata, devo cü= que o problema 6 complexo, em parte
porque DOSSaS tiEagens sio pequenas e. conscqüenlcJ:rte:Dte. isso
aaaret.t uma elevaçill> do custo por exemplar, ak!m de outros CUS·
too relaciooados ib p!l5prias gráfiCaS, aos problemas de incid6ucia
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de tributos, .iuclnsi.ve alguns deles em cascata. que oneram muito o
pteÇO de DOSSU publicações.

É evideme que uma política global rem que COillemplar os
aspectos editoDa;s, "" aspectos das bib-.:as públicas e os aspectos ,.laciouados ib livrarias. Por exemplo, já falei sobre isso mas
quero enfatizar: c ideal seria que o Govemo adqu_i:risse. pelo meuos, 30% da produção das editoras pm a sua rede de biblior.cas
póblicas e que estas se organizassem. ~te. como uma Mele.
Isso pezmitiria que as pessoos que Dão tem roamos pam adquirir o
livro pudessem fazer comultas nessas bibliotecas públicas. e o aumemo das tin.gcos levaria a um barat~to no c:usro dos exemplares.

V. Exa tem razÃO. os livros são caros. ioac:essi:veis. e o Govemo tem que ter uma politica para fazer com quC eles estejam
disponíveis uas bibliotecas públicas - Estaduais, Muuicipaís e f'e.
derais -,pua IOdos aqueles que Dão podem adquiri-los possam se
beaeficiar da leilma dos livros.
Ea0<10 o Govemo Fedem!, que rem agom um ilusae profes""" "" PresidêDcia da República - profOSSO!' Femando Hemique
Cardoso-; seu Mi!listro da CUltura e da Educaçio; e meu prezado
Colego, Senador Roberto Requ~. que é l'leoideale da Comissio
de Educação. a lim de que nos aprofundemos ueste lema, Wsaitamos isso pua que. mesmo com todas as Jjmjtações de mcursos que
o Pais ainda tem. possamos ter uma política defmida. clala e vitoriosa em relação ao livro.
·

Com:luo meu pronunciamento. Sr. ~ideote. com minha
saudação, meu grnude a!X"Ç<>e recoohecimeDtoà categoria dos bi·
bliolecários. cujo dia nacional trao.scoaeu oorem.

O SR.. PRESIDENTE (Jelf=oo Peres)- A Presidência
ao Plenário que declam ptejldicados e encaminha ao arquiYo, Dos lemlos do art. 334, a. do Regimento ln!emo, os Reque·
rimemos n"s 596 e 1.101, de 1993.
Coocedo a palavm ao nobre SeDado< Gilberto Miranda,
ccmo l:.lder do PMDB, por cinco mimdos••
O. SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Como u.
de<. Promulcia o sesuiole disausO. Sem revisão do OD<for.) - Sr.
Presideole, Sn e Sts. Scuadaos. coD>Q. Relator do Projeto SI·
VAM, peoso que deYo vir a esta tn"buna, em nome da Lider;mça,
em meu nome. falar,a respeito do projeto e sobre as: naícias veiculadas na Revista Veja desre lim de....,.,. próximo passado.
Peoso que. até o maneJ1k>. já era bota de o Govemo FerDaUdo Heorique Cardoso ler-se p<CIDII1Ciado sobre o assuuro. Laccmnnjca

:mêmãVeloientc, oe:m o Sc:ob:OI' Presidente nem o seu part.a-voz
abon:lcu o assunto.
Tudo começou. como V. Ex%: sabem. com a notícia de uma
pessoa ligada à ClA. uos Estados Uaidos, que coocedeu uma OU·
tievisla a uma xevista americana. dizendo que a Thomsoo. empresa
pe<dedora do Projeto S!VAM, reorou com>mper pessoas ligadas à
Comisslo que estudava e selecionava as empresas. Lamentavelmeole. o Govemo não se proaunciou a IUpeito. se linha alguns indícios. se I1io tinha. se em verdade ou não.
Como a matéria até então dizia respeito única e exclusivamenle

ao EJr.ea:nivo. eu, c:omo Relator do Projeto. simplesmente

há uma semana. na segunda~ feira passada. concedi um aparte ao
p<CIDII1Ciamcul do Seoado< Bemardo Cab;aJ e do meu Lide< nesta
Casa. Agora, os fatos vêm nas denúncias da revista Vcja para o
Senado Foden.l. Acho que chegou o momenlo de falamros a respeito do assuoiO. E começo. no dia de boje, a abordá-lo. enviando
à Mesa do Senado ~o a todos os SIS. Mioisuos de Esta-
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do. rerto ou longe do Sellb.or Presidente da República. solicilando
que <..""Ontim1em ou não se algum membro do SeDado Federal quer aqudc:o;: <{UC deixaram esta Casá,. quer aqueles que foram reeIeitns. (iu~·r a40elcs que não obtivetam. ~içio e que estio neste
•'lU

~"!d.:l -.que se pronunciem se dccun a entrevista em ou
.·.::.,i. i~ • •-c,.;sta ª"respeitO de dmúnciaSnoGovemO.Pcxque se
..~.-.::->!l! 'l· > 't·~··t~mo: ~ru1ncia de que algum Senac.b'" da Repúblic:a
re.. ::·..;~.~ _7_ ~~1Hht~'!. ~lc dólares. pecso que o PresidettedaRepública
já d.wcri.l;l t1!r .J.:::bn.do ã imprensa e levado ao COilbeciJnento do
Proo::iJcnte Ú&) C<mgresso Nacional e do Piesidenle desta Casa.
para c.pJc se t..ml<lSsem as devidas providéocias.

Evidentemente. a matéria da revi~ Veja. lida por mim e
provavelmente por todos os Srs. S~. aborda tema jornalísticoe se zeporta a falOS,. mas gostaria de fazer uma observação.
Esse asSUDIO é muito imJ)ortante. porqUe diz respeito à hoJlD12hilidadc do Senador Gilberto Miiaada. confotlllC se =altcu
do seu p1'0DilllCiamento. Mas Dão me parece que a matéria tal
como p1blicada na teVista: Veja faz alusão a envolvimento do Govemo. Li a matéria com tOda a atenÇão e entendo que há apenas
referi:ncia ao Senador' Gilberto Mmmda. não creio haver uma afumaçio C<llegórica.

Até n prest:nte momento a Piesidiocia da ~blk:a nlo se
pronUJ?.cióu. A revista. está circuJaodo desde stbado~ e eu
esperava que no dia de boje, ao se iniciar esta Scsdo. o Uder do
G.wcr!l<>, meu amigo e excepcional Senadoi- Elcio Alvares. abol'-

Podanl<>. Senado< Gilberto Miiaada. oa coodição de Líder
do Govemo. reservo-me o dúeito de me aprofuodar na matéria.
pua vollarpennte V. ex.•com a1guns esclarecimentos. Na primeim leitura ~e tive - uma Jeitum desavisada porque não tinha co--

ma;;! 1 ,!::~

dasse a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)-~Güberto

Mir.u::Ca, v·. Ex• tem um mimJto para concluir.
OSR.GILBERTOMIRANDA-Sr.l'lesideDte.comoU·
der. disponho de 20 minutos.
~
O SR. PRESIDENTE (Jeffersa> Pe=)- V. Ex" dispõe de
20 minutos após a Ordem do Dia.
---

C ~;R. -GILBERTO MIRANDA- Pois-não. Sr. Piesiden"'.
Pam nã~o.) .~<.r-apalhar os trabalhos da Casa, cciPcbJo entio esta primeira r:\i't~ Jt: meu pronunciamento. dirigindo·me ao Líder do Go-

ahecimento do seu

~to

-. não fiz qualquer ligaçio

que crie um nexo com o Governo.
Mas Desse iDslante cm que V. Ex• me cita nominalmente e
teqUCrum prommciame:nto do Govemo, peço a V. Ex•. com a devida vênia..uma atençio toda especial, permitindo que examine a
.tDaléria e faça a colocaçlo devida perante este Plenário, como
devo faz6..lo na con.diçio de Líder, do posicionamento do Governo. se fcx J1""411mente o caso.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Pela Otdcm de
inscrição. eoo<:edo a palavní ao nobre Senado< Pedro Simon. (Pausa)

verno. S::-n<!dor Elcio Alvares.
~a palavta à DObre Semdom Marina Silva. (Pausa)
Já t~)mci :l.,.. devidas providências ao ligar pua o Piesideiite
~a palavm ao oolm. Senador Roberto Rcquião.
da Rcpúblic.:a e pedir uma audiência ainda hoje a Sua Ex.oelência.
O SÍl. ROBERTO REQVIÃO (PMDB- PR. Proounc;a o
Pretendo perguutar aó PresideJÍ1e se há dc:D:úncias DO Govemo Fern:mdo l Tenrique Cardoso sobre o fato de algum Senadorte:necebi- · seguinte discmso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. transdo s.:-te milhê'es de dólares. SeM ~sa notkia.. que a tome pública.. coae esla Legislatma em belissimo pedodo da história univCISal.
se não há . ..;.ue se manifeste. liberando uma nota ~a esse teS· Um peúodo de quebra. de mitos universais. O cOtpa:ativi.smo e o
excessivo planejtmemn centml dos países socialistas desaba com
peito.
- o :mur&de Berlim. E os liberais. Sr. Presidente. desencantam as ve[,. f"-'•,u a V. Ex~. Senador Elciç Al~ que ~tie em-~ lhas teses e desfilam DO carnaval da cir.inda financeira universal
taw cs;>m o Senh~~ Presiden~ da Reptlblica e solicite de SUa Exce- 1\mJasiadosdeAdamSmilb.
lência que fale com sms Ministros de Estado sobm a mat&ia da
Mas o muto de Berlim do oeoh'beralismo cai com o desastre
revi.'ita Veja. se {venbdeira_oo-uão.Eque V.Ex•verJhaaoplená-.,.,.,e cem a c:Qse aigOillina. Mitos desaparooem. As proposrio desta_C.tSa. e como Líder do Govemo aborde o __~
tas cbabam e se modificam. às vezes por' cal€ncia de objetivm.
f':õo~C'!'!.do que no momento em que o ~ Jos6 Samey ouau. por excesso de ap!icaçio.
dá nv.'() rit!'l'lO e vida nova a esta Casa c ao Coagresso. Dio podeVwemos no SOnado da Repdblica um petfodo .....,.,.,_
mos dePc.ar pesar sobre os 81 Senadores uma c:Jemmcia desse tipo.
O Govt.~o federal. na pessoa do Senhor ~ Fc:ataDd!:> "' illl=ssaDie. pois quando o Cougresso f<Oieodeu dar mais agiliHcmrique C:u:closó. dev.e uma explicação a esta Casa e 1 Cimara dade ao Executivo bmsileiro. lhe ofereceado a medida pnwis6ria..
d-1s Derutado.'!. t~ndo em vista que a16 o IDOirieniO se ~m ca,.. deseocadeon um processo cp.~e, usado ab.lsivamente. está a !XlCIC·
lado.
•
_
-- cera dialtlica mudança da 'l'llllridade pela qualidàde- Tomo a hõerdaclc de ofcmirr ao Semeio e ao Congresso
V<~ltarei ao assup.toap6sa0rdem do Dia.Sr.Presidealtc:.
Naciooal uma proposta de mod:ificaçio à emenda de autoria do SeO !'R. ELCIO ALVARES-S~:. Ptosidente,peçoapolavra Dador Esporidiio AmiD em tolação às medidas provilórias.
cc·mo I.Tckr. para uma explicação pessoaL
Sr.. PR:sidentc. na proposta que pretendo especifK:ar neste
O ~t. PRESIDENTE (Jefferson Pe=)- Com a palaVD. o mom_eoto. o~ 62 da Constituição Federal passaria a vigorar com
Scn:o.dcr F.kio Alvares.
nova ~<dação:
O SiL E L CIO ALVARES (PFL- ES. Como Udcr. pam:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidence da
uma explka\;:1..> pessoaL Sem revisão do cxada'.)- Si'~ Presidente. Repóblica poded adotar .....ndas provisórias. com fcxça de lei.
no momenw e-m que oSeoador Gilberto MíraDda trazlcolaçio o
§ 1°- Estando cm n:cesso, o Congresso Nacional scri. connome do Preo::idente Femando Hemiqu.e Cãrdoso c solicita uma
manifestação do Governo. creio Ser dO meu dever fazer algumas vocado exlraoldioarlamente pan se mmir no prazo de três dias;
colocaçõe.~ ~m.nt.e ~te Plenário.
§ 'Z'- A medida provisória adolada s6 eotru:l em vigor se a
Comissão Mism do CoogtoSSO Naciorial designada pan ap<Ociá-la

Março de 1995

321

ANAIS DO SENADO FEDERAL

admitir, DO prazo de dez dias.a partir da pobli<açio, OS JXOSSUj>OS·
tos de relevância e urgéncia a que se -refere o CllpUt deste artigo.

§ 3°- Transcorrido o pm2'D a que se Iefere o§ :20. sem que o
Coagresso Naciooal aprecie os pressupostos de urgencia e relevincia, a medida provisória sczt considetada iDadmitida;
§ 4°- Se a medida provisória for considerada inacJmjrjda.
c:abe:r:6. tcaJISO interposto por um ~cimo--dos membros do Coog=so Nacional DO pn2D de 72 b0!3S ao Plenário, cplO dovczt
aprociá-lo dentro de ciDoo dias;

do ills.ituto da medida provisória. pois o &ms polfúoo da sua edição passanla ser do Govemo, que dovcá mobilizlr a sua oWori&
parlamenr.r, pDmejro pua cp~e seja admilida"" pnzo de dez dias,
sob pena de Dio c:nlrar cm v~ e. também. uma vez admitida.
pana. a ~ coo.versio em lei. no pazo de 4S dias~ pois uma vez
IDnSconido esse lapso sem a coavenio, pmled. efidcia e não poderá ser teeditada na mesma sessão legislativa.

Tamb6mnãopodedo=- u

medidas~

~eje~das pelo Congresso Nlcioaal. A esse prop6sjlo. ressolt•mos
&cp~i cp~e, mesmo boje, quando se admite a .-liçio de medida

provísliria, essa poosibi!Wde está limiUda A medida provisória
quo nlo foi apoociada DO pnzo COI!Siiblcioaal, Dio se •"ondendo
Aquelas quo fcnm rejeitadas.
A questio, aliú, jifci objeto de çeciaçio do Sup<emo
Tiibunal Fodenl, que decidiu, poc -·üói<W!e, quando do julgamento da ADIN 293-7- DF, quo "A rejeiçio parlamear.r de medida provisória - ou de seu pojeto de c:oovezsio -, além de
descnostih•ir-lhe es tuac a eficicia jufctic:a. opem uma outra relevanJc COIISOCJiêllciade <><dom polldeo-institucicml, cp10 eoosiste
aa impo..ibilldade de o l'resideme da Rq:olbtica.....,..,. osso ato
quasl"-legislativo. de Datlm:Za cautelar."
Pcx outro lado, propomoc a dilalaçio do pnzo no qual a
medida provisória deve :=amvertida em lei, dos alUais lrinta para
quareD1a e ciDoo dias, com o fim de que, especialmente nos casos
JUSTIFICAÇÃO
-de :matérias poJemicas e coo.tmvatidas.. exista tempo suficieue
A pro-e Emenda à Proposta de Emenda Ca!slituciooal pata cplO o Congresso Naciooal discuta amplaDienw a mod\da pro0.0 1, de 199S. tem o objctivo de contribuir pam o esforço de reforvisória. iDclusive com • puticipaçlo da sociedade civil. aDieS da
mulaçio do iDslituto da medida provisória, qúe pusou a inrepr 0
decisão finaL
nosso sistema COIISiitucioelll com a Lei Maior de 05 de oumbro de
Pe< f1111, nio prelaldemos a Jimitaçlo ma1erial das medidas
1988.
provisórias. ressalvadas, obviamerU. as limitações explicitas e im'
Ocorm que tal tnstituto tem sido usado sem 0 comedimento plicitas DO Texto Coastituciooal. Para DÓS, havendo UJ:BêDCia e ren~. e boje há dezenas de medidas provisórias lramitando · levância. • ~ o<lovemo de base~ cp~e- a
nesta Casa sobre os mais diveiSOS assuntos alguns com certeza
apn;waçio da medida. Dio deve haver :owores n:striç:ões quanto 1
relevan'es e wgeates. mas ounos iambóm, ;,.,..,.;,,., oem ~ matb:ia <piO pode
objeto de medida provis6ria, Isso potque,
vanles. nem urgentes.
bem sabemos. em muitos momentos o Govemo tem que eufi:cntar
Qumto As Dllldanças que, segundo enlaldemos, devam .., ......,.,. "" mais diversos com cekridade, sob pena de owuezom
feitas. dest.acamos o que estamos chamando de "io.ve:rsio do ónus graves prcjuizQs pua o interesse público.
politico" gmlilo pela e<tiçio da medida. HojÕ, 0 Congiesso Jllldo.
Enfim. an1C todo o aposto, e teodo em visla a~
na!"OIIOOóia-se desgastado por niodecidir sobre as medidas provi- da ~!"""o bom ~o dos DOSSOS trabalhoo """'S1'<3slicias, cp~e vão sondo odiladas e, tl2DSW<ridos triDfa dias, suaJS, so!ici~ o apeiO dos nobres colegas paro a aprovação da
..ediladas. Qwm1o a esse aspe<:to, =damos aqui cp~e·M medi- emenda<nJUStilicado.
,
das provisórias sendo reeditadas por meses e meses, e pelo menos
Eme o Jlll=lOt, Sr.I'Iesideote.
uma. c:1elas, a que dispõe sobm a Advcx:acia-Geral da União. vem
sendo =dilada - pasmem - ao Ioogo de vinte e quatro meses.
- Encaminl», Sr. Presidenle. esla proposta paro • Comissão
OJa. não se pode <fizer que os aros e relações juidicas geilldos poc de Coastiluiçio, Jwtiça e Cidad•ni• como colabonçio, pata que,
:nounas que estão há dois anos em vigor tenham cará1er de provi- sendo acatada pelo Relato!; e teDdo o apoio da Coo:rissio. veaha a
sociedade.
pleDá:rio pua que se obtenha as assinaturas iDdispeosáveis pctta 0
seu arvfa!IJI'7lto.
Portanto. o Poder Executivo estA excroendo atnl:JUição que
Por outro lado, não é só de medidas provisórias que so&.m
não lhe é pn5pria- a legislativa-. nlio de fcxma excepciooal, cano
seria razoável, mas de fcxma cootitllada e permanente. o que coo.- o Coog=so Nacicxlal e o Pais. O Banco CeolraL cp~e ati adem
figum distDrçfo que macula o principio comtiblciooal da divisão Ieivincticava a sua absutda autooomia e inclepeacl&lcia moslm as
funcioual do poder. E tal situaçio temlÍila sendo cômoda e conve- suas fraquezas e mais um mito desapaiece e~ os Cll'OS e os desaniette para o Governo. que fica desobrigado de testar e comprovar certos da jovem equipe OCXlll<lmica. O SeDado da República deve
ccmeçar a :refletir solrc a posSlõilidade de avocar pua si. por meio
a sua maioria no Parlamelllo.
Om. a inspilação da medida provisória eocoo.tnl-se em io.sti~ de emenda couslitucioaal, a aprovação das polilicas eoonômicas e
fmanceir.as do Bmsil.
tuto similar. presente na Conslituiçio italiana. com • diferença de
Muito obrigado, Sr. Presidente.
que a Carta italiana é parlamentarista e a :recusa do Parlamento em
O SR. PRESIDENTE QeffOIS<lll Peres) - A Presidência
~efm:uda:r alo legislativo do Exea1tivo pode implicar na queda do
Govemo. P« essa razão. na Itália o institulO é utilizado com as IXV!11DÍC3 ao plenário que detenninoo o :uquivame:DlO das maté-rias aio apreciadas na legislatura anterior. nos tc:nnos dos arts. 332
cautelas devidas. sem o abuso que boje assistimos em nosso País.
A nossa poposta.. inscrita na IE!ienl:e Emenda. objetiva e 333 do Regimento lntemo.
exa.iamellfc o fliD da permissão do uso devidamente parclinonioso
Sio as seguintes as matmas arquivadas:

§ s•- As medidas provisórias que llatem de fmanceira ent:raiio em vigor a partir da sua publicaçio. sem piejuizo da
apeciaçio dos JftSSUpcstos de sua admissibilidade. DOS tetmos
dos §§ 2". 3";
§ 6" - As medidas provisórias petdedo a efiCácia; desde a
edição. seDio r~m convertidas em lei no prazo de 4S dias a parlirde sua publicação, devendo o Congresso N~ooal disêipliiw: as
relações juidicas delas decoJTenles; e
§ 7"- A mathd cooslante de medida provis6<ia inadmitida
ou não amvertida em lei no prazo do pamgafo aDlerior nlio poder.i ser objeto de nova medida provisória na mesma sessão legislativa.
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Matérias arquivadas ao término da 49" Legislatura, nos termos dos arts. 332
. e 333 do Regimento Interno do Senado Fedeial:
Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1988, de autoria do Senador Gid Sabóia de.
Carvalho, que dispõe sobre a relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária oil sem justa causa e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• · 208, de 1989, de autoria do Senador Jorge
Bomhausen, que dispõe sobre os objetivOs da educação superior, estabelece
critérios para a organização e fimcionamento das universidades brasileiras e dá'
outras providências.
Projeto de Lei do Scnàdo n• 214, de 1989-Comp1emcntar, de iniciativa da
·Comissão Diretora, que disp3e'sobre a projeçdo da relação de emprego contra a
dispensa arbitrária ou sem justa causa e dá outràs providências.
Projeto de Lei do Senado n• 8 de 1991, de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, que dispõe sobre a revisão dos benefícios de prestação continuada do
Previdência Social.
Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1991-Complementar, de autoria do Senador
Marco Maciel, que estabelece no7711DS gerais de elaboração, redação, alteração
e consolidação das leis.
Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
qne dispõe sobre o reajuste das prestações mensais nos contratos de
financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
Projeto de Lei do SeDado n• 41, de 1991, de àutoria do Senador FCmciscc:i
Rollémberg, que institui o seguro especial obrigatório por danos causados ao
-meio ambiente.
Projéto de Lei do Senado n• 46, de 1991, de autoria do Senador Mário Covas,
que assegura a participação dos empregados empresários e aposentados na
administração da Previdência Social (art. 194, VII, da Constituição Federal).
Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre o salárlo-fam17ia do trabalhador e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1991, de autoria do Senador Manricio Corrêa,_
que autoriza a conversão de cruzados novos retidos no Banco Central para

aquisição de veículos para uso na atividade de transporte autànomo de
passageiros (táxis).
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sobre a pariicipação .dos trabalhatinres na gestão das empresas e dá

outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre isenção do imposto de renda para bolsas de
estudos de médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para
complementação de estudos universitários.
Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
que, cria o Cpnse/ho Curador do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP) e do Programa de Integração Social (PIS) e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1991, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que altera a redoção de dispositivos do Consolidação dos.
Leis do Trabalho, relativos à segurança e medicina do trabalho.
Projeto de Lei do Senado Jio 98, de.t991, de autori8 do Senador Nelson Wedekin;
que dispõe sobre a eleição do representante dos trqbalhadores.
Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que autoriza a utilização de cruzados novos provenientes de contas dos carteiras
de poupallça rural para pagamento de financiamentos agrícolas.
Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que regulamenta o § 3" do. art. ·43 da Constituição, assegurando o
incentivo da União à recuperação de te"as áridas nas regiões de baixa renda, e
a cooperáção com os pequenos e. médios proprietários rurais para que suas
glebas sejam dota_dos de fontes de água e -de pequena irrigação, e dá outras.
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 102, de 1991, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que dispõe sobre a retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos e
ganhos de capital provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos
por pessoas jisicas ou juridicas residentes ou domici/iadas·no exterior.
Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que_acrescenta parágrafo ao· art. 14 da Lei n• 7.713, de 22 de
dezembro de 19.88, que altera a legislação do Tmposto de Renda e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre a importação e exportação de alimentos.
Projeto de Lei do Senado n° 128, de 1991, de autoria do Senador Eduardo
· Suplicy, que dispõe sobre a disponibilidade de bens e direitos de devedores do
União por dívida relativa a tributos e contribuições jêderais e prevê a sua
conversão em penhora.
Projeto de Lei dó. Senado n• l39, de 1991, de autoria do Senador Louremberg
·
Nunes Rocha, que altera a Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989.
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Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1991, de autoria do Senador Dirceu
Carneiro, que dispõe sobre o piso salarial dos profzssionais diplomados em
engenharia, arquitetura, agronomia, geologia e química.
Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera a Lei n• 8. 000, de 13 de março de 1990.

Projeto de Lei do Senado n• 148, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que dispõe sobre normas.aplicáveis à merendo escolar.
.
· Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1991, de autoria do Senador Rachid
Saldanha Derzi, que altera a redoção do§ r do art.. 4• e o § 2• do art. 11 da Lei
n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alinea
"c~ da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento
Norte ~ FNO, o Fundo Constitucionid de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 154, de 1991, de autoria do Senador Rachid.
Saldanha Derzi, que altera a redoção do inciso I do art. 13 e dos "caputs" dos
arts. 14 e 20 da Lei n• 7.$27, de 27 de setembro de 1.989, que regulamenta o art.
159, inciso I, alínea "c~ da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento Norte - FNO, o Fundo Constitudonal de
Financiaínento ·do Nordeste - FNE e o Fundo Constitudonal de Financiamento
do Centro-Oeste -.FCO e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera dispositivo da Lei n• 7.976, de 27 de deumbro ~ 1989, que "dispõe·
·. sobre o refinanciamento-pela União da divida externa de responsabilidade dos
EstadtJs, do Distrito ·Federiile dos. Municfpios, inclusive suas entidades da
Administração Jndireta, e dá outras providências.
·
ProjetO de Lei do Senado n• 166, de 1991, de autoria do Senador Iram Saraiva,
que institui o Programa Nacional de Incentivo ao Esporte - PRó-ESPORTE, e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 167, de 1991, de autoria do Senador Júlio Campos,
que fixa a contribuição mensal destinado ao custeio do Plano de Seguridade
Social dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fondoções
públicas federais.
Projeto de Lei do Senado n• 169, de 1991, de sua autoria do Senador Jonas
Pinheiro, que passa ao domínio do Estado do Amapá as te"as pertencentes à
União, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe sobre a tqxa anual de administração dos recursos
aplicados no Fundo de Aplicação Financeira (FAF').
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Projeto de Lei do Senado n• 186, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que veda a utilização de tabelas e de códigos como forma de
estabelecimento de preços de bens ou serviços, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 187, de 1991, de autoria do Senador Louremberg
Nunes Rocha, que altera o inciso III do ·art. I Oda, Lei n• 8. 036, de II de maio de
I990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências".
Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
que faculta pagamento do Imposto de Rendo em cruzados novos.
Projeto de Lei do Senado n• 193, de 1991, de autoria do Senador Aluízio Bezerra,
que altera os limites do ·-parque Nacional da Serra do Divisor, criado pelo
Decreto n"97.839, de I6 de junho de I989.
Projeto de Lei do Senado n• 202, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que acrescenta dispositivo~ à Lei n• 8.03I, de 12 de abril de 1990, que "cria o
Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerdit,
que institui o Estatuto do·Garimpeiro e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 216, de 1991, de autoria do Senador Iram Saraiva,
que alterá a sistemática de transferência de financiamento destinado à aquisição
. da casa própria. .
Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares,
que isenta de contribuição para a seguridade social a entidade beneficente de
assist~ncia social que atendo aos requisitos que melÍciona.
Projete de Lei do Senado n• 231, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe· sobre indenização aos proprietários de veículos fortados ou
danificados em estacionamentos com número de vaga superior a cinqüenta,
mantidos por est~elecimentos comerciais.
Projeto de Lei .c:J.., Senado n• 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que- :toriza o Pader Executivo a definir as te"as indispensáveis à
preservação r Jiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na forma
do art. 23, r .: VII, combinado com o art. 24, VI, da Constituição Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1991, de autoria do Senador Gerson Camata,.
111'.:: determina a liberação dos cruzados novos vinculados ao Fundo de Defesa
la Economia Cqfeeira - FUNCAFÉ, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado. n• 244, de 1991, de autoria da Senadora Mar1uce Pinto,

que proíbe a exportação de pe_dras preciosas e semipreciosas in natura.
Projeto ae Lei do Senado n• 245, de 1991, de autoria do Senador Francisco
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Rollemberg; que dispõe sobre a transferência de titularidade de contas e
depósitos denominados em cruzados novos.
Projeto de Lei do Senado n• 248, de 1991, de autoria do Senador Francisco·
Rollemberg, que assegura a cooperativas de produtores rurais prioridade na
aplicação de recursos provenientes de programas de incentivos fiscais paro_
implantação de agroindústrias e dá outrasprovidências.
Projeto de Lei do Senado n• 255, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dá nova redação ao art. r da Lei n• 4. 728, de 14 de julho de 1965, e dá
· outràs providências.
Projeto de Lei do Senado n• 256, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que declara o Pantanal Matogrossense área reservada para os fins e usos que
especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 257, de 1991, de autoria do Senador Manricio
Corrêa e outros Senhores Senadores, que dispõe sobre contribuiçlto paro a
Seguridade Social relativa à comercialização da produçlto rural.
Projeto de Lei do Senado n• 260, de 1991, de autoria do Senador Marco Macicl,
que regulamenta o art. 10'da Constituição.
Projeto d~ Lei do Senado n• 261, de 1991, de autoria do Senador Espcridião
Amin, que altera a Lei n• 8.178191, que estabelece regras sobre preços e
salários e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 267, de 1991-Complementar, de autoria do SenadQr
. Cid Sabóia de Carvalho, que regulamenta o inciso VIII do art. 192 da
. Constituição Federal, que se refere aos critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacioll{lf para putras de maior
desenvolvimento.
·Projeto de Lei do Senado n• 271, de 1991, de autoria do Senador Lourcmbcig
Nunes Rocha, que institui o estatuto dos. garimpeiros e dá outras providências. .
Projeto de Lei do Senado n• 282, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que permite o abatimento das despesas de creche para fins de
apuração de renda líquida sujeita ao imposto sobre a renda progressivo.
Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1991, de autoria do Senador Fernando.
Henrique Cardoso, que admite para contagem de _tempo de atividade a inscrição
em autarquia controladora do exercício profissional.
Projeto de Lei do Senado n• 300, de 1991, de autoria do Senador Louremberg
NuneS Rocha, que autoriza a abertura de linha especial de crédito nas
instituições financeiras ofiCiais para a aquisição dos veículos abrangidos pela
Lei n•8.199, de 28 de junho de 1991, e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 301, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que determina detalhâmento no relatório previsto no § 3° do art. 165 da
Constituição Federal, e no quadro demonstrativo do Balanço Geral do União
dos recursos efetivamente aplicados em programas de irrigação.
Projeto de Lei do Senado n• 309, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg,. que dispõe sobre a pro"ogação por cento e oitenta dias dos
vencimentos das contas de água, luz, telefone, gás encanado, impostos, taxas ,
prestações do sistema financeiro de habitação ao trabalhador amparado pela
Seguro Desemprego, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 314, de 1991, de autoriado.Senador Márcio Lacerc'l.
que direciona os recursos provenientes de cadernetas de poupança para c .
financiamento de hab~taÇ'ões e, dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 315, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
que cria condições para a desconcentração industrial e estabelece sistemática d&
preços dos produtos siderúrgicos.
Projeto de Lei do Senado n• 323, de 1991, de autoria do Senador FrariciscÓ'
Rollemberg, que estabelece normas e requisitos paro a pesquisa médica em súes.
humanos e dá outras providências.
·Projeto ae Lei do Senado n• 330, de 1991, de autoria do Senador José Eduardo,
que dispõe sobre o exercício da profissãa de detetive profrssional e dá outra<:
providências. · ·
Projeto de Lei do Senado n• 333, de 1991, de-autoria do Senador Oziel Carneiro,
que dispõe sobre a cobrança dos tributos federtiis, especialmente do impostc
sobre a renda e proventas de qualquer ni:ltureza, previsto no art. 153, 111. d"
Cof~.!tituição da República e dá .outras p1"()vidências.
Projeto de Lei do Senado n• 334, de 1991, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que dispõe sobre aspectos ligados ao exercício do direito de greve, df. ·
que trata a Lei_ n• 7. 783, de 28 de junho de 1989 e dá outras providências.
Projeto de Lei-do Senado n• 347, de 1991, de autoria do Senador A1mir Gabriel,
que altera o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 349, de 1991, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que extingue disposições legais que asseguram a prisão especial.
Projeto de Lei do Senado n• 358, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que regulamenta o in,ciso V do art. 203 da Constituição Federal e &1
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• .359, de 1991, de autoria do Senador Humbert.J
Lucena: que dispõe sobre o financiamento de casa própria, pelo plano dz
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equivalência salarial por categoria profissional, por intennédio do Sistema
Financeiro de Habitação.

Projeto de Lei do Senado n• 366, de 1991, de autoria do Senador Márcio· Lacerda;
que dispõe sobre as operações relativas ao lixo tóxico e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 374, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que ·dispõe sobre fabricação e o uso de pára-raios radioativos e dá outras
providências.
. ·Projeto de Lei do Senado n• 375, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altera dispositivos da Consolidaçlio das Leis do Trabalho-CLT
e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n~ 373;-de 1991, de autoria do Senador Louremberg
Nunes Rocha, que institui a Política Nacional de Habitação, define o
gerenciamento de Sistema Nacional de Habitação e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 380, de 1991, de autoria do Senador CésarDias, que
altera a redação dos arts. 4~ 5•e 6°daLei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961.
Projeto de Lei do Senádo n• 387, de 1991, de autoria do Senador Nelson ·
Wedekin, que altera a redação de disposÚivps da Consolidação das Leis do
Trabalho, afim de ajustá-lo ao disposto no art 7~ inciso XVII, da Constituição
Federal:
Projeto de Lei do Senado n• 388, de i991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre o relatório resumido da execução orçamentária, de.
que trata o § 3• do art. 165 da Constituiçlio Federa_/.
Projeto de Lei do Senado n• 391, de 1991~ de autoria .do· Senador Nelson
Wecielrin, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e
~ regu~a o exercido da proftssiio de tidvogadc.
·
Projeto de Lei do Senado n• 3~, de 1991, de autoria do Senador Telmo Vieira,
que cria área de livre comércio no Munidpio de Brasiléia, no Estado do Acre, e
dá outrasprovidências.
Projeto de Lei do Senado n• 401, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera a Lei!'." 5.550, de 4 de dezembro de 1986, que dispõe sobre
o exerclcio da profissão de zootecnista.
Projeto de Lei do Senado n• 404, de 1991, de autoria do Senador Selson
Wedekin," que altera o art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990,
estabelecendo novas hipóteses de movimentaçlio, pelo trabalhador, de sua conta
vinculada no Fu1Jdo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Projeto de Lei do Senado n• 406, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que altera a redaçiio de dispositivo da Consolidaçiio das Leis do.
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Trabalho, a fim de ajustá-la ao disposto no art.
Federal.

7~

inciso XVI, da Constituiçilo

Projeto de Lei do Senado n• 407, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre credenciamento do delegado sindical e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 413, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
que autoriza a Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA a participar
minoritariamente de sociedades de capitais privados no Pólo Petroquímica do.
Sul,. localizado no E.stado do Rio Grande do Sul.
Projeto de< Lei do Senado n• 414, de 1991, de autoria do Senàdor Pedro Simon,
que cria a Zona de Processamento de Exportação do Município de Riu Grande,
no Estado do Rio Grande ·do Sul.
Projeto de Lei do Senado n• 416, de 1991, de autoria do Senador Louremberg
Nunes Rocha, que estabelece normas gerais poro substituiçilo de cópia de nota
fiscal ou fatura, emitida por processamento eletrônico de dados, por microfilme
mediante saída de computador, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que
dispõe sobre a concessão de créditos subsidiados às empresas que estilo sendo·
privat~ ou a seus controladores.
Projeto de Lei do Senado n• 9, de 199!, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que institui deduções de tributos pagos pelô contribuinte, para efeito de cálculo
do imposto de rendo na declaração de ajuste ~a/ da pessoa física.
Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1992, de autoria· do Senador Mauricio Corrêa,

que altera o art. 20 da Lei n• 8.036, de II de maio de I990, permitindo ao titular
de CIHúa vinculada no Fundo tie'Garantía do Tempo de'ServiçO movimentá-la ao
completar 65 anos de idade.
·

Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1992, de autoria do Senador José Eduardo
que autoriza a criaçilo de institutos de aposentadorias e pensões, . de bas;
profissional, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n"19, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que

dá nova redação ao art. 23 da Lei n• 8.03I, de 12 de abril de I990, que criou o
Programa Nacional de Desestatização.

Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que
cria condições para utilização do FGTS na compra de terreno para construção
da casa própria, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1992, cie autoria do Senador. César Dias, que
dispõe sobre a proibiçilo de realização de ensaios clinicos nas fases I e II ,0
teste de fármacos produzido por tecnologia estrangeira.
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Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera os arts. 160, 163, 164 e 165 da Consolidaçiio das Leis do Trabalho-

CLT, criando a Comissão Interna de Saúde e exige a regularidade das empresas
. quanto aos aspectos de segurança, higiene e medicina do trabalho para
contratarem com o poder público.
Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a proteçiio ao trabalhador para evitar a silicose e dá outras
providências.
· Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1992, de autoria do Senador Nabor Júnior,
que fixa limite máximo do valor de ressarcimento do selo especial de controle
para cigarros e dá outras providências. ·
Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1992, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dá nova redação ao art. 3° do Lei~· 7.377, de 30 de setembro de

1985, que "dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário e dá outras
providências".
Projeto de Lei do Senado n• 51, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares,
que dispõe sobre os direitos dos criadores de navas variedades de plantas
(melhoristas).
Projeto de Lei do Senado n• 53, de 1992, de autoria do Senador Francisco
Rollembérg, que proíb(! o_ emprego ·de mercúrio e seus compostos não
·degradáve~ em p_rocesso de aglutinaçiio e·amalgamação do ouro e em outros
processos industriais e artesanais, que provoquem poluição na atmosfera, no
solo, nas coleções de água doce e no mar territorial, estabelece penalidade e dá
outras providências.
·
·
ProjetO de Lei do Senado n• 68, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre o adicional de remuneração às atividades pe1i0sas, e dá outras

providências.

·

Projeto de J..ei do Senado n• 70, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sob,re a celebração de tratados internacionais para a supressão do sigilo
bancário nos casos de lesão ao património público.
Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
dispõe sobre liberaçiio de câmbio para despesas com tratamento de saúde no
exterior e dá outras pro_vidências.
Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
institui o vale-refeiçlJo e dá outras provi~ncias.
Projeto de Lei do Senado n• 81, de 1992, de autoria da Senadora Júnia Marise,
que veda a eXigência de contraparfida nas transferências de recursos financeiros
do Tesouro Nacional aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
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Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1992, de autoria do Senador João França, que
dispõe sobre a mineração em terras indígenas e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que isenta de contribuição para a seguridade social a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos requisitos que menciona.
Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1992, de autoria do Senador Esperidião
Amin, que acrescenta inciso e parágrafo ao art. 20 da Lei n• 8.036, de I I de
maio de I990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem_r;o de Serviço, e
dá .outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda;
que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento das pessoas e.
estabelecimentos que fabriquem, manipulem ou comercializem as substâncias
que menciona e dá outras providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
dispõe sobre a exploração, pesquisa e lavra de recursos minerais em terras
·indígenas e na faixa de fronteira.
Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
altera o art. I 7 da Lei
8.177, de' JO de março de 199 I, que dispõe sobre. a
.remune~ção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

n•

Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
dispõe sobre a comercialização e a distribuição de combustíveis automotivos e
seus derivados e dá outras providências.
Projeto de Lei do Se!!ado n• 121, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Càm~, que modifica o Decreto-lei n• 9 li, de· 14 de julho de I969, que trata da
alienação fiduciário, e dá outras providências.

-

.

.

Projeto de Lei do Senado n• 123, de 1992, de autoria do Senador Dirceu
Carneiro, que introduz alterações na Lei n• 4.886, de 8 de dezembro de I965,_
que "regula as atividades dos representantes comerciais autónomos".
Projeto de Lei .do Senado n• 124, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização, nas operações de crédito
rural, de 10% dos recursos captados em depósitos de poupança.
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1992, de autoria do Senador Gan'baldi Alves
Filho, que altera o art. 53, inciso VI, da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de
I991, para determinar a conversão em UFIR das contribuições previdenciárias
no sexto dia útil do mês subsequente ao de sua competência.
Projeto de Lei do Senado n• 133, de 1992, de autoria do Senador Ronan Tito, que
.'altera o art. 256 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 134, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
altera a Lei n• S.991, de·J8 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e·
ro"elatos e dá outras providências"
Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1992, de autoria do Senador Ronan Tito, que
dispõe sobre _o trabalhador na movimentaçíJo de mercadorias em geral.
Projeto de Lei do Senado n• 139, de 1992, de autoria do Senador Humberto
Luceua, que • ~rescenta parágTafo a artigo da· Consolidação das Leis da

· Trabalho que a...põe sobre a penhora. de bens,

nas execuções trabalhistas.

Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera a redoção do qrt.. 24/Jo Decretà-Lei·n• 3.200, de 1• de abril de 1941,
que dispõe sobre a organizaçiJO e P1"(}teção .da família.
Projeto de Lei do Senado n• 145, ·de 1992, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que define crimes contra a apuração de fatos em romissão
de inquérito e dá outras. providências:
.parlamentar
.
.
. .
Projeto de Lei do Senado.n• 147, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lact;rda,
que dispõe sobre o reconhecimento dos convenções e acordos co/etivos de
trabalho e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 159, de.1992,.de aútoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sobre os depósitos de · intéresse das diversos serviços sociais da
indústria e do comércio.
·
Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que disciplina a ap/ícaç(io do inciso VIl/ do art. 37da Constituição Federal e dá
outri:z.$ providências.
·
Projeto de Leí do Senado n• 175, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
cria no Estado de Roraima a Reserva Biológica Nacional dO Cavalo Selvagem e
dá outras providências.
Projeto de_ Lei do. Senado n• 176, de 1992, de autoria do Senador NelsonWedekin, . que dispõe sobre a politica nacional de salários e dá outras
providências, para o fim de instituir o reajuste bimestraL
.Projeto de Lei do Senado n• 177, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre a compensação do empréstimo compuisório sobre a
aquisição de veículos, _instituído pelo Decreto-lei n• 2.288, de 23 de julho de
1986, com o imposto sobre Produios Industrializados -IPL na aquisição de
veículos automotores de fabricação nacional.
Projeto de Lei do Senado n• 1, de 1')93, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,
que concede anistia aos pequenos devedores da Previdência Social com débitos
anteriores a 1° de janeiro de 1989, sobretudo microempresas.
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Projeto de Lei do Senado no 7, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas,
que obriga os bartcos e_ caixas econômicas oficiais a abrirem contas de
cadernetas de poupança sem a exigência de limites mínimos de depósito, e ·dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n° 8, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas,
que altera dispositiVos da Consolidação ~Leis da Trabalho, para determinar o

pagamento i:mtecipado aos trabalhadores . que receberem até três salários
mínimos e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado no 11, de 1993, de autoria do Senador Ednardo Suplicy,
que concede anistia em decorrência de sanç/Jes imputadas pela prática de atas
ou fatos que busquem resguardar a moralidade pública.
Projeto de Lei do Senado..n° 19, de.1993, de autoria ·do Senador Hydekel Freitas,
que dispõe sobre a concessão de estimulas aos eslflleiros de construção naval.
Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1993, de autoria do Senador Magno Bacelar,
que institui a fórmula de atualização das valores mensais, básicos, utilizados
para os ·cálculos de quaisquer direitos trabalhistas, de natureza pecuniária,.
deco"entes de salário comissionai e outras remunerações variáveis, e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 26, de-1993 - Complementar, de autoria do Senador
Márcio tacerdil, que altera o§ 2° do art 2° da Lei Complementar n• 24, de 7 de
janeiro de 1975, que "dispõe sobre concessão de beneficias fiscais por convénios
celebrados pelos Estadas e pelo Distrito Federal".
Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1993, de ãutoria do Senador Ney Maranhão,
que adita parágrafo ao· art. 2" da Lei n° 8.641, de 31 de março de 1993, que
"estabelece normas de contribuição ao INSS dos clubes de fUtebol, parcelamento
dos débitos, e dá Outras providências".
.

.

Projeto de Lei do Senado n° 48, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel,
que acrescenta dispositivos a Lei 6.494, de 07 de dezembro de 1977,
equiparando OJlrendiz a_ estagiário.
Projeto de Lei ·do Senado n° 55, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a movimentação das contas inativas do Fundo -de Garantia do
Tempo de Serviço, de que trata o inciso Vll1 do art 20 da Lei n• 8.036, de 11 de
maio de 1990.
Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1993-Complementar, de autoria da Senadora
Marluce Pinto, que dispõe sobre a cobrança de juros pela entidade que atua
segundo as regras do Sistema
Financeiro
de Habitação.
.
.
Projeto de Lei dq__Senado n° 58, de 1993, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que concede aos· idosos e aos portadores de deficiência os
beneficias previstos no inciso V do art 203da Constituição Federal.
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Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que.

aCrescenta parágrafos ao arL 47 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
que "institui a Unidade Fiscal de Referêni:ia, altera a legislação da imposto de
renda, e dá outras providências".
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1993, de autoria do Senador Gerson Camata,
que permite às instituições filantrópicas, esportivas e estudantis, promover a
distribuição ·de prêmios mediante sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, nas
condições que especifica.
· Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1993, de autoria do Senador Valmir Campelo,
que altero dispositivos da Lei n•S.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica

dos Partidos Politicas.

·n·

Projeto de'Lei do Senado 74; de 1993, de autoria do Senador Dirceu Cameito,
que institui o Programa Nacional de Bolsas de Trabalho para estudantes.
·
carentes e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,

que·dispõe sobre a redução de multa e correção monetária de débitos fiscais.
Projeto de Lei do SenadÓ n• 76, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que

altera a redação de diszjositivos da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, que
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, ás insumos famiacêuticos e co"elatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1993, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
que estabelece restrições para a aplicação de-índices de co"efão monetária em
operações de crédito rural.
·
,Frojeto de Lei do Senado n•· 83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que altero o art. 48 da Lei n• 4.504, de 10 de novembro de 1964,

para permitir a reduçlio do imposto incidente sobre te"as arendadas.
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a contratação de empregados por temporada em localidades'
turísticas e dá outra providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 89 de 1993, de autoria da Senadora Júnia Marise,
que altera a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "dispõe sobre a

vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e co"elatos, cosméticos, saneantes e outros produtos , e dá outras
providências.
Projeto de Lei do SeDado n• 100, de 1993, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre a O~Jtorga e renovação de concessão ou permissão
para exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
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Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1993, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que modifica o parágrafo r do art. 74 do Código de Processo Penal
para incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
·administração pública, o sistema financeiro nacional, a seguridade social e a
ordem tributária.
Projeto· de Lei do Senado ri• 110, -de 1993, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que revigora as disposições do art. 16 do Decreto-Lei n• 1.598, de
1977, concementes à dedutibilidade ·de tributos e multas, para fins de apuração
do l~cro real, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 117, de 1993, de autoria do Senador b:am Saraiva,
que dispõe sobre a forma de obtenção do título de doutor par concurso livre de

defesa de tese e dá outras providências.

Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1993, de autoria do Senador b:am Saraiva,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal (cloreto de sódio) e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 133, de i993, de autoria do Senador Jarb~
Passarinho, que acrescenta parágrafo ao art. 11, do Lei 7.827, de 27 de setembro
de 1989, a fim de reduzir a correção monetária dos financiamentos aos produtos

rurtns.
Projeto ãe Lei do Senado n• 23, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel,
que altera disposi~ivo da Lei n• 8.167, de 1991, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1994-Complementar, de autoria do Senador
Odacir Soares, que dispõe sobre o exercício ão direito de greve dos servidores
públicos da administração direta, autárquica ou jÚndacional, de qualquer dos
poderes da Uníão, dos Estados, do Distrito Federal e dos- Municípios, previsto
no art_, 37, inciso VII da Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1994, de autoria dÓ Senador Moisés Abrão,
que dá nova redação ao art. 16 da Lei n• 7.827, de 29 de setembro de 1989, que

"institui o Fundo Constitucional de Financiamento Norte - FNO, o Fundo
Constitucional (f.e Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste- FCO e dá outras providências.

Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança.
Projetos originários da Câmara dos Deputados a serem arquivados pela
Secretaria Geral d<i Mesa
Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1988 (n• 186/87, na Casa de
revoga o art. 10 do Decreto-lei 2.288, de 23 à3 julho de 1986,
providências.
-

·r'

que
tr_as
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Projeto de I:ei da Câmara n• 16, de 1988 (n• 313/88, na Casa de origem) que
altera o incisO I e os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do art. 16
L:1 n•
5540 de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de orgamzaçao e
fonci~riamento do ensino superior e sua articulação c~m a escola ~édia, e dá
outras providêndas, e dá nova redação ao parágrafo pnme1ro do arngo segundo
da lei n• 6.420, de 3 de julho de 1977.
Projeto de Léi da Câmara n• 81, de 1990 (n• 4.059/89, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que estabelece as diretrizes para os pianos
de carreira do Serviço Público Civil da União e dá outras providências.

tfa

Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1990 (n• 2.128/89, na Casa de origem), que
equipara ao efetivo exercicio da jimÇõo de magistério a que se referem os
artigos 40 inciso lil, alínea "b", e 202, inciso II/, da Constituição Federal, e das
fUnções que especifica.
Proposta de Emenda à Constituiçio n• 1, de 1994, do Senador Pedro Simon e
outros Senhores. Senadores, que acnscente-se, após o an. 142 do atual texto
cons.tituciona/, um novo artigo, remnnerando-se os demais.

Projeto de Resolução n• 25, de 1990, de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sabre o .registro de freqúência das servidores do Senado Federal, e dá
outras providêiu:ias.
·
·
Projeto de ResoluÇão n• 2, de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena, q11~
dá nova redação a dispositivOs da Resalução n!' 58, de 1990.
.

.

.

• Projeto de Resolução n"·ió; de 1991, de autoria dO Senador Jutahy Magalhães,
que medifica disposição regimental de inclusão de matéria em Ordem do Dia, e
4!i outras providências.
Projeto de Resolução n• 2, de 1~ de autoria do Senador Pedro Simon, que
altera o instituto da indicação de que trata a seçâo IV. Capítulo I, Título VII do
Regimento _intenw dcJ Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 114, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que
que dispõe sobre a criação da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e dá outras proyidências.
Projeto de Resolução n• 115, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera o Regulamento Administrativo do Sinado Federal, transforma a Auditoria
em Secretaria de Controle Interno, e dá outras providências.
Projeto de Resolução n• 122, de 1993, de autoria do Senador Marco MacieL que
cria a Comissão de Ciência e Tecnologia·
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Projeto de Resolução n• 94, de l994, de autoria do Senador Cantinho J~ que
altera o Regimento Interno do Senado Federal, transfo~ a Connssiio de
Edocaçlio em Comissiio de EducaçãO, "Ciêileia e Tecnologuz.
Projeto de Resolução n• 111, de i994, d~ -ria do s~ Couúnho J~ que
altera o Regimento Interno do Senado Federal, modiji~. nas c_onnssões
Permanentes, o número de membros, o quorum e os horanos de reuniões, e dá
outros providências.
· ~
·
·
. ·-·

~jc:_to de Lei do S~o n" 4~~ ~ 1~8~·-d:e autoria do Senador Ronan Tito, que

dispoe sobre o exerczcio dti profissão. df! !Jacharel. em· Turismo e dá outras
providências.
· ·
...
..
..
. -- -Projeto de Lei do Senadq n• 54, de 1989, de autoria do Senador Mauricio Corrêa,
que dispõe sobre a aiienação de ~6veis r~ide'!ciais de propriedade da Uniiio;
das entidades da administração federal e das fondações públicas, locali;;ados no
Distrito Federal.
· · ~ · · - ~
~
.

.

.

.

Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1989, de autoria do Senador Itamar Franco
que submete à prévia aprovação legislativa toda transaçiio ou acordo
solucionar litígio entre ·a administraç{Jo pública e pessoa fisica ou jurídica
estrangeira.
· .: : :· · · ·
:~ ~
Projeto de Lei do Senado n• 88," de 198-9-COIÍlplementar, de autoria do Senador
João Menezes, que regula o direito de greve dos servidores públicos civis e dá
outras providênciãs.
··

vtsmit:h

Projeto de Lei do Senado n• ll5, de 1989; de autoria do Senador Ignácio
Feueira, que veda o pagamento dOs· serviços da tiívida externa cujo montante
difira ·da incidência dos encargos· sobre· o valor da dívida vigente no mercado
seCID!f/ário e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1989-Complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que estabelece normas sobre a entrega aos Estados
e Municfpios dps recu~os previstos no art. 161, inciso II, da Constituição
Federal, especialmente sobre os critérios de rateio do Fundo de ParticipaçãO
dos Estados e do Distrito Federal, Fundo de Participação dos Municípios e
Fundo para Programas de Financiamento ao Setor Produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1989, de autoria do Senador Femando
Hnrique Cardoso, que regula as limitações constitucionais ao poder de tributar,
nos termos do inciso II do art. I 46 do Constituiçlfo Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 170, de 1989, de autoria do Senador Fernando
Hnrique , que dispõe sobre coriflitos de competência, em matéria tributárià,
entre a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do
inciso I do art. 146 do Constituição Federal.
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Projeto de Lei do Senado n• 256; de 1989-Complementar, de iniciativa ·da
Comissão Diretora, que dispõe sobre a declaração de nulidade dos aios que_
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das te"as indígenas, ou a
exploração das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e dá
outras providências.
"Projeto de L~i do Senado n• 330, de 1989, de autoria do Senador Louremberg
Nunes Rocha, que proíbe a instalação de pedreiras nos centros urbanos e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1991, de autoria do Senador Wilson Martins,
que disciplina a criação de loterias, a distribuição de prêmios e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1991-Complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, q)le regula o imposto sobre operações relativas a
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intennunicipal e ·de comunicação, nos termos do inciso XII do
artigo I 55 da Constituição Federal
Projeto de Lei do Selll{do n• 29, de 1991, de autoria do Senador Eemando ·
Henrique Cardoso, que dispõe sobre lei de reclamações sobre serviços públicos.
Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
que diipõe sobre beneficias fiscais- concedidos . a pesquisa cientfftca e
tecnológica, e dá_ outras providências.

r _--;jeto de Lei do Senado n• 33, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a proibição de venda, doãção ou cessão de colas cantendo
tolueno, xileno ou benzeno a menores de I8 anos e dá outras, providências.
•

--=-

---

Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1991, de autori.ado Senador Márcio Lacerda,
-que dá nova reação aos artigos 393 e S49 do Código.· dé Processo Penal, e dá
outras providências: ·
Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1991, de aworia do Senador Marco Maciel,.
que dispõe sobre a partilha e a liberação dos recursos provenientes do salárioeducação:
Projeto de Lei do Senado n • 39, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que altera e consolida textos legais, lei de
elaboração.
Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda
que dispõe sobre o patrocínio de programas jomal~ticos de rádio e televisão e
dá outras providências.·
Projeto de Lei do Senado n• 4:$, de 1991, de autoria do Senador Louremberg
Nunes Rocha, que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
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para cadeiras de rodas de qualquer tipo, aparelhos locomotores e automóveis. de
passageiros, destinados ao uso de paraplégicos e pessoas com deficiência flsica.

Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1991, de autoria do Senador Mário Covas,
que dispõe sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher nos termos do·
art. 7~ .xx; da Constituição Federal, e dá outras providências.
·
Projeto de Lei· do Senado n• 47, de 1991, de autoria do Senador Mário Covas,
que disciplina o regime de. trabalhQ da categoria dos trabalhadores domésticos e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1991, de autoria do Senador Fernal.!do
Henqrique Cardoso, que dispõe sobre o ensino obrigatório da língua espanhola
. em estabelecimentos de ensino de primeiro grau.
Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1991, de autoria do Senador Fe.&llilldo
Henrique Cardoso, que estabelece medidas para a proteção do mercado de
· trabalho da mulher e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado.n• 58, de 1991, de autoria do Senador Mansueto de.
Lavor, que estabelece critérios e mecanismos para a concessão de incentivos ao
desenvolvimento das regiões norte e nordeste e do Estado do Espírito Santo, e.dá
outras pro_vidências.
Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1991, 'de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera os§§ ] 0 e 2° do art. 42 da Lei·no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Projeto de Lei do Senaljo n• 77, de 1991, de autoria do Senador Francisco
RollemJrerg, que fixa a proposta de maior atendiinento devidamente quantificada
em percentual de tempo de programação diária de teleradiodifiisão para temas, .
autores e intérpretes nacionais, regionais e locais.
.• -·
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
. que dispõe sobre a ação civil de responsabilidade pelo não-oforecimento do
ensino obrigatóno gratuito ou sua oferta irregular, nos termos do art. 208, § 2~
da Constituição Federal, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1991, de autoria do Senador Oz:iel Carneiro e
outros Senhores Senadores, que autoriza o Presidente da República a criar, na
estrutura da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM. o
Conselho de Desenvolvimento Económico e Social da Amazônia-CODESAM e o
Conselho Técnico-COTEÇ
Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dá nova redação ao art. 15 da Lei no 6. 404, de 15 de dezembro
de 1976 e" dá outras providências:
-
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Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sobre a criação dos conselhos federal e regionais de arquivologia. ·
Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedelcjn,
que. regulamenta o inciso VI do art. 5° da Constituição, dispondo sobre a proteção aos locais de cultos e suas liturgias.

Projeto de Lei do Senado no 103, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe sobre atualização monetária dos balanços contábeis, e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1991; que incluí a disciplina "Estudos dos
Dil"f!.itos.Humanos", no currículo do primeiro e do segundo graus e dá outras
prowdêncías.
·
Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que assegura aos eleitoreS, no dia das·· eleiÇões, transporte gniiuito e
dá outras prtlliidências.
·
Projeto de Lei do Senado rt• 113, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg; que dá nova.redação ao art.· 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, e dá outras prov:idências. ·
·
Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
qrie·revoga aalfnea "a" do §1" do inciso IV do art. 8° da Lei n• 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que altera a fegísláção do Imposto de Rendo e dá outras
prowdêncías.
·
.. Projeto de ·Lei do Senado.n• 117, de 1991, de autoria·do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre o re~tro das. organizações sindicais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que proíbe a demissão de semdor público em gozo de licençaprémio, /icença-patemídade ou de férias.
Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador
Epitácio Cafeteira, que dispõe sobre as condições para autonomia do Banco
Central do Brasil e dá outras proWdéncias.
Projeto de Lei do Senado n• 127, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre a alocação de recursos para crédito rural.
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a exigência de concurso público para a admissão de pessoal
nas empresas estatais e sociedade de economia mista.
Projeto de Lei do Senado n• 133, de 1991; de autoria do Senador Ney Maranhão,
que dispõe sobre autorização para porte de arma, de uso permitido, pela
tripulação de aeronaves nacionais.
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Projeto de Lei do Senado no 134, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
·que regula o direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de sitJJações de interesse pessoal.
Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altera o §I" do art. 408 do Código de Processo Penal.

Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1991, do Senador Márcio Lacerda, que·
acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei n• 8.078, de I I de setembro de I990, que
"displJe sobre a proteção do consUmidor, e dá outras providências.
·

Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1991, de 8utoria do Senador Márcio Lacerda,.
que altera a legislação do Programa do Seguro-Desemprego e dá outras
providências.
·
. Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1991, de autoria do Senadof Dirceu
Carneiro, que define os crimes contra o meio ambiente e respectivas sançlJes.
.
--

-

Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que dispõe sobre normas aplicáveis aos consórcios ou ftmdos mútuos
para aquisição de bens móveis duráveis ou bens imóveis.
Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que autoriza o Poder ExecutiVo a criar a Escola Técnica Federal de
. Cacoal,
Estàdo de Rondônia.

no

Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Guajará-Mirim. no Estado de Rondônia.
ProJeto de Lei do Senado n• 160, de 1991, ·de autoria do Senador Nelson
Wedel!;in, que dispõe sobre inder#zação, pela União, às. vítimas. de acidentes de
trânsito deco"entes da falta de conservação das rodovias federais.
Projrto de Lei do Senado n• 163, de 1991, de autoria do Senador Nelson .
•ledekin, que ~ nova redoção ao § 2q do art. 224 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT,
Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre normas relativas a compras governamentais e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe sobre livro didático reutilizado para os cursos do ensino
fUndamental, e dá outras providências. ·
PÍ'ojeto de Lei do Senado n• 179, de 1991, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que dispõe sobre a conv!lrsão de cruzados novos para a quitação ou
amortização de débito relativo a financiamento habitacional
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Projeto de Lei do Senado n• 181, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares,
que revoga o art. 366 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral.
Projeto de Lei do Senado n• 184, de 1991, de autoria. do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre a proteção do salário contra a retenção dolosa e dá
outras providê_ncias.
Projeto de Lei do Senado n• 185, de 1991, de autoria do Senador Nelson
We:kkin. oue disniíe sobre o crédito fimdiário.
·Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre as operações de consórcio destinadas a formar poupança
·
'7!ediante esforço comum e dá outras providencias.
?rojeto de Lei do Senado il• 194, de 1991, de autoria.do Senador Pedro Simon,
que fua prazo para restituição do Imposto sobre a Renda e proventos
descontado na fonte e dá outras providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1991, que inclui conteúdos de Ecololfia e
Meio· Ambiente nos currículos de escolas públicas e privadas, no primeiro e
sef5.mdo graus.
·
-·wjeto de Lei do Senado n• 197, de 1991, de autoria do Senador Lourcmbctg
flilles Rocha, que concede isenção do Imposto sobre Produtos /ndustrializadosJPI a equipamentos, instrumentos e. demais produtos para odontologia
:zdquiridos por sindicatos e outras associações sem fins lucrativos de amparo ao
lrabalhodor.
· · ·
· ·
- ·Projeto de Lei do Senado n• 198, de 1991; de autoria do Senador Dirceu
, Carneiro, que dispõe sobre a doação de tecidos,· órgãos e partes do corpo
humano para fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências.
Projeto de Lei·do Senado n• 200, de 1991, que dispõe sobre o ensino obrigatório
da língua espanhola, nos estabelecimentos de ensino de segundo grau.
Projeto de Lei do Senado n• 205, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg; que altera a Lei n• 7.210, de 11 de julho de /984 (Lei de Execução
Penal), a fim de compatibilizar com o art. 5': alínea "/", da Constituiçilo
Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 209, de 1991, de autoria do Senador Dirceu
Carneiro, que dispõe sobre a concessão de transporte coletivo gratuito nos dias
de eleições.
Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1991, que toma obrigatório o ensino sobre
drogas e entorpecentes e psicotrópicos nas escolas públicas e privadas de 1• e

:c gruus.

·

Projeto âe Lei do Senado n• 217, de 1991, de autoria do Senador Francisco
!< -.ilemberg, que introduz dispositivos ni:I Lei n• 4.591, de /6 de dezembro de
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1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias.
Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1991-Complementar, de autoria do Senador
Márcio Lacerda, que dispõe sobre o adicional ao Imposto de Renda, de que trata
o ini:íso II do art. 155 do Constituição.
Projeto de Lei do Senado n• 221, de 1991, de autoria do Senador José Eduardo,
que autoriza o desmembramento do Superintendência Regional Curitiba do Rede
Ferruviária Federal SIA, SR-5, cria a rede de viação Paraná-Santo Catorina
SIA; e dá outras providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 227, 4~: 1991, de autoria do Senador Gerson Camata,
que isenta de taxas e impostos, ·no periodo de 60 dias após a constatação do
irregularidade, a importação de veículos automotores fabricados n0 exterior,
desde que, no País, se cobre ágio para a aquisiçãe de congéneres nacionais.
Projeto de Lei do Senado n• 229, de 1991, de autoria do Senador João Rocha, que
dispõe sqbre a destinação de recursos do Programa de /ntegraçíJo Nacional-PIN
e do Programa de Redistribuição de Te"as ·e de Estímulo a Agro-Indústria do
Norte e do Nordeste-PROTERRA, pora o "financiamento de implementas
agrícolas, quando adqUiridos. pelas prefeituras municipais das regiões de
atuação do Superintendência do Desenvolvimento do Amazonia-SUDAM

.

.

Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1991, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,
que atribui ao .Congresso Nacional a· 'responsabilidade de homologar a
autorização de pesquisa, concessão e permissão de lavra de recursos minerais,
dá outras providência,s.

e

Prõjeto de Lei do Senado n• 235, de 1991, de autoria do Senador Francisco.
RolleJÍJ.berg, que dispiJe sobre ·a açêlo de temas .curriculares versando sobre a
educt~ção quanto a necessidode de doação post-mortem ·de órglios, nos cursos de
. terceiro grau e outros profissionalizante.
·

Projeto de Lei do Senado n• 236, de 1991, de autOria do Senador Ney Maranhão,
que dispõe sobre a criação do Comissão Regional de Ciência e Tecnologia para
o Nordeste-CRCT e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senada.. n• 237, de 1991, de autoria do Senador Dirceu
Carneiro, que institui o pagamento de compensação financeira aos municípios
em cujos territórios se situain instalações energéticas, industriais ou outras, que
utilizam como combustível a energia nuclear, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 239, de 1991, de autoria do Senador Amir Lando,
que altera a redoção do art. 44 do Lei n• 4. 771, de 15 de setembro de 196S.
Projeto de Lei do Senado n• 246, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera a redação do art. 3.34 do Código Penal Brasileiro, cominando penas
diferendadas para os. crimes de contrabando e de descaminho.
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Projeto de Lei do Senado n• 247, de 1991, de autoria do Senador João Rocha, que
altera a Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, e Lei n• 8.167, de 16 de janeiro
de 1991, e dá outras providências.

:Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1991, de autoria do Senador Marco·Maciel,
que altera a Lei n• 5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe ·sobre a
retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviçodo União e dá outras
providências.·
Projeto de Lei do Senado n• zso; de 1991, que estabelece a obrigatoriedade· de
· programas de educação ambiental, educação para o.trânsito e prevençilo do uso
indevido de drogas e da criminalidade.
Projeto de Lei' do· Senadp n• 265; de 1991, de autoria do Senador Francisco

Rollemberg, que ·dispõe sobre o contrato de franquia empresarial, e· dá outras
. . ..
. proyi(iê_ncias. .
Projeto. de Lei do Senado n• 269, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel,
que diSpõe
e testes pré-eleitorais.
. sobre
. as pesqueisas
. ...
-

}>rojeto de Lei do Senado n• 284, .de 1991, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que aútoriza o levantamento de recursos do PIS-PASEP pará
aquisição da ctisa próprii:L

·

· ··

Projeto de Lei do Senado n• 288, de 1991, de autoria do Senador Francisco
acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n• 6.533, de 24 de maio
de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de
técnico em espetáculos de diversões, e dá outras providências.
Projeto 'de Lei do Senado n• 289, de 1991~ que inclui nos programas das
disciplinas do núcleo comum dos Cl!rriculos de ensino fUndamental noções:de
educllfão e civilidade para os deftcieilles fisicos e mentais.

Rollembérg,

que

Projeto de Lei do Senado n• 290, de 1991, de autoria.do Senàdor Louremberg
Nunes· Rocha, que altera a Lei n• 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), a fim de compatibilizar com o art. 5~ inciso "/", da Constituição Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 292, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares,
que regulamenta o art. 243 e seu parágrafo único das disposições gerais da
Constituição FederaL
Projeto de Lei do Senado n• 293, de 1991,- de autoria do Senador Júlio Campos,
que institui a Política Nacional de Energia-PNE, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n° 303, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda.
que altera o art. 16 da Lei n• 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os·
crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
Projeto de Lei do Senado n• 306, de 1991, de autoria do Senador Valmir
Campelo, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de terapeuta em
Medicinã Natural e dá outras providências.

MaiÇO de 1995

ANAIS P0 SENADO FEDERAL

Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1991, de autoria do· Senador Francisco
Rollemberg, que obriga os cartórios de registro civil a comunicarem, por oficio,
todo registro de noscimento ao posto de saúde da comarca correspondente.
Projeto de Lei do Senado n• 308, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe sobre a explicitação, na Carteira Nacional de
Habilitação, :da opção do portador pela condição de ser ou não doodar de
órglJos para transplantes e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 310, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que define o crime na infringéncia ao§ 1• do arL 37 da Constituição Federal, e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado. n• 311, de 1991, de autoria do Senador Ruy Bacelar,
que altera dispositivos do Decreto-Lei n• 2300, de 21 de novembro de 1986.
Projeto de Lei do Senado n• 312. de 1991, de·autoria do Senador Humberto
Lucena, que dá nova redação ao çzrt 4~ caput, §1° e alíneas·.':c" e "d", da Lei n•
5.768, de 20 de dezembro de 1971, que altera a legislação sobre distribuição
gratuita ·de prémios, ml!diante sorteio, vale"brinde ou concurso, a titulo de
propaganda, estabelece. normas de proteçiJo a· pPUpanfO e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 316, de 19!?1, de. autoria do semidor Odacir Soares,
que define os casos de identificação criminaf previstos no arL 5~ inciso LVIII, da
Constituição Federal.
·
Projeto de Lei do Senado n• 319, 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe. sobre a entrega do bem e sobre a abertura de novos
~de consórcio e dá outras providências.:
.
..
Proj~ de Lei do Senado n• 320, de 1991. de autoria do Senador Francisço
Rollemberg, que proibe a divulgação de bens, produtos e serviços nllo
comercializáveis e dá outras providências.

Projeto de Lei <!o Senadl:> n• 324, de 1991, d~ autoria do Senador Oziel Carneiro,
que reduz o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural em Várzea Amazónica,
e dá outras providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 325, de 1991, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
qüe-dispõe sobre fundos de desenvolvimento regional e dá õutras provídências-. Projeto de Lei do Senado n• 331, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que acrescenta parágrafo único ao arL 15 da Lei n• 6.515, de 26 de.
dezembro de 1977.
Projeto de Lei do Smado n• 335, de 1991, de autoria do Senador Fernando
.Henrique Cardoso, que regulaml!"ta o arL 223 da Constituição Federal, no que
tange a ,;omplementaridade das sistemas privado, público e estatal.
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Projeto de Lei do Senado n• 337, de 1991, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico em
acupuntura.
Projeto de Lei do Senado n• 338, de 1991; de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre o reconhecimento do rodeio como modalidade desportiva e dá
outras provi~ncias.
Projeto de Lei do Senado n• 341. de 1991. de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera a Lei n•8.197, de 27 de junho de 1991, no que tange aos pagamentos
· devidos pela Fazenda Pública.
Projeto de Lei do Senado n• 342, de 1991,· de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que revoga o qrt. 49 "da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, e dá outras providências.

-Ie

Projeto de Lei do Senado n• 346, de 199i,
autoria "do Senador A1mir Gabriel.
que cria o Fundo Nacional para Amortização da Dívida Pública Federal, do
Distrito
Federal, dos Estados e- dos Municípios, e dá -outras
providências.
'
.
Projeto de Lei do Senado n• 351; de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon.
que cria a Ouvidoria-Geral da República e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 354, de Í991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin; que regulamenta o inciso I.XXf'Il do art. s•da Constituição Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 355, de·l991, d!: autoria do ·Senador Márcio Lacerda,
que autoriza o Poder Executivo a estabelecer créditos especiais destinados a
programas de assentamento rural executados pelos Estados e Municípios.
Projeto de Lei do Senado•ln• 356, de 1991,. de. autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre a execução do disposto no inciso XXXIII do art. s• da
~onstituição da República Federativa do Brasil.
Projeto de Lei do Senado·n• 357, de 1991, de autoria do" Senador Márcio Lacerda,
que estabelece que Comissão MISta do Congresso Nacional poderá, nas
condições que especifica, requisitar extratos de contas bancárias e c6pias das
declarações de bens e de renda de pessoas indiciadas em processos por crime de
tráfico de arogas.
Projeto de Lei do Senado n• 361, de 1991. de autoria do Senador Mauricio
Corrêa. que reconhece a data de 21 de março como sendo consagrada ao AnÓ
Novo Bahá 'i, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 363, de 1991, de autoria do Senador Telmo Vieira,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica de Rio Branco, no
Estado do Acre.
"Projeto de Lei do Senado n• 364, de 1991, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg. que altera o art. 16 da Lei n• 8.181, de 1• de abril de 1991, e dá
outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 367, de 1991, de autoria do Senador Mauricio.
Coiiêa, que cria o serviço naCional de àprendizagem bancária-SENAB, e dá

outras providências.

Projeto de Lei do Senado n• 368, de 1991, de antoria do Senador Mauricio
Corrêa, que cria o Serviço Social Bancário-SESB, e dá outras providênc~.
Projeto de Lei do Senado n• 370, de 1991, de autoria do Senador Affonso

Cammgo, que permite a exploraçiio de jogos de azar em hotéis-cassinos e dá
outras providências.

·

·

Projeto de Lei do Senado n• 372, de 1991, de autoria do Senador João Rocha, que
dispõe sobre o aproveitamento de alunos estagiários das instituições públicas de
ensino superior pelos gov(!mos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos·
Municípios, na fiscalização ·da aplicação dos recursos orçamentários e
extraordinários, e dá outras providências.
·Projeto de Lei do Senado n• 379, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre o pequeno e mini-produtor rural. .
Projeto de Lei do Senado.n• 381, de 1991, de autoria do Senador Ablizio Bezerra,
que cria áreas de livre comércio nos Municípios de Brasília, Cruzeiro· do Sul e.
Plácido de Castro, no Estado do !fere, e dá outras providências.
Projeto de Lei ·do Senado n• 384, de 1?91, que inclui conteúdos de combate e
prevenção ao abuso de bebidas alcoólicas .no núcleo comum dos currículos de
ensino de I e II graus.
·
Projeto de Lei do Senado n• 389, de 1991 , de autoria do Senador João Rocha,
regulamenta o inciso XXV do art. 7• da Constituição Federal.

~

Projetb de Lei do Senado n• 390, de 1991, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dispõe sobre as multas previstas pelos artigos 7• e 8" da Lei' n•
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código EleitoraL
Projeto de Lei do Senado n• 394, de 1991, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardo!iO, que considera crimes hediondos, nos termos do art. 5~ XLIII,
da Constituição. Federal.
·
Projeto de- Lei do Senado n• 397, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre denúncia de irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Contas da União.
Projeto de Lei do Senado n• 398, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, que dispõe sobre a restituição do empréstimo compulsório instituído pelo
Decreto-lei n• 2.288, de 23 de julho de 1986.
Projeto de Lei do SenadO n• 400, de 199-l, de autoria do Senador TelmO Vieira,
que cria área de livre comércip no Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do
Acre, e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 403, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
que institui o Ano Nacional do Adolescente, o Dia Nacional do Adolescente e dá
outras providências.
Projeto de Lei âo Senado n• 405, de 1991, ·de autoria do Senador Telmo Vieira,
que dispõe sobre a alienação de imóveis residenc;ais de propriedade da União e
de silos autar_quias, situados nos Estados-membros. .
Projeto de Lei do Senado n• 408, de 1991, que torna obrigatório o ensino de
língua e literatura espanhola nas escolas de z· grau.
ProjetO de Lei do Senado n• 409, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados-/PI,
no aquisição pelos munic_ípio~. ck_f!quipamentos, máquinas e veículos, exceto os
de representação, para o uso no serviço público.
Projeto de Lei do Senado n• 411, de 1991-Complementar, de autoria do Senador
Coutinho Jorge, que dispõe sobre o sistema financeiro nocional.

Projeto de Lei do Senado n• 412, de i991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que institui o estatuto do Jrahalho do aeronauta e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 415, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que dispõe sobre a mineração em te"as indígenas e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 1, de· i 992, -de autoria do Senador Pedro Simon, que
cria o Conselho de Entendimento e do Desenvolvimento Nacional e dá outras
providências.
·
Projeto de Lei do Sen~o n~.z~ de 1992,_de autoria do Senador Humberto Lucena,
que concede isenção db Imposto sobre Produtos Industrializados-/PI, para os
veícufus destinados ao uso no transporte autônomo de cargas.'
·
Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1992, de autoria do Senador Mareio Lacerda,.
que altera os artigos 1.603 e 1. 719 do Código CiviL
Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares,
que autoriza o exame do movimento das contas bancárias de servidores públicos
e pessoas que contratarem com a administração pública.
Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
equipara servidores da Uiiião, vinculados as policias civis das estados de
Roraima, Rondônia e Arpapá. aos servidores da Polícia FederaL
Projeto de Lei do Senado n• 22, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a matrícula em organizações de ensino militar de nivel
superior.
Projeto de Lei do Senado n• 23, de l992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que tipifica crime contra o meio ambiente, no caso especifico das águas do mar,
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lagos, rios, estuários, nascedouros e cursos d'água, previsto no art.. 225 da
Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1992, de autoria do Senador José Eduardo,
que estabelece normas a transparência da administração pública federal, direta
e indireta, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1992,· de autoria do Senador Mário Covas,
que dá nova redaçiio ao art.. 13 da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, qué
trata da elaboração e contra/e' dos orçamentos e balanços da Uniiio, das
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre a public,~ção mensal do fluxo de caixa e os recursos da Uniiio
.destinados a Previdência Social, e dá outras providências. ·
- ·
Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1992,, de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, que inclui, entre as atividades da profiSsão de jornalista, a
correspondente interiorano.
Projeto de Lei do Senado.n• 35, de 1992, de autona do Senador Wilson Martins,
que altera o art. 51 da Lei n • 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os registras públicos.
Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, que
dispõe sobre a aquisição de bens inóveis por intermédio de consórcio ou outra
forma associativa-e dá outras providências. '
Projeto de Lei do Senado n• 39, e 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que: intraduz alterações qo Código de Processo Penal, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que regulamenta o disposto no inciso XLI do art. s• da Gonstifu'ição Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1992, de autoria do.Senador Lavoisier Maia,
que autoriza a dedução dos gastos com mensalidades escolares para fins de
cálculo de Impo$to de Rendo na declaração anual de rendimento.
Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que·
dispõe sobre a variaçlio entre as remunerações mínimas e máxima, na
administração federal.
Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1992, de autoria da Senadora Mar1uce Pinto,
que dispõe sobre o seguro de crédito às microempresa3 e às empresas de
pequena porte e dá outras providências.
•

-

•

-

r

Projeto de Lei do Senado ·n• 52, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre a continuidade dq_ execução de obras públicas.
Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1992, de autoria do Senador Ney Maranhão,
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que dispõe sobre a participaçiio estrangeira no capital social dos bancos
comerciais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
avtoriza o Poder Executivo a criar uma escola agrotécnica foderal no Municipio·
de Normandia, Estado de Roraima, e dá outras providências.
Projeto d!~ Lei do Senado n• 59, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda;
que altera dispositivos reforentes a açiio penal privada subsidiária, com vistas a
adequá-los ao disposto no art. S~ ·Inciso LXI. da Constituiçiio Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre o acesso aos· resultados de pesquisas de opinião pública
custeadas com recursos públicós, nos termos do art. 5~ inciso XXXIII, da
Constituiçlio Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
determina a aplicação de reservàs técnicas das entidades de seguro em
programas e/ou projetas de construçiio imobiliária para fins residenciais,.
exclusivamente para seus associados, revigora a Fundação da Casa Popular, e
dá outras providências. ·
Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares,
que define como crime contra o livre exercício dos Poderes Legislativo,
ExecutivÓ e Judiciário, ofonsa a integridade corporal ou a saúde de membros
dos citados poder~. e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que avtoriza o Poder Executivo a criar a Eicola Agrotécnica Federal de Boá
. Vista, Estado de Roraimà, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1992, que
"bases .da educação nacional.
·

estabele~e

as .diretrizes e fixa as

.

Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1992, de autoria do Senador César Dias. que
estabelece limite de idade para navios petroleiros operando em águas
territoriais brasileiras.
Projeto de Lei do Senado n• 73, de i992, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que altera a Lei n• 8.270, de 17 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
.

.

.

Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1992, de autoria da Senador José Eduardo,
qne dispõe· sobre a proteçiio de topografias de circuitos integrados.
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que concede isençlio do Imposto sobre Produtos Jndustrializados-IPJ, na
aquisiçlio de tratares e implementas agrlcolas, par pequenos e médios
agricultores.
·
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Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1992, de autoria da Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre o ensino da língua espanhola nos estados limítrofes com os países
formadores do Mercosul.
Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre a proibição de se1' utilizada como prova conh'a o depoente as
informações fornecidas nas condições que especifica.
Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1992, de autoria do Senador Ney Maranhão,.
que altel'a o an. 88 da Lei no 4. 737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitonzl).
Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares,
que devolve às universidades fede,.ais do Rio de Janeiro e da Bahia as suas
denominações primitivas t!_e Univr!rsidade do Bl'OSil e da Bahia, respectivamente.
Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1992, de autoria do Senador Guühenne
Palmeira, que cria, junto ao Banco do Bmsil S.A.,. o Fundo de Incentivo a
Atividade Rul'al no Nordeste-FINAR. define regros para sua utilização e dá
outms providências.
Projeto de Lei do Senado_n• 95; de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda;
que obriga a indrístria automobilística a instalar farois com dispositivo
antiofoscante em veículos novos.
Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,

que dispõe sobre a incluslJo, nas cédulas utilizadas como meio cil'cufante
nacional, de elementos que possibilitem sua identificação pa1' pessoas
ponadoms de deficiência visual.
Projeto de Lei do Senadg n• 98, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto,

que di!{Jõe sobl'e O custeio de prog7amas não convencionais de escolarização dO
ensino fimdamental pa1'a crianças e adolescentes c01'entes, com recul'Sos do·
salário-educaçlJo e dá outms providências.
·
·
Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1992, de autoria do Senador Hugo Napoleão,
-que revoga o Decreto-lei n° 857, de Jl de setembl'o de 1969, e estipula novos
parâmetros pam contratos, títulos e obl'igações exeqüíveis no B1'0Sil.
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dá nova 1'edação ao caput do art. 4° do Decl'eto-lei n• 368, de 18 de
dezembro de 1968.
Projeto de Lei do Senado n• I 02, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobl'e o mandato de segztl'ança co/etivo e dá outras provid2ncias.
Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1992, de autoria do Senador Ronan Tito, que
dispõe sobl'e a tl'ansação a que se 1'efere o inciso I do an. 98 da Constituição
Fedenzl, p01'a redução de penas pelos cl'imes que indica, e dá outras
providê11Cias.
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Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre redução ou isenção de pena, em razão de
participação na elucidação de crimes contra a administração pública e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que regulamenta o art. 208, IV. da Constituição Federal, criando o Programei
Nacional de Educação das Crianças de Zero .a Seis anos de Idade, em creches e·
pré-escolas, e dá outras providências,
·Projeto de Lei do Senado n• li O, de 1992, de autoria do Senador João França,
. que estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de
serviços públicos de energia elétrlca e de água.
Projeto de Lei do Senado ii• 113, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera o Código Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com
a redação dada pela Lei n• 7.209, de II de julho e 1984), acrescentando um·
inciso ao art. 62 e ao§ 2" do art. 12I, a fim de prever o crime de linchamento.
Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,.
que acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n• 5.869, de II de janeiró de 1973 Código de Processo Civil.
Projeto de Lei do Senado n• 116, de 19!!2, de autoria do Senador Pedro Simon,
que altera a Lei n• 8.443, de I6 de julho, de I992, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Triblinal de Contas da União e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 117, de 1992, de autoria do Senador Teotônio Vilela
, Filho, que dispõe sobre- a organização e a prestaÇão dos serviços de energia·
elétrica e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que institui o número único de registro civil e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1992, de autoria do Senador César Dias, que
dá nova redação ao art. I" da Lei n"8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir,
como crime hediondo, o homicídio de pessoa menor de dezoito anos, cometido
com intuito de servirá ritual religioso ou macabro.
Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1992, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altera .a redação do § 5" do art. 43 do Lei n• 8.078, de II de
setembro de I990, que- dispÕe- sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências, para definir o prazo após o qual não serão fornecidas informações
acerca de débitos do consumidor, no caso que especifica.
Projeto de Lei do Senado n• 127, ~. 1992, <fe autoria do Senador Márcio Lacerda,
que define crime contra o acesso e a permanência da mulher no emprego.
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Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que disciplina o inciso XII, infine, do an5• da Constituição Federal e dá outras.
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 129, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que altera dispositivos do Código de Processo Penal e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1992, de autoria do Senador Amazonina
Mendes, que acrescenta dispositiVo a Lei n• 8.212, ãe 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre a organizaçlío da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá
outras providências.
. Projeto de Lei do Senado n• -138, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que altera o art· 250 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho de 1965 (Códtgo
Eleitoral}
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que dispõe sobre a nomeação dos representantes oficiais do País em organismos
internacionais de cináter oficial.
Projeto de Lei do Senado·n• 143, de 1992, de autoria do Senador Mãrcio Lacerda,

que altera a Lei n• 7.682, de 2 de dezembro de 1988, veda a intermediaçiio de
instituições financeiras e seguradoras no controle do seguro habitacional e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1992, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que determina que- os institutos médico-legais comuniquem a
Fundação Centro Brasileiro para a infância e adolescência as mortes violentas
ocqrridas com crianças e adolescentes.
ProjetO de Lei do Senado n°148, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre aiividades conjlitantes do irabcilho de-ex-servidores públicos, e
dá outras providências.
·Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1997, de !!~O~ do Seilador Márcio Lacerda,
que dá nova redação ao. art. 155 da Lei n• 5.86_9, de 11 de janeiro de 1973, que
institui o Código de Processo Civil, relativo a publicidade de atos processuais.
Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares,.
que dispõe sobre a organização sindical e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 151, de 1992, de autoria do Senador Mãrcio Lacerda,
que altera os parágrafos únicos dos artigos 213 e 214 do Código ['ena/
(Decreto-lei n• 2.828, de 7 de dezembro de 1940}
Projeto de Lei o Senado n• 153, de 1992, de autoria da Senadora- Marluce Pinto,
que altera o art. 7" do Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de 1991, para permitir que o
tempo de serviço público federal. prestado pelos servidores celetistas que
passaram ao regime daLei n• 8.112, de II de dezembro de 1990, seja contadO
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também para fins de anuênio, incorporaçiio de "quintos" e licença-prêmio par
assiduidade.
Projeto de Lei do Senado n• 154, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera o Código de Processo Penal, e dá outras providências.
·Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sabre o trabalho da menor aprendiz e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
. que . dispõe sobre a responsabilidade criminal do ex-servidor público que.

desenvolver atividade sobre assunto de natureza sigilosa, em proveito de pessoa
ou entidade estrangeira.
Projeto de Lei do Senado·~· 157, de .1992, de autoria do Senador Odacir S~
que dispõe sobre o cancelamento de penas discfplinares aplicadas a servidtir
público federal e sobre o abono de faltas.
Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que· dispõe sobre ~ despesas reservadas ou confidenciais, e dá outras
providências.
·
·

Senado

Projeto de Lei do
n• 162, de 1992, de autoria do Senador Áureo Mello,
que garante matricula, na instituiçlJo de ensino superior e no curso de origem. a
ex-alunos que· tenham interrompido seús estudos superiores, e dá outMs
providencias.
Projeto de Lei dÕSenado n• 163, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que institui o prêmio Wysses Guimarães do m€rito democrático.
Proj~ de Lei do 'SenadO n• 165, de 1992, de aútoria da Senadora Marluce Pinto,
que fixa características mínimas a serem observadas nas emissões de moeda e de
·papel-moeda, afim de que seu·va[or possa ser identificado por portadores de
deficiência visual.

Projeto de Lei do Senado n• 166, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
art. 35, e seu parágrafo único, do Decreto-lei n• 3. 689, de 3 (}e.
outubro de 1941- Código de Prrwesso Penal.

que revoga o

Projeto de Lei do Senado n• 167, de 1992, de iniciativa de Comissão Mista
Parlamentar de Inquérito, que estabelece limite de gastos eleitorais permitidos
por partidos polfticos e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dá nova redação ao art. 17 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de i964, e dá
outras providências.
. ":..
Projeto de Lei do Senado n• 169, de 1992, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que alu;ra dispositivo da Lei n• 8.078, de I I de setembro de 1990, que dispfJé
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1992, de autoria do Senador Amazonino
Mendes, que cria o Centro Financeiro Internacional localizado no Município de
.Manaus, Estado do Amazonas, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que altera o art. 1.6/ I do Código Civil, estendendo o beneficio do§ 2"
ao filho neces~itado portador de deficiência.
Projeto de Lei do Senado n• 178, (le 1992, de autoria do Senador Ney Maranhão,
que altera dispositivos da Lei n• 7.716, de 5 de janeiro de /98~ que "define os
crimes resultantes de precônceitos de raça ou de cor", com a redação dada pela
Lei n• 8.08/, de 21 de setembro de 1990.
Projeto de Lei do Senado n• 179, ·de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, .
que estabelece normas gerais sobre custas dos serviços forenses.
Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1~2, de autoria do Senador Mário Covas e
outros Senhores Senadores, que altera a Lei n• 5.194, de 24 de dezembro de
1966, qué regulamenta as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro.
agrônomo, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 182, de 1992, de autoria.do Senador Nelson
Carneiro, que dispõe sobre o registro das entidades sindicais, e dá outras.
providênéias.
_ _
Projeto de Lei do Senado n• 184, de 1992, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a aplicação de multas pela Justiça Eleitoral, dando
·
nova redação ao art. 286 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965.
Projetq de Lei do Senado·n· 3, de 1993, de autona do Senador Ney Suassuna, que
dispõe sobre a transferência de presos entre os Estados da Federação e o
Distrilo Federal e dá outras providências.
·
·
Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassnna, que
dispõe sobre o ·repasse de verbas do governo federal para a construção de
unidades penitenciárias nos Estados da Federação e Distrito Federal e dá outras
providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,
que estimula a criação e manutenção de escolas técnicas de ensino industrial de
nível médio, mediante a concessão de incentivos tributários.
Projeto de Lei do Senado n• 10, de 1993, de autoria do Senador José Fogaça, que
acrescenta parágrafo ao _art. s• da Lei _n~ 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, que
dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e o sistema de governo e
regulamenta o art. 2" do Ato. das Disposições Constitucionais Transitórias,
alterado pela Emenda Constitucional n• 2.
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Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1993, de autoria do Senador Henrique
Almeida, que estende ao Estado do Amapá os benefícios frscais concedidos à·
área de livre comércio de Macapá e Santana pela Lei n• 8.387, de 31 de
dezembro de 1992.
Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia de.
Carvalho, que altera a Lei n• 6.435, de 1977, sobre entidades fochadas de
previdênciq privado, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas,
· que determina que os cartórios de registro de imóveis informem a delegacia do
receita foderal competente, a quantidade de escrituras de compra e venda de
imóveis registradas no perjodo de cada mês.
Projeto de Lei do Senado n• 16, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,
que dá nova redação ao art. 30 do Lei n• 8.212; de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre a organização do seguridade social, institui plano de custeio e dá.
outras providências, alterada pela Lei n• 8. 620, de 5 de janeiro de 1993.
Projeto de Lei do Senad9 n• 17, de 1993, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor e outros Senhores Senadores, que altera a legislação do Imposto sobre a
Renda relativa a incentivos fiscais regionais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 18, de· 1993, de autoria do Senador Carlos·
Patrocínio, que autoriza o uso do gás natural ou do gás liquejêito do Petróleo-·
GLP como combustível para os veiculas que especifica.
Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1993, de aütori~ do Senador Álvaro Pacheco,
. ·· . que dispõe sobre a abertura e movimentação de contas bancárias, em moeda
estratigeira, e dá outras providências.
Prdjet!> de Lei do Senado n• 22, de 1993, de autoria dà SenadOra Júnia MariSe,
que altera os artigos 342, 447 e 449 do Código de Processo Civil e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1993-Complementar, de autoria do Senador
Valmir Campelo, que dispõe sobre a aplicaçiio no sistema financeiro de recursos
repassados ou transforidos pela União a órgãos ou entidades dos três niveis de
governo, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel,
que acrescenta inciso ao art. 2" da Lei ll 0 8.072, de 25 de julho de 1990.
Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1993, de autoria do Senador Márcio Lacerda;
que dá nova redação ao
17 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1993, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que disPõe sobre instituição do Programa Nacional para o Deserrvolvimento de

art.
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Fontes Energéticas Altemativas-PRONALT, de incentiVos ao desenvolvimento e
. utilização dessa fontes.
Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1993, de autoria do Senador João França, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica de Alto Alegre, em
Roraima.
Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1993, de autoria do Senador João França, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de São João da
Baliza, no Estado de Roraima.
·
Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1993, de autoria do Senador Rachid Saldanha
Derzi, que dispõe sobre a incorp(,lração às Forças Armadas do jovem maior de
dezesseis anos.
Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1993, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que acrescenta inciso ao art. 250 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho de 1965, que
institui o Código Eleitoral.
Projeto d~ Lei do Senado n• 37, de 1993, de autoria do Senador Magno Bacelar,
que estabelece normas para a fiscalização do exercício de profissões liberais e
dá outras providências.
. Projeto de Lei do Senado n• 3 8, de 1993, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,
que regulamenta o art. II da Lei n• 8.387, de 31 de dezembro de 1991 e altera o
art. 5" do Decreto n• 517. de 8 de maío de I992, que regula a área de livre
comércio de Macapá e Santana-ALCMS, permitindo a industrialização em seu
te"itório.
Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1993, de aUtoria do Senador Gilberto
Miranda, que dispõe incentiVosjisc~ para a área de saúde.
Projetll de Lei do Senado n• 42, de 1993, de autoria do Senador Luiz Alberto de
Oliveir.t, qué submete ao Tribunal de Contas da Uniiio à fiscalizaçiio das contas
da parte nacional da 1taipu Binacional e ao Senado Federal a nomeaçiio das
seus diretores br_asileiros,
Projeto de Lei di' 3enado n• 44, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,
que altera disp· .ivos do Código-de Processo Penal.
·
Projeto de I
.10 Senado no 45, de 1993, de iniciativa de Comissão Parlamentar
de Inquéri· ., que altera a Lei n• 6.435, de 1977, sobre entidades fechados de
previdência privada, e dá outras providências.
ujeto de Lei do Senado n° 47, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,
que dispõe sobre a retirada de tecidos, órgãos ou partes da corpo humano·
destinados a transplantes e dá outras providências.
rrojeto de Lei do Senado n• 49; de 1993, de autoria do Senador Esperidião Amin,
que acréscenta dispositivos à Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe
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sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino profissionalizante
do segundo grau e supletivo e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n" 51, de 1993, de autoria do S~ador Luiz Alberto de
Oliveü:a, que altera a Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes·
contra o Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n" 52, de 1993, de autoria do Senador Affonso
Camargo, que alltera os disposittyos da Lei no 5.682, de 21 de julho de 1971Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Projeto de Lei do Senado n" 53, de 1993, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
que determina que o concurso VeStibular envolva exclusivamente a avaliação em
disciplinas peninentes à área do 'conhecimento afim com o curso superior objeto
da opção do candidato, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n" 54, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,.
que estabelece normas a serem obsen•adas para os candidatos a cargos públicos
eletivos de Presidente e vice-Presidente da República, Governador e viceGo-.iemador de. Estado e Prefeitos e vice-Prefeitos e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n" 57, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,
que dispõe sobre a execução de sentença penal estrangeira e dá outras
providên~ias.

Projeto de Lei do Senado n" 59, de 1993, qe autoria do Senador Ney Suassuna,·
que regula as pmrições aos que buscam o separatismo em nosso País,
Projeto de Lei do Senado n"·60, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,
que cria a renda mínima na educação e dá outr(!S providências.
Projeto de Lei do Senado n" 61, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que
dispõe sobre cargo de Corregedor Regional Eleitoral e dá outras providências.

o

Projeto de Lei do Senado n° 62, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera Q inciso I do an. I I da Le.i n° 8,.~83, t;le 30 de dezembro de 1991, para

o fim de permitir que se deduzam do Impostq de Renda gastos com .medicamento,
lente, cadeira de rodas, prótese, colete, aparelho audiovisual, livro escrito em
Braile e serviço de erifermagem.
·
Projeto de Lei do Senado n" 63, de 1993, de autoria do Senador Levy Dias, que
dá a denominação de ''Senador Vuolo" à ponte rodaferroviária sobre o Rio
Paraná, entre os Estados de Mato Grosso e São Paulo.
Projeto de Lei do Senado. n" 64, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,
que acrescenta an. à Lei n° 7. 710, de 14 de dezembro de 1983, que define os
crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu
.processo· e julgamento e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1993, de autoria do Senador Ney Suassuna,

que disciplina a apresentação de demíncia contra servidor público civil da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas.
Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre o horário gratuito de propaganda eleitoral nas emissoras de

rádio e televisão.
Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
art. 205 da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de
1976, tomando obrigatória a correção do capital social das empresas no cálculo

que acrescenta parágrqfo ao
das dividendos.

·

·

Projeto de Lei do Senado p.• 70, de 1993, de autoria do Senador Ronan Tito, que

dispõe sobre a concessão de indenização ou pensão especial aos cidadãos, ou
seus familiares, que sofreram prejuizos, decorre_ntes de ações repressivas do
Poder Público ou de ações violentas motivadas por incoriformismo politico, nos
casos não beneficiados pelo art. 8" do Ato das Disposições Constitucionais
T1'Q11Sitórias.
Projeto de Lei do Senadó n• 77, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos;
que altera a redação dos§§ e 2" do art. 11 da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a comissão de

r

valores mobiliários.
Projeto de Lei do _Senado n• 78, de 1993, ®autoria da Senadora Eva Balzy, que
disciplina a prâtfca do aborto, altera o Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- Código Penal- e dá outras providêneias.
Projeto de Lei dõ Senadõ n• 79, de 1993, do Senador Júlio Campos, que institui o
livro iie registro de veículos adquiridos pelas oficinas e empresas de sucata
dedicadas ao comércio de acessórios e peças de veículos.
Projeto de Lei do Senado n•s1;de 1993~ di autona do Senador Luis Alberto de
Oliveira, que autoriza a regularização de micro-computadores e seu$

componentes importados sem obserVância das normas legais, e dá outras
providências. ·
Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão,
que eleva os juros das contas do PIS-PASEP, determina a atualização monetária

dos créditos até a data do pedido de resgate, fixa prazo para o pagamento e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1993, de autoria da Senadora Mailuce Pinto,
que autoriza o Poder Executivo a criar a Faculdade de Medicina de Roraima.
·Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1993, de autoria do Senador João França, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Borifim, em
Rorainui
~

--

--~=-

-

-

-

-
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Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1993, de autoria do Senador Affonso.
Camargo, que estabelece normas para as eleições presidenciais e eStaduais de 3
de outubro de 1994.
Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas,
que dispõe sobre as eleições majoritárias e proporcionais, a propaganda
eleitoral, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• ~1, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que
· institui incentivo fiscal para empresas que invistam em programas de
recuperação de empregados alcoólatras.
Projeto de Lei do Senado !1" 92, de 1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que estabelece nonnas para a realização das eleições de 3 de outubro de 1994 e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1993; de autoria do Senador Marco Maciel,
que altera os artigos 55, § /", I, 67, 68, 69, 101, §§ I" e 2", 239, 244, II. 250 e
299'da Lein" 4.787, de JS de julho de 1965 (Código Eleitoral).
Projeto de Lei do Senado. n• 96, de !993, de autoria do Senador Áureo Mello, que
garante matricula, na invtituição de ensino superiÕr e no Cllrso de origem. a exalunos que tenham interrompido seus eswdos- supenores,- e dá outras
providências. ·
Projeto de Lei do .Senado n• 98, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre o controle social dos atos de gestão da administração pública
empreendidos ou descentralizados no âmbiiO-<!stadua/ ou municipal, através de
programas jéderais, e assegura o livre acesso dos cidadãos .às iriformações
relativas às finanças ptíblicas.
Projeto de Lei do Senado n• 99,·de 1993, de autoria da·Senadora Marluce Pinto,
que institui vale-educação e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de contra-retaliação nos casos
que determina, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 102, de 1993, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altera dispositivos da Lei n• 7.357, de 2 de setembro de 1985,
que dispõe sobre o cheque, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon,
que altera a Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 57,
inciso XXI. da Constiwição Federal, institui normas para licitações e contratos
de administração pública e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 105, _de 1993, de autoria do Senador Pedro Teixeira,
que 4ispõe sobre a promoção 011 a cessão de espaço para a realização de·
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exposições _culturais por parte dos órgãos do poder público e dá outras
providências.

Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1993, de autoria do Senador Carlos
Patrocinio, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Miracema do Tocantins, no Tocantins.
Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1993, de autoria do Senador Carlos
Patrocínio,
que pr01õe
as
pessoas portadoras
de
alterações
eletroencefalográficas de conduzirem veículos automotores de transporte
coletivo de passageiros ou de carga e dá outras_providências.
Projeto de Lei do Senado n• 111, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
alterando o art. J• do Deàeto-lei n• 9 I I, de J• de outubro de /969.
Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1993, de autoria da Senadora Mariuce Pinto,
que altera a Lei n• 7.17_0, de 14 de dezembro de 1983, que define os crimes
contra a segurança nac:onal, a ordem política e social, estabelece seu processo
e julgamento e dá outras providências.
·Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1993, de autoria do Senador Marco Macie~
que denomina "Governador Nilo Coelho" a BR-428, no Estado de Pernambuco.
Projeto 4e Lei do Senado n• 116, de 1993, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, que dispõe sobre a radiodifUsão educativa e dá outras providências.
Projeto de Lei do·Senado n• 118, de 1993-Complementar, de autoria do Senador
Odacir Soares, que estabelece requisitos por_a a designação de membros da
diretoria do Banco Central, fiXa impedimentos para após o exercicio do cargo e
dá·outras providências. ·
Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1993, de autoria do Senador Odacir Soares,
que íilstitui o Programa de Implantação das Reservas Extrativistas e dá outras
providências.
·
c

Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que institui o cõnse/ho curador dos recursos das cadernetas de poupança e dá
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1993, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que institui incentivo credltlcio para os mini e pequenos prodlllores rurais.
mediante dedução no "Valor do imposto de renda devido pelas instituições
financeiras públicas.
Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1993, de autoria do Senador Gi.lbertG
Miranda, que dispõe sobre a atualização monetária da remuneração do servidor
público c-ivil, paga com atraso: e dá outras. providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 123, de 1993, de.autoria do Senador Magno Bacelar,
que toma obrigatória a veiculação de programas educativos pelas emissoras de
rádio e televisão e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado,
regulamentando o art. 5~ inciso LVIII da Constituição FederaL
Projeto de Lei do Senado n• 127, de 1993, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas de lutas e
·disciplina sua prática em clubes, academias e estabelecim~ntos congeneres.
.

.

.

Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
·que dispõe sobre a utilização de "recursos do empréstimo compulsório, cobrado
sobre a venda de carros·e combustíveis, instituídos pelo Decreto-lei n• 2.288, de
23 de julho de 1986, e dá outras providencias.
Projeto de Lei do Senado n• 129, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simón,
que acrescenta parágrafos ao art. 20 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei 'orgânica dos PartidO! Políticos)
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1993, de autoria do Senador Racbid
Saldanha Derzi, que autoriza a União a doar, ao Estado do Mato Grosso do Sul,
o imóvel que menciona.
Projeto de Lei do _Senado n• 132, de 1993-Complementar, de autoria do Senador
Pedro Simon, que estabelece critérios para elaboração e avaliação participativa
dos documentos de que tratam os incisos I. II-e III do art. 165, da Constituição
, Federal, e dá outras providências.
Projetá de Lei do Senado n• 134; de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão,
que acrescenta parágrafo !Ínico- ao art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases do
Educação.
·
.Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon,
que estabelece a revisão obrigatória da declaração do Imposto sobre a Renda
dos detentores de cargo eletivo ou diretivo na Administração Pública e dá outras
providencias.
·
-- Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1993-Complementar, de autoria do Senador
Júlio Campos, que regulamenta o parágrafo rínico do art. 79 da Constituição
Federal.
___ _
Projeto de Lei do Senado n• 138, de I 993, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, que extingue a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária.
Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera dispositivos do Código P_enal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro
de 1940}, e dá outras providências.
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Projeto de Lei do. Senado n• 144, de 1993, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, qne altera o arL 289 da Lei n• 6.404, de 1976.
Projeto de Lei do Senado n• 145, de 1993-Complementar, de autoria do Senador
Júlio Campos e outros Senhores Senadores, qne acrescenta parágrtifo (1() art. 38
da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do sigilo.
bancário as Pf!SSoas que menciona.
Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1993, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, qne altera o item XII do art. 6" da Lei n• 7. 713, de 22 'Ae dezembro~
1988, que isenta do Imposto de Renda os proventos e pensões deco"entes de
reforma ou falecimento de ex-combatente.
Projeto de Lei do Senado n• 148, 'de 1993, de autoria da Senadora Eva Blay, qne
dispõe sobre loteamentos jéchado:s- e eondomínios horizontais.
Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1993, de autoria do Senador João Rocha, que·
toma obrigatória a publicidade do transforência e da aplicaçao de recursos, a
fondo perdido, da administração ·publica foderal para Estados e Municípios,
inclusive seus órgaos e en_tidades, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 150, de_1993, d~ autoria do Senador Júlio Campos,
qne regulamenta a subcontrataçao de pequenas. e médias empresas e dá outras
providênçias.
· ·
Projeto de Lei do "Senado n• 152, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, que acrescenta parágrtifo único ao art. 250 da Lei n• 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jz~rídico único dos servidores
públicos civis da União, tias mttarquias e das jimdações pzíblicas.Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1993, de autoria d<? Senador Júlio Campos,
qne dispõe ~obre a exibiçao de filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras
·providências.
·
Projeto de Lei do Senado n• 154, de 1993, de autoria do Senador César Dias, qne
autoriza o Poàer Executivo a criar a Faculdade de Enformagem e Ciências
Biológicas de /(oraima.
Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1993, de autoria do Senador Dario Pereira,
que altera a redaçao do art~J· da Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o an. 159, inciso L alínea "c"; da Constituiçao Federal, institui o
Fundo Constihtcional tk Financiamento do None-FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste-FNE e o Fundo Constitucional do Centro-OesteFCO e dá outras providências.
Projeto de Lei do.S.enado n• 157, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
qne institui o registro único. para a identificaçao dos brasileiros e dos
estrangêiros residentes no País.
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Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel,
que altera a redação do inciso XV do art. 24 da Lei n• 8. 666, de 21 de junho de
1993.
- ~
Projeto de Lei do Senado n• 159, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera dispositivos da Lei n• 7.492, de 1986, que define os crimes contra o
sistema financeiro nacional e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1993, de autoria do Senador Odacyr Soares,
que altera a '·Ji Complementar 64, de 18 de maio de 1990, estatuindo prazo
. único de 6 mes 1para desincompatibilizações.
Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1993, de autoria do Senador Odacir Soares,
que altera a redação do art. 22 da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992, para
estender os beneficias da auxilio-alimentação aos servidores com jornada de
trabalho igual ou superior a vinte horas semanais e dá outras prOVidências.
Projeto de Lei do Senado n• 1, de 1994, de autoria· do Senador Hmnberto Lucena,
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Prêmio Euryclides de Jesus Zerbini

do Mérito Médico e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que dispõe sobre a publicação, pelos partidos políticos, dos valores de doações
recebidas de pessoas fisicas ou jurídicas, e dá outras providências.
Projeto de Lei do.Senado n• 4, de 1994, de autoria do Senador Cid Sabóia de.
Carvalho, que au~oriza o Poder Executivo a emitir selo postal em homenagem a
Alberto Nepomuceno.
Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares, que
isenta de multa os eleimres que deixaram de votar nas eleições municipais de
1992 e no plebiscito sobre a forma e sistema de governo em 1993.
"Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1994, demitorla do Senador Nelson Carneiro,
que regulamenta o§ 3~ do art. 226 da Constituição Federal.
Projeto de Lei do Senado n• 8, de 1994, de autoria do Senador Humberto
Lucena, qne determina a obrigatoriedade de concurso público para a admissão
de pessoal nas empresas públicas e sociedades de economia mista e dá outras
prOVidências.
Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1994, de autoria do Senador Valmir Campelo,
que dispõe sobre passagem subsidiada para estlldantes nos transportes co/etivos
intermunicipois e interestaduais e dá olllraS providências.
Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera o art. 1.121 f}a Lei n• 5.869, de II de janeiro de I 973 - Código de
Processo Civil, para incluir, como requisito indispensável a petição de
separação consensual, o acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visitas
dos filhos menores, e dá outras providências.
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Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
<JUe dispõe sobre medidas de estímulo ao reequipamento de instituições
cledicadas ao ensino técnico e tecnológico, bem como ao aprimoramento de
recursos humanos.
rrojeto de Lei do Senado n• 14, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
que cria o Programa Nacional de Adaçlio de Obras Sociais - PROADOTE- e dá

':utras pruvidências.

·

·

Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1994, de autoria do Senador César Dias, q•Je
,;cr(Jscenta dispositivos à Lei n•8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sob.··e
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 16, .de 1994, de autoria do Senador Marco Macicl,
que dispõe sobre a isenção de contribuições sociais nos termos dos arts. /95 e

213, I e II, da Constituição Federal, define instituição educacional de caráter
confessional, fzxa critérios de contrapartida ·aos benefícios e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos,.
que determina a impressão dos preços do fabricante e de venda ao consumidor,·

1•a embalagem de produtos de fabricação nacional, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas,
que determina ·que as armas de fogo apreendidas pelas autoridades policiais,
.>ejam colocadas à disposição das po/íciqs civis e militares, na forma que
<!speciftca.

l'rojeto de Lei do Senado n• 19, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
qu~ dispõe sobre a obrigatoriedade dajluoretação de sal (cloreto de sódio), e dá

outras. providências.
Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1994, de autoria d<;> Senador Júlio Campos,
que ãltera o art. 39, III. da Lei Complementar n• 77, de.l3 de julho de 1993, que

institui o imposto Pruvisóno sobre a Movimentação ou a Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - IPMF e dá outras
providências. Projeto de Lei ao Senado n• 21, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
que dispõe sobre medidas de estímulo para reequipamento de instituições

dedicadas ao ensino técnico e tecnológico, bem como ao aprimoramento de·
recursos humanos.
i'rojeto de Lei do Senado n• 22, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
que regulamenta o inciso XXI do art. 7" da Constihlição Federal e altera o

Capítulo VI da Tíwlo !Vda CLT.
Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera a Lei n• 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as

•:omissões parlamentares de inquérito.
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Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que denomina "Refinaria Eugênio Ferreira de Camargo" a refinaria de petróleo
implantada no Município de Paulínia, Estado de São Paulo.
Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1994, de autoria do Senador Albano Franco,
que disciplina ·a proteção ao trabalhador urbano ou rural, em face da.
automação a _que alude o item XXVII do art. 7• da Constituição.
Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares,
. que declara mercantil a empresa rural e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 28, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera a Lei n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, excluindo a inserção
relativa às indenizações por despedida ou rescisão de contrato de trabalha.
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1994, de. autoria do Senador Gilberto
Miranda, que dispõe sobre a divulgação da aplicação do produto da
arrecadação das loterias federais.
ProJeto de Lei do Senado n• 30, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
·que dispõe sobre a presehça de advogado e representante do Ministério Público
na interrogatório do acusado de prática de crime.
Projeto d~ Lei do Senado n• 31, de 1994, de autoria da Senado!" Júnia Marise, que
altera a redação do § 2" do art. 477 da CLT. aprovada pelo Decreto-Lei ·n•
1.452, de r de maio de 1943, que dispõe sobre o recibo de quitação passado
pelo empregado por ocasião da rescisão de seu contrato individual de trabalho.
Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1994, de autoria do Senador Almir Gabriel,
que dispõe sobre o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas.
Projeto de Lei do Senado n• 35; de 1994, de autoria dô SenadOr Júlio Campos,
que dispõe sobre condições de realização de competições e práticas esportivas e
dá outras providências.
Projeto de Lei dO Senado n• 36, de 1994, de autoria do Senador Carlos
Patrocínio; que prorroga o prazo de que trata o inciso VI do art. 2• do DecretoLei n• 2.452, de 29 de julho de 1988, com a redação dado pela Lei n• 8.396, de 2 ·
de janeiro de 1992.
Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro,
.que altera a Lei n•8.489, de /8 de novembro de 1992, que dispõe sobre retirado
e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos
e científicos e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares,
que dispõe sobre a criação do. "Dia Nacional do Seringueiro" e dá outrai
providências.

~
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Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1994, de autoria do Senador César Dias, que
autoriza o Poder ExeczÚivo a criar, mediante transformação, o Ministério do
Meio Ambiente e do Desenvolvimento dçz Amazônia.
Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,

que dispõe sobre as sociedades cooperativas.
Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1994, de autoria do Senador Ney Maranhão;
que acrescenta parágrafo ao art.2" da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993,.
que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1994, -de autori~ do -Senador Júlio Campos,
que altera dispositivos da Lei n•. 7. 7/3, de 22 de dezembro de 1989 e da Lei n•

8.134, de 27 de dezembr~·de 1990, que dispõem sobre o Imposto de Renda e dá.
outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1994, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, que dispõe sobre a publicação dos saldos dos reservas cambiais e dá
·outras providências.
Projeto de Lei do SenadÓ n• 47, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera dispositivos dos Leis n•s 3.071, de 1 de janeiro de 1916- Código
Civil, 6.515, de 26 de dezembro de 1977, e 8.069, de 13 de julho de 1990, para
fim de irícluir assistência ajêliva como dever dos pois para com os filhos, e dá
outras providênci(]S.

u

a

. Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1994, de autoria do Senador Valmir Campelo,
que altera o parágrafo único do art. I" da Ll!i n• 6.766, de 19 de dezembro de
19-79.
.
Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1994, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altera o Decreto-Lei n"~2.848, de Tde dezembro de 1940 Código Penal, introduzindo artigo que define crime de· omissão no exercício dO
pátrio poder.
Projeto de Lei cio Senado n• 50, de 1994- Complementar, de autoria do Senador
Mauro Benevides, que revoga a Lei Complementar n• 77, de 13 de julho de
1993, que institui o Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - IPMF e âá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 51, de 1994, de autoria do Senador Iram Saraiva, que
dispõe sobre a eficácia das decisões do Tribzmal de Contas da União e dá outras
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1994, de autoria do Senador Jí
que altera a Lei 5. 700, de I • de setembro de 1971, que dispõe sobn
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá ou. · 1 Jrovidências.

)~,
Jr ....
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Projt:to de Lei do. Senado n• 53, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que acrescenta ao art. 245 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
"dispõe sobre o regime jurídico do servidor público civil da U11ião, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais"
Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel,·

que· autoriza o Poder Executivo a conceder pensões especiais a Maria Cecília.
Bevilacqua de Paiva e Maria Tereza Bevilacqua de Paiva, netas do jurista
brasileiro Clovis Bevilacqua.
· Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1994, de autoria do Senador Júlio Camp•.•s,
que altera dispositivos da Lei 8.004, de 14 de março de 1990, que dispõe sobre
transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e
dá outras providênciaS. ··
;'r.;jt:to de Lei do Senado n• 56, de 1994, de autoria do Senador Aluízio Bezerra,
que acrescenta dispositivo ao· iirt: 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, para

permitir a movilrJentação de conta vinculada no Fundo de Garantia por Tempo
d~ Serviço (FGTS), quando ocorrer extinção do contrato de trabalho celetista e ·
óubsunção do empregadO a regime jurídico r!nico.
l'co]eto de Lei do Senado n• 57, de 1994, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
<tue dispõe sobre a guarda e a educação de filhos 11Um0res, no caso de dissídio
dos pais 'e dá outras providências.
Projeto át: L.::i do-Senado n• 58, de 1994, de· autoria do Senador Nelson Carneiro,
que cria o cartão de identidade para os professores registrados no Ministério da
Educação e do Desporto.
Proje~o de Lei do Senado n• 59,

de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que estabelece o abono de permanência em serviço e athta outras providências;
"liando nova redação a dispositivos das Leis 8.212 e ~.213, de 24 de julho de
1991, alterada pela Lei 8.870, de 15 de abril de 1994.
. Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo,
que acresce inciso ao art. 10 da Lei 8.383, de 30ae dezembro de 1991.
Projeto de. Lei do Senado n• 61, de 1.994, de autoria do Senador Coutinho Jorge,
que disciplina a realização e exploração da loteria denominada "jogo do bichú",
e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jor,;e,
que dá nova redação aõ caputdoart. 58 do Decreto-lei 6.259, de 10 de fevereiro
de 1994, tjue dispõe sobre o Serviço de Loterias e dá outra providências.
Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
qtte autoriza o .·Banco Central do Brasil a vender parte das . resen·as
imemacionais e os bancos brasileiros a realizar empréstimos em moeda
c.s trange.ira.
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Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,.

que dispõe sobre defesa de testemunhas e vitimas pelo Estado no processo
criminal.
Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1994-Complementar, de autoria do Senador
Júlio Campos, que dispõe sobre o exercício financeiro a que se refere o art. 165,
parágrafo 9~ .J, da Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 66, ~ 1994, de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, que dá nova redação ao art. 75 do Código Penal, a fim de alterar
prazo máximo de cumprimento de penas privativas de liberdade.
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1994, de autoria do Senador Dario Pereira,
que dispõe sobre a prestação de serviços de transportes colettvos de passageiros
sob o regime de concessão ou permissão, define os direitos dos usuários e dá

outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1994, de autoria do Senador Reginaldo
Duarte, _que dispõe sobre a reutilização de livros didáticos no ensino
fimdamental e médio e dá_· outraS providências.
Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que altera dispositiVos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, Inciso XXI. da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da adm~nistração pública e dá outras providências.

Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,

que altera o art. 475 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que dispõe sobre a aquisição e revenda de vefculos produzitios com base em
protecolos firmados entre o Governo Federal e os fabricantes e dá outros
·
. providências.
Projeto de Lei do Senado n• 74, de 1994, de autoria do Senador Jacques Silva,
que amplia áreas de aplicação das recursos de que trata o parágrafo terceiro do
art. 27 da Lei 2.004, de 3 de a; :tubro de 1953.
Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo,
que cria incentiVo tributário para doações jéitas a escolas públicas.
Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1994, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que altero o Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal, introduzindo artigo que define crime de omissiJo no exercicio do
pátrio poder.
Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1994, de autoria do Senador Matco Maciel;
que regula o direito de naciona/idãde nos termos da Emenda Constitucional de
Revisão·n• 3, de 1994.
·
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Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que estabelece medidas preventivas de proteção às pessoas que trabalham nos
aeroportos e bases de serviço de aeronaves agrícolas e aos trabalhadóres que se
colocam entre as plantações para auxiliar os pilotos das aeronaves a localizar
as áreas objeto de pulverizações.
Projeto de IA;i do Senado n• 79~· de 1994, de autoria do Senador· Júlio. Campos,
que dispõe sobre a aplicação das reservas cambiais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 80, ·de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
· que dispõe sobre a proibição do uso de fomo com mais de 3,5% de nicotina para
a fabricação de cigarros e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado .!1° 81, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que dispõe sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos
estabelecimentos comerciais situados nas áreas contíguas às faixas de domínio
das rodovias federais.
Projeto de Lei do Senado 84, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares, que
dispõe sobre a observância de prazos processuais por Juizes, membros do"
Ministério Público e Advógados.
Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que alte~a o art. 39 da Lei n• 8.078, de I I de setembro de 1990, que "dispõe
·sobre a proteção do consumidor e dJ outras providências.
Projeto de Lei der Senado n• 86, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que regulamenta o uso das embarcações !_lo tipo motoaquática em faixas

litorâneas de praias, rios, lagos, lagoas e reservatórios de represas, e dá outras
providências• .

autOna

"Projet9 de Lei do Senado n° 87," de 1994, de
d~ S~ Júlio Campos,
que altera o art. 369 da Consolidação da Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452,
de r de maio de I943), permitindo maior percentual de tripulação estrangeira
em embarcações nacionais, quando oriunda de países integrantes do MercosuL·
Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1994, de autoria do Senador Joaquim Beato,
que altera a Lei n• 4.737, de I5, de julho de 1965 (Código Eleitoral),

estabelecendo prazo minimo de filiação partidária para o registro de candidatos.
Projeto de Lei do Senado n° 91, de 1994-Complementar, de autoria do Senador
.Aureo Mello, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n• 64, de I990, que
"estabelece, de acordo com o art. 14, § 9~ da Constituição Federal casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências".
Projeto de Lei do Senado no 92,-de 1994, de autoria do Senador Jacques Silva;
que rega/amento o§ r do art. I02 da Constituição Federal.
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Projeto de L.ei do Senado n• 94, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera dispositivos do Código Penal sobre roubo e receptação.
Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
·que dispõe sobre a perturbação do traballw ou sossego alheios.
Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1994, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que estabelece nannas para a divulgação de pesquisas e testes préeleitorais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 1, de 1995, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
qué dispõe sobre os instrumentos de preservação do diversidade e da integridade
do património genético do Pais e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado·n" 2, de 1995, de autoria do Senador Beni Veras, que
dispõe sobre o resgate de quotas do União pelo Fundo Nacional de
DeSenvolvimento - FND, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares, que
dispõe !JObre o exercício da profiSsão de dentista prátiéo e dá ·outraS
providências.
Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1995, de autoria do Senador Joaquim Beato,
que dispõe sobre a regulamentação do disposto no inciso XIJI do art. 5" da
Constituição Federal, que trata da. prática do crime de racismo e altera
.dispositivos do Decreto-lei n• 2.848, de '7 de dezembro de 1940, Código Penal, e
da Lei n• 7. 716, de 5 de janeiro de 1989, 'que "define os crimes resultantes de
preconceitos de raça ou de cor". com a redação dada pela Lei n• 8.081, de 21 de
setembro de 1990.
-

Projetos origiDários da Câmara dos Deputados a serem arquivados pela
Secretaria Legislativa ·
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 244, de 1979, de autoria do
Senador Amand Furlan, que inclui dispositivo no Decreto-lei 2.848, de dezembro
de 1940 - Código Penal- remunerando os dispositivos subseqüentes.
Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1983 (n• 5.356/81, na Casa de origem), que
regulamenta as profissões da área do processamento eletrônico de dados e dá
outras providências.
Projeto de Lei da Câmãra n• 91, de 1983 (n" 2.498n9, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafos ao art 477 da Consolidação das Leis da Traba/Jw;
aprovada pelo Decreto-~ei 5.452, de1" de maio de 1943.
.
~jeto de Lei da Câmara n• 2, de 1987 (n• 5.047/85, na Casa de origem), que
altera d_ispositivos da Lei n• 7.i94, de li de junho de 1984, que autoriza a
inclusão de recursos nos orçamentos do União e dá outras providências.
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Projeto de Lei da Câmara n• 49, de 1987 (n" 2.350/83, na Casa de origem), qne
cria o Serviço Social dos Bancários e Securitários - SSBS.
Projeto de Lei da Câmara n• 54, de'1987 (n" 223/87, na Casa de origem), qne
altera o limite da receita bruta anual das pessoas jurídicas e firmas inilividuins.
para o fim de sua caracterização como microempresas.
Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1988 (n" 6.718/85, na Casa de origem), qne
reconhece de utilidade pública as.associações de bairro.
. Projeto de Lei da Câmara n•_~, de 1988 (n" 406/88, na Casa de origem), que
inco;pora terrenos da União Federal ao patrimônio · da COHAB-RJ para
loteamento e vendo aos flagelados das enchentes do Estada do Rio de Janeiro.

na

Projeto de Lei éJÍl tâmara: n• 25, de. 1988 (n" 205/87,
Casa de origem), que
autoriza o Poder EXecuiivo a criar incentivos fiscais para o polo petroquímica
do Sul, nas condições que menciona. ·
·
Projeto dê Lei da Câmara n• 34, de 1988 (n" 275/87, na Casa de origem), que
alte"Fa a composição do Conselho Nacional de Vitivinicultura- CONAVIN e dá
outras providências.
'Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1988 (n" 293/87, na Casa de origem), que
declara feriado nacional o dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi
dos Palmares, consagrado pela comunicfade cifrO-brasileira como Dia Nacional
da Consciência Negra.
Projeto de Lei da Câmara n•. 44, de 1988 (n" 533/88, na Casa de origem), que
institui o Dia Nacional da Inspeção do Trabalho.
Projeto de Lei da Câmàra n• 55 de 1988 (n" 316/88, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que altera a Lei n" 6. 750, de 10 de
dezembro de 1979, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito
Federal e dos Territórios e dá outras providências.
·
Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1988 (n" 678/88, na Casa de origem), que
estabelece -a inclusão da matéria "História Geral da África e do Negro dO
BrasifH, como disciplina integrante do currículo escolar obrigatório.
Projeto de Lei da Câmara n• 75, de 1989 (n" 173/89, na Casa de origem), qne
estabelece normas gerais aplicáveis ao imposto sobre vendas a varejo de
combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel - IVVC, de competência dos
municípios.
·
Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1989 (n" 3.151189, na Casa de origem), que
dispõe sobre o controle de solventes voláteis, colas de sapateiro e similares que
tem sido usados como produtos inebriantes e/ou embriagadores e proíbe a
fabricação de material escolar, -brinquedos e vestuários impregnados com
produtoS odoríferos.
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Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1989 (n• 4.988185, na Casa de origem), de
iniciativa do PreSidente da República, que dispõe sobre a regularização de
registros imobiliários das terras que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n• 3 de 1990 (n" 149/39, na Casa de origem). que
estabelece, de acordo com o arL 14, § 9" da Constituição Federal; casos de
inelegibilidade, prazos de sua cessação e determina outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1990 (n• ·1.943189, na Casa de origem), que
dispõe sobre a faixa de idade em que o trabalhador é considerado menor,
coTiforme o inciso XXXIII do artigo sétimo da Constituição Federal, alterando o
artigo 402 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei da Câmara n• 9, ·êie 1990 (n° 4.432/89, na Casa de origem), que
cria o programa diário do Congresso Nacional para divulgação dos trabalhos.
do Poder Legislativo na televisão, e determina oulras providencias.
Projeto de Lei da Câmara n• 12, de 1990 (n• 1.814189, na Casa de origem), que

dá nova redação a Lei n° 7. 736, de 22 de fevereiro de 1989, que dispõe sobre a

cobrança dos impostos e a administraçlío tributária no Amapá e Roraima.

Projeto de Lei da Câmara n• IS, de 1990 (n~ 3.150/89, na Casa de origem), que
estabelece a obrigatoriedade · de criação • dos Conselhos. Estaduais de
Entoipecentes .nos Estados que ainda. nlío Os possuem e . dos Conselhos
Municipais nos municípios i:oiifmais de 50.~00 (cinqüenta mil habitantes).
Projeto de Lei da.Câmara n• 17, de 1990 (n• 3.065/84, na Casa de origem), que
disciplina o contrato de corretagem imobiliária e dá outras providências. .
Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1990 (n• 2,229789, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 18 da lei n° 4. 717, de 29 de junho de 1965, que
regu[a a ação popillar.
·
Projeto de ·Lei da Câmara n• 29, de 1990 (n° 2.599/89,· na Casa de origem), que
altera dispositivos do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código
·
Penal Brasileirq.
Projeto de Leí da Câmara n• 33, de 1990 (n• 1.361/88, na Casa de origem), que.
altera o Código Eleitoral no que se refere ao preenchimento e forma de
apresentação da cédula eleitoral.
Projero de Lei da Câmãra n"-39,· de 1990 (n• 3.554/89, na Casa de origem), que
dispõe sobre a outorga de compensação pela prestação de serviço como
integrante de mesa receptora de votos e dá outras providências.
Projeto de Lei da. Câmara n• 63, de 1990 (n° 3.514/89, na Casa de origem). que
disciplina o inciso XII, in fine, do art. 5" daConstituição Federal e dá outras
providências.
·
·
·
·
·
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Projeto de Lei da Câmara n• 71, de·1990 (n• 586185, na Casa de origem). que
estabelece o prazo prescricional para a ação de reparação civil contra os
estradas de ferro.
Projeto de Lei da Câmara n• 15, de 1990 (n• 1.212/88, na Casa de origem), que
Dá nova redação ao inciso m do art. I09, do Lei n° 6.404, de IS de dezembro de
I976, que dispõe sobre os sociedades por ações.
Projeto de Lei da Câmara n• 90,_de 1990 (n" 3.277/89, na Casa de origem), que
profbe a cessão e o uso gratuito de imóveis para residencia de servidores
· públicos e dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n• 97, ·de 1990 (n• 3.035/89, na Casa de origem), que
dispõe sobre a exigênc~~ de médicos homeopatas nos hospitais e serviços
públicos .oficiais.
Projeto de Decreto Legislativo n• 93, de 1990, 'de autoria do Senador JUtahy
Magalhães, que sujeita a prévia aprovação do Congresso Nacional os tratados,
acor:dos ou atos internacionais tendo por objeto renegociar os ajustes que
menciona.
Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1991, de autoria do Senador Márcio
Lacerda, que suspende a vigência da Resolução do Banco Central da Brasil n~
1.819, de 27 de março de I991, sobre conversão em investimento, de créditos
externos correspondentes a dividas de· entidades do setor público federal, no·
âmbito do Programa Nacional de Desestatiiação, instituído pela Lei no 8.081, de·
12 de abril de 1990 e dá outros providencias.
Projeto de Decreto ~Iativo n• 125, de 1991, de autoria do Moisés Abrão, que
.disciplino a competência da Congresso Nacional relativa do controle e à
fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administroção indireta.

-

---

-

.

-

~

.

Projeto de Decreto Legislativo n• 130, de 1991, de autoria do Senador Mauricio
Corrêa, que susta o Decreto n° 96.6I8, de 31 de agosto de I988, a Portaria n°
3I, de 25 de fevereiro de I99I, da Secretaria Nacional de Comunicações, da
Ministério 'da Irifra-Estrutura.
Projeto de Decreto Legislativo n• 1, de 1992, que susta o Decreto n• 430, de 20·
de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 4~ da Lei n° 8.197, de 27 de junho de
I99I e dá outras providencias.
Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1992, de autoria do Senador Antonio
Mariz, que susta a Instrução Normativa n• 23, de 26 de fevereiro de I992, do
Diretor da Depart~nto da Re.ceita Federal, que 'Ji= valores para.
ressarcimento dos seios de controle de cigarros", e o Decreto no 453, da mesma
data, da Presidente da República, que "altera a alfquota da Imposto sobre
Pradutcs!TUbJSt1'ializados ~ll'I, incidente sobre os cigarros". _

~
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Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1992, de autoria do SCI!IIdor Espcridião
Amin, que susta os atos normativos do Poder Executivo que estabeleceram
atualização monetária nos financiamentos rurais mediante recursos do. Tesouro
Nacional ou de depósitos bancários nao remunerados.
Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1992, de autoria do Senador Mauricio
Conêa, que susta a Portaria no 128, de 18 de maio de 1992, do Ministro do
Agricultura e Reforma Agrária.
Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1993, de autoria do Senador Odacir.
Soares, que susta a vigência da parte que menciono, do decreto n° 793, de .S de
abril de 1993, com base no art 49; inciso V. da Constituição.

n•

Projeto de Decreto Legislativo
40, de 1994, de autoria do Senador Alfredo
Campos, que susta a aplicação do disposto no art. 46 do Regulamento que
disciplina a constituição e o foncionamento das cooperativas de crédito, batrailo
pela Resolução no 1.914, de I I de março de I 992, do Banco Central do Brasil.·
Projeto de Decreto Legislativo·n• 71, de 1994, que susta a aplicação do disposto
nos arts. ·I~ 2° e primeira parte do art. 3° do Decreto no 344, de 20 de novembro
de I991; no inciso II do árt. r do Decreto n° 943, de 30 de setembro de I993; e~·
nos Votos CMN n° 062. ~de 6 de maio de 1994, e n.0 093194, de 6 de julho de.
1994, do ConselhoMonetdrio Nacional
Projeto de Decreto Legislativo n• 100, ·de 1994, de autoria do Semtdor Áureo
Mello, que dispõe sobre a realização de plébiscito para criação dos Territórios
·do Alto Rio Negro e do Alto Solimões.
Indicação n• 5, de 1990, de autoria do Senador Leite Chaves, solicitando, nos
termo$ regimentais, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim
de apurar os conflitos de terra ocorrentes no País.
·
·

n•

Indicação
1, de 1991, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, sugerindo a
construção de pequeno obra de engenharia, para servir de Tribuno do Povo,
erigida nas proximidades e àfreizte do·edificio do Senado Federal.
Indicação n• 2, de 1991, de autoria do Senador Amir Lando, sugere que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, analise o critério atualmente
adotado para o reajuste da remuneração dos membros do Congr-esSo Nacional.
Indicação n° I, de I992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, sugerindo à'
Comissifo de ConstiUtição, Justiça e Cidadania que analise e, se for o caso,
apresente proposição, no sentido de ser submetido à prévia aprovação do
Congresso Nacionol instrumento que crie obrigações gravosas ao património
nacional.
·
-Jncticação n• I, de I993, de autaria do Senador Esperidião Amin, solicitando que
sejam õbjeto de estudo os limites e condições para operações externas de
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.1Jtlt1Ueza financeira, que compreendem não só a regulamentação do Art. 52,
incisos V e J1II. como, também, a fixação de critérios e normas disciplinares rkis·
operações a que se refere a Lei 8.187, de 01 de junho de 1991, contidos no
Proje~o de Resolução n• 44, de 1993.
. ., . .. . . . .
·Diversos n• 7, de 1991, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando ao Senado Federal, cópia do Relatório e Voto do Processo
. relatjvp ~ irifomuzções sobre dívida da Polónia para com o 8rasil.
Diversos n• 5, de 1994, do Ministro do Planejamento, comunicando que o Brasil
· através de uma Delegação Brasileira, comjwsta de representantes do Ministério
das Relações Exteriores, da Secretaria de Planejamento, Orçamento
Coordenação da Presidência da República, e do Banco do Brasil SIA, participou
·da Reunião Multilateral de RenegociaÇilo da Divida da Repúblicii Popular do ·
.Cong(J; realizãda naquele Foro, no dia 30 de junho de 1994. · · · ·.- · · ··.. ·. ·

e

.

. .

..

.

.

.

n• 4, de 1995, . do Procmador~Geral da. Fazenda N~cio~
encaminhando ao Senado Federal, o Relatório de Aplicação dos. RecUrsqs do
FundO ·ESpecial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das AtividadeS de
Fiscalização - 'FUNDAF. ·
.

'DiveÍsos
.

.

.

.

.

Dive.rsos n• 7,.de 1995,. da Secretaria do· Tesouro Nacional, encaminhando ao
Senado Federal, documentação recebida do Cm8ANK. referente- a despesas·
incorridos na implementação do acordo de reestruturação do divido externa.JNTEREST ARRANGMENTS, no valor deUS$ 74,495.06.
. .· . . . . . · ·..
Proposta de Fiscalização e Controle n• I, de-1993, de autoria do Senador Ney ·
.. Maranhão, solicitando levantar os reais números dlis contas públicas. de 1993 e
nos últimos Cinco exercícios, em face ao desencontro .dos números apresentadOs
~lo Ministério da Fazenda, . Governos Estaduais . e Empresas Estatais,
segtmdodívulgado pela imprensa
Proposta de Emenda à Constituição n• 2, de 1994, do Senador Nelson Carneiro e.
outros Se:àhores Senadores, que acrescente-se parágrqfo ao art. 159 tia
Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n• 3, de 1994, Jo Senador Cid Sabóia de
Carvalho e outros Senhores Senadores, que da-se nova retlação ao art. 228 do
Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1994, do Seriador Odacir Soares. e
outros Senhores Senadores, que acrescente-se parágrqfo ao art. 53 dá·
Constituição Federal, dispondo que o Supremo Tribunal Federal é competente
pora processar e julgar Deputados e Senadores por crime praticado
anteriormente a sua diplomaç{Jo, ni.o dependendo, nessa hipótese, de
autorizàção do casa respectiva.
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Proposta de Emenda à Constituição n• 5, de 1994, do Senador Affonso Camargo
e outros Senhores Senadores, que dá-se nova redação ao parágrcifo primeiro da
arL 9° da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 1994, do Senador Mansueto de
Lavor e outros Senhores Senadores, que convoca a Assembléia Revisora da
Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n• 7, de 1994, do Senador Qdaçir Soares e
outros Senhores Senadores, que dá-se nova redação a alínea nen da inciso II da
pari;grafo do art. 128 da Constituição Federal.

s•

Requerimento n• 228, dé. 1988, ·do Senador Leite Chaves e Outros Senhores
Senadores, solicitando, nos teml.os do art. 58, parágrafo terceiro da Constituição
Federal, e ainda nos termos dos artigos 168 e seguintes do Regimento Interno do
Senado, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração
dos conflitos de terra ocon:entes no Pi:Iís. ·
·
Requerimento n• 1, de 1989-CN, do Senador Rachid Saldanha Deizi, solicitando;·
nos termos regimentais, Úja revogada a decisão tomada pela Presidência do.
Senado, no dia 20 do corrente mês, na qual fez devolver a MSG 9, de 1989, que
através da mesma o Senhor Presidente da República encaminhou aos Membros
do Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n• 33, de 1989.
Requerimento n• ·757, de 1991, do Senado; Oziel Carneiro, solicitando, nos
termos regimentais, que o Senado Federal se reuna para declarar que não foram
p~tados as informações solicitadas por meio da Requerimento n• 594, de 1991,
e para adorar as providências decorrentes do disposto no parágrafo segundo do
art. 5~ da Constituição Federal. .
Requerimento n• 892, de 1993, do Senador Humberto Lucena e Outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, seja consignado, nos Anais do
-~ Federal,_ voto de aplauso pela celebraçfio do acordo de paz, assinado em
Wasgmgton, ent_re Israel e a Organização para Libertação da Palestina- OLP!.

Projeto de Resolução n• 184, de 1988, de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre o foncionamento do pecúlio do Senado Federal e dá outras
providências.
Projeto de Resolução n• 7, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
discrimina horário, cargps e remuneração na administração do Senado Federal
e dá outras providências.
Projeto cJe Resolução n• 11, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que extingue o voto de Liderançd.
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Projeto de Resolução n" 13, de 1991, de ailtoria·do Senador Maurício COIJ'êa, que
dá nova redação aõ § 2" do art. 77 do Regimento Interno do Senado Fedual.
Projeto de Resolução n• 15; de 1991, de autoria do SeDador 'Jutahy Magalhães,
que· estabelece a Estrutura Administrativa Básica· do Senado ·Federal e ·dá·outras
providências.
Projeto de Resolução n• 30, de 1991, dé autoria do Senador :Epitácio Cafeteira,
que dá nova redação aos artigos que menciona do Regimento Interno.
Projeto de Resolução n• 33, de J99.l~·de .autoria·d.ó- Senador Odacir Soares e
outros, que transforma Cargos .e'!' Cp'!fissão e _cria.Jflb~/a de _remuneração.
Projeto de Resolução~ 39, de 1~1;.de,autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que altera dispositivos do Regimento Intemo.
Projeto de Resolução n• 61, de·I991, de·antoria do Senador Magno Bacelar; ·que
acrescenta parágrafo único ao anígo.337 do Rej;mento Interno.·
. . .
Projeto de Resolução n• "78, de· 1991, de· autoria do Senador Pedro Simon, que·
cria a Comissão de Relações com ·a Sociedade Brasilei1.7· (CSB) de caráter
permanente.
· ·
Projeto de Resolução 11;~ 84, de: 1991, de auto.ria c;lo Senador Pedro Sil!l!>n. que
·cria a Comissão de Agricultura.
. · . .. . . . . .
.
.
Projeto de Resolução n• 89, de 1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que dá
. nova redação. aàs artigos-que. menciona do Regimento Intemo.
-

Projeto de Resolução n• 93, de·1991, de autoria do Senador Iram Saraiva, que
revoga o § 8" do art. 132 do Regimente Interno do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 8, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
altera o Regimento Intemo do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 9, de 1!:'92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
dá nova redação a dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 11, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel e
outros Senhores Senadores, que estabelece ai/quotas do Imposto sobre
OperaçlJes Relativas à. Circulaçllo de Mercadorias e sobre PrestaçlJes -de
Serviços de Transportes e de Comunicação, para produtos alimentfcios.
.·.

Projeto de Resolução n• 46, de 1992, de autoria do Senador Femando Henrique
Cardosó, que dispõe sobre a recoinposição do quadro de Assessores Legislativos.
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Projeto de Resolução n• 49, de 1992, de lni.ciativa da Comissão Dirctora, que
transforma cargos efetivos, vagos, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e
dá outras pl'OVidencias.
Projeto de Resoluçio n• S 1, de 1992, de iniciativa da C()!l!issão Dirctora, que cria
o restaurante itos servidores do Senado Federal e, para administrá-lo; o Serviço
de Controle e Fiscalizaçilo Alimentar.
·Projeto de Resolução n• 64, de 1992, de iniciativa da C()!l!issão Diretora, que
esti:lbelece a Estrutura Básica do Senado Federal, e dá outras providências.
Projeto

dC Resolução n• 96, ·de _1992,

de autoria do Senador Affonso Camargo,

que altera dispositivos do-Regimento .Interno do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 103, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera o Regulamento ·Administrativo do Senadp Federal, cria cargos que
especificf!. e dá outras providências. (na CDir)
Projeto de Resolução n• -109, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera o Regulamento . Administrativo do Senado Federal e dá outras
providências. (na CDir)
Projeto de Resolução n• 113, de 1992, de· iniciativa da Comissão Diretora, que:
altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal· e reestrutura a
Subsecretaria Técnica e Eletrônica e o Serviço-de Telecomunicações. (na CCJ)
.

.

Projeto de Resolução n"' 39, de 1993, de iniciatíVil da Comissão Diretora, que
altera' o artigo 434 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá
outras providências. (na: CCJ)
• ··
"Projeto de Resolução n• 43, de 1993, de autoria do Senador Valmir Campelo, que
modifica os arts. 77 e 107 do Regimento Interno do Senado Federal.
Projeto de Resoluçio n• 67, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que
modifica a redoção tk> artigo 630, do Regulamento Administrativo do Senado.
Federal.
Projeto de Resolução n~ 73, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera a Resolução n• 12, de 1985, e cria novos beneficios no pecúlio dos
servidores do Senodo Federal.
Projeto de Resolução n• 90, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, que
fira critérios pora viagens de Senadores ao exterior.
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Projeto de Resolução n• 98, de 1993, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que
adita inciso ao artigo 100 do Regimento lntemo.
Projeto de Resolução n• 123, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, que.
disciplina a apresentação de declaração de bens e valores e dá outras
providências..
Projeto de Resolução n• 124, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, que.
dispõe sobre a apresentação e atualização da declaração de bens e valores dos
· servidores do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• pi, de"l993, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
que altera o artigo 29 do Regimento /ntemo do Senado Federal.
·
Projeto de Resolução n• 32, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares, que
acrescenta parágrafo ao artigo 383 do Regimento lntemo do Senado Federal.
Proj~ de Resolução n• 47. de 1994, de autoria do Senador Pedro Simon, que
institui o Centro da Memqria Política do Congresso Nacional.

Projeto de Resolução n• 55, de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos, que
revoga a Resolução n• 51, de 1989, do Senado Federal , que dispõe sobre a
jnstificaçio da ausência de Senador à sessões, nas hipóteses que menciona.
Projeto de Resolução n• 59, de 1994, de au,toria do Senador Jutahy Magalhães,
que altera disposiiivos do Regimento /n(emo.
Projeto de Resolução n• 62, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, que
, dá nova tedação ao título XJ,.do Regimento lntemo do Senado Fet;feral,
.

.

~jeto

de Resolução n• 67, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos. que·
altera dispositivos do Regimento /ntemo do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 68, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, que
altera dispositivos do Resolução n• 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do
.Senado Fet/eral).
·
·
Projeto de Resolução n• 69, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que altera dispositivos do Regimento Intemo.
Projeto de Resolução n• 70, de 1994, de autoria do Senador Júlio Campos, que
cria a Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasileira.
Projeto de Resolução n• 79, de 1994, de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a aplicação das Resoluções n•s 59 de 1991 e 77 de 1992, aos
servidores do CEGRAF e PRODASEN.
Projeto de Resolução n• 80, de 1994, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que
altera díspositivos do Regimento /fitemo.
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Projeto de Resolução n• 90, de 1994, de

autoria do Senador Jutahy Magalhães,

que altera o parágrafo segundo do art. 432 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 91, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que extingue jimções comissionadas do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Projeto de Resolução n• 95, de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal, criando a Comissão de

Desenvolvimento
providências.

Regio~

e Yrbano e de Meio Ambiente, e dá outras

Projeto de Resolução n• I, de 1995, de autoria do Senador Chagas Rodrigues,
que alterp a redação do artigo primeiro do Resoluçiio n• 48, de 1989, e dá
outras providências.
Projeto de Resolução n• 2, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre d autorizaçiio para realização de obras no edificio do Senado.
Federal.
Projeto de Resolução n• 4, de 1995, de iniciativa. da Comissão Diretora, que
inclui a Seção de Cdntrole e Arquivo de· Documentos na estrutura do
Subseéretaria de Administração de Compras, Contratações e Alienações.
Projeto de Resolução n• 7, de 1995, de iniciativa da Comissão Diretora, que
modifica o Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n• 58, de
1972, e suas alterações) e dá outras providências.
Projeto de Resolução n• 8, de 1995, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera a denominação de órgãos do estrutura administrativa do Seirado Federal
e dá outras providências.
Projeto de Resolução n• 9, de 1995, de autoria do Senador Áureo Mello e outros
Senhores Senadores, que define e estabelece os direitos que menciona.
P.rojeto de Resolução n• 10, de 1995, de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera o Regimento Intemo do. Senado, visando adoptá-lo à iriformatização do
Processo Legislativo e dá outras providências.
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O Sr. Jejfonon Peres. deim a cadeira da presi~
àincia.que é oc~ ~/c Sr. José Sarney Preside111e.
O SR. PRESIDENTE Çlos6 Samey)- Passa-se il

ORDEM DO DIA

aprová-lo.

Item 1:

Discussão. em turnO úoico, do Projeto de Lei da
Câ= Ii' 95. de 1994 (Ii' 2.904/92, "" Casa de origem). de iniciativa ilo Ptesidentc da República. que <tispõe sobre a amllli:Dção dos valcns das comissões

devidas a representante comercial. cm caso de mota oo
pagameulO. tendo

p.;,..,.. sob o• 280, da Canissão
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto. nos lermos de
substitutivo que ofeteee.

À matma não foram oferecidas
memais.

Ma!ÇO de 1995

A matéria mereceria um reexame. Não sei- confesso, como
calouro nesta Casa- se o Regimento admitiria. m:as_ se for o caso,
pOis diante da superveniêacia de um fato IlOYo, acredito que. por
cautela. este projeto deverá ser IeCX:amin.ado. Se não, que seja. .talvez, adiada a sua votação, porque, realmente. parece-me temetário

emeitdas. nos tdmOs regi..

Em discussio o projeto.
. .
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidcn~ peço a palavra
para disrutir.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Para cliscutir,.ooncedo a palavra ao Senador Jos6 Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. p.,. disrutir. Sem,..
visão do orador.) - Sr. Presidente. $n e Srs. Senadores, não há
dúvida alguma que este projeto·traz um elemeiuo sólido, um conleúdo de justiça inegável Ninguém poderia ser, po< razão alguma,
contrárlo a uma atualização dos valores das comissões devidas ao
n:presenlaDte come:rcial em caso de JIKJa. no pagamento..

Este projeto, sabciDO:s.. 6 de 1992 Ele foi proposto aum período de disparada inflacionária. de aceletaçio inflacionária incontida, no Pais. Na lógica daquele momento. o parecer da comissão
e. evideD.tcmente, a visio da Câmarã dos Deputados e do Senado
da Repllblica
adequados ao momento.

=

Conmdo, hoje parece-me que este projeto está pltljudicado,
potqUe .a Medida Provisória do Plano Real já. povê a atualização

dos conhatos no período devido. Passados o período de aiUalização dos contratos é dos salários. confoane detem>ina o Plano, esta
lei criaria. para este- setOr; uma exclusiva e privilegiada situação,
altetando iegras. mais ou menos gerais e universais. cstat:ielecidas
pelo Plano Real

Cxeio que esta matéria deve ser poodcrada. tdlctida pelo
Senado, com muita clareza. antes de ser votada. pua que não venhamos a criar mna situa,Çio que seja ootori.amente andmala ou,·
pelo menos, um corpo estr.mbo na nova legislação que a Medida
Provisória do Real traz. •

Era o que cu tinha a dizer. Sr. Presidcnfe.
O SR. JEFFERSON PERES -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
ao Senador Jefferson Peres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para disrutir.
Sem revisão do omdor.)- Sr. Piesídcnlc. Sr-s c Srs. Senadores. o
ilusne Senador José Fogaça levanta um ponto da lllllior mlevância.
Houve um fato supervenicnfe à apmsentação ~ à tramitaçio deste
projeto de lei. que é o fato de que a corrcção monetária está com
os seus. dias CODlados. a menos que haja wn acidente de percurso
com o dcsaparecimcntp do IPC-r, creio, no dia 30 de jmho do corrente ano.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE Çlos6 Samcy) - A votação ted que
ser adiada. po!l:qUC nio remos quorum ua Casa para p:occdcr 1 votação. Desse modo, se não houver mais oradores inscritos, vamos
eocemar a discussio. Quando da votação da matéria, aeio que as
preliminares levantadas, DO plellário pelos ilust= Srs. Senado=
são absoluramen~ procedentes. É caso. então, de a Casa votar
coolra o projeto. A Mesa apenas tem a obrigaçáo de coloca.r o projeto na Ordem do Dia, uma vez que se trata. de matéria já Concluída nas comissões. Ao inv6s de protelarmos, pedindo reexamc da
matéria. seria- o~ de rejeição.
Peço aos Srs. Lideres dos Partidos. que se encontram no
plenário, que levem em consider.lçiio as questões levantadas pelos
Senadores José Fogaça e Jcffersoa Peres. (Pausa)
_ Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

N'ao proced=os i votaçlo porque a Casa Dão dispõe de
quorum regimental
O projeto permanece na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) -Item 2:

Discussão. em tnrno Wúco. do Projeto de Lei da
Câmara D0 99, de 1994 (n° 1.170/91, na Casa de origem). que dá nova redação ao p;mígrafo liriico do art.
513 da Consolidação das Leis do TmbaJho, aprovada
pelo DecretoMlei 0° 5.452, de 1° de maio de 1943, trans-

formando--o em alínea "f"'. tendo

Parecer favoráveL sob n° 316. de 1994. da Comissão

-de ASsuntos SOciais.
Em·discussio o projeto. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.

votação fJCa adiada por falta de quOrum.
O SR. PRESIDENTE Çlooé Samcy) -ltem3:
A

Discussão, em blmo único, do Projeto de Lei da
Câmact.D.0 101,de 1994 (n° 408/91. na Casa de origem).
que acresoeDta parágrafo li nico ao art.. 846 da ConsolidaM
ção das Leis do Tnbalbo- CLT. para pennitir, na ausência de acordo. o julgamento imediato das
mclamações de nab.lreza unicamente salarial. tendo
Pai-ccer sob n° 265. de 1994, da Comissão

-de Assuntos Sociais, favcriVel ao Projeto com emenda n°
I ..cA.S que apresenta.
,Em disuJssão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavza.. enceno a discussão.

Encenada a discussão. a votação da matéria fica adiada por

falla de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - lisgotada a matéria
--

constante da Ordem do Dia.

PassaMse ã apreciação do Requerimento n° 303. de 1995.
lido no Expediente, de autoria do nobre SenadOC Júlio Campos.
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A votação da matb:ia fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hi c:ndo= Ulscri-

tos.
Com a palavra a Semd<:n Marina SilvL (Pausa)
Com a palavra o Semdor Gilberto Minmda. como Llder do

PMDB. (Pausa)
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, poço a
palavn. para u~ txeve explicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavta o Senador Josapbat Marinho, cpe dispõe de 50 miDutos. de aoordo com
o Regimento.

-

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidenlc. não usarei nem uma d6cima parte desse tempo. ,
O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Seria uma.graude
salisfaçlo para a Casa.
O SR.. JOSAPHAT MARINHO - M\!ito.

obriW!<> a V.

Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Dizia o velho Antônio Carlos. quando ptOSidia esu Casa' o tempO. o aznigo.
O SR. JOSAPIIAT MARINHO (PFL-BA. Pala ~plica
çio pessoal. Sem revisão do ondor.) - Sr. Presideute, St"s e s...
Senadores. na sessão de sexla·feim. fahva a DObre Sena.dom. lúnia
Marise a propósito da Ôdiçio da úllima medida provisória.

Tive oportunidade de dar-lbe um aputé para assinalar que.
em face do estilo lacônico da medida provisória, ~ que se
instaumva um novo sistema de modificação da le,gislação. que era
portele~-

0 Joma1âe ---ama;• Dbticia o fato e. acredito que Sezii
qualquer maldade, diz. enlr<WltO, que, para dar o aparte, referi-me
à ''bagunça na edição das medidas provisórias". A expressão não ó
m~w~~é~

·

Um gmnde escritor", amigo partirularde V. Ex- e com quem
1ambóm tonho relações de cadialidade. Josué Moateilo, 1emba DO
seu ''Dürio da Noite Dominada" que,. indicada para :ser tcsiCDlWlha
11Umprocesso,'!Oi inreqlelado pa!"Umjomalista quelbe pedia dissesse qual o julganie:Dto que ele faria sobre dctmninadas expessões usadas por uma das partes cootra a ootta. Ele esclaiccc que
respondeu mais oii menos assim: "Em política. as exPresSões veementes não têm o sentido que lhes dá o diciouário".
No caso. não preciso enllar na indagação. porque a expmssão ou palavra usada- aeredito que, imdvenidameute, pelo jornalista - não é ofensiva ao Govq_110. mas nio me pUece de boa.'
nmma. puiamentarusá-Ia. Como não costumo usar em- relação aos
outros pala~. ou expressão que~ não estime que o façam em rela~
ção a mim. estoo fazeudo a dcclar.ação de que, por mim, nio foi
usada a ex~ssão•.
Fica a ressalva. pua que o estilo de tratamento do Govemo
com relação a mim possa ser sempre o da divezgência. mas não
será nunca o do desapreço.

J?ra o-que eu tiriJ?:a a ~izer. _Sr. ~~õte.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Senador Gilberto Mil:anda que estava imcril.o. V. Ex•. como Líder.
dispõe de 20 mimltos; como orador inscrito, disporia de 50 minutos.
O SR. Gn.BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Como Li·
der. Sem revisão do 012dor.)- Sr. Presidente. S:n e Srs. Senado-res.. o que me traz a filar pela Liderança é a matéria veiculada m

383

Revista Vciia. em sua 111tima edição. com o título ..No piloto automáticO".
Como disse DOS cinco minutos aotericxcs. creio que está na
hora de a Presidêttcia da Repúblli:a ~-se a respeito do assunto. Faz pra.ticameDI:e ~ semanas que todos os jomais do País
e do exterior falam a tapcito da matéria,
Cabe ao Poder Executivo emitir uma DOta t.6cnica.. dizendo
se existe ou nio alguma coisa. At6 c:nlio. não falei absolutamente
nada e. na segunda--feita pusada. somente pedi. um apute ao SenadOI" Bemardo Cabnl e a meu Líder Jader Bamalbo, porque a ma16ria Dão falava absolutamente !lida som-e o Legislalivo.

A mat&ia começa dizendo'

''Seguudo um minis1ro p<6ximo ao Presideute
Fernando Hemique, cbegoo ao Govemo a iDfcxmaçio,
ainda aio CODJ!l'OVada, de pelo lllCliOS um caso de cormpçio. Um Semdor Ieda t<CObido sete milhões de dólares para aj1dar a aprovar DO Cougxesso a outorizaçio
para o Govemo oottltairuma dívida de 1,7 bilhio de dóln="
Empriiueiro lugar, nos últimos dez aoos, chegaram ao Con-

gresso Nacional duzentos e ciDqilenla pedidos de empdstimo. Nenhum deles foi negado pelo Senado, nem o aoordo da dívida. que
perlaz um total de mais de c:em bilhões de d6Jares. Ag<n vem dí:= que, seguudo um ministro perto do Presidente da República,
oxiste a iDfonnaçlõo de que um SeDadcr da Repúblli:a =ebeu sete
tni1hÕcs de d6bres...Is3o 6 pesar~ o Senado, sobre"" s.....r..
res. que bín.m. os que ficaram e os que fomm l':deitos, jlSlo oeste
momento em que V. &•moraliza, di celeridade aos trabalhos desta Casa e ~um oovo ritmo.
O Preoideute da Repúblli:a tem que tDZa" a público, ainda
hoje. a coafirmaçio se algum miDistro de Estado disse a ele ou se
ele fOi infomwlo de que algum SeDadcr toeebeu algum eenlavo
para aprovar o projeto. Parece brincadein, se alguma coisa tivesse
acontecido, deveria ler sido na licitação e, pelo que analisei, ccmo
Relator llo projeto, a <Olllissão eslá de porabéns pelo tmbolho que
fez. Foi u_m trabalbo sério, competente e diieito. Nio resta para.
~ como Relator~ <fáyjda. aigmnl. soble o trabalho e a escolha
po< pu1e da Comissão do CC/SIVAM.
Ao Senado cabe analisar ~ c::oottatos,. tirar as chWidas com
a Pl:oc '" K .,.;a..(Jeral. ~cõm. o Baaco Central e com o Govemo. E
fi:zcmos tudo isso e o Pmxer foi favonivel
Sr. Presidente, fiz um requerimento de infOIDJações, antes
de V. Ex• assumir a PiesidSncia da Casa. soiicitaDdo a todos os
miDistros ~Estado ~e coofnmem se dcmm entrevista, em on cu
em Ólf, di=1do cpe algum SeDadcr da República teria recebido
sete milhões de dólares. E caso tonham essa infcxmaçioque declarem o nome. ~e comprovem, a ftm de que este Seuadcr mneta a
V. &•, e como ~te da Casa tome as devidas p:ovidêocias.
Espero que antes de oo ministros de Eslado respoodel<mao
mquerimento- para isso eles têm triora dias-. ~e o Seubor Presidente da República dê uma entrevista, ou diwlgue uma. nota tkni·
ca ou. mais. peça que o seu Líder na Casa. Senador Elcio Alvares
- a quem. ji conclamei minuros atrás-. vCDha a plenário a~tar
uma posição.
A ma!&ia vai mais louge ainda, Sr. Presidede, cpando dizo

''Em Paris, diploma.tas relataram ao coaesponden.
te de Veja, William Waack, que altos eo<ecutivoo da parte que petdcu a COil<l01l'êocia o Coas6tt:io frands
Thcmson-Alcatel, dizem pua 'PJCm quer ouvir: "Os
americ:atiOS poganm 30 milbões de d6iares pelo coutra·
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to". O negócio acabou ficando tio malfalado que at.6 a
parte vencedor:a, a mais interessada em se manter em silêncio par.t evililr marotas; também resolveu acusar.. Em
fevereiro, numa reportagem -p~blicada. no jomal ameri-

cano The New York Times.-"
Logo a seguir. com o sublÍtulo Sem Rumo:

E V. &•. cuja amizade prezo, e conheço de muito tempo.
viziDho de porta. no quinto andar do bloco ''D'' da 309, em nenhum
momento tocou no assunto ou falou sobre o ProjelD SIVAM
Nunca. mmca. qualquer das três figums. três nobres SenadoJCS da Repúb}ica foi ao meu gabinete, ligou para mim ou me fez
algum pedido. E mais uma inverdade da revista Veja.. Lamentavelmente o projeco da Lei de Imprensa continua dotmitando na Câ-

''Não ofcxecemos popinas oem v.antageos a ninguém para influenciar decisão alguma"- diz rlDl Carter,
vice-pzesidente da Raytheon. ''Essas acusações Dão têm
fundameDio" - diz Daniel Henner, presidente da Thom-

mara Federal e nada se pode fazer.
Mais adiante. dizer que me deram carta br.mca para tratar
do ''negócio"- o negócio. no caso, era o projeto de votação do financiamento - é mais uma vez falta de respeito para com os três

son.

Srs. Senado=.

Mais adiao[C.:

''Pode ser que as deDúncias não teubam nada de
substancial. mas há detalbes e coincidências no ·Projeto
SIVAM que dão ,o que pensar. O ca11r.11o estabelece
uma reserva de mercado pua os empreiteiros da 'Amazônia., amigos do Senador Gilbelto Miráóda."

O Projeto. Sr. l'!osídente, Sr's e Srs. Senadcres, no S....OO
Fedexal, única e exclusivamente, ratifiCa o que veio do Exerutivo,
ou seja, a escolha do Consórcio Esca-Raytbcon paa fazer um projeto turn·key de obta.
Em nenhum momem.o. em nenhum lugar, oem nas cinco tesoluções aprovadas por esta Casa. numa rcuniio que demorou lrês
horu- começou às 19hS6min. e leiDIÍDOU às 23hs. -, na qual V.
Ex.• e grande parte dos Srs. Se:oadoies estavaoí ~nt:es. a Resolução dá margem ou deixa algo para empR:ite.Ua. A revista meote
descaiadameute!
Mais à frente:

''Na época, o cusro dos equipameotos e de sua
inslalação em de 1,4 bilhão de dólares. No Senado, apro.
vou-se um adicia1al de 300 milhões de dó~. ~fcren.
tes a juros e amortizações}'

Mente mais uma vez a revista. O Senado não' inovou nada,

o Senado não aprovou adici.onal nenhum; nenhum Semdor vctc:u
absolu~nte nada a mais do que a proposla. ~gral do Exccutivo••

Mais ainda:"

''&!:!>(bJis_- Na noite da votaçio. 21 de dezom..
bro. três das grandes raposas do Senado- o alUai V toe·
l'!osídenie da República, Muco Maciel; o e:t-Presideme
José Samey e o então Uderdo Govemo~ Pedro Simoo.demo carta lmmca ao Seoad<r Gilberto Miranda, Rela·
tordo Projeto. para que e!e.tomasse as providências ae--·
cessárias ao andamento do DCg6ciO." --- _

Olamar SenadoreS da República de é uma ve.gonha. uofa falta de respeito da imprensa brasileira para. com o Sem.do. Em segundo lugar. mente mais uma vez a revista pois o Sr.
Marco Maciel. na época Senador c hoje Vtee-Presidente da República. homem sério. homem direito, homem digno, em oeohum
momento procurou-me, pedindo para colocar algo em pauta ou
para que eu desse parecer favorável ou que fosse votado este Projeto.
O Senador Pedro Simon, na época Lider do Governo, em
nenhum momento me pediu que fosse votado o projeto ou que não
ouvisse Ministros; em nénbum momento me pediu facilitasse
qualquer coisa. o que não faria e que nio é da índole do Senador
Pedro Simon- Senador sério, de caráter. ex-governador de Estado,
Deputado, Senador duas vezes e Ministro de V, ex.•. Em nenhum

momento o Senador P""edro Simon faria uma coisa dessas.

Mais à frellle:
O -resultado, favorável ao Consórcio liderado pela
euqresa americana, foi comemorado. nos Estados Unidos, pelo secretário de Comércio americanO Ron Brown.
nqmjantar na casa do embaixador brasijeiro Paulo Tarso
Flecha de Lima. ''Eu pessoalmeole mantive contalOS
com diversos lídcies no BrasiL do presidente para baixo". disse o secretário. na ocasião. 'Todo o governo tem

obiigaçiio de ajudar suas COD:lpi:Dbias em processos de
concom!ncia no comércio intemacional", diz o embaíxador americaDo no Brasil, Melvyn LeviiZky.

Sr.. Presidente, Srs.. Senadores. rec:ebi no fmal de semana.
mas s6 boje tive coabecimento, fax da empteSa Raytheoo. da Bra~
sil ao Senador Gilberto Miranda. do Rio de Janeiro. assinado por
James W. Carter. Vu:e-Presidente. Oiretor do Programa SIVAM
que diz o seguinte:
''Rio de Janeiro. 11 de março de 1995

Senador Gilberto Miranda

S....OOFeâenl.
Exm0 Sr. Senador,
Tendo em vista os :recentes .artigos publicados na
- imPft:osa soin o SIVAM. .o6s aaed.itam.os que seria
:apropiiado emitir uma deçlaração formal estabeleoendo
a posição da Raythmn Compaay sobre o assunto. Neste semido. estamos encaminhando em anexo uma c6pia
de tal~~ para sua refe~ncia.

ex·

Pennanecemos ã disposiçio de v.
para piOS·
tar quaisquer informações adicionais sobte a matéria.
Atenciosamente."
Recebem a D1CSDJ3 carta e o mesmo comunicado o Mi.nistro
Mauro José de Miranda Ganclia: o Embaixador Ronaldo Sarden·
berg; o Brigadeiro-do-Ar Maicos Anlânio de Oliveiiã; O Presidente Itamar Franco; o Almirante Mário César Fkm:s; o
Tenente-Brigadeiro Lelio Viana Lobo: o Senador José Samey; o
Senador António Carlos Magalhães; o Senador Gilberto Mir.mda;
o Senador Bemaroo Cabral; o Senador Eduaido Suplicy; o Semdor Jader Barbalho; o Deputado Luís Eduanlo Magalhães: o Depu·
tado Fernando Gaheira: o Deputado Arlindo Olinaglia: Hooorable
Ronald H. Brown, Secrelário de Estado Americano: Mr. Thomas
F. Mclarty IDe os Embaixadores Paulo de Tarso Flecha de Lima e
Melvyu Levitsky.
Passo a ler declaração de 11 de março de 1995: ·
"A Raytheon Company deseja razer uma declaração clata e que não deixe margens a arnbigiiidades
com relação ao Projeto SIVAM.
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A Raytheon não recebeu nenhuma informação de
maneira imprópria com relação .a propostas ooncoaenaes
para o Projeto SIVAMe não participou de nenhuma atividade para obter tais iofonnações.
Em se tr.tta:Iido de uma companhia de capital
aberto nos Estados Unidos. a Raytheon cumpte com_ as
leis dos Estados Unidos. inclusive com as disposições
do Ato contra as Práticas Corruptas no Exterior (Foreigo Corrupt Practiccs Act) e com as leis dos países
nos quais a Raytheon opera em todo o mundo, A Raytbcon cumpriu inl.egrabnei11e oom as leis dos Estados Unido> e do Br.lsil, na competição pelo Projelo SIVAM.

- A Raytheon foi selecioo.ada como vencedora da
competiç3o para o SIVAM pxque ofereceu a. melhor
proposta técnica. o melhoc preço e a melhor proposta de
fmanciamento.
A Raytheon acredita que o Governo brasileiro
conduziu um procedimento profissional. tiansp3I'e'llte e
adequado."
Recebi lambém uma cana. de 13 de março de 1995. do Pre·
sidente da Esca Engenba:r:ia, que passo a. ler:
''Excelentíssimo Senhor Senador,
Em aiençã.o às xccentes notícias veiculadas pela
imprensa em geral sobre o ProjetO' SIVAM cabe-nos
ressaltar que descoohccemos quaisquer atitudes antiéticas ou impr6prias no desenrolar de lOdo o processo adminiStiativo, que condu:liu . à nossa esoolba. e da
Raythcon. que po~ colocar dúvidas sobre a sua lisue das autoÍidades envolvidas.

ra

Ratificamos ainda nosso descrédito quanto à possibilidade de que alguma ""açáo illcita pudesse ter oc:onido, tal foi a uansparêocia e o envolvimento dos diversos
órgãos governamentais em todo o processo de avaliação
técnica, coniercia.l e fmanceira do empreendimento SI-

VAt-f.
Em o que tínhamos pan deciar.lr.
Apresentamos nossos prctestos de eleva$ estima
e protiiixla consideração e oolocanK> oos à di'J'Osiçâo
para quaisquer esclarecimentos."
Sr. Presidente. Srs. Senadores, neste mamemo. depois do
impcachmeot de um Prm.dente da República cassado por este Se-.
nado. deixamos que continue a. imprensa a .ttabalhar d;e maneira
veqonhosa. falsa e com sensacionalismo. Chegou o momenl.o de
muda:tmos. e. para isso.. encami:Dbei requerimentos de informações
a todos os Srs. Ministros de Estado. Caso S. Ex-s 11:spondam negativamente.. apSs receber a ókima resposta ao requerimenlO, enviála-ei ao Presideme desta Casa. Senador José Samcy, pata que ele,
em nome do Senado Federal- pois a revista Veja afnma que um
Ministro de Estado próximo ao Presidente disse que teriã ínformações de que um senador. cujo nome ainda .a;to está coofmnado. teria =bido sete milhões de dóla= -. usando dos poderes que
tem. propicie condiçõeS de processar a revista Veja.
Se a resposta for positiva. que o Presidente, o mais rápido
possíveL encatrinhe à Comissão devida. ~ que esta aprecie o
assunto e tome providências, se necessário. no sentido da expulsão
e da cassação do mandato do Senador que estiver envolvido e que,
com.provadamente, tenha recebido os mencionados sete milhões
dedó].ares.

Agora. se os Srs. Ministros responderem negativamente,
cabe o Presidente desta Casa. em nome dela. tomar a decisão de
processar a revista. para que illauguremos neste País novos dias,
com mais seriedade per parte da imprensa.
Considero a democracia exc:epcional. Todes lutamos por
ela. Mas está. na hora de fazer prevalecer a verdade da imprensa e
não as mentiras, as meias palavras e o sensacionalismo.
Há que se lCSpeitar o Congresso e os Senadores, no sentido
de não se falar mal de um projeto que dar.í à Amazônia condições
de navegabilidade aérea e de sair da situação em que se enconua.
de completo abandono: esse projeto pemlitirá. que vôos internacionais cruzem o Brasil diretamente - não como é feito boje. em que
os vOOs seguem unia rota costeira por faha de m~s- evitandose os acidentes aéreos como os que ainda acontecem e também
para o o.at"OOb:áfico seja combalido mais eficie.DI.emente.
Sr. Presidente, Srs. Seoadores, o projelO dá um prazo de
vinte anos para pagamento. O Govemo brasileiro nio entrou com
nenhum real. No momento em que recc:bi a RelaiOria do projeto.
pairavam dúvidas sobre a seriedade e a integridade da Raytbeon,
de que ela estaria envolvida em algum tipo de acusação por parte
do Senado americaoo. Para que não houvesse sensacionalismo,
mandei um fax ao Embaixador FledJ.a de Lima, dUeto na Embaixada. pedindo que entrasse em cootato com o Congresso americano, pua que soubesse dele se pesava alguma acusaçio sobre a
Raytheoa, que participava desse projeto. Em aenhum momento, o
Congresso ameriCIDO afumou absolut2mellle nada. Pelo oootr.irio.
Recebi cópia de urna ca.Ita - que foi enviada a mim e, posteriormellle. aos Ministros de Estado que estavam envolvidos no projeto
- do Senador Ted Kennedy dizendo cp.~c, como membro da Comissão do Seuado americano, poderia afumar que em DCilbum momento esteVe essa companhia envolvida em nenhuma prática ct1
•tentativa de corrupção de que o Congresso americano tivesse conhec~imento.

O Senado tomoU absohJiamente .IOdas as precauçõeS. Os
Srs. Ministros foram oovidos nas Comissões por dezenas de horas:
amlisaRm-se todos os tipos de documcotos que flZer.UD. parte de
toda essa. transação: foram chamados o Banco Central o Banco do
Brasil. a Procuradoria-Geral. o Tesouro Nacional e Ministros de
Estado para reuniões

Il2S

duas Casas.

DO

Palácio do Planalto. no

EMFA e no Ministério da Aeronáutica..

-

Pelo que cooclÜ.iu o RelatÕr, que submeteu o projeto no dia
21 a este Senado, eni nenhum momcnlo. por parte da Comissão
CC..SIVAM, pelo que coostava dos autos. haveria o mínimo sinal
de ilicitude.
Sr. Piesidente e Srs. Senadores. ~i em cootato hoje pela
manhã com o Palácio do P1aoalto. pedindo uma audiência com o
Seobor Presideoro da República pam o dia de boje. a qualquer mo.
menta., apesar de a agenda de Sua Excelência estar cheia; pedi.
também, neste plenário. no dia de boje. ao Líder Elcio Alvares ((Ue
entrasse em contato oom. o Presidente da Repiblica. para que o
Presidente da República saiba, juDI.o aos seus Ministroo de Estado
se algum deles deu essa. infonnaçio, se existe algum tipo de infor~
mação, comprovada. no Govemo. que pese soba: algum Senador.
Se não for possível boje, que seja amanhã. em nome do Senhor
Presidente da República. É pm:iso saber se há ou não algo cootra
algum SCDador. caso haja. que se informe esse nome neste Plená-

rio.
Sr. Presidente. eta o qae tinha a dizer~

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GIL·
BERTO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Eicelentminro Senhor Senador,
Em llen~o ti reuni~ notícia! v~culada1 pela imprensa em ~ralsobre o
projeto SIVAM, a~nos ressaltar ~ue descon~ecemos quai1~uer aütudes anti
ttiw ou impropria! no des~rolar de todo oprocesso administrativo. que
cooduziu i 110511 escollia-e da Rsylheon, ~ue possa colocar d~idas !Dbre asua

~~~~~e ~ai autoridades envohida~
lbtificamos 1inda nós!o descrMito quanto à. possi~ilidade de ~ue algumu~o

.illcita pud~e rer ocorriào, tal foi atran~~arência e~ en~olv~m~to dos div~rsos
ó~iOI governamen!aú em todo 0processo 11e mha~ao tecmca, comercral e
financeira ~o empr~ndimeoto snr~\1.

· Era 0~ue tinllamOI adeclarar.·
.-

.

rotestos de elevada estimJ e profunda con!idera~o e

i nresen~m~! nOSSO! P

. nr

àd' I!Mi~io para quaiiquer oulros esc arecrmen 0!.

eolotamo-DO! ISr···ro

I ·

t
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P.U:I:c.1J

Ooçi~Jio

11 dr. Março de I 995

A Raytheon Company deseja fu.cr uma declaraçl!o ciltrQ e que na.o rl"i xe
maraem a cunbiguidad!O!> com rêlação ao Projetu SIVAM.
A Raytbeon nl!o recebeu nenhuma informação de ma11dra imprópria rom
relaçiiu à propostas concom:nii:S para o projeto srv AM ~ nio pl1rticipou

de IWI)huma atividade para obter lai5 informações.
Em lõC trAtando de UDII, compllllbia de CGpltal abeno nos E~tAdos Umdo,, a
Raythc:on cumpre com as Jd, dos Est11dos Unido>, inclusive com as
dil:poiiç!ies do Ato contra PráLicas Corruptas no Exterior ("Foreign
C:orrupr Prru.tius Acr") e com a~ leis dos pafses nos qu~ti' ll -Raylheor.
opera em tooo·o mundo. A Raytheon r.:unipriu intt:gralmeme r.:um as leis
dos Estaelos Unidos e do Bra&il m• comptoüçi_ç~ pelo Projeto SIV A.\!..

·Ra)'lheon foi sc:lecionada como a vence.dm a da compeuçlo para ·o STV AM.
porque ofereceu 11 melhor pre>p<>Fta !~cnir.:a. o melho~ preço _e 11 melhor
prÕpOSb\ de fmanciamento. .
A Raythcon t' .lita que o Onverno Brnsilc1ro c:onc!aliu un1 proçedimento
profissiona' - ..nspwc:l\te e adoquado.
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Ministro Mauro José de Mtranda O•mdr1t .

Honorable ll.onalc! H. Brown

Embaixador Ronaldo Sarden~

Mr. Thoma& F. Mcl...arty UJ

Brisadciro.do-Ar Marcos Allloniu de Olivein

Ambusador Paulo Tarso t'lech~ ti~ l.iu.,,

J>r,sidlmtc ~Franco

Ambassador Motvyul.c"it.sky

Almirante MJrio t:uar FL~

Tenente-Brigadeiro Le!io Viana Lobo
Se11ador Jos6 Sarncy
Senador Al\lonio Carlos Magalhies
Sonador Oiii>Mo Miranda
Senador Bernardo Cabral
Son116or Eduardo Supliey
Senador J~r Barbalho
Deputado Luis Ed\Jardo MagtlhUs
Depurado remando Oabeira
Dc::pur&do Arlindo Chinaalia
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O SR. tl.ciO ALVARES- Sr. P=ideute, poço a palavra
O SR. ADEMIR ANDRADE (l'SB - PA. Pela adem.
Sem revisão do ondor.) - Sr. l'laideDtt. St"s e Srs. Senadores.
caooUder.
O SR. PRESIDENTE (I<»é Samey)- Concedo a polavra g-.;. da regisaar, dianle de IOdos. a iudiguação ao lem10s uo
jomal da uossa t = a maodlc<e de primeira pigina que diz: Foge
ao DOI::I!e Senador EJcio Alvares. c:omo Uder.
o matador de Joio Batisla..
O SR. líLCIO ALVARES (PfL- ES. Como Uder. Sem
Joõo I!atis1a era Depilado Estadual do meu Paroido- Partirevisio do <ndo<.) - Sr. P=iden,.,, Sn e s... Sezlado<es. oovi.
do Socialis<a Bntsileiro. Advogado de ""halhadmes rurais, foi ele
can muila lleiiÇiD. llio s6 o apat10 iDicial da fala do Senldoc Gilberto MilaDda. mas todo o prommciwento da S. Ex' priDcipal- assassinado pelo Sr. P&icles MOI'Cira a mmdo da latifundi&ioo,
uo dja 8 de dezembro de 1988.
melllequando o""""' Senldoc ,.,.e a opodllDidada de tocer ootms
ooosidcnçõ« a IOSpCito de ma!iria public:ada pela revisl& Veja em
Depois de muitas Jft$SÕC$ e da um loago inquérito. chegou.
sua á!úmaediçio.
se ao JlOIIlC. dos assassiDos; s6 após: ris anos estes foram presos oo
EStado do Mannhio. pela PoEcia do Esl&do do Pazá.
A posiçio de S. Ex"
com:!&. derllro do """"'iro
Esse cidadio. P&icl., Moreiia. era foagido da jlstiça do
que
Casa de que, qualquer tipo de &Qisaçio, dcixaDdo
vaga ou. xemotmaente uma dávida. pm::isa ter um esclarecimeuiD Estado do Maranhio. acusado de ter tssassmm uma pessoa por
imedialo. Uitim•mente, a classe política bmsileira. de ~D.~Deira rncomenda Foi preso no Maraohio e. ames que fosse julgado.
DDJito espoc:ill o Coogresoo, r.m sido alvo de czftieas. lllgumas. c:oascguàl fugir das prisões do Estado que r.m a fúha de V. Ex'
qoem. sabe. com ~o firM•mmto; outras. profiud•mrnte m. como ,ovemadora.
~-A IeSpCito dosA ma!iria- Projeto SIVAM -. iDegavelm<DFugiu da prisio e colocoo mais uma vez seus préstimos de
tc temos lido =CeiEncias. de fODDa clitera ou Dio. sobre a pist<>leiro proflssicoal a serviço doo lalifuudürios do Pará. E esse
pmticipoçio do Senldoc Gilberto Mimlda. Nio ~ aqui. cidadlo executou DO Estado do Pará o Depttado Estadual. em pie.
Dio CCJIICtiçio de Uder do Govemo, o pecado da leviandade da fa. no ex.etácio do IIUUidato. Joio Carlos Batisla.
v:c um p:r«M'nciamtnto em nome do Plesideo.le da. Rep:iblica. ou
Pre$0 quase ti& anos depois~ cp~mdo se processava a condo Govemo, - e a ma!iria é a ! - complexa. evidcu~e
memc. e o Scoadcr Gi16erto MiraDda teve essa sensJ.õilidadc e pre-- clusão do seu inquérito para que ele viesse a ser julgado no Pará.,
cisa eutameutt de uma opiJúio do Govcmo a IOSpCito do assunto. ~ ~s paiCDtes. os seus advogados insistiam para que ele voltasse
às prisões do Maraohio, pua ser julgado uaquele Eslado pelo crime que lá havia ccmetido.
Nio docliDo do meu dever. Dentro de um espaço de lempo
. . Por .Dais que os advogados da família de João
por
r&ZDiveL aio maisdoqueum dia- porque evideuJemcnte o senti·
medo do Senadoc GUt,rto Min.Dda e o respciiD à verdade exigem mais que os advogados do uosso Pattido - Partido Socialista Btauma r-Javra do Govemo -. pmendo voltar ao ISSUD.to como Udu .sileiro. cm nível naciooal - tivessem teimado com a justiça do
do Govemo e. de antemlo. dizei' que C<XlSidero essa p-eoc:upação Pará para que esse crimiDOso não fosse levado ao Maranhão. a
nossà Justiça cedeu. e mandou o crimiDóso para li.
do SemdorGüberlo MimDda opor1IKl& e vtiida.
No Mamlhão ele foi julgado. c:ondauado a dezessels anos
o P=idenlt JO<é Samey, que tem timbrado,- .....
poocos dias do oeu maudato. po< uma I"'"" mente psoocupação da de prisãp pelo crime que Já comettu, ainda sem ttr sido jllgado
IIWller o cooceilo do Senado numa posiçio muito elevada. ~ pelo assassiDalo _de Joio Batista.
......,00 o !'""'&"""<> de todos nós. teri. todo o empeoho necesE .agom. qutDdo trabalhávamos a sua volta pua o Pará.
smc:t pua que este.USQdO nio deixe mugem a nenhuma dúvida. qwmdo trabalhávamos pua cbegar aos mtndantes desse crime. re-

temos""'"'

-me

Bati;....

Na vmlade, Sr. l'laideDtt, am-se. cem ..,. doivida, oim Jll'CCC"
deu!o .,._ am&Dbi. podett ler xopetiçio. E SezJadolos, oqui. que
são Relatores de matáias_ tio impoltaDes 001110 ..... poderiam
&DWJhi. quem sobe devido a uma czftiea impmceclcnto. fJCU sujeitos exatamente a este momento que está vivendo o Seuadcr Gilberto MinDda.
Portallro. tamaDdo apeoas-<:OOhecimeulo da ma!iria da ..,.
vis<a Veja. que li bá pouco. aqui no plcomo, e ooviDdo as palavras do Senldoc Gilberto MilaDda. peran"' oo DOSSOS Colegas e
perantt a DOSSa Casa. pouso que em 24horu poosa dar uma posição exala do Govemo. pua que este assunto teuha. deutro da ópti.
ca do Govemo. o tiat.ameD:o adequado. Portanro. é esta a mioba
palaVIII.

Recolhi o primeiro e o segundo prommciammro do Senador
Güberlo MinDda cem toda lleuçio e com aiOSpODS&bilidade que
me compete como Uder do Govemo. Levami o assunro adiante
para que. se porventu:m dúvidas e:x.ístimm. elas sejam samdas medime um posiciooamento oficial.
Eta o :regislro que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (10<é Samey) - Coueedo a palavra
ao""""' Senado< Ade!Dir Andrade.

cebemos a OOI!cia de primeUa págiua de que esse cidadão foge das
cadeias do Mluallllio,' iDc:lusive Ca:n acusações de cumplicidade
da poKcia daquele Estado.

O que é lamcutável em wdo isso, Sr. P=idcutt. é que, com
esse cidadão fugiu para. matar mais gente adiante. para
vender a sua proflSSio de c:riminoso. de matador de pessoas humildes. pcxqu:e ele s6 vende a sua profissio a quem lhe paga. e novos
crimes podclio OC0!'1U DO Nordeste e DO Norte deste País.
certeza.

É lamentável que, ao loogo deslos úhimos aoos, centenas de
compailheiros nossos foram assassinados na luta pela tem. porque
o Governo Federal nunca ounptiu com a sua obrigação de fazer a
refoaua_ agdria. penu.iliDdo que CS$C$ <:alflitos pasista:m. e que o ·
piÓpriO povo, seja do lado doo latifuudWios. seja do lado doo pos- •
sei:ros. resolva o seu problema na base da violência. do assassinato.
O Sr. Edison Lobão- Pemütc-me V. &a um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex• com prazer.
. O Sr. EdjsoD Lobio - Seuador Ademir Andrade. em pou.
cos: Estados deste: País pmticou·se uma reforma agrária tão intenSa
quanto no Estado do Muauhão. durante o meu Governo. Quando
assumi o Govemo. CCICa de dezessete mil títulos de tem. haviam
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sido diStribuídos ao longo da hisrória do Estado, a pretexto de re~
foana agr.iria.. Em liês anos, na nossa administraçio, foi possível
enr.xegar vinte e cinco mil tltulos de tcna. A Govemadont. Roseaua
Sarney segue pelo mesmo caminho. inteusificando a teforma. ~
ria e. tanto quanto no Govemo passado, ela procura dar uma asmtência aos trabalhadores do campo. Eucootrei o Estado com 141
cootlitos de tenu,. e. pela negociação, conseguimos mlu.zi:r tudo
isso para apenas 40. O Maranhão em o segundo Eslado em núme~
rode conflitos de tenas. sendo o primeiro o de V. Ex•, o Puá. A
fuga desse pistoleiro a que V. Ex• se refere 6 um fato que nós todos lamentamos profundamente. Fugiu uma vez e fugiu a segunda
vez. Esses acidentes, desgr.tçadamenle. ocorrem. em to:los os Estados da Fedetaçio. Diariamonle, lemos DOS jO!nais sobre fugas de
ptesos das penitenciárias do Rio de Janeiro e de Sio Paulo. que
são as mais avançada. Portanto, lamentamos que isso te~ acontecido. mas que não se debite a uma desidia no Estado do Maranhão o fato de ler oconido essa fuga állima e, também. a primeinl.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Felicit<H> pelas afumações

que faz. Senador Edisoo Lobão. Espero que a Gove:ma.don. Roseana Samey, que foi nossa comp.aDbeim na Cámara Fedetal, CODI.i·
nue privilegiando os nabalh~s tur.~.is. deste País. Mas -repito
- é lamentável a articulação que foi feita para que ele consegulSSC
fugir. A ~ fami1ia dele e os advoga~ insis~ -~que ele
voltasse par.a. o Maranhão, pow:que lá sentwn nws facilidade para
dar-lhe a fuga.

Espero que a Govemadora tr:abalhe ~mente para prender
esse criminoso reincidente. Quantas pessoas esse homem já não
deve ter matado ao longo de sua vida? O que é lamentável-~
cabe registrar neste mq,mento- ~ que essa situaçio de crime impuK
ne é uma constante na nossa região.
No Estado do Paiá. enare mais de cem assassiDatos de ttaba.K
lliadores. de Iider.mças de trabalbàdon:s e de advogados. foram
dois deputados assassinados no meu Estado: João-~ do meu
Partido. e o conhecido Paulo Footeles. Creio que todos os seobores sabem quem foi Paulo Fonteles. um homem que deu a sua vida
à luta do povo e foi bubaramenz.e assassinadO por crimioosos ~
fissiõnais. O piOl' é que. até hoje. mmca assistimos. DO Estado do
Pará. a um único julgamcnco .que chegasse aos mandantes desses
crimes. Olegamos. em alguns momeDlos. aos pistoleiros. A pessoa
que organizou o ~sassinalo do Dep.~tado Paulo Fonteles esti. pre~
sa. foi julgada duas veZtS e condenada a vinte e um anos de ca~
doia.
A pessoa que matou o Deputado João Batista chegou a ser
presa. mas nunca conseguimos chegar aos mandantes do crime.
Embora a Imprensa divulgue os seus nomes, a justiça. IlllDCa consegue colocá-los na cadeia.

Temos o ~caso do Expedito. um sindicalista. assassinado a
mando de um fazendeiro chamado Jerôoimo, que chegou a ser pre-

so durante alguns dias, mas conseguiu habeas corpus e desapareK
ceu. Os pistoleiros que mataram o Expedito estão na cadeia, mas o
Jerônimo estâ JX't' aí. passeando e curtindo a vida. assim como os
assassinos de Chico Mendes. pessoa tão faniosa e respeitada internacionalmente. Os seus criminosos fugiram da cadeia e estão impunes neste nosso País. o que represeuta uma vergonha para todos

n&..

-

O Govemo precisa ter sensibilidade para essa questão tão
importante, que é a. luta da tem.. a luta pela reforma agrária. O
Brasil é um País de 8 milhões e SOO mil hectares. com ISO milhões
de brasileiros. Nossa ·produção agricola chega agora a uma safra
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recorde. que talvez atinja 80 milhões de IOileladas de.g:ràos. Vejam
o exemplo da França: dezessete ve~s menor do que o BtaSil. duas
vezes e meia menor que o Estado do Pará, apenas 60 milhões de
franceses e produz 60 milhões de tooeladas de grãos por ano. Isso
~ uma prova inciquívcx::ã. do nosso atraso e da :necessidade de se fazer mforma. agrária no Brasil.
Encerro, Sr. Presidente. infomumdo a esta Casa que a mãe
do Deputado João Carlos Batista encoolra.·se em Brasília. incon-

foanada. sentida. Vem solicitar. pela décima vez talvez. uma audiêDcia com o Ministro da Justiça. hei com ela solicitar a
intedtmncia do Govemo Federal e da Polícia Feder.tl. para que se
chegue a esses assassinos. psse é crime político, ~ crime de uma li·
de:rauça política; podanto, a Polícia FedeJ:al tem de estar nesse processo.
Solicito que as reportagem p1blicadas no jomal O Liberal

façam parte integrante do meu pronunciamento e sejam p.~blicadas
nos Anais do Senado Federal. Estou fazendo apelos por meio de
telegramas e de Cu: à Govemadora do Maranhão e ao Governador
do meu Estado do Pará, o ex-Seoador AJmirG.b:iel. ao Secretário
de Se~ Pública do Pará e até aos pn:feitos e vereadores do
interior do Estado. A figura desse bandido é conhecida, pois já foi
publicada em c:entenas de jamais do nosso Estado. Ele é um homem conhecido e não tem como se esconder. A popu1açio ta.nr
bém precisa contribuir no sentido de denuociar onde esse facínora
pode estar escoodjdo, para que os latifundiários. os poderosos. te-nham cada vez mais medo de cometer assassinatos na luta pela ter·

...

Era este o registro que eu gostaria de fazer nos Anais do Senado Federal. Muito obrigado. Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ADEM/R ANDRADE EM SEU DISCURSO
-

FOGEOMATAOORDEIOÃOBATISTA
Péricles. o pistoleiro. desaparece depois de senar
as grades~da cela em presídio maranhense

As grades e o puno da penitenciária de Pedrinhas. no Esta~
do do Mazanhão. a 20 quilômettos de São Luís. não mantiveram
~ o pistoleiro Péricles Ribeiro Moreira. que cumpria pena de
16 anos por um assassinalo na localidade de Pinheiros e está envolvido na morte do Deputado Estadual João Balista. em BeléiiL
em88.
A fuga acODleceu no último domingo. por volta das 3 horas
da manhã. Junto com Péricles fugiram sete condenados de alta periazlosidade. Os bandidos serraram a~ grades da cela onde Péricles
estava e. aproveitando a falta de enctgia elétric.a. pularam o muro e
sumiram na escuridão. Só um dos fugitivos - Gcocimar Alves.
condenado JX"r assalto a mão annada- foi reCaprurd.do pela Polícia
Militar. A fuga mobilizw os policiais para uma verdadeira caçada
às proximidades da penitenciária. A governadora Roseana Samey
foi aconselhada pelo Secretário de Segurança do Maranhão, Celso
Maiques. a não visitar o locaL O secmário acredita em negligência ou envolvimen·lO de policiais e acha que os pteSOS receberam
as serras e os revólveres para a fuga durante cullo religioso realizado no mesmo domingo.
Esta é a segunda vez que Péricles foge do presidio. Dia-a·
Dia, pág. 8.
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PÉRICLES FOGE DA PENITENCIÁRIA
O assassino do depuwlo esladua!Joio Carlos
Bathta cumpria pena de 16 mos. no Mamnhió

O pistoleiro Péricles Ribeiro Moreira. o 'TeD:J.a" que juutameo:e com seu parceiro. o também pistoleiro Roberto CIIino. mawam o depuwlo esladual Joio lla1ista há
de quatro aDOS,
cooseguiu fugjr da PeuiiCDciúia de Pedrinhas. no Estado doMaranhJo. Com ele escaparam sete assahantes c homicidas. Péricles tinha sido ooncfenado. antes do assassinato de João Balista, a 16
anos de reclusão. cm~ fecbado, pela morte de um bomem. oa
localidade de {'iDhciros.
Segundo informações do repórter Egidio Pacheco, do jomaJ
O Imparcial, do Mar.mbio, P&icles recebia visitas ~ que diariameole. No último domingo, por volta dcs 3 bons da macbúgada. os bandidos conseguiram scmrr os bmct~ da cela i7. onde
P&icl.es estava com mais dois rechlsos. Anrônio Alves da Silva. o
"Adão" c Amadeu Lopes dos Anjos. que também usa o noine de
José ADújo da Cunha.
Em seguida., foram até um omm, próximo à guarita e. aproveilando que havia faltado luz. :sumiram. O bandido Geocimar Alves, cmdenado por assalto à mão armada. !'..zia ''bandeira" para os
fugitivos. Ele foi flagr.ldo e pt'CSO pela guarda da Policia Militar.
Apesar de amw:io. não :reagiu c entregou-se, sendo levado nova-

=

meme pua. uma ceia-foae.
Desde o mc:m.ento da fuga, um pelotão de cboquc da Policia
Militar c dezenas de policiais civis estão caçando os sete fugitivos.
O Secretário de Segunnça do Manmhio, Celso Seixas l'=ira
Maiques, que também .é secretário de Interior c Justiça. esteve pessoa.lmette DO local para tomar coohecimento dos fatos. A governadom. Roseana Sarney, queria ir alé a peniteociária. mas foi
acooselhada a nio ir, devido ao clirlla que teinava naquela casa de
reclusão.
Celso Muques ~ita que os n:vólveres e

as semas foram

levados pua dentro de penitenciária durante C! mito religioso rcali·
zado DO local;; DO último d.omiDgo. Na Penitenciária de Pedrinhas,
coaiO as outras do-país, os detcttos coovivem oom a superlotação
=erária. Há um po6cial pom cada 14 =lusos. Celso Marques
aaedita ter haviêo negligência. ou mesmo conivência. de algum
po6cial com os presos. A. penitenciária fica localizada a 20 quilômetros da cidade de São Luís.
Além de Péric:les. Antônio da Silva- condenado a 17 anos
-e Amadeu dos Anjos- a 13 anos-. estio foragidos: Alberto fJe..·
reixa da Silva. o ''Mambá", 24 anos e 10 meses; Manoel Antônio
das Chagas Brito, o ''Nelinbo'~-22 anos e 6 meses; Francisco Edsoo Rocha Menezes, 22 anos; e Isaías Ma:!ques Lima. 24aoos. Todos elementos da maiorpericulosidade.

Morte a quem defendia trabalhadores do aampo
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imquieiO, controvertido e intrmsigente incomodou quem desejava
manter em segredo os assassinaras de si.DdicaJistas mrais.
Embora sabendo do tamanho do perigo, viajava com freqüência ao sul do Pm pua visitar as suas bases políticas. ''Depois
de tudo que ji passei. oio acredito DlllD ""'Dtado oa est13da". ~epe

tia aos amigos e asses~
Homs antes de ser assassinado por Péricles, Batista ocupou
mais uma vez a Toõuna da AL para dcmmciar que seu nome inlegmva uma lista de ''momldos pom mone:". Mas os porlamentares
Dlio deram importáncia.
Naquela ooite de 8 de dezembro de 1988. Batis1a deixoo o
gabinete de tra.balbo cm companhia da mulher, Sandra_ seguindo
em direçio ao Passar. vermelbo. estaciooado na garagem da AL.
&mdra bavi:l deixado as filbas do casal na asa de sua mãe, na
aveuida José Maleher, Sio &.z: A['ÓS apanhe as crianças, :umaram para o conjunto Urca, localizado :la avenida Gentil Bittcn-

caut.
Na ocasião em que reWziu a velocidade do veímlo. para
entrar no ~- foi alvejado por tres projltcia. sendo dois oa cabeça. Péricles esperou quase duas horãS~ Cscomdo numa niangueim. pua coochlir a serviço pua o qual fom contl3tado. Meses
depois de invesligaç<les malsuccdidas. • policia finalmente o pn:nderia.
O pisiOleiro foi transferido de Belém para o Marimhão ano
passado, pcique ali estava cnodeoado a 16 anos pela morte de um
cometciantc na cidade de Pinheiros, que matcu com vários tiros.
inclusive na cabeça. Esta é a ten:eiril vez que Péricles foge da Penitenciária de Pedrinhas.
O pistoleiro Roberto Cirioo. acu5ãdo de co-autor. continua
preso em Az:Derican.o..
-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao oobt-e Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Prommcia o seguillle

disc:wso.)- Sr_P:esidcute, St'.-e Srs. Senadotes. lcn10S parn nós
que., sob certas conjJnmras,. as decisões políticas não se pldem
pt<Dder exciusivam:ntc l rigidez dos piaDOs CCODilmicos. principalmente quaDilo'as desigualdades "'giomis diíladtam uma açio
govemameotal tmi.fab:lc para lllli país de djmensões coo.tinentais
como o nosso.
Assim é que o mfercncw a ser adotado diante de eventual
situação caótici cm quaJquer tmidade da Federação, seja ela mais
rica ou mais pobre, sotm:tudo oestas. deve ser o de uma solução
que beneficie o conjldo daquela sociedade da foa:na. mais ampla e
mais rápida poss.ivel, excluido naquele momeoto o raciocí.nio ccooômico ortodoxo «ieutadordo Govem.o.
Acmiilo que não haja inoompa•ibilidade entre estas afumações e as reps estabelecidas. pois seria elas incoosisteotes se não
estiverem c:oD.COII'eDdo pua o bem comum oa bom certa.

Refiro-me, partirularmcrtc, i insustentável situaçao vivida

Ao assumir a lidennça do Partido SÓcialisoa Brnsileiro na
Assembléia Legislativa. cm 1988. o deputado João Carlos Batista
notabilizou-se por defender idéias oonfiárias aos interesses dos poderosos latifiíndios estabelecidos no leste e su_l do Pará. A trajet6ria política dele foi marcada por episódios violentos.
Continuamente envolvido na guemt ~ posseiros e fazendeiros.
usou a Trituna para denunciar a açio criminosa- da pistolagem
contra dezenas de trabalhadores. do campo. Esse comportamento

presectcmentc pelo Estado de Roraima. cm que a crise de abastecimento de combJstíveis c de derivados do peti61eo chegou ao

ponto de exaustão, sem que as nossas autoridades tenham tomado
medidas preventivas cu couetivas para se evitar o pior.

Pois bem. o caos instalou-se e o Govemo não cooseguc
uma solução decisiva. relalivamcute simples. de alcance social
imensurável e preconizada por todas as forças vivas do Estado: a
tempor.íria autOOzação para ~e esses poduiOS sejam adquiridos
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na sua totalidade na Venezuela, país fronteiriço que of~ condições de abastecimento do nosso m=ado estadual

especialmente tendo em visla a sua condição de estado de fronteira. situado IIlliD3. ~gião sabidamente objeto de cobiça intemacional

Talvez seja mna solução nio prevista. dentro dos princípios
do plano ecooõmico adotado pelo Govemo. Mas. pergunta-se. a
catastnSfica silllação gerada pela carência do abastecimento desses
produtos em Rar.tima pede _fiCar atlllmlda à análise fria gemda nos
limites desses postulados? E cviden1e que Dio. Há situações emergenciais, e sem dúvida esta é uma delas, que estio muito mais para
o equacionamento dos cienti.us $Oclais e políticos do que para os
econ<XDistas. E não se alegue qualquer peeconceito de oossa parte
contra estes. pois que dessa classe pmfissicca.l. boomsameol.e, fazemos parte.

Além do mais, é uma medida transitória, destinada ao desaparecimento quando o País tiver condições de abasteci.menw pleno
do seu men:ado intemo.

Então, se do pooto de vista federativo não se vislumbm piejuizos, por ~c se prolela essa autorização? Por que, se do pooto
de vista ecooômica nada indica tratar-se de uma operação perigosa? Porque a demora se do ponto de vista social e JX)lítico a medida. além de urgente. é extremamente recotrleDdável?

Despiciendo seris a)ongonro.noo na c!<saiçio do lamentável quadro, pimado com as cores do desespero e do deshúmo, que
retrata o iofemo iDstalado na Capital c no interior de Roraima.
Pois a Dellbum dos meus ilus~ pares nesta Casa se-exigiria
maiores esforços para imagin.i-lo. ,tão claros si& pua todos os estragos que a falta de combustíveis provoca .na vida de qualquer comunidade. TranÇportes parpljsados, desabastocim.emo urbano e
rural de produtos essenciais, enetBia deficitária oom ameaças de
bW:k-out. assist&xcia bmpitalar e ambulatorial precH:ria$. racionamento. lixo aammlado. lavoura e peaWia prejl(:licados, fome •.
disseminação de doenças, etc.. etc•• etc. E se oi organismo social fica assim debilitado, produzindo conscgUências desastrosas para todas as classes da sociedade, . claro está que o
organismo econômico-nnanceiro do Estado lambém sofrerá um
desgaste de difícil teparação se uma medida saneadora não for
tomada em tempo hábiL
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores:

Com a palavta as autoridades que detêm o poder de ~ão.
Mas a estas, devemos lembnr desta TribJaa que. com relação às
UD.idades menos favorecidas. os governo~ têm sido bem menos
ágeis no socc:nro de situações afticas em que seus piobJemas estejam eventualmente agudizados.

É tempo de mudar essa postllm e essa cultura historicamente equivocadas. brasileiros somos todos e como taís devemos ser

ttalados de fotma equânime.

·

Se alguma excepcionalidade tiver de ser adotada. muito
mais seri ela;astificada se o forem beoeriCio dos estados mais pobres. já que a.clinrinação das desigualdades tegiooais é o primeiro
e mais importante passo para reorganização ecooômica do País.
No entanto o que estamos acostumados a ver é justamen~o ·
oposto, com o peso da representação política e do poder e-conõm.ico estabeloceodo os critérios da agilização das ações governamentais. Os exemplos são fartos na história deste País e talvez esteja aí
a explicação para os indesejáveis atrasos das regiões menos favo-

recidas.

~dias e dias que nas chegamnotí~ da iminente tomada · •
Na Ultima e IJlCDlOli.vel campanha eleitoral houve promesde JX_'SIÇ30 favod.vel do Governo. no sentido da ~ do. co- sas qc mudanças. calçadas num plano de visão modema e renova-

~ércio desses ~ com a Venezuela. Foram diversas as smalizações govemamentals de compreensão do _grave ~blema ~ ~
boa-~ontade ~ ~solvê-lo. ~o ~tanto~ a leitura ~ do Diário
Oficial da UDião renova-nos. liiSISteotemeue. a docepçio pela ausência._da ~ soluçio. Parece-<lO$ que, infelizmoute, 11io
houve ainda a cooscieotização da necessidade de urgência-utgentissima pua essa (Írov~ beni próxima daquelas que deveoi
ser tomadas em tempos de guemL A lcntidio dos'pederesplblicos
está presÜndo um desserviço inominável i DOSSa população, à
nossa inchlstria., ao·oosso cométcio e. via de conseqüéucia.. l nossa
economia regional. já pm::a de maDSOS pua alavancar o desenvolvimento do nosso enomte potencial

Não é muito o que. estamos pedindo e muito longe está ele,
das formas parasitárias de SOCOITO CODilmente solicitadas por 1IIlitos que batem ils po!1liS do Govemo. Nio ~ ..,. o ..tilo romimettse. um povo que quer e pode vencer pelo trabalho próprio. pela
canpelhlcia, pela f~. pelo denodo e pela persist&lcia. Basta que se
nos guanta.m condiçõc:s de opc::raciooalidade e o retomo produtivo
viiá em pouco iei:npo. Mas lamentavelmeote. Da questio de abastecimento dos produtos do pelr6leo. o Estado T:asileiro não esti em
condições de fazê-lo.
Roraima propõe eil1ão um camiDho altemati.vo para não
mergulhar no caos. Esse caminho foge dos puimetros? Suponha·
mos que sim. No etllaDto, q..aal sed a relação wsto-beoeficio? A
resposta não é dificil: o cusro é praticamente ZJ:ro. ji que pela falta
de oferta não se está mesmo adquirindo esses produtos do BrasiL
E os beneficias serão incomensudveis, já que o Estado se livrará
da fotÇ~~õa pmalisação oconômica. voltando a trilhar o cammhó'da
prosperidade que não-é s6 do seu interesse mas de toda a Nação,

doi' das esperanças da Região amazõniça. Roiaima a ele se
eDpjou de coxpo e alma. Recentemente o nosso mais alto mandatário te\!e a ocasião de teafll'tD3r seus propósiros de dar especial
tratamcniO

llquçla região, poteo.cialmentc "'"rica. mas caminhando.

quase sempre. ao desamparo dos m:ursoo fedetais.
Pois bem. eis a oportunidade de sair das palavras e partir
para a açio. Roraima pede e espera aosi&ãi:neotc por uma medla ·
govi'DI3!DN!ral imediàra no que tànge à rogulariução do seu abaslecimento dos derivados de pettóleo.
O acesso ao mercado venezuelano é inadiável e imprescin-

dível ao seu ~so. Não faça pois o Govemo ouvidos moucos
aos reclamos de uma população laboriosas e palriota.que. se bemiDcentivada, dará formidável mamo produtivo ao País.

Muito obrigado. Era o que ti~!ba a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Não hã mais orndotes inscritos.
Pergunto se algum dos Sts. SenadoiCS deseja fazer uso da
palovta. (Pausa)

A Presidência. antes de encerrar os lrabalhos., vai apurar a
freqüêocia da sessão do Senado bcderal. Se algum dos Srs. Senadotes ainda. Dão digitou a sua presença. que o faça nC$1.e instante.
(Pausa)

Estio presentes na Casa 42 SIS- Senadores.
Nada mais h;tveodo a tratar, a ~idência encena os trabalhos. designando pua a sessão ordinária de amanbã. às 14b30ntin.

aseguinle
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ORDEM DO DIA
1

.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 95, DE 1994
VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
95, de 1994 (n° 2.904/92, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a atuali:ação dos
1·alores das comissões deridas a representante comercial. em caso
de mora no pagamento, tendo
Parecer sob n° 280, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, nos termos de
substitutivo qüe oferece.

2.

PROJETO DE LEI DA Ct\.MARA No 99, DE 1994
, Votação. cm turno único, do ProJeto de Lei da Câmara n°
99. de 1994 (n° 1.770/91; na Casa de origem), que dá nova
redaçãõ ao.parágrafo único do art. 513 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de
maio de 19-13, transformando-o em alínea 'J'~ tendo
Parecer favorável, sob n° 316, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 101, DE 1994
Votação, em turno. único, do Projeto de Lei da Câmara n°
1O1, de l994 (n° 408/91, na Casa de origem), que acrescenta

~
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parágrafo único ao art. 846.· ·da:.. Consolídação das Leis do
Trabalho - CLT, para permit~,. na ausência de acordo, o
julgamento imediato das 'reclamaÇões de nature=a unicamente
.; =:;:.~::·.·:: .. ·.
salarial, tendo
Parecer sob n° 265, de 1994, da Comissão
- de ..&.~·suntos SoC'iais, favorável ao Projeto com emenda
n° 1-CAS que ,1presenta
. ·;,

.

• •, i

~

4't

.1: .•

•.....

~.·. ~

.

PROJETO DE DECRETO'LÊGISLATIVO No 45, DE 1994
'
· r· - · ,,....

· .. ·• ·

1

Votaçã'o, em .turno ... (jriieo; do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de l994 (nô~222/92.' na Câmara dosDeputados),
que aproi·a o. texto do Àcor8liôtt(?g~dfico da Língua Porhtguesa,
assinado eni Lisboa, eití !6'êtide::iúnhró de 1990, tendo
••• J

·~ ~~~·

••

~.

Parecer favorável. proferido em Plenário. em substituição
à .Comissão de Relações Exteriores e· Defesa Nacional, Relator:
ScnasJor josaphat Marin)10. :;, :; ;: ,i. ·

; ·ps
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 51,DE 1994
Votação, ern · turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo ri 0 51, de 1994 (n° 195/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova os te.rtos do Ato Constitutivo do Instituto
Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em São Luís,
E'>tado do A/aranhão, em J0 ae novembro de 1989, e do Acordo
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relativo ao Instituto Internaciotliil. da. Língua Portuguesa,
.concluído em Lisboa, em 16 de de:e1111»:o de 1990, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Josaphat Marinho, em substituiçlo · à Comissão de Relações
Exteriores c Defesa Nacional.

6
REQUERil\·tENTQ N• . 184, .DE 1995.
. . ..
Votação. em turno único, do Requerimento n° 184, de
1995, do· Senador Edison · .· Loblo~ , solicitando, nos termos
regimentais, a criaçãó de uma comissão temporária, constitz~ída
de nm·e membros e nm'e suplentes, pora no pra:o de noventa dias
aprofundar estudos e conclusôes.em torno.da oportunidade e da
locali=ação de uma nova refinaria da Petrobrás S.A., no Nordeste
· ·· · ·
brasileiro.

.
7.
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 85, DE 1994
A

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 85. d~ 1994 {n" 3.895/93, na Casa origem), que altera o art.
73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando o valor do
adicionalnoturno, tendo
Parecer sob n" 263, de 1994, dà Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável, nos termos do
Substitutivo que nprcsenta.

de

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-E.ti..,.,...,..Jaascsão.
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Ata da 17a Sessão, em 14 de março de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50"' Legislatura
Presidência dos Srs. Josê Sarney, Nabor Júnior e Jefferson Peres
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, J\CHAM-sE PRESENTES
Bmilia.IOdeiii&IÇOde 1995.-Femaodo HenriqueCarOS SRS. SENADORES:
dooo.
Ademir Andr.lde - AnLooio Carlos Maplhães - Anlooio
INFORMAÇÃO
Carlos Valladm:s- Arlindo Porto- Artur da Tavola- 8eDedita da
Clll"riculllm.
Vitae
Silva - BeDi Veras - Bemarào Cabral- Carlos Bezona- Carlos
Palro<:ú!io- Carlos Wtlsoo - Casildo Maldaner- Coulillho Sorge
MiDistro de Segunda Classe LUJZ BRUN DE ALMEIDA E
-Comba Lima - Edisoo Lobio- Eduudo Suplicy- Elcio Alva= SOUZA
- Emilia Femmdes - Epilácio Cafeleint- Emandcs Amorim- EsRiodeJaneiro-R1.12deab<i!de 1937.
perdião Amin- flaviaoo Melo- Frmcelino Pemra- Freitas NeiO
Filho de AnJ&Do Tdxltcio de Almeida e Souza e Maria
- Gemido Melo - <letsoo Camala - Gilberto Miranda - Gilvam Stolla Bnm de Souza.
Bcxges - GWlh=ne Palmeira - Hugo Napoldo - Humberto LuBaebarel em Ci&lcias Juifdicas e Sociais, Faeuldade de o;.
cena - lris Rczcndc - Iader Barbalho - JeffOISO!l Pemo - Joio reilo, UBIRS. CPa>.IRBr. Ouso Superi<Xdc Guem1. ESG, 1974,
Fmnca -Soei De Hollanda -lonas PiDheúo -Sosçbat Mumho- CAE.IRBr.
Sosé Agripmo -Sosé Alves - los<! Anuda - losé Bia!lco - Sosé
T=-iroSecredrio, 7 de oovembro de 1962.
Eduardo Dutta -los<! Fogaça -los<! Samey -Suma Marise- LauSegwldo Secretário, antigilidadc. 22 de jmbo de 1966.
ro Campos:- Lcomar Quintani.Jha- Lcvy Dias- Lucídio PortelaPrimeiroSecretmo.merecimenl0,1"dejaneirode 1973.
Lucio A.lcantra. - Luctio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira- MarCooseJbeiro,. ma'CCimc:nlo. ] 0 de selembro de 1976.
luce PiDio - Mauro Minnda - Nabor 1W>io< - Ney Suassuna MiDistro de Segunda Classe. 28 de jmbo de 1990.
Odacir Souos ~ Onofn: QuiDan- Osmar Dias.- Pedro Piva- PeOficial de Gabinete do MiDistro de Extado.l963/64.
dro Simon- Ramez Tebet - R..., Calheiros - Roberto Freite C.efe do Serviço dé Pmtoc:olo do cmmooial, 197Sm.
Roberto Requião- Romero Iuci- Romeu TÚma- Sebastião RoWasbiogtoD,OEA. T=-iroSecreláóo.l%6.
cha-Sérgio Machado- Teorônio VIlela F'Jlho- ValmirCampelo
Wasbiogton OEA.SegundoSeaetirio,l966/69.
- Vilson Kleiaubiog- Waldeclc Omelas.
Mosoou. Segundo Secreláóo.1969173.
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Iúnioc)- A lista de pl<SCDÇO
Mosoou, Encazregado de Nej!ÓciOS, Li. 1971.
acusa o wmpazocimearo de 74 Sn:. Senadores. .HaveDdo número
U.boa.Coaselheiro.l977/8IJ.
regimeat.ll. declaro aberta a sessão.
Lisboa. Encazregado de Neg6cios. a.i, 1979.
Sob a proteção de Deus. iniciamos DOSSOS trabalhos. .
Camcas, Coaselbeúo, 1980/111.
O Sr. 1° Secm.ário em exercfcio. Senador JefTCISOD PCRS,
FIIIIIkfurt, c&sul. 1981185.
proc:edc<i à leiluta do Expediente.
Oslo, MissioT..-a. 1990.
Assunçio, Cl!mul-Geral.l992195.
É lido o seguinte
ComiiE P.eananeDie de AssuDios Tlllbalhistas, Nova Iorque,

EXPEDIENTE

1966 (observador).

MENSAGENS

Reuniio de Consul!a c1os ~ Amoricanos,
OEA, Wasbíngton,l967 (membro~
.
V Rcuuíio do "Comdho lill<americano OJ!tlnal. Camcas.
1968 (membro~
.
À disposiçio do MEC junlo à Uuiversidadc de Brasília.

DO PR!lSlDENTE DA REPÚBLICA
SUBMEI'ENDO À DEUBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL A ESCOIRit DE NOVOS INDICADOS PARA CARGOS
CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE SUJ\ PRÉVIA J\QUIES·
ctNC/J\:

MENSAGEM N" 79, DE lll95
(N".277195. Da origan)
Senhores Membros do Seaado FedcmL
De cxmfonnidadc com o art. 84. inciso VII. da Coostituiçio
Federal. e com o dispo5ro no art. 18. inciso I, e nos arts. S6 e 58.
do Regulamento aprovado pelo De=to n• 93.32S,de !""do OllUJ·
bro de 198ó, no art. 39, inciso aliDea a. e no art. 40 do Anexo I
ao De=to n• 99.S;s. de 10 de outubro de 1990. submeto à apreci>Çio de Vossas Excelências a escolha;
desejo faze<, do Senhcr LUJZ BRUN DE ALMEIDA E SOUZA, Mimstto de
Segunda Classe, da Caaeim de J)jplomala, poro """"""o ""'!!O de
Embaixador do Brasiljnnto à República da cato d'lvoire.
2. Os méritos do Mioistto LUIZ BRUN DE ALMEIDA E

n.

que

SOUZA. que me iixfi:Jzimn a escoDlê·lo pam o desempeobo dessa
elevada função. constam da anexa infom!ação do MiDistório das
Relações Exteri.,..., •

xn

l96S. Àcfupcoiçindal'midenciadaRep!blica,l985/90.
À disposiçio do Estado-Maic< das FOIÇU Aimodas,
1990/92.
Medalba do Pocificador,-Bruil.
Ordem do 1\!&i!o l'iava!. Cavaleiro.lkuil.
OrdcmSJo Cados. Oficial. Col6mbía.
Ordem M&ito. Oynendacb-. Pc:m..
Ordem Bernm1o O'Higgios. Comendador, Clille.
Ordem Infme D. ~.Oficial. PortngaL
Ordem NacioDal, Oficial, SenegaL
Ordem da Estrela, Cavaldro,ru!ia.
OrdcmdaCoroo.Cavaleiro.&Jsica.
Ordem GJio.Ducado. Cavaldro, Luxembul]jo.
Ordem~ do Minto, Oficial, Puaguai.
O MiDistro de Segunda Classe LUJZ BRUN DE ALMEJ.
DA E SOUZA encoo!Dt·se nestadara noexetclciode suas funções
de C<1osul-Gcnl do lkuil emAssunçio.

~
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Secretaria de Estado das Relações E x - . !O de lllli1ÇO
de 1995.- F<l'IUIIIdo de Mdlo Vidol, O!efe, subslittJID, da Divi·
são do Pessoal.
(À Comi.uiiD tk ~fações Emriores e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N" 80, DE 1995
(N-278195, .... origem)
SenhO!OS Membros do Semeio Foden.l.
De coofoaniclade c:om o ut. 84, inciso VII, da Coostiluiçio
Foden.l. e com o dispooiD DÔ ut. 18, inciso I, e DOSadS. 56 e 58,
do RegulameDID oprovado pelo Do=ID n" 93.325, de I" de outtJbm de 1986, uo ort. 39, inciso I. aline& a, e no ut. 40 do Anexo I
ao Do=ro n• 99.578, do 10 de ootubm de 1990. submeto i ap<Ociaçio de VO$SU ExceJenci.os a eocolba. que dooejo fuer, do SeDhcr ROMBO ZERO, MiDislro do PrimeiD Classe, da CmeiD de
Diplomata, pma e x = o cargo do Embaixo dor do Bzuil juDIO A
Replbliea do Cabo VCide.
'
Os m&itosdo Emboi,..dcrROMEO ZERO, que me iDWzi.
Illli1 a escolb6-lo pam o closempeDho desaa elevada fimçio. comIam da anexa iDfoanaçio do Minlsl6rio elas Relações Extaiores. B....ru.. lO de lllli1ÇO do !995.- Fen11111do H<Driqae c.rdoso.

INFORMAÇÃO
erJRRJCUWM-VO'AE

EMBAIXADOR ROMBO ZERO
Sio Paulo'SP, 5 do janejro do 1932.

a,.,.,.,...

Reunião dos
dos Grupos do apoio e do cOotadon e dos Clance!=s dos Paises Centro-Americanos. Panamá,
!986(membro).

Comitiva do Ministro de Estado em visita oflcial a Havana.
1987 (membro).
À disposiçio da antiga Secretaria do CUl!tna da Presidência
da Replbli<:a. 1991193.
Direlor da Scaellria de Coootlenaçio do AssuniDs da Amaz&üa Legal do amigo Minislério do Meio Ambiente e da Ama>J>.
Dia~,l994.

.A ctisposiçio do MiDislério da Fa=da, 1994. ·
À disposiçio do Mimst&io do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos. da Amozlmia Legal. 1994195.
Medalha Lluro Müller.
Medalla ''M&ito T~".
O!dem de Rio Branco. Comendador.
Brasllia DF, 10 de uwço do 1995.- Kywal de Oliveóra,
O!efe, subsliiDID, do Depu1ameDJo do Serviço Extericx.

(À Comi.osiill tk R</açiks Ezkrio,.s • D<f•"' Nacio!"'L)

MENSAGEM N" 81, DE 1995
~ 2791!15, na origem)
SCDhCIOS Membros do Senado Fedoilll, do coofomridado
cem o art. 84. inciso vn. da Coostitu.içio FcdemL e com o disposto no art. 18, inciso I. e DOS arts. S6 e 58. do Regulamento aprovado pelo De=<o n" 93.325. de 1• de outtJbro de 1986. no ·an. 39
inciso L alfnea a e DO art.. 40 do Anexo I ao Dec:reto n° 99.S78. de
10 de outtJixo de 1990, submeto à apoociação de Vossas Excelêuciu a escolha. que dooejo fazer. do seobcr MARIO AUGUSTO
SANTOS. MiDistto do Põ...iEa Classe, da Catreirn de Diplomata.
'pca eo<ereer o cargo de Emabixador do Btasil ju,.o à Replbliea

Fdbo de Pio Zero e Lu=cia Temw:ussa.
Bad!ar<l em DimiD,FIICDidadodo Diroào, UF/RJ.
CPCD. IRBr. Professor do Pd1ica Diplomlli<:a U do amo
dePntica Diplomitic:a-e ComulariRBr,l97S.CAE. IRBr.
Terceiro Secretário, 7 deoovembrode 1963.
seguDdo Sccretmo,metee:imcntD,31 dodezJemilro c1o 1966. doQuêuia.
Primeiro Sccrelirio,metecim>nlo,l'dojanejrodo 1973.
2. Os mhitos do MiDistto de Põ...iEa Classe MARIO AUCooseD:u:úo, metee:imcnto. 20 do alxil de 1977.
GUS1U SANTOS. que me induzinm a esc:olb6-lo o desempenho
MiDislro de segunde Classe. ....-.cimcDID, 18 c1o doz1:mbro desaa elovada fimçio. ooastam da anexa infoanação do Ministério
de 1986.
das Relações Exleriores.
QJadm Especial. 5 de janejro do 1992.•
Bras11ia. !O do m.uço do !995. Femando Hemlque Car·
- Mini*> do.PrimeiD Classe, do Quadi-o Especial. 6 do ja- doso.
neiro do 1992.
.
~ -~~ ~ ~ ~
Assistome_do O!efo da Divisio do Cooponçlo Jnteleclual,

• INFORMAÇÃO

1964/65.

CURRJCUWMVO'AE

Assis...,.. do O!i:fo da Divisio de Difusão Olllnzal,
EJDboindor MARIO AUGUSTOSANfOS
1972177.
Sio FlmciscciEUA (lnsileiro. do acoroocan o artigo 129.
C.efo da Divisio da Am!ri<:a CooiDl e Sdemrioeal, item n da o..stitniçio de 1946). c1o- c1o 1936.
986/S7.
.
.
Fdbo do Mario SIIDIDS e-Catborioa Alma Le Gall Sanr.os.
.Monásua- Toroeiro s.c..:t6rio, 1965/67.
CPCD,IRlk.CAD,!RBr.
Manágua. Euca=gadodeNeg6cios,a.i., 1966el967.
Bad!ar<l ""'Dimta, URI.
Manágua. SCguDdo Se=drio. 1967.
C&sulde Teo;eila Classe, 12 de janeiro de 1959.
BuenosMos,SCguDdoSemürio,l967nt.
5eguDdo Sccretmo,antigdidade. 25 dojonho do 1962.
Nova Yorque, CêmuJ.GeDI-Adjoulo. 1977181.
Primeiro-- metee:imcniD, 30 do setembro de 1968.
Nova Yorque, EnconogadodoCoasuladoGozal, 1980.
Cooselleiro.IDCftCima:lto. 1o de janeiro de 1973.
Bridgetown. Comelboiro, 1981/86.
MiDislro do 5egunda Classe, me:ocimeaiD, 12 de deumbm
Bridgetown, Eucam:gado de~- a.i., 1981/86.
do 1979.
Mwüque, C&sul.(leral, 1987/92.
MiDislro do PrimeiD Classe, metee:imcnto.~21 de junho de
Reunião da Omrissio Especial pca a elabonçio do All!O- 1993.
projoiD de refoana da Carta da OEA, Puwai. 1966 (""'mbro).
Amstenle do O!efe da Divisio Eoonamiea da Europa,
Missio Especial h Cerim&das c""'"!"""';,as do Ceoto- Ásia. África e Ocomia.l959/61.
.
Dário doiWcimcnro de Ru~ Dario, 1967 (membro).
AssistcD:e do Cllefc do Departamento Político c Olltuml,.
m Subc::omis$1o (atividades ft'laciooadu ao Teatro e ao Ci- 1961.
.
""""')da C<missio Misla ~ Bas!lia, 1974 (uoessaj.
Assistenle do SecreWio-Getai-AdjmiD para AssuniDs
Comissúio lxuileiro jmlo à Bienal do Veneza, 1974.
Amerieanos, 1961162.
C<missio Naciooal do Cinema 1976 ~do MRE).

z
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AssisteDle do Subse<2lário-Geral de Política Extcriõr,

1968.

-~ ~

Chefe da Divísio de Coopençio T6cnica, 196&'74.
Nova York. Segundo Sec:tttário. 1962/64.
Varsóvia. Sesundo Seaelário. 1964/66.
Varsóvia,Encamgadodo Neg6cios, u .. 1964/66.
AsSW>Çio. Segundo Seaelário, 1966/68.
Saota CruzdelaSiCmt. Cooselheho.1974.
Ciudad BoHvar, C<lasul, 1974.
Looreoço Muques, Côbsu~G=I-Adjmto, 1975.
Paramanbo. Cooselheno. 191sn6.
Paramanbo. EncaTegado de Negócios. em Missão ·Trnnsi·

vm.
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xm.

VI.
XH,
XIV, XV, XVI e XVB Sessões do Cooselho de Administr.lçio, PNUD, V'=a e Geuebra. 1968/69 e
~
1971n4(delegado).
Reomiio da Comissão Mista de Cooperaçio Eca>ômica e
T6cniea Bnsil-Cbile, Sanliago,l974 (delegado~
Reuniio do Grupo de Tmbolho .00.. Ciência e Tili!ISfedn·
cia de Tec:t10logia. Brasília. 1974 (membro).
Comissão Mista BtaSil-~manha de Coopençio EconômicaoFÍIWl<eÍI'L 1980/82 e 1984(membto).
Grupo de Trabalho Bnsil-~manha .00.. Coopençio
T6cniea,l979181/83 e 1986 (membro).
e XXIV Coafmncias Genis da UDC$00, Sóf!L 1985
eParis.l987 (delegado).
Cooselho lnleramoricano de Educaç3o. Ciência e Cultum
(CIECC), OEA. 1985/SS.(delegado).
Secrelário de Assumas Jntemacionais do Ministério da Edu·
cação,l985/89.
Secretário-Exeauivo da Comissão Nacional pua o ADD Int=aciooaldaiuvod:udc.198S.
Cootdcnador do Cadastro de Pessoas IUI!dicas de Naru=a
Culttn21. do Miuistmo da Cultum, 1989 (Lei~ 7.505/l!6~
Ordem do Rio Branco, Comendador, BJZiL
<lidem do Rio Branco, GmDdc Oficial. Br.asil
Ordem cio Mérito Naval. Br.asil
Ordem Nacional do Mérito Ec:Ucativo, C<mendad«.
O Embaixador MARIO AUGUS'IU SANTOS CIICOlllm-se
nesta data no exercicio de suas funções de Embaixador do Brasil

xxm

tória. 191sn6.
Cambeml' Cooselbeho.l976n9.
Cambeml, Encmegado de Neg6cios, a.i., 1978 e 1979.
Bom!. Comelheho, 1979.
.
Bom!. Ministro-Coaselheho, 1980/85.
Boom.llD<:anegado de Negócios, a.i., 1980/84.
Haia. EncaTegado de Neg6cios, em Missão Trmsitória,
1989/90.
W"mdboek. Embaixador, 1990195.
Grupo de Tnbalbo "C" (Ecoa&nia>) da Comissão P=·
nente para a aplieaç:io do Ttatado de Amizade e Consulta eDile o
BtaSile Ponugal. 1960/61 (~!elite~
À disposiçio do Cerimooial, per ocasiio da visita ao Bnsil
do P=idcnlt dos EUA. 1960.
À disposição do Imperufo<' da Etiópia, ém visita ao BIOSil.
junto à NamJ"bia.
·
1960.
BtaSilia-DF,IOdetlllllÇOde 1995.-Mauod GomesPcrdÀ disposição dos Govemadot<s dos Estados Americanos,
no, Chefe da Divísio do Pessoal.
1960.
Comissio de OJ:pnizaçio da visita do ~te da Itália
(À Comissão de Relações Exurion:s e Defo"" Na·
ao BIOSil. 1961 (membro~
cional.)
CotoeittODÇÕCS da Independêtlcia do Gabio, 1961 (assessor
MENSAGEM N" SZ, De 19!15
C<XlllÔIJ!iCO do ~e).
(N" 280m, IIJI origem)
A disposição do Ministro da E<:ooomia do Gabio em visita
Secltores Membros do Seaado Federal
.ao Brasil. 1961.
·
J5e coofomtidade ean o art. 52. inciso IV, da Coastirniçfo
XVB e xvm Sessões da Assembléia GeD1 da ONU, Nova
FedoJal, o. de aéotdo com o disposto no art. 56.§ 1', do Regula.
Yotk.l962el963.(assessoc~
momo apovado pelo Decreto n• 93325. do I' de outnbro de 1986,
· XXXIV Ses;iiodoEcoooc,Nova York.1962 (assessor).
no a.rt. 39, inciso L a1íDea. a, e oo art. 40 do Anexo I do Decreto n~
Comiiil'lcpoDt{xioda l!DC!ad.Nova Ycdc.l963 (.....,.,.,).
99.578, de 10 deoutu\>rode 1990.submeloiapociaçiode Vossa
Fei,;t da ~ve:a,Lipz;g,196S (n:p=ntante). .
Excelência a escolha, que desejo fazer, do Seebo< RONALD lJ!S.
Comissão Mista T6cnica BtuiJ.Pmtsuai, 1968/72.
Retmilio da Comissio Mista BmsiJ.JWia. Roma. 1969 (de- LIE MORAES SMAlL. Ministro de Ptimeim Classe, da em.ita
de Diplomata. para. aJDllllativamente com o cmgo de Em!wjudcwlegado).
do BDsiljmro ARepública de VIUIUabJ.
XV CoofctiDcia da FAO, Roma.l969 (delegado).
Os m&iios do Emboiuclor RONALD LESUE MORAES
m Reuniio da ~ Mista BDsil-l'apio. Rio de Ianei· ·
SMAIL.quemeincfnziramaescolbê-lopamod"' 'I tobodessa
ro, 1969 (delegado).
Cooselho Delibentivo da Sudeue, 1969174 (tq>lOSCDiante· .~ada função. <OttSiatt! da ..... infonnaçio do Ministério daa
Relações Exteriores.
suplente).
'
Bmsllia. 10 de março de 1995.- Femaudo Henrique
XXV Sessio da Assetttbl6ia Gemi da ONU, Nova York.
Cardoso.
1970 (delegado).
Coofmncia Ittemacioaal Especúl da ONU .00.. a Unido,
INFORMAÇÃO
V'tena. 1971 (delegado).
CURRJCUWMVITAE
r'l~euniio da Comissão Mista Brasil-Veoezuela de CoopeEMBAIXAOORRONALD LESLIE MORAES SMALL
mção Econômica e T6cnica. Caracas,l971 (delegado).
Rio de 1aoeim'R.J, 25 de dezembro de 1930.
Confcriucia Intemmerica:oa EspccialjDda soOO: a Cactai,
Filbo de Arthurl.oslie Small e (?me!jndo Motaes Sma!L
BJ3Silia,lm (delegado).
CPCD, IRBr. CAD, Badwe1 em Direito, Faculdade de o;.
U Reunmo da Comissão Mista BmsiJ.IWia. Brasília. 1973
reilo, PUC/RI. Estágio oo SEPRO, Washingtoo.
(de~gado).
.
CWsoSoperiordeGuetm,ESG.
n Reunmo da Comissão Mista BmsiJ.Colombiana de eoo.
Ouso de Treinamemo e Apetfeiçoamen!Q para Chefes de
peraçãoE<xmômica eT6cnica.l973 (delegado).
Setooes de Promoçio Comercial.
Cônsul de TetOOÍI3 Cl=e, 9 de dezembro de 1954.
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C&lsul de Segunda

Classe. me=imenlo. 20 de junho de

1958.
Plimcim Seaetirio. merecimento,l3 de dezembro de 1963.

Comolheú"o. mc:roc:imento. 9 de agosto de 1968.
MinisttodeSeguudaC!as<c,maeeimenro,l3dedezembro
de 1972.
Ministro de Primeira Classe. maeeimento, 17 de d=bro
de 1984.
AssistemedoSecreWio-Genl. 1956158.
C!efe da.Divisio da AtD!rica Selenttioaal, 1967/68.
C!efe do Depul•men•o do Orienltl Plóximo. 19841117.
GenebD, Delegado Permanenltl, Segomdo Secretório,
1958/61..
.
WISbington,SegomdoSeaetirio, 1961/63.
l'llwni.SegomdoSeemário.1963.
PIIIW!Ii. Plimeim Secreúrio, 1963/66.
l'llwDi. &cmegado de Negócios Li.. 1963/65.
Ptaga,Conselhetto.1968171.
Ptaga,&cmegadodeNeg6cioSLi.1969e 1970.
NewYOik.Olmu1-Adjunto,!971173.
NewYOik,C!efedoSECOM.1971/73.
Nova Kong,~ 1973/75.
Maputo. EmtMDador. 1977/83.
Teeri,Emboixado<. 1987/91.
LosAngeles,Olosui-Getal.l991/93.
Cambem.Emboixo"'"',l994195.
Comisslo Coosultiva do Triso. MRE.l!ÍS4156 (secretário).
Reuniio da Seçio Btasileiza da Comissão Mista Btasii-Argnnina,Buenos ~ 1956 (a-=rdo Ministro de Estado).
Ebbonçio das Base pora um Acordo de Fomocimenlo de
Trigo como Uruguai, Mouevidiu. 1956 (A di.spooiçio da Emboi:uda). XD Sessio da Assembl6ia Genl da ONU, Nova Iorque,
1957 (mnnbro).
XXVI Sessão do ECOSOC. Novalorque,1957 (membro).
Consultiva do Trigo, MiDistmo da Agricuilut2,
1957 (_.e..tanltl do MRE)
·
Coof..e.cia lnlmlacional do Triao. Geneln. 1959 (Comelheiro tá2lico).
· Reuniio da ~unta Eaeeutiva do FISI, Genebn, 1959 (CXIIlZ-
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XXI e
Sessões Pleu.irias do CCIA. Wubinglm e
Bangaloo;o. 1962 e 1964(delegado).
Ne~ de Acordo sobre tramp<:<ICS o&.oo com o Paoamã. 1963 (membro).
V Assembiéia de Govemadoleo do BID, l'llwni, 1964
(membro).

-

Missão Especial b solemdades de poae do Presideulo do
Panamá.l964(membro).
n CJE.Riodeianeiro,l964(membro).
XI Rcuniio de Coosulla dos Cwlc:elc= da Bac:ia do Prola.
Buenos~ 1967 (membro).
m Reuniio de Coopcnçio de Pmn>:lçio Come!cial do Btasi! nos BUA. Wubingtoa. 1967 (putic:iponltl).
me IV Sessões da .lun1a de Desenvolvimento lndullrial,
ONUDL V'JeD&,1969 (membro).
m e IV Sessões da Iunta de Desenvolvimenro lndullrial,
ONUDL V"lCD&, 1969 (m=bro).
Seminirio lnlmlaciooal de !)jplomata. Salzbmgo. 1910
(participanltl).
Delegaçio C'onJerial A Replblica Popullr da C!ina, ~
quim.1974(Gbefe).
Missão PI=uscxa pata Negociaçio de Acordo sobre Instalação da Emlw.;xad, em Pequim e da República Populu' da 01ina
em Btasilia. Pequim,l974(chefe).
Missão Especial pata Ppe•nnor o Btasil DaS cerim&úas
Comemotalivasdo Vis=mo Quinto ADivcnúioda Revoluçio de
Primeiro de Novembro, AQ!C1. 1979 (membro).
Ordem do Rio Btanco, Gti-Cruz. BtuiL
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial,Btuil
Ptemio Rio Bnnco, IRBr.
MedalladePtata,Cl'CD,IRBr.
O Embaixada< RONAID U:SLIE MORAES SMALL encoa:~-se DeSta dara. no exerácio de suas :fimções de Emt.ixador
do Brasil junto ii. Q>nnnridade daAusutlia.
Btasiüa-DF,10deDW;Odel99S.-MaociGollltSP.,..._
ro- a..fe da Divisio do P=ool
(À c:-issiiD ,u Re/Qçiks Eztmon:s •D<ifUa NaCional)

MENSAGEM N" 83, DE 1!1!15
Coof~ de P!enipoleociúios sobre eliminaçio da <N' 28:WS, aa ori&<ml
tridia. Ga>ebn. 1959 (membro).
Senhores Momloros do Senado Fedetal.
vn Sesslo da ConriSsfo de Iodást:ria Caibonffea. Otr. GeDe coafOEIDidadc como art. 84. iDciso VD.. da Ccmsritniçlo
neba. 1959 (delegado).
..
-Fcdenl, e com o dispos1oDO art. !8, inciso I, e 1100-.56 eS8,
XLIU Sessio da Conferencia Intemacioaal do Txabúbo. do Regntamcnro çrovado pelo [)recteto n° 93.325. de 1111 de ou.blGa>ebn. 1959 (c:omelheiio-16c!;O).
bro de !986, DO art. 39. inciso IL olinea a. o DO att. 40 do Anexo I
~ CoaferiDcia lnternadca• 1 some IDStruçio Wblica. ao I>c:w:to ri' 99578. de 10 de outubro de 1990. submeto 1 aproGeneln. 1959 (delegado-suplente).
ciaçio de Vossas Eaoe!Encias a escolha. ""' deoojo tio=, do SoXXVI e XXVII Sessões do Conselho lnlmlacional do Tri- ohcr ROBERTO DE ABREU CRUZ. Ministro de Segunda
go e Ca!feliDcia dos Paises Signatários do Acordo iDtomacioDal Classe. da Carreita de !)jplomata, pom ea= o ea:go de Emboido Trigo, Londles. 1959 (comelheilo-t6cni<o).
xado<do Bmsiljunto à Replblica do Suriname.
Gmpo de Trabalho sobre a AdesOO da Pokloia ao GATT.
2. Os máitoo do Ministro de Seguuda Classe ROBERTO
Ga>ebta. 1959 (membro)
DE ABREU CRUZ. que me induziram a escolh6-lo pora o deaem1 Comitê do GATT sobre Eapomio do Cométt:io Interna- penbo c1es.a elevada fimçio ccostam da mexa inf-.çio do Micional. Genebn, 1959 (delegado).
•
Dislhio das Relações Ea..,.;..._
illComilêdoGATT.Gaiebn.!959(~).
B""'!ia. 10demarçode 1995.-Fenum... HeariqneCar·
D Sessão do Comi!! Eaeeutivo do P1ogmna do ACNUR. c1ooo.
Ga>ebn, 1959 ( de!egado-sup!enltl).
.
. INFORMAÇÃO
XVI Sessão do GATT, Geneln. 1960 (Dlembro).
Confemlcia sobre !'eixo e Nuttiçio da FAO, Wasbington.
Cunic:ulam Vllae
1961 (ol=vador).
Ministro ROBERTO DEAIIREU CRUZ
Coof..e.cia "ad hoc" sobre Controle de FebP Aftosa. ArRiodeianeiro'RI, 6 de fevereiro de 1937.
gnnina, 1962 (obselvad«).
Jheiro.licuico).

.
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r!lho de FlliDCiscO Auróiio Álvares da Cruz e Maria Olga
l.assaDce de Abreu Cruz.
CPCD.IRBr.

amo de l'Iática Diplcmitica e Consular. IRBr.
amo de Promoçio de Exportações do 'Wodd Institut ...

Novai~e.

Tm:eiro Sec:reário, 24deoorubrode 1968.
Segundo Seaetário, antiguidade. I" de julho de 1972.
Primeiro Sec:reário, m=cimento, 12 de junho de 1978.
Comelheiro. mem:imento.l6 dejuobode 1982.
Millislro de Segunda Classe. mcrocimC!llc, 30 de junho de

1989.
Assistem• do Olefe da Divisão de Oxnuoicações. 197M!.
l<ssislellle do a.ero da Divisão de l'ro8famas para Promo-

çio Com=ial. 1971n3.
.
Assis,.... do Olefe do Departamento de Promoção Comer-

cial.l973.

•

:

Assessa do Olefe do DeparumeniO da Asia. Africa e
Oceania. 1976(19.
O.efe, substimu-. da Divisio da América' Meridional-n
1982/BS.
•
Assessa do Olefe do Deporbmento das Américas.
1982183.
Olefe da Divisão de Fnmteims, 1984189.
SOCIOtáriode Relações com o CoogiOSS0._1994195.
w..m..s- OllA. Segundo SOCIOtário• •1913n6.
w..m..s-oBA.Enam:gododeNeg6cios.I976.
Maptto. Enca=gado de Negócios. a.i• .J977.
l..uaDda. Enam:gado de Negócios. a.i 1978 e 1979.
Parú. Primeiro Sec:reário. 1979/82.
Parú. Comelheiro,l982. ·
Parú. Eocanegado de Neg6cioo. a.i, 1982.
llaDgkok. Encaa-egado de Negócios. a.i,l988.
Mosau.Encan-egab1IadeNe:g6cios.!989.
Moscou, MiDistro Comelheiro,I99QI92.
Moscou,Enam:gado de Ne:g6cios. a.L. 1m 1991.
McnUdl. C&suJ..Genl. 1993194.
XL Feúa Jntemaciooal de Ba=lcoa. 1m (diretor-genü do
pa>ilhio bnsiloirol.
VIRcwUio daAssembk!ia <lenl da 01lA.I974(membro).
Cm:u,il6 Exca11iVo Penn•IW':!'te do CIECC. 197476 (repte·
....,_suplenrc).
ReuDiio da C!EN. Wa.sbÍIIgtOD. 1974 (delegado).
ROII!Üiode Perilo<Latino-Amrricaoos em l\lca:ados deCapitais. W•sbington, 1974 (~10).
Reuuiio da ~ Expecial para a Reesttuturaçio do .
Sist=aJntenmeriCODO, Wasbingtoo,!974(membro).
V Periodo de ReuDiio da CESSI Wa.sbÍIIgtOD. 1974 (membro).
XTI Cong=so intema<:ioo·
• Turismo, Panamá, 1974
{delegado).
IV Rcwilii<i ExlmOnliP' .J& CECON. Wa.sbÍIIgtOD. 1974
(chefe).
IX Reumão Onfir.ári ua CECON. W~ington, 1974 (chefe).
XIV Reu'"iio Ex1raotdinária do CIES, Washington. 1974
•(delegado)
m • • Reuniões Exttaordinárias do CIECC. Washington.
19'' ~delegado).
.
X Reunião Oidinária do CIES. Wasbing!OD. 1975 (delega-

e

IV e V Reuniões da Assembléia Gentl da OllA. Allanta,
1974 e Wa.sbington.l975 (membro).
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XI Rcuniao <lidinária da Canissão Executiva PeiiD&DeDie
do CIECC, Washington, 1975 (delegadO).'
V, VI e Vll Reuniões Ordináiiü do CIECC. Santo Domingo.l974, MWco,l975eEISalvado<,l976 (delegado).
I Reunião do Ca:lse1bo de Coope:aç:ão A mazônica, Lima,
1983 (delegado).
II Reuniio de OlanceJ..es do Tmlado de Coop=ção Amaz&ica. Gli. Colômbia.l983 (delegado).
Confem.cia da Comjosão Mista de Inspeçio dos Mm:os da
Fronleim Br.osii-Argenlina. Buenos ADes, 1986 (chefe).
.v Conferência da Comissão Mista de Inspeçio dos Mm:os
da l'ra:lleiià Bmsileiro-Colombiana. Lellcia.1986 (chefe).
Reuniio té<:nica da Comissão Mista de lnspeçio dos Marcos da Fnmteim Bmsileiro-ColomOOma. Lellcia.1986 (chefe)
Vll Confem.cia da Comíssio Mista Bmsileiro-Fmncesa
Demm:adom de Limites. Paris. 1987 (delegado).
Conferência da Comissão Mista de Limites e de C=ctcrização da Fia,,.;I, Bnisii-Umguai. Brasilia. 1987 (chefe).Conferências da Comissão Mista Bmsileiro-Venezuelana
~de Límiles. Belém. Ca=as. 1986 e 1987. Brasilia.
1986 e 1988 (chefe).
Ordem do M<riiO Milirar, Oficial. Bmsil.
Ordem Nacional do Mérito. Oficial. Franço.
Brasilia- DF, 10 de março de 1995.- Manoel Gomes Pe- reira. Cllefe da DiVisãiúlo Pessoal.
(À Ccmissão tk Re/açõu &terioru e Defosa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio<)- O Expedieale lido
vai à publicaçio.
Sobre_ a mesa.. oficio que será lido pelo Sr. 1, Seaetúio em
·exen::fcio, Senador Jefferson Pems.
É lido o seguinte
or. n• 25/GLPSDB/95
Br.osília.14de março de 1995
Senhorl'iesidi:Die,
Valho-me do Jl"SSDle para. nos termos n:gimeDiaís. solicitar que seja eferuada a transferêa.cia do Senador' CARLOS WILSON da SuplêDciá da Comissão de Assuntos Ec:on6micos- CAE.
pam a Suplêucia da Comissãó de li>fra-EstmbJia..: CL

Na ~ nmovo protestos de elevada estima e distinla coosic!=çio. Senado< Sirglo Machado, Uder do PSDB.
O.SR. PRESIDEI!ITE (Nabor Júnior) Será feila a substimiçio solicitada.
Sobre a mesá., of'ICios que serão lidos pc1o Sr. 1° Secretário
em exett:ício, Senador Jeffcaon Petcs.
São lidos os seguintes:

Of. LidJPP/n" 419195

Bmsilia, lO de março de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a gm1a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelêucia
pam indicar. em substituição aos já indicados. como represc!llaDieS
do Partido ~ssista jumo ã Comissào Mista destinada a pi'Oferir ~-So~ a Medida Provisória a seguir ~Jac:ioo:ada. os se..
guintes Deputados:
I) Medida Provis6rian"9!7195
·-TitUlar. Deputado JOÃO MAIA
Suplente: Depulada LAURA CARNEIRO
Silvo-me do ensejo para reoovar a Vossa Exc:eléncia prolestos de considemçio e apt<ÇO.- Depuladõ Oddmo Leio, Uder do
Partido Progressista - PP.
OFLid.PP N"420195
Bmsília.IO de março de 1995
Senhor-
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Teobo a gn1a vrisúçio de dió&ir-me a Voaa Exce!Eocia
Ateocios- - Depurado Fl'&llCbco Doracllea, Udcr
pom indicar, em subotituiçio aos ji mdieados, cxmo ~ doPPR.
Bnsllia, 7 de março de 1995
do Puticlo Proszessista jmlo à Comisoio Misla deatiDada •l""fe- OFÍCIO N"250195
rir PaJ1:ÇCI' ~a Medida Provis6da a seguir :relacio1•da, os se.
Scnbcr Prosidcnte,
guintes Depotacloo:
Teobo a bom-a de inlficar a Vosv Exc:dbvia pelo Panido
I) Medida PtoYisória n"922195
!'rogJ:<ssista Refcxmador- PPR.os DeplradosPAULO BAUER e
TliUlar. Depurado JOÃO MAIA
FAUSTO MARTELLO paa inlagmrem, ~como tiSupl0111a: Depurado COSTA FERREIRA
tular e mp!ente, a Comisoio Especial Misla deatiDada a apr-eciar a
Sirvo-me do ensejo pua :rmovar a Vossa Exce~ protes- Medida PtoYis6ria n• 932. de I" de março de 1995 (toe<tiçio da
tos de OODSidclaçio • . _ : - Depowlo Oddmo Leio, Udcr do MP DG 88719S). que "dispí5e sobl:e. fixlçlo das mensalicJeder esPartido Pmgreuisla- PP.
collres e di outlu provicle:Dcias." Em substituiçlo ao ()reputado
Bns11ia, IOde março de 1995
OFLID.PP. N"42!19S
Felipe MCIIdca romo SuplCIIIa e o Dep1raclo Fausto Martello ccmo
Tdlllar.
Seobc< PtesideDe.
Teobo i gn1a saâsfaçlo de diJisir·me a Vossa Ex....J.!ncii
AteDciM.......e, - Dejlilraclo F.........., Jlonocllts, Udcr
para indic:ar, em substituiç:lo aos ji indicados. Como l'p"':8C!i'•ntes doPPR.
O SR. PRESIDENTE (NabO< Júuit-) - Ser" · feitas u
do Puticlo Proszessista jmlo à Comisoio Misla deatiDada • Jli"Íerir puecer :wbm a medida provisória a seguir-~ 01 se- substituições roljcitaclu.
guintes Depurados:
some a mesa. requerimmtos que ser1o ~ . .. Sr. I" SeI) Medida PtoYis6ria n•926J95
cmmoemexm:icio,Semdo<JeffellionP=s.
Tdlllu: Depolaclo CARLOS CAMURÇA
· Slo lidoc os seguilites
Suplente: Depilado COSTA FERREIRA
REQVERJMENTO N" 3'1.7, de 1995
Sirvo-me do ensejo pom m>OYar a Vossa Excelo!Dcia protestos de OODSidclaçio
Depurado Odclmo Leio, Udcr do
Partido Progx=ista- ~Senha< Prosidcnte,
Of.Lid.PP n• 422195
- 1ltu!Jia, lO de março de 1995
Nos do cüsposto 110 art. 216 do Regituealo Seobc<Presideme,
do SCIIaclo Fedenol, c:om o JRVisto 110 art. 50, § 2" da
Teobo'a gn1a saâsfaçlo de dirigir-me .• Vossa Exc:el.!ncia C.mstíh'içio Fedml, requeiro tejlm. ennmjglradu as seguintes
pua indicar, cm substiluiçio ooo jol. mdieados, «1110 ~ solic:irações de infmnaçõe< ao Scnbcr Ministro de Exraclo da Agrido Partido ~la jmlo à Comisoio Misla dcadnada a pmfo- c:u!lma, doAbostecimentoe daRefoauaAprla:
rir P.uecer so1:R a Medida Proyis6ria a seguir !Clacicm.da. os se.
1- Relat6Do sobre a produçio de trigo e algudlo, 110 pais e
guintes Depotacloo: •
.
•110$ priDcipW- produlorea, incluindo, al&n de infoanações
I) Medida PtoYis6ria n"931195
cano ú-ea planlada, JliOduliWiade, vakr lxuto da Jll"duçio, .,.;.
Tdlllu: Depurado CARL9S CAMURÇA
mtliYas de """" e pessool ocupado oos respectivos c:omplc:xos
Sup!CIIte: DepoladoJOSELINHARES
agroinrfnstri•is desde 1989; ·
Sirvo-me do ensejo pua rmovar a Vossa Exc:elSDcia prot.es.2_- O>mpuaçio doo CUSUlO de produçio do trigo algudlo
tos de oonsidenoçin e - - Depurado Oddmo Leio, Udcr do DO Bluile em algum doo priDcipW polsco poc~u-. mcticando
Partido Progr Lta- PP.
·custos fiDaDce.itixs e eDCaiJIOS b:ib.l~rios;
OFÍÇIO n"24ll195
Bns11ia, '/ ckmarçode 1995
3 - AutJúe do d I I f IlM 0 justificativas da política de
oometciali2açio IIOS COIIlJ>I<xoo aSJ"ndnstrjai> do trigo e do algoSeobc< P=Ícleme.
'Teobo a boma de indicar a VO... Exc:ellDcia pelo Putic1o di<> no peDoclo 198911995, clesW:onclo a iDftJ.!ncja do Mm:ooule
l'rog=sisla Refoimaclor - PPR, os Depurados JÚLIO REDECatuaçiodo Ministédoc:oae..to iiiKER e RICARDO IZAR 'pola integmom, ~amo
titubr e suplellte, a Comisoio Especial Misla deatiDada a ..-:ia< a r~ sobre u ações do Exeallivo..,. c:aacc de impcrlaçio
Medida PtoYis6ria n• 926, de I" de março de 1995 (toe<tiçio da do ttig:> e algudlo uo peúoclo 199QI!I5;
5- Jnfamaç&a sobre aexillhv;ia de progmnas fedenoisde
MP n• 879195), que "dispõe sobre a aplicaçlo doo diloitos pcwi&-'
pua os Jll"dulaea agdcolas mjas atividades eatejam
tos DO.Acorclo ~e DÕ Acordo de'Subsldios e Dilàtos negalivamCIIIa pelo Mm:osuL
Compcnstt6rios. e di outtu pmvicl&x:ias''. Em substitniçio a01
Depurados J..uciauo CasW e OdirRocha.
Jnstft!caçio
Atenciosamcue, - Depllado Fl'&llCbco Danldlea, Udcr
o
mpJCrimeoto
de
inf...,.açnes
coostitW-se em instrumento
doPPR.
. do Poder Legislalivo paa o CXlll1ro!e e fi""'!izzçio doo """' do
OFÍCIO N"249195
Bnsllia, 7demarçode 1995
Exeallivo, oonfczmo o art. 50 § 2", da Coostituiçio Fedenole o art.
Senha< Pn:sidente,
212 do Regituealo IDlomo, item I, que deelam - ''sedo admisslTeobo a boom de indicar a Vossa Excd&v:ia pelo Puticlo veis pua escbuoc:imcnlo de qualquer IISSillliO mbmeticlo à apteciaProgressista Refoauado<- PPR, os Dep•odos AUGUSTO NAR- çio do Seoado ou atiDente :l sua comprt#nci• fisce'i"dna...
DES e RAlMUNDO SANTOS paa i n l a - respectivamente
A imprmlncia do trigo e do algodio paa o Blasil 6 tuUiro
ccmo titular e supleDle. a Comissio Especial Mista destiDada a gnnde, pois eateo dois complexos agmmlnsttiai• ocupam dezeuas
apr-eciar a Medida PtoYisória n" 931, de I" de março de 1995 (ree- de JDi1bmes de pessoas. tmto oa agrimJtnn f40l . kDte dila
dição da MP ... 886195), que "dispõe sobre. OIB"Ui:nçio da Prosi- ccmo DOS sctcll!$ :iDdustrilis e de seniços.
dência da Rep!blica e dos Ministirio<, e di OUI1U provid&lcias".
No aso especifico do trigo, a imegraçio ,.gi<ml cauvcla
Em substituiçio ao Depurado Amaldo Faria de St como supleDia e pelo Mm:osuL bem como. telld&cia goym~~mental alibemliza..
ao Depulado Genon p-.,.. como titular.
çio, causaram """''"~"" profimclas DO ....,.. que, por ..,.;. de 20

e._.-

os~=';;,~~

sendo-
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IDOS, foi objclo de p:ofuoda illlervODÇio gOYOJIU!D!!'I!tol, teDdo in- . a seguinte COillpO$ÍÇiO: I) Quilar 17 milhões,
atm.• de uma verba lllk<ipada de espaço de publicida~
clusive $U8. comercialiD.çio estatizada pelo Dcc::mo-Lein°210. de
de DO jomal OU DA !Ódio OU matéria legal pua O Baneo
1967. Nio
tequerimelllo, o m6rilo- açio
b"beratinnte, siJnbolizad• pela =-ogaçiocloDL 2UY67,em 1990,
do B...U. pua a Caixa llcouamica Federal ou outros órgios do Govemo, servindo tais coottoros pua a quiJação
.mas 6 imporhnte aecx:rJJWMar de peno a situaçio pROalpente em
imediata de igual import!Dcia <b c!Ebilo vencido; 2) Lique se eDCOidra o Jdor .tritk:ola.
.
Hoje, mnsu'amot que. o Bn.s.il6 o sqp.mdo maior importa~
bcnr J*& venda- as prmlias que ele tioha dado para
<br <b oezal, supcndo apems pela O.illa, e que 1101111 produçio
os empr6uimoc - oo aodares simadoo ua Avenida Rio
vem doclimrvJo de fcxma ,.,...,.,.,d• 1m10 em tamos de ~
BnDc:o-110. n" 1001,1301,2501,2601. cujo valor de
mmudo 6 de 7 milbõcs, dos quais 3,5 milhões amortizaqumJO de produtividade. Eai 1987, o Brasil produziu m.ois de 6
riam outD. parcela da divida vencida e o saldo seria utilimi1blies de
devido à cxponsio d a - aJ!IiZIIdo pua_ as JW"'sidodes emergeaeiais <b capilal de
vada, mas ~ p<ll'
de produtividade. En!nitanto, a
portir deSia data, eom a pmla de iD::altivoo à produçlo, eom a
. giro <b jomal; 3) Libenro im6velll01 da Avenida Rio
seca quõ afetou á sa1ia de 1990 e com o d
tlmzlo CIUIIdo pelu
BnDco- 110, para que seja negociado com o lapas. para
pol(ticas de cádito e de comcrciaJ.iD.çio, hmve um ~ na
a quitaçlo do d&ito veocido com ~ela insti.bliçlo; 4)
produçio, que persiste até hoje.
Os 14 miD:tões restmtes seriam ~calonacJos em dez
A produção de algodio DO Brasil !aJDbtm vem doc!in•nc!o,
- mos de pnm. com um ano de cuencia.. oom o menor
fndiee de CCll'OÇio JDOD<Iária oficial, a=scido de juros
e o Pais depellde das ÍlllplldaÇÕe$ pua alellder - a comumo.
Embcn. OS JRÇOS DO lDClCido mtem.ciooal. ing;nlsimadoi pela
de6%.
ponpoctiva de escassez, possam aliDgir patam1res elevados, e,
. Na cateza de codlr com a urgente ateDçio de V.
c:c:JD5CIQOenlemente, inc:eu.ivar a produçlo illtema e extema, a pro..
Ex• i DOIS& proposta. subscrevemo-nos. Manoel Fr.mcisgressiva c'ccecL!oci• da cultma e IRl&S tqx:a: •n&- no Ktor agdooco do Nucimer«o Brito."
la bnsileim mcm:om DWo< ata>çio p<ll'po<fe dos porlmereores.
Sr. Plaldente, se tu tivesse mtorizado isso, eu boje não esDo expooiO, c:omide1o que a poHtiea asdcola oondnzid•
pelo Exemtivo &ve ser ICCXDp'tiJ•dt e fisçali7J'd• pelo eong.:a. taria nesta tn*bma, Dio leria tido a coragem de ter aceito o apoio e
so, com o objetivo de paegcr os imeresses dos produlo!a mrais as loovaçiles doo odilaWs <b jomalà cuSia de um tralmlelllo que,
càmo todos sabem. seria impossível pudesse ser feito. .
bmsileiros e guantir seu desenvolvimento ec:c:mamic:o e IOciaL
Qu= lambEm alertar os jomoliSias pua di= que meu
Sala das Sessões, 14 de março de 1995. - Seuador Osimprema ~ invu!DeriveL
mar Diu.
o!M:mdito que a hõc:rdadc deve ser total; os CXCC$$05 serão
(À~Uirdora)
.......;pw pelo tempo e pela verdade.
Desejo que o Co!J&resso &Jml' até o (Dil, até o último ponto
REQUERIMENTO N' 328, DE 1!195
que puder todos os falos ..Jaciooados à Co!mssio de Orçamento.
Sezlhor PresidetJ<e,
Com base no art. 50. § 2", da-Comtituiçlo Federal e DO In- O ex-l'losideule 1~ Samey estari ao lado pua apoiar todas as
ciso I do art. 215 do Regimlm!o J'ntem> <b Senado Fcdenl. .eqaei- medidas pwDüvu, taDto deatro deSia Casa qumto fora dela. sem
m a Vossa Exceléocia que seja mcmrinb•da ao E:icelentfssirno querer ubc:r' quem seja a pessoa envolrida. pcxque. se alguém Sezlhor Minislro de Estado da l'l:evidlZJcia Soc:ial a segume ques- quem quer que ,.ja- ~qualquer deslize ou 011'0, de minha
pone Dio CDC<:Illmi. em nenhum momeato. apoio de qualquer natão ..r.:,-eme a d6bhos de Jomal do llrail s.A"
. Qual o Jota! 9os dtbi!Os junto à l'l:evidlZJcia Social?
Carlos Cutello Branco cita um fato que repeti oo discurso
JoPmcoçio
Em-tliscurso proferido da b:ibma <b Senado Fedeu!. S. Ea' que fiz qumdo o 11ICeiri oa Acldemi& Bnsileira de Lcms. Um dide jomal diaso-lbc: ''Cutollo, o jomal é uma banca onde to<b
o PresideDte José Samey acusou o JarUI do Brasil de, em julho dia tem que aer liquidada uma t<pUtaçio. AlaqUe, C.Stello, ala·
de 1989,possuirumadvida de US$18.ZDillhões de dólares.
que!". E peqDDIOU.: ''Quem voe&: vai uacar boje?''. Castcllo. então,
Trecho oo ..retido disamso:

-discutir,-

IDDeladas,--.amo

c:oa<:âló"""".

-.

''Sr. PresideUC. temo um arquivo de S40 mil do-·
"""""""' a millba sesti<> na Presid&lcia dia a dia. p<ll'
data., pcx assunto por pessoa.. E Dlo desejo utilizi-lo.
seoio pua a hiJI6ria. Com ,._ finalidade ou pua defender-me, jaDWs! Se estou fazeDdo isto aqui hoje, Sr.
Plesidel:te. apenas DOS pootos UICllCX'e$,. 6 pcxqoe estf.
emjogo. sem dúvida, algo ..,ho pior, que é a disnidade
do ex-Presideute da Replblica pcmllllO • Naçlo.
Vou te< a proposta do Sr. Nucimcnlo Brito, que
Dio pude are.der. S. S' me coasidem =poosável pela
dilicil simaçiodoJomal doBnãl

e

Tendo em vista a chaDDtica situaçio fiDmc:eira e
da
caJSideruldo queDOSSOS CCliiJiliOliiÍS fl!llllCeiroo junJo ao Baoco do Brasil ~ boje
aprmim•dameJJie o valor de C!$35 milhões - m.ois ou
meuos.à6poea. c:erca de US$25 Dillhões e depois muho
mais - vemõs como altemativa l1.niea. pua. viabilizar a

""""""'e

ICSJ)oadcu: ''Voc8'.

Quero tambéD dizer ao SeDado 9JC eDtiei. ca:n uma notíciac:rizDo na policia de Sio Paulo pua averisuação de falsidade <b
doó!mmto. Es1ou enfDDdo~oom um -pocesso-c:rime e danos civis
cmtta oJomal do Bnosi. E a1110110< coisa que posso fazer. Quan00 Presidez1te, Dio 0 fiz. como disse, porque a força da Presidência
impunha uma dimrmio Dl1IÍtO maio& Hoje. sou um simples cidadio que ll2lho apems o resguardo dos di.ei!os iodivim.is que aí
es11o doutro da Coastimiçio e que sio Ião dif=is de semn assegumdoo;
Qu= alettar o govemo do PresideDte Itamar Fmlco que,
seguudo DOI!cia ci=hda em vários jomais. está em aodamento,
- sob a ~ do Mo!dgom Guarattes Tmst Coq:oratiOD, de
uma outt:a firma e de um coujuulo de bmcos uma. composição de
dividas com o Jomal do B.-..11.
Evidemcmente que nessa ~ de dívidas, ac=lito
que quase 80% delas sejam com o Banco <b Brasil, que eu Dão
quis fazer? ca:lf01me os seiibores tivenm coobecimento.
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O Banc:o do Bruilestá impecfido mon], fina...,;.. O booca- ·
riameDe de puticipor dessa opençio, que 6 suspcila pcl" todos oo
motivos.

Nio liCl'elfilo que um boDco esttaDgeiro oo qWquervá ooloc:ar o dinheiro deo1lo de uma <IIII""P com OSSIS dificuldades se esse dinheiro li fon. Dio tive< um respaldo •• aqui denao,
não tiver CXltros ia~.
Manr=i, oqui DO Selwlo, a mima vigiiJDc:ia. Sei,Sr. Pxosidmte. o que vai custar isso pua mim! Sei o que vai custar. as caJ6..
Dias. IS iDfimias. O ataque. Mas teoho a cJdmni"'çiO de cumprir
CCCil a minha dignicllde e autcridlde de ex~Preside:Dte.
Com base DOI filOS uomdosporS. Ex' o Saiba<
do Selwlo da Repo!blica. e a sistemltic:a campmha de diliDIIÇio
promovida por·...., jomal cama o Coogtosso NociaW • seus
DlOIIIbros, temos do JDOOIDrl Noçlo, quem llio oo DOUOS doiDfO.
res ~e utilizam o arpmemo de ataques :ls iDstituiç&s. se acaberI&Udo de uma Lei do lmpmJsa que aio cocige tesp:>USabilida e
11

-.r.

seriedade dos vdQJ]os do M!!!Jmicoçlo social, que de..mm claro
exemplo de lisun. c cxxreçlo no pegamento dos seus d6bitos com
os 6lgios govemamenta;s e. que li6s. c:a:JgR::SSista. lemOS o dever
de exigir o cump:imcnto do que drcmtljm alei. pois esse d&ito. ~
um débito com a sociedJM e. esses valores pertencem ao povo
br.isileiro..
Em.l4dematÇOdo 1995.
Senado< Eruaodes Amorim, PDT- RO,
(À eonus.ao Dir<tora)
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._.... a sesumz c:ompooiçio: I> Quitar 17 milbil<o,
alravés do uma vezba ..uecipoc!a do espaço do pubticidado uo jomal .., ua ddio ou mat&íolegll pua o Banc:o
do 8Jasil. pua a Ca;xa E<:caolmica Fodaal ou oulroS 6rgios do Govemo. saviDdolais CXlldl>IOO pua. quitaçlo
imccfia!a de igoa1 impcJllb::ia do veacido; 2) Libonr pua veoda- .. glllU1Iâs que ele liDba dodo pua
os~- os audaes siluados ua AYOI!Ída Rio
Bronco- 1!0, n"s 1001, 1301,2501, 2601, cujo valo< do
mm:odo é do 7 milhões, dos qusis 3.S milbil<o amortizariam"""" porcela da divida Yl!llcida e o saldo seria milizado pua u ..,.............. """'l!QiCÜiS do c:apilaJ do
girodojomal;3) l..ibezaro imévo!IIO! daAYOI!Ída Rio
8Dnco- 110 pua que seja DOgociado com o lAPAS,
pua a quilaçlo do da>ilo veacido com aquela insliujçio;
4)0. 14 milbil<o.....,.. ...um lOOICIIm•dos em dez
mos de pnzo. com um mo de carEDcia. com o menor
iDdice do .COil'OÇio IIIOO'<iria oficial ac:rercido do jlros
do6%.

N a - do caur com a urseate llmçio do v.
Ex;, 1 uossa proposla. SUbscrei....,.JIOI. Manoel de Nas-.
cimellto Brito."
Sr. Pft!:Sidentc. se eu tivesse autolizado isso, eu ho~ Dio es-taria :nesta tn.Duna. nio teria tido a ~m de 1er aceito o apoio e
ulou\'IÇÕOO doo odi!oãais do jomal i CUJia do um ""'""""'o que,
como todos oabem. seria impooslvel pudesse oorfeito.
REQVERlliii!NTO N' 319, DE 1995
Quero também alertar os ,.iomaJWu pua dizm' que meu
Soubo< PresK1eUe, com base DO Art. SO, § 2" da Coostilui•ÚU!ftU'& 6 invulnel:avB~ que a liberdade deve ser total; os excessos serio
çio Fodonle DO IDc;so I do llt. 215 do Regjmeolo Intemo do S..
uado Fedeml, xequeim a .vossa ExceJbtcia que se~ carigidos pelo rempo e pela vetdade.
eocamiDbadas ao Exc:eJentfssimO Senhor Ministro de Estado da
Desejo que o Coogtosso apure .u; o fim. até o úllimo pooto
Fazenda. as scguiD.tes questões lderentes a débitos do Jomal do que puder todos oo falos ml•cjopados l Comissio do Or;ameuto.
Brasil &A:
O ex~ Jooé Samey ao lido pua apoiar todas as
medidas puuilivu. tanto deo1lo desla Casa Cj1WIIO fixa dela. sem
Qual o total dos débitos junto ao FGI'S?
Qual o total dos débitos com o Imposto do ReDc!a?
· que= sabe< quem seja a pessoa envolvida. porque se aJsuémquem quer que _seja- ,.,_.., qualquer deslize oo eno. do minha
Quais oo débitos 6naDceiroo com o Banc:o do Bruil?
Quais .,. débitos 6naDceiroo com cm. E<:cnOmica Fede- pmc nio.tc'JDttl" cm Dellbum .tQmJalta, apoio de qualquer na-

c:ooceilo-

tal?-

.

~-

Cados Ca&!elo 8Dnco cita um fato que tq>Ote no dilcurso
que fiz qumdo o
ua Acodemm Bnsileiza do f.ellu. Um dift'IO< do jomal cfiss&.lbe: "Castelo, o jomal6 uma boDca oodo todo
dia tem que ser liquidada uma 10pur.çio. Alaque. Castello, llaque!" E perguntou: ''Qlem VOClA vai a1ac1r hoj&'?" Cutello. eDiio
respoodeu: ''Vod/'.
''Sr. PresKieUe, temo um orquivo do 540 mil~
Qlero tamb&n dizer aoSelwlo que enllri can uma DOtícianuivmtos- a mima gekio DI Pzesid&lcia dia a dia. por ctime ua policia do Sio Pmlo pua aYOJ:i8uaçlo do folsidade do
data. por assuniD e poc pessoa. E aio desejo utilizf..lo documento. &teu entraudo com um~ c daDos civis
seDio p1t1. • hisl6ria. Com oatD. finatidede CD pua cJe,.. contra o Jonol do BrasiL É a 11101101" ooisa que posso f.....,, Quanfeuder-me jamais! Se OSI<IU fuoudo islo aqui boje, Sr. do pt<Sidente. aio o fiz. como disse, porque a força da Piosid&àa
PresKieJlle, apeiW DOS pooiOs """"""'• é esli impuDba uma dimeiiSio muito mai«. Hoje. sou um simplos cidaem jogo. sem dllvida. algo umilo pior, que é a diguidado dio que talho apems o ..sgua<do dos direitos iudividuais que ai
do ex-prcsideu"' da Repo!bliu pemdO a Noçio.
eolio deo1lo da Ox!stituição e que sio tJo difx:ois de serem ...,..
·_
Vou ter a proposta do Sr. Nascimento Brito. que guDdos.
Quero almar o govemo do 1'n:sidonte líamar Fmx:o que,
aio pudo aZUdor. S. S' me c:onsidon ~vB pela·
seguDdo uodcia c:ira1ladl. em vúios jamais. esfi em tmel•mento,
dificil situaçio doJomol do BrUL
scb a CX>Oldeulçlo do Mocdgam GuuaUes TNst Caporalicll. do
Ta>do em vista a clramilica siluoçio ~ e uma CXltia firma e de um ooojuto de buJcos uma composiçio de
da empresa e oonsKJenrvlo que DOSIOI co:wp:omi:ssos fr
dividas c:om oJorul do Brull.
IllUlCOÍl'cS junto ao Banc:o do Bruil _ . . . , hoje
EviclaJiemade que nessa composiçio do dividas. liCl'elfilo
ap:arjmtdameme o valor de Cl$35 milh&s - maU. m
que quase 8()<J, delas sejom can o Bmco do lllasil. que eu uão
DlODOI,lépoc:a. cczca do US$25 milhões o depois umilo quis fazet.c:oofolme os smbores tiveam oob~:imelllo
mais- 1'vaDos como altcmativa ániea,. pua viabili?-' a

Cçib
Em disau>O proreDdo da tzibuua do Setzado Fodaal, S. Ex'
o Presideoleioo6Samey,...,..,.. oJoraal do Braál de, em julho
de 1989,poosuiruma divida de US$18.2milhões de cl6la=.
Tiecl!o do referido cüc:uno:
JnstHI

....m
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O B>Dco do B=il está impedido moral. fmanceita e bancariameote de participar dessa operação. que é suspeita por todos os

oeladas. estoque este suficiente parn dois meses e meio de con·
mo, quando a gacmtia de abasrecimento per um mês e meio j.~

motivos..

coosidemda s:ufJCieo.le. em teunOs 16cnioos:~
Do exposto. julgamos de ;,..,.... de< produto= agric<>;
brasileiros que o Executivo esclareça se as importações de mil;
estio sendo subsidiadas na origem. violando o ac:onio do GATJ
quais as providências adoladas p;u:a idcutifJCar e coibir estas pt:

Nio IICRldito que um banco estrangeiro ou qualquer banco
vá colcxar o dinheiro dentro de uma empmsa com essas diflCUidades se esse diDbeiro lá fora não tiver um respaldo e. aqui dentro,
oão tiver outros interesses.
Mant=i. aqui no SeDado. a minha vigilâDcia. Sei. Sr. Pr<sideo.te. o que vai custar isso pua mim! Sei o que vai custar.. as calúnias.. as iofãmias. o ataque. inas lenho a determinaçio de cumprir

com a minha dignidade e autoridade de ex-presideme.."
Com l:isc .DO$ fatos oaaados por s.Ex• o Senha: Pmsidente
do Seuado da República. e a sist=átic:a campanha de difamaçio

promoVida por' esse

jornal contra o Congresso Nacional e seus
membros. temos que most:rar 1 Nação. quem sio os: DOSSQS detcl.toms. que utilizam o aigUineDto de ataques às instituições. se acobertando de uma Lei de Imprensa que nio exige respoosabilidade
e seriedade dos veimlos de cormmicação social. que deveriam dar
o exemplo de lisura e cornção oo pagameDlo dos seus d6bi.tos
com os érgãos governamentais e que DÓS. c:oogressistas. lemOS o
dever de exigir o mmprimeDlo do que determina a lei. pois esse
débito. é um débito can a sociedade e, esses valores pertencem ao
povo bmsiloiro.
Em14~IIWÇOde 1995.-SeuadorF.numdesAmorim.

(Comissão Dimma.)

REQUERIMENTO N° 330, DÊ 1995 __
SenborPresideme.
Nos tetmOS do disposto

DO arL 216 do Regimento Interno
do Senado Fedeml, combioado com o previslo no art. SO. § ? da
Constituição Feder.tl..,n:queiro· sejam encaminhadas as seguintes
solicitações de informações ao M:inístro de Estado da Agricultura.
do Abastocimenlo e da Reforma Agmria sobre:
1. volume. valores e tarifas·rcfete~~tes ao milho importado
da Argentina e do Panguai. em 1994e 1995. com esclarecimenros
sobre as pol!ticas de incentivo à produção e canetcia1izaçio agd-

cola. DCSSeS paises;
""2.. justificativa par.1 as importações dt-milho no CODtexto da
politica agticolagovemameutal. c:onsidecmdo tauto a produção da
sa&a. 1994/95, quanto as es~tivas das Deee$sidades pua COPSU·
mo e fotlii3Çio de estoques;
.
3. processo de investigação. pelo Executivo. ac=a da ocorIiucia de subsidiO. Di-origem;pom o milho importado da AlgeDiiDO e Par.tguai. no peúodo 1994/1995.
Justif!cgçõo
. O mquerimento dC infCIIIIlaÇêies comtitni-SC!' em illsttumcnto
do Legislativo para promover a fiscalização e controle dos atos do

Executivo. permiliDdo aos rep=e!llaDies de< Esbdos verificar.
além da legalidade de< proc:edimcutos. aspedOS como eficiência.
eticácia e mesmo oportunidade na implememação das politicas públicas.
A importação de proc!uros agdcolas. muitos deles fartamente subsidiados na origem. levantam questões de ordem ccooômica
e social pois o produtor agácola blasileiio, a.h!:m de penalizado
por um sistema tn"butário injusto~ por uma instabilidade cr&ica
!laS politicas de preços e ct6dito. pode ser Pl"iudicado pela concor~ciadeslealdeprodutos

subsidiados.
,
A safra de milho ·1994'95 esti estimada em tomo de 36,6

milhões de IOileladas. com um estoque de ap!t»<imadamente 4.6
milhões de IOileladas e uma pm>isio de consumo. para 1995. de
35.3 milhões de tocoladas. Considerando uma importação de 600
mil toneladas. teóamos um esto:ple de mais de 6.S milhões de to-

cas.
Ao solicitar este teq11erimento de informações procuro e.•
cera fuuçio fiscalindon. própria do Legislativo, ~SCDla!ldl.'
iDtetcsses dos produtaes bmsileiros dt milho, evitando prálk
desleais por parte de< poises eapottadores do cereaL
Sala das Ses00es. 14 de maiÇO de 1995.- Seuador Osr.'

Dias -SaladorCuildo Moldancr.
REQUERIMENTO N" 331, DE 19!15

Nos

do disposiO no art. 216 do Regimento Intc:
do Senado Fedela4 combinado com o pnwisto no art. SO. § zo
ConstiiDiçio Fcder.d. requeiro sejam encaminhadas as seguir. ·
soliciLoções de inf""""ções ao Senhor MiDistro de Estado da A>cultum. Abastccimelllo e Reforma Agrária:
lemlos

a) Plano de Safra. pua 1995;
b) Plano de Govemo para área agdcolL
Justlll~

O toqUerimeoto de inf~ CXllltiiUi-se e.;; insttumc ,
valioso pua o exercício da competêucia fiscalizadora do Çongi,
so Nacional com o objctivodc PemlitiraOs parlamentares mel1
acompauhar e avaliar as ações do Poder Exea1tivo.
As inf~ solicitadas são da maior i:mportincia par.·
SClor agricola, pois Comecem parâmetros que influenciam as d•·
• sões de curto e médio prazos dos produtores rurais, Ws como c!·
niçio de atividades. áiea plantada. invostimeuros. """'!""'

inslimos, utilizaçio de a6dito.
Lembro ainda que. além de influenciar os produto=. •'
decisões do Govemo Federal também afetam Estados e Mun;
pios <fie têm na agócullma sua principal atividade econômica.

~. com esse nquerimenlo, codribuir pam a riS('"

zação das ações do govemo DO que se Idere ao setor agrícola. r;·
vem sendo pen•ljmdo cem altetações sucessivas. muitas veze-:
oosas. das politicas eçooõmX:a e credilicia.
Sala das Sessões. 14 de maiÇO de 1995. - Seuador Os·
Dias.
·
(À Comis:iio Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior)- Os - - e n ·
lidos saio despaàlados i Mesa pam decisão, DOS tetmos do ioç:"
fi do art. 216 do Regimeuto Interno.
Sohe a mesa. requerimento que
lido pelo Sr. 1• Se.··
tálio em ea=lc:io. Seuador Jefferson Peres.
É lido 0 -·"'~

sem

-~

REQUERIMENTO N• 332, DE l!l!ll
Seabor Presideme.
Com fundamento oo ut. 258 do Regimento Interno. recp.1
to a tramitação coujna. dos Projetas de Lei da Câmara n"s 73/
oriundo do Poder Exocutivo (u• 4393-B. de 1989. na Casa de '
gem) e 98193. de auloria do Deputado Vasco Furlan (n• 2.827- ·
de 1992. na Casa de origem), uma vez que visam a alteração

mesmo dispostivo legal (art;"ISO. do C6digo Penal).

Brasilia.l4demaiÇOde 1995.- (Esperidião Anüu.)

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júuior) - O rcquerimenlo

lido

sem publicado e post<rioaneute illclllldo em Onlem do Dia,

nos tCDllOS do art. 255. U. "c". D. OS. do Regimeato Intemo.
Sobre a mesa. requerimento que scd lido pelo Sr. 1° Secre~
tmo em exercício. Senador Jefferson Peics.
É lido o seguinte
0

REQVERIMENTO N'333, DE l!m _
Exce!<D~ssimo Seuha< P=ideole do Senado Fodeiil
Com fundamento oo cDspoo!o DO art. 71, item
da Coostimiç!o Fedetal, combinado c:om o art. 38, iiem da Lei n• 8.443,

n.

vn.

de 16 dejdhode 1992.10CjU0iroa VossaEacelência que sejam so!icitadasaoTrlbunaldeCoorasdaU.;ioasse~ilf~

I) Foi realizada licilaÇio pam o COIIIrllo de publicidade en·
o piloto Rubens Bamicbe1lo e 1. ECI'? Em caso afmnati.vo.
quais os termos do CODttato e seu valot?
·
2) No exame do eontn10 em causa.. o TCU determinoo que
fossem ouvidos quais diretores: da. ECI'?
ttc

3) Qual a responsabilidad dos diiotores da ECr pcx este
contrato na bip{:tese de níio ter sido maliuda a &citaçio exigida
peloTCU?
4) Tendo em vista. o disposto ao art. 70. da Comtituição.
que delermina também o exame da ecooomicidade da despesa pública. qual. no enlender do TCU. a conveniência deste anún.cio
pa:raaECT?
5) O TCU tem coohecimeuto de cootrD.tos assemelhados
par.1 promoçlo de empresas públieas ou de seui prodntos?
6) Havendo esses emnatos. o TCU os c.oos:idera. legais?
Sendo imgulaJ:os, o TCU ji de!emrlnoo que foosomresciudidos?

Jnstfftca9ict
A Zero Hora public:ou, na odiçio de 2S de fev=iro óJti..
mo, ampla IOpOrtagem. assinada pelo jomalist& Rudolfo Lago, sobre o pattocinio da ECr ao piloro Rubem Bamchello. A matéria
demoDsUa ttr a publicidade. que cuôrou UsSI milbio, sido de so-
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As iDformaçõcs SOiio solicitadas ao Tribunal de Coolas da
Uniio.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júuior) - Sobre a mesa, ,..
querimeo.to que set1 lido pelo Sr. 1o Secretário em exetácio. Senador 1effe!SOI1 Pet=
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 334, DE 1995
Eacei<D6ssimo SenbO< P=idente do Senado Federal,
Com fnnd""""'o DO- disposro no arL 50, da Coostituição
Federal e de acado com o disposro oo art. 397 do RegimeD!o lntemo do Senado Fedcml, requeiro a Vossa Excel&lcia seja convocada a COiJJiAloca: peunte o Pienmo desta Casa a ExceleoJíssima
Senbom Rulh Cardaoo, P=ideole do 1'rogJama Co!mmidade SolicHria. com a fillalidade de prestar escla=imcnros sobre o mesmo.

Justlllcaçio
A P=identc do Programa c-mid•de SolicHria. S .. Rulh
Cardoso peteDde. de ~ com o ooticiúio. promover uma refammllçlo nos progmmas de assist&cia social. descemralizando
sua execuçio e obtendo maiO< porticipaçio da sociedade.
A amp1imde do Progmna CoUimidade Solid!ria abnnge a
política. de gemçio de empn:gos, a melhoria dos serviços urbanos.
o ateDdimenlo aos menores Cll'Ciltes. a disttibuiçi.o de cesteas de
alimemos. o fortalecimento das pequenas e m6dias empresas e a
melhoria da qualidade de vida nas favelas. eDll'e outros benefícios.
Sio tcDliS que, com grande fieqüência, vém sendo abcroados e debatidos por quase rodos os pulameotares. Examii>á-los
c:om a Seuhom Ruth Cudoso sed muito impot1.antc para o Senado, que tem de estar arenro às grandes questões nacio<Ja;s.
Sala das Sessões, 14 de uwço de 1995.- Seoador Pedro
Simon.

(lEGISlAÇÃO CITADA)
•

menos importância.' e levanta suspeitas sobre a participaçio de um
cm.ror da ECf, cujo filho é tombém participonte de caricias automobillstica.s. Evidentemente 6 preciso haver maior cautela oa apli~

CONS11IUIÇÃO DA

REPUBLICA FEDERA11VA DO BRASIL
Art. 50. A CiDwa dos Deputados e o Senado Federnl. oo
qualquer de SUOl' rmrissões, podeiio convocar Ministros de Estado ou "'aisquer tiluluos de ~ diretamentc subordinados à
cação dos teCIIJ:Sos públicos.
•
• Sala das Sessõco. 14 de uwço de 1995. -Senado< Pedro P=idaDCia da" Róp!blic:a pua pestm:m. pessoalmente. iDfOima·
ções soln assuniD p<eviam=Uc delermin•do, importando em criSimon.
me de IeSpOaSabilidad e ausência sem pstificeção adequada.
- IEG/Sl.AÇÀO CITADA
§ I' Os MiiDstu>s de Es1ado podeoio """'P"1"'= ao Senado
CONslTnJIÇÃO DA
Fedeml..l Cinwa.dos Deputados cu a qualquer de suas comissõREPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL
es, px sua iniciativa e. mediante cmtmdimeutos com a Mesa n:s...
Art. 71. Fica instimido,nos ~ finmoeiros de 1994 e pectiva, pam expcxãssanro de ldevância de seu MinistériO.
1995. o Fundo Social de EmcrgEpci1, comobjetivodc !1l!Mnnlro·
§ 2" As Mesas da Cimam dos Deputados e do Senado Fecfe.
financeiro da Fazenda Pllblica Fedcnle de """"""çio C<Xlll&ni- 1>1 podeiio '"""nrinbor pedidos escrito< de iDfa<maçio a Minis·
ca. cujos Ie<:Ursos saio çlicadOs no msteio das ações dos sislo- tros de Estado ou a qualquer das pessoas ~eferidas oo caput deste
mas de saúde e edueaçio, benelicios previcleDcW:ioo e auxllios
artigo, importando em cõmc de =puosabilidade a IeCUSa. oo o
assistenci&s de prestaçio contümada, iDciusive liquidação de pas- Dio-aferdimento no puo de trinta dias. bem como a prestação de
sivo pteVidenciário.. e outtos programas de relevame interesse eoo- iDfoonaçiles falsas.
n6mico e sociaL
Parágrafo único. Ao Fundo criado per =c artigo Dão se
REGIMENI"O INI"ERNO DO SENADO FEDERAL
aplica. no exercício fmaoc:eiro de 1994. o qjsposto na parte fmal
do i.uciso II do § 9" do art. 165 da Coasliluiçio.
Art. 397. o Ministro de Estado ~ petanle o Se·
5

nado:

(À. Comissiic DinttmJ)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jóuior) ·- Em vocaçio o "'"
querimenlo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. {Pausa)

Aprovado.

I - quando <XlllVOCII<!o, por delibmtçio do Pleuário, me·
diaDe roquerimenro de qualquer Senad<r ou comissão. par.1 !""'"
tar pessoalmenlo, iDfoanações sobre ASSUIIIo pieviamente
de<mninado (ComL, arL 50, caput);
D- quando o solicitar. mediante enl:endjmezJfo com a Mesa.
pam expor assunro de relevância de seu Ministério (Const, art. 50,
§ 1").
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§ ,. o Minislro de Estado canpa......t. .mda, pcnntc comissão. quando por ela convocado ou espontaneamente. pam expor assuDIO de relevância de seu Ministério (Const... art. so. caput
e§!").
§ 2" Sempre que o MiiUslro de Estado _...- Cl<posiçio,
por escrito. deverá encaminhar o seu texiO ao Presidente do SeDado. com anteceõ!ncia mínima de tré:o dias. pua pRvio coobecimeli:odos~

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) -O

~

sem publicado e Íllclufdo oP'ommamcntc em Otdem do Dia, DOS
lemlos do art. 255,11. lotm e, n• 9, do Regimeoto lntcmo.
Som a meoa, requerimento que sed lido pelo Sr. I' Seaotário cm exercício. Senador Jefferson PQ'C&
.É lido o seguinte .

REQUERIMENTO N" 335, DE 1!1!15
Senhorl'r<sideme,
Requeiro, nos tenDo< do artigo 13, § l'.do Regimeuo

Jn.

r.mo do Senado Federal, que seja coosidelada como licença, miIlha ausêu<:ia dos u.balhos do Senado Fedenl, nos diu lO e 13 do
cor:mue mês. quando estive no Eslãdo que rqxcsento. tJatando de
assuntos partidários.

Sala das Sessões, 14 de DWÇO de 1995.- Senadcr E&p<ridlãoAmin.
O SR. PRESIDENTE (!'labor Júnicr)- Os Sts. Sellld=s
que o aprovam queiram I"'""'...;... =tac1os. (,Pansa)
Aprovado.
Aprovado o ICqUerimeniO, ftca COD<:Odida a Heença solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa, projetas que serão lidas pelo Sr. 1~ Seaetário cm exercício, Sc:oadcr
Je.ff= Peres.
São

lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 58, DE 1!1!15
Autoriza a <riaçio do Ileportammto Federo!
de Combate ao Nan:otráfim ao imbito elo Ministério
daJustiça,e dá oolras providêaclas.
·
O CongiOSSO Naciooaldeaeta:
Art. 1° Fica o Poder Exerutivo IDtorizado a criar~ DO imbilo
do Ministério da Jusliça, o Departameoto Fede!al de Canbotc ao
Naroottáfico.
Pmgr.ofo wiico. O lleputamemo Fedenl dcComliote ao
NattOtráfico terá dotação <liÇ8DlCilfiria própria e cxmpe!hJci• .,..
clusiva pa:a. pbmcjar c exeartar as· ações destinadas a rep:imir o
narcotr.ífico..
... -- -- -.
.Art. 2" Esta Lei entra em vigcc"n& data de sua puhlbçlo.
Art. 3° Revogam-sé as ciisposições em 0011ttúio.

Jnsfilfcaçin
O Relalório do Pmgmma das Nações Unidos pua o Coolro~ _líltcmacj<>Da!-~- ~gas- (l'i'II.JI2Ç).. divuJBa<lo. pelo _!:o_rnic>
Brazilieuse, faz uma triste e alamumle COI!Siataçio: a aituaçio lxasileira em nada düere da Colômbia e. pior ainda. aumentaram a
enli3da e o consumo da coCaína rio País c CT Bmsil esti sendo DCgligenl<; no combate is drogas.
É bem verdade que tal neglig&cia. e inefic:iED<:ia no c:ombo·
te is drogas u3o significa c:omplao!nCia do Govemo bmsileiro l
sua produção, cotllCIOialização e coosumo. A própria ONU reconhece que "a crise política e administrativa dos 11ltimos anos e:nf'mqueceu a capacidade do govemo brasileiro em desenvolver
es!Ia!tgias e inlroduzi!contramedidas eíx:iCDIO$''. Ack_mais, ainda

segundo a ONU, ''apesar dos reattSOS limilados da Policia Fedem!.
algumas ope:l3ÇÕeS sio exilosas".
Justiça seja feita i Po&eia Federal .,e, em 1994, apreendeu
12 tooeladas da droga.. Couudo, h'- estimativas que outas oito toneladas t<llham elllmdo e saldo do Pais para a Europa e Estados
Unidos.
Nio h4 d'ívida que a questio 6 compleu e seu equacionamento exige Dio s6 um esforço intm1o do governo bDsileiro, mas
de IOda a commidede iotemacion•' pàncipalmento dos países vizinhoo.
Faz-se mister. ea.tmamo,. que se CIIDlÍDbe a passos largos a
fim de se combater' o n'""""'fico Dtm tamo, slo necessúias profimdas mudançu em nossa legisloç!o e. ao mosmo <=po. dorar o
Estado de ÍDStlUlDeUOO eficieDtcspara esse fim.
Nesse ,...tido, estamos propa>do a criaçlo do Ilepartam:nto Federal de Canbate ao Nl:ltXJtRfiC:o, com atnõuiçio exclusiva
de t<pÕmi-lo contando, para tal objctivo, com dotação orçamentária cspcdfa.
Eotamos CXliiV<Dcidos do apoio dos DOil= pa=, pois o nar4XIIDf"1CO é crime lea.-bnmtnidacle e esti a exigir uma contribuição
""""'"""
- dasCosa.
Sola
S=õos, 14 de
dcsAmorim.

~de

1995.- Senador Ernan·

(À Cmrril.ão de ConstinliçiioJu.sliça e CiàmimUa
-DecisiW Terminoliwo.)
PROJETODELEIDOSENADON'S9,DE1995
Diopõe sobre a criaçio do "Dia Nacional do
RadWBstw• e dá outras pro\'ldêacias.
O Congresso Naciooal doczeta:
Ail. 1° Fica institWdo o "Dia Naciooal do Radialisra'', a ser
c:omeiDOI>do amabnente DO dia 21 de setembro.
' Art. 2" Esta lei emm em vigor na dai. de sua Jlllblicaçio.
Art.. 30 Revogam-seu disposições em c:oo.tdrio.

,.-

Jnsffflceção

E objetivp pDncipa1 do p:<SCDtc projeto de lei abrir espaço
DO caJendáio losi1ciro para a C I •11 mção do ''Dia Naciooal do

Radialista".
É IIIDb6m nossa iDtcnçio fazer c:om que a eleiçio da data
estiJDJ!e o liOCClllhec:imemo plblico pela profissão de ndialista.
A observaç:io dos vetcns determinantes do desenvolvimento uacional iDdi<:a.
liODIID de dlvida. .: lmportJncia copilal
que os meios de COII'Inünçio de musa ocupam DO plm.eL O tácüo, desbavadcx o pioaciro. ainda hoje t o veiculo de infODIJaÇio
mais eficaz relativamente &9 onnprimeuto dessa meta, espeçcialmenle se Jevmnos em ooo.ta a oossa colossal extensão te.rritoDal e
o expressivo mímero de JocaHdedes ODeie, ainda hoje. somente o
:ddio ateDde ao impcnlivo de iufoanar e 'divertir.
A partir desse quadro, nio seria demais aímoar que a profissio de mdialista assume nma gi>Dde impoitâDcia e pode ser vis-

..m

ia-c:cmollDlllVezdadeira-m:isslo;--- - -- ------- -- - - - - -

0 bis!6rioo do rádio brasileiro demoDstm a importâlleia da
Ddíofusio para o desenvolvimento do pois. Fomm e ainda são capilais as ~fas de infOIDIIl" e fomJU de que. via de rcgm. estio
imb.úcJos 0$ IJ<fialistas brasileiros. Por d6cadas,. a sua atuação se
klmOU indlspensáve!DO que diz IeSpeito ao incremento eultlmll e à
IIWiltcnçio da llllidade oaciooal.
Tendo por objctivo, pcliWIO, "'fctaldar por via legislativa
o m:oobec:imemo de todo c:idadio brasileiro pelo tJabalho do radialista. ccmidenmos o pesmte Projeto de Lei opxtuno e meril6rio e. como tal. meteeedor de acolhimento pelos ilustres Pares.
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Sal&das5cssõeo,l4ck·~;k 1995.-Senad«Espcri.
diãoAmln.

(À Comiuiio de ~Decüiio Tmnint>tiMJ)
PROJETO DE LEIDO SENADO N"~,DE 19!15
Aif<no o dlllpooto DO ut. 452 do JJ=<~o.ld D0
5A5Z, de1' clé maio de 1ll43- Comolcloçiio das Leis
do Tnbolbo -• dá o-pro.tclâldao.
O Coogtaso NocicmiArt.l' O artigo 452 do Do=to-lei a• 5.542, de I' de maio
de1943,poss&a vigcnrcom•seguillleredaçio:
"Art. 452-11.. DJiden.•Je p«prazo incJctennjnedo
todo ComDlO que a. ecler'. dentro de l1fs meses. a outro
CCiliDI!O por pam decermimdo salvo se a expilaçio d>
pendeu da uec:uçio de serviços ""!"'ci•!indea al da
ICSiizaçiD de c:crtos acontecimeDtos."
·
Art. 'Z'Esta lei.,.,. em vigcrll& dala de'- p1bli<:oçio.
ArL 3° Revogam-sou ditposiç6es a:n c:oa.ttúio.

J-ceçio

Sala das Sessões, 14 de =rço de 1995.- SeDado< EspericllioAmln.
.
IEGISU.ÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452, DE l' DE MAIO DE 1943

Co1100Bdaçiio das Lds do Tnobalho - E dá ou·
1n1s providências.

---;.;.-4;2:õ,~;p;;.-;;., ~.;i;,-.;;:
tnto que suceder. demo de seis meses. a outiO cootrato por pm:w
dctemtimdo, salvo se a expimç:io deste dependeu da execuçio de
serviços especializldos "'~ da =lizaçio de c~ertos acontecimentos.

-----

(À Comissão de A.sSIUllas Sociais lkcisiio Temri-

nativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 61, DE 19!15
Dispõe oobn: a proibição de oer utilizada como
pron contra o dcpoeDte as iaformaçõcs (omecidas

aascoadiçõesqueespcdllca.

A mo<Jeminçio daa relações de tmbalho Dio 6 passivei de
..a1izaçio sem a reduçlo doo <llllaves 1 criaçio de DOVOS ~
gos e o aumet11D da paticipaçio da vootade das portes Da def'!Dl·
ção dos dizcilo< e oll:ipções dec:arculos dos """"""" flnllllloo
enw cmpa:gadea e cmpa:gado<es. Bem: .S modificaç/le< coo·
senq"Jmente c:aJsVJmcbs lltlCC$SÚiiS ~ ~ das rela·
ções de tmbaJho, es1i a mluçio ~ ""'"'B"' sociais inri<l?'"'"
, . - a folha de saUrios e a O..ibilizlçio das IIOIIll&S ttabalhislas,

o Coogtaso Nacioaal docreta:

Art. 1~ A pessoa que, intimada a depor como tesremunha
cm f<OCOSSO peaa1. civil, admiDistralivo. w inquérito, policial w
par!amelllar. tiv..- que revelar falOS w aptOSeDtar doom~entos que
possam dar causa à própria incriminaçJo em ilicito peoal ou ttibu·
tário podeti 1equerer. prcviamentc. por intermédio do 6rgio compcteDte do Millist&io Público. que o seu depoimeoto seja tomado
perame autoridade judicial e m.mtido em seg<edo de justiça.

tidas «?..DD excessivamr:atc ~e miouciOSIJ:
. Parágrafo único, Ao depoimento tomado ua forma ~te arE cm aossa velllSl& Como!idaçio daa Leis do Trobalho que tigó e aos documet!IOS apteseDtados s6 tmo acesso as autoridades
encootmnos boi parte das restrições e limitações impostas à livre • mpom;ãveis pela investigação ou processo. o acusado e seu dcfemor.
coottataçio. A""'tos a esta realidade vimos ~""~"'! a altenlçio
citado art. 452. Este artigo, Da fODDa da n:diÇio "'8"11le. detmDi·
A1t. 2' 0 requerimeDIO do int=ssado develá .,_.,. bteve
na que é coosidendo "por pnzo --in•do todo ""'"""'qu_e exposiçio dos r - e dos riscos que o depoimeoto pode acamtar
suceder. deotto de seis meses. a outro """"""' por pnzo detmDi· pua a...,. pessoa. deveado o juiz decidir oo pnzo máximo de 48
nado, salvo se a expinçio depeDdeu de exewçio de serviços espc- (quamda e oito)bons.
·
ciaiiDdo& 01:1 da realiDçio de certos acan,.;ny.,m". Nossa.
Art. 3° Deferido 0 pedido pelo juiz. não poderá a testemuproposição6no~dercdozjrestopnzo~~-.
nba eximir·se do dever de depor sob com;romisso. suj:itaDdo-<e
~la>de-se, com a altmaçio proposta. ~o~· is pell&S da lei se calar, omitir ou negar a vctdade.
meoto de "'la~ de cmpa:I!JO com pnzo detetmiDado ~duração.
A1t. 4' A prova obtida aa foaDll desta lei. cm aenhuma hi·
Assimfazmdo. iiuscomoo a •d'l""çioda Jesislaçiovigettte is DO- pótesepoci<D ser utilizada cootra a testemunhauem scri admitida.
yas dem•Mos na
do tmbaJho lllXII, cm faee da mluçio dos cm juim ou fora dele, pua qualquer outro fim que Dio seja a ÍD·
perlodea de inletsllcio _.. safras, dt«<twte doo avaaços lealo- vestigaçio dea falOS obj:to do inquérito ou detm1liDaçio das ....
lógicos que DOS trouxcmm vuicdldes pmcxx:es c :II1JDrD1o da pro- poasabilidades que ensejaram o processo.
dutividade ''""' outros beDdici<lo. Tamb6m o tmbalho udloDO
§ 1• o privil6gio de que tDta este artigo somen<e diz l<SpCi·
recebe o impacto de DOVOS :modelos d$ taei;,•1Mçio do ttabllbo, to aos crimes cootra a Administmçio Pública (idUlo XI da Parte
llOvaS teatol~.
sazooais, etc. •
• .
•
EspecW do Código Peml), quadrilba ou.~ (art. ~-do C6di·
Este disposillVo. coma n:diÇio em ~-- P'Jufzos ·go Peoal) e aos ilícitos que eavolvam em'KJUecune!liO ilíato.
aos p<6põos trabalhadores. Eles petdem a "'"""mjdae de serem ·
§ zo Em nenhuma bip6tese o privil6gio dispeasad o de·
re<:oillratados breve tempo op6s a expimçio do COilltato at11<rior. poeutedaobógaçiodepagardividastnàur.lriascomaeleapundas.
Isto ocoae em face do custo das jndmiZJÇÕCs pcaive~ deArt. so Se a testemunha sofrer qualquer ameaça ou ~
c:oncotes da IDDS!'omlaçio de um c:ootrato ~ pnzo cldemliDado
ç1o por parte de t=eiros, iDcblsivc de agemes do p1d..- púo6co,
em ou Iro por prazo ioddenninado. Este c:usto mduz as empresas a darf. do fato conhecimenlo ao .)liz. que imediatamente determinará
-gamtl quem, DOS seis ~ attezi""':": llio teve ~ a adoçio das providências oecessárias à p<eserVaçliO da incolumi·
vinallo com elas. Pefde...se. assam, em produtividade can a coatn.- dade' do iDta:essado. seus bens e sua famflia.
taçllo de trabalbado<es inexperientes • petdem individoalmeUe os
Art. 6' Esta Lei ea11a em vigor oa clara de sua p1blic:açáo.
emp:cgados. sujeitos a uma espera de seis meses por um novo
Art. -r-Revogam-se as disposições em contri.rio.
COD.tralO porptaZO de.......m.do
•
Justillcação
~eudo estas as I32'.Õe$ de máito que nos orientam na apm__.. .. 1 l:nsile"
tabelec:e cxmo regra gc:ra1 a
sentação deste projeto de lei, espenmcs venha ele a recebe< o
O ~ •.....u:ola';."___
·•-:.:~--•~
·
• •-~- Casa
obógaçio de ~ as pessoas co ~~-com a ~....aporo e a aprovaçao ~
•
da justiça. inclusive na qualidade de tesremunhas (art. 206 do C6-

cf?

ma

'!""mda•

•
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<figo de Processo Penal). Intimada a dopo<. salvo om tamsoxooções expressamente JRVistas, fica a testciiiJDba sujcita às COIIlÍDICI.çi!es da lei penal so colar, anilir ou nepr a votdado (art. 342 do
C6digo do Processo PenaL)
Ocono que o rigido formalismo do os<atuto procossual tom.
inibido a possibilidade do semn colhidos clopoimomos do peswos
cujo c::oohecimento acen::a de determinados fatos é de fundamental
importincia para coibire punir a prática de graves delitos. T~
do tanto o seu {X'6prio envolvimezuo na questão como pos:sfveu re.
ptOS6Iias po< parte do terceiros oo mesmo do agm~<s pdbliooll,
profemn silenciar, tomando, assim, na prática. impossivola coleta
das provas incl:ispemáveis.
·

(À Comi.uão tk Cmr.rtinüçiio, Justiça e CUúulania -decisão tenninaliva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 62, 19!15
Diopõe oobn: o c:oalrole """ai dos Õtos de gestio de Aclmúústraçio PúbUc:a cmpreeudidos ou des~ ao âmbito estadual ou municipal,
atnwés de prograaaas federais e e assegura o livre
doo à iDl'ol'IDIIÇÕcs relativas às r~
DODÇUpúbll-.
O CaJsreao Nocicaalde=ta:
Art. 1° F~ea instituído o ccatrole social da gestão pública
paúllalte u aç&o exoc:ulldas dm:tameute po< 6Igios ou entidadeo da AcfmjnjsttaçJ<> Pllblic:a Fedeml o """ atos pmticados pelas
cleoWs osfelu da Adminis1raçlo l ca11a de rocursos fedctais, indqren ieale da fcute ou nallll'eZa dos recursos da União alocados
DOS rospectivos progrunas fedenús.
Art. 'Z' O C<llttole social. coottlcmdo nacionalmente pelo
Ól8i" «Dini do Sisrema de Coalrole lntcmo do Poder Executivo
Fcdel111. de gue tnta o iDciso n migo 1° da Lei Federal .0° 8.490.
de 19 de novemlxo de 1992. oom o auxílio da Ouvidoria-G=I da
Repiblica, c:oastitui-se cm açio vohmtúia. e espontânea de agcl'l·
tes cxrmnifájm ou de CQI"inç:ões Dio governamentais com vi-.w: 1 fivalizeçM ~· sobre os ativos da Uniãrl.

O Projeto em epigrafo tem duplo objotivo. Primeiro. fixar.
notmalivl:lllen!O. o principio sognndo o qual podo ser olxigado a

dopo<, se disto resulta 111toincriminaçio om matma penal Em..,._
gnndo lugar, assognm- o concur.;o eficaz o !lesinibido adquoles
que podem colaborar .,. repressão ao ilicitc. E DOI6rio que aptoscrvaçio da oofom e ela monlidado píblicas. po< V02JOS, fa a mercê de pe$SC*S que,. em ra.zão de motivos da mais variada ordem.
temem. expor-se oa qualidade de testenm~·~ ou colaboradola da
justiça.
Para mociliar os imperativos constituciiJD&is do scgnmnç"
pessoal e de iDtetcsse coletivo, pxopomm que o OldenamerJto i:a.-

siloiro inco!poro instimto prooossuol já oonsasrad<> om OUlms poises e que. com grande eflciéncia. vem ~ ~ as malhas
da lei ak:ançom perigosos deliquontt$ "do ooJalinho ~".que.
de mtm romià. penn"necem. por todo o 1emp0. proregtdos pelas
complexas organizaçCes e quadrilhas que atuam em seu nome..
Sala das Sessões, 14 do ~do 19!15.- Semdoc Pedro
Sfmou.

tEG/Sl.AÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL

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

TÍl'ULO IX
Dos crimes contra a paz pública
Alt. 288. Associa=n-so mais do 11Es pessoas. omqwodrllha
ou baado, para o fim de cometer crimes:
..
• Pena- =:lusiio, do I (um) a 3 (IIEs) anos.
Pazágrafo único. A pena a~se an dobro, se a q•edrjlh•
ou bando..6 armado.
---------:-----------------

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

opcacimalizada em estrita ccmfonnidade com os princípios, da

lesaJidode, legitDmdode. tmnspaiencia. desceatrali7llçã<>, !;IOI3l idade. 111101laDia. isençio, gmuidade. probidade administrativa,
eficácia, efici&cia. ccxuomicichuie e da nãc>vinculação partidária.
Art.. 3° O Poder Exccotivo regulamenrará o controle social.
no pu.o de sesseata dias, com a finalidade de manter mecanismos
• de polticipoçio que pemlitam aos cidadios bnsüeiros e ãs entidades civis DlciaWs atullml_ DO processo de controle, fiscalização e
avaliaçlo dos msuhdos dos pojetos e atividades contidos nos orçamemcx da Uniio, cm especial. daqueles com earáternitidamente
local; bom como c:rilr c:oudiçi!es para que os cidadãos s~am perm•nenfiomrnte infouuados ou que possam direra.mente obter os dadoo da oxoc:uçio orçamenlária. flsico.fimnooim o polrilllOilW da
Un:iio,. pàncipmnenre no que se refere a htse de dac:los oficiais do
Gov<mo Fedeml som, as 6mnças públicas.
All. 4D A UDiio, mav& do 6rgio de que trata o artigo Z'.
~ na formi... a ser estabelecida. em ~lamento. _a di'I'Jlgaçio DmitucicmaJ. do c:oottole pe:rticipativo. com vista à fiXaçã"
do direlri2los ~a~ o -~oaal aplicação desta lei.

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

TÍI'VLO XI

~--

•

- ----- •d-ln ............. Plíbli

...,.. crimes cootra a~~
ca
CAPÍ'It.JLO I
Dos crimes praticados por fimdonório públloo contn a
Admlnlstraçio om geral

.

Março de 1995

. . ~rogiOIWS.

Pmgmfo mDco. As despesas_•. que se ref~ es~ artigo.
""'""*> l c:oata do dollções do ll"blicidado do Ministério da Fazcnda. ~ em 10 trataDdo de cursos prepcat6rios, de IeCUISOS proveuicu1es do FUDdo &peciai de Tminamento e Desenvolvimento-

FllNlliEDE. aildoDO lmbito do Ministirio da Fa=Jda pelo Decmo Fedenl n• 68.924 de IS do julho do 1971, altcrndo pelo De-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cmoFedaaln•73.JIS,do 8 do novembro, do 1973.
Art. 342. Fa= afirmação f&lsa. cu negar ou calar a vudaArt. S" Os ÓQ!iOO o ontidados ela Administração Pl!blica Fe~ como tcstenm:lJht. perito. tRWtor cu iiá&pmte em. poc:esso denJ. ~ de mmros federais, e os órgãos e eotidajudicial, policial ou administrativo, ou em jlim ubilral:
_dcs ooaveuieoles. exeaatDI'e$ DOS níveis mu.nicipal e estadual. são
Pena- =lusiio do I (um) a 3 (IIEs) anos, o multa.
obrlpdoo a - · tcmpostivamente, infommçi!es mjllisitadas
0
§ ! Se o crime é cometido com o fDD de obter prova dcsti-- por apto commi.túio ou orpniznção Dão govemamentallix:o.ilauada..a. produzir efeilo em processo peml:
das u iDfOIDli.Çé5e$ 10 CCIIl'Y&úo çu instrumento equivalente pacPena- =lusio, do 2 (dois) a 6 (sois) anos, o Illl1i!a..
ow1o.
§ Z' As penas aumentam-se. de um terço. se oaime é prab§ 1° Assinado o convbioou iastrumero equivalente. a. enticado mediante subcmo.
dado ou Ól8i" fedeml ropassador inf"""""" ao 6tgão contt>J do
§ 3° O fato deixa de ser punível se. antes da semençt, o Sisteraa de Controle lntr:mo do Poder Executivo Fedc12L a ideDtia.gente se retrata oo decla!a a vetdadc.
fu:açio do objcto a ser exeaJtado, metas a serem atingidas. et2;ras
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ou fases de "'«Uçio, plano de oplicaçio dos"""""'" fjnancejms,
ou crooograma de dcsenbolso, previslo de iDido e fim da exocu.çio do obje!O, bemusimda CQiclosiodas <topos ou
macias e dcoWs infODIIIIÇÕOS ~do aaxdo, os quais
sctão topaSSOdas imodiallm<Dte pelo óopo C001'delwlor do eoutrole participativo aos agentes COUDiitúios c org•nizações nio

fases--

govemamentais eadaslndos Jl& Joc.ljdatfe
Art. 6° Para os efeilos desta Lei. admitir-so-á que u orp.oizações nio gooenamenW.. leplmonte CODJtiMdu, oojom putes
legitimas pra propor oçio pôpular, isentas de custas jJdioWJ e do
ÔllUS da suc:umbeocia. visando aoular ato lesivo ao po!limoloio piÍblico ou de eoti.dade de que o &lado puticipe e 1 mcyaljdtde adminlst!ativa. solvo C<llllpi'OVoda mi-IC.
· Att. 7" Qumdo cm """"' ou doa>meaoo de que C>Clllhecerem os tiiU!àm; dos (qloo do Sistema de Coolzole Intemo do Po-

dct &.cc:utivo Federal. verificm:m a exisf6nci• de ~
remetemo de oficio, de fcxma direi& e imodiala. oo Mmi>iério 1'1!blico as cópias e os documeulos neces:smoc ao ofereeimeuro da
denúDcia; illfcmnando. cooconnftante ao Tn1:maal de Coutas da
União.
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§ 40 Os illtepntes da c:aJ:mira a que se refere este artigo tetiO exettício nas atividades do c:oollOie social da g.s1io póbli<:a
em Q11mtilativo D!lliO& infericr a 10% (dez por ceulO) da fcrça de
tzabaiho efetivameule' alocada ao Sistema.
§ 5° Os candidJtos ap"OVacb em 00DC1D$0 piblico pua
cargos da cmoira de que tm!a este utis<>. submctc<-se-io a popma de .;.n,._.,o ~em que OOIISie. obàga!Oiiamcme, esl6rJo ;mto l cq~ninçio Dlo govm"•orntal ímdo o
qual develi ser çreoe!llada l11011C>gltiJ& oom vistas ao apoimoDIIlCI!tO sócio-imtiluciooal d o - bnsileiro deeoo!roel pctic:ipolívo.
§ 6• O Sistema elo Coalrole 1D<emo promoveli iD1e!o.1mbio
iDt &uri "" com CDtidades govemameatais ou nio gove:mamentais de pGses cooveaiacb: que tellbml illstilucioo.Jjndo fomw.
de eourrole social sobre a FStiô póbliao c:om vistas ao oprimoralllCI!tO sóc:io-instilllcion&l da me<odologia adotada no B....U. coutando oom o apoio Jogfstioo de reputi9'o bnsi1eiras sediadas oo

--

Att.IO"Estaleieurmemvigo<nadatadesuapublic:açio.
Alt. ll 0 Rcvogam-se as disposições em c:c:Ddrlo.

Parignfo llnioo. Os 6sdos e Clllidades do Poder Executivo
Fede!al ficam obrigados i ldoçio das mecDdu oorrelivas que lbes
Jn•ff'ceçio
forem dttemünadas pelo Sistema de Courole lnlemo.
Att. 8" Pala o dw:mpmho de rua "'"'P"o!nci• o 6oBfo a
que se refere o artigo'?:'. intiluirá DO sistema b:legmdo de AdmiAIII&lmeufe, a auditcria iD.tema do &lado adota um :modelo
msiDÇio FIIJ.Il1Ccira '- SiAFI "'"'".;"""'" auromilioo de bloqueio c:cmsavador que aio se oooduoa com oo novos tempos de !DnSp&·
de mmsfer&cias a órgãos CIJ eaidldc:s U.edimplmtes p:m com o *'âa e de pmicipaçio popular sobre os atas. da Mmmistn.ção
Erário l'llblioo, principalmente oo que"" 110fere a""""""" federais l'l!blica. o Si<lema de Coalrole Intemo do Poder ExecutivO Fedcclecenttalizado.
m c:oastilui_..., em impodmte apte pra a aaiv_.-da do pÕlri§ l 0 CanpeteaosistemadeCoalrolelntemodoPoderExo- mclaio póbüoo, eoufonne dispooto nos.,._ 70 e 75 do tea!O
cutivo Feder.ll instituir rol e adasuo de respcliUiveis pela geslio <:a!Siilucioaal de 1988, entmanto a pdli<:a !l<liW<I<n dos tmbade ....,.,...,..1 cüsposiçio peD1W10D1e a qoa1que< cidadio bnsileiro ' lbos de auditoria, fivaJizaçio, iDsp<çlieo e avalioçiles ope=iouais
interessado, oom objetivo de DWIIer JC8istto sobre a aiWIÇio eles- realizodas pelas amais Seae1uiu de Coalrole Imemo - ClSETs
ses responsiveis. ioelusive pua mbsidiar o proc:aso decá6ôo :ro-- oos MiDistá::ios um se p111tado em modelo ioercialmentc burocmlalivo à D'YI""Çio de preswu pam o exezclc:io .de cagos na tUado..centtaHzeckre f(W]I1•1isrico,
AdmiDisiDÇio l'llblica.
Neste seatido. a ~ de Jll'OI)ClD vissudo instimir
§ 2" Os (qloo de «Gtroie intemo do obrigadoo a publi<:ar -nigoos elo CXlllllt>lo oonm••ióo e porricipotivo sobre"' atos
resumos ~- re1arixios e de cmilicados elo iudiloDas, inopeçileo, da FStiô p1b1ica vem elo """"'""' i llallspOl&Jcia.à dcsborocatiavaliaçõe$ O!""""b>•is e demais fi,.,linÇÕ"" sobre a FStiô dos zaçio, àdcoc:enttaJizoçlo. e p<incipllrJreme ao pleoo exettíeio da
&!fos e edicbdcs que guenclem _,..,. fodmis. iDclusiw,... cidadmía dopovobasileiro.
CUISOS de:ceutmlizados IIIOdianle eouv&lio oo inslnJmeDID ~
A abcrtun de <:aDais de romurico9'o e o estreillm<DID da
neres.
a:Jaçlo Estadolsociodadc ua seara do C<llllrOie da oplicaçio de verArt. 9" Pala ll1eDdeic às demancú• do «Gtro1e social da ges- bu fOc!enis, CCIIIri1luili pra que, mm movimealo refomwio!' de
Ião póblka. est•belocido nes1a Lei, fica o Poder Ex<CD!ivo FedeD1 dis!ibmiçio de ""J>">"sobiljdedes e e de C>!iJJJiDçio de
autorizado a mnaDCjar cugos cxmissYwwtns e fimçi5es ~:- :moJtadoc em face das • ''* .-las sociais. haja o apetfeiç<-mento
das existentes oo .lmbilo da "'drnini•h>çio Dima. pra a emumra w6rico-metodo16gico das llividadcs de avaliaçio de gestio e de
de seu Sistema de Controle Jutcmo.
auditcxia. sob buas maD moclcmas, legítimas e Qe.mo·•rfr•icas
§ !• FIC&Dl criadas na CSÜU!Um do óoBfo Clllllllal do ref«ido
O f011alec:imeuto da cidodani• na medida em QliO grupos
sistema. I (um) cargo DAS !Ol.S. Z (dois) ccgoo DAS !OlA. 4 O<glllizldos da sociedade civil detecle!D psoblemas e sinaüz=
(Q11lllr0) DAS 1013e IZ(doze) -DAS !dl.2.osquaiuaio porasuauoluçaes.coaob<xllipor& umaDOV&aJinrraadministmocupados por seMdom; da Camim FinaDçu e Ccarrolo c:om. a iD- tiva e poJllico-socillbeuaica por& toda & Naçio.
cumbéncia futica de coordeDir n'Ckmafmentc o progmma de quo
Em 1.eDDOS geais. a j,uphnmçfo do controle social DO Bra·
ttaiA esra lei.
sil oomo alividldc pmmnente cootdeoada pelo Esrado, sem abo§ z• No orçamento do óopo ceiiiDl de que tmra este utis<>. far o cariter espcll1lboo e volmtirio doo moviDlaJias sociais.
sctão &locadas dotaçiies sufJci<Dtes l iroplo'""""'çio do C<llltroie ~ posso 110VOiuciaWio e =cial rumo à exlinçio da
social, uio inferiores a 10% (dez por cemo) do total previsto pra aru&J diwdnrja c:ognilivo-opemcioa&l que permeia o discuno e a
o subprogmma especlfioo de coatrole intemo.
pálica atinmtesà fiscalizaçio da geslio póblica. &1ém de possibi§ 3° FICa l<Siabelecido o qumti!a!ivo origiDal de pessoal. Ji1ar a melhcr •isno!izaçio da <Xllltmditória e Clllllbianre realidade
criadopeloDecreto-lein"2.346,de23dejllbode 1987,acrescido social deste Pa!s de dimmsões anm..r•i• que o discuno
deSO%(cinqüeulaporcenro)praos-deAllalisraeT6cnico dogDWica 16gioo-fcrmal da AdmiDisiDÇio l'l!blica Dio coosede FlllliDÇ&S e Ccarroie, os quais dw:mpeolwio as alividades de guem modificar.
.
COO!deuaçio naciooal do controle social, sem pejuim de outms .
Sala das Sessões, a de uwço de 1995. - Seoado< Podro
attibuições especificas.
Simon.

e.
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LEI N" 8.490,DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992
Dispõe """re a orpnzlaçóo ela Pn:slclêDda da
República c dos MiDlst<rios c dá outras prol'ldêaclas.
0 VJCO-l'tesidcDte da Repdbüca DO cxcrclcio do CCJ!O de
P=iclcuedaRepúbüca
.
Faço saber que o CoDgmsso Nacional <icczta c eu smciooo
a seguiDie Lei:
CAPÍlULOI
Da Praidêada da Repúbica
SEÇÃOI

DaEstnRura
Ait. r~ A Presid&lcia da Rqmblica é QX!stitnfd• ~
moute pela Casa Civil, pela Secnwia-Geral.. pela Seaetaria de
PlaDejamemo, Orçamento. Coa:dcnaçio. pela Cua Militar.
§ l 0 Tamb&J. & iD.tegmm:
a) cxmo õrgios de tssessoamento imediato ao ~
da Repdbrn:.,
1- o Couselho de Govcmo;
2.- a ComuloDa-Gnl da Repdblico;
3- o AliQ Coaw!do das Forças Amwlu;
4- o Jlslado.Maiordas Forças Almada<;
b) como 6qio de ossistiocia dimla c imcdialaaoP=iclcue
daRepd~
.
1- a Secm.uia de Asamtos fstnttoSgicosi
2- a Sc=laria da Admixüs~Dçio FedcDI;
3- a Assesoria.de CoJm.nicaçlo Jnstitucicml.
_
§ Jumoà Presid&lciada Repdbüca funciouuio como
gáos decoosulla do P=idcnte da República:
1- o Coaselho da República;
2- o Coaselbo de Defesa NaciooaL

z•

oc·

DECREI'O N"68.924. DE IS DE .JULHO DE 1971
Dispõe liObre a aiiÚ>IlOmia admlnktratlYa c ft.
'lum.:ar. do Ccutro de Trdlwi.aato • ...trimeato ·do Peosoal do MiDislério da F...acla CETREMFA-cdá..-pnnlcliadaa.
DEÕU!TO N"72,115 DE 3 DE NOVEMBRO DE i973
TI8DSfuuna o Centlo de TJ!lin"'M'doc Dereuvolvimcmo do Pessool do Mmistáio da Fueada - C&
TREMFA- cm Escola de Mministraçln Fazendúia..,
ESAF- e dá outras proridlnciu.

DECREI'O-LEI N? 2346, DE 23 DE .JULHO DE 1987.
Cria

DO

MiDislério ela F...acla ... -

esp<cillca c dá outras proridêodas.

que

(À ~ de Cmmimiçlio. J~ • Cidmlania decisão t~)

PROJETO DE LEIDO SENADO J\1" 63, DE 19!15
Estabcleoc a =isio obrigatória da i)oclar.çio
do Imposto sobre a Reada doo detear.... de eargo
eletiYo ou dirdh'o oa Admiui:straçio Pública e dá outras proriclênclas.
O Congresso Nacicmal dcctcta:
Alt-1° A Seaetaria da Receita Fedcral...m:ut, onuaimen~ a ICVisáo plena e ~tiva das Declaiações do lmpJsto sobte a Reoda e dOS ~ex.~-ae nquezã am~------ac

Março de 199.5

mandato cletivo, nos csfens da Uniio, dos Eslados. do Distrito Federal c dos Muuiápios, bem como do& dirigelltt'S partidários.
§ 1° O disposto oeste arúgo aplica-se, ignalmen•e, aos miDislmS e sec:mtmos de estado, presidcDle c diretoms de autarquias,
CJ:IJieSU pó.blicas. sociedades de «eoomi• mista e fnndaçôes, da
Uuiio, dos Estados, do Distrito Fcdmi c dos Muniápioo.
§ '1!' Qomdo da elciçio oo iDdicaçio pata os carsos ou fun.
çlSes a que se refere este artigo. a Sc=laria da Roccita Federal
fui revido especW. ooasidenDdo as dec)m~ do impooiO sobre a Reud& doa 2. (dois) llltimos exm:lcioL
·
§ 3° A mvisio far-se-i at6 2 (dois) exm:lcios apóo o lhmiDO do mmdato 011 periodo admjnjstgriyo.
_ _ .Art. '1!' Os~
oo funçlSes a que se refere
o artigo IDictio< su-...-10-io' quebra auromática do sigilo em
suas CXliiiU em imúluiç&s finiDoeiras e aliDS, Dio se aplicando o
disposiODOut.38daLein°4.S!I5,de31 dedczanbrode 1964.
Parigafo llnico. A Seaetaria da Roceila Fedem! ulilizar-sei dos • movimcolDs de CXliiiU pata auAiise e C<llllpii3Çio
comas cJoclmções lll!!l&is do Imposto solxe a Renda, adotando as
medidas lepis cabiveis, quaudo uocessfrio
Alt. ,300 ~da ~evião anual a que se refcm esta lei.
acottJpiiJbado de ldaliiPo explicativo, podczá ,... solieitado por
qualquer membre do Coagresoo Naciooal, e apmvodo pela Mesa
Dimoa. da Casa • que pe<taJCe< o porlamentar ... pela nW<xia
simples d o s - d a Comissiol'arl•!!lC'lJIOf~
Art. 4° O Poder Executivo regu'•rnentari o disposto DC$1.a
Lei, DO pnzo de até 60 (......,!&)dias da sua publicaçio.
Art. S" Esta Lei Clllra em visa" na data de sua publicaçio.
Art. 6° Revopm-se as disposiçl5es cm C<lllllirio.

doa-

JustJI!caçio
A .,....tinçio do sdor público oo Pais nio se enca:rw
ca:n o b:nr"chmcnt do ex-Presidc:ntc:. A cmzad& rumo à purific:açio dos serviçoo, das atividades e das c:ouJas públicas deve-gojr. pem que um dia JOSS4!DOS DOS cxgulhar. sem smpresas ou
-...Jtoo, doa dirigeú:es polblicos do nosso Pais.
ADies de mais nada, devem 00 CÜJ:igaltes públicos ... ....... de carso eletivo dor exemplo de submisslo aos ptoccitos étiCO! mfnilnoo que
as açlSes de qualquccpessoo, ooque
se ror... aos aspeciOO """""nrims • filwx:ciros daquelas pessoas
SOJIIDS de sua Jl<ObicWie.
·
Assim. nada mais jJsro e~ qoe IS drcJmções IJlUAÍS
do ~ solxe a Reuda, avalimdo-se, inclusive, os sinais exlel'icfts de riqueza. sejan u:visac:lu. uma a uma. faze:odo..se. tamb&D. revido especW. 110 inicio ... linal de mandaiO ou gestão
pública.
"() ~ projdo de lei visa, 4Die$ de lUdo. iuibiratos oousidcDdos inadequados ... Jll"ji<Iiciai$ ' Nação. Pam isso. 6 fundamemal tomar píblico os doa•mer«os: que possam evidenciar
qualqucc indleio de iuegularid&dc de tau10s quautos descmpeohem
atividades DO ...,..plblico, emrelevincia.
Salas das Seasões. 14de março de 1995.-Seaadar Pedro

demn-

Slmoo.

IEJJISU.ÇÃO CITADA

LEIN"4.59S.DE31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Poltka e as lmd1Uiçõ<s lllonc16riu, Bti.!ICárlaa e Cralltídu, o Cous.l' o Mouetário
NadoaaledáoatnosproYidênda•
O Ptesicfcu•, da Repdbüca

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

413

AII· :!S. ..A:;jm;tiluiçõcs filwll:oims ~ sisiJo em
Solicito as provic!Sncias de V. Ex•, Sr. Presidonle, no selllis.uas operações ativas e passivas e serriçcs p:cstadtx.
do de que seja enviado. em nome do Senado. a esse nosso colega.
§ I" As illfoanações e escWeeimentos ocdeuadcs pelo Po- telegroma"'gislnndoopesarda Cosa.
der Judiciário. prestados pelo Banco Ceuttal da Repllblica doBA·
O SR. PRESIDENTE(Nabor .hbú<r)- A solicilaçio de V.
sil ou pelas instituições fmmceins. e a exibiçio de Jivms e Ex- sed. ateodida. e smi feito o registro nos Anais da Casa.
~k-..."Umentos em Juízo se revestiria seqre do mesmo c:ariter sigiCoocedo 1. ptiavm ao IlOlJR. SeuadorCoutinhoiorge.
loso. s6 podendo a eles ter ac>'.<SO as partes 1egilimu 111. CIUia, que
O SR. COVTJNHO JORGE (PMDB-PA. Prommcia o sedolos oão podeião servir-se pora fms esbaDhoa i IDOIDIL
guinte disauso. Sem ICVisio do orador.) - Sr. l'lesidetlle, Sr's o
§ 2" O BIUICO Cel!ttal da República do Bmaü eu iDatituiç6- SD. ~ ,..._,.,.., .. ÇUSWIIei à comideiaçio do Selll.de
es fmanceiras públicas prestuio illfamaçlles ao Poder Logis!ati- Fodenl dois proje<oo de resoluçio e um projeto de clcaofolegislavo, podendo. havendo JeleYUIIes motivos, 110Jicilartejlm.mantidu tivo, que Visam natiiJDel"c discutir mndaOÇ's fi'ndamerdtk e Deem reservas ou sigilo.
·
cessúiu ao fnncionanento do Seuido Federal
§ 3" As Comissões ParlameDlares de lil<pmw, 110 oxm:lcio
Qwldo me pl"CIIUIICiei pela llltima vez nesta tribuoa, Jcm.
da rompetEDCia coostituciooa! e legal da ampla inveoligaçlo (art.. bm que o plO"'$$I legislativo bAsileiro so&e uma série de a!ti53 da Constiruiçio Federal da Lei n• l.S79, de 18 de março de cu qumro oo oeu aspec:10 ledo. butoaata e de ceda forma
! 952). obtetão as illfoanações que _.,.,marem das instituições fi- inoperautc cm muitos casos..
!t:m.cciras, inclusive através do BIDco Cema1 da Rep1blica do
Mosll.'amoS tamb&n que a última legislatura uio pode ser
flmsiL .
respeusável J>C$" essa situaçio. uma vez que. dunnte a -.ma. ti§ 4" Os podidos de informações a quo ae referem 01 §§ 2" o vemoo ....,.,. impertmtes que URJdaram a vida lllciooa!, c:omo o
3°. deste aztigo, deveria ser aprovados pelo Plenmo da amca ~·do Collo< • o peóodo de govemo do
dos Deputados ou do Selll.do Federal e. ~ .. tmtar de Co- Plosidenleltamar Fmnoo. Lembm ~a nossa CP! do Orçamissão Parlamentar de ..luquérlto, pela maioóa abloblta do cus lDCillo c. poPcriomentc a DOSA. revido comtitucional al:tameDlc

membros.
§ 5" Os agODtes fis<:ais tn"budrios do Mim.táÍD da Faza>c1a
e dos Estados somen10 pocledo proeodera exames de doeu medos.
livros e registras de coDtas de depúsilos, ~ hruver P"""'''
iDsEaUtado e os mesmos forem c:onsidemdos iDdi.spenáveis pela
autoridade competente.·

§ 6° O disposto DO padgrafo anterior se aplica igualmea.IE: :l
prestação de esclarecime.a.tos e info1mações pelas instituições financeiras. .às autoridades fiscais. devendo sempre es11s e os exames
serem conservados em sigilo. Dão podendo ser uti!izldos seulo reservadamente.
§ 7" A q>,.bm do sigilo de que bola -artigo CCIISiitui aime e sujeita os responsaveis .i pma do rccludo ~ um a quatro
anos. aplicando-se, no que CCIICeiDC o Código PeDal e o C6diso de
Processo Penal. sem prepízo de outras ADÇi5es cabf:Wis.

-------Onutinlifão,

··-··-.

(Á Comissão de
nia,D«isão Terminativa.)

JIUiiça • Cidala-

O SR. PRESIDENTE (Nabo< .hbú<r)- Os projitoo lidoo
serão publicados e tmlCtidos is comissões competemea.
A Plesidêocia recebeu, dos fmx: jo ' • as Qlistiadrs da Compaohia Auxiliar de ~· Eléoricu ~- CAEEB. em
•=iço no !lepatlamentD Naciooal de Agllas e EDezgia li!Eiric:a;
solicitação no sedido de quo ~ oer iDiégndoo 00 SoMço 1'11blico 'FederaL (DIVERSOS N" 42. DE 1995).
O expodiode SOlá despocbado i Comissio de Comtiniçõo,.
Justiça CCidadaltli.
..
.
O SR. BERNARDO CABRAL - 8<. Plooidoalo, peço a
palavta, como Líder.
O SR. PRESIDENTE(Nobo<.hbú<r)- Tem V. &"apala-

vra. como Líder. por cinco mimtos.

·
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Lldor.
St~m revisão do orador'.) - Sr. Plaide:ote, &•s e. Sa. ~
renso que a comnnj.•ação 6 urgen.Ee e que eu deveria fue..la a esta
C.l.c;a, porque se tr.lta de um colega nosso.
O Dt-pul!ldo João Fnmça teve, .m.leo!tem,. um dia infausto
ra.ra ele: f.·U:ceu o seu pai. E. cooseq(!c:u.temen~e,. pede 1 Lidez:auça
in t'.utido lf.le faça esta coiDlDicaçio à Casa. uma vez que S. &•
,.ãn ;&.!c ::-.tar preseu.te nem à. reuniio de ontem. nem~1 de boje.
;· ·:qn.• .-.:!' •::"!C\'lCtn'. em Ronúma.

úus~

_.

_-

_

_

_

Do qualquer foana. o DIOIIIODlO em que se illicia essa Legis1atma impõe refODDaS e mudaaças do pmoesso legislativo. O ~
sidente Jao! Samoy, ao assumir a l'lesid&!cia do Coogresso
temos que
f..O-Jas de fcanaurgente e emc<geote.
C'<::accmar~ mais uma vez no que cb•m!I!DOS de processo legislativo. E claro que as mM•nças devem ~nas atividades-meio desta ·Casa. .DOS .aspeciOS administntivos, mas
· impõem-oo mndança• III.S atividade>-fim doSeuado Fedeod.
" l.embni!H)S, da outD. vez,. que u c::ompetl!nci•s búicas desta Casa 011 de qualquer pori•mrnto dizem respeiiD ao oto de legisJar. ao ato de disaltir c aprovar o Orçamento. que mda mais é do
que o DpoctD fineoc:eiro, o aspecto daS pâõãdades, dos piaDos,
dos programa~ dos projetas em favor do desenvolvimetto ecc::aômioo • roeiaL Cotno tamb6m COOIP"t&tcia bisica do ConJ!l=O
NIICÓCDI! fisc:a!izar e acomponhar a exOC>lçio doo ates do Poder

Nacioaal. guaDiu que lide:ruia essas mudanças, mas

Exocotivo.
Sio 11&, poc!IDlO, as COOIP"t&!ciaa bósü:u. Os instlumontos ope:aci<loais: que. viabilizam essas compe«bJ<ias s:lo dois: as
Com:islõcs c o Plenmo. As ccmissões - técnicas penn•.....,.,,
lei!Jpcdrias, CJ>Js, as que lD!.Im das medidas provis(lotias - são
instr;u:mecros impodmtes. mas as c:omissões téalicas perin•nentes,
no nosso en.teuder. repueotam o instrumento mais ÍmpOrlaltc
pora viabilizor e modemizv o P"""''' Jesis!ativo desta Casa ru
em qualquer COIJ8ICSIO do mundo.
Lembro que uma c:omissio t6cDi<:a palnaneilte é· oquela
ODde se discute t&::uica e politic:lmente um pojcto, seja. orlundo da
scxicdecle do Senado cu da Câmata; é code o parlamentar tem
possibilidade de pedir vista do pl0"'$10, de discuti-lo pmlimdamoule; 6 Cllde t<mos mdiêDcias polblicas pora ouvir a sociedade e
disaJtir um projciD de interesse naciooa1; é oode temos projct.os de
cadter temlinativo- pxtanto, que nio virio ao plcnúio do Senado-. como projetas de caD.ter divexw.. que tel'io a audi!Sncia DeoesWia do Plenirio do Congresso NacionaL
l'lllli<:ulalmc aos Senodores ..,. iniciam esta 50" Legislatura, mma avaliaçio sucinta, fria c objetiva do que ocoo:cu na I...c-gislatma anl<rior, iD:IependeDte daqueles pndcs eventos que
J!IDdaAm O 1IAsil. "'C pressioaaram- Coo3P'SSO, pocicmos dizer que, lamentavelmente, o P"""''' legislativo foi altame!rie Pl"-
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jldicado pela fotma de fimcioname:Dto do Senado FedcmL Temos
aqui vúios. companheiros que vivenciaram esse período.
Por isso, podemos prepor &lgumu ~ lemlnndo
que as nossas comissões pciiDalleoleS funcionaram de foana truncada. Dirigindo-me ao& novos c:ompaoheiros. desejo registrar que.
na última Legislatzua. tivemos fatos hilariaoles: DUma primeira
fase, os comissões !&:nicas limcioaavam b torças. quutas e quilltas, todas ao mesmo tempo, pelamlllhi. O pleaúio fimciouaval
taidc. O qu.e ocorria? Os Senadaes tiobam que participe de <Das
canissões, e havia coiiicidéncil. de hodrios; isso, independcntcmeDte das O'ls, das <aDi•*• de medidas provisórios.

Março de 1995

FJZtDios uma silmlaçlo em que seria possivel reunirem-se,

sem coincidaucia de horirio. todas as comissões. durante a settta·
na, de lei:Ç& a IOJila, scmlo que uxloo oc poriam•,..,.. poderiam
pcticipu' dclu. Poltanlo. haveria uma comissio funcionando pela

1DUibi. outra à tude e. se qais'=emos. oulm l noite. DUm total de
oitoaltemativu.semquaiqoerroinc:MUncit

Altm disso, aa tm:ein -.~e~~amos ....a.. OlttiDirias

de CC«t!issões temporirias. Ponmto. oJo bavia possibilidlde de
:funcioom:m as oomissões t6cnicas pmnltDM!tes

do SeD&do Fedem~. pela llllllhi e 1 tmle, ccmo fedamos, oa quarta
semana. sessões a:diDúias 1 tarde. Com isso. DOS ~eStaria a primeiD sema.Da inteira para as comissões t""'P""irias para as CPis.
para as comissões que tratam du medidas provisórios. para as oudi&cias ptlblicas. Portmlo,lorim>oc a primeiD e a qum&sclltiii8S
destiDadu a todo isso. [)essa f~ pnder'•mos ter. todos os mcses, Dllleliala ,.. aualisado pelo PleiWio do SeD&do Fedem~. Do
jeito que ..U. oJo cbcgmmoa a Dada. Temos que altcmr, rigoro-

Criru-se uma aova altcmaliva: uma parte fimc:ioaaria pela
llllllhi c aura pela tarde -oo meu cuteudcr, dcs<cspcilaDdo o Rcgimcmo. E o fuociouamenlo das conDssões t6cDic:as 1 tmle passru.
a ccincidir com a ()Idem do Dia do plcuório, o que 6 t<>talmentc
cmtrúio 10 Regimento. Muitas vezes. os &n.dcfts etam chamados ao pleD.ário pua dar quorum às comissé5es que funcionavam. à
taJ:dc.
Na verdade. não estávamos fimcionando de foana raciooal.
opc:mclooal. em fav« do prooe$SO legislativo. e o peúodo legislativo se amLStou de fcmna incoeteUe na última Legislatura.
Nosso IIIOIDOIIID agom 6 de mudmça, objetiva, <XlDC<da,

bcrloRequiio.Hiumap'OpOII&deamplii-la,DUmavisáomaior-

operac:iooal. vi1veL Por isso, estamos trazeu~ propostas absoluta~

de Edueeç.lo, Ci&Jcia c Temologia -, Dlo criaDdo uma nova co-

meolc COilClâiS, que representam a discussiç com Vlrios campa~
Dhciros do S.....OO. quer desta ~g;.bltm. quer da an1erior;; slo
. propostas simples, mas fundamentais.
Já podcmas obselvar o tom:lito se iniciando nesta Legisla~

miJsio, mas dmdo a ela QC71JÇ""'fnci•s mais amplas. p:oduto da
Cl'l que este Ca!gressotatizou ua última legislatura.
Arual:meote, lemos seis cxmissõcs - c uma ~ rec::cnte~
memc implart"!'• a Ccmisslo de fiscúnçio c Controle-. todas
elas ll:lliDdo da visio global ou da visio setoria1 da sociotcrnomia lxuileila. cjuerda
da E<ooomia ou da Educa• ç:lo. mas Dqlbuma eom.isdo IIa1a dos umntos xegiouais, dos
assQniOS 1JibaJJol ou dos assuntos a:mbicu.ais. Uma puposta seria ·
xevez. a implirtaçio de uma outta comissio, que aglutinasse as vi~
.ao. regioaal miloDa e ambielllal. Sio um abomdo, uma incocrência, .._ foauas sctorial c globolista com que se apresctllam as
comio;sW amais.

........._o caleudmo.

ScstJudo. temoo que pmpcl" tamb6m pnoseoça ohiga16ria
nas oomisaões peuD&DeDies. coasideraDdo que temiDos uma semana iDiein. destiDida a elas. P~ dlwm:mos ter o cxm.trole de
qaorum porlammtar. pois 6 umilo impodante o ~ du comissões pmn•nenl"::.
Terr::eiro, ' finybmental a revido de algumas comjssõe$,
como a ~ de Educaçio. boje presidida pelo Senador Ro-

t:ura. Na quinta-feira passada, tivemos a& comissões perm•nentes
c:oovoc:adas uo mesU»bamrio,.a.ssim oauooCoogt<sso Nacioaal
Pergunto: isso funcioaa? Onde está a racinnalidqde c a eocr&Jcia?
Peneoço a duas comissões como tÍbllar c a outra cx:mo mplenle c,
ao mesmo tempo, em obrigado a estar no Coopaso NaciooaL Temos que altcmr esse quadro equivoeado, iDoperaDtc. ilógico, do
funci<lllallleii!O desta Casa.
Q®J._ ma_ a prop:tSta viável pam isso? Discutimos com virim cempanheiros e conseguimos deseuhar, "CCJDD fama povocaPottaitO. essa ~ mais uma proposta. Para isso, pecisaiemos
tiva. uma ..solução que. em primeiro lugar. defiDc calaldmos toduzir oo membros das CC«t!issões alDais c definir quorum miniC<lltCldoS uas comissões. TeU>OS aqui compmbciros de comissões mo, exigindo a doo ~eiros aas vO!aÇilcs das coque pcrcobcm a necessidade de mudaDça. Na quiuta-feim passada. missões pcmwumtes, que teriam uma oemaoa imcim destinada ao
.. Comissões de Educaçio. de Sezviços de
c de - - .
Relações Eatcrioies c Defesa Nacioual fimcionaram ao mesmo
Ora.
Smadores. acreditamos que essa modificaçio viatempo, e D6s. que pctteuclamos a duas delas. Dio pudemoa portici- bilizuia o pmccsao legislativo DCSta Casa. Mas. pam isso, D6s tepar das mesmas. Como fazer isso limciaw'? COm uma spai&l- lfamoo que um plaucjameDID momalclahoado oJo apeoas
ciaqueexistecmoulrospúses.
· pela Mesa da Casa.ID&1 cem •t•••ic ipeçi de todos os Udetes
. Temos que definir calaldmos Jll"CÍSS" para que u comis- doo partidos c l'luidcDeo du comisrlics. Assim, disc:utidamos a
.ao. tiaricas fiuri_.,;t Este PlcniJio oJo iri funcioaar se a co- poum,do m&. os JliOÍdD$ das comissões pcrmancnlcs; a ma agilimissio tkDi<:a pcrmancute Dio fomecer o iDstrummto, que 6 o ·zoç~o, lllO$IIaDdo que o Seuldo s6 pede funcioaar com interdeestudo do projeto. da proposta. devidamente iDsuuldo c malisado, pmdbri• . com inleraçio edle o fiJ!Y'Íontmertto das comissões
para que o P1cnmo possa decidir. Nesse scutido, desejo tmzec a t6a>icas e o plcnárlo.
sintese da proposm.
CoosrqJmcmc~~~e, itiamos sup<Dr uma s6ric de pontos de
O Sr. GDbcrto Miranda- Noln Seuadol: pctmita-me V. cstD!IgUiamcmo que dilicullam a viabili2açio do fuociouamen1o
Ex• um aparte?
doCa!gl=o Nac;ouale cvitaraiq>Ctiçiodoque acomc=1 quinO SR. COUTINHO JORGE- Deimo de iDstantes. :tabl:o la-feim, quando ttfs comi•"'"' t6cDic:as se mmiram ua mesma
Smador. pois agora farei a sintesc da proposta.
h<llll da sessio do Coast-o NacioaaL Ncllhum Smador tem o
Em pcimciro lugar, a proposta é mrito clara. Temos que ele- dom da ubiqolidado. ou soja. de pcticipu', DO mesmo instme, de
fiDir um calcDdário mensal, [JXo, do fu:ociooamcnto das oomissões :mmi&s de CPI c cxmi......,.., peml"""W a K$Sio do Coast-o
!&:nicas pcmwteDICS c do plenário do s.....oo Fedem~. Nossa pro- Nac;ouai.
posta 6 que tenbomos • segunda semana do <:alcu<ürio meusal dosEssa incoelfDCia mrito me iJ:rita e dcmostra que o timcionatinada ao fuociouamenlo das comissões tiaricas pemumcmcs, cm mcmo desta Casa esti equivocado e, portaD10. tem que ser alteraque teriamos rornissões pela IIIIUihi, pela tarde e pela neile, se qui- do. Calsidenudo que o p<6prio ~te designou uma
séssemos; o Plenirio não fimciooaria. ~sim. tOdas as oomissões
eomissio pata malisu os aspectos admini<;trntivos do Senado.

--Esttutura.

-.emu-

s,..

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

415

urge viabilizaJmos aspectos rms desta Casa. a fim de que as co- que todos possam dar a sua comribuição. Insisto qoe essa não será
missões c o plenário fu:acioocm de fauna hum6aica. sem c::cofli- uma solução definitiva. mas objetiva:aí que unamos nossas idéias e
tos, permitindo que todos participem. o que, •silizuá nossas pteOalpiÇ5es oo seutido de tllldarl'l"' melhor ó Poder Leo funciona.meuro da Casa, bem como evitá u críticas que a so-- gislativo.
Era o que tioba a di=. Muito obrigado. (Muito bem!)
ciedade vem fazendo DO sentido de que o Coogresso é moroso.
inoper.mte e pn:j.ldica as demandas justas e occesdril$ da sociedade blasilcim.
Durrnue o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Temos que mudar esse eafoquc. c. pua isso. basta cxSii
Nahor Júnior~ deixa a CDtieim da presidência, que é
vODiade px pute dos ilustres Seoado!es.
OCllptllia pelo Sr. Jeffenon Peres.
O Sr.Gilberto Miraiada-l'<m!ito-me V. Ex'umapane?
O SR. PRESIDENTE Qefferson P=s)- Concedo a palaO SR. COVTJNHO JORGE- Coo<:edoo 1par1e a V. Ex".
""'ao DOlm: SealdorOsmar Dias, por cessão do Senador Gilberto
O SR. PRESIDENTE (Jeffenon Peres)- Senado< Gilberto MiDnda. S. Ex' dísport de 20 mimltos.
Miimda. pediria que fosse breve. pco:que
tte. mimtos ao
O SR. OSMAR DIAS (PP- PR. Prommcia o seguinte disorador.
_curso. Som tevisio do cxado<.)- Sr. Presidel>le, Sr's e Sts. SeDaO Sr. Gllberto Miranda- Nob:c ScDidor ~Jorge, dores. esta é a primeira vez que uso a -tnõuna de um ParlamentoV. Ex• 01á de parabéns pelo dis<:ulso que W: na. tude de boje.. Se porqDC é também a primeira vez em que exerço um mandato eletinão tivermos comissões fimcicomdo, Dlo teiemos-pleaúio. Dão vo -.e o faço~ tDllr de um assunto de ext:Iema gravidade. ao
t=mos projdos, nio avaliaremos esses projetos, aio vo«m:mos e, qual peço a ar.nçio dos Sts. Senad<ns e do Sr. Presidente.
Teoho em mios um documento que c:onsidero de extn:ma
cooseqúente!IICD!e, estan:mos dando pareceres de plenário. Penso
que o assulllO de que V. Ex"!IIlta ~muito impollaDte. Tio logo o pvidade. <Uja leilmaeu gostaria de fatorpllll V. Ex's. Alltes,poPnosidente José Samey termine a limpeza da pouta- -.-ada, pra- r6m. quem =saltar que, ccrtamellle c:omo todos os Senadores que
ticamcnte. no decorrer de todo 0 aDO passado-. n6s: teremos 0011• aqui_ estio. vim pua ci com um objetivo: defender a ~dade
dições. com a aj.Jda do Govemo no sentido de editar menos ca:aOmica e pcunitir que os setorcs- prociutiVos deste Pais possam
medidas provisórias. de fazer com que as comissões- t:rabalbem. ter, DDm futuro próximo. mais segurança e. sobretudo. a convicção
Penso que é muito importantt ~c a seJPlllda.: a tetceira ou a pi- de que o tmbalhoe a produção valem mais do que a especulação.
meira semana seja livre para. efetiv:unente,. p;demJos trabalhar na
Em um passado recenle, os selOleS produtivos sofmam
parte da mallbã, na porte da tarde e, se necessirio, at6 na parte da cana espo<Ulaçio. solieram cana gaJJância dos banqueiros, que,
noite. O que não podemos 6 começar UJIUt ~ c termini.-1& cm relaçio ao selar que ~nto. por exemplo, a agria.lltura.
duas, ti€s hocts depois. porque temos plc:oário. E m.ú.to impcxtanl:e ~m sido o graode camsco, já que os custos c os encugos fman·
que se realize. na seguuda parte de$sc esf<XÇO que a Mesa do &.. ceiros que incidem sob!e os ímanciamemos têm inviabilizado muinado vem e~. um planejamento pua os comissi5es e, tos produtotos ttmlis.
cooseqúentomcnte, 1'1"' toda a Casa. V. Ex" está de ~ pelo •
Coostato at6 que a -.estabelecida pelo Ministro da Agripronunciameoto, e tenho certeza de que o:m o apoio de todo o cul~ do Abastecimento e da Reforma Agrária. de 40 mil famíPMDB.
·
lias per ano, ~ bastante modesta 1'1"' a efotivação da reforma
O SR. COUTINHO JORGE- Sealdor GiJ!>erto MiDnda. agriria. Com certeza. essa me<a 5elll supetada na reforma agriria
essa é uma decisão que temos que tomar com utgéocia. para que :U ·~ que se realiza. neste País com a pJolítica de crédilO em
as comissões funcioDem como o loc:al apr:opriado para os gr:mdes vigor.
debates politi= e t6coi<:<ls, dando-nos ooodições pua que, DO pioLt:rei o decumeoto. 1'1"' o 9""1 peço a atonçio de V. Ex"s.
oário- que é o f6!um ad<quado das dismssões ~ -, possa- JlOIII1II' eu o CCilSidero de extn:ma gravidado. Ble ~datado de 15 de
mos aprovar projetas impoltames: ~ favor' do dc:senVolvime:oto fevc=iro. e- quero lembrar- as medidas do Govemo que cotrigi·
=iooal.
_
.
.
mn o cimbio, e<t•belrttodo a ~ do mil em relação
Após o esforço ~e o Presidente Samey- vem- tã7mdo, Do ao d6lar. oconaaw.~ dia 6 de março.. É um documento timlmt.do
sentido de ac::elerarmos o· processo de voc.çio oo Senado de pro~ do Banco Bamcriadus, rujo acio:oista mqxilário nio é rutro setos que fOilllll iosttuídos oas CM!issóos Wao!c a Logislallmt ante- aio o JXÓIIIiO Ministro da Agriculttm, que deveria estar, neSie morior. vamos ter problemu pvíssimos de aprovaçio de mat6ôa DO meUo. poocupodo em rotimr dos fioaDciameoto agri<:olas a
plenário, porque as comissi5es piO tEm ooodiçile< de produzir ciO maldita TR. que t= elevado o <Usto do fioaociamento em 23%
fotma racional, com a participaçio efetiva dos Senadores indica· acima da roceita. Só pua que os Srs. Senadores tenham uma id6a,
dos.
um produtor teri que oolher 103 sacas de soja por alque~ pua
PortaDlo. é fitndamenral que a resoluçio que enrãrninba- plg:ü'o financjamcnto ao banco. o que significa que os produlores
mos. que Jepl'CSCnta uma JKUVoc:açio nio s6 minha. mas de virias l:nsile:iros te:rio que oolhc:l' 30% a mais doqoe a sua produtividade
colegas, possa ser analisada pelos i!Dstn:s SeJudores de<ta Casa. módia pua fa= fteor. aos encargos liDaoceiros impostos pelo
1'1"' que a id6a de mudança veoha de foooa globoi. <XXJCR1a e cr6dito agricola em vigor.
Passarei a ler o dootnYmto, que está endereçado a um pro-operacionaL de foana que não c:ooúDuemos com a pedia de que
somos um Poder cheio de burocracia e ioopenme pela canplexi- dutor do estado de Goiás. Estado do ex-Mitristro rris Re=de.
dade do processo legislativo.
nosso compmheiro no Senado::
Temos que cumprir o nosso papel e, pua isso, vamos ordc-''Cu:ritibl. 15 de fevereiro de 1995.
nar e organizar o funcionameo.to dos nossos tra.bl.lho$. Essa orp."Preocupado em ofem::er :sempte as melhores so-nização deve ser o mais urgenl:e possível a fi)n de que. d o final
luções de Degócio:s aos seus clientes,. o Bamerindos endo março. tenhamos uma quadm claro do que esta Casa pmcisa
c:arroo. uma :IDI.Deira de ateDder a uma antiga expectativa
mudare, com isso. ateDdec às demandas efetivas e justas da sociede todas as lideDDças tumis: substi!uir a TR (Taxa Roferdade br.lsileilll.
oocial) cano it>dexad<roo~Agdcola.
Portanto. apelo i compre<DSio dos Sts. Seuadores, !-"is ji
encaminhei a. cada um a análise elas resoluções aqui referidas para
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Assim, o Banoo da Produção tan uma propos1a diferenciada c inO:lita par.a você, que tem aJSteio conosco.
De acottlo com as regras do Ctód~o Agrioola.
boje o seu fmauciamento é cOmgido pela variação da
iR + jUros. Com a nova proposta do Bamerindus. voce
pode optar para que seu cootrato passe a ser corrigido
pela variação cambial do dólar + 20% (vinte por cento)

ao ano."
A proposta é clara; Substituiçio dos contr.ltos, nõ BaDooBamerindus.· que estão indexados pela TR, por c:ontratos c:oaigidos pela taxa. de câmbio. Voho à data: JS de fevereiro. Reiembro a
data da desva!OOzação do r.al: 6 de março.

'"Uma ótima akemativa pua voo!. proWtor de
soja. que comercializa sua safra em dólar e que agora
pode transformar a sua dívida nessa mesma~
Lembramos que esta proposta não tem efeito retroativo, c s6 passaria a valer após a assinatura de um
novo COlllralo.

Vale observar que a variação da TR tem oscilado

2.15% c 2.5% ao mês. enquanto a variação cambial do dólar lem sido quase zero. Veja no exemplo abaixo u_ma simulação estimada c compare a evolução do
débito pelas regras ab.lais e pela nova J?I'OPO&la do Bameriodus:''
entre

E aqui o documento faz uma comparaçãO de Câlculos, onde
mostra .as vantagens. evidentemente, do cootrato em dólar.
"Como vooS pode observar, se esta tendência se
mantiver você I.Cr.Í úm ganho signifiCativo. Cabe-nos
ressaltar que havelá incidência de 10% de IR sobJe o ganho obtido com a troca~ encargos_
Agora que você está infounado, peose a respeito.
Se achar que a substituição de eDCaigOS lhe convém. cu
se desejar informações mais delalbadas, procure o gerente na agência Bamerincms cude. você contraiu seu fiDallCiamento. Caso prcl"mt. .maiJtc:r a TR como indexador,
o seu cáltralo pennanocerá iDalr.c:rado."
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produtoros mmis panicipam de 8% do!'" • • 60 milhões de !Iaba-

lha<!orcs. de 32% do Pm.
Se queremos dimimir as desi~. c.-vmec::emos combatendo es~ tipo de atitude, que. se uo pu::.;ui... ~ser ace1ta
-e foi aCeita-,;._~ agori. c:óiifeste t:::Ongresso, que tem sido enérgico
ein relação ao seu Regirilento e tem sobrewdo tentado rccupetar o
cooceito da classe política. não pode mais. Que sejam tomadas
medidas. porque isro Dão pode pa!'S3.'t em bx-<LOCaS nuvem.
Não sei se é falta de decor .>, nw: p:;mtilam-me usar, cano
agrlcultol'. um_ termo que todos (:S: agri..'"Uitores utilizariam neste
momento: fazer isso 6 pedir que o produ ter "saia do mato e vá para
a capoeira".
Coocedo, com satisfaç5o, o aparte ao Senad.Jr Roberro Requião.

O Sr. Robeno Requião- Senador Osmar .Di.aS, no camavai do libezalismo. o samba-eiJmfo é o laissez..faire, b.issc:z"P&.'i·
ser. O interesse dos banqueiros csti amplament-e privil.:gi4do l:tn
todas as medidas ecooômicas que o Govf:l'Do tem desenvolvtdo.
Preste atenção, por exemplo. Senadcr' Osmar Dias. cm prcfln:u:!id."'!de. a uma deoúocia feita. hoje, nos jo~:üs, pc::io eoonomista Luís
Nassif. A banda de Variação do dólar foi arwmciada inicialmeme
como estando emm R.$0.86 e R$0,90. Depois. foi ammciada. como
variando eu~ R$0.86 -e R$0.98. Observe V. &• que o limite míIilino foi s e - R$0,86. Se essa banda tivesse sido aplicada, o
Governo lerii, com o aplauso do Pf, do PMDB. e de todos os partidos e homens decentes deste País. quebrado os especuladores.
Mas. repentinamente, a banda variou DO SCU limite iuferi!X", 'é O
Govemo fixou uma banda de R$0.88. salvando os especulador'es e
os banqueiros da quebradeira. Como o Senador pode ver. ao lado
da oferta de fmanciamento, com variaçào em dólar, na véspera da
oper.lÇio, e da criação da. banda de variação. existe também o so• corro que o Govemo dá aos banqueiros e oão deu ao salário mínimo !los 113balh•clm:s. O l'!osidente da República deve responder a
essas indagações f~ no plcoário do Senado da República, e não
vou sequer foanalizi-las, porque as mspostas a essas indagações
são um.direOO da =:iedade bmsiloiia, por inleúo. Não é possível
que esse finan~ com equivalência em d61ar, na véspera do
aumento; e a variação que favcece os espea1Iadcres fiquem sem
explicaçiia. Talvez esse Banoo pudesse .aceirar a proposta que faço
o.es1e plenário: fmancíar -oS aSriadtores em dólar.

c:om variação e
saldo da dívida em reais. numa data posterior a ser avençada. Não
é possivel que CXJ!Jijnuemos a assistir a Cssa gmDde brincadeira fipara induzi-los a trocarem. no seu Banco, os cootratos em 1R poc nanceir.l Cm silênCio. Nio é possível que medidaS pmviS6rias eUcontratos em dólar.
b.lpam o ~ Nacional e minimizem o seu papel ~ao é
Nio cooheço, em detalhe. ~ os mais experieotes
pi>ssivel qJO :únda se fale em Banco CCniial iDdepeDdente. lndebros desta Casa, o Regi,petto do Semdo. mas llris<:o-me a da.i: pendenre do quê? Do Pals, do!: in1eresses nacionais ~ rigorosamenque ~se procedimento do banco de um MinistiQ de Estado'DlCl'eiCC te dependeue dos inlr:resses da FEBRABAN. E I"-'OCiso que
uma ação enétgica do 'Scohcc l'!osidenre da República e desta comecemos a pensar na subordiuação da polftica fm.anceiia ao SeCasa.
nado da República e que, ao invés do mandato frurdo no tempo,
O Sr. Roberto Requião - Senador Osmar Diu, pemilii:- que gar.mta autcnomia e independêocia. passemos a oonsideiar a
me V.Ex•umaparte?
hipót= do mandato imper.Wvo, estabelecido pelo Senado, paza
O SR. OSMAR DIAS- Concluo o meu nciocínio e. com qtie ó Banco Ceoiilll ...rize uma detem!inada politica fmanceira,
prazer, concedo o aparte a V. Ex•.
estabelecida pelo Senado da República- Dessa forma. qualquer um
No meu entendimento- e vou anali~ a bipétese, vou ana~ - desses meninos economistas. esses DlCilinos do ''bloco do nhenhelisar a possib~ -. cabe aqui uma CPI paia verifJCallDOS se nhém", que desfdam na economia brasileira. fantasiados de Adam
esta carta foi escrita com infODD3.ções obtidas por antecipação de Smith. podeRo sermmovidos no momento em que o seu mandato
que haveria,. por parte do Govemo, medidas OCODÔmicas a desva- impeiatiVo não for coofumado pela execução clam da p:>lítica esIori22ro rui em relação ao d6lar. Se isso forçomprovado, merece. tabelecida pelo Senado da República. Muoo obrigadosim. uma ação enérgica do Presidente da: Repíblica.
O SR- OSMAR DIAS- Agrndcço • V. Ex' o aparte. Quero ·
Não podemos mais nos submetermos 1 ganância dos ban- . dizer, com absoluta franqueza. que devo ressalvar a pessoa do Prequeiros, que h<'je já participam. comparativamente. com SO ban- sidente da República. que tem. em todos os inst.aD.Ces. inclusive
oos, rk !(\,. > Produto Interno Bruto. enqrJ:~nro 5 :mi!bõe-s de hoje.. duia!lle a minha aun;~nci.a, c..o!CÇ!trln ! :S1J! ~.!paçio em
Com certeza, Sr. Presidente. os ~ nnais deste País
não tivcmm ~ às infOJ:IDa.ÇÕeS ~ o MiDistto de ~ le!e_
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:>lver os poblemas que ctrfreiu a agric::ultun.. bas:üeim e. cm ceio oc:nbum em afirmar a V. Ex.. e a esta Casa que as instituições
financcius privadas deste Pais têm uq> poder muilo gomde. baja
ecial, a situaçio do a;6d;!o nmd.
Apenas afliDlo, com convic:çio. que o Presideme; tem sido visla. Seoado!: Osmar Dias, a illfonnaçio COIItida na "'vista V~
.i :na da desirú"""•çio. A falta de mt'osmaçio a que esú sul:me- desta semana. que traz: ao coobecimento de todos n6s que diversos
~o o Presidente da Repóblic:a ~ que nos leva a c:ouviver com esdim<ns do Bmoo Cemai fonm convocados per boncoo privados
pua fa=em porte de suas
Quero. ao "CDC<mlr o meu
' problemas.
Por isso. estou mcaminhmdo ao Ministro da Agricukura apodo. pcxquo o tempo de V. Ex• jl. esti esgolado. dizer que 6 pre·• :-equerimentos. que foram lidos na sessio de hoje,. a fim de que ciso WDillegislaçlo pam protlrlr a convocaçi.o de ex-p~Uideutes e
·.:~.m n::spoodidas três questões búicas:
CX•dim<ns do Banco CaiUal para c:oostiluircm <finotoáas de blllPrimeilamentc, porque, DO momento em que o Pafs colhe a COS privados. porque esSe'coOluio enttc ex~IOIU e instimiçaes
.ior
de milho- 36 milhões • 600 mil - · pua um financciDs 6 lllamenle pejldicial ao aoaso Pais e f..e a 61ica detr:nninadt pela nossa Coostituiçlo. Mlito obrigado.
·1SUDlO de 3S. um estoque de 4.600,. e um n;m•nevertfl'! de mais
. O SR. OSMAR DIAS- Agndeço o aparte de V. &•.
6 milhões de tooeladas -.as frootei:ras estio abcttu pua a im·
· ttação de um '(lltdlto CJIC sotn e Clljo IRÇO j6 rqxesenta cen::a
Vou eucerm, Sr. l'tosidcD!t, Ses. Seoacfo.es, pua """'l'ÓfO
50% do prt>ÇO mlnimo esrabolocido pelo próprio Gov=<>. ou Regimomo, emb<n prer.ode= me aJo!>&.ar mais a rospelro desse
tema que coasidem de extt<ma pvidade.
•. 50% do custo de produçio da culb!ra?
Peqpmto também ao Sr. Mii>Wm. em coam roguerimento,
A Cl1ta 6 do llaD:o BameriDdus- e está comi!!P i disposi.Jie vai proc:ecle< a uma investigaçio oa oàaem desse milho po· çio dos Srs. Sellado= -, eucleleçada a J'IOCEIDI<S, induzindo 1
~1aio e argentino. porque o custo de procklçlo do miD:Jo nesses
1r0Ca do fdllllciamêuto eln real per d61ar. Dala da carta, !S de fci,;esji. esti acitua doproço que esse produto..., ooin8JI'.'Urem
pcnmto. dias mtes da desvalori7açio do real
per coo·sso País. S6 bf. uma cx:plicaçlo pua isso: subádio Da origem; e scqüEocia, da valorização do d6lar. um aeg6cio de ex1rema
."<mlo do GAIT, "'e "'gula o com&cio iucmaciooal. 6 claro vantagem para o Butco e de exema. desvantagem pua o produtor
estabeleeer o direito de todo pois ÜJipDlUd<il' de .....,... • inves- tunl.
Muito obripdo. Sr. PtosidcDtt c SIS. Seoaclo.es.
~.ção na origem e. se verificado o subsidio, estabekcer ~
proteçio do mercado Duma.
.
Dunnrse o disciii'SO do Sr. O.rmaT Dias, o Sr. Jef

.m.conas.

sam

vemro:

O SR.ANTONIOCARLOSV~ARES -V. Ex• me

.«ode um aparte?

O SR. OSMAR DIAS- Vou CXlllcluir es1a porte e, em se.;da. COD<:ederci o aparte a V. Ex".
Nesse terceiro requerlme:ato. eu peço ao Govemo que subcaaestaCasaopbnodasafra95,potqUCjicmmosem~
95 c não emc nellhum plano. Os produ!OlOS pmcisam saber
·is as ICgi2S que vãopcrvaleccrpma~da ,.m.
!lida e III"" a plantaçio da próxima safm,
Enfon. gostaria de obter illf01Dl&Ç11es !Obre o plano do Go.;o pua a agóculllln, - e não o COIIboço c me inl«cssa co:<é-lo. Qqero sobldudo que o MiDistro !<&pOlida per que se
oortou ·tan!O algodão de 90 pua e6, principobnente quando
f.x•""' Minlsbp da li1ddsttia e Comélcio o 10 negou a proc:ec1e<
ma investigação na origem do a1godio sohridi•OO li foD. ED~to isso, em !!OSSO Pais. vfamos despcaalr a puciuçio. riuoos
osesttutlmlçio do um octo< flmdamemal pua a gaaçio de divie de emprego tanton6EstadodoPuuáqumtoDOOEotados do
•:-desre, que dependem também dessa cul!ma.
Talvez seja po< isso, meu caro Sawlo< ADI&>io Cados·Va'l:S, que amaDbi., do Mato &osso do $111 pll'& baixo, todos os
ados cstaiio mobilizados.. Rõcebi um convite e Dio sei bem o
~ <iuer dizer. mas acho que todos vlo en.tcDder do que se trlll..
'l"• o convite diz que sem qucinlado em pnça plbüca. DD Pa1. um boneco denomillado "Judas do C!ap6u". A associaçio,
doixopmosSrs.Scuadores:
Couoedo, com satisfação. o aparte ao Sena&r Aullaio Car·
Valad=s.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson P=s)-Seoado<Valada. a Mesa pede que V. &.• seja breve~ poalue resta um minutO to
dor.
O Sr. Antônio Carlos Valodara- Seoad<x Osmar Dias.
.,,irmando uma canoltristica da Bancada do Puuá. de...- semcomposta per
ativoo, atu.intts o anjoroo, V.
... vem mlllltCr essa tmdiçio na Casa. ao fazer. do alto desta. tribu·
: · um pommeia!N1Jto incisivo em que insere uma demíocia gra:::.ima envolvc:odo o Bameriudus. iostjtnjçlo fãumceira
1 '!enccntc a um dos Ministros do a1Ual Govemo. Nio tenbo re-

perl•....,,...,.

e.

fonon Peres. deixa a t:tldeira da pnsidincia. que' .ocu·
pmJa pelo Sr. Jod Samey, Prui<knte.
A SRA. JÚNIA MARJSE- Sr. PtosidcD!t. pOço a palavra
ccmo IJcJu.
OSR. PRESIDEN_FE (J~ ~)-_Cem a palavra.
• c:omo Lider, a Seuadom J>lnia Ma!ise per~ """""'"·
. ASRA.JÚNIA MARISE-~r-l'!esideate,Srs.~,
passo a ler~ de <XHle&p dêncja que recebi de MiDas Geais

c que ICZa o ""\\"m!"'

.

.

. .

A CCI!Sci"~"'" clrtnocrltica. o esplrito ~ dos bl_losilei·
ros de~ estio ~~ Trés atos ltmlristaS pn~
em_soqiiE!Jcia lia capital mmen:aji não podem scnttibul_&:'" ii mSIDidadc ~um sropo. Esses ......ados são a expressio ~ de
uma cc~spnç"', ccrtaJJJmUe. segundo fontes.~ descstabiliZI:r o
~ de ~~ A ~ que exp~ !"' sede do 110110
~colo dos~· ua última scxta-fen, divulglda per toda
·~~c ~duas OUUU. culoeadosno ~ BelasArtts Nai1r6 em casa do Comuclmccmado da PM. a1íJ18em toda a
sociodade 111ineõm- c cdoeam em xeque a mklridade do pl6prio
Govemadol'de Estado. Dele ~ SJ a ••", DeSte !DOIDe:DtO. uma IÇio
fiJme ua determinação das investipç6e:s que ideutifiquem os respoasiveis por ~ atentados a ~tituições c à adem p6blica.
Cel1ameDte. AJustlça cabe<li a pmjçio.
N6o que softemoo na camc oo """" de chumbo da ctila<Ua
COlamOS hoje extx=ameDtc preocupodos diaDic de todos .....
atas de tenoáSmo que estio seudo p1111icados em Belo ~
a capital do nosso Estado.
Às mi«Ulodesde ~de MiDas, !ICS!tDJOmelllo. fcx:umlamoi oossa so1iduiedade e. sobreiDdo., nossa cDticL Se. imodiatamcntc, após o primeilo atelllado tiv..:sc bavido uma a<;io.
cuórgica pua idenlif- 00 culpados, não terum. _ , . , ,
!lC:<llrido 00 detJWs Blellladoo.
A impunidade 6 a tem f6rtil oude li:utifica • deliuqü&>cia.
Por- isso eslamOS. aqui. solicitaDdo. ÍDdllsiYe. que se amste nos
ADais desta Casa o ecülorial de hoje do~ O Estado de Minas.
cem o segujnte titulo: "Punição urgente". É o que todos os mineiros e. c:ettamentt., todos os brasileiros :reiviDdicam DCSle !IIODJCQto:
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Uma açio pc< porte do Goveawlo< do Estado, das au!Oridades
competeores porque. a <XllltimJidade desses .....tadot; vio refk<ir
cm IOda a sociedade brasileira. E buscaremos. sem d6vida alguma,
a!hmcsmooapoioe a porticipoçio do próprio Mmi>lmoda.Justiça.
Em oquelililaa di=, Sr. Presideale.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR" JU-

NIA MAR/SE EM SEU DISCURSO
PUNIÇÃO URGENIE

Março de 1995

m Emilia FeDilllldeo e dos SeDado= Artllr da T4vola e Lúúio
Coelho, rcspe<tivameiUe soJiciWJdo. DOS f<mlco do alt. 13, § 1°,
do Regimento_ Intcmo. sejam «X"tÃderadn anoo licença auta:im~
da suas...eaciudos tzabolhos da CasaDOS peáodoo,., · '"'""' •

o._.;.n.ua;-...mde,..vaadospc<falr&dequorum.
Em vo<açio o Requerimento n• 300, de 1995, da St" Seoa-

. doa Emilia Femandes.
Os S:n. SeDado= 91• 0

tados. (Pousa)

çrovam queirlm 1"""''_.,.,. sen-

O lleDtado r.mxista do áltimo fnn de sanana """""-o SinAprovado.
diaiD dos Ja:nalistas caiu como um& bomb& na Sec:relaria de Esta· Em v<>laçio o ReqnerimeDto n• 301, de 1995, do Sr. Senado de
Pliblica. Nio porec:e haver dlívidu de' que s1o dor Artllrda T4vola.
aios vaJizadm por po]ici&is civis, mte:ressa1:1os cm desestabiliDr a
Os Sn. SeDadcxes ICp' o çmvam qoeirlm pam•necer seJr
admiDülnçio do socreoúio Sm!DS Momot. oJXimeilo a admitir a tadoo-(Pousa)
liJ!IÇio. Talvez esteja ala -lic:açio pua a ~das reAprovado.
cc:oJes explosões ocoaidas no CiDe Belas Artes-~ c na resiEm votaçio o Requerimento n° 302, de 1995, do Sr. Seoad&>cia do C<lttliiO!PM reformado, Fclisberto l!gg de Resclode.
dor Lúdio Coelho.
Umm& allis, qumdo elas ocata- o Estodo de Mm.,
Os S:n. Senodores 910 o çrovam 91eiram ~ sen·
em edil<xial, refletiu o demjo da sociedade miDei!:a e exigia a apu- tadoo. (Pousa)
raçio 1ipola e imodiala doa ÜIOo e a puniçio doa envolvidoa de
Aprovado.
aaxdo c:om alei. Nada foi feiro, a impmjdt+ mostzw. a sua verFX:Im ,...,......,k'es as liceDças roljcit•dn.
dade.üa faoe, de io=ltivadora da~ de ~ .,;...;.,,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em sessio mt<rio<
Neva omissio
~veL
foi lido o Requerimeoto n• 303. de 1995, do Sr. Senador J~
Nio é pa;sivel expc< a soeiedade a riscos .............. _ Campos e ailtm Sm. Smwlonos, aolici!mdo, """ tennos do att.
pc< fO<Ç& de embotei c:otpOl'llivoo. A gueaa de Sl"pos po1ltiroa da . 160 do RegUDealo li1tomo, 910 o tempo deotiDado ..,. 0D<1m=s do
Sec:maria de~ Plibtic:a, pc< si só, CXlCIS!itue uma afroola a l!lll""'im'" da - d o pt6ximo dia 30, teja pua homemgear os
um& instibliçio com tll1la tradiçio. A policia mineira se orgulha
30 mos da existlinri• do Bmco Cealnl do Bmsil.
de ter uma das melholos do,Pafse Dio pode ter Cst& ~ coO~ doWlu de ter volado,lllqUCia opor11midakx:ada em risco pxcoata de uma miDcria. q.te usa o distintivo c o de. per falia de quorum.
<XllpOI&tMsmo doa colegas pua agir ao liiiOpÍO da lei. Já foi diloEm v<>laçio o ••qtu:rimeato.
011DliCO é demais tepo<ir- que o pior bcndido lalvez seja aquele liOs S:n. Senodores 91< o aprovam queiram 1"""''"..,... sengado aos 01p1lismo5 policiais. É um 111m0rquepocisaserc:omba- • tadoo-(Pousa)
·
tido o qtJID.to antes. pua aio se transformar em ama metútue.
, Aprovado.
Todos 01 meios dispollivcisdevem aeruados pua romper
Se!tCUJDiZÍd&adeb'bençiodol'lelWio.
o espl1i1o de ccxpe da Policia Civil, pois os boas polieiafs 91< esO SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- A PmsidSnci• rcoocoodemoaeolegaspc<<XIIIadepaxoshojeinaceiláveisestio...,. bcu as_jncljraçi!es das lideeaDças pua composiçio da Comissio
do OCI1lÍVC1I1CS com o cóme, pua Dio falar em cnmpljcidyle É Parlamenlar ~ lilqu&ilo criada al!avéa do Requerimento n• 185,
iDtDlerável que a maioria dos membros da DfMjtniçio, que tDbaJha de 1995,. destiãada a apnv as denúncin vciaJladas na implm.sa
- - é telf "adoa das e da hieruquia, pe11DÍia naoioaal """"' a llividade de niinruçio DO BasiJ. Fica assim
910 UDS poucxlODIIIIS profissiooais possam11JD11bar,lalvez de for. c;onstilu... •
ma immediiveL a imagem da PoUcia. ......,.,rmfda como aaugue de TiCularesSupleatcs.
PMDB
I. Ca!lioho Jcqo
.ocompollbe!m&govemador Eduardo A=odo exigia p10IIIa aplflçio dos !. RamczTebel
2.Mmro Mi!:anda
ÜIOo e está mmprindn, com ..,. Oldem, o seu~ de perta-voz 2. c..!os B=mt
de lodos os mincims. O govemo Dio pode c<DiDuar ref&n de nm 3. Genoo Camala
m,
S1"P9 temxi.slL Maus ppiiciaiS exislem, como existem mau• póUonaaPiDheiro
fissioaais em quakper ma de llllaçio humanL Mas eleo elllo ,.,_ I. RomemJucá
2 Jos6 Ag!ipino]
jeitoa a ~egm rlgorosis de c:oo>W1a o devem ..,. punidos com 2. Jos6 Bianco
rigo<. Sem detrimc!!lo, 6 claro, das imp~ penais dos afDS 3. Joio Rocha
91• . , _ . , _
A sociedade mmeu. nio vai mais toic:zar que alo$ temxis- !.(vaso)
,.. CODIÍmlem ÍllpU11CS- Já é possodo o ~egime de exooçio e & de- !.(vago)
PPR
lllOCZOCia 1lio canpoda ag=s<5es desta Dllureza. &sinam a
bist6ria e as estatísticas que. em Belo Hc:Jri.1.oate,. umca um crime l.I..ecmarQu.intanilba
PPR
desta DaiDI'eZ:a foi elucidado. pelo !Jll!llOI. nio pu~Jjçtnrnte e Dalito menoo os aimina;os pogutUD per""'" atos.
!. Luiz Alberto de O!ivei!:a
PP
Desta ~ a bom1:e fez com que explodissem os brios de
Minas. Uma açio imediala e efJCaZ eltla ex,i~ da populaçio !.Joio França
um m& al!Ú. Agora. já pwou da h~. mos ainda há 1empo de
uma pmiçio exemplar dos temxistas. E o que os miDeiros cspe- ,_ Jos61!clw;do Dut1a
PPR+I'P+Pili+I'T+I'DT+PSB+PL+PPS
nm.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) -Em ...,ia antmo.. I. Sebostiio Rocha
foam lidos os Requeriloen!DS n"s 300 a 302, de 1995, da Senado- 2.(vago)
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O SR.. PRESIDENTE (]osó Samey)- Peço- Sn. Senadores que se encon1mm noo seus gabiDetes que ~ ao
pleuário uma vez que h1 Dimoro leglll pom vOIIIÇio.
Esgotado o tempo deotinado ao Eopedicnte.
Presemes na Casa 74Sts. 5eDadoft:s.
Passa-se A

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N"95,DE1994
0
Votaçio. em. tumo ÚDieO, do Plojeco de Lei da amara D.
95, de 1994 (n• 2.904/92, na Casa elo Oligem~ de inic:ill!iva do !'>osiden"' da Repóblica. que displle sobm a omolizoçio dos vakDII
das comissõe5 devidlls a _ , _ - . comercilll, em cuo.de mcn
no pagar--;:, .... tendo
Panx:er sob no280. da Qynjplo
-de AssaniDs Sodab, favxtvel ao PmjetD, 11011 ramos de

c:oollito can o Plano Real, h1 de se levar cm ~deftçio a exi>t!ocia da medida provisáiL Mas, DO COSO, a pr6pâa medida proviséria exclui ~ a hipcltese for tmllda em legislaçlo especial
Pelo que pude v..;&ar, a-~ tmllda pDl" lesisJaçlo especial
O SR..ELCIO ALVARES- Sr. Prcsideote, peço a polavm

cano LiderO SR. PRESIDENTE (100<1 Samoy)-Comopola""' oSellldo< Ek:io Alva=, como Uderdo Govemo.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Uder. Sem,._
viJio do orador.)-Sr. Presic1eo..,,Srs. Senadcns, ~.
can muita ollmÇio. a coloc:açio feita pelo Senodcr JOO<I Fopça.
Tomh&unrnin..,aexteusiodaiD!erveoçiodoSelladorJader
But.lbo DO que tange. CWipicmslo de que aatu•Ezaçio dos vakDII da COl2ÔIIIiO ..,;a regulado por lei eopecW e n1o...,.,.,. na
S"MA'id"'" da medida plOIIiléàa que uata do plano real
A posiçlo do Govemo 6 favolivelao pn>jetc, pol"que CJten-_ _ .___._ ... _
· de lei
demos que 1e tD1a l1:IUIIICilU:I ~um cuo que pzeasa
espe6
c:ial. A posiçlo DO - d o
favolivel, com 0
nWor""'PCÍ"' e coma v&Da do Sellldo< Joo6 Fogaça.
0 SR. PRESIDENTE (100<1 Samoy)-OUderdo PMDB e
o Líder do Govemo na Casa eocmrinh•m favoravelmc:ue a votaçio da mmirla, n1o a CODJidemwlo pre;.dlcoda DOS lmDOS da
f '"""' ;"" feita pelo Sellldo< JOO<I Fogaça.
O SR.. BERNARDO CABRAL - Sr. Prcsideote, peço a
po!avn.
.
O SR. PRESIDENTE (]osó Samoy)- Ox>codo a polavra
aoSellldo<BemardoColn!.
·
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como llder.) Sr.
PreádeDie, S... Sellldo<ell, o PP quer fazer apeeas um esclam:illlCillo que n1o fi<:ou clevidllmenlc ...gistmdo: a >olaçio senl fav<>dvel DOI tmmos do ..U.Iitulivo.
.'Peço a V. Ex' que faça ...., acla=imenlo ao Plenário
quando- a - em >otaçio. ·
• o SR. PRESIDENTE (]osó Samoy)- Quando v. Ex' solicilm a polaVDI. eu - • • justamen"' escla1ocendo que iáamcs
submeter o suhotilutivo da c:omissio, ao Plenírio, de II<Xlldo como
~to Aprovado o substitutivo, oJ:l'OÍ<IO f'IC&á JR.iudi<:ado.
~ voa.;çio o substitutivo.
Os Srs. Senadcres qJe o çiovam queiram I'
''10 er seo.tadoo.(Pausa)
Aprovado. _
.
o projeto .... p-ejldicado, • vai l CoiiJúsio Dirctomafimde...wp-óveucidopomolmDOsuplenYDtar.
É o~'- o IIUbslitutivo - - ' - - :

....,mjnh,,_..,

substitutivo que ofaece.
- A disc:ussio foi mceaada DI sessio IDierior'. O Seudcr'
JOO<IFogaçalevmcuumaohoa:oaçioaoPienárlol<llxeuupeDção da~
.
Solici!o a S. Ex' que eocanililhe a votaçio pom escla=imetto do Pleuirio.
. - ..
O SR.
FOGAÇA (PMDB-RS. Pua pofcrir eaelamcimento. Sem ,.;.iodoondo<.)-Sr.Prcsideote,S...Senadorell.
a questio que lc:varaei Olllem foi "'lllliva ao fato de que a medida
provis6ria que tmta do Plano Real j.i .......;;m, a quelllo DO que
cüz ""!"'ito aos c:albalos. E como a ComiaiD relativa ao _...
sentallf.e comerciai IS de UlllUCZ& cmtratnaJ eu me fti'POdCi à medida provis6ria como'Um instrímlento que j.i pmr! e, pol"fanto, i' .
abrange essa questio.
.
No ODianto, defende o u~ do meu Partido, Jader Bada!ho, que isso faria parte da excoçio dali leõs ..pec;a;.. E, de fato, a
medida provisória dottaltamh&n c:ootcmpia a hip6fooe de 1eõs eopociais.
POIWJto. se for esse o emmdjmento c!o Plcnirlo. Dio teDho
nenhuma ob;,çio qliUllO. essa maama ser votada. :iDclusive favomvÕ!mente. A minha objoçioDio foi de m&ilDna..,- foi meramente fODll&.l quanto ao fato j.i pnwislo na modida
provis6ria do real.
.
0 SR. PRESIDENTE (1oo6 Samoy)- Ox>codoa polavra
ao Llder do PMDB, Sellldo< Jader Bad>olho, pom
a
votação.
-o----t-""·0 SR.. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pua......,;.
EMENDAN" I~
nhar a votação. Sem revisio do.oaclo<.)- Sr. PtesicloUe, S!lL Se(Substillltivo)
nado=, as proocupoções do .DOire Senlldor J0$6 Fogoça. em ·
Dá...,.. redooçio oo ut.32 da Ld n•4.!186, de
"'laçio a essa matirla, remetan-nos l medida provisáiL E eu ha9 de derJr:mhro de 1965, que 'Rqula os atiridades
via cooversado há pouco com o Seudor a mspeito da IIUit&ia.
elos repraentautes COJDel'áais aotôoolnos•.
porque. de faro. nessas questões. há de se levar em c:mla a cx:istfn..
cia da medida provisória.
O Coagtesso Nacioaalde=ta:
Contudo, eu gostariadechamara~daCasacoauda~ J•o ut.3~daLcin•~.886,de9de~de 196S,
ção ao ut. 27. no seu § 1•. c. Ele diz que Dio se aplica a~ da passa • VIgOm' ~do segUinle puágrúo Wrlco:
caiCÇão.
''P&Dpfo áni<:o. Os vlllaos da& Comissões a que
AlíDea c: ''_as lrip6teses tD.tadas em lei especial''.
. fizer ju: o rqxexu.mte comercial sedo atnaljzados moAo longo do lempo, essa mathia foi tratada em.legisbw;Jo
ne«vi!ID!C!Ne, em caso de moa.. pelos fDdioes. e a:it&ios
especiaL Ponanto. eslaria exclulda da alnng&lcia da medida proadotadoo pom a ~dos vllla:os dos cmfiloll de novisória que tmta do real.
tomD trabaJhista."
Foi essa a pooderaçio que levei ao Seuad« .lol6 FogaçaArt. Z' Bota Lei """" em vig<r na data de sua pub!ic:açio.
de certa fcnnao Senadora acolheu -e que levo i cmsidençioda
Art. 3" Revoganwe as ddposições em OOIIIZÚiO.
Casa. visto que realmc:nle deve haver uma proocapiÇio a Iapeilo,
O SR. PRESIDENTE (10116 sàney) -Item l:
porque toda vez que le estabelece Ílldicc de c:oaeçio c que hi um

JOSt
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PROJETODELEIDACÂMARAN"99,DE1994
Votação. em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmata n• 99. de 1994 (n• 1.770191, na Casa de origem), que di nova redaçio ao parágrafo ánic:o do art.
513 da Consolidação das Leis do Tl•bolho, aprovada
pelo Decreto-Lei •• 5.452, do 1° do maio de 1943,fon:uando-o em alínea "f', tendo
Parecer fav~veL :sob nr.316, de 1994. da CoJDis...
são
- de AssuntGs Soclo1s.
A discussão da matéria foi encerrada na sessio cxdiiWia do
ontem.·

Som a mesa. ""!Uerimento que sem lido pelo Sr. 1• Seactário cm exetclcio. Senador Jefferson Pm:s.
'
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 336, Dli.l!l95
Nos tennos do att. 315 do Regimmto iDtemo, requeiro o
adiameDIOda v~ do Projeto de Lei da Câm.ua n•99, de 1994.
a fim de ser feita na sessão de 12 de abril de 199S.
Sala das Sessões, 14 do março de 1995.- Senador B<l'Dordo Cabral
O SR. PRESIDENTE (1<>06 Samey)- Aprovado o""!"..;..
meoto. a matéria Volluá 1 Ordem do Dia na da:ta estabelecida pelo

Plenário.
'
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-.Item 3:
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 101, DE 1994
Votaçio, em bJmo único, do Projeto de Lei da
Cãmantn• fOI, de 1994(n•408!91,naCasadeoligem),
que aaescenl& par.lgRfoúnico ao l1t. 846 da Consolida·
çio das Leis do Trabalho- CLT, """permitir, na ausência do acordo. o jnlgamento imodiato das
reclamaçiles de naiUreza UllÍcamcntc salalial, tendo
Pa<ocer sob n• 265, do 1994, da Comissio
- de Assuntos Sociais, favÕdvel ao Projeto com
emencit-n° 1-CAS que IJ:RSCDla.
Sobre a mesa requerimento q.~e sed lido pelo Sr. 1° ~
tlrio em éietclclo.. Senador JefferSon P.,..,
·
É.lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 337, DE l!I!JS
Nos tennos do att. 315 do Regimento iDtemo, ""!Ueiro o
adiamelllo da v~ do Projeto de Lei da Câm.ua Jt' 101, do
1994; a fm:r. de ser feita na sessão de 12 de abril do c::om:o.tc .mo.
Saladas Sessões, 14domarçodo 1995.-Séqpo Madwlo.
O SR. PRESIDENTE (1<>06 Samey)- Aprovado o ""!"eri·
mem:o. o projeto tcrdmará à Ordem do Dia. na data estabelecida
pelo Plenário.
.-~SR. PRESIDENTE (1oo6Samey)-Itaa4:
PROJETO DE DECRETO I:EGJSLATIVO N" 45, DE 1994
Votação, em tumo 1lnico, do Projeto de Decreto Legislalivo
n• 45, do 1994 (n•
na Câm.ua dos Depulados). que aprova
o texto do Acoroo Ortogdfico 'da LiDgua Ponuguesa. assinado em
Lisboa,eml6dodezembrode 1990,tendo ·
P""""" fav<rivel, proferido em Plenú:io, em substiluiçio l
Comissão do Relações Eatcrimes e Defesa Naciooal, ReJato,: Senador JosaP,at MariDho.

=92.
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A disensdo da matáia foi
.del994.

~

em 24 do novembro

Sob:e a mesa. ~to que sed lido pelo Sr. 1o Scae-

tlrioemexen:lcio,Senador1eff=oo.Pa=
É lido. &J:<OVado o seguinte
REQVERl!IIENTO N" 338, DE 1!195
Senhcr l'losidelllc,

Nos tcm1os do art. 315, c:ombinado com a alfnea c do art.
279 do Regimento IDtemo, teqUeiro adiameDio da votação do Projeto de Decreto Legislativo n"- 45, de 1994, a fim de ser feila na
sessio do 13 do lbâl do 1995.
Saladas Sessões. 14 do março.;., 1995.- Jooé
0 SR. PRESIDENTE (1<>06 Samey)- Aprovado o ""!Ueri·
medo, o Projeto reto1Da1i l 01dem do Dia na data estabelecida
pelo Plenúio.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarncy)- Item 5:
PROJETO DE DECRETO !BIISLATIVO N" 51, DE 1994
Voi&Çio. em.tllmO IÍDÍCO, do Projeto do Decreto Legislalivo
n• SI. de 1!1?4 (n•!9SI92. na C1mara dos Deputados). que aprova
os textos do Ato Comti!utivo do Imtiluro lntcmaciomJ da Língua
Portuguesa. celebn.do em Sio Luís. Estado do Ma!anhio. em 1°
de novembro do 1989, e do Acmlo Ielativo ao Instiloto Jnlema.
cioaal da LiDgua Pottugueso. c:oocluido em Lisboa, em 16 de dozembrode 1990,tcndo
_ p....,... favodve~ pnferido em Plenú:io, Relalor: Senador
Joaphll Marinho, em substituiçio 1 Comissão do Rdoções Erioroselld'aaNodoaol.
A disensdo do projeto f<; ~em 24de novembro de
1994.

F-

Emvoi&Çio.

Os Srs. SeDadct'es CJIC O aprovam queiram permanr<""" ~
tadds. (Paua)
Aprovado.
.
o projeto- .....minhtdo l Comissão DimDta pua • ,....

daçio l!naL

.

. É o seguillle o projeto apmvado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" SI, DF. lll94
(N" USI?l,na CiJnara das ilcpatados)
Apm.. os - d o Ato Coostitativo do Jns6.

litlonladoaal da Ungaa Portagnesa, oelebrado
CD Sio Lair, Estado do Mrlmhio, em 1° de DOVCJD•
1m> de lll89, e do Acordo relalm> ooiDsti- lnler·
IUidoaol da Ungaa Partugnesa, concluido em
-

Usboo,em16 declcoomhro de 19!10.

o Coog1=o Noci<mldecrela:

Art. 1• Ficam aprovados oo tea1o1 do Ato Constillltivo do
Instiloto ln-.cicaal da LfnBua Pottuguesa, celelndo em São
Luís. Esl&do do MaDnhio, em 1• de novembro do 1989, e do
Accxdo relativo ao IDstitalo Intem•riooal da Un,gua Portuguesa•
cmclnldo em Lisboa, em 16 de deoemlxo do 1990.
Pmpfo lÍDÍCO. F'x:am mjejlos l apmvaçio do Congresso
Nacialal quaisqner atos que poaam multar em revido do referido Acordo e do Ato Ccastitutivo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, noo tcm1os do inciso I do art. 49 da Constituiçio Fedcnl, acam«m eocaJBOS ou compromissos gmvosos ao
potrimônio lllcioal1.
Art. 2" Este do=tolegislativo em-a em viga< na dai& de
sua publicoçio.
·
O SR. PRESIDENTE (1oot Samey) -llem 6:
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REQUERIMENTO N" 1114, DE 1995
VOCIÇio, em 1llmO úuico, do Requerimculo n•
1114, do 1995. do Saudar Ediscn Lobio, solicitando.
..,. to:moc regimelllais, a aiiÇio do uma c:omiJsio tempoária. CXlllSii!ulda de 110\10 IDOIDimo e 110\10 suplelltes,
pora 110 prazo d o - - diu IIJrClfimclar- e <Xll1clD515es em 10mo da cpodllllida""; e da Jocaronç>o do
uma """" refiDaria da PEIROBRAS 8.A., 110 Nomeotc

-

Sobre &mesa. mptetim =ato que. seri.lido pelo Sr. 1o Seaetúioem....cfcio.Sauwll- '<ffmcllp...,.,
·

o...

.. É lido
iDie
REQVERJMENTO N" -,DE 19!15
Nos teaDOa do art. 256 do ReJ!imento Jiumo, noqué;m a...,_
lilada. em caziU:r dofillitivo, do Rcqu<rimmto n•t84, do 1995.
SaladasSealles, IOdo março de 1995.- Edlooa Lobio.
O SR. PRESIDENTE (1016 Samey) - Em vOOOÇio o ..,
'I'..,.;,...,.., que podo a relindadofilliliva da propooiçio.
Os Srs. Scmaclcaa ~c o ap:uvam queiram. pem!'!M'C'"' seoladoo. (Pauaa)
O SR.JADER BARBALHO -Sr. Plesídonte. poço a polavra pca ...,...,jnbu,
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- .Co!Joodo a polavra,
paa ernminftar. 10 DObre Sem.dcr Jadez' ~
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Pua eucamiohor.oommõdodo cadcr.)- Sr. Presidalto, sn e Sn. Seeadores, evidadcm<Dio que cae ~ 6 do desist&cia, po<
pliCo do Sellldcx EdiSDil Loblo.
. Apmvd!o a opommidado pora solicitar a V. Ex" que coloque lamb&n em pllltaorcquerimoniDdo miaba oWlria. que objotiva a COilYocoçio do MDúsao das Miou c i!DczBia pora balar do
U5Uil1D proposto pelo Sellldcx Bdisca.Loblo. que deoej&va coostituiruma CoaDsdo Tcmp<riéa.Isto6, a viDda do~ pora tecor ~ ..oo.e oa upcc1D0 t&m:os é do .......,.
OCOIIIImica, a respci1o da i..P'J'hçi<> cloealinoçi<> d a - a
""'implmtad.a pela PETROBRAS.
- Poomo. aprovoilo a opommidado pora la= ...., apelo a
V. Ex.•.

o SR.~ (1oo6 Suuoy)- v. Ex"----

do.

O SR. PRESIDENTE (Joa6Samoy)- A Mesa oolocui em
votaçlo os dois requerimentos que solicita a ~ do Sr. Ministro das MiDas e Energia no pleDário da Casa.
O SR.EDISON LOBÀO -Sr. Presidente, poço a polavm

pua enamin'b•r~
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Samey)- Coocodo a polavm
ao IIOIRSaudor Edison Lobio.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB-MA. Pam ...,.,;mar.
Sem revisio do ondo&)- Sr. P=idenle, QU2Ddo al"='ltei o ...,_
qnerimento de CODStiiDiçio da Comissio Te!!!pO!iria tinha cm
meJft a DeCeS$Ídlde de se promover um amplo debate- cm temo
deaaa~ questio, que 6 de funduneD'•I impoltjDcia pora o B...U e,
cm porti<uiar, pora o Nordeste brosileiro, da aiaçio do uma refina-.

ria do peaóloo naquela Regiio.
Todavia. ouvi oqui aa poadenções dos Senadoles AD'oaio
Cados Mapl>ies, Joo6 AgripiDo, Jador llalbalho e outms ""'"''"·
abeiras que pmoonizavam essa providêocia que tomei. a fm:t de
que as Comissões PemiiDentes Dio comecem as suas atividades. já.
doapres!ipdas.
P<>< oulrO lado, bpia um requetimeD'o do ccavoçaçio do S.
Ex", o MiDistro das Miou e Enc<gia. pam se mmifesur sobre a
malb:ia aqui DO plcoárlo. E j' agon. h& uma convocaçio pua a
Comissio do Inlía-EsttuiWL Tenho uot!cia tamb&n de que o Plesideatc da PirrROBRÁS estJ. seodo coavocado a se manifestar
po< igual na Comissio de !Df!O-EslrublraDai a dccisio que tomei de n:brar o meu Ieqoerimezto 4e

taasliluiçio dessa =nissio, que 6 regimentaL O Regimento da
Cisa J=Y! a aiaçio de Comissões Temporúias toda vez que ao
tnW: de questões funclamellfais como essa da crla.çio de uma tefi-

uaria do pdi6Joo.
Retiro, pcllaDtD, o requerimento, p<ftm DWlleDbo a miDha
• posiçio DO semido de que se deve tomar uma decisão técnica em
IDo!!> doata maéria enio uma dccisio pclltiça.
Muito obripdo.
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Samey) - Em votaçi<> o ~
QUerimoDto do desist&>cia da propooiçlo. feito pelo Senado< Edi-

soaLobio.

~···· ~:::;;._- def'miliv.,...,re mpivado.
o SR. PRESIDENTE (1oa6 Samey) -Item 7:
PROJE'Ii:> DELE! DA CÂMARA. N"BS, DE 1994
Disamio, em tumo úaico. do Projeto de Lei da .
a-a .. 85, do 1994 (n" 3.895/93, .. Casa do origem), que ai<"" o art. 73 da Coosolidaçio das Leis do
Tmbolbo, DDtdaado o valo< do adic:iooal ootumo, teado
Pam:e< sob n• 263, do 1994, da Comissio

""""'"açio

-·o

.r

--

Os Srs.. Sezu.dmes que o apovam queim pemt'""C'ft" sentados. (Pauaa)

O SR.ADEMIRANDRADE-Sr. l'looideado,poçoa polavra pelootdem.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- Cou<edo a polavra,
pelaOldem,aolllliRS<Iaadcr.
. O SR. ADEMIR ANDkADE (PSB - PA. Pela otdem.
Semmõdodocadcr.)-Sr.I'I.Midemo, aprovoilo aopcromidado
pora awmni<ar ao plcaiúo que =-bi, Olllcm, iDfarmoçlo do que

foi IIJIIOYada, "" CoaDsdo do - - - - a
do
MiDistto das Miou • i!DczBia pora - d o meaDO ...,._ Peaac
que iJ1o scmi um compljcadcr pora todos D6o, po<que bi dois...,_
querimeniDs cm J>1eoki!> solicitaado a - do Sr. Mil>isW. E.
uma vez a.pi. S. Ex.• falaria diiDte de tc:do& 01 Sts.. Sezudoles a
mspeilO de ama qJellio cxb:e
eme impõnalc pua o Nonlcste, pora o N'oll<> e pora o BruiJ como um todo. A sua ccavoçaçio
i' foi lljliOYada . . Comiaio d o - - - MiuiolrO- do
1 Comiaiodo Inlía-&autun.
e, P""'erjrenwnlo, aopkmmo do Senado? ·
P-o, 6 imp<mnlc definir alljliOYaçio doo ""''JeJ'iu">tos (fie OCJUYocam o Sr. Milüstro; um. de minha miaria e outm, do
SellldcxJaderBad>olbo.
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- do Asmalos Sociais, fav<rivel, DO& tem>oo do
Substirutivo cpe IJRSCDtA.
Sobre mesa. IeqUerimenlo que será lido pelo Sr. 1.., SccmA-

rio em exercício. Senador Jeffet$011 Peres.
É lido o seguiDte

REQUERIMENTO N" 340, DE 1995
Nos"""""' do .... 279, allnea .. do Regimento Jntemo, ...
queiro o adiammiD da dis<:ussio do Projeto do Lei da Câmara n•
85, do 1994, a fim do ser feita na sessão de 12 do abril do axrente
aoo.
Sala das S=iles, 14 de março do 1995.- Bemardo CabraL
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O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presideme. poço a
polavm pam ODCaDiillbar.
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Samcy) - Coocedo a poJa.,.
pua "K"'mjnhar o :mquerimento de adjamenro ao Semdor Bernudoc.bnl.
.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM. Pua e%ICIIIlliDhar.
Sem .m.ão do orador.)- Sr. Presiclcuto. o mquerimeDID do adia·
1110111o se baseia no fato do o texto introduzir duas aJtenç&s suborantivas. A primeim, tefen:ntc ao perfodo de tr.ablllho; e a~
relativa ao pe=mual pago sobro adíc:iooal DOOm10.
Na primeira faixa o projeto inova. com Ielaçio ao. hcxúio,
da segumte IIWIOim: das 2111 até às 22h; na se!JlDd& faiu, das 22h
até às 24h. e aa teroeim, das 24h até às Sh do dia suboeqoleDte.
óm, Sr. ·Presidolle, um ~ dessa aatu=a, puoce-mo
que e5li a indkar o dever do se relletir sobro • repm:ussio Dili·
cmecooômica. que pode ter. Af, se eneoo1D. a ruJo e o motivo
pua o requerimco.to de adiamento.
·
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Samey) ~- Em votaçlo o ,._
qummento do adiamento. (Pousa)
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidcuto. poço a pa·
lavm tma ftiCITDinhv.
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Samey)-.Coocedoapola.,.
ao DObm Scmdor Jader Baro.Ibo, para encamjnbn a vot&Çio.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pua encaminhar. Sem reviSão do cndor.)- Sr. Plosideme,~ daa pooc:upa·
ções 1evmtadas pelo ilustte Udor do PP, Senador Bemardo
Calnl. j!OSiaria. nesla opor1lliiidado. acompaDhar o pedido do
amamento da matéria. pedindo que a Presid&c:ia da Casa levasse
em conta a observaçio feita pelo Senador Femaodo Bezeaa do
que matéria id&lticajá teria sido apreciada pela Casa.
do
Projeto n• 05191, apr<!ciado aa· sessio do 5 do janeiro deate ano.
l'o11aDo. projeto idiutico já teria sido ap<eciado e aprovodo pelo
Senado FederaL
En!Jio, em lliZio dessa obse<vaçio feita pelo Senador F<r!Wido Be=m, issO me motiva ainda mais a acompaDhar o pedido
de adjammto, aprescu.tado pelo Senador Bemado Cabal.
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Samey)-A Mesa enteudoqoe
o pedido do adiamento eslá baseado DO falo ãe que matma """""
~.a~a· se encam, pam sançio, na Presid&Jcia da Ropolblica.
Desde que o outro projeto seja sancic:aac:b, a mat&ia :6cart
pmjldicaàa no cncaminb•mento da votação. aqui em pJeuióo.
Em disalssio o adiamento da votoçio, na llxma requerida
pelo Udor Bemardo c.bnl.
Os SIS. Senadores que o aprovam queiram perm•neccr se:owlos. (Pousa)
Aprovodo•
. A matéria momart à o.dom do Dia na data ..."e'erida
pelo P!enúio da Casa. •
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Saroey)- Esgocada a maléria
da Ordem do Dia.
Som a mesa, panoc<r ofereceodo a redaçio fiDal do proposjçio já aprovada na o.dom do Dia do bojo que, """ tem>CO do pa·
nlgmfo ÚIIÍ<O do art. 320 do Regimento lnterDO, se nJo houver
objoçio do Plenário, sem lido peloS~ 1° Se=Wio em ex<Zácio,
Senador JeffetSOD. Peres.

A O:miJSio Dirctora _ _ . a redaçio fiDal do Projeto
de Deemo Leplativo n• 51, do 1994 (D" 195, de 1!192, na Càmara
doo Deputadoa),que aprova oo toxklo do Ato Comtitntivo do lnJti..
blto Tn,..,.ciooa.l da U:agua Pmugoeu. celebado em Sio ~
Estado do MaDDbio, em I" do DDYembm do 1989, e do Aamo
relativo ao lustiluto Tntmwcimal da l..fDp. Pcxtugõesa, cooclufdo
em Lisboa, em 16 dodomDbrodo 1990.
Sala do Reomil!es da Comisslo, 14 do IIII1ÇO do 1995. JosE Samcy, P=idetde- Alltôalo c.no.
RelalaLuiz AIJerto OH- ..:r;c.,- D1aa.
-

v.-...,

ANEXOAOPARECERN"Ii3, DE 1995

Redoçio flDal do Projeto de Dec:nso Leploti.., ri' 51, de 1!1!14 (a• 195, de :tm, u Ciauora doo
Depulados).

Faço sabor cpo o Cooplso Nacictlal aprovou, o eu, JOSÉ
SARNEY, P=idetde do Somodo Federal, DOI tem1oo do art. 48,
ilem 28, do Regimento lnterDO, piOIDIIgo o segWnte
DECRETO LBGISLAllVO N"

Deputados).

p--..- " '

Apnmo • tes1oo do Ato Ccaslltutl"" do 1Ji.ti..
-lnteradollllldal.iapaPorlapela,Cldebr.clo
emSio Lair, Eaàldo oo Muuhio,-1• de.....,..
bro de Bfl!l,e do Aoordo rdoiiYo., bsll-lnteradoul da Liapa

T-·"'

É lido o seguinte
PARECER N" 63, DE 1!1!15
(Da Comissio Dirctoraf Redaçiio f'tlllll do Projeto de Dec:nso LegWatlvo a" 51, de 1!1!14 (a• 195, de :tm, u Ciauora doo

, DE 1995

lJoboo,.a 16 de dezembro de 1990.

O

c-oo Na.:icml doereta:

I" Sio aprovodoa oolexklo do Ato Comtitntivo do Jna..
liluto -.:ioaal da LfDspa Patnguesa, a:lebado .... Sio Luls,
Estado do MaDDbio, cm 1" do IIDYembm do 1989, o do Aamo
lelativo ao ~to Infmwcjcmi da LfDguãPortugoesa. CODCbúdo
omLishoa,a16declczomblodel990.
Paniglúo útJico. Sio mjm>o i aprovaçio do Cooplso
Nacictlal quaisquer atol cpo poaaam resultar em revido do mfcri..
do Aaxdo e do Ato Comtitntivo, bom como ~ ajnsteo
o "lJ'&s
tm:.-que. 11(11, 1am01 dom. 49, I, da Coostibliçio fe..
cloral, acmo~em._ ou"""'*""""**_.,..,. ao~
Dio D.ICioDaL .
· A1t. 2" Bato Doaeto LePJativo 01111a em visor ua cU<a do
... pubticaçio.
. . O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samoy)- O pareoerlido vai i
pubticaçio.
roqnerinwrtoque sem lido pelo~ 1°túio em eaerclcio.Sa!adc<Jeffinao.P<D>L
É lido. aprovado
A1t.

--Sobre.-

o_.,..

REQVERlliiENTO N" 341, DE 1!1!15
Soal!c< Presidolle,
.. .
Nos tamoo do art. 321 do R...,_., lnterDO, requeim dia_ . do publicaçlo, pam diocnldo • vctoçio, da redaçlo fiDal do Projeto do Deemo Lop!alivo n• SI, do l!il94 (n•
195192. ... Càmara doo Deputadoa), 'P' aprova os lexteo do Ato
Coostitutivo do Instituto lnlnnl! i. nl da Ungua Portuguesa. cele-
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bndo em Sio Luis. Estado do Mannbão, a 1• de novembro de
1989, e do Aaxdo relativo ao Jnstituco Iurmtvioml da Ungua
p_,guesa.c:oacJuidoem Lisboo, al6 de &=mbrode 1990.
Sala das Sessões, 14 de março de 1995. - Semdoc EdiooR

Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Jo&! Samey)- Aprovado o lOCjll<rimemo, passa« à imedWa aJl<Ociaçio da redaçio fiDaL
Em di=sslo a redaçio fiDaL (Pausa)
Não Daveudo quem pCça a pa1avm. encerro a discaaio.
EmvOI&Çio.
Os Srs. ~s que a aprovim. ~iram pem"'fltO"!f sen!3da;. (Pausa} .

Aprovada.
O projeto vai à pranulgaçlo.

O SR. PRESIDENTE (Jo&! Samey) -··lfi OIOdotlis iDsaitos.

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Prosidoo..,, peço a polavm. para uma o:numicaçio, cl:a1o Uderdo Govemo.
O SR. PRESIDENTE (Jo&! Samey) - CcDcedo a poJavra
ao nobre Senador E1cio Alva=, como Llder do Govemo, po<
~

-

--
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Essa iof,..,.ç:io, evidentemente, colocada da maneira
ccmo csli, p-ovoc:a o envolvimemo de todos que estio aqui DO
pleúrio e é da obrigaçio do Govemo- que assume esse compromisso, agon. de maneira enfática - dizler exatame:D:te a !Upeito do
queestiCOitidoD&matáú.

O PresideDt<: Femmlo Henrique Caido6o aurorizou-me a
<ÜZe< que Dio hi qWque.- tipo de illfoaoaçlo envolvendo a pmi-

cipoçio d e - em 1<laçio 1 tramilação do projeto SIVAM.
Senado da Replblica. E se foi atribúda qualquer illfamaçio
po< via de Mlnislro de Estado, -~ nlo chegou ao cxmhecimemo do Seohorl'tesidcolc da Replblica.
110

Pc.tamo. DeSte momento, falmdo em nome do Gova:no, falmclo om DOme do Presidenle Femmdo Hem:ique Caldoso, quero
doclmr de forma mfttic:a. que aio- deixe DJlU!I<D1 a DCDbum tipo
de dtivida. que alo hi de mmcila alguma,. no seio do Gov~ ínfOIDIIÇio que <OU4Xomt<a a paiticipaçio de SeD&do< da Replblica
m h>mioçio do projeto SIVAM.
Ela esta a OODIIDÍc:açio. Sr. P=idcnte, que gostaria de faze<, na~ de LlderdoGovemo.

Muilo cb<igodo.

O SR. PRESIDENTE (Jo&! Samey) -Hi orado= iDsaitos.

0 SR. ELCIO ALVARES (PI!L-ES. Q>mo Llder. Sem~
O SR. GILBEIITO MIRANDA - Sr. Prosidente. peço a
visio do ondor.)- Sr. Plaideille, 110 dia de 011"""' tivemoo opo<· polavra pela liclmnça.
tJmidade de oum o J'l'OIID!ICÍ&m' do Sem&r Giibor1o MilaDda
O SR. PRESIDENTE (Jo&! Samey) - Ccmo Lfder do
~ a uma IDII&ia que fi>i inserida aa llltima odiçio da PMDB. _m!<llizldo pelo seu ~· e:oa<le<k> a palaVIa ao DOb1< S&Rcvista Vep, cujo tftolo é "No Piloto Antomitjm"• que mm:ceu uador Giibedo MirudL. por 20min.
de ,.,... pute toda a aloDçio. e com o~ assumido po- •
O SR. GILBEIITO MIRANDA (PMDB-AM. Como líder,
~ csle PleDArio de t!U<c uma palavm oficial do Govemo a reo- promm<:ia o~ discmso. Sem revisão do orador)- Sr. Ptesipotto doliSSUIIto.
<1en1e, 5I's e Sm. Senodoles, em primeiro lugar, pambeoizo o 5&Sr. Prosiden..,, SI's e SJ:S. Seoadores, verificomos que o Bri- nhcr PresideDt<: da Replblica pela fomla como SUa Excel&lcia
gadeiro Mauro Gandm, MiDistm da Aerooúltic:a. jrintamen"' com caneç& a 1r11ar matma como esta. Se o PresideDt<: da Replblica,
o Em"'ix"""' Rooaldo Smlenhetg, Secrelitio de AsamtDs &ua- se o I'Iisidoote do Coogt=o Naciooale se o Presidellle da Cimattgicos,ji "'!,ão IDIIlJli:Ddo oo Senado, as&Í!I><lom<>D& amam,..,. ra possamn- e eu ..mo = a de que possuam- aldolar esse
•endimentos j>m. pestar todos oa _....,..,. a tipo de modida, Dio deiuremos mitis que a imp-eDsa P"U"' o Con=Pt'ilo da mai&Ía. r..o vem em ibooo da iDteDçio IIWiifesta do oom montiru oo can falsidades. A=dilo que dlegou a
l'rcsideDc Femmdo Ht:mique Caido6o de deixar que toc;1os oa u- hcn de mudiD!!OS.
suntos que, de uma fomla ou de 01111:1, envolvam a poaiçio do GoMas pedi pom fala!; em 110m0 da Lidemlço, porque particivemo~ sejam mtci:rame.nte evJtrrcidof
pei do t!IICXIOtiO amem com V. Ex•? como Senador Elcio Alvams e
No cuo, os dois Ministros <lo EsÍado já eDtraDm em.,...,_ can o Presidelllc da Replblica DO Palácio do Pbmailo. E gostaôa
dimeuoo can o Prosidoo"' da Q>mis!lo de Rdaçlles Exlaio<eo, \' de, colabomDdo can o Semdoc E1c:io Alvares, Llder do Govemo,
SeDador Anla!io c.dos Mav'l!ies, pom ul!imar.,.... escltlroci- W= mais o que o P=idcn"' disse.
meDIO< que coosidemmoa da mhima impolUDcia, tendo em vista
O Ptesidcolc da Rep!bliea oos afirmou ontem - aaodilo
o prommciameulo do Sel!.oda:Uilbedo MilaDda. feito ua talde de que deva ..,. possac1o em bnnco pelo Sem.der Elcio Alvares, queontem..
teDdo s6 fazer o COIDIDicado com relaçio aos Srs. SeD:aclces Em aditamento u llliDhu polaVDS de 0111em, gostaria de fa- que o Proj<IO SIVAM é um projeto sério e occessário, que couiur a leitura po< iilleiro do rexto da matm& da Revill& Veja que DD&Iá tendo a..,. tmni1açi<> lego]. em !elmOS de tW!ise, po< pute
provoc:oo o prtllli1JICiamm do Semdoc Gilberto Mimlda. Diz a do Govemo, e que os Sts. MiDisttos ji .......,. autorizados e que
Revista, ipsis •erbís:
aqui eaUriam, 110 p!enirio, por& falar que o Projeto camiDba nor"Seguudo um ministto p<Óximo. .., Presidelllc _.._..,; e que Soa ExeelhJci• Dio tem iDfoaoaçio alguma de
Femando Ht:mique, chegou ao govemo a iDf~. algo que pudesse dealxwlar o Projeto.
ainda Dio c:omprovada, de pelo meoos um cuo de arAssim. só quereado cotrOboeor com o Seuador Elcio AlvalUpçiio. Um Semdoc..,.;. =ebido 7 uillhõeo de d6laros res, complemento a matma oom o que o Prosic1eue da Rep!blica
para ajular a aprovar. no CoagressO. a ,.,,mnç~o paa IlO$ disse na tarde de mtem.
o govemo <OIIIrairuma divida de 1,7 bi1hio de d6laros,
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Ptesinec=úia pora que o SIVAM pudesse sair do popeL"
deole, peço a palavm, pora uma uplic:açio pessoal
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O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- Tem a palavm, pom
uma apli<:açio pessoo1. na foana do Regimelto, o DObte s.m.dor

ADfooio Clrlos Magalbies
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- (PFL-BA.
Pua uma explicaçio pcosool Sem nMsio do cndor.)- Sr. l'>osi·
dente. • explicaçio t mxeute pcmpe t pelo bom """"' da Casa.
Gootoria de~ oo s..,.dc< Elcio Alvaros, mas oaocH!o que
tenhamos aqui talvez cem pessoas. e essa revista 6lida por mais de
um milbio de pessoas. multiplicadas por cioeo milhões de pessou. l'<xtlll!D, esoe desmentido t iosufic:icme. O desaientido tem
que ser feito na m:vista Veja. e Dio aqui, no Senado; data Tada.
sob a fOID!II de uma c:amspoado!tid• da PzesideDcia da Repolblica
pom .... publicada . . - - Se llio fe< assim, evicleur=enie. t
pouco? e o SeDado nlo esti. a meu ver, desagrav.&:t, nem qualquer
Seuador eirado suficiealernente ampuado na mposlL Algu&n
pode .. dar por suf!CÍ<Zl!CDICDle desag!avado; eu Dio me cjam.
O SR. PRESIDENTE (Jost Samoy) -''Calcodo a palavra
ao pro.;mo oradcr imcrllo, o JJ01n Seudo< Ney Suasouna. S. Ex'
tema palavra por 5011ÜmJ!Oa,na fom~&tegimcu!.ll.

O SR. NEY SUASSUNA (PMD~B. Pmmmcia 0 seguin-
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Em apeuas cioeo dias, na adoçio de uma medida n>elamada
pela sociedade c cmsidend• de fkil implemeotaç.io. porque era,
incinsive, esperada pelo mm:ado, a equipe CCOIIÔmiCa oomeguiu
provocar um vadadeiro tetmDcXo no País e crilr um tal clima de

desconf&aDÇa e incerteza que quase lcvoo o País ao caos

fi.DillCCi~

10
•

Como bem obselvou a ilcoDomisJa e Depu!ada Maria da
O:moeiçlo Tav11a.. "embcn. a DOYa polltica tenha sido •mmciada
ca:oo um movimenJo c:ootdcuado e planejodo de anJecipaçio de
problemas futuroo, a imp;ossi6 que tioou t de que a improvisaçio
foi a sua marea mais DOt6ãa". Poucas vezes se viu tauto amadoris~

mo.
Que a medida era !lC'!Cflsária c urgente. nio se disalte.
I>csdc o debele inicial sobm a URV, o PDT tem alertado o
Pais sobre os nefasJ&S comeqi1êDcias que a politica cambial ali
•mtnciad• teria~ as cx:lll!IS extemas blasileila.s.

Na pimeim ediçio do PiaDo Real e em Jodaa as suas edições subsoqil..,..o PutidoapreseDIDU emcodas, Da Cimara dos De·
pulados. proc:mmdo delioir uma pollâca cambial sobenna, cujo

....

te cüscmao.)- Sr. Presideute, Sl'se s.... Senadoles, bo)>,....,. =:=,:;~ ~~~m::!'!to'.:;tmm:adosin·
sessio, ç=eu!D i Mesa do SeDado um p-ojelo de ....,ruçio que
aia a Comissio Mista de Triagem e Redaçio do Coagresso NaO Govemo, ......,""- optou por OUI1o eaminbo. Ploferiu
ciooal. E por qua?
descoob..,... essas advetl&lcias- sempte por n6s ofClecidas cano
A~Pstifi<:ativa ta seguinte: a idéia c1e' prop0< a ai.açio da ol!ema1iva i polltica DOOiiberal - e adotou • chamada "lnçom"
Comissio Mista de Triagem 0 Redaçlo. assim eomo a ..,. c:ooeep- cambial pom comeguir uma !Oduçio nipida na taxa de inflaçio,
çio, foi inspirada ua coog&l= Bll Droll Comml- do Coo- pennitiDdo, com ÍS$0, uma solnvalorizaçio do ...U em 10lação ao
g=so DOit~ e Jem eomo 1\mçio ptedpua funcioDar nos d6Jar.
~
~ _ _
~
moldes de um protocelo geeal. ·eopecífico, pom os proposiçiles 1e·O teSUirado foi dosasJroso: a boJança eomczcial c:omoç<u a
gislativu. ODde os pvlamerJtves de ambas as Casas apeselllllio · ~ aesoe:ntes d6ficits~ c dados receues indicam qae os caos esOO,OS de suas propooições. Cabetál Comissão, cleviclameDie pilajs especulativos. que vierun em busca do ganho fácil- diria
informatizada verifiar a crrjstbacía de matáias ccnocxm:lleS e, ma.ij,. escmdlloso- propiciado pelas mais elevadas taxas,de juros
em caso positivo. a matá:ia Dio t<ri cwso. Caso cçofririo. a pr6- do pilne!a, CODIOÇimD a fusir.
pria Comjsslo se ~ de fomWar a prop::mçio. observan-Mm1ida essa poUúc:a. previa-se um défic:it na balança codo a melurt6cuica lcgislativL
mm:ial de 4 bilhiles de d61ares pom 1995. Como 116 0 fiDa1 do ano
. 'V~JUgem: eliminwc a SllpOipOOÍÇiO-de mat6ús vetSalldo a bolmçadeserviços seriauegativa,em tomo de 16 bilhélesdedósobrc o """""" assunio. ncirualiza-ae o pessoal e o processo !e- la= (8 bilh15es de d6lares cx:mopogamelliO de juros e 8 bilhõeo de
gislativo. UDifioa-se a q•agem das p:oposlçõos- o que, em ll1ti- dóla= pomos demais serviços, Dio jm>s), o Pais teria de.....,_
ma aDáliso, ...ulla Da agilizaçio do JllllCOS'O legislativo. ·
tnr um financiamenm extemo de 20 bilhõeo de d6Jares uo men:ado intt:mtcionll
Sr. PiosideDe, .,.. f a propasiçio- envio i Mesa do SeCom a crise noo mm:ados emetgenJes cleseocad'"""' pelas
nado, denlro do -..plri!D da mesma, quo eotá busamdo dosburoczat:izar. DO meiiJl" espçc> de tempo possível a traDJit•çio de difialidades do MW<:o, IOOJDU... bastante imp:'ovivel pomo Bm·
si! comeguir .... IDOillaDk: de"""""'"- É
o d6ficit proproc:=os emnoosa
jo!ado pode .... pO< pezdas de,...,.. intemacionais,
Erao-tillbaa~
mas isso tepreSCDt& um grmdc risco pma a cstabrljdacfe da ecooomia. O ex.cmplo do M&jco oovUIICille DOS~ que uma grande
Muito obrigado.
A SRA. JÍJNIA MARJSE -Sr. PresXleute, peço a palavra perda de reservas é vista como mdício de que o país não cooscgui~
d hoarar .... C<liiJpll>l!lis fulllroS.
cano Llder.
J)esencadcia-se, entio, uma gmve crise de crcchbilidadc,
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Tem V. Ex' a palaque gota fuga de capilais e toma a inadimpléDcia inevitável.
vm, clispoodo de 50 minutos.
Assim, ficou evidenciado pom todos DÓS que, se a inflaçio E
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. P=idcnrt, peço a V.
doença que penaliza os 1mbolbadoros de forma cruel. a taxa do
Ex• que também me illsaeva como Líder'.
clmbio do PiaDo Real t lii01UL É fuudamenJal, imprescindível.
A SRA. JÍJNIA MARJSE (PDT-MG. Prommcia o aeguimo pmlicar uma poHtiea eambial que tciJba como parituetro básico a
disc:u1= Como Uder. Sem IOVisão da oradora.) - Sr. Presidente, mamlençio do poder de ""'"'"'içilo dos produtos brasileiros. Por
sn c Srs... Senadores. a Nação assistiu cstmiec::ida. nesses 1.ÍltÍmO$ isso saud•znoc:, com c:erto alfvio, a mudança de ru:mos timidamente
dias, ao tuiDiliiD provoc:ado pelo Banco Ceutml ao U!U1ldar as noensaiada com o Real2. OJ.egou tarde, mas foi importante.
vas regras cambiais.
Infelizmcnle, o alivio dmw pooc:o tempo. Ccmeçamos a
semaua passada ÇODl 38 billlõcs de dólares de IeSerVas intcmacio-

Casa:

eJaro-
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Dais e uma !X""isio de iDf1açio de 20% ao ano; chegamos "" final
Plec:isamos agilizar a tnmCaçio desse projeto - "'em sabe
c1=a semana turbulenta com uma petda de resorvas quem sabe de a~ mesmo apezfeiço6-lo; poc:isa1oos _......,., apedeiçcar a
quanto- alguns estimam que cerca de 7 bilhões de d6lms fonm escolha das mro<idadcs m<XIIOimas <F Dio-'- e nan devem,
coosumidos como~
do--·~-- e ... _ _.__,_ da ·~
•--'odo
...-~-~
-~ ..........--~
porum-...-,_. ,antesedepoisdapoae._..,ainstitoria do Banco Centtal ao II1UDCiar a adoçio das "bmdas cam- tuições fin•nc:eitas e t.ncújas
biais"- e uma projcçio de iuflaçlo •seeedente
É preciso, repito, 1JIBCDfemeUie, lmpodir que l<rVÍ<IOIOS pú.
No babnço_ dos """"""'imros. ptOclsamos apunr, ..,... blicos, que respoosivels pela gerEDcia da coisa pública, possam
ootros, dois raros impCxwJics. o pámeiro. relalive à demlncia de gu>har diDbeiro fkil em <XIISU!toria oo portlcipoçio. ~ mesmo
vazomeuro de infe<maÇlleo- -O seguudo, o c:usro das orapalbodas ocioairia. cm ~ições que deveriam. por fccça do cargo, COlida diretoria do 1laDco Cemnl. o P"'jllm que tivemos com a im- troluem. Que iseDçio pode ta: um .,..fimcionúio deasaa cmproplemeu!Oçio da uova poll!ica camblal,e, polticulanDeutc, a parti- sas, um ex-<xmukcr deasaa fiDaDooiDs. .::amoras e baDcoo
cipoçio do mamados dealen das mstlluições fiDaDooiDs. que, quando gaiDdado à coodiçio de fiscalizac!cr de suas açilcs.
'
•l'""''"emeJlle . se aproveituam das iDfonDIÇISes antceiplldas que
Pensamos que .... ~deve ser defillilivamente rogulalivenmdas medidas a seremado!adaspeloGovemo.
memada em OOSS<! Pais. A J:OVista Veja deslaoa isso, quaudo fala
No pámeiro caso, o Ilepltado Delfim Neuo dcc:brou que do 1laDco CenlD!e da questio da mudauça do cimbio, ua semaua
"as mesmas pessoes de seD:~p~e souberam. antes". coloc:au4o em xe- passada. A Veja tmz um tópico relaciawio cem o n6 das relações
que. mais do que a hoaeslidade pessoal deste o.u daquele dirigente promíscuas.
do 1laDco Cenllal, a eapacidade do 6rgio de IIIIIDim" a coofldeDciaEssas questõeo Dio podem ficar expostas à erodlbilidade das
lidado das infonDSÇllel. eviw>do que 00 aquele gropo tiro açiles do Govemo FedeDI. Por vmas vezeo lemoS D>ellCÍalado
vantagem do <XlllbOCÍIIIel<t<> p<évio das medidas.
nesta Casa que c:onsidenmm que DeSie Govemo ""istem pessoas
Sobre essas decl'""ções do Ilepltado Dclfm> Netto, desejo respoosáveii, a começar pelo préprio Prcsideite da República, que
fa= aqui também algumas coosiderações. Seria nec:ossúio, talvez 1em uma biognfia de seriedade, de rospoasabilidade. que o faz.
urgente, "'e o p!6prio Ilepltado viesse a público dar os oomes. boje, detalt« de IOdo um~ de rospoasabilidades <lime de
Estamos boje dlanle de duas ~ a c:rodibilidade da diretoria IOdas as ques!Des de inlerosse aaei<maL
do 1laDco CenlD!e do Govemo como um IOdo e as denúncias ~
Tambo!m. no seu Govemo, existem pessoas de boo-fé, e 6
agom Dio coloesdas cllmDcnle pelo Doputadb DelfiDl Nctto.
~"' dianle _de IOdas essas questl>es que
mais uma
Por isso Sr. Presidente. Sts. Senadores. cuvi. esta semana. vez. o nosso ques'onanrrJk' &te Govemo Dio pode pemútirque
decl:mições do p!Óp'ÍO Presideuto e de algumas autoridades do açiles desse tipo,'!"" lnl~ como as que oca=am na semaGovemo oonvo:::ando o Deputado para dar DOIDCS e esclarecer a na passada. em virtude da omissio e ck mcompeléDc:ia do Banco
sua ~ solxe o ylWIIICIIIC dessas infoanações. EnleUdemos Ce..W, possam ferir • erodlbi1idade do coojmro do Govemo.
que é preciso, :realmenle, que o Govemo tome provid!Dcias a fiiD. ,
Pr•'h18JD?S• portmto. este DOS$O prommciameulo. fazendo
de que a sua credibilidade Dio seja afolada diaole de um caso <=" que 6 proruo, atrav& da advertêDcia que fazemos. dar tr.IDS·
como esse.
pufDcà às açiles do Governo. que o Presideuto Femmdo HemiEm ambos os casos, fica-nos a =tez& de que o S...ado Fe- que I<XDC as ~ ~ ~ esclarocel" i sociedade,
denl. que tem a compdfncia constitucional privatiVa de aprovar a ao Cougresso Naciooal. à opiniio pública como um todo e. princiescolha de preside,.., e ~rores do Banoo CemDJ. proeisa apro- palmcnte, :"' Senado Federal - "'e tem a re<pOOS&bilidade e a
fimdar o~ desses falos P'"" aperfeiçoar o fimcioaa- competEucia de aprowroo Dio os nomes dos dirigcJlleS do Banoo
·memo do sistima fiDaDooiro do Pais.
CenttiL ·
Faz-nos roéadar, tamb6m, do Plojeto de Lei do ex-Scuado<
Ela o que tinha a dizer, Sr. PtosidcDte. (Mrito bem!)
e ex-Prosidente ltamarl'Dnco, ol'lojeto de Lei doSeuadon• 198
O SR. PRESIDENTE (Jos6s.-y)-O quorum Dll Casa
de 1989, "'e dlsjii5e so1xe os roquisi!oo pam 0 .,en:~ciD doo car- é de 74S<S. Senadrwis
.
·
. T~ qum> comuuicar à Casa que, .,.... ,..,..,., na
gos decfudoria e presidâJcia do BanooCeuual.Per:mlro-me lera!gans ll<Cbosdajustil"l<&lÍVadoprojdo.
quinta-feua, esgorarcmos IOda a matéria pol<deDio aa Mesa, pam
tiA Coos . . . (
.
votiÇio no pleairlo.
. •
tiluiçló ->~!!':"à leu:ompl....,.H a
Na pc6xlma seaiana, pamtcm>OS matma em vo<açio. preciDUSSBO de ~os _ . , . JlO"' • designaçio
saremos ta: matiria viuda das devidas OOIIIissiles da Casa.
dos mcmboos da clàetcaa da a<tidade bem como os imO SR. BERNARDO CABRAL _ Sr Presid<D
pedimeotos. que r.,.m Sllidtos ap6s a ex<l<ICIOÇio.
pa1avia pela ordem.
.
... peço •

r.,.,..,.,

<·->

Nos úlWDoo tempos, a sociedade bnsileira
tem sido sutptee!lCtida a:nn suc::essivos escindalos a aba·
lar a pnlpria credibilidade de IOdo o set« ocouilmico de
in..._..açio de re<:U1:iOS lmaDcciros. Dio mo flgD!'&ll·
do no centro dos a.c:oatecimemos pessoas que. a vez. intepm o mais alto_ escalio .administtativo da entidade
publica e possuem iD.IelcSSeS cm c~ privadas fis.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 s.-y)- Coa<:edo a palavra
ao IlOlm: Senador Bemardo Cahnl.
O SR. BERNARDO CABRAL - (PP-AM. Pela ordem.
Sem revlsio do orado.-.)- Sr. Presideute. S<'s e Srs. Senadores. em
primeiro lugar. a Lidermça do PP quer congratular-se cem V. Expelo fato que acabe de regist.Iar: o uímero de Scnaclcxes presentes

na Casa.
cali7adaspelopróprloEstado".
Sr. Ptosidenle, o que quem levar ao coobecimellto de V.
O projeto estabelece c:rilérios P'"" a desigDaçio dosdlrigen- Ex', DO Senado, paill delibo:açio, pom:e-me de alia impon.I.Dcia.
tcs do Banco Cermi e. mais do que isso, os· impedimentos a que. Todos.os S~. Semda'es ~ ter ~bi~ um convite do
se sujeitam os ex-<~i~Wxes. que, a "'emplo do que OCOil"C em 00_ R_et!o< da Universidade de lkosllla pama cerimOaia de ourmga do
oros palses. ficam proibidos de ""'""""" earsos em empresas pri- diploma de Dou<m; ~ c:aasa ~o nosso compauh~. covadasdoset«fmanceiroporumpedododetcmpodctem>in•do
lega. Seaador Dm:y Ribeiro. A solenidade 6 amanbi, dia IS de
.
março. cxatamerle às tas.
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Nesta bota, estivamos convmando, o l'=ideole da Comissão de Coostituiçio, Iusliça e Cjdo<fani• e cu, da Idevilx:ia de maléria que existe naquel& Comissão par.l ser dec:idida. Pa< igual.
como é que a Casa poderf. deixar passar em branco uma homem..
gem que ó de exp=são oacional, dedicada 110 Seuador Darey Ri-

cone de uma illiciativa do

Março de 1995

Dr. Cam;!o CaJazaas, IJiando JRSideo·

te daquele bonco oficial, alegaDdo o seu ...melo pionejro.
Realmente. nas regiões meuos desellvolvidas,- Dão se pode

espenr que os bancos oficiais tcnbam objetivo puramette ccoaômico'finmceiro, mas, sobl<tudo, social, pa< represeulamn um dos
beiro?
mais adequados iDstrumentos desenvolvime"'istas.
Por essa razio, Sr. Presidcate. ~a V. &•. e o f&m
Por isso mesmo. até RCentemeote. as próprias taxas de ju
pa< escrito, para que seja desigDado um ~ do Senado =e c:oneçio DIOIIe!Úia cobradas nos CODim!Os de fiDaDciamcmo,
par.~ a solenidade em que sed outcrgado o diploma, a fim de que
de custeio e de investimento agr!cola ou pecuário, .U zefcridas,...
não se façam amanhi cogilãções adversas i ausêacia dos Senado- giõeo, eram difen:uciadas, o que vale di= subsidiadas pelo Tetesa ato que se reveste de tama.Dba importincia. qual seja a outoc- sanO Naciooal. o que. aliás, acoatece. de um toodo gemi. em todo
gado Utulo de Doutor hoaoris causa exatameiUe pua quem foi o o mundo capitalista. Nesse semido. Sr. P.residcule.,. ap-esentei profimdodol:da Uuivemdade de 801Sl1ia.
je!D de lei, que já apeovado oo Seaado, aguaro. o apoio da Câmar.t
É o requerimento que encaminboa V.Ex', Sr. P=ideole.
dos Deputados, par.l subir àS&DÇio~
O SR. PRESIDENTE (Iosó Samey)- Na impossibilidade
O faro iDcooleslável ó que. ao B1uil. lemos virias ''bmsis".
da Mesa submeter a voto o requerimento do Scoadol: Bemardo Ca- Não se pode,
deve dar.. a certas medidas, um a~Dbo nacionaL
bral. uma vez que já cnocnamos a Ordem do Dia. de acORb com o
Pottanto, faço um veemeale apelo ao Sr. Plesidente da Reart. 67 do oosso Regimedo, a l'lesídencia pode auiDrizar topre· pública, ao Sr. Miuistro da Fazenda o ao Sr. l'lesídcde do Bmc:o
sentação do Senado. E assim o faço. dcsignaudo o SeDada lle1'- do Brasil. oo seutido do sustarem o fed!amen!D dessas ag&.cias,
nmlo Cabnl para '"l""sedar o Seoadol: Federal na solenidade a pelo menos em ,.laçio ao Noo:feae, Olldc o impodo social ó bem
que se referiu.
maior, pelo· subdesenvolvimento ec:onômico da r;egiio e, ~tuO SR. BERNARDO CABRAL -Sr. PresidoDte, o meu ,._ do, pela simaçio de pobreza absolula da maioria de suas populaçõquerimento é exatamente pcxque teabo que estar ~ na Co- es urbanas e rurais.
missão de Comtituição. Justiça e Cidacb::...ia amanhi, às 1<11. Fui
Na PamJ."ba. por exemplo. o Banco do Brasil pretende fechar
c:oovocado pelo Presidente. exa•amente poc se, ttatar de matéria n:- as seguintes agências:
4

nem

levante.

.

A minba id6ia, Sr. President.e. era sugerir a V. Ex• o nome
de um colega que não fosse membro da Comissio de Coostituição
e Justiça. P« isso fiZ o nquerimcoto; seoão estaria lá, Sr. Presidenle.
Sinto--me honrado com a. lembrança de V. &• e agradeço.
mas peço que releve essa circunstância.

O SR. PRESIDENTE (Iosó Samey)- O Scnadoc Bemaido

Cabnl, pa< impossibilidade do ca>ciliaçio do horário da scssao
com as suas fimções oesla Casa, declina da dosigoaçio do l'lesí-

dente.
Peço ao Sr. Seoadol: Bemmlo Cabtal que sugira 1 Mesa,
como-.autor do requerimento, um nome da Casa para representi-lo

nessa OpO<bluidado- .
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente. agcn. cu
o faço ctUD a maior das alegrias.. Nio poderá haver um DOme DeSte
Senado me.lliordo que o da Liderdo PDT: a Seoadol:a Iúnia Marise. companheir.l<fC Darey Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE Qosó Samey)- A Mesa acolhe a sugesr>o do Seuado< Bemardo Cabnl e designa a Senadon. Iúniit
~ par.t representar à Casa na hOmenagem ao Senador' Dm:y
Ribeiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador-Humberto lllceoa.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-1'8. Pronuncia o
seguiole discurso.)- Sr. Presidette. Sr's e Sr.;:. Senadores, segundo
amnciaia.in autoridades da úa. eoonômica, a começar pelo Sr.
Minislro da Fazenda, Podro Malan,eu"" as medidas do governa
com vistas a consolidar a esrabilização da ecooomia, estaria- o fechamento de dezenas de agências do BancO do Brasil e da Caixi
Econômica Fodetal. sob o pretexto de serem defiCitárias.
Lembro-me, Sr. Presidcate. que idêntica providência che.gou a ser aDUDCiada, por ocasiio do Governo Collor, mas tcrminoo
nlo sendo adolada, diante do clamor das populações Uibanas e rur.tis.
Convém lembrar que a ampliação do nUmero de agências
do Banco do Brnsil,.particularmente no Norte e no Nmdeste. de-

AJ;ata

Manaíra

Mm:i
Mogeiro
Bma de Santa Rosa
Mooteiro
Bouilo de Sanla Fé
~ Muhmgu
Bn::jo do Cruz
Paulista
• Cabeceiras
Piauc6
Caiçara
Pilar
Ca!Dió do Rocha
Püpirimba
Conceição
Focinhos
OIM _
Princesa lsabal
Doca IDes
São Bento
Espemlça
Sio Joio Rio do Péixe
Fagundes
São José de Piranhas
Gorinhém
Sio Mamede
Ing.i
·Salgado São Félix
llapor.mga
S.... Luzia
Iacaraú
Sumó
Iuazc:iriDbo
Tacima
Enquan1o isso, segundo a Supetinteudencia local, do pooro
de vista global; o Banco do Brasil, oa ParatDa. é supera.vitáriO:. Isso
6 o que importa, Sr. Pm:ideate.
Espero e coofio, assim, que as ~ do Bmc:o do Brasil
sejam ma.midas, nio apc:oas. na Paraíba. mas em todo o Noroeste.
O SR. PRESIDENTE Qosó Samey) - Concedo a palavta
ao~ Scnadoc Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte
discuiSO.) - Sr.. Pn:sidenlc. Sr-s c; Srs. Seoadores. esteve em BrasiIia. nesta semana, uma atuante delegação da CimaR. Mmicipal de
_São Luís. que assumiu a Iid.cnmça, em meu Estado e em todo o
Noroeste. do movimento que procura impedir as pressões políticas
na decisão que f!JWá a localização da progr.>mada refinaria do
Nonleste.
Os iluslros Vereadores da Capital mar.wheose, da mesma
foram que eu e tantos outtos do meu Estado, estão pteaa~pados
ca::n O& muitos IUIIlO!'CS de que esse novo e promissor p6lo da Petrobrás estaria à merc! das influências poderosas. que sofmporiam.
os argumentos políticos aos t6ciD.cos.
Aroeiras
8aDaneiras
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Na verdade. Dio acm1ilo que isso possa ocx:aa'. Todos c:ollhecemos, aplaudimos e V<>WDce DO polrlolismo do Preoideule
FeiJWl<lo Henrique Cudooo. cujo esfOIÇO pela rocupençio do
nosso Pais não iria se deixar COI14*os:netel' sob pmsões que Dlo
c:oosultam os inteicSSCS naciooais.
-- - - - -- Os Vereadoo:s de Sio Lu!s. t<Ddo 1fmlte
Fmx:i=> C..Va!bo. fiiZCIIl UDIII ca-llh· ...,_o polli6âca. Em
carta ao Preoideuleda República e em visitaaoui<Jádados fodorlis.

o...,-

pedem 1io-s<:men1e que o

F.Oblema da lncalizaçio da futma refi-

427

§ 1° No mesmo ato. o Senldor assinará um docomcnlo
abrindo mio da prem>gativa oons1jtncjonol do sigilo baDcúio•

Jnstlll<ação

A ~ !em que ser total. pua se eviJar qualquer
tipo de cooleslaçlo. E com u cootas boDárias abertas. op momcn. 10 em que se exigir uma explic:açio. nio baved. como pôr em dúvidaalismo do Legislmvoede ...,.~
Sala du Sessi5es. 14 de março de 1995.- Senador Gerson
Cama!&.

naria do Nordeste seja amplamca.te debatido em ••Kfibrin p6bli(À Cllltri.l:oi7 TDnpD16ria cri1u1a al7dVh do Rec;as no Coogmsso Nlcioaal. a fan de que P""aloça .. docislo
q - 11" 20119S de.rlinatla a elaborru e "P"""111tU'
fmal exclusiV&IIIOIIIe o ailbX> da viabilidade lkDica e .J.cio.«o.
projeto de
refoi7IJIZlldo o RegimDrto Imemo.)
nômi<:a.
Este, St." Pmsideme.. foÍ eutwmmM o meu objDtivo ao • queter a criaçlo de uma Comiuio Temporúia Scz.atmiaJ pua o
. O SR. PRESIDENTE (Joo6 SIJ:DCy)- Na prescll!e sessio.
estudo do problema.
Meu requaimeDID iDfe!izmea10 alo foi bem.-bido.IOb o """'"""' o pmzo pua aprosenJaçio de emendas is seguinJeS maléargumento de que iria esvaziar u atribrições ftgiment•is das Co- riu:
- Proje!D de Rosoluçio n• 23. de 1995. de owtoria do Seoamissões Permantmfts,
Tal ci=asdD<ia amplia a respcmobilidade do SeDodo. pois dor Pedro Simcn. CJIIC dispõe ISOb!c. aprosenJaçio IC abJalizaçJo da
se supõe que aoaos 6<pos lkoicos pr<liDOV<lão. 110 lmbito du deelamçlo de bens e valom: dos sezvíclaos do Seoado Fedem!; e
- ProjeiD de Rescluçlo ... 24. de 1995. de autcria do Senasuas lllribuições. as audi&>ciu pllblicas que pt10teadia levar adiaDie
dor Pedro s;moo. que inslilui o CenJro da Memótia Politica do
Dll Canissio Tempeária.
Coogmsso Nicioaal,
Pes1C4lmmto. est:am ateD.o pca que isso se efetive.
O ~ de Resolução n• 23. de 1995. =ebou nma emenDesta trihwla.ljuero oplaudir a açlo dei v--se- do Slo
Luís. que wuespoode ii wufW>Ça ueles dcpoUada pelos ludovi- da.
O~ de Resolução n•24. de 1995. alo toeebeu emenA!tm do l'losideow da C1maD Mlmicipol. devem S.. Cita-- dasAs ma1áias seriotometidas 1 Comisdo Dim<>m. tendo em
dos. uessa auZida em prol da reliDoria do Nordeste. os Vetadorcs Joio Belllivi.lvan s.....y. J<* JoaqWm. Pavio Filho. Mauoel vista a aiaçio do Gmpo do Tmbolbo pua a modemizaçio admittis1mtiva do Senado Federal
dos Sanras. Samuel de Cas110 Si. Ademar IlaDilo. Af<IISO Cebo.
É a seguiite a emetJda ofrm:ida ao ProjeiD de
Clico Poeta. Benedito Piles. Cadoo Tadeu PaUdo. Ga1:&'iel Ramos. Geo!ge Abdalla.Jaymn OuiDwies. Fruio Fmoz. Lia vaéRescluçion'23.de 1995:
la. Assub. Rubem do llriio. Sebostiio Cosia • AlllaJio
A~IIIC ao art. 1°, do Projeto de Resolução n° 23, de
Naza:eno_
.
1995. de ODiai& do~ Pedro Simal. o sesuiJJ!e porágtafo:
.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 SIJ:DCy)- Nio b.1. mais oado§ ZO O servidCI' ao ser investido DO cugo assinará um outro
res inscritos..
doemnet!ID, abtindo mio da pn:nogativa OOI!Siiiiicioml do sigilo
Na prooeD1e sessio, terminou o paw"pua lpl<S<IIl&Çio de boncáio.
.
emêodas is seguill~es matm.s:

"""'ÚI99D

=

- Proje!D de R..,Wçio n• 22. de 1995. de autoria do Senade.- Pedro Simal. que di!ciplioa a ap<esemaçlo de ilOCluiçlo de
bens e vakrese di CKl~ ~ncía; e
·
- ProjeiD de Rescluçio n• 25. do 1995. de ODiai& do S...-

dorPedroSimal.queaiaaComisdodeAgrirohmw
O~ de Resowção n'22.do 1995. noc:ebeu mna .....,_
da.
.
. o ~ ck, Resclução _;,. 25. do
-...,.~~eu
das.
As mat&ias sedo despodwlu 1 <)>nrisslo Temporúia
aiada attavés do Rcqaaimen!D n• 201. de 1995. deotiDida a elabotar e apt10S<mar projeto de resoluçlo lefomwldo o RegimeniD

1m.

.......

J•"""'"'çio
O objelivo 6 impedir que se toSp<>~~S&bilize o Legislativo por
qualquer episódio que rockmde em acusaç1o de cetiOe&DlCUo ils ;,:.
v~. Abindo-se as cootas boDárias do setVido<. r!COlá
evideDcioda um&
l<llal.
Sala d u - . 14 do março de 1995-- Senadc.- Gerson
Cama!&.

-i!ocia

Intemo.

É a scsuiJJ!e a emcioda oferecida ao~ de Resolução n•
.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- A P=idé..:ia. anJeS
22. de 1995:
de ........... os !Dbolhos. vai - . froqfiêacia da sessão do SeEMENDA N' 1-PLEN
nado Federal Se algum do< Sts. Senadores ainda Dão digiWu a sua
presença. que o faça nes1e instante. (Pousa)
-t-=n~~>se 10 AtL I" do Projeto de Reaoluçio n• 22. do
1995.deODiaiadouollleSemdorPedroSiiDoo.allcDIIdouodaEstlo~naCasa74Sis.Senldot<sção do AtL 11 do Regimenlo Intemo ~Senado Fedem!. o seguinNada mais haveuclo a ttotar. a Presid&lcia vai """"""' os
., parigrafo. - - s e os demais:
· !Dbolhos. dosigDando pua a sessio Cll1lin6ria do amanhã. ils

A r t . l l . - - - - - - - - - - - - - - - __ l-4h30min.ascguinlc

.
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 7, DE 1993

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n° 7, de
1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera o
Regulamento Administrativ.o do Senado Federal e dá outras
providências, tendo
Par~ccres proferidos em Plenário
- em substituição à Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania: Relator: Senador Alfredo Campos, favorável ao
·
Projeto e contrário à Emenda n° I; e
- em substituição à Comissão Diretora, Relator: Senador
Júlio Campos, fQYOrável ao Projeto e contrário à Emenda n° I.

2
_ PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 35, .DE 1994
o

o

Discussão, cm turno único, do Projeto d~? Lei da Câmara
n" 35, de 199-l (n° 3.172/92. na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação de
Procuradorias da República em municípios do interior, e dá
outras providências. tendo
Parecer favorável, proferido ein Plenário, Relator: Senador
Cid .Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de
Constitui-ção, .Justiça e Cidadania.
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3
MENSAGEM No 60, DE 1995
Escolha de Autoridade
Disc..-ssão, em turno único, do Parecer n° 48, de I 995, da
· Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
n° 60, de 1995 (n° 189/95, na origem), de 15 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha ~o nome do General-deExérCito EDSON ALVES MEY, para exercer o cargo de Ministro
do Superipr Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria
do Senhor Ministro General-de-Exército EVERALDO DE
OLIVEIRA REIS.

4
-:MENSAGEM N° 61, DE 1995
Escolha de Autoridade
-Discussão, em turno único, do Parecer n° 49, de 1995, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
n° 61, de 1995 (n° 190/95, na origem), de 15 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberaÇão· do ·Senado a escolha do nome do General-deExército JOSÉ SAMPAIO MAIA, para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da
aposentadoria do - Senhor · Ministro General-de-Exército
WILBERTO LUIZ LIMA.
o

~-~-

~-

SR. PRI!'SIDENI'E (Joot Slmcy) - Eatá -

.-

•
(T.rwmkN< a s.s.ão às I6/z32min.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. WC/O
ALCÂNTAR. NA SESSÃO DE 13l03195 E QUE. EN·
TREGUE À REVISÃO DO OkAz:iOR. SERlA PUBliCA·
DO POSTERIORMENTE

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuocia o

seguinte diSaJrso.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, tmuscormJ ontem. 12 de maiÇO. o dia dedicado aos bibiiotec:ários. profissionais que têm uma exce1eme follia de serviço prestado à nossa
cCIIllWlidade. por exercerem uma atividade de grande valia. para a
educação. o aprimoramento e os coobccimentos do nosso povo.
particulannente. dos jovens c de quantos aqueles que pmcisam se
valer dos seus·' serviços e. evidentemette, das instalações das bibliotecas. onde esses prof1SSiOnais trabalham dedicadamen.re.
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lançados sucessivamente, fazem com que a política do livro aind~
não leliha merecido uma abordagem à altura do problema com Cftit!

nos defrontamos.
Se levamios em conta ainda o fato de que tem havido um.1
pnc1e centtalização dos prog13mas federais rel.acionados ao iivro.
seja em relaçio à aquisição dos exemplares para nossas bibliorec.·as _
públicas federais, estaduais. municipais. sCja em relação aos livro<>
cli<Ulicos. adquiridos pelo programa específiCo do Ministério <.1.1 Educação, muitas vezes em absoluto desacordo com a realidadt•
locaL isso para nio falar no atraso na aquiSiÇão e na distribuiçfi{~
desses livros e al6 na qualidade e no valor didático, já que têm
sido. muitas vezes. demmci•dos como sendo de baixa qualidade c
iDadequados 1 utilizaç:io pelos nossos estudantes. principalmente
nas escolas de r" Grau, vamos verifiCai' que essas políticas. além de
semn inc:ousistentes. etrí.ticas e sem persistência, são també-m
muito inadequadas à nossa realidade.

Com esse registro, no entanto, o que desejo é faZer- um comentário, ainda que lnve, trazendo ao conh~nto di Casa al- _
Por esse motivo, é .oec:essário que se procure descentraliz:1r
guns dadas e elementos que tive oportunidade·ae conhecer sobre o esse proc::esso e faur.com que sejam autorizadas não apenas as Sl··
problema do livro no BrasiL De falO, por maior que seja o empe- aeta:rias. de EWcaçio dos. Estados e Municípios. mas as próprb. •
nho. por mais preparados que sejam os nossos bibliotec:ários, e por bibliotecas ~ adquirirem. elas mesmas, os títulos que têm maior m·
mais dedicados que sejam aos seus mistetes, eles nio podetio fa- tm=sse pc:a u suas commidades Isso, devido it hipercent.rnlin·
zer muito se o País não tiver uma poHtic:ã. delmida pua o livro. ç:ão. que é iDcompllívCl com as nossas disparidades regionais cAti: então, o que temos assistido, em primeiro lugar, sio políticas com as 1105sas desigualdades ccooômicas,leva à execução de uma
tímidas, insuficierites, qUC deixam muito a desejar. E, em segundo política que Dio a.tcDde h teais necessidades do povo btasileiro.
lugar. a descaitimlidade, a falta de persist~ncia na execuçio desAlém do que. se fonnos compamr a situação do Brasil c.·on•
sas polJticas. o que tem levado a uma siluaçio de grande diflCUlda- a de outros países. veriflCUeDlOS que nosso PaíS é um dos qu~ :-~~·de par.t. o povo btasileiro nessa área de atnaçã_o do Govemo.
nos adquire exemp~ para as suas biblioleca:s públicas.
••-•
r.
Quando falamos em politica do livro. DiD podemos deixar.
evidentemente. de abooiar lrês aspectos do problema: a edição dos
Os ~,:t:~e :-~eh o. re erente..S.-~~.~-~e .t~99901.%mdosli
.
das bibli
.
distribui • dos r
tmm que, em ~ puses. egam a ser <U.Mo.J.•u.uU~A .a....
os
vrosé. adas~~ --=.---.:~em SI sãoe
a
lVI'OS • exemplaies de um título, sobretudo didár.ico e técnico. para suas
1 :.._..:.~
3tr.!.Y S
a~ u Ç ......w<>UMUU.iit.ÇilO, que
as UVliUI&:>o
bibliotecas p1blica5.
Em n:laçào à ediçáo. devemos destacar que o Brasil já tem
uma indúslria editorial blstaure exj:m:ssiva. se levarmos em CODla
os. mímeros absolutos. Os dados de 1992 mostram que, JX'f auo. o
Brasil chega a editar 30 mil titules. num total de 300 milbõc:s de
exempLares por ano. Isso significa que a nossa iDdústria edi1orial já
é dez vezes maior que a indtístria portuguesi c apeuas 20% menor
que a franceSã. Isso quando levamos em coosideração_ mb:neros absolutos. Quando vamos veriftcar os números per capita. veremos
que. r:oquauto na França i~-se seis exeÍDplan:$ per capi.
ta/ano; no Brasil são impressos apenas dois exemplares per capj..
ta/ano.
.

Isso mostr.t que se os nómeros absolutos, em reJaçio à indústria editorial do BI3Sil. são bostante exJXOSSivos. mu pmlcm
muito cm DnpottâDcia qumdo tomados em "'laçio l DOSSapopJ!açáo.
.
Por isso mesmo. levando em c:ootl. os males da poWca do
livro é que elo ainda é pant D6s. bnsi1eiros. principolmm•o so calsider.umos nossa baixa renda per capita, um artigo de luxo.
Par quê? Paquo temos baixas tiragcus. oo peço<; por isso
mesmo, são elevados. incidindo. ainda. ~ o livro uma série de
lributoo. Por essas rnzõcs. bi uma pnde debilidade fiDanccn das
ediroras, o que também encarece o custo do livro. e um esgarçamcnlo da lede de distriwiçio. isto é, das livmrias.
Todos sabemos que o Brasil. comparado comouoos palses,
inclusive no mesmo estágio de desecvolvimcnto que o nosso, tem
um número muito pequeno de livrarias. Nossa rede de COIDCICialiDção do livro é muito incipiente, fiCmdo, portaDto, muito aqu&n
do~dosejáveL

É evideof:e ~ a inconsistência de metas govemamc..'D.lais
em relação ao livro e a instabilidade dos programas. que t&n sido

' O que se ~ o que é de bom alvitre, é que pelo menos
30% da pnxfaçio sejl adquirida para constituir os acetvos das bibliofecaspúblicas.
Õ que se v~. bojo. ilo Brasil. sio bibliotecas desaparelhadas.
cem seu~ acaVos insuficientes.~ nio cil.ar a falta dos moderno.~
m:msos da inf~ca. da telemática. da computação. da microfilmagcm. da disttibuiçio sclctiva da mfonnaçio. enfim. de Ioda a
lCalologia
faz com que as btbliolocas públicas sejam
excelenles centlOS de difusão de todo o COilbecimenr:o. de toda a
iDf~çio. de toda i. Iitemluia que se enconua aa~mulada nesses
IMoG. que sio esaitos e editados em diferentes países.

modema,"'"

Vejam bem. citarei dados teferentes a alguns países, considenndo a sm papulàçio, o dispêndio global e o per capita de li·
vros <pe os gov~ adquiran ~as suas bibliotecas públicas.

'"'o

A Alcmaoha.
10m uma populaçio de 77 milhões de ha.
bitaDtes, gasta 98 n;üJhões de d6laies por ano, comptando livros
pca as suas bibliotecas públicas, o que dá 1.227 dólares por habitante.
'
"
A I>iDaDwt:a. que tem S milhões de habitantes. g3sta 42
milhões de dólares. ê.:ompnmdo livros para as suas bibliotecas públicas. o que sjgnüica 8.235 d6W.S por habitanle/ano.

A FimÇ&. com S6 milhões de habitantes. é a que menos
gasta doo!... esses ,.;, poises: 60 milhões de dólaies. com 1.07~
d6Wes per capltolaoo.
A Holanda. com uma popi!açào de IS milhões. gasta 63
milbões de dólams, compando livros para suas bibliotecas públi·
cas. o que sjgnjtica 4.020 d6W.S per capitalano.
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A Gd-llrdaDha, com 57 urillões de - . . . . . , gula 2al
milhões de d6lmes,
liYl'OII pua ,... bibliotecu pllbl>cas,oque__.3.649dólorespercopllo/ODO.
E a Espanha, que tem UD11L população de 39 milbões de habilant<s, gasta 130 milhões de d6Jam, """'P'"'Ó' liYl'OII pua IUU
bibüotecu pllblicas, o que sigDific:a 3333 d6Jam per coplta'mo.
Euqumo isso o Bnsi1, ae r.,..., oornpondo i França em,.,_
1açio ao gasto per c:opitalaDO em Jivroo, que é 1,074 d6iates. procisaúa gastar 156 milhões de d611=1&DO pua atiJJairo n!vel da

moDo mais a odiçio, a citallaçio o a loilma DO BlllSil. Vejo que
V. Ex' fala com OOIIIJocjmmfo de causa, com o """"de quem lida
e ae - c o m o problema de DI&II<>Íla pertDallellle. Querdi2>or,
llió 6 V. Ex' 6 Seood<r agoa que eSiá abold.mdo o tema.
V. Ex" o faz com coobocimmto muitD pofundo do ISSW1Io que
tDZlcoo•""'ncio do Pals na ou:.lc de hóje aqui DO Senado Fedem!.
Mas como leigO em matáia de Jivroo, llió ca>hoc:el>do por dentro
a iDdl!llria püica, ao edi-., uem o ,....m..,.,de fimcim•mento dao livmiue dao lipçõeo is qJais V.Ex"somue,que fiZOID
FDilça •
·
·
.
a cimllaçio do livro, queria_. di= que o que prejnlica uma
Ora, mdo o que o Bmsiltem feito aiA! agoa 6 oxoalllruma molbor c:irculaçio e v<lllllpn doo liYl'OII uo Bmsil- talvez exalapolítica absolo.tamellle jry:oosjstente tfmida c inp1ficY:nte pra .I:IXIIIl8 a pcuca vendagem provoque isso- é o preço al1o do livro
apudhar suas biblioteeu e tomi-las diopcalveis ..,. ,.,.._ jo- bnlileim. Apn que o reol pntjccMne equivolo a um d61ar, n6s
vens estodazlles e a todos os lasileirol que JRCisuem, teraceao a 1101 KCCtumlmOI a fazer acompuaçio de pmço:s.. P«exemplo. os
esse"""""· em pnde porte coostiblldo de <&las de dilildo cu!- .....,.;. do •xmpllodotu que podemco adquiãr em livmrW de
!mal do DOSSO povo. que sio as UOOSU bibJiolocas pllblicu.
fr<e obapo. nas Jivmrils de aeropoll<ls, fom do Basil. CUSiam 2, 3
Por f'1111, gostaria de dor uma poJavm- as . . - . livla- d61area: aqui DO Bmsil custam de 16 a 2S ...;.. Quer cli=,IIlldurias. [Dfelizmenro, uma polilica pouco ~ """ feio com zan oa llliiiiiJaÍS e cotam villle vezes o )ll'OÇO do origiDal. Obaerque cada vez mais se fec:hem livlUias DO País, cada vez mail Jraja VIIDOI taiJib6:n - e podemco fazer isso at6 aqui na livmria do
um mlmero imuficieme do estabelocimeDto abertDo ao povo. por- Aempcli!O de Bas1Ba - que exislo a soçlo de liYl'OII editados oos
que Dio há estúwlos.
Elladoa Ullidoo e na FDilça e ezistem os dmlo< em porblguês.
No Bmsil se ccuccdo cslfmulo fUc:ai pc:a tudo, pua as ill- 5empm o que esd. em pGStUsu& eusta o dobro do preço do livro
dóstrias, pua o ....,.. de serviços. pua a agriclli\UJ&. mu Dio-hi . origiDal. Nio aei se 6 porque o origiaal vende mais e pode ..,.- imestúwlo fisc:al "!ficioDDe • uma politica do livro que, iDcbivo, preiSO mais - - qualidado do ~ o auto do ~ 00 os
ateadal imtallçio de uma IOde de limriu. Jovmdo oa livmo 116 solúioo dopeuoal da iDdósttia gEifica oqui oo Bmsil sio mais eleas pessoos. Fn<io, uma poliiK:a que vise reolmenfe póvilogiar o li- vadoo do que DO exteri<r, quer di=, há algoml problema com as
vro oomo um !atol:' de difusio cultuDl, de pmpaaçio doe DOIIOI 'editoaa. Alguma coisa esti acm~ pois o plflÇO do livro DO
jovens, pmcisatá levar em OODt&. pua tCI' &ilo,jnst•'""""' eliDI Bru:il' pwtictJ!II"!!I!e o dotrodoPI"ÇCC do livro fon.daqui. V.&1"""""talvez a16 _ . oabor o por qul. Acllo que, quando a iDdús1ria gd.A extinçio do Imtiluto Nocioall do Livro foi um gnDde fka ou livDrias C<lOISC&I1imn -ziro )ll'OÇOdo livro, os brasileiequivoco, _.,. se•deu 1 Fundaçio Bibliotoca Ntcioal1 uma roa vio ler maia, oo liYl'OII vio cin:ullr mais e talvez as odiloas
compet2Dcia, jurtame,.. com aeu J:!rFort•men!o do Livro, que a • Vio aiA! puhar
edillllldoe V<ll<loado JiYl'OII ao Bmsil.
integra. queDio temmndições deexorcilar. Uma bib6o<eca.-»• O Sr.llenatdo Cabnl- V.Ex•mopemúteumaporte?
ual..._ atrib•ições muito CIDdeJfSúeos, muito espod&u, iDcluO SR. PRESIDENTE (Joffcnoo. Petu) - Seood<r Lúcio
sive em funçio do deplioito lego! que impõe que 10doo oa liYl'OII Alcln-. o tempo de V.Ea'.está eagowlo.
plblicados sejam ali guardados cem pelo 1110D0S um<Dtompilr. ,
O SR. WCIO ALCANTARA - Pois não. Vou coacluir,
P"l.último. precisamos 1« umo politica de ..........,linçio !DUo 10 V. ~ pomUiir. Sr. Plosidonle, .,... gostaria de ouvir o
pua.~ desseslivroa, Dio o6 p u a - .. poniliorido- Seoodc<Bemlrdo CalDL DepoisCX>lDOIIIaloi os
deo:" tegiouais, ..e locais. como umb6m pua eatimular """" doio ilums colops. paa. eufim ..,.,..,.,. o moo JrOII!lDciatoda uma~ de CO!DIISn::io em tomo. do livro, fàzEIDdo c:omquo u !~ledo.
livr.trlas que se _..,.,.m em gtmdoc dificuldodea poaam. reol-O Sr.llcnwdo Cabnl- Peço a toloriD<:ia da Prcsidéncia.
meu<e, a!ingir o""'~ e Cllllll"ir oa aoua objedvoa, uma vez
O SR.· PRESIDENTE (Jelfcnoo. ""'"")-Seood<r Bem.uque DOS dofrootamco cem" Dmitas ebernçl'os
do c.bal. oeja 1eYe, por favor.
_
Por ...mp!o, paa. efeito do c6diso de caabiliclode, do«·
O Sr. llcnwdo Cabnl - Glato, Sr. P1esideme. Seood<r
çamemo. o livro é um material peuDaJX!Okl, c iao ac:met&eDCrDJI!' Ucio A1clntua, quero dar o meu dcp · Dto em 1daçlo à .madificuldade pua as bibliotecas ~ iastiluiç&& que lidam com elo.. ç1o de V. &-como CoJlStjtuing,, em primeiro Jupr.. V. Ex.',~
Na hora de terem as suas cloCaçiJe$ CJI'Ç'Drntúi•s: pm. ~ ]a lltuia, CD UDí Jl'•l•i• ''' dcdicldo ao tema da ....!pnçio V.
exempla=, elas plO<ÍSirim1 deaelomfid-loa do malcriol p<ima- Ex" ctisperlsa IOde cuidado aos poblemos s&;os que aflisem o
ueute e passá-lo< pua malcriol de <OIUUIIIO,II6 pua que hooveasc PaiL Quondo V. Ea" faz uma müise c:dtica. C<lllSI11Itiva. """""mais roc:u=,
vetbas dispoolveis. Saia QMeUfrio que a que o Bmsil6 um Pals Clmlto de limriu. Está al o gnDde conaquisição .. desse Dio de foana MNnlizodo aqui"" - . e m do imeuso de fm!W:ús e droprils que ..
em
um úuico 6rgio. b vezes em um poqueuo mlmero de burocl1ltas, cada ma que 10 possa. rsso _.ela, eminente SeDado< Lúcio Alcln-levando a uma c:oocentraçio qae, c:omo disse mtaiol:mentc, nio tara. um Pús doeate e c:oafim1a.. poc outro lado, o descaso com a
noflete a reolidadc dos Elladoo, Muniolpioo.tegil5es, .......,h>udo e<i>eoçio. Em algum Estados brasileims, eutio. 6 umo listima a
muitD poder uas mio< de pouoos, inclusive impedindo que..... ms&lcia de limriu. Da! a minha espmuça-eeu ""'umhomem
reau:so< citai!em mm e, caJSOqileutomonte, i>cMijcjem o com6rque Dio a mquiva - de que o disamo do V. Ex' possa OC<>IIr uo

a

mm

-dos

mm

cio kx:ale os seroresODVolvidos, como,por...mplo,u limriu.
O Sr.Genoa Camala- V.Ex'moJlC!DÜ'e umapu10?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- OuÇo V. Ex"can IOde o
-Seoodc<Genco Camata.
O Sr. Gerson Camata - Senador Lúcio A1dttara. vejo
que V. Ex' aborda mn """' oporllll». Realmealo, hi ........;.!ode
de que Dio s6 o Poder Exocudvo, D)OS o Çovemo bnsileiro iucre--

ve

llliDislmo .,.,_......pua dor coosecuçio ao que aborda nesta
la1de. Quero pl!"abeni:rJi-lo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Apdeço oo aportes dos
DObo-es Seuodoroo 0...00. eam- e Bemlrdo CalDL que vienm.
C't'.!1J:mr:nfe ilustm' este pnxvnciiii1f>.ICo
EspocificameDte em relaçio ao que falou o Seood<r
Genco Camala, devo di= que o problema 6 complexo, em porte .
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e,~ isso

acamota uma elevaçio do CIISio pa: exemplar, 116m de CJOiroS custos ldvioJmdos is proprias pálicos, aos problemas de iDeid&>cia

de tn"butos. iDchlsivc alguns deles em cascata. que oaenm múto o

V. Ex• tem mzio, os liVros sio caros, Diacessíveis. e o Govemo tem que adolar uma poltiea llo=do com que eles estejan
dispooíveis nas biblioà:cos póblicas, estadJais, numiclpois e fede,.;,;, para todos aqueles cp1e nio podem adquiri-los, a fim de quo a

populaçio possa ter o acesso a esses Jivms.
Exccfo o Govemo Fodenl, que - •son umilume prof...
É evidcme que uma polftica global tem que. O"Dternpbtr oc SO< n a - da Ropóblica - professcr Fcmmdo Hemiquo
aspoctos editoriais, os aspoctos das bibliotec:u p!hlicas e 00 upoc- Ca1doso -;
MiDistro da CUIIura • da Educaçio; ....... pl<Ddo
tos tdacioDados is livmias. Por exemplo, ji filei sobro isso mas Colega, Semdo< Roberto Roquiio, que 6 da Comillio
quero aúatizar: o ideal seria que o Govemo adquirisse, pelo mo- de Edueaçio, a fim de que DOS oqxol\mdaoo$
disaJiaDOO, 30% da produçio das ediloas para a sua mio de biblioloc:as mos iSso pmaque, mesmo com todas as r;,;,IÇÕeS de ftaiEIOI que
públicas e que estas: se orpnizusem. ralme:Dte, como uma Iedo. o Pais aiDda !em, JIOSI<'DO' a r..- uma poltiea defillida, clua o viIsso peaniliria que as pessoos que nio ~m recmsoo para adquiDr o l<l<iooa em ldaçio ao livro.
livropudessem·fa=COIIIDkas ....... bibüc<eeos póblieu,e o 111CcGcluo meu pmnuncifmento, Sr. P1aidea.te.. com minha
mcmo das timgem leYuia a um hmtetmento no CUlto doe exem- saud.çio, ·meu gaode aptiÇO e rt Jabew im mo l ealegor:ia dos biplates.
.
bliotedrlos, cujo dia nacicJiliJ. mnscnm1 Olllem.
1'1"10 de DDS$1$ publicoç&s.

=

liOIIo..,;,.,

Ata da 188 Sessão, em 15 de março de 1995
I" Sessão Legislativa Ordinária, da 5oa Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Lery Dias, José Eduardo Dutra,
Antônio Carlos Valadores e Valmir Campelo.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andmde- Antocio Magalhies- Anlcoio Valiada~- Aitur da Távola- Benedita da Silva - Ber:ti Veras- Bemardo
Cab:al - Qrlos Bez=a - Carlos Patrocinio - c.rlos Wilson Casildo Maldaner- CouliDho 1"'&" - Cunha Lima -· Edison Lobão- Eduaido Suplicy- ElciO-Aivares- Emilia Femlllldes- Epilacio Cafeteira- Emandes Amorim- Esperidião ADiin- Fernando.
Bez=a- Flaviano Melo- Ftancelino Pe..im- Freitas Ne!D- Getaldo Meio- Ger.!oo Camata- Gilberto Miraoda- Gilvam Ilotge$
- Goilhem10 PaJm.eim- Hugo Napoleio- Humbetlo Lucena -!ris
ReZODde- Jader Batbalho- JeffOISOO P=s- Joio Fmlca- Joio
Roc:ba- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josapbat lo,farinhoJosé Agrlpmo- José Alves- José AmldO- José Duba- José Fogaça - José Igoacio- José Samey- Julio Campos -JUDia Marise
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidío
Podela- Ludio Coelho- Marina Silva- Marluce Pimo- Mauro
Mmmda - Nabor rumor - Odacir Soares - 0smar Dias - Pedro
Piva- Pedro Simon - Rãm.ez Tebet- RCIWl Calbeiros- Roberto
Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Sebastiio Rocha- Valmir Campelo - Vdson Kleinubing - Waldock Omelas - Arlindo
Porto- José Biãnco- Lucio Alcantam - Ney Suassuna--: ÜDQfre
Quini!fi~ Roberto F.eiie ~Sergio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de JlRSCD.·
ça acusa o ccm.paieCimemo de 77 Srs. Senadon::s. Havendo .núme·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamoS oôssOs trabalhos.

O Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Antônio Carlos
Valadares. procederá à leitu12 do Expedien10.
É lido o seguinre

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N" 85, de 1995 (n• 290/95, na origem), de 14 do c:otm1IO,
canunicando o recebimento das Mensagens n~ SM 58 a 80, de

1995, que participava a JrOIDUlgação dos Decretos Legislativos noS
10a32,del995.
-c-N"' 86 a 87, de 1995 (;s 291 e 292195, na origom), de 14
·do COI:Iellte, comunicando o recebimento das Mensagens n~ CN
104 !1-136, de 1995, que participavam
esgé:tado, sem delibernçãó fmal do Congn:sso Nacional, o p.azo pn:visto para ap!eciaçao das Medidas Provisórias n"' 810, de 1994, 829 a 835, 837 a
842, 844 a 851, 853. 854, 858, 872. 873, 878 a 880, 884, 886 e
887, de 1995.

ter-se

OFÍCIOS
Do Sr.l" Secretário da Câmara dos Dcpntados, <DC&DÜ•
nlumdo à revisão do Seoado autógraf'os das segui:otes matérias:
El\IÉNDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEIDOSENADON"IU,DE 1988
(N" 4.Z43189, naqado Casa)
Coacede incattivos fiscais ao cmprcpdor"' que
admitir pessoas portadoras de detldênda lisica e maio,.. de......,.. anos, nas «mdlçõesqueespccilica.
EMENDAN"I

Suprima-se dos arts. lo e 3° do pro_;eto a expiCSSão "IJSica",
passando os mferidos dispositivOs a ter a seguinte redação:
"Art. I • A pessoa juridica poderá deduzir do Imposto de Renda devido na declanoçio valor equivalemo à
aplicação da alíquota efetiva soln as: salários pagos aos
empregados portadOieS de deflciência e aos maiores de
- 60 (sessenta) aDOS. cujos vencimentOs nio ultrapassem o
teiO de 3 (três) salárl,os mínimos. sem pM,juizo de cooside= os gastos efetuados cano despesa operncionai do
exercício.
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IV- com o Município de Valiobos: começa no Rio Atibaia
Alt. 3° Esta lei será regulamerJI'ada pelo Poder
Executivo, 110 pra7D de 60 (sesseuta} dias. que devetá na foz do CÓ!TOgo da Faunda Espírito Santo do Motro Agudo;
a foz do nõeirio dos Pinheiros. n"bei:rão a mondefmir a espécie e o gi3U de deílci&lcia de que trata o desce pelo rio
tante da p:mta da estrada Joaquim Egídio- Valinhos, inicio deste
ait. 1° desta lei."
perimetro.
EMENDAN"2
Art. 3° A APA de Joaquim Egfdio tem o objet.ivo de garanSuprima-se da ementa do projeto a cxp-essão ''flSica".
tir a preservação dos mmanesccatcs de Mala Atlântica. bem como
dos demais ecossistemas a ela associados~ incluindo a vegetação
EMENDAN"3
nativa. a fauua silvcsue e os :nananciais, como forma de -manter o
Ilê-sc ao art. 4" do projeto a scguinle r:edaçlo;
"Art. 4° Esia lei eÕir.l em vigor na. data de sua pu- equilíbrio ecológico da regiio ..
AI!. 4" A elaboação do plano de tnllllejo da APA de Joablicação. prcxàJzindo os efeitos que lbe são próprios a pottir
quim Egídio será feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
do Jrineiro dia do exen:ício fmanceiro wbseqílente.''
c dos R.eaascs Natur.ús RenováveiS - IBAMA, em artirulaç3o
.·
EMENDAN"4
CO"D. a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Prefeitura do MuIlê-sc ao art. 2" do projeto a scguilllc r:edaçio:
nicípio de Ca:mpiilas. c:ommidades locais, através de entidades ci"Art. ZO A dedução a que se refem o uÚgo ante- vis notórias. e representantes da coiDUilidade científiCa, oo pmm
rior nio poderá exceder, em cada exercício fimmceiro. a de 120 (cento c vinte) dias após a promulgação desta lei.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ciac:o por cento do imposto devido."·
Art._6° Rev~~ as disposições em contrário.
(À Comissiio tk AsmnkJs Econômicos)
(À Comis3ão de AsSMrriOs Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 25, DE 1995
(N" 2.33ll!ll, na Casa de origem}
PRO.iETO DE LEI DA CÂMARA N" 26, DE 1995
Dispõe oobre a criaçio de Área de Proteção
(N• 3.97MI9, na Casa de origem}
Ambiental - APA do Distrito de Joaquim Egidio,
Dispõe sobre a particlpaçiio das partes int<ressadas nas ftllniões de órgãos c:okgiados da admioisMunicípio de Campinas;, Estado de Sio Paulo.
0 Cong!OSSO Naciooal decreta;
Ir~ púb6ca cfuda.
Art: 1o É criada. sob a denominação _de_ "APA de JoaqUim
O Congl'esso Naciooal dec:reta:
Egídio", Area de Proteção Ambiental Joc3ljzgda em xegiio de
Art. 1° Todos os 6rgãos oolegiados da administração públiMata Alliotica. abr.mgeodo outros ecossistemas a ela associados. ca clima fedcr.d. ao dehõeramm sobre matéria de específico inteoo Distrito de Joaquim Egídio. Município de Campinas. Estado de ~ de terceiros. pessoas tisicas ou juddicas (públicas oo
São Paulo.
•
·
pnvadas). deverão, prcviamem.e. comunicar o fato aos interessados
Art. ZOA APA de Joaquim Egidio a.presema a seguia te deli· • para que possam-participar. se o desejalem. da mmiio respectiva.
mitaçlo:
_
_
___.c ,
§ 1• Os intc=sados poder3o enviar, oo máximo. 3 (três}
I - com o DistritO de ~: começa no rio AtibaiL na foz representantes, pua a defesa de seus interesses; Os quais serão
do ribeirão dos Pinheiros. ribeirão a triontante da pónie-da estrada coovocados com aDtecedência mínima de 10 (dez) dias. senclcrlbes
Joaquim Egídio- V alinhos; segue pelo contraforte fronteirO entre asse~ a pala~ ~e as discussões. pelo mesmo prazo
as águas do cónego da. Fazenda Riquem. à dinrlr.a., e as do rio Ati~ coofendo aos demaiS paltlctpantes.
ba!a. à esqu!rda. até o divisor cotte o rio Àtibaia e o ribeirão das . • § 2'"_ ~ as partes interessadas forem associações civis.
Cabras; possegue per este divisor em dcmaDda. da foz do cómgo da sindi:atos ou entidades de classe. estas se farão teprcsentar de COD.O!ácala Belmoolc, no nbciri!o das Cahms; sobe pelo CÓD'ego da (llá. fomudade com seus estatutos. .
.
cam Belmcolo até sua caboceúa;
pelo divisor eooe às águas do
§ 3" Será f"""""da aos m.,..sados c6pia das ll13f das sesn"beiráo das Cabras. à ~ita. e as do rio Atibaia.. à csquen1a.. em de- SÕC'> dos 6rgios de que trata. este artigo. contendo as decisões tomanda da caboceiia do primelm afi-e da margem esquenla do madas c a respectiva fimdamelttaçlo.
ribeirão da f'azmda de Antôoio Souza Queiroz. cóaego a momade
Art. 2° Esta lei cnua em vig01" na dal.a de sua publicação.
da sede da zeferida fazenda; desce per este c6m:go alé o 11õeírio
Art. 3o Revogam-se as disposições em conrr.irio.
da fauncla de Antôoio Souza. Queiroz, pelo qual de= até o pri·
(À Ccmissiio de CcnstuuiçiioJustiça< Cidadania)
meito CÓD'ego da margem diJeila a jlsantc da sede da lilzenda em
questão; sobe poc este eótiego até a sua caboceiia no divisor da
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1995
margem esquetda do rio Jaguari; prossegue por estc divisor- até a
<N° 1540, ua Casa de origem)
cabeceira do segundo afluente da margem esquerda do rio Jaguari;
D~ sobre o acesso das entidades sindicais
II- com o Município de PcdRira: começa. no Rio Jaguari.
às informações provenientes -dos registras adminisna foz do segundo aflueote da margem esquerda do referido rio. a
trativos que especifica e dá outras providências.
montante da usina; sobe pelo Rio Jaguari até a foz do Córrego da
O Congresso Nacional ~ta:.
Vendinha do Jaguari;
~
Art. 1o As entidades sindicais. na qualidade de defensores
m - com o Município de Monm.gaba: começa no Rio Jaa dos direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias
guari. na foz do Cóm-go da VendiDha do Jaguari; cootioua pelo que ~tam. bem como no desempenho das funções previstas
cootraforte da margem cfueita deste cótrego, em demanda da Serra no art. 10 da Constituição FederaL terão acesso livre e gratuito às
das Cabras. e por esta serra prossegue em demanda do Mono infonnações primárias às estalisticas geradas a partir dos seguinAgudo do Fmnco; daí. vai, pelo espigão. até o contraforte da mar~ tes xegistros administrativos:gem direita do c6Itego da Fazenda Espírito Santo do Morro Agu~
I- Relação Anual de Informações Socais- RAIS:
do; continua por cs~ cootmforte, em demanda da foz do têferido
n - Cadastto Geral de Empregados e Desempregados (Lei
cónego.. no Rio Atibaia:
n° 4.923. de 23 de dezembro de 1965):

m

"'SU•

e
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III- Comunicação de Dispensa e Requerimento do Seguro~

I - no prazo de sessenta dias contados a partir do primeiro
dia subseqüenle ao último mês de referência da informação solíciIV- Relação de Empregados - RE. do Fundo de Garnntia tada. ou quinze dias a partir da data_~~licitação. prevalecendo o
doT.m;,odeServiço:
maior prazo. pua o documentos mencionados nos incisos a
V - Relação dos Salários d~ Contribuição. Documento de dQ artigo anterior.
'· -- n- a partir do mês de outubro do ano subseqúente ao ano·
Am:cadaçio de Receitas Previdenciárias - DARP. Comlu~fcaçio
de Acidentes de Trabalho - CATe ootros registros adminstrativos base. no caso da Relação Anual de Informações Sociais- RAIS.
da Previdência Social~

Desemprego:

~

n vn

VI- documentos a serem implantados no âmbito do Cadastro Nacional do Trabalhadot- CNT. de que tratam os Decretos n°
97.936. de 10 de julho de 1989 e n• 99378. de 11 de~ julho de
1990:
vn - demais documentos preenchidos e encaminhados pelos empregadores, em função de dispositivo legal. a órgãos e enti·
dades da adminstmção pública direta e indirela. ~laciona!ios com

§ 1° o atraso injlstiflCado.. pelo serv:idor~ponsável. na entrega das infotma.çõe$ soliciradas pela entidade sindical importa na
aplicação da$ p•mHdades previstas no art. 127, incisos l ou U, da

Lein•8.112.de 11 dedeumbrode 1990.
§ 2° A ~sa comprovada e injlstificada em fornecer as informações de que trata o artigo anterior constitui ato de insubordinação grave em serviço. punível na fonna do art. 127. incisos
V e VL da Lei n• 8.112. de 11 de deumbro de 1990. sem pnojuizo
vinculo empiCgalicio e relações dele decorrentes.
Par.ígmfo único- As eniidãdes sindicais solcitantes deverão das demais sanções legai$ cabíveis.

nr.

preservar o sigilo de informações primáriaS que permitam a identificação do estabelecimento infonnante. ficando os infratorcs sujeiArt. 3° O: Poder Executivo baixará instruções paza o fie!
tos às sanções penais.
cumprimento dest.ã lei. no prnzo de novC.nta dias conlados de sua
Art. 2" O Ministério do Trabalho. o da Previdência Social e publicação. ·
__
demais ágã.os e entidades da administt:a.çãO federal direta e iMireArt. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ta deverão fornecer as informações solicitadas:
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.

-~~OISLACAO

C/'I'ADA

CONSTITUIÇÃO

. UP(JII.JCA i EIOUUll'IVA J)() DASIL

IIII
1llulo a

-

DOS DIREITOS E GARANTIAS RII'IDAMEI'fTAIS

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

~-·

~

-

-

~

Clplulol
DOS DIREITOS SOCIAIS

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

······························~··································

• -

liDcto de garantia do tempo de seMço;

·····•••····•••••············•••·········•··••••······••·····•····•
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D&CUN !1. t f - -

u Ntll:i!>Mi da T~.

aC •

o PI

:ccaao

dallllpolbiJoL-- -

e

'.14- ~

acrilloliçOio -

rv. * c=rtt=·JCh. decm:&;
1

~

DE 10 DE .n:taO DE

.... - O -.... M;

o caaas::o 'iaczoca&

~ ':':PhO dr - Cft'. ~
!roloiMited=•, da :nr 1 10 dA ~
:!:11 - :.tn. da S-:oo a& P:r;-.é*:c& a - - s.-1 - lii'AS I cla C...
a E:c=1 · ftalai- =ti.

An. 1.• !1ea .IIIIUtado

a nc:tsusr

~

.:.o

~ c&• :=t::"''l3e

M&. t..• O Clft,
...._. . . _.... *ILf

....

pila ...... di Jdl» 75 ;I, ... trrhDOdV e pelO
;Sn .oci1J1. 4 :
t r l • t:ntee· · w:
1 - J1 llllallal .à Pta;:w • Jutlii ;«= SOdll - PIS e DO l'lc;z me de

m--;U .....li'

11 -

t

e

•

e ....,_ . . _ - P.ISI:P:

1t tn' IDd1'lidllll da

stmda. . ; ...... dll

· Art. 3.• Para e!esto de Jdactlfk:ac;lo
tltuid.ocs:

I -

Saclll;

·--~-Cift'.

Paric: ..to olnlco. A OfJOIIlzlçâo inl<'lal ciO CNT ..... feita
ções coa.stantes dos C&d&IUOs dO PIS e do PASEP.

II -

r:ue? 1' ·

elo'

~:-a..me:ato

partir de LafOrm&·

trab&Zhador JUDto ao CNT Qcam lN·

O Número ele .Icler. 1 - ciO Tnballlo4or -

o Documento de

&

NIT;

do TJabalhador -

DCT.

1 1 • o DCT sutmltulrá a Flill& ele Docl&r&CIO ele quo trata o f z.·. do artlco
13; da eotíaobda<io doo I.o1ia do Trobolbo :- CLT.
l :· o DCT oen premchldo:
al pelos poatot; competm~a. a cada em1Sda da ca.rta1.ra do Trabalho • Pr~t
•tdfoe~a Soc:l&& - C"'PS;
1' t no cu o dfo coat.rtbulntes lrlcllwldual.s, prla- Prnldtnc!a Socl&l. que pockri.
IUWZAI'·M dOI Je~ da rede batM:anL
. § 3.• Os orcl.os • en.udades da Adm.lnlatncio ·Nbllc:a ldeDtlf!carlo a. uab&. lhadons dO MniCO p$blic0 aio rqidaa pt:ia Q.T. ainda alo lnlciUos DO CNT.
1 4 • A c.eda . trabalhador Mtâ atrlbUtdo wa NIT, q• lbe facultad o acesso
u ~ormaçOes ftfer:nws ac. MUa dlreaa.a. tnbe'bi'Cu • p~.

,... • • '' co- ele lnl01aa.;llos Into.rmaç6n 5oclmS- DlS. a IIII' ~.r

Neto

folta por - l o do Dooun>ento di

paloa emprqt.dOI'lÍI. que dn'ert.o:

dllàlcriçlo DO C&dUtro Gorai di CGa~
OGCJIG':
ideiiUftcllr cada tr=b-'b'd-· pdo ~o Hrr.

I - JctenUflc&r... poJa tH dO Mtnzst•rto da .f"ueQda -

:I -

§ t .• O empncadar Dio lralcr1to ao CXiCIIIF • lcttnctt'a;~ Dll
disaplllWla pelO Grupo 111> CMT <anlp 1.'1.

i :.ai •

O :i%S eoawr' laformaç611 nlaUfta:
~da,.._ iCLT, an1p 30501:

-n>

""'*' *

tanaa a ..,.

*

tu ao ccmuow dão ncllltro& ..oo
Ganmla do Tompo
s.r.
FG!S <ta n. UO'U'I, de 13 de
de 19&11:
c~ ao ~ do tnt-•he"cr. pua
•o 1 lbPIHll.eDCiO c11o

nço -

beDef!oos por pal'tll •
di
1~

ftet 1'

m

~:

ao ~do-- po1a 1 :s.•.

et ao pacamaato • c.aatrale elo
ce março ct. 1•1:

..-o 1

r

do

ortliO ::11, da r:-tltuiçio;
c;o (JlrlicNCo.Lcla. 2.211 c•). di
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o ~do ompr..-

U li. -

d~ !96$).

<Lei

a.

4.123 <'1. do

:a do - -

......d'Dc'e Iodai ..,., pna&adu AD arr pilO MPd.
"'-~-----

-ro

~ ~

13.'

s.• o DIS Mlllllt:lt:afd 01 w;idtitw c1oct

Art.

ttw~

I - lldlçlo Anual do ~~~~~ - R.US 1 - D. , . _ 14 1, doi
23 da
de 11'111:
IJ.- fGriiiiii.C<ID de •
' ;t· de adft:'n'" o n L n 1Lol1L4.1D.de JJIII:

•x -

lkllçlo de Empill

III -

IV- llaloçlo

III: 11.1111.. 5.1117, de 13 d e - de llilll;

de~-

v-C'<D! • ;t·denl:

!1.SC da- Plit"'

' SOCial:

CD!-a.-PI,de:lllde-de

Jlllll •
.&rt. •·· nca atada o Gruact Gatar da arr.
:c .s.. di ,...,.....tw a u.
c:a.Ua1z & Jmp'•nte,clo..,a
IÇict ciD CJCT. IOb aupemda C:OO ' •cfe pelo ...._,
tro di Eac&doclo Trabllbo. CID a.....-. mJ ';'=:
I - 1 (11111) Ol&l]p(lll,..llllhllntcDfe

IIPAS;

a -

1

11p:

(\IIII)

4a MIDiltirto da P&au'tlncfe a •= ,,

!M!te . ,

~ ~~

-

III -

1 cum' representante' da Caiu. EeonOmtca'Feder&l -

IV -

1 (umJ representante dos t~r:!ores;

1' lac:l.a-

K1'b;

CEP;

v - 1 fum} repÍ'esentante dos eraprecadores,
. Parli.cr3fo uruco.' Recunento interno. aprovado pelos Ministros de Estado da
F3.U-"':d.a do Trabalho e ca. Prev1d.ênaa e A.s:ustencl.a Soctal. d.ispor&
c:c:1arr.eneo do Gru~ Gestor do CNT.

sob~

o

1'u.a·

Ar-:. 7 • O Minlstêrio do Trabalhe. b Mi:u.st~no éa Previd&lda e Aslist&lc:a
Social por intermêdJo da Empresa de Processamento d.e Dados da Pn'ftdincl& SocW - DATl\PR-'M/ e a C.aJ.U Ec:onóauea FedeÍ'al - CD' atenderia as despesa comuns do CNT com dota.;~ ou recursos próprios. em pa.n.es .zcu.Çs.

Paràcrato :.iruco. O Grupo Gestor do CNT- poderá ee.lebrar c:onftnio com
o pnxessameato de;

S~:-r..ço Fe::len! de P:'oeessame:t.to ele Oad.os- SERPRC para
c~., .. !:em &SSL.'"n utÜi:ar·se <los anaços ca rede tJ&."lC&Z'lL

.i ':"C. 8.• ?e!ô dllSMpni:tenco do_ disposto ao altico 4.• ~· Dec:e!D. os m·
Iratore.S es:.::..no St:leltca. con!orme a iDfn.c:io, .i.s peca.udac1el. pruqr.u.nos H( :,.

--

ti!S Ci1;:JOSI'!l'IG! lec&~S: - -

:: -

'.

o.!"'.J.f'l 361 àa CLT;
:orti"~:·:l ~o

:: -

<!a

~ :1.

4.9:3, de

_,..-.':"if:-a!o ür.J.C"O. No caso de

c1es .serão

:::s ce c~eze:ntro cie

ma.i.S

de

tlfm

1965.

mtJ"at;::io. as respec::.TU pma.lida-

&p~eactas C't.ZJI1UJ&ttvama~w•

.:\rt. 9.·

.u c:oru.nbu..içOes devldas • Preridfnc\& Sooal.. ao Proç:lma de Ime·
PIS. ao 'P:'ot:r:ama de Formaçio c1o Pammoruo do Sen1dot P..i..

t':'a(:io Soaa..t ~:ic:C'

:e

-

P,t...S:CP. ~m :ass.m os óQOiltc:a telaaYOS ao f'\mdO de Ga:ranua dO Tempo
- ::G"!'S. :oaànuario a ser recoJ.bJ,cioa: mecuan~ d~.L-:a:uo prQ~no.

SH\"'1.~

Art. 10. 01 Mlnlalroo do Eltado da ru.tu~a: do , . . . _ o da P110- •

o\Mis~la Social ._.slrlo . . lnaUuçOa aoco.súrlaa & aocuçlo .... ~ to Docn<o.

Att. 11. Eate Doemo mtra 'll!lor aa data da
.Art. 12. Revoc~• u cUapo&iÇ6ea em ecmtn.no.

J-

SarDo)' -

-

da RoplitlllcL

1o1a11son Fornua da N6bnp.
Dorot.bu

._.«. mtek..

Jllder :Poa.....U. - ·

oua

pulllJcoçlo•
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DI: 11 DI: JULHO DI: 1110

AltenJ disposiliwn do D«nto ,_ 97.936 (1}, tS. 10 de jtdloo de 19&9,
que ÍIUIÍ1IIill. o CGIIutro Neümtzl do TtiÚHIUIIJdOr ·
0 Pr !ciente da ltepi1IUca. 11D UIO da acrt1ndçlo 1ncllo IV, da CGaltltulçlo, dacrat&:

lbe ..,..,_

O arllp

lf,

.o\rL 1." J11ca altend& & ndlçio dos aqulJitea cllopoiiU- do Jlocnlo tL
de ·10 de jUIJao c111 1•. que JnaUCWu o ~ Nldoaal dD Tnbe'b"d=i·

n.na.

•.ut.. 1.• Pica Jnatttu!do o Cadutro NacloDal do TnbeU:' 1 "1' CMT. dlsUD&do a tatiltrar iaformaç6t:a • ill&lnue do trfbe't,.dor,
do M 1" 1•Wrlo do TrabdiO • ela Pze;'d'- '• Sodal- lftN e da C&l&a
J:c«Wntca ~ -: CJ:P.•
'ArL I." Pk:a criado o Orupo Gestor do CJIT, _._.,.,da Ido
JIJiDiaUV e ,_.,ite.; a ilnplu&açlo e •
l!;lo do CMT. aa111 aapuyt.
do do da do Trab&1bo. da ~ Social. ca:m

a

com11

~

';IQi

I - 1 (WD) n p - - . . do Mllúalúto do 'fnbalbo e da Pnft.
dAada SOcial ~ ll'l'PS;
I I - 1 (WD) representante da Cais& EC:onomtca Federal 111 -

CEF;

I IWDI npraen-te dos trabalhadons;

IV- I IWDI npresentante dos omprepdoru.

Parqnfo olnlc:o. Recimea>IO tntemo, aprovado peloa Ministros
de Es&&do ela Economia. Faunda • Plahejommto e do Trabalho e da
Pravid6nda Socl&l. dlspoN sobre o fundoaamento do Grupo Gestor
do CJIT.

Art. T.• O -~rio do Trabalho e da Prevldfnda SOCial, por ln·
tannMIIo da Empresa de Proc:esaamento de Dados ela PrnicHncia so-

cial- DATAPREV e a C&iX& EconOrilica Federal - CEF, atendei'Ao
dapn&S .comUM do CNT com dotações ou recursos próprios. em

U

pa.-

~cu&~a.

P""""'i!O,

~

t:mto. celebrar contratos • conrin.laa.•

"AJI. 10. Oa Mllúatroa de Estado ela Economla, Fazenda e Pia·
- a e j - • do Trabalho • ela PmricMncfa Sociat expecllrio u illstruÇ{Ios t. ouc:uçio do clilpooto aeota Decreto.•
IID 1'faOr 11& clate da lUa pnh(Jceçllo.

Art. 2.• Esta llocnlo -

PcmaadD ~Collor Zllla 11.

.PJ

ca.- da

'de* da

BePúbUcL

llello.

-lbpl.

r.u ..

. . . . . . ..-li-

a.uz. .. u ....-... .. ''"·
DI.... • ..., . ju&ea.. ClYie la llal. .,
... ~i• • . _ r-cr;lu '*'11•

_,.....,
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE 1995

Paclgr.lfo único. O mandato da dima:ia do Con.
selho Federal terá a duração de dois anos, sendo seus
membros eleitos através do voto diteto e secreto. por

(N° 642191, na Casa de origem)

maioria absoluta.

Altera dispositivos da Lei n° 3.820, de 11 de
novembro de 1960, que dispõe sobre • c:riação do
Conselbõ Federal e dos Co.oselhos Regionais de Far· •
máciL
o Congt<sso Naciooal deaita:
Ait. 1° Os arts. 3°, 5°, 6° 70, 8"', 10 e 12 da Lei D0 3.820. de
11 de novembro de 1960, que cria o Conselho Federal e os~
lhos Regionais de Fannácia, passam a vigoiar com a seguinte redaÇio:

"Art. 3• O Conselho Fedaal SOit coosliwido de
1antos membros quantos forem os Conselhos RCgiooais.

§ 1° Cada conselheiro feder.tl será eleito. cm seu
Estado de origem. juntamente com um suplente.
.
§ 2° Perderá o mandato o conselbeiro federal ~ue.
sem ptivia licença do Conselho, faltar a três mmiões

plenárias consca1tivas., sendo sucedido pelo suplente.

§ :r' A eleição pam o Cooselbo Fodeml e para os
Conselhos Regiooais far-se-á atr.aYés do voto dimto e secreto. por maioria siiriples, exigido o ~to da

miioria absoluta dos inscritos.

··•······••

-

-

-------··---·---~--------·

Art. 5° O mandato dos membros do Conselho Fe-

.Art.. 60 - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - -

··------------------.ordinária

b) eleger. na primeira IeU!lião
de ~
biênio, sua diretoria. composta de Presidente. VICe-Pmsidente. Secretário-Geia! e Tesoureiro;-

.

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

___________

....;-

p) zdar pela saúcÍe plblica. tnmoVeOOo • assistbcia f•nn•@ttj ....

q) representar. em juizo ou fora dele. os .interesses
profJSSionais da catcgcria dos faimaciuticos;
r) estabelecer as nonnas de processo eleitoral

aplic:áveis às ins:tâDCias Federal e Regional.
Art._"l"

-··-·--·---

Parágrafo único. As ~luções refeRntes às alíneas g e r do ait. 6° só serão válidas quando aprovadas
pela maioria dos membros do Conselho Federal:
Art. go ---··--------·----·----··
P.arágzafo único. O ato de suspensão vigorará até
nOvo julgamento do caso. para o qual o Presidente convocar.í segunda reunião. no prazo de 30 (trinta) dias contados do seu ato. Se no segundo julgamento o Conselho
mantiver por maioria absoluta seus mett_l~OS a decisão
--suspensa. esta enirar.l em vigor imediatamente.

deral é privatiVO de farmacéuticos de oaciooalidade bmsileira, será gramito, metamentc boooóf1.00 e terá a
duração de"quatro anos.

Art. 10. ------·-----··-·---·--··--
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Art. 6" Sio atribu;ções do Cooselbo FedeooJ,

f) eleger seu representante e respectivo suplente

pua o Comelbo Federal.

a) organizar o sm regimeutointcmo;

Art. 12 O mandato dos membros dos Conselhos
Regiooais é prival:ivo de farmacêuticos de nacionalidade
bntsileita. será gratuito, mer.uncnte honorífico e terá a
dur.oçio de quatto """"·

b) eleger,-. . pàmeim mmiio Ol'lfiiWia. sua <tiiuoria.

com:

~deP=ide~Jfo. V'-~eTCSOIIl<ÚD;

c) aprovar os rogimeD!os Ültemo$ orpnizadm pelos Comemodificando o que se tomar :occ;:essério, a fim de
,.,.,.... a wridade de açio;
lbos

~egiooais:.

. d) tomar coobecimento de quaisquer dllvidas suscitadas pePm2gnúo !lnico. O mandato da dU.IOria dos Conselhos Regiooais lerá a duração de dois anos. sendo seus los Couselbos Regioom e dirimi-las;
memlxos eleitos através do voto direto e secreto. por
e) jllgor em ól!ima iDStJncia os roamos das ~
~aMoluta."
dos CoaMlbco Regioaois;
I) publicar o rdat6âo ama! dos ,... uabolboo e, peri·
Art. 2° Fica revogado o art. 4° da Lei n° 3.820. de: 11 de no- ocljconrntc. a "'laçio de todos os profJSSioaais regisUodos;
vembro de 1960.
•
-_ -I) expedir u resoiDções que se toma:zem urcess'ri•s pl1'& a
fiel intap loçio e oxeeuçio da ,..-e lei;
Art. 3° Esta lei entm cm vigor aa data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

b-

h)competmes .. modificações que
se 10mal1ml.aecessúias 1 ll"gn1•menlaçio do exm:lcio profissi<mal
assim- como colabonr com elas na cüscipliDa das mat&ias de ci&l_cíie t6Cnica fenna""'rtica, ou que, de qualquer fama digam xespeito 1 atividade profiSSiooal;

LEGISLAÇÃO CITADA.
LEIN"3.820. DE 1"DENOVEMBRO DE 1960

i) mgaDi2or o Óldigo de Deoolologia F..,..,.,.lica;

Cria o CoDSelbo Federal e os Conselhos Regio, Dais de Farmácia, elli outras providências.

, k) realizar mmiões gerais dos Conoelhos Regiooais da
Fa.rmjcja para o eslDdo de questões proriSSiooaiS de;,........, aa·
ciooal;

CAPÍTULO!
Do Conoelho F<dcnü e dos
Com<lhos Rqpoaaisde Farmáda

___ ______________ ____
_.

j) delibmlr so1n questões orluDdas do exm:lcio de ativida·
dos afins b do famlaciulico;

,_

Art. 3" O Comelho Foclml S<á. coastilllldo de .12 (doze)

......m:., 101ldo'"9 (DOVe) ofetivoo o 3 (tn!o) suplentes. todos ~ns;.

le~ eleitos por' maioria absoluta de votos. em escrutínio secreto.
ua assembléia g<D! dos delegados dos Cooselbos Regiooais de

F:lrmócia.
•

~--=--

.

§ 1• O mlmo:ro de cooselheUo< feclexW pode.-á serampüado
demm3(1lis)manbo.m.mocüoDie.....,çiodo.Comel>oFeden!.

§ Z' O .número de oonseD:Ieiros sed nmov.ado am•almmte
pelo terço.

I) -ampliar o limi"' de competb:ia do exorclcio pofinic>aal, c:cmfoane o c:umcaio escolar '"' modiaDie amo ou prova
de ..p.ci•l'•oçio r<alizado '"' poestac1o em escola ou iDstiluto
ofiCial;

m) expecür ~. defiDmdo ou modifo:ando alribWções ou CC""'p"1Pncia dos profissiooais de Fmnácia. confomse as ue-eessjdades futuru;

-=-- JJ) IegUlameDtar a maDeira de se organizar e funcionarem as
assembléias geais, ClltÜDÚios ou extmommirias. do Cooselho Fe·
dera! e dos Coaselbos Regiooais·
'

o) fzxar a composição dos Cooselbos Regionais. otga!ÚZlln·

do-os 1 sua semelhança e promovelldo a mstallçio de t.aniOs érgã.
os quaDios fo=njulgados necessários, de..........., suas sedes e
zoaas de j1ds<üção.

§ 3" O Conselheiro Foclml que, dmmlo um aoo, fallar, ...,
liCCJIÇ& prévm do Comelho. a 6 (seis) =nMles. pelded o mmda·
Parigrafo IÍDico. As quesrões refermtes is atividades afms
to~ sendo suc:cdido por um dos suplentes.
com as outras profissões serão resolvidas attav& de entendimentos
com as entidades ,.goladoras dessas profissões.

------------------·

Art. S" O mandaiO dos membros do Coaselbo Fedeilll é gra·

bJÚO. menmenl• hoaorifico, elel:i a dur.oçio de 3 (IIEs) anos.

--------------·
Art.
atribuições
10. As

gWntes:

dos Conselhos Rcgicmais são as se-
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f) eleger um delegado-eleitor para a assembléia referida no

Março de 199S

magem proflssioual", estabelecendo limite para a
jomada normal de lnlbolho.

art.J<;

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

-

--

Art. 12. Os membros dos Conselhos Regiooais: deverão ser
brasileiros, e seus maodatos serão gratuitos, meramente bonorlfiAlt. 1° A Lein°2604, de 17 de setembro de 19SS passa a
cos e tetio a clulllçio de 3 (~)anos.
vigomr acrescida do seguinte art. 10:

(Ã Comisaãode AsSIInlosSociais.)
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N°29, DE 1995
(N" 4111Hl."" Casa de origem)
~ta dlspooitivo à Lei D0 2.604; de 17 de
.etemLro de 1955, que "ft&Uia o"ies.crcído da eofer·

"Art 10 A Jom.ada IJOmJal de tr.a.balho para o
exerclcio da enfen:nagem. em qualquer das modalidades
pm'istu IIC3Ia Jei. scri de, DO mWmO, 30 (lrÍDta) horas

semanais.''

Art. :20 Esta lei eitl1 em vigor na data de sua p.~blicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

l.601SLACAO CITADA

(À ComiS3ão de AssunJos Sociais)

Mozp> de 1995
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Civil e dos cursos técnicos de segundo gi3U de prevenção c comPROJETO DE LEIDA CÂMARAN"30,DE 1995
bate a incêndio.
( a• l.ot~<~'-~1, na Caa deOrigan)
Parágrafo único. As empresas e aiiSOS em funciooa.mento
Dispõe sobre a pro6ssão de Bombeiro Ciril e procederio A •dap•ação de suas. ali.vidades aos pm::ei.tos desta lei
dá outras providêndas.
DO prazo de 180 (cento e oitenta) dias. a cootardadata em que entrar em vigot" o regulamento ptevisto no art. 11.
O Cong=so Nacional ~ta:
~AI<. 8" As empresas especializadas e os a~uos de fonnação
Art.l 0 0 exercicio aa proflSSãode Bombeiro Civil rege:r-sede Bombeiro Civil, bem oomo os CUISOS t<cmcos de segundo geou
á pelo disposto nesta lei.
Art. Z' Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado de prevenção e combllte a incêndio que inliingirem as disposições
nos termos desta lei. exerça:em caráter habitual funçio Ieii1\Ultm- desta lei. ftealiio sujeitos is seguintes penalidades;
I- advert&cia;
da e exclusiva de preveoção e ecmbate a incêndio, como empregaII- multa de ali UJOO (um mil) UFIR;
do conttatado direlamentc por empn:sas privadas ou ptiblicas,
m- proibiçio lemporiria de !imcio!wnento;
sociedades de economia mista, ou emprt:sas cspccializadas em
IV- cancmmemo da autonzaçio e tegisiXO pua funciouar.
prestação de setviçOs de pcveação e combate a inc6Ddio.
Att. 9" As empresas e demais eoüdadeo que se utilizem do
Pará!l"'fo único. E privativo do Bombeiro Civi~ habilitado
nos termos desta lei o exetclcio de cargo público que téoha por serviço do Banheiro Civil poderão fnmar conv!oios com os corpos de bcm.beiros estaduais pu:a assistência t6cnica a seus profisatribuições as atividades enumemdas no caput deste artigo. •
Art. 3" O exeicicio da profiSSão de Bomlleiro Civil~ sionais.
Art. IO.!Dcumbe i Associ•ção Brasileim de Bombeiros Cide prévio registro prõfi.Ssiooal DO 6rgio competente do Poder
vis zelar pela eflci&lcia opemcional do exm:icio da profissão de
Executivo.
§ 1o tegistro a que se refere o caput deste artigo
efe- Bombeiro Civil. bem cano_..,.,.... às autoridades competentes
tuado a requerimento do interessado e im&J:Uido com documenlos accra do exm::icio in'egular da profissão.
Art. 11. O Po:ler Executivo tegulamentar.í esta lei dentro de
comproba!érios dos seguintes mp~isitos:
90 (noventa) dias a cootar de sua entrada em vigor.
I- nacionalidade basileira;
Art. 12. Esta lei entra em viga' na data de sua publicação.
n- escolaridade mínima em DÍVel de primeiro grau;
A:rt. 13. Revogam-se as disposições em cootr.irio.
m- aprovação em exame de saúde 6siça e mental;
IV- aprovação em curso de formação de Bombeiro Civil;
(À Comissão de As.nmtrJ.sSociais)
V- inexistência de antecedentescrimiDais;
• Projeto de Lei da Câmara ... 31, de 1995
VI- quitação com as obrigações eleitorais e militueS:.
(N" 1.681191, na c- de origem)
§ 2° Os requisitos em11nerados no par.ígmfo anterior não se-

o

sem

tio exigidos dos Bombeiros Civis admitidos até a piOmlllgaçio
desta lei.
§ 3° Na Carteira de TrabaJho e Previd&lcia Social do Bombein: Civil serão anctados O seu sãlário meosai. suas atribuições
profiSSiooais. a data de sua admissão, o início e o tÇmõno de suas
férias e a data da sua dispensa.
Art. 4"' AJ; funções de Bombeiro CMI são assim classüocadas:
I - Bombeiro CiviL nível básíco, combatente diieto ou nio
do fog«
~
ll- Bombeiro Civil Lídet', o fçrmwio como tknico em~
venção e com~ a incêndio, em nivel de segundo grau, comadante de guarnição em seu booírio de trabalbo;

ID- Bombeiro Civ11 M~. o formado em engenharia com
especialização em prevenção e combate a incêndio. Ie.SpODSável
pelo Departamento de Prevenção e Ccmbate a Incêudio.
Art. s• A jornada do Bombeiro Civü é do 12 (doze) horaS
de tr.!!,balho por 36 (lrinta e seis) bens de~- num tcU.l de
36 (trinta e seis) -horas semanais:
Art. 6°- É assegurado ao Bombeiro Civil:
I- uniforme especial às expensas do empregador.
II- seguro do vida em gropo. estip1Iado pelo e~
III- adicional de periculosidade de 30% ttrinta por cento)
do salário mensal sem os actêsci.mos resullanles de gratificações.
prêmios ou participações nos lucros da emp~
Art. "]O Cabe ao órgão competente do Poder Exec:uliv~
I - autorizar o fiuicionamento de:
a) empresas especializada$ em sertiços de prevenção e

combate a incêndio:
b) cursos de formação do BQDlbeiro CiVil;
n - ftsealizar as empresas c ~ referidos no inciso autcrior c aplicar as penalidades previstas na lei;
ni- aprovar uniformes de Bombeiro CiVil~
IV - fiXar o cuniculo dos cursos de formação de Bombeiro

Dá nova redaçio ao f 1° do art. 239 da Coosoüdação das Leis do Trabalho.
O Coogresso Naciooaldcczeta:
Art. 1" O§ t• do art. 239 da Consolidação das Leis do Tmhalho, aprovada pelo J.>eaeto.Lei n" 5.4S:Z.de 1" de maio de 1943,
passa. a-vi.gcxar com a seguiDI:e rcdação:
"ArL 239...

§ 1° Para o pessoal sujeito ao regjme deste artigo.
depois de cada jomada de tnbalho, haverá um xepooso
de 12 (dozil) horas coi:uínuas, no mínimo, observando-

se. oucrossim. o descanso semanal

..-------------------·..

Art. ZO Esta lei eDIIa em vigas- na data de sua p:~blicação.
Arl. 3? Revogam-se as disposições em conttárlo.

LEG/SLAÇX.O ClTADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
SEÇÃOV
Do Serviço Ferroviário
··-··-·········---~·

Pronogaçao

Jut. 239. Para o pessoal da categoria "c" a
do
lrabalho independe de acordo oo convenção colctiva, não podendo. enbetanto. exceder de doze horas. pelo que as empresas "'E'·
nizuão. sempte que possível. os serviços de oquipagens de trens
com destacameotos nos: trechos das linhas de modo a ser observada a dumção oonnal de oito horas de trabalho.
§ }0 Pata o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jomada de trabaJho bave:r:á um tqK)USO de dez botaS
contimas. no mínimo, observando-se. outro:ssiin. o descanso se-manal
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(À Cmnis.tib de A.r.nmlru Sociais)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 32, DE lll95
(N' 1.674191, oa Casa de orlgaa)

Regulamenta o Inciso
Coastitulçilo FederaL

xxxm do

LEGISL4ÇÃO CITADA

CONSTI'IUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
•

DOBRASH..

TÍfULon

~Art. 2" Ao art. 16 da Lei n• 8.137, de 27 de dezembro de
1990, fica ac:m;cenraclo o seguinte pazágrafo único:
"Art.16 .. _____________ _

Parágmfo úoico. Nos crimes pre~ Desta lei,
ccmctidos: em quadrilha ou co..autcxia. o co-autor cu
parilcipe que amv& de coofissio <speoat!oea relevar à
aul<rilade policial cu jtdicia!IDda a lnllla delituosa teci
a sua pena mJuzida de um a dois tclçm.''

art. 5' do

O Cong10Sso Naciooal dec:Jota:
Art. I' Qualoper ci~ tem dimto a ...,ber doo 6rgios
públi<:os do administmçio du.ta cu IDWrda, dos Poderos do
União, dos Estados, do Dislrlto Fedem! e doo ~ mfor·
maçõesdeS<U........, pmiallal;oude........,ooldivocu sem!.
Parágmfo únioo. As mfOJmaÇiles sedo pmladu no pmm
máximO de tri%Íta dias ifteis a c:ootar do registto do respoc:tivo pedido, sob pena de ..spomabilidade da m!Dridade cu servido< com:.
petente.
Art. 2• N"ao serio fomecidas mfOI!II&Çiles imp<esclDdlveis 1
segurança da sociedade e do Estado, assim estabelecidas em aiO
pt6prio como ''teservadas...
Art. 3° Esta lei CDtta em vigor na data de sua JUblicaçio.
Art. 4° Revogam-se as disposições em cxmtdrio.

Mouço de 1995

Art. 3° Esta lei em:a cm vigor na data de ma JQblicaçio.
Ait. 4°Revopm-se as disposições em c:onldrio..
LEGISL4ÇÃO CiTADA

LEI N' 7 A92, DE 16 DE JUNHO DE 1986

Ddlue os crimes c:ontra o sistema llnaneeiro
udooal,. dá outras pnmdêodas.
O Presidente da República, fàço saber que o ConFSSO Naciocal c:lcc=ta c cu sancic:llo a seguinte Lei:
Da apllcaçio e do pnx:edlmano <rimlnal
Art. 25. Sio pcn•lornre :respoosiv~.ll05 termos desta Lei.
o coo.t:rolador e os adm:iDistradotu da imtituiçio financeira. assim
coosiderulos os cliretaes, g=10:1 (vetado).
Parágmfoúoico. Equipomn-,. aos ad!nioistmdores de iDSt~

blição rmanc:eita (vetado) o inlerveJ:t<r. o li<ptidame ou o síndico.

.

Dos Dirdtos e Ganmtias FIIJidamcutals
CAPÍIULOI
Dos Dirdtos e.Ileftfts lndioidaals eColetiYOS
Art. S' Todos são iguais pem111e a lei. sem distinçio de
qualquer natureza. gu:mtindo-"' aps bDsileiros e aos eSIDngeiros
resideotes DO País a inviolabilidade do direito à vida.,. :l Iibeldade, à
igualdade, à segumnça e l probidade, nos tetmos seguintes:

xxxm - todos ..... ditoito a receber dos 6<gioo públi:os
infçmiações de seu interesse partiml.ar~ ou de iotcmsse ooletivo oo
getÕI. que serão prestadas no pmm da leL sob pena de IO$pOIIS&bilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo sejll imprescindlvell segur.mça da secied•de e do Estado;
·

LEI N" 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes CODtl'a • ordem triJutária,. eco-nômica e cootn. as relações de comumo, e dá outras
proYidêodas.

O Presideote da República,
Faço saber que o Congresso Nsciooal deaota e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍI1iLO IV
DuDk( sL;iicsGuais

Art. !6. ~ pessoa podcii provocar a iniciativa do
~ NbliCo no& crimes descritos DeSta Lei, fomecendo-lhe
por' esCritO iDfoonaç&s- sObre o fato e a autoria.. bem como indi-cando o tempo. o lugar e os elementos de canvieção.

ma.J
PROJETO DE U:r DA cÃMARA. N" 33, DE lll95
(N' 4.353193, oa
de origem)

c-

A........,ta cli,;posltivos is Leis a• 7A!I2, de 16
de juobo de 19116, e 8.137, de Z7 de de>zmbro de
1990.
O ConFSSO Naciooal dec:Jota:
Art. 1' Ao art. 2S da Lei a• 7.492. de 16 de juoho de 1986,

fica. acresCentado o seguinte parágrafo:
"Art.2S. - - - -

(À Comissio de Consti!uição, Justiça e CidadaDia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' Zl, DE 19!15
(a• 4111.14, oa Câmara dos Deputados)
Aproa o talo do acordo sobre o Exercíclo de

Ati>idades remu.......tos por parte de Depeadeates
do Pes.oal Diplomátia>, CODSUiar, Aclmio&trativo e
Têc:Dico, celebrado entre o Govemo da República Fedcnativa do Brasil c o Go•eruo da Rcpúb&ca Orim·

§ 1: Nos crimes previstos nCsta lei. cometidos cm
quadrilha ou co-autoria. o co-auiDr' m partícipe que abavês de cooflSSio espcmtâoea revelar à autoridade po""licial
ou jodicial.toda a trama delituosa terá a sua pena miJzida de um a dois terços."

tal do u~ em Mooteridéa, em 11 de junho de
1993.~-

~~

~

~

O ConFSSO Naciooal dec:Jota:
1° Ftca aprovado o texto do acordo sobre o Exercício
de Atividades Remuocradas poc patte de Dependentes do pessoal
Art.

~
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Por meio-da Indicaçio D0 1, de 1995. o Excelentíssimo Senhor Senador Epitáció Cafeteira propõe que as- novas instalações
da Subsecretaria de Assistência Médica e Social recebam o nome
de Senador Lourival Baptisla.
1993.
Jusliírcando a indicação. o nobre Senador esclarece: que seu
Parágrafo único. Ficam sujeitos il apteciaçio do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modifteaÇio do referido objctivo ~homenagear o ilus~ parlamentar, médico e homem púacordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do blico de Ie:Il01JJe ÍDCOJli.CStável e rccoobocido pela sociedade brasiart. 49 da Constituição Fedenl, acam:tem """"'8"0 oo c:ompro- leira. que deve ser lembrado sempre. por seus pares no Senado e
missos gravosos ao palrimôoio naciooaL --pót-IOdos aqueles que lém c:omo missão e vocação a saúde integral
Art. 2° Este decreto ·legislativo entra cm vigor Da data de do ser humano.
Tmlando-se de homenagem }lsta e merecida a este Senador
sua publicação.
An. 3' Revogam-se as disposições em cxm1lÕrio.
que durante tantos anos dedicou-se. nesta Casa. à defesa dos inten::sscs da soclcdpde brasileira, outro não seria-o nosso parecer que
MENSAGEM N" 451, DE 19!13
não plenam::nre favcd.vell feliz iniciativa ele dar às dependências
Scnh<mS Membros do Congreoso NacioDal,
De conformidade com o disposto oo art. 49, inciso L da da Subsecretaria de Assistência Médíca e Social o nome de Senadod.oorival Bapúsla.
Consti1Uiçlio Federu, sulxneiD à elevada c:cmidençio de Vossas
Éopa=er.
Excelências, aco"mpanhado de Exposição de Motivos do Setlbor
Em IS de março de 199S.- Senado< Júlio Campos. SegunMinistro de Estado, interino. das Relações Exterioros, o ICOtto do
Acordo ~o Exm:fcio de Atividades Re~Jl~~De%W!as poPP- de do Vice-Presidente - José Samey - Luís Alberto de Oliveira Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, AdmiDistralivo e Rcnan Calhciros.
Diplomático. Consular. Admini.st:mtivo e T6cnico. cclebtado entre
o Governo da república Federativa do Brasil e o Govemo da República Orienw do Uruguai, em MOillevidéu, em II de junho de

T6cnioo, "'lebrada entre o Governo da República Fedentiva do
Br:a.sil e o Govcmo da Rcptlblica Oriental do Urugu~ cm Mcctevidéu, em II de ;miJo de 1993.
B13Silia.I9 de julho de 1993.- Lulz Fdipe Lampreia, MiDistto de Eslado, interino, das Relações Exrerio=.

PARECERN"6S,DE 1!195
(Da Comissão Dittt0l'4}

Relator: Senado< JÚLIO CAMPOS
Por meio da I:ndicaç!o D0 2, de 1995, o Excelentíssimo Sr.
Senado< HUGO NAPOLEAO propõe que a Sala da Comissiio de
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 2S3IMRE. DE 7· DE JULHO DE 1m. Ednc•çio passe a ler a dcDominação de "Sala JOÃO CALMON".
00 SENHOR MlNISTRO DE ESTADO, INTERINO. DAS REJustiftcaDdo a indicação, o notn Senador esclarece que seu
LAÇÕES EXTERIORES
.
objetivo é homenagear o ilu""' tepresell1ante do Estado do Espíri·to SanlO no Senado Federal, em n:conhecimeato ao homem públiM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideraçic;> de Vossa Excelência- o texto- do co exemplar e batalhador que se tem dedkado ao ideal de
Acordo sobre o Exerclcio de Ai.ividades Rcmmendas por Parte de ~ iDpemeutare aperfeiçoar aeducação em todo-o País.
TiãtaDdo-se de homenagem jlsta e merecida a este Senador
Dependentes do Pessoal Diplomático. Consular, Administrativo e
Técnico, ceiebrado em Mootevidéu.. em 11 de juaho de 1993, emre exeiDplar, que sempre lutoo. com denodo em prol do aperfeiçoao Governo da República Fedemtiva do &osile o Governo daRe- mento do sistema cducac:iooal brasileiro. outro não poderia ser o
nosso puec:er que Dio plenamenle favorável à feliz iniciativa de
pública Orlenw do Uruguai,
dar à Sala da Comissão de EWcação o nome de "Sala João Cal2.~ presente A<O!do, de igual- aoo "'lebndooem 1987,
com Estados Unidos. Cauadi c Gd-Bmanba; em 991, com Ar- moo".
É Oparecer.
geqtina: e, nó conente ano, com Cille e Colômbia. espelha clam
Em IS de março de 1995.- Senador Júlio Campos, Seguntendência hist6ri61; c1e<:oaentt do desenvolvimeuto cullwal do
ml!Ildo ocidenlale da valorizaçio do papel da mulhe< oa sociedade do Vicc-Prcsidcnte - José Sam~ - Luiz: Alberto de Oliveira. modema.
.
Raum. Calhciro:s. .
3. No serviço dipkm'tico brasileiro. as :oovas gemç&s leiPARECER N" 66, DE 1!195
vindicam espaço profissiooal auiÔDCIDO, DO extaix. para seus de(Comissão Diretora)
pendentes em geral - c:&jlges em especial- que Idutam. cada
Redação
do vencido, para o tumo suplemenvez mais, em abdicar de seu dimito ao tmbdlo pat:a ~bar
tar, do Projeto de Lei da Câmara o• 95, de 1994 (o 0
apenas funçõeS de acompanhamento do funciOoário traDsferido a
- -2.904192,naCasadeorigom).
outro·país.
.
(Fis. 2 da EM n• 253/MRE, de 7-7-93.)
-A Comissão Dimota apt<Seill& a redação do vencido, pan
4. Nessas oondições, permiJo.me sub-.r a Vossa Exce- o tumo suplemeolar, do Projeto de Lei da Câmam n' 95. de 1994
lência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional. jun- (n° 2.904192, na Casa de origem). que dá nova miação ao arL 32
tamente com cópia autêntica do Acordo. cm podU.gu&. a fim de da Lei n• 4.886. de 9 de dezembro de 1965. que "regula as afividaque o referido ato internacional seja eDC310iDbado 1 ap!eciaçio âo des dos representantes con::aercia.is autônomos...
Poder Legislativo.
Sala de Reuniões ciO ComissãO; IS de março de !995.- JúRespeitosamente;- Lulz Fdipe Lamprda. Minislm de Es- lio Campos. PR:Sidente - Antônio Carlos Valadares. Relator tado, interino, das Relações Exteriores.
José Eduardo Outra- Levy Dias.
(À Comissão tk Relações Exruiores e Defosa Nacional)

PARECERES
PARECER N" 64, DE 1!195
{Da Comissão Ditttcn)
Relator: Senador Jú&o Campos

ANEXO AO PARECER N" 66, DE 1995
Dá nova ftdação ao art. 32 da Lei n• 4.886, de
g de dezembro de 1965, que •regula as atividadcs dos
i"Cprae.Dtantcs comerciais autôoomos. •

o Coo8J"SSO Nlciooal decre!a:

...
An. 1• O art. 32 da Lei n• 4.886. de 9 de de"'mbro de 1'965.
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passa a vigorar acrescido do seguinte puágrafo único::

''P.arágm.fO úniCo. Os valores das cmnissões a que
fizer jls o representante comezcial sedo ahJa1jzados JllOnetariameme. em caso de mora, pelos índices c critérios
adotados para a COtt'CÇio dos valores dos ~ de oablreza. trabalhista."

- Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1° Seaetário
em exercício. Seuador Aorôaio Carlos Valadares.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1!195
COMPLEMENTAR
Dispõe oobre o escrác:fo lllllmcdro a que oe ,..
fere o art. 165, § !J'O, I, da Coll5dtuiçio Federal e dá
outras providêodas.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as c:1isposições em contr:úio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Expcdien"' lido
O eon-~ Nacicoal docrea:
vai à publicação.
~0 Projeto de ~to Legislativo n°2l, de 1995, que acaba.
Art..-1° O exercício ímanceiro correspoode:r:á a 12 {doze)
de ser 6do lttá. nos teanos do art. 376, ''c''. do Regimento I:memo, meses, rendo início em 1° de jJ.Ibo CtcÕnninando em 30 de jwlbo.
pemltfl a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal. 0
Art. 'J:> Comideram-se Res10s a Pagar as despesas empeDhapilllD de cinco dias pam =ebimento de emendas. rmdo o qual •
das mas Dão pagas até o <fia 30 de juDho. distinguindo-se as proreferida Comissão"'"' quiDze dias, pronogáveis por igual penodo. cessadas das Dão processadas.
para opinar sobre a proposição.
.
Ait. 3° &ta lei~ em vigor na data da sua publicação.
SR. PRESIDENTE (Júlio Campos): A Presidéncia re·
Art. 4• Revogam-se as dispooições em eootririo, em especebeu a Mensagem 11• 84, de 1995, (N"286195, na otigem), de 14 cialosarts.34e36da Lein"4.320,de 12deii18IÇOde 1964.
.do c:oaome. pela qual o Senbtt Presideme da Repllbliea. nos ter·
Jast~
mos do art. 52. V, da Ccostituição. solicita seja aurorizada a conA prcseite proposição objetíva alterar o·exercfcio fiDanceitratação de operação de crédito externo, no valor equivalente a dez roque vigora em DOISSO País. Como é sabido. m.lradiç!o btas:il.eira
milhões de dólares oorte-a.merican.c:, de principal. Pnto ao Banco · o exm:ício fmanceiro coincide COD1 o ano civil estando essa norIDtmu:Dericano de Desenvolvimeuto- BID. destinada a financiar. ma inscrita nO arL 34 da Lei ao 432Qf64.
pan:ia!meme, o projeto de fortalecimento da c:apocidade do MinisNão obslan.,, o inciso I do§ 9" do an. 165 da Coustiluiçio
t&io das Relações: Exteriores oa área ecoo6mic:a iDI.emaciooal.
Fcdenl faa~lta ao legislador famar outro periodo para o exercício
A matéria selá -despachada 1 Comissio#de Assuntos Econô- fi.D8.I1Ceiro e,. aaed.itamos.,. é cbegada a hora de pro :e .. emos a essa
mieos.
•
alteJ3ção.
O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos) - A Presidéncia ,..
Com efeito, como é sabido, impõe-se a renJizaçio de mucebeu Mensagem n° 88, de 1995 (n°288/95, na origem), de 14 do danças substanciiiS em Dosso ortlena!nento político--jurldico e,
c:oaenre. pela qual o lieDhor I'Jesi- da Repiblioa eocaminba cor:n a proximidade do llOVO peóodo presidencial, UQ!C que essas
relatório das visitas que realizou à República Orie:otal do Utuguâi • mudanças sejam_ ultimadas pau. que o próximo Presidente da Rec à Replblica do Chile, no petiodo de 28 de fcveJeim a 4 de março púb!ica tenha melhores c::oodiçõcs de administrar a Naçio.
do com:nte ano.
· Nesse sentido~ o projeto de lei ora jistificado. ao fa.ar o 1érO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A PresidêDcia oo- minó do proximo exercicio finaoc:ciro pam 30 de juabo de 1995,
munica ao Plenário que a Mesa do Senado Fcdeml aprovoo, em ~que a neces~ i'ef~ tributária. ama. vez aprovacla. nos
sua IeU:r:úão do dia 10 do corrente, os Reqaerim.entos de Informa- primeiros meses de 1995, passe a vigorar a partir de 1° de julho
ções ll"s 204 a 213. 216. 217. 224 e 231, de.l995. dos Senadores sem ferir. o principio da merioridade. iDscrilo no art. ISO,
b,
Gilberto Mmmda. Pedeo Piva, Jcão Rocha, Roberto Requiio e R.O. da-COOStituiçio J'ederu
.
mero 1ucá,. aos Miilistros meric:iooados.
Frisc-sC ·aqui Que div~ púses adocam exe:ácio fiDanceiSobre a mesa. requeriaientoque se:rf.lidopeloSr•. l 0 ~ ro não coincidente coai o ano civ:il. Assim. na Alemanha e GriitárioemCiercício, o Senador" Anlônio Carlos Vala~
Breta.Dba o exerclcio_fmanceiro vai de } 0 de abril a-31 de março do
É.lido 0 segu.in"'
ano seguin"'; I10S Estados Unidos. de 1• de julho a 30 de juabo.
Lembramos, por- outro lado, que a Lei n° 4.320/64. embora
REQUERIMENTO N• 342, DE 1995
lei Oldinária. originariamerite. adquiriu força de lei c:anplemeatar
Senbor Presiden<e,
can a pronmlgação da Lei Maio< de 1988. cm virtude do disposto
Tendo em vista aS modificaçÕes ooonidas na estrutura. da -00-ait.. l6S, § ~. da Carta Ma.gDL Portanto só pode ser altetada
AdmiÍlistração Fedem!, requeiro a Vossa Exeeléncia alteração do por lei complementar.
Requerimento n• 966, de 1994, pelo qual solicitoi iofcmnações re·
Por fim. '""' a relevância da matma u.tada ....,., fll'!ieto
lativas à Superintendência do Desenvolvimento da AmazOOia de lei complementar. pedimos o apoio dos nobres pazes pam a sua
SUDAM e ao Banco da A.maz&ia S/A- BASA. t-ra que a anJo.. aprovaçio o mais breve possivel
ridade ministerial deslioatária passe a ser o Senbor Ministro de &Sala das Sessõeo, IS do II18IÇO de 1995. - Senado< Jú&o
tado do Plancja.mento e Orçamento doravante :responsável pela C&mpos.
supervisão ministerial refemJ.te aos qaesitos etencados oo meneioLEGISU.ÇÃO CITADA
Dado Rcquerimeato.
- --- ----- ---

o

m.

Sala das Sessões, IS de março de 1995. - Senador Joio
Rocha.

(À
966/94.}

IIU!Sa.

para anexação ao Req~rim.ento n°

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o requerimento
que acaba de ser lido...,! despachado à Mesa. pua ser aoexado ao
Requerimento rt' 966. de 1994.

LEI N" 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatu.i oormas gerais de direito fiDao.c:eiro para clabo.
raçãO e controle dos orçamentos e balanços da Uniãot dos Estados, dos Muoiápios e do Distrito Federal.

TÍllJLOIV
Do E%erááo Financeiro
Art. 34. O exetclcio fmanceiro coincidini com o ano civil.
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Art. 35. Pertencem ao exercicio fmanceiro:
1- as receitas nele arrecadadas;
11- as despesas nele lesalmento empenhadas.
Art. 36. Coosidetam-se Resros a Papr as despesas empenhadas mas nio pagas até o dia 31 de dezembro, distiJI8uindo-se
as processadas das não proa:ssadas.
Parágrafo único. Os empeohC"s que correm à conta de cr6ditos com vigência plurianual. que nio tenham sido liquidadas. s6
serão computa.dos como Restos a Pagar no último IDO de vigência
docródito.

·----------CONSTII1JIÇÃO DA
•
DO
sn.
REPUBLICA FEDERATIVA
BRA
'·
SEÇÃOII
'Das Limitações dn Poder ck Tributar
•
Art. ISO. Sem prejuízo de auras gan.Dlias asseguradas ao
connibuinle. é vedado à União. aos Estados. ao Distrito Federal e
aos Municípios:
1- exigir ou aumentar InDuto sem lei que o·esta.beteça;
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pboos não revestidos para todas as demais UDidades da Fedenção
ser.\ peço ClF p13úcado pela$ Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A- USIMINAS. na Cidade de Belo Horizonte.
Art.. 3° Para os produtos teVe:otidos - flandles. cromados.
galvanizados, cbumbados e petÍ1S médios e pesados, o peço CIF
ciiente UDiforme setá o ~ Companhia Sidenírgica Nacional CSN. ca Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 4°Cabeli ao Departamento Naciooal de Minas e Metalurgia do Ministério da Infra-Estrutura, ou órgão que vier a sucedô-lo. a implanlaçio do sistema e a preparação das tabelas do
preço CIF·cliente uniforme para. ~ Unidades da Federação abrangidas per esra Lei. bem como o acompanhamento de sua aplicação
pelas usinas sidenlrgi'1" citadas.
§ I•· As tabelas de p-eços seria elabo<adas observando-se a
uoil'onnidade de apeseutaçi.odos produtos. comuns das várias empl'CSOS produtoras.

los ou dilei~

§ 2t> As diferenças dos valores de fretes entre o valor real e
o preço efetivamente praticado nas vendas dos produtos serão cobertas poc ad valoran a ser~ ao preço final.
§ 3° Os teajustes dos preços de que trata esta lei serão efewados, SCDlJ'I" que necessário, mediante exame dn DAP- Departamento de Administração de Preços do Ministério da Economia,
Fazenda e PlanejamenlO, ou outro órgão govemamemal de contro-leque venha a sucedê-lo.
§ 4' Quando ba~ver reajlstes dos pn::ços de" fretes dos produtos siderúrgicos, as tabelas de pteÇOS de que trata esta lei. serão

---··-----------------------~·-

.amali:mdas. ficando acrescidos dos respectivos diferenciaiS de preços dos fretes nelas incluídos.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na·data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as dísposições em contrário.
Justificação
Cm 1976. o Governo Federal. mostrando-se preocupado

li - institUir tmtamento desigUal entre contribuintes que se

encooucm em sibJação equivalente. proibida qualquer distinção
em IaZão de ocupação profiSSional ou funçlo por eles exetcida. independentemente da denomínação juícüca dos modimcntos. títu-

m- cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores OCO!ridos antes do i.oicio da
vigência da lei que os b,ouver instituido ou aumeuado;
b) no mesmo exetdcio fmanceiro em que haja sido publicada a lei ~e os instiWÍ1J ou aurilentóu;

SEÇÃOU
com a excessiva concentração industrial do setor siderurgico naDos Orçaràcntos
cional. adotou a política de preços uniformes com vistas à eliminaAn. 165. Leis de iniciativa do Poder-Executivo estabelecerão:
ção das disparid:adc:s de custos dos produtos sideiúrgicos entre as
I- o plano plurianual:
divena:s ~giões do País. através da elaboração em implantação da
n - .as dixelrizes cnçamentárias:
Resolução n° 35n6 do CONSIDER - Conselho Nacional de Sideo~ orçamentos anuais.
rurgia. qtiC estabeleceu ru preços de vendas dos produtos para todo
- m- ____..
-- o: Br.uil. Os diferenciais de freies eram cobertos: por um adicional
§ 9• Cabe à lei complementar.
ad vaJorem, acrescidos ao JnÇO uniforme dos produtos praticados
I - dispor-SObre o exercicio fma.nceiro~ ã vigência. os pra- nos estados onde estaVam sediadas as Usinas Siderúrgicas.
zos. a elaboração e .a orgapizaçio do plano plurianuaL da lei de di·
A sistemálica:adotada pela Resolução n° 3Sn6 propiciou
tetrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual:
um aumento da ordem de 80% no consumo -de aços planos na:; ~
giões chamadas periféricas. vindo a atingir os objetivos de descon-

_______

_________·--.-----------

(A Comis.silo dt: Assunroseconômicos)

. PROJETO DE LEIDO SENADO N• 65, DE 1995
Cria condições para a descoac:cntnção industrial e estabelece sistemática de preços dos produtos
siderúrgicos.
O Congresso Nacional decreta:
. . ..
Art. I o Fica estabelecido o preço CIF cliente uniforme para

os produtos siderúrgicos fabricados pela C:.ompanhia Siderúrgica
Paulista-- COSIPA. Companhia SiderúrgíCa Nacional - CSN e
Usinas Sidertbgicas de Minas Gerais S/A para todas as regiões do
Pais. exc-etuados os Estados de São Paulo. Rio de Janeiro e Minas
Gerais.
.
Att. 2° O preÇo dos aços planos não revestidos par.l as praças dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo será o preço dos
produtos das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais- USIMJNAS.
nas praças dos Estado!; do Rio de Janeiro e de São Paulo. "

P"af.igialo-únicô:·-o-·preço -ciF dienie unifõttne dos aços:

cenlr.lÇio espacial na produção de derivados. ao mesmo tempo

que proporrionou igualdade de condições na concorrência de produção ~iliva no setor.
E inegivel que o resultado foi dos mais benéficQS para todos os Estados da Federação. de vez que ó aumento no C'OO..'iumo
de aço do setor metal-mecânico induziu igual aumento na prcdu~ão p:>r parte das usinas localizadas no eixo Rio-São Paulo-Minas
Gerais. resultando tal decisão em um dos mais foites e eficientes
instrumentos de desconcentração da indústria"- nac-ional do ramo
metalúrgico. bem como a estimulação da busca constante por
maior produtividade induslrial.
N"ao obstante a comprovada eficácia do sistema no atingi~
mento continuado dos objetivos propostos. surgiu a Portaria Inter--ministerial n° 670. de 9/I 1/90. que suprimiu o sistema CJF cliente
unüonne equalizador do setor econômico abrangido. soh o argumento da necessidade de desregulamentação da c,..-nnomia._ Pnrêm.
tal procedimento veio criar sérios problemas para o setor. ca.minhand() aceleradamente no sentido invt..'TSO de uma politk·.a de
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"Cf'áfhrio do sel«produtivO. ou seja. a inevitável ~~ção inckmial DOS ccmms ecoGÔmicos já imeusamente satnfadOS, em de...
trimeldo ãu demais • ~egiões um taDlo :oecessila.das de
izlveltimelltos de efeito ~liadorecooômico e social.
.
PoorcJ:iormente i publieaçio da Pottaria n• 670190. surgru
UDIIIIOVimelllo DO semido de pcesctVor a equalizaçio de proçoo
pono· alJ!IlD!al tegi15es do Pais. que c:ulminw com a criaçio de um
ialllumento chamado ''Protocolo de EntendimeDlo" firmado entre
o - d a JDlia-Eslrullml (lJeputam<atD Nacional de MiDas
".tdotaluqpa~ MiDiltáio da Ecmania Fazénda o ~to
(DopulaiWUo de Administdçlo de I'Poçoo) e as ~ usmas. coatomplmdo can dcscolllo uoo freies de &Ç<lS planos os consumido- oodiadea .aas J:egi!5os No<te. Ncxdcste e Cemro-Oeste. com
vis&Jcia. putir de joneiiO do 1991. para vigorar pelo p<liZO de 32
IIIDICIIt discrimiDaDdo desfavoravelmente SODlCllte o Sul ~.

Saata OoUrina e Rio Grande do Sul). cüficultando a competição
aadiaeomoteSIOdoPais.
·
• • -·
· · Pela mzl5es expostas acima. oiiadas ao fato de que todos os
Ellaibr: do 8ruil. coo.tnDu&am e contril:uem com suas cotas de trihla poao a Jocalkaçio. coa.sttoçio e fuocioo"'"'""~ da CSN. Coq. e Usiminu.éque pwpozws a eJttcosio da~~~
u UDidlcJea da Federaçio. l""'Jtando qoe tal procedrmenro oao
caracteriza :subádio com cusfD pera. neubuma das três Usinas. lampeaeo poao os cofres da Uniio. de vezquoo~cioaal
m:_~es_é
Dloado no Jll"ÇÇ do aço. iDdepen<lo1lle da 1ocalizaçio da mdústna
<DDIIIIDi"dc<L.Üa do produto.
·
. Sala das Sessões. 15 de março de 1995.- Seaador Pedro

PROJETO DE LEI DO SENADO N"<ili,DE 1!195

ModifiCa o Dea:do-Lei 2.A04187, com as

:ah,e..

noções inlrodazidas pelo Decnto-Lel ri' 2.4141118 •
pela Lei ri' 1.14"1J89, aa p o r t e - ii Iseação do
Adicicmal ao Frde para Roaonçio da MariDha
Mcn:onte- AFRMM.
O C'oo!!J=O Nacioaal cle=ta:
Art. 1° art. 5° do Deçreto-Lei U 0 2.404, de 23 de dezem-

o

bro de 1987. passa a. vigonr aaescido do seguinte inciso VJ:
"ArL S0 f"'ieam isentas do pegamento do AFRMM
as cargas:

VJ_:-;-;;;;.-

feijio-:--trigo. -;üh-;;:J·~ pó-e insumos
agricolas".
•
Art. Z' Esta lei..., em vige<na <laia de sua publieaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O cométtio exterior e a mariDha mc:rcante sio atividades
que Dio podem estar <tissociacfas Nio se pxJe o:ms:idenrr o desenvolvimemo da primejra sem. o apoio indispenstvel da segt!DdL
Essa vinc:ubçio é puticulaJ:menle impomnlo em poises em
desenvolvimeulo. Pam esses poises. é vila!& intomifl<&Çio de seu
canércio exterior como mmeim eficaz de angariar m:msos pan.
-seu aesQmenro eoonômico. É. DO entanto. ir:oportaDle que possam
participar do 1raasp0rte daqlelas m=ado<ias. nio s6 como fonm.
lEGISlAÇÃO CiTADA
de OCOilOIIJÍZllre obtordivisas.canotambáo de gamllir• . _ _
cameme. seu IIai1SpCK'tc.
.
PORTARll\ INI"ERMINIS1ERI N" 670.
O Fundo da Mm:iDha M=ante- FMM. eslabelccido origiDESDENOVEMBRODE 1990
- nalmente pela Lei n• 3381158. é um fundo de n&llli<:za coo.t.ibil
.
.
.
destinado a prc:mover recursos pua a ampliaçio, renovação e rc-.
A MiDist1a de Est&do da ~Fazenda e PlaDe~- cupO..ção da frota men:aJi1C bnsi1ei1:a. A princip111 fonte de
10.• o MiDistro de Es<ado da --~~ "? uso da attihliçio SOS do FMM é o Adicional ao mte pam Reoovaçio da Malinh&
que lles ooafcn: 0 ""- 87. po>tgmío oinico.lllelSO U. da Coostittn- Mett:ante _ AFRMM. oob!ado de todas as c:ugas impod&das 110
çiÔ, e tcodo em vista o disposto DO~ no 99.179. ~ IS de País. a-razio de2S%sobreofm:e.
.
........, de 1990. e DOS arts. 213 e seguintes!'<> Do=to n 99.244.
0. Deaõto-Lci n• 2.404. '!!"' tefommlao em dez=bro de
de 10&maiode 1990.
..
1987 a legislação do FMM. estabeleeen novas bases para • porti- Çomidcnqdo que é objetivo do l'rogmma Federal de Dos- lha do AFRMM.
·
ft"KI".U..,açio ~ a _iDici&llva
em ~ "" seus
No toéante is.
0 citado de=to-lei em ..., ""- 5"
campo< e-a1u&çio. reWzir a ~erência ~ ~ "".vida • nas nio discrinrin• os P\"(XIutos e imu11>00 ogdcolas passiveis de isenallvidades dos cidadioo. coatt:ihl.- ~efi~ e menor ção.
·
eus10 dos~ pl<SI&dos pela ~<Jminisnç>o_PIIblica Fedenl. •
o ptesen!C [XOjdo de lei visa a ooaigir esta distC<Çio. limilllelldcr satisfaloriamcn os usuários desses~
!ando aoo-produros discrinrinados- an-oz. feijio. trigo. milbo. leite
~nclo 911e ~ ~em ser mm.idcs ~ cootrQ- em p6 e iDsumos agricoias.. aquele beDefíclo. Hoje. essa carga triles ou fcxmaljciacles ~etS: .
.
. bulária vem sendo repassada ao coosumida:, através do aumento
. · Cmsidermdo qu~ a atividadc pnvada. deve ser regida. bW- no preço final do produto. Trat:ando-se de produtos de primein. De- . pelas "'8lU de liYre m=ado:
.
. . ceSsidade e básicos i alimentaçio da popd•çõode um modo seral.
• Coasidenndo que as ~~ CSialais ~e ~piorem alM- e da.caralte de modo e$p0Cial. é esta medida oportuaa e urgente.
cbdos ec:cm&miças devem SU,Jeltar-se ao mesmo re,pme das cmpreEm face do exposto esperamos eonta.r com 0 apoio dos no-privadas;
.
. .
btes Senadores pam a aprovação dcDe projeto de lei.
Coosidenrvln. fmalmeae. que 11io DWS '"}!Stifica a manoSala das Sessões. 15 de março de 1995. - Senad<r Lúcio
1m1ç1o de "'8lU pr6prias de comerci.tlizaçi de produ!DS para as Alcântara.
empRSU Dclm'irgicas estatais fedemis. puticularmeure no que se

&:

-

=-

,.,.;nçõcs.

f'""'ada.
awo;

t8Cem 10 ''S.istcm& CIF- Clieute Uniforme".I':SOlvem:
. Art. 1° riC&IIl J:eVojjiodas as Resoluções n"s 02. do 20 de
maio de 1968.o3S.do II de feve:eirode 1976.doextini0Coaseb>clo Nlo-Fmoooa ode Sidozurgia- CONSIDER.
Art. Z' Bata podaria ea11a em vip na data de sua publica(À ComiuiiD a
Tenn/nmiwJ.)

A.or""'"' Eam/!múm -

IJ«üiJD

UGISU.ÇÃ.O CITADA

DECRETO-LEI N" 2.404. DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe oobre o •dlc!oru!1.0 Frete para a l&acn-oçio da
MariDha Mcn:onte (AFRMM). o Ftmdo da MariDha Men:aa·
te, e dá outras provldEDdaa.
·
Alt. .!5° Ficam ilea.tu do pepmmro do AFRMM u cargo:
I- defmidas como bagagem. na legjslaçlo especlf"·
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D- de livros, jamais e perlodicos, bem como o papel destioadoasua~;

m -tnmspodadas:

a) por embarcações de arqueaçio brota até'J)inhentas. operadas isoladamente cu agrupadas em comboio;
b) por beionaves, naciODais ou estmngeims. quando não
empregadas em viagem de c:ará1er c:omc:rcial;
c) D.U alividades de apoio pua a eap-çio de bidrocarl>onetos e outros minemis sob água.
IV-que consistam em bens:

a) sem inlelesse c:ometcial. doados a entidades fllmlr6picas. desde que a dooataria os destiDe, total e exclusivamente. a
obrassociaiseassistenc:Wsplllilamente~

b) que ingiOSsem oo Pais especificamente pua pulicipor de
eventos culturais ou utfstioos. promovidos pcx entidades que se
dediquem com exclusividade ao desenvolvimeniD da cultilra e da
arte, sem objetivo c:Omctcial:

-

v- de mm:adorias:

'

a) imporutdas pua uso pnSp:io das missões diplomáticas e
das~coosulao:sdecatflerP"""nc:deedeS<IlSD!C121llroo;

b) importadas pua uso ptÓpriO das ~ de organismos intemacionais. de carüer permanente, de que o Brasil seja
membro. e de seus integrantes;
c) imporutdas em cleccnmlcia de atos inremacioDais fuma-
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o a;..te do c:imbio, pua apuximá-lo ~da realidldo
dos me~Cldos. volta-se a imeosificlrnossue•J••• Q""s, :pa.mih!·
do o III'C"'ário cquih'brio de ..,... boJaDça COIIIOldal, 111o-.
duvida de que os xeflexos oegativos da c::riso 6'
cÍD irtfoniecio-·
nal peiSisilcm. exigindo que a ,.,...;...wte bluileia. ~ejt. melaof à .

mais p:eçisiJIM'.Dle iDfcrmada sobre ... mncfições ftllil
rconcmi•

ae DOia.

· · . ,.; ~.

Nlcioaal, ,.,. tamoo CXlllltilucicao cabe.
;mamen~ buscar llllllir-se dessas infoanaç15eo pua poc1or; n a .....,UOÇio da wcjod•de, melhor apn>Ciar e decidir ooiD cpÔiflloo
desa namreza. a!6 pua que alUar IIIIIÍI b""""'* i
w
c:om o Execntivo, DI. defesa do PiaDo de E1tabiJizaç:1o. eo.:Do. 4l o.·
caso das infcxmoçiles ora~. que, pcx ~
pua 110110 tmbolbo, com - . _,., fomoádu com JD~Wa:
pelo Banco (Diml, atzav& do Sr. Mmilllo da F.-.. • .
.
Salada Sessõeo,15 de awço do 1995.to Luc:ma.
·
· ·
Ao

~

Senador-

(À Me~~a pai.. dec:Uii<>).
REQUERIMENTO N" 344, DE 19!15
Senhor l'residelle,
Requeiro a V Ex', DOS 1<1:11>0o de puipfo 2" do ut. 50 da·
Constitniçio Fedenl. combinado can o ut. 216 do Resimml<> latemo, "'jl. enviado ao Sr. Mmilllo da Fueada, ec:<IIIOIIIista Peda>.
MalaJI. pedido de infcxmaçio- o seguinte:

dos pelo Bnsil;
d) que sejam obje!D das openções poevislaS oos regimes es1.. AtuallDCXltame de~ taerYU intnmcircgis;
tabelecidosoout. 78 dollectoto-Lein"37,dé 18de DOVemllro de
2. o pereeniU.IIdesre IDOIII&IU repeeoentado peloo 1966, ficando a isençio c:oodiciooadaa c:xpaUçãopom o exterio<das dos capitais especnbtivos o ''voliteis...
men::adaias submetidas aos teferidos xegimes adnaneiros especiais;
JurdS ;in
. :·
e) nacionais, tmusporta<bs pua a Zooa Franca de Manaus;
o l'l!s meu, d!DDte
de awço, rec~mf) destinados a,oxportaçio, emborcadu em portos lnsilei·
ros, sob o :regime e tdnsito aduaneiro, cobertas JXr c:oahecimento • fiuda, um vivido~. em 1em100 dos...,.""""" <><>OII&aide embarque 6uico. desde que dele coaste o :oome do pxto cstrm- coo, motivado em gillDIIo pme pela reoçio doa ........
gciro ao qual se destine a mercadoria, bem como daqueles DaCio- ecoà&nicos, sobRtudo DOS mercados: cambial. e wicairio ao ajP--.
te empm:odido pelo govemo em sua politica de dmbio, lllm'á'
nais onde OC<lllerio opc<açiles de tJ:ansbo!dc cu baldeaçio.
da fmnaliniçlo da chamoda "banda" de variaçio da cotaç1o diáia ·
do dólaT, oom uma rellliva desvalori72Çio do reaL
·· . ..:
(À Comissilo de Asszmtos Económicos- Decisão
Il!n tem(>O hü>il, ~a equipe .........6ndea do &Ó'(er:
T~nninaliva.)
•
DO ooaseJiuiu dOOnr a oçio espeallativa dos bancos daoJen, COIIl ·.
O SR. PRJ!siDENTE (JúliO Campos) - Os
setiio medidaS tknicas de alcance imodialo.no ICIIIido de man1« o
vel atrativo de aJXX'!e de ~ Utcmol, d
finmlew'o.. ~.
publicados e remetidos: às comissões Compdenles.
.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sollre a mesa. re- mesmo 1emp0. uma possivel, embora iqjuslificada, evuio c!Oaot:
querimento que sení lido pelo Sr. 1° Secretúio em exercício, Sena- capilai>. puliculanntole dos que aqui apo<Wamcm fomla dO apli. .
eaçõcs derivativas. sebjtfamentc IeCUnOS a saan rmacb .,~
dor Antônio Olrlos Valadares.
c:ur1o pnzo, inciu...dO, com isso, uma disposiçio clistinla da que
É lido e aprovado o seguinte
pesidiu as atitudes do govemo mexiam. que ~ Dri.:
apvamento da crise flllliDCOiJa que hoje afliae seria!!W!to Oquelo
REQUERIMENTO N" 343, DE 1995
país.
. . - ·.•
Exm"Sr. P=ideute do Senalic Fedeml:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requeciulooló
Requeiro, nos temlOS do ut. 43·1, do Regimeo!D Jntemo do
Senado Fedenl. sejam consiclendas como de licença autorizada. lido será c!espocbado 1 Mesa pua decisio.
do incilo
conforme atestados médicos em anexo, miDhas :ans&Jcias às ses- do ut. 216 do Regimemo Jntemo.
sões dos dias 15 a 24-2-95 e 2 a 13.:!-95.
Sollre a _.,requerimento que será lido pelo Sr. I' SecreSala das SessOes, em 15 de maiÇO de 1995- SenadoP Mar- tário em ex=icio, Senador AnJ.aa;o Carlos Valadares.
lucePinto.
É _lido e apovado ~seguinte
O SR. PRESIDENTE (Júlio eampc;.) - Fu:a couc<:di<l• a
REQVERIMENTO N" 345DE 19!15
licença solicitada.

a_..- .._

-------··--

m:·

Projctoc

DOS""""'"

Sobre a mesa, xequerimento que será lido pelo Sr. 1° s~
tário em exetdcio. o Senador Antbnio Carlos y al&dates.
É lido e SJrOYado o seguinte

Mu. mesmo comi~ as difmmças

c:cDCid&S en1:re as

economias do M!xico e do Brasil. e reiletando a efici6Jcia e't efJ."'ácia t6cnica das medidas adotadas no caso em foco. vez que, com

m

Requeiro. DOS 1em100 do art. 13 § 1•, do Resimml<> lDBno
do Senado Fedetal.li<:ença pua ansenlar-~no doo IDI>alboo daCua
DO dia 16 do c:ommlo, quando.,._;- Salvado<, poi& pmicipor
de bomenagem ao Ilepulado Luis Edlwdo Magalhlol. pc

i"""'

da ama.. doa Depuladoo.
.
Sala du Soa&~, JS de awço de 1995.- .r-pllat Mar~-:
nho.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - f"u:a concedida a

licença solicitada.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre~
tário em exerclcio.. Seriador Antônio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 346, DE 19!15
Nos lemlos do art. 13, parágrafo 1°, do Regimet~to llllemo,
teqne.iro seja Considerado comO de licença autorizada o dia 13
p.p.. data em que estive ausente dos tr.abalhos da Casa.
Sala das Sessões. IS de nwço de 19!15. - Senador José
EduanloDutra.
O SR. PRESIDENTE (IúHo Campos) - Fica concedida a
liceaç<t solicitada.
Sobre a mesa. ~erimeato que ser.í. lido pelo Sr. 1° Seaetário ein exercício. Senador Levy Diã:s.
· - --

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 347, DE 19!15
Scohor Presideore,
Nos te:rmos do disposto oo § I 0 do art. 13 do Regimc:o.ID fn.
temo do Secado Fcdcral, requeiro seja consiclerada como üccnça
autcri:zada o dia 13 de março do C<ll:mlte ano. qumdo estive afastado dos trabalhos da Casa em atendimento a compromissos políticos assumidos em meu Estado.
Sala das Sessões, IS de março de 199S.- Seuado< Romeu

Tuma.
O Sr. Júlio CampOs, 2"*Vi.U·Presit:kme, -deixa a
cadeira da pn:.uüncia, que i ocupada p<Ú> Sr. úvy
Dias, 3"* $eC!etário.
.
0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Fica 0011cedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo Sr.. 1° Secmtário em exercício. Senador Anrônio Carlos Valad:nes.
É lido e aprovado o seguinte

.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - FiCi~ concedida a Ii·
cença solicitada.
Sobre .a mesa. mquerimento que sem lido pelo Sr. 1o Secretário ein ei"erclcio~ Seoadoc Anlônio Carlos Valadares.

É lido _o seguinte
REQUERIMENTO N" JSO, DE 19!15
Senhor Presidente
Nos termos do art. 335 do Regimento Intemo.. mqueiro sobtestarnemo do estudo do Projeto de Lei da Câawa n• 94. de
1992. a fim de agua!dar a manifestação do Coag=so Nacional solm: Medida Provisória que ''Dispõe solm: o Plano Real. o Sistema
Monetário Nacioaal. estabekce as regns e condições de emissão
do Real e os ailérios pam convenão d&s obrigações para o Real e
dá outras providências''.
SaladasSessões.l5 de março de 1995.- Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Levi Dias)- O requerimento será
remetido à CQmís~ de l\SSUDIOs Ecooômicos.
Sobre a mesa. ~toque ser.í lido pelo Sr. l 0 Secre- tmo em exetclcio, Senador Anr&io Carlos Valadatu.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 351, DE 19!15
Scohe< Presidente,

do

Requeiro, em face da coincidência de matérias e nos tennos
2S8 do Regimento lnlemo, a tramitação conjunta dos se·

art.

guintes Proje!Os ~
-PLS N"06de 1995.
-PLS N"08de 1995.
_ PLS N" 15 de 1995.
Sala das Sessões,. 15 de março de 1995.- Senador Beni Ve-• ras, Presidente da Comis~ de As!iUIIIOs Sociais.
, ~ () SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimemo lido
será publicado e, posterimmcntc, incluído na Ordem do Dia. nos
t.emaos do art. 2SS. H. c do Regimento Intemo.
Sobre a mesa. mqÚerimento que selá lido pelo Sr. Io Secre.
tário em exercício, Senador- Antônio Carlos Valadares.
É lido e &provado o seguinte.

REQUERIMENTO N" 348, DE 19!15
Senhor PresideDte
REQUERIMENTO N• 352, DE 19!15
Requeiro séja coiisidetada como licença autorizada nos terSenhor I'Eesidoote.
mos do artigo 13, pacigr.úo 1°, do R_egimenlo ~~- ~-~
Nos ~em>osdqdispostono § 1•dom. 13 do Regimento lnFederal.liiinha ausência de Biasilia,""" dias 16 e 17 do cotmlle
mês, a fim de participor, como pa!estrante, da solenidade de inautemo, requeiro seja. coosidc:lado como licença autorizada o periodo
guzaçao do Instituto de Pesquisa Carlos Campos. na Faroldade de de 17 a 21 do coneo<e, quando estatei afastado dos lr.lbalhos da
Din:ito da Universidade Feder.!! de Minas Ger.ais.
Casa.
Sala das sessões, 15 de março de 1995.- Senado< Louro
Sala das Sessões. 15 de março de 1995.- Senador HomCampos.
•
.
bertoLuceaa.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - riCa concedida a liO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Fica 0011cedida a licenÇa solicitada.
·
cença solicitada.
Sobre a mesa n:querimento que será lido pelo Sr. los~
Sobre a mesa, mp~erimentoque será lido pelo Sr.. 1° SCCM:tário em e:~e.CICÍcio., Senador Anrônío Carlos Valadams.
tário. Sr. Antonio Carlos Valada=.
É lido e aprovado o seguinte
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 349, DE 19!1.;.
REQUERIMENTO N• 353, DE 1995
Sellhor Presidente
Nos termos do disposto no § 1° do art. 13 do Regimento lnRequeiro. em face da coincidência de matérias e nos. tcmJos
temo do Senado Federal. requeiro sejam considerados como licen- do art. 258 do Regimento Interno. a anexação do PLS n"s 114 de
ça aJ.rtoriza.fa, os dias 20 e 24 de fevereiro e 2, 3, 6 e 13 de março, 1992. 131 de 1992 e PLS n• 344 de 1991 para fms de lr.lmiração
datas em que estive ausente dos ttabalb.os pariameotaies, em viitu- canjJ.Dta.
de de ccmpromissos políticos em meu Esbdo.
Sala das Sessões. 15 de março de 1995- Senador Beni VeN. Tennos
ras. ~dente da Comissão de: AssuniOS Sociais.
P. Deferimento.
~~~ O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O zoquerime1110 üdo
Saladas Sessões. 14 de março de 1995.- Senador F......, Neto será publicado e, posteriormente, incluído na Ordem do Dia, nos
,
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temws do art- 255. fi."c" do Regimento Jntemo.
ta das P:lações humanas.
Sobre a mesa. xequerimemo que será. lido pelo Sr. 1° SccmO Estado do Rio de Janeiro tem sofrido demais. Tem sido
tário emexeteicio, Senador Anrbnio Cados Valadares.
mtratado como aquele Estado que não tem o mínimo de política
humanitária; aquele Estado que, em qualquer lugar do mundo em
É lido e aprovado o seguinte
que chegamos, 6 cod!ecido por coota da viol6ucia e das I!CCCSsidaO SR. PRESIDENTE (J..evy Dias) - F!Ca concedida a li- des que tem. Mas o Rio me trouxe at6 aqui para desempenba:r o
cença sclicitada.
papel de tepn!SCDtaDte dos seus interesses e espero poder. juntaSobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre- mente com os meus pares. resgatu aqai a sua dignidade.
tário em exm:!cio. Sr. Anrbnio Carlos Valadares.
Lembro-me de que esse primeiro passo foi dado em 1982.
qumdo fui eleita Vereadola do Mlmicipio do'Rio de Janeiro. Na
É lido o seguinte
Assembl6ia Legislativa, tinha esper.mça de fazer algo mais do que
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimenlo lido simplesmente legislar, e as minhas tealizações levaram-me ã Câseri. poblicado e, posterionnet1te illcluido na OR!em do Dia, nos mm. dos Dep•ados em 1986. Cbeguei àquela Casa com a espeteimOS do art.. 2SS. H."c" do Regimento Iotemo.
_ nmça de mudar o Brasil. Havia a Assembléia Nacional
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobro a mesa, oficio Coostiblinte,. o Brasil estava ingovemável e )Rcisávamos elaborar
que será lido pelo Sr. 1° Secretário cm exercício, Senador A.JJlôajo uma DOYa Constimição. ColaOOrci. de certa forma. defendeDdo não
Carlos v aladares.
apooas esses diloitDS espedf..,., mas uma Constituição pam nós,
...
bmsiloiros. que depois foi àlamada de "Omstituição cidadã".
É lido o seguinte
.
.
Pmece iro11ia do destino, mas chego ao Senado Feder.11 no
Março de 1995

OF.N"~3J'JS

Brasilia.IS deBIIlÇOde 1995momento em q~e a polflica delemlina serimpottanle realizar uma
refoana mm:tibJciooal pois sem ela o Govemo Dão terá os ele"'""""' oocessários pam pxx:eder ãs mudanças profundas de qUe
este Pais nec:essit&.
Acmtito que elabmamos uma Carta para reger os destinos
deste Pais que garantiria um avaDÇO tanto nas questões sociais
quanto nas ecoDÔmicas. Ho~ entretanto. estamos seotindo a 'DCeessidade de monwlar essa Omstituiç!o.
TIVemos, """ 6ltimos cem anos, muitas OmstibliçiSes. que
blições solicitadas.
todos DÓS coohecemos. Neste momento, devemos ter ~ cauA Presid&lcia teceheu. do Banco Cenlml do Brasil, o Oficio tela com respeito ãs proposi95es que estio sendo colocadas. É vern0 S/8, de 1995 (n° 521195. na origem), solicitando, nos temtos da dade que este País precisa aescer ecooom.icamente- no CD1.anlo.
Resoluçiio n• 11, de 1993, do Senado Federal. a mifiCaçio da Rc- • ele Dio tem apooas uma d!vida eo<tema. mas também uma dívida
scluçiio n' 2. de 1995, do Senado Fcdetal. que li1IIOrizou a Prefei- intepla!'uma dívida sociaL
tuD. P..'TuDicípa.l do Rio de Jmeiro·a emitir Lettas Fmanceiru do
· E precúo compatibilizar essas necessidades para que a nosTesouro do M.micipio do Rio de Janeiro- l.FfM-.RIO. destioadas sa. represeDtaçio neste Senado Dio se restrinja apenas à dos nossos
ao giro de,.. Divida Mobiliária. vencivel no I' seuiestre de 1995. ~ mas que lellbamàs sot.eludo um compromisso nacioual.
A mal6rla seri. despachada à Comissão de Assunlos EcooõPmcisamos também regulablenlar as leis que ainda espemo.
micos.
,
pela IOglllameiltação. Pmcisamos colocar na Ordem do Dia não
- O SR. PRE;SJDENTE ~Dias)- Hi0121dolesinsailos.
apenas os temas impOIIatuissimo que já eslaiDOS ttatando em nlCoocedo a polaV11 à nobre Senadon. lleDodila da Silva. do vel de debote e fora deste plenário, como o sistema pmõdenciário.
Rio de .Janeiro. '!!.'< dispod de 20 miilu!DS.
•
o moaop61io do pettólco, a democaüzação dos meios de comumA SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RI'. Pmmmcia o se- caçio.Essas~ serãocomplementa=segaranlilmosaquio
guinte discuno. Sem revisio da cndora.) - Sr. Presic1eo1e. Sl"s e debate nacional sobre a
do Estodo. a refotm& trlbulária, a
Sis. Seuadores. é com mui1a cmoçio qu.e chego a esta t:riblma do refomJJ. agrúia,. a refonm. Uibana. a refcmna do Judiciário, a mforSenado Fcdetal, pela pàmeira vez, Jl&1" manifesl&r-me a =peiiD ma do sistema financeiro. oode deveremos assegurar a participedessa opodUl1idade que o povo llnsileiro, represeolado pelo Esta' çiodaspciodadec:ivileplOSiam>CStelcvmesscrviçosa-Naçio.
do dQ Rio J"aueiro. di ao Pa:rtidô dos TrabWbadorcs. de aqui coloE cem esta cmoçio e com este compromisso que aqui estou.
car uma rpresenta.Dtc da .6n:a -popllar. com o companisso de Mas existe algo de que não abro mio. Ao chegar aqui. fui muito
defeudcr não apeoas o .inJemSSC daqueles que aqui me trouxeram ~a respeito de que deveria ter uma preocupoçio com a
mas o de roda a Nação brasilcim. para que o :resgate da cidadaDia política nacionaL Eu dizia que. sem dUvida. teria essa pmocupa.possa ser feito.
çio. No eutanto, nio poderia Degar a mim mesma o compromisso.
A emoção é grande pxque sei que, pam chegar aqui. tive de que sempre defendi a vida inteira. de levan!ar, sempre com amescootar com o esforço e com a consciêocia de setores significativos ma ênfase. a bandeira de resgate da cidadania, sem perder. de forda pol1lica hrasileim. não apenas do ~político, mas também ma algl!ma, a identidade.
de movimentos sociais sin<Jicatns, ipjas. mulheres. negros.. poo- ·
É com essa convicção que estarei defendeodo a Nação bnbres, abmdon•dos, desassisti<fos, marginalizados -. que tinham silein. defendendo o meu Estodo do Rio de Janeiro. mas lambém
uma esperança de poder. mma IOpreSCDtaçio popular, fa= ouvir defendendo a minha taça. Ela tem deiiWOado a minha vida, tem
a sua voz e ter a sua vez.
sido como um bálsamo. dando-me a eneigia. oecessária pa:m. pmSr. P=idente, St's e Sts. Senado<es, iei da mpoasabilida- seguir Desta tmjet6ria polltica, de fazer com que não apenas o Parde que tenho como Represetttante do Estado do Rio de Janeiro tido dos Trabalhadores seja sensive~ mas que todos nós. DUm
nesta Casa. o Senado da Repóblica. e r.nho tamh6m, dentro-dessa =gatc da cidadania. possamos estar comptOlllelidos cmnra essa
responsabilidade. uma preocupa.çio de poder elevar esse Estado inj.Jstiça r.tcial que o País vem cometendo ao loogo da sua história
não só do ponto de vista. econêmioo, mas também do ponto de vispolítica. ao longo da sua história de vida.

Senhor Pres:idcite.
Em sullotituiçio ao q~e foi dehbeudo por esta Liderança,
ClllllJ'R·IDC infounar a V. Ex• a iDdic:açio dos Senadores Daroy
Ribeiro e 1únía Marisc. pua illlegmmn. eomo titular e supl.eDte.
respectivamente. a Comissão Pcmaaneule de Constitoiçio. Justiça
e C:tdadania.
·
Aten<:iosamenre, Senad<n ]úllia M..ri;._ Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE ,Levy Dias)- Sedo feitas as "'hsti-

mom>a
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.
• Nlo poderia cxucJuir o IDII:U prommciameoto sem faz:r aqui
uma Jei:lma de um momento düicil da m.inba vida. Estava numa

mento transfOIIDador da sociedade onde alUamos.

dilj:uca muilo pode e cxmJOCei a pcnurquc a cor da miiiha pele~
que arava Mmnin•ntb .i. distiDcia ICDCUDC qoc estava me sep.~ do mm objdivo. De repente. tive a conscibria de que a cor
dio miDba pelo é que mo faria cllesar alugm:s que jamais pensaria,
e po.: meio da c:cr da miDha pele eu ilia o:mstruir todas as mDiaas

Na cor da minha pele está meu passado de lutas, a sabedoria
dos meus antepassados. Recuperar sua essência e o orgulho da
DÇil que ela faz parte da recupei2Çio da minha propria
identidade, com bJdo o que ela significa oa conquista dos nossos
dimitos de individuos..."

~ ~ coaaQ&x:i• fez com que eu pudesse escmver algo. que

É isto que espero dos meus pares DCSta Casa. como parceiros: poclennos dar ao Brasil a sua C3la e não tcnnos em mente apeuas as CODqllistas sociais, mas também aquelas que poderão levar
o nosso Pais a ~ ecooomicamente e a mconhecer a contribuição que esSa etnia tem dado até hoje. não havendo mais a necessi-

.

ih.ljdedr.s

iaoouia do - - v. Ex's:."

"A COR DA MJNHA. PELE
~.ma 6 miDha idmfi.:lide, a certidio das mioba:s atitÚdes. mi-

, . . Or: esteri6tipos
que ela provoca me levam a ser uma suspei·~·'"'
millba"""""""çh>
1&.•11111& IIIU]!iDal...,.. qualquer.

esconder, diminuir nosso valor e impedir nossa presença como ele-

dade de que ~gu6~ possa ~Dlar esses interesses específicos.
Dessa maneim, poderemos I<Sga!ar a cidadallia do povo brasileiro
e não podeieiDOI$ mais falar nas questões: de ínjustiça enlre homem
e mulher., branco e negro, pobre e rico. criança ou idoso, pois seremos simplesmente cidadãos.
O Sr. Eduardo Sup6cy-Petmítc-me V. Ex" um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Coocedo o aparte a V. &•

Por cauá da .... doo miaJJa pele """ invadida. dominada.
.
· Na ccr da miDba poJe P""PJPÕ""""' uii:aha açio e reaçio.
Allim. vai-te fec:bmdo um celCO em tomo do que sou e do que
pelaldocomopeuoa. eomo 1!1'-lhedcn, sem. que cu nem ICDha,
O Sr. Eduardo Sup6c:y - Cumprimento V. Ex". Senadora
Mq~J«.: c&eilo a clesmeDtir;. um cerco que :aio COJJbecc froateiras
Benodita di Silva, pela bela mensagem que hoje traz a esla Casa.
111m limitei de ubitruiedades e que se JKOI01181. por anos e mos.
com o teslemmho de sua vida, de sua luta, e com a beleza da poeslo milhlleo do bnsileiros que curegun na pele sia. V. &&fala sobn:: as dificuldades do p:wo com quem tem conlU& c:mc:temQca mais marcante de raça. e por CIUS& dela siio viovivido nas extraorclio.árias barreiras, nos monos do Rio de Janeiro,
loiJiodol cliarim1eue.
vivendo o quotidiaoo do trabalhador. da trabaiha&ra. daquela que
.
A lapOSI& JDiis COIDJm a toda essa founa de opressão que .hoje vive uma situação muito especial. Faz cinco meses: desde que
mcebemol desde a vida intra-urc:rina 6 ''torJ31111oSe outro". Pua fugir o Govemo do ex-Presidente Itamar Franco resolveu colocar as
- Mrt'mlos dürios ao exerácio da cidad&uia. sofremos o que Forças Anna.das para tesolver um dos problemas que mais esta•podaria chamar de uma ''falsa aova fa:ma''• que nloexprime cu vam chamando a atençio da opinião pública brasileira: a violência
_ . . o eoo"""" E o modelo, claro, só poderia ser oqJJele aos moaos e nos bairros polm$ do Río de Janeiro. Por volta de
quo, .-vivOildo ao Iiooso bdO, 1em todos "' direitos, é JRStigia· • oovem&ro. Senadora Benodita da Silva. pouco depJis de ter-se inido, c:aasid<ndo belo, bcxrito e c:om10: o modelo bnDCo europeu. ciado aquela opmtção, foi a~lada. na Rádio e Televisão CulJnicia.ae, a partir doi. uma negaçiQ da p<6p<ia pele, na leDiativa do tura de Sio Paulo, uma en~ com um dos chefes do chamado
ipalar-ae ao JDJdelo, até Dele desapuecer. Cria·se. eolio, ""'~ lin- Comando Vermelho. Ele falava da prisão e disse algo que me toJ11&8'11l DCisla que vai DOS promoveodo socialmeotc a putir das coo: "Não acfianlará este esforço das Fmças Amladas por.~ resolver
p i ' ;~'i"• do tom que DDSSt. pclc aclqui.te.. Passamos a ser more- o problema enquanto não se garantir ao povo que lá vive trabalho
pmloo, ,.,.,;mos, do cor, opumdoo, J!OOidos pal1L o bnnco, com remmemção digna. uma forma de rendimenro adequado para
~ mois aberto, matTOII1, bombom, de.
cada umà. das pessoas dali''· Fiqu~i pensando que. mesmo que as
Exaa !insu•gem ClpCCial pal1L dooigu&rDOS$& DÇil& putir da opea.ções nos moaos, que muitas vezes ISm CODStiangido pessoas.
_.da DOIS& pele leva todo o 1UIÍVf:nO meualc Dciooal do negro como V. Ex• já foi testeiiDlDha, cons:igam ta:nar as: annas deste ou
cm d:ireçlo ao seu embrmquecimeláo muito mais que a sua afa- daquele grupo. após Cinco mese$ do oi>=ção. l"l"C"-me que qua.
maçlo como individuo cutrc 01111os illdividuos.
se nada foi feito. em termos de profundidade, para resolver a cansa
A dosaiçlo graDIIIical que c:c>JIIOI2 ua c« da minha pele e fundamemal de toda aquela violência. Ai.oda falava aquele entreataca quase todas as minhas c::aacteústicas raciais usa sua capaci- vistado que, caso o problema não fosse resolvido, a população não
dade aildon. para me ambr como pessoa. pam me levar a ser o teria altemativa senão a da vida muginal. a de buscar o direito à
outro, o banco disfarçado. o assimilado.
sobrevivência com grande risco. V. Ex- manifegou, oo início de
· Reajo, pois DUci..mrBier ocp. Me fizeram homem e bran- seu prommciameoto, a. sua preocupação com esse problema. que
co; m o - me impodiiuD do ir, pomo. !lio quero ser alm- muitaS vezes atinge a rillllher, o negro. a popxlação mais PJbre da
cidade em que vive. Semana passada. estivemos em Copeohague e
plic:c- seuocfdlo.
Nio vou CCII:IIpl.dUU'com isso. Voo gritar, soltara voz e me ali pudemos ver Chefes de Es1ado trocando idéias sobre temas
fa2z:rlivm. Vouviverpuasermulbernegra.
que. pela primeira vez, os líderes dos países de todo o mundo con~
Léri-Strauss ji dizia CJII'C 11quaudo o homem ou a IIIJibcreo- sider.ua.m. importante coovcrsar. Lembro-me bem do que foi colotram. om cammicaçio com o DlUIIdo estabelecem uma relação de cado por Nelsoo Maodela. ao ser perguntado. numa entrevista
b:tJcL E o que trocam Dio do as coisas. mas o que elas significoletiva ao lado dos cinco PrimeiiOs-Mínistros dos países nórdic.m". Portmto, toda a cultum pode ser considerada cano um oon- cos, sobre quais ernm os sucessos e fracassos do Encontro: "Os
jmlo de sislemas simb6licos. em cujo primeiro nível esti a maiores problemas que ocorrem em cada país hoje decorrem em
grande parte, da falta de comnnicação entre as pessoas, eotte aqueliD.guagem que rma e conserva. que tece e distorce por les que estão excluidos. oprimidos e os que estão oo poder. nas elimaio polavns. por gestos, por idoogmoas... tolações do identida- tes. S6 o fato de estumos reunidos para IJOCar idéias sobre o que é
a polm=za - que. para mim. na África. do Sul tem uma face dife•caue coisas e pessou.
•
Nojoso da domiDaç3o zacial, o código ideológico coqtido teotc da dos meus colegas dos países nóroicos - já é um grande
a linguagem que ncis defme enqu.an10 negros quer, em suma. oos avanço. Também a troca de idéias Sobre como super.li' esses pro-

doaoopoi-. coçada. mo.. impodida. culpada.
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bJemas significa um grande avanço". A presença de V. Ex.• no SeaadoFedenl, Senadom BcooditadaSüva.IDZa !coça do seu teoteDlllllbo de vida. a !coça das prioridades que, segiJIIdo V. Ex', se
fazem a fim de .-...,.,. esses problemas. TOllbo
c:atczade que o SeDAdo Fedenl, agora. esti pmfimdamellle modificado pom mclh<><, em funçio de .....,. COI10SCO a Senadom &DOCti!a da Silva. Meus cumprimentoc.
A SRA. BENEDD'A DA 8n.VA- Eu apdeço otolevante - ' " ' nobre Senador Eduardo Suplicy, e q>cro dizer que cspero, lliD<u- que toda e qualquer rcfomti. esteja voltada pua

O Programa sm:giu qomdo se c:oostatou a ..........ytede do o
trabalhadodxasileiro-<mgemhmilomol---.do-1«..,...
so, m• .;._,.. a uma rcfeiçio eom o mlnimo de 1.AOO caloria.
Essa rcfeiçio poderia ser feita, por sua livle escolha, em um doi
rcstauimc conveniados.
·
O fimciolwttcuo do sistema 6 de uma simplicidade .,..,._
ma. O vaiO< de face do tiquele é ditado pelo "'""'Ojjido< quaudD
este faz a eac: u ndo à _...de rcfeiçlo do convenio, de IIIXI<•
do com o que estabelece o Prosmma llpl'OVOdo pelo MiDiJI«<o !lo'
Tmbolbo. O mb.lhodor pode m:ar, DO múimo, cem ~ doi

e s s e - social.
ACledilo até, Senador, q>e hi uma vootnde """""" do Govemo em a=tar, mas tamb6m posso dizer que bi uma gi3Dde disdDc:ia sepermdo a vomade da pritica. E quero cooperar. como V.
Ex' e todos aqu~ pom que a t«<ia e a pdti<a sejam COI1ll"!fveis e
pooam dar a este Pois odesen.volvimentoe<onômi<:o de que nccessita, mu que também posAm fazer }lstiça social'. sqn a-qual
sai ~fvel prdellder alguma coisa.
..
Pata que haveremos de ter um mundo difemlle, rioo, extrc..........., rioo, oo qJal possamos por calçadas frias e vemos pes-aou deiladas, cu aob poates, ..,endendo as mias.
.
_
De que vale o cidldlo ter o aeu cmo e a sua b1II1Sio e pfecisar ter virias eles, armar-se aUi os dentes pom JXIllegor a sua famllia, proteger um potrimoloio ooaqnistado com o seu trabalho,
mu que, naquele ltiOIIIOilto, é avilta1te aos olhos de pessoas que
Diotlmahso!Dtameureuada?
·
Eolio, .. difercDÇU salariais e. falta de opcxtuDidades são
eJernentos cpe, ~. têm coo.lribddo para que. havendo auslaciadopoderpolblico,uioocuseppiudoelorcsolvertaissituaçõea. oGovemoteuha que tomar medidos oomo a
por V.
Ex', que, na verdade, teve um efeito psiool6gioo, porque os pobres
cmtimam existindo, a ~ auinua. Há uma eJlCm)e
defasagemeu6spm:isamos dilttim!-la.
PO< isso, o meu diseurso pautou..,. uo resgate da cidadaoia.
Quer c:oottibuir, efic:umeUe, pom que, quajsquer q>e sejam as
medidas tomadu por este Govemo, Dio ebis, de foaua aiguma. petder de vista o =gato da c:idadauia. ii impcxtante pua a
""""ltliÇ& do. Pois- mudando a deficiçio de sesurnnça polblic:a. . - gmÍitir que esses polns,_ miseriveis, obandonodor e pc-dintes das DOSSU pequenas e gmxles cidades se tomem cidadios.
ii preciso damros o DOSSO posso, e é pua isso ~ Csla!DOS aqui,
cem o DOSSO maiilato: pua c:om:ibuir.
•
Quero, mais uma vez, &gJ>deccr a todos que me cuvimn
:oesta mima primeira iD.terveoçio, e •les ~.tenho certeza. sonwio c:atDgo, domvante. em outtu maoífest2ÇDCs que, quero
CIC", sejam tambén preocupaçio de todos *~Ui.
. Em o que tiDha a cfi=, •
·
O SR. PRESIDENTE (bevy Dias)iusc:ritos.
Coaa:do a palavm ao nobre Seudo< Júlio Campos.
O SR. J(JLio CAMPOS (PfL-MI', Pnumc:ia o seguinte
disanw.)- S& J>resicleme, Sr's e
Seuad<fts, o l'rogmma de
A1imeut•çiodo Tnbalhada-(PAT), criado pela Lei n• 6321/76, 6
hoje uma. das mais exitosas iJJiciativas gOvernamentais l:nsileiras
na ma social Pmicipom do PAT o Govemo. os uabalhadorcs e
os emptesú:ios. Mais á::Dpft:ssiooan1e ainda. do que seu amplo .woesso 6 o fato de que os seus aJstos pom o Tescuro Naciooal sio
extremammte bUxos.
O PAT é mais c:ooheeido pelo vale-refeição - de uso c:oc""""e ji amigado em oosso Pois-. mas ptevê outras modalidades de assisl&xia. Além do vale.refeiçio, usado nos zes~tes
cmveniados. o Programa c::onsistec oa entrega de cestas básicas, .00
valc-ali:mentação (par.l uso em supet'IilerCados) ou no iDceotivo
aos restam21l!es próprio> das._.....

_.,!ada

Há""""""'

s.,.

custos das mod•1idlcfesõe otjtrv:maçio fomoc:idu pela._
Os eu1i5es sio P"'"""'li"doo' em acme do -opdoco
que arca com 80 a 100% doo custos ciO l'iogm-. A - que
emitiu os tíquetes. por sua vez. faz o JWSI'mmto Kll ieitiWW
ocnveniados, com osrocursos <piC l1e sio "'!"!Sodorpelo _ .
gador.
O sistema proíbe que os - - - teCebam 01 tlquoloo

_em I!QCa de qJalquer wtra coisa- como eipnooe bebidu aJcoo$.
licas. por exemplO- quelliD umi"iefeiçio eom is c:alcéu doi«1!1ÍD.IdaL

·

·

· :·

disse. este progama, de alt!aimo a~eaace· social.
tem um custo muito baixo. O inc:euivo fiscal qae é c u ·r & à
empoesas qae participam do :úslema tom um aiSIO monor do que,
Q>mo já

03'1ódospttigramaspuaoTescuroNacioaal.iiumaeifi:a~
se
canos objelivos atingidos.
.. ·
O suoesso foi tal<piC a adesio du chep a prce:Qder. tJoje, até .. orgaujzaçlles que Dlo t&n
o~
deveriam mcolher ln:lp:lsto de Renda e mesmo a irmi1Ujçi5- Ílelllrtas de tributaçio ocabam m"'!'""""-"' ao PAT. Memlo allim,
aú>da é preciso ID1ilo pom tJaz.ermais emprcoao puaa6rbitadou

..,_,.da

ÍDipOIIallle l'rof!lama.
Sr. ~denle. ~ e Sts.

lacro-

m:

SenacJcwr.s, teDdo em vista u
frm!laçõesque _ . ; aobrc este exiloso Pmpma de AJimOa.
taçio do Tmbalhado<, creio que o Govemo- cu reja, o c:oqjtmlo
fO<madoporExeottivoeLegisblivo-deveempeuhar-seemter esse sistema. E. bem mais que isso,pm:isumplii-lo, de
que atiiija a maioria da pop1laçio do 110100 IIDsiL
·
Segundó dados bem rcoemes, o mimm> de """'".._.
beneficiados pelo PAT 6 oerca de 8 milhlles. Om, .,_ 8 ~
Iepl'CSCDtam apenas um terço dos 23 milbliea de ......_fttedqres _..
gulmrJeute tegi<1ados oo BrasiL De cutro lado, das 500 mil-.
poesas que poderiam_estarporticipoDdo do sistalla, at6 ~ .;.;......,,
apooas 45 mil aderiram, o que sigDific:amm>OS de 10% doo q>e pO<leriam estar ofereceudo esse beocficio 10 seu emp: g b.
Devemos destacar. portanto, pua que mais . _ ..,;..•
ttem no programa. de focna que mais traJ.Jhadc:ct.s sejam~
ciados por esta magoifica illiciativa loDçada em 1976, de acado
com lei federal.
Seguodo ...,dos espociali>ador, os setores cude a ·adeaiO
empresarial """sido menoc siDa indústria de COIISiriiÇio civil eu
._.....rurais. Om. esta siluaçio é puadoaa1, ji que
lhadorcs são justameore os que mais pstameuoqia ua !abula dii'
ria. A situação é bem mais crltica DI. zooa NDl. mele apeou 0.2~'·
dos beue.fieios do PAT sio c:aueadoo pua ela.
. .
Ht quem defenda. pol' ex.emplo,. a •mpliaçlo, em teziaot"
perc:ebltWs, do índi<:e de cledlçio do fmpoolo de Rmda. o que:.,.;.
ria. para as CJl!IRS3S mais uma fol:ma de iDceativO.: Com iiiOt ~.
deriam<?'
c:ousidemvelmeDie, aadesio ao progtama. _ E uma sugestio que deve ser levada à apoeeiJçlo du autoridades competentes do novo govemo. um govemo da IOCill ~
cracia. O Presidente Fernando Hem:ique Clrdolo ~ um
compromisso com o povo brasileiro atrav&: do seu Propma do
Govemo. divulgado amplamente por oc:asiJo do pleilo ~de

•
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3 de ourubro de 1994, e recebeu o apoio da maioria absoluta do
eleitoiado brasileiro no primeiro rumo.
Para se ter uma idéia aproximada da importância que o Prosrama de Alimentação do Tta.baihadcc vem ganhando em nosso
País.. basta apontar os msultados de um estudo desenvolvido pela
FuDdação lo!;tituto de Administ:mção da Univexsidadc de Sio Paulo (FIN USP). ComlaiOO o metido csrudo. segundo infonDll o
jomal Gazeta Mercantil. que o PAT movimeulava, em meados de
1993? cett"a de 4 bilhões de dólues cm tetmos.de produtos agdco..
las. Olbando-se a questão por outro lado, percebe-se que o PAT
acabe servindo como forte incentivador da agricultura, de vez: que
a demanda por alimentos
em fimçio dele. Isso sem falar

Março de 1995

oedo a palavra ao nobre Senador Jader Ba:rbalho, por cessão do
Senador Ney Snassuna (Pausa)
S. Exadesistc da pa:lavm.
Coooe:doapalaVl2 aooobreSenador.EduatdoSuplicy.
S. & .. disp::cl de 20 minutos para fazer o seu JXCUUDcla-

memo.
A l'Iesid!ncia deseja chamar a atenção dos Srs. Seuadores
para o fato de que,logo após a palavm do SeDado< Eduardo Suplicy, cntraiCmosna Oidem do Dia,. coof01Dle o Regimemo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pr-SP. ProiiUDCia o seguinte discu.tso. Sem revisão do andor.) - Sr. Presideme. St-s e
SIS. Senadoles, tendo sido designado .._.....,. do Senado Feno que ele representou plli3. o setor de restaurantes e lanchonetes. dera! junto à CaúaEDci& de OípuJa Mlmdial sobre o Desenvolvique geta miJhal:es. de empregos no nosso Pais.
~ meoto Social, que ocorreu de 6 a 12 do c:onente mês. em
Sr. Presidente, Srs. Senacbes, no illíc:iO de abril de 1994, Copenhague. vCDbo tzansmitir ao Ssuado Fedetal as miDbas imestive nesta mesma tribuna defendendo a adoçio de um programa ~ sclxe a minha puticipaçio naquele evento. Ainda oão
de segtttança alimentar que euadicasse a fome em nosso .Pais. Ba- tive çoMições de fmalizaro telat6rio devido ao grande m1mero de
sicamcnte, eu pedia que se lutasse pela produpo de alim<otos a doolmmtos ..levantes. Gostaria de ter mais tempo para OQ!llllizápreços acessíveis para se assegurar- a alimentação dos tmbdbado- lo, pari.. etdo, enlregí.-lo ao PresideDte Jos6 Samey oos pnSximos
res de renda mais baixa. O pronunciamento que fiZ teve ampla re- dias.
percussão, como atestam os joinais da époCã.. dentre eles o jornal o
Entmanto, comidero importanre p:estar contas neste moO Estado do S. Paulo.
mento. inclusive da deliberação da Mesa do Senado FedeE nada melhor do que um ~te do Estado de Mato raL muito saudivcl. scgtmdo a qual todo aquele Senador que for
Grosso, um grande produtor de alimentos. para vir aqui defender designado oficialmente pam :representar esta Casa., ao voltar do ex.umprogtama de segurança alimentar-que produza mais alimentos ~ deveaqui&JRSCillaroscu mlal6rio.
para emuiicar a fome no Brasil Mato <Jra;so; que tem um potenRessalto que logo ao chegar cm Copenhague,. no dia OS de
ciai magníf100 de mais de 80 milbões de beotá= de lemls agrico~ março, fui recebido çan a maioc atenção nos primeiros dias pelo
táveis, nesta safra de 95, deve:á colher c:ett:a de 8 milhões de EoJhaixadoc Luiz Paulo I indmberg Sette e. posterloanente, pelo
toneladas de grãos. equivalen<e a 10% da: safra nacloaal - e isso Fmbaixadoc do Brasil na Dinamaica. Lniz AnlooiO Jadim Ganuma área de apenas 12 milhões de hectues. O meu Estado, sozi.. glWdi. que prestcu todo o apoio necessário para que pudesse estar
nho. teria oondição de.produzir.os 80 milhões de toaeladas de grii- porticipaDdo. plemmente, das alividadea de IeUniio da Cúpula.
os que o Brasil produz atualmente, se utilizasse todas as suas tcuas • desde sua abertura ~ o ena=mamento, junto à delegação oficial
agricul!Aveis. Poderiamos emdicar eorupletamente a fome no Bm- bmsileira. chefiada pelo Ministro da Educ:açio Paulo Renato Scma.
sil e ajuJar na erradicação da fome DO mundo.
~ A Cúpula sobre o Desenvolvimento Social mmiu mais de
Hoje volto a este mesmo tema., mas com um eofoque dife- 120 cbefes de: Estado, centcms de ministros xespoosáveis pelas
rente. chamando a atenção dos s~ Senadoles parà a importância mas <!e desenvoivimenlo social de sens respectivos países em
do nosso Programa de Alimentaçio do Trabalhador, trnbolbador oportunidade bistóric:a pai, pela primeira vez. trnlar de temas W.
que ~a um aviltado salário. Não vamos .falar no salário míni- - cano cri;tr umyambieule adequado para o desenvolvim.CDlo social.
mo, que é indigno até de ser oomentado desta ln'buna.
emdic:ar a poba::ra abso!Uia. expoDdiros emJR80S produtivos, reNós, do Pirtido da l'm1ie Libeml. também nos pieocupe- <luzir o desempa:go e tea!izllrefetivamente a integiaçio social
mos com o social. também rios preorupamos com os ~adoRessalto que no dia 08 de março, após diálogo com os
res. EmbÕra muitos digam que o PFL ~ um puti<b que só se membros da delegação oficial bmsileira c diveuas organizações
preocupa COttJ. pri"latizações. com ocolibcnlismo e outros assuntos Dio-govemamentais que se eoc:on1IaVam pese;otes à Olpula,. n6s,
ecooâmicos. o PFL .sempre defeodcu esses interesses. haja vista a Senadora Benedita da Silva - que lá se CDCOOttava a CClllVite de
que :nas eleições de 94-. attavés do veto do trnbalbador do campo e eul.idadc que se mmiu para debater as problemas dos meninos de:
da cidade. o nosso Partido conseguiu eleger a segunda maior ban=- rua- c eu. resolvemos escreva uma carta ao Presidc:DI.e Femando
cada de Scnackm:s e de Deputados fedemis.
~
Henrique Cudooo, =saltando que seria importanre se Sua Exce. Participando do govemo arual, a:jo Vice-Prcsidente da Re- lência c-·~ a!sum csfOlÇO para. P"""'"lrnente. dialogar
pública é o nosso companheiro e eoneligicioário Marco MacieL cem representantes de oulros púses. dc:sfacadameote os do Chile.
vamos dar a nossa coatribuição para que o Presidede Femando J'IOIXIIWll.eS da Cúpula. Havíamos percebido o quanto estavam
HeDrique Cardoso possa fazer um govemo voltado pua. o sociaL
preocuptdos e como gostariam. como nós. que o Brasil se fiZeSSe
Nesta oportunidade. encerrando o meu pronuociamento, pteSCJKe pela própria peSSO& do Presidente Femando Henrique
faço um apelo parn que todo o Coogresso Nacional venha a cmpe- Catdoso; se Dio fosse possível• .o. represenlaçio poderia ser feita
nhar-se, cada vez maiJ:, na manutenção e na ampliação deste signi- pela pessoa do Vice-Presidentc.
ficalivo c bem sucedido programa govémamental. que é o
Mas a expectativa era de que no fmal da semana. em. espeProgmna de Alimentação do Tmbalbador.
cial. falassem os chefes de Estado de cada país. E, rea!meott. tiveMuito obrigado.
mm oportnnidade de se pronunciar no sábado e no inicio de
domingo aqueles países que eslaVam '"JlmiCDtados pelos seus pre·
Dumnk o discw.ro do Sr. Júlio Campos, o Sr. sidcntes ou primeiros minisuos. Cano o Brasil esteve xqxeLevy Dias. Y SecnrárW, deixa a codeira da presidênsentado - IeSSalte-se que muito dignamc:Dle - pelo Minislro da
cia, que é ocupada ~lo Sr. Antônio Carlbs Valadans, Educação, Paulo Reuato de Sou22, somente na noite de domingo
Suplen1e &cretáric.
S.&.. pôde se JrODUnciar, o que obviamente causou alguma preo-O SR. PRESIDENTE (Antéioio Carlos Vallada=)- Coa- cupação para IOdos nós.
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Amda bá pouco. cu assinalava pana Senadon. Bene<üra da
Silva que o Presidenle Nelsal Mandela, que fez um dos ctisauws
mais bonitos e aplaudidos do eocootro. releva~ a importância daquele encontro, oode cbefes de Estados,llderes de pals<s poderiam
conversar sobm remas tão im.portames quanlO as desi,guaklades sociais e a superação da pobreza.
Na semana que pmcedcU oeDCOD.IIO de cúpula. em sua visita ao Caile. o Presidente Femando Henrique Cudoso bavia se expressado mlativameDle i possível soluçio de um problema a que
estio ..,00 sislematicamellle submetidas as nwedas dos divetSOS
pafses. a exemplo do que OCOIIal teeentemcnte oom o peso mexic:aDO- e poderia ac:c:ute<:er com o peso argeUiuo ou com o nosso
real. O P=iden"' soliciroo i CEPAL que se empenbasse em apr<>sentar uma JXCP0S1a a tespeito. pois gostaria de disaJti-la em abril

póxjmo.
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dente François Mitteaand. que lailto emocionou os ~tes. S.
Ex- disse que per diversas vezes esteve com <llefes de Estado para
tratar das quCSIÕCS da paz. do desmnamcn!o e dos gr.mdes problemas ecmõmicos. ~ muitas vezes, visando aos inlel'eSses das
ínst:ibJiçõcs flllailCeiras. a questão estabilidade, por exemplo. e assim por diame. Pela primeiia vez. nos seus 49 anos de vida pública. os Olefes de Estado reuniam-se pua tratar da questão da

poi:Ru.
Ora, um Presidente que chegou ao poder preocupado com
as desigualdades sociais e com a erradicação da miséria, teve, obviamente,. uma opcc1UDidade única, que nlo acontecer.í tão cedo

outra vez. Talvez teoba encontrado dificuldade, durante o tempo
do seu mandato, pelo meoos de aa:mlo can o que pude ali observar, inchlsive com respeito I\ própria preocupação do Presideme
F...,...do l!emi<p1c Cmloso, ex~ no C.ilc, pcran"' à CEPAL
Se Sua Exoelência ele tivesse expressado a sua coosideração em
Ca.,enbague. pelos meios de conmnicaçi<>, olo apenas parn. o CliJe e pua o Brasil,lllll5 para todo o muodo. ganharia outra força.
O Sr.José Fogaça- PCIIDite-me V. &•um aparte?
O SR.EDUARDOSUPLICY -Compmzer. ouço V. Ex'.
O Sr. José Fogaça- Apenas lembro a V. Ex• que o Presideu"' Fnnçois Mitt=d é P=idcnte de um ,.gime par!amenrarista ou semipreSidenciali5la. Na verdade. é um Presidente que
não govema· e que Dio toma decisões sobre queslÕeS tão graves
como. por exemplo, política cambial De modo que tem muito
mais libetdade. muito mais espaço parn fazer essas viagCEJS. De
·fato, um presidente. no regime parlamell1.arista. é quase o representaule do país no exterior. como faz o Plesidente Mario Soares.
como faz o P=ideu"' FlliDÇOis Mittmand.

Ora, essa reunião de cúpula qJe se deu sob os efeitos do
vendaval que sopra li de C!iapas, DO MW<o, foi o fÓ<UIIladequado pu-a essa discussão. Lá, os cbcfes de divcrs<J$ palse.s ~
mm a possibilidade de se criar um fundo com vistu a. se evitarem
os dmmiticos efeitos dos custos sociais do aj:lstameDto cc:onômico
que tem sido aigido dos países em desenvolvimeulo.
OSr.Joso! Fogaça -Pemille V. E>:' um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não.
O Sr. Joso! Fogaça -Nobre Sc!wlor Ec1nardo Suplicy, V.
Ex' está lamenrando a aosência do Presiden"' Fcmando Henrique
Cmioso no Encontro de Olpula pam o DeseD.volvimeDto SociaL
em Copeahague. Todos 1astimao:Jm esse rw; tcnbo certeza que o
pr6páo P=idente também. pxque c:cttamoD"' gostaria de estar
~ dada sua foonação sociológica e sua ttodiçio politica de
homem C:OIIÇXO!Detido com .as .lutas e as causas sociais. Mas veja
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pelo que posso comprccnV. Ex': o P=ideu"' _queria anunciar mudanças cambiais qJe te- 4«. o Prcsidenr.e François Mit.terrand tem iniciativa sim sobre a
riam efeito$ e repeicuSsões políticas- que aqui ocaiULD com o • política cambial. sobre a política econômica.. Por exemplo. em de..
grau de risco cootido nesse tipo de ambleio. E V. Ex• hi de convir zembro de 1988, depois de ve.acer ~ eleições. pela segunda vez.
que foi plenamen"' justificada. cmi>on lamentada per todos nós, a parà o segundo pedodo de 7 anos. S. Ex• a~entou ao Congresso
ausSncta do l'losideu"' da República naquele eocoatro. Sua Exce- Naciooal da França. juntamente com o Primeiro-Ministro Michel
lência falou pela "'Ievisio e most1oo a posiçio do Brosil com ,.(a. Roc:arf!. mas com a sua aSsinatura. a proposta que instituiu a reoda
ção ao tema.. CR:io que se fazia absolutameo.te nrcessápa
mínima de inserção e que eSiá vigorando bá seis anos.
imprcscilldiv~ do pooto de visla aUi da SCSUJliDÇO CC<:I>Omica do
PQrtattci, trata-se de mna pessoa de :iniciativa.
País.. a pmninência do P.resideo.te. embcn esse momento tenha
O Sr. José Fogaça- Nio ienha dúvida, mas isso acontece
ocoaido de manéira. illfclizmenti. coinciclcate com esse gDIIlde quando coincide de o Primeiro-Ministro ser do mesmo partido, o
eDCOII!JO do qual v. ex• pcticipoo e tio bem~ o Senaque não é o caso da situaçio vigeute.
do da República."Obrigado, Scnado<Ednmlo Suplicy.
O SR. EDU~ SUPLICY- Bom. mas foi juSiamcnie
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Jos6 Fogaça, o l'losideu"' Frmçois Mittcmnd que falcu da JliCOCUP'ÇÕO tr.uJSquc10 di= que C<llllJ"==do a impcrincia de o ~ Fermitida pelo~ Femando Hcmique ea.doso. no C.ilc. com
nando Hcmique ler decidido pcrmancccr no Bruil. baja visJa que muita assertividade e o:::agc:m. sobm a proposta de instituição de
c1ecisõcs econ&nicas de grande ,.lcrincia csravam sendo objdo um imposto sobre as tr.msações ftDaiiCeiras intemaciomis. que já
de catSideuçio e ha.via a~ do aCompenbammto prm.. ' foi desenvolvida pelo p:êmio Nobel de Ecooomia. James Tobin,
dencíal. Mas penso que ainda- assim seria :aec:Cssário avaliar.se ' Professor da Univcnidade de Yale, e que ganbou força nesse enmuilo bem porque, dianlc da poss1Dilidade ext:l'I.OI:dinári que nos cootro.
permitem os meiOs de oonmôcaçio, seria possivel ao Presideme
Falmam • respeito rambém o Primeiro-Ministro da Dinamanter um contato coatinuo com as autoridades ecoo&micas b:asi- muca.. favoravelmente; o Primeiro-Ministro do Canadá e outros.
leir.ls - Ministros da FIIZICDda. do PimcjamelliO, P=idente do :reprcsenlanle$ dos Estados Unidos. como aS~ Bella Abmc- uma
BaDco Cculral- c acompmhar pari passa tudo o que aqui estava importallle Líder feminista. que foi Deputada naquele país e que.
se passando, ao mesmo tempo em que viajaria a Copenhague, o hoje. por ser tilo cc:uside:tada, foi uma das pessoas convidadas a
que significaria para Sua Excel&lcia viajar intes do final da sc..nadcbolorno picDório. DO dia OS d e - Dia lmmJaciooal da Mulber.
ca. discursar pcran"' a a!plla no sábado oo domingo e estar de
A ]XOpOSiç:ão do economista James Tobin é tão significaJ:iva
volta logo na segunda-feim pela manbL
e intetessaDte que vou 1&-Ja, no breve artigo que esCRVeu para o
ÍlVe,. na minha perccpçio, a comunhão de pensameulO tan~elar6ào de desenvolvimento humano do muodo. de 1994. das
to da Senadora Bc:nedita da Silva ~anlo oo·~ da CiNoções Unidas.
= dos Depurados, o l'lesúlellle da Comissio de Relações
Explica James Tobin em seu artigo:
E>:l<riorcs. o Depurado c ex-Senado< An<hi Fnmco MoaJoro. que
Como o capital vem se movendo~ cada vez com
transmitiu ao Prcsidcpte Femando Hemique o mesmo sentimento.
maior liberdade, cruzando fronteiras. tanto p313 realiza.
Prezado Scnad<r José Fogaça. dman"' a exposição do P=~
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çio de investimentos como pan compt'á e venda de ativos fmancciros. Certamente p::dem beneficiar as nações
<iiP=tameore envolvidas e a coonomia lllUlld.ial direciooando a poupança mundial pam os projetm de maior
produtividade, onde quer que estejam. Assim. os poupadolcs de ecooomias c:om muito capi!al podem mcontDr
oportunidades mais lucrativas nas áieas onde ele é es-

=·
Enttetaoto, o fluxo de capital necessário pra alcançar a alocação omcied.e de ~ daquela poupança é hoje uma minúscula ftaçio âas transaç9es
fmanceiras intemaciotlais. eStimadas em c:etea de I tri-

lhio de dól=s por dia. Gtaças às modernas comunicações e aos computadores, essas opeiiÇÕC$ sio simples e
baratas.. O sol nunca se põe nos mm:ados fmanceiros de
Hong Koug a Filllll:fillt; Loadies, Nova Iolque a Tóquio. Os países avançados. de há tempos. abaDdooaiam
controles sobre o cimbio e. gradativameíile. os países

em desenvolvimento estão telaxa:odo seus tegulamentos.
Aqui. Como em tantas ootras dimensões da vida
humana. as tecnologias ultrapassar.un as instituições politicas e sociais. O grosso desses trilhões de tramações
são espcailações e arbittagens. tedando .lucrar mpidamente sobre as difereuças. as Outuaçil<;s de taxas de
câmbios e de laXaS iDtemaciooa.is de jlros. Pouco contribuem par.1 a racionalidade das decisões de investimento.
As taxas de câmbio estão à
das opiniões de especuladores que comandam grandes somas. Suas ativida- ·
des distorcem os sinais que os mercados de moedas cBo
para o coméJcio e os investimentos de lmgo JnZO. As
ari>ilr.lgens de taxas de juros tomam dificii pua os baDcos centrais nacionais seguirein políticas mjjnioi§rias independemes daquelas eles graudes bancos. CODIIais
estrangeiros.

m=a

A mobilidade de capilal

fiJwo!:eiro. cnuaudo

_nioedas. é um problema. seja quando is taxas de juros

estrangeira (mc:luindo sobre contratos de entrega oo futuro). A proposta tem duas motivações básicas. Uma é a
de aumentar o peso que os participantes do mercado dão
às razões fhndamerzr•k de 1oDgo prazo. A outm é a· de
pmDitir !lllikr mtoDOmia à poll!ica lllOilCfiria Daciooal,
tomaDdo possível margens maiores cn11e taxas de. juros
em moedas difereoles.
Uma ~a - e eis aqui o conteúdo principal da
proposta- de 0,5% sobic as tramações rmauceiras ÍDtcrnacioaais 6 equivaleme a UID.i düerença de 4% em taxas
de juros aDUais sol= ti!U!os de II& meses de pr.>ZO, um
consided.vcl desestimulo às pessoas que estio contcmplaudo realizar uma dpKia operação com outta moeda.
A iDtrnç:io é a de bm:ar os moviuiemos especu.Ialivos:
seria muito pequeno pua deter tr.msações cormrciaiS-oo
investimeotos sériOs intemacionais. O potencial de arrecadaçio 6 imeDso: acima de 1,5 lrilhão de dóiaics por
&DO poilliOXa de 0,5%.

J.M. Keynes, cm 1936, mostrou que um imposto
sobic as ""D"ÇÕCS poderia fortalecer o peso dos fundaIIICII!os"de Ioogo prazo uas cotações da Bolsa de Valores. CCD.Im as aposu.s de especuladores sobre o
~ de curto prazo de OUiro< especuladores.
O mesmo 6 vadade par.1 "" mercados de moedas in!ema-

ci:mais.
O im.pa;:ro teria que ser válido para o mundo, com
a mesma. alíqucta em todos os mercados. De ouua forma, poderia ser evadido pela execução de transações em
jurisdições oode nio houvesse o imposto ou que ele fosse menor. A observâocia dependeria das instituições mo:oedria:; e de mercado, onde a maior pute das transações
têm lugar. O imposto sobre as tr.msações 6 destinado a
.., fazer com que os II\e1'éados ioremaciooais de moeda se
tomem compatfveis com uma modesta au10nomia. nacional pua a Iea1izaçio" de ~lítica mactoecalÔmica e monclária. Mas ce:tameDte não pemlitiriã ãos govemos e
aos bmcor;; c:eilttais i.gDonuem as ~ internac:iooAb de suas pollJicas.

flutWIDl livt6men"' ou quando são lixadas por O SR. PRESIDENI'E (José Samey) - Seuador Eduaroo
entre os governos. Os · aoonlecimenlos da ocooomia
IIlUD&ol, desde 1973, têm inspirado memórias DOOiálgi-- Suplicy. peço a V.&.' para. concluir o seu discmso. uma vez que
cas de Brettce Woods oo mesmo de um ainda mais ve- já foi pnn-ogado, po<- D1ÍilU10$, o ÍDÍCÍO da Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY- CoociDiDdo, Sr.P!<sideDlho c pno padrão 0111'0. Mas DCJJbum sistema em qoe a.s
paridades possam se< ajustadas ocasiooalmente elimina te, cfizJamcsTobin que
seria a~ que a fcceita dessa taxa intemaoponuDidades de espocnlaçiio ou as imlliçõe.s às politicas monetárias oacionais. As recentes crises dos meca..: ·
cional seja destiDada aos prop6sitos intemacionais e coIiisJDaç de taxa de câmbio na Europa demoostnram que
locada à disposiçãO delllstimiçües Ílllemaciouais.
os bancos centtais.,. seja individualmeul:e., seja coletiva~
Embota .levaJXar~ para as propostas i.o.termente. nio têm RSerVas SUÍlCÍenle$ pam conter as presnaciooais, oão teuha sido a primeira mot:iváção da prosões COOJdeDadas de espcallad<xe< apoolal>do ua
posta, tomou--se a. fonte principal do recente surgimenlO
desvalorização de moedas mais Cracas..
de interesse sobre ela..

Uma moeda única pezmanente. como a-cxisteme
os 50 Estados dos Estados Ullido<, ooaseguiria escapar dessa tmbulência. O exemplo ãmericano n1ostra
que uma união monetária trabalha com vantagem de ser
sostenwia por soas autoridades mooet4rias: CCDtralizadamente. mas também por outras instituições COIIIJDS. Na
ausência destas iDsti!Uições, uma moedà illlica IIIUlldW
CDlre

está muitas décadas aind.l distanJo.
Em 1978, James Tobin J>1'0!'ÔS ums seguml& melhor -opçãe-.- -ums.- mxa----tmifcm:rleiatmnaci,..,._l ~.: roblada sobic as tr.msações de anta prazo em moeda

No relatório que apresentarei ao ~sidrnte José Samey estou. confame expliquei,. mganjzando m documentos - anexarei
o )ll"C<1l1Dciamcto do Minisao da Educ:ação.l'anlo RCDalo de Souza. e o te1at6do brasileiro. elaborado com a colaboração da S~
Profcssaa Amélia Co1m, soci6logs, Vdmar Faria e oulro< a economistas e cientistas sociais bmsileiros. Trata·se de um relato bast&Dto im.portmte sobre a tealidade e as dific:uldades sociais vividas
pels populaçlo bnsiloirL
Eu gostarla de 10ssal<ar que foi abordado um tema de graude 1mpcrtância;_a soJjdarltAade Foi cxptcsso que. ~e imperar o
egoismo, nio há como falar sobre solidariedade. E preciso pois ·
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que, ao lado do ill<= ptópio, oalll12l dos ..... lnzrmmas. se dê
valor aos valores da busca da fnteznidade e da eqUidade. Assim.
podem"'" CCIISitUir imli":'içóles civilizldas. Muito obrigido.

Dunmte o áUCiD'ZO do Sr. EálMmlt> Sl!>llcy. o Sr.

Amônio Carl.. Va/iulmes, Sup~e de Secntário,Je<m
a OtUieira da pruidincia, cpe é Ot:lqltUia pelo Sr. Jos~
EálMmlt> DUira, Supleme de Secntário.

Dllltlnte o disCJaao do Sr. Eduardo Suplicy~ o Sr.
José EdiDnio DUITa, Suplenu de SecrekÚ'io. dt:i%11 a a:l·
deim do pr<SJinci4, que 6 ocupoáo pelo Sr. Levy Dia<,
3$ Secntárlo.
Duranlr: o disCID'SO do Sr. Edwzn:lo Suplicy, o Sr.
Levy Dias, J" &cnt6rlo, debaz a aukim 44 pruiáincia, ~ ocupoáo pelo Sr. José Samey, Pruide,.u.
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)deotioadoaoExpediente.
· ••

EsioucJo o tempo

Passa-se a.

•

ORDEM DO DIA
Itcml:
Vo<açio, cm tumo llni<:o, do Projeto de Rcsoluçio n• 7, de 1993, de iniciativa da Comisslo Dimon,
que aiten oRcgulamcntoAdminis<müvo do Senado fc..
dmlc dá outias providências, tcndq
Paioceles pofc:ridos em Plcoário

- em sub&tituiçio ii Comisslo de Coastitulçio
Justiço c Clcladaula. Rcb!m: Senado< AIJiodo Campos.
.favcrivel a<> Projeto o <>:>r!IDrio à Emcoda ri' I; e

- em substituiçio à Comissão Diret<>ra. Relator.
Senador Júlio Campos, fl,vcrivel ao Projeto e con1Iirio
à Emcoda n• I.

Soire a mesa. requerimento que sem lido pelO Sr. I" Seaolirio em cxercíc:io. Scnado<l..evy o;as.
"' É lido e aprovado o seguintcREQVERIMENTO N" 354, DE 1!195
Reqlciro, DOS tcmiOS regimenlais (art. 2'19. alinea b. e 3fS,
do Regimcmo Iniemo). o am.....,o da vo<açio do Projc'to de Rc:soluçio ri' 7, de 1993 (item I. da ()Idem do Dia). JlOI2 .........
pela Comissão Dire-.

Justilic:açio
Tendo em vista que a ooya Mesa do.Senado Fedem} crioU
um ppo de tmbalho destinado ao.....,. das questões :odministmtivas. um novo exame, pela 'Comissão Dimon do Projeto de
Rcsoluçion"7193, DOS porece ICO!lSClhivel
Saladas Sessões. IS de nwçode 199S.-Senado<Eduardo

Mataram Supic:y, Udcr do PT.
O SR. PRESIDENTE (Ios6 Samey)- Aprovado o ""JUcri·
mem.o. a matéria será. rnnetida i Comissão DW:~ tendo em vista a c:riaçio do Gmpo de Trabalho. para Mocfemizaçio
Administtativa do Seuado.
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey) -Item 2:
Discussio. cm tumo único. do Projeto de Lei da Cámara n°
3S, de 1994 (n"3.172192, na Casa de oõscm1 de imc:iativa do Ministirio Pl!bW:o da UaiJo, que dispõe coi:R a criaçio de Procmadorias da República em lllUIIÍápioo do inroricr, e ·dá outru
providências, u:ado
Pa=er favodveL poferido em Plenário. Relalor. Senador
C'Id Sabóia de Carvalho. em subslituição à Comisslo de Coosti-
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tuição,.Justiçoe <'id""onla
A m.atá:ia não foam ofe:n:cidas emendas. nos tcm10s regi·

DlCDiais.
Sol:ft: a mesa. m,uerimenro que sed. lido pelo Sr. 1° Secretário CD) exctdcio. Senado< Levy o;as.

E lido e aprovado o seguin.le

REQVERIMI!NTO N" 355, DE t995
Nos termos do art. 219~ aliDea c. do Regimetlto Interno, te·
quciro adiamento da discussio do Prqjcto de Lei da Càmara •• 35.
de I995,afim de ser feita na sessão de 144-95.
Sala das Sessões. IS de nwço de 1995. -Senador Carlos
Bexerra.
O SR.· PRESIDENTE (Ios6 Samey)- Aprovado o ""'"eriD!DIKO. a Dlll6ria sem inclnlda na ()Idem do Dia do dia 14 de abriL
As matmas cxmstmtes dos itens 3 e 4 da Oldem do Dia da
~e sessio. de aciOrdo cem o displsto no art. 383. ''g" e ''h".·
do RegimcUo Intemo, devetio ser aprociadas em sessão póblica.
procecleDdo-ool volaÇio per esaut!nio sccmo.
Peço 105 Srs. Senadoles que ainda Di<> togÍS11'1mlm sua presença. que Q façlm ....., ÍDstaDie. pcxque. a seguir. procederemos
à vo<açio. (Pausa)
V ames apurar a freqilfacía.
Há .. Casa 77 s... Senado!os.
O SR. PRESIDENTE (Ios6 Samey)- Item 3:'

MENSAGEM N"60. DE 1995
Escoiha de Autoridade

Discussão. em tumo único. do Pattcer n~ 48, de
1995, da Comisslo deConstimiçio,Iustiça e Cidadama,
coi:R a Memagem n• 60, de 1995 (n" 189195. na crisem). de IS de fevereiro do cooette ano, pela que! o Sc:nbcr Presidcnto da Repóblica submeU: à dehbcnção do

Senado a escolha do nome do General-de-Exército EDSON ALVES MEY. para excreer o cargo de Ministro do
Superior"Tnlunal Militar na vaga decom:nte da aposen- tadoria do SenbO< Ministro General-de-Exército EVERALOO DE OLlVEIRA REJS.
EDl discusslo o pa=er. (PaUsa)
.Não.llaveado -~peça a palavra. e.ocerro a discussão.
A Vo<açio scmsca-eta.
Os Sts.. SenadçJres deverão votar nas suas respec:t.ivas bancadas. De accrdo oom a fcrma resimcntal. nio JrCCÍS'1ItmOS de quorum cp~aillicado, sendo que, pom a aprovaçio. sem necessário
maioria simples.
Em votação.
Os Srs. Senado= já podem votar (Pausa)

(hoceáe-s• à VOIDf4DI
VOTAM OS SRS. SENADORES:

A::klaio Magalhks- Anbloio Valladates- Bencdita da Silva- Beni Vens- BenwdoCabral- Carlos Bezmra-Ca.rlos Wilsoo- Casildo Maldancr- Coutinho IOQ!e- Cunha Lima- Edisoo
Lobão - Eãwdo Suplicy - Élcio Alv=s - Emilia Femandes Epitácio Cafeu:i12- &peridião Amin- Francelino Pereirn - F,.;.
laS Neto- Geraldo Melo - G=Oil Camata - Gilbcdo Mi12nda Gilvam 11orsc>- HDmberto Lu=a- his Rezende -Iader Barbalho -Ieffmon. p.,.. -1oaas Pinbciro -l'ooapbal Marinbo -Ios6
Agripino -Ioo6 Anuda -Ios6 Du"" -Iosó Fogaça -Ioo6 Iguácio
- Leomu Qnin!onilha -I..evy diu- Luoldio Pcrrela- Ludio Coelho- Mauro Mi12nda- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro SimonR>mez Tebct - Renan Calheiros - Roberto Requião - Romeu
Tuma- Sebastião Rocba- Sérgio Machado- Valmir Campclo-
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Peço ao Sr. Presidente da Comissão de Relações E x - .
Vdson Kleinubiug- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volaram SIM 49 Seoador Amaaio Carlos Magalhiios, que profira o _pa=er.
·o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES (PFL- BA.
Srs. Seuadores; e Dão boove nenhum voto coo.tráritiPara emitir pm:eer. Sem IeVisão do oradcc.) -Sr. Presidente, sn
Houve O! abstenção.
_e_Srs Senadores. a. Comissio de Relações Exteriores fixazá critéTotal devotos: 50.
- Iios e exames par.& essas viagcuS. Enlietanto, essas providências
Foi aprovada a indicação.
A SR' MARINA
VA - Sr. Presideute, eu gostaria de sedo tomada-; na reunião de amailbi.
Teodo em vista a urgênc;ia desse assunto - e V. Ex• já teve
registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A ata ~egislratá o opor:tlinidade de trocar idéias com o Presidente e com os membros
desta Comiss:io, indY.aodo inclusive. a nossa ilustre colega do Esvoto de V. &-.
tado do Rio Grande do Su~ par.o DOS represeular -, a Comissão é
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4:
favorável a essa viagem. com IeCUrsos da Casa. sem. evidentemeoMENSAGEMN"6!, DE 1995
te,pcejúzo dos ....... das próximas il>dicações. denlro dos parâEsoolha de Autoridade
metros que devemnos ~belecer. a fUD de que possamos fazer
DisaJssão, em tumo único, do Paroc:er n' 49, de 1995, da
como neste caso, em que hã necessidade da viagem. que as viaComissão de Coostituição,Iustiça e Cidadania. sobre~ Meusapn
gens: sejam cada vez mais restritas à necessidade inadiável não s6
n° 61. de 1995 (D0 190J95. na origem), de 15 de fevereiro dÓ·cocdo Seuado como também do GovemoFederil.
renle ano, pela qual o Seubor Presideuto da República submeto à
É o caso da ptesente viagem e da justa iDdicaçio feita por
delibetação do 5euado a esoolba do nome do 6eneral-de-Exéroito
V. Ex•.
JOSÉ SAMPAIO MAIA, puae>":m:r o cargo de Ministro do SuNosso P== é favcrivel.
perior Tn'btmal Mililar na vaga de<:otmll< da aposentadoria do SeO SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O parecer da Ce>nhor Ministro Geuenl-de-Exén:ito wn.BERTO LUIZ LIMA.
missão de Relações Exteriores é favoráveL
Em discussão o parecer. (Pausa)
Em votaçio OJ'==.
Não havendo quem peça a palavta. encerro a discussão.
Os Sr$. Senadores que conccmlam com a participação do
Emvotaçio.
Senado,
nos '""""' do coovile feito pelo Sr. Ministro das 1\ela\'ÕOs Sm. Seuadotos já podem votar. (Pausa)
es Ex~ pua maudannos uni observador parlameular pua a
Vamos proceder 1 apuração.
Couferéucia lntemacioual som a Mulher, Af;ãc, Igualdade, De(Procedt!-se à votação)
senvalvimcnlo e Paz, a tealizar-se em Nova Yodt, no periodo de
VOTAM OS SRS. SENADORES:
IS de uwço a 4_de abril, queiram J>Ctl!lliDC<:Ct' seutados. tPausa)
Autooio Magalhães- Antauio Vallada=- Beuodita da SilAprovado o!'==· a Mesa designa a Seuadora Emilia Fer·
va - Beni V eras - Bemattlo Cabzal- Carlos Bezem. - Carlos W"Llnan.des para hoo.rar a Casa. rqxesentando-a na Conferência.
sou- Casildo Maldauer- COI!tinhoia<ge- OmhaLima- Edisou
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Plosidência oe>Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fc:mandes JllWlica ao Plenário que designru o Senador Sebastião Rocha. em
Epitácio Cafeleira- Esperidão Amin- Francelina Pereirn- F"'itas subStituição i Seuadora 1únia Marise, para repceseular o Seuado
Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto M'mmda- Gil- na cerimôoia de outorga de diploma de Doutor Honoris Causa.
vam Borges - GuilhCIIDe Palmeira - Humberto LuCena- Íris Re-. pela u~emdade de BraSília. ao Senador: Darcy Ribeiro .
zende - Jader Balbalho - Ieffezsan Petes - Joel de Hollanda Nos'""""' do art. 14, n. do Regimeuto lntemo, pediu a pa·
JonasPiDheiro- Josapbat Marinho- José Agripioo- José Alves- lavra o Sr. Líder Jader Barbalbo. S. Ex.. teii a palavra ~ vinte
José Arruda- JO<i Outra- José Fogaça- José lgn!cio- Leomar minutos.
·
·
Quintanilha- LevyDias- Lucidio Portela- Llldia Ccelho- MaO SR. JADER BARBALHÓ (PMDB- PA. Como Uder,
rim Silv'l.- Mauro Miranda- 0smar Dias- Pedro Pivã- Pedro prouwiciaó ieguinté.discuiSo.SemrevisãOdootador.)-Sr. Presi-

sn.

dente. 5n e Srs. ~ na semana que passou. o Senado Federal aprovou um projeto considerado por todos como polémico, o
Vdela- Valmir Campelo- Vilsou Kleinubing- Waldeck Omelas. projeto do e<~ Mansueto de Lavor, regulameutando pariO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Volaram SIM 56 811ÚO do art. 192 da Coostituição Federal, que diz =PCito à flxaSrs.Senadores; nãohouvp abstenção..neJifvdocriniDrio.
· çiode taxas de juros. Todos se teCOidam aqui daquela sessão.
A indicação foi aprovada..
Tive oportunidade. oomo Líder do meu Partido. de ~
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da Repúbli- mendar a aprovação aos Senadores que integram a Bancada do
ca o resultado da aprovação ocorrida no Semdo da-República.
PMDB. A decisão do Senado foi de 42 vOlos favoráveis e 20 con0 SR. JADER BARBALHO- Sr. Presideul<, peço a pala· tr.lrios. Por:tanlo. a decisão passou a ser do Seuado Federal. pela
vra como Lider.
sua maioria. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre Senado< IaSr. Presideu.._ divetSOS órgios da imprensa tiv=m opor·
der Barbalho. antes de conceder a palavra a V. Ex•. coocJuirei a tunidade de se manifestar sobre o tema. ioclusive pmendendo ~
Ordem do Dia.
tratar o sentimento e o humor de determinadas autoridades do
O SR. PRESIDENTE (José Sameyj- O 5euado da Repol·- Pais. Houve quem dissesse. attavés da impmlsa. que o Presideute
blica ~teebeu, do Sr. Ministro das Relações Exteriores. convíte Fernando Henrique Caidoso ''acba a decisão uma maluquice total
para fazer-se representar na (V& Conferência Mundial sobre a Mu- .e estl'allba que José Samey tenha posto a matéria em votação" lher. Ação para Igualdade. DeseuvolvirneDlç e Paz, a Jealizar-se I orna! O Globo, do dia l 1.03.95.
em Pequim. de 4a15 de setembro. A sessãoP'"J"'I"lÓ:ia. Jealizar.
. A Folha de S. Paulo, do diz 10, diz o seguimo, oa ooluua
se-á em Nova Yorlc no pericdo de IS de muço a 4 de abril vinPamel:
douro.
FUme antigo
O processo foi remetido à Comissão de Relações ExterioDe um cacique tt!canO. convencido de que ~
Simon - Ramez Tebct - Renan Calbeiros: - Roberto Requiio Romeu Tuma - Sebastião Rocha - SéQ;io Machado - Teot&iO

"'"
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articuklu a aprovoção dos

,;nos de 12% no Senado: "Ele

quer fazer o que Ulysscs: fe% com ~ az seja. criar um
poder paralelo."

Ainda na Folba de S.l'•llo. do dia !0, na mesm&
coluna. Painel:

Origem identifiCada
A cúpt·la do PSDB c:JilcDdeu a aprovoçãodo Jimi.
te de !2% pan os juros como um ~ claro do
PMDB 110 Smadó. Mais p=isameote de Samey, que
deseja mostrar ao govcmo. segundo os tuc:mos, que cxmtro!a o partido.

Sr. P!os!deute, eu IOmllria gnnde porte do meu limitado
1emp0 de 20 IIiinutos se ficasse lellllo o que os ja1lais publicamn
a respeito de matéria relativa a esta decisão.
·
Em primeiro h.tgar, Sr. Presidente. embora Dio ~ eu
gostaria de fazer jlstiça a V. Ex". Esta ma!áiaestava publicada na
Ordem do Ola desde 06 de nwço. O meu Partido € aliado ao <lovemo e eu Dão fui procurado per DCDhum assessor dos divasos
ministórios que ..ao..,~ oes1a Casa, po< nealmma auf<>.
ridade gov~ nem pelo Uder do Govemo DO Senado, 00
sentido de orientar que esta matéria era. de interesse do Govemo. O
que havia eca um projeto de um Senador' da R~ com <rigcm em 1991, com todos os pareceres favoriveis.
Quando aqui diScutimos o projero, dleguei a a!elur 1 Casa
que admida diverg&>cia em relaçlo ao texro; que 0 proje!O pude&-
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Aproveito a oportunidade pua renovar a Vossa

Excel&lcia eotpossões de elevado apreço."
Sr. P=idente, isso foi lido aqui DO dia IS de abril de 1994.
Portaot.o. hi eerca de um ano. o Supmmo Tribunal Federal CODSiderava o Coopsso Nlciooal devedo<, para a soeiedade bmsileim,
do IDL!amal!O dessa matb:ia.
· Oulro expediente do Supte100 Tn'bunal Fedem!, datado de
li deooblbrode 1994.
"Mandado de !njunçio n• 335·!/400
Impe112DieS: C:uvalbo CaR; e Alimentos Ltda. e
outros

Impelllldo: Calgo:sso Nacioaal".
Dirigido. ainda, ao ex-l'lesidente
flumbato Lucena.

deSia Casa, Senador

"Senhor Plesidente,.
CoJIImico a Vossa Excelência que o Supmno
TnÕUDai Fedenl, em oessio pleoária realizada oo dia 7
do CCI1'0ill< mês, deferiu em parte, por maioria de votos.
o !llllDdado de injunçio an epígmfe. para mconhecer a
exj~• da mora. dando ciêucia a essa Casa Legislalj..
va. para que seja:re:gn1nnentado o dispositivo do§ 3° do
on. 192 ela Coostiluiçio Fedem!, vencidos, em~ o
Mini>Uo Carlos Vello>o, que tambtm defeda o pedido e
fixava u a:Gdições ncc:essmas ao exercicio do dilcito, c
o Ministtu Nm da Silveira, que fJXava ao Coo~
Nacioaal o pnzo de 120 dias para a elabomção da nor·

se ser considetado como não tendo a melhor redação sobre o rema.
Mas não poclfamos ~ecer a existêaci• da Dmma ccm:titucioual
que estabelece 0 assunro. A maioria aptOVOU. A decisio passou a
ser do Senado e oão ela Bancada do PMDB oU de nealmm partido.
ma regulam<ntadcn."
O Senado está sendó apresentado como tendo votado.. pela sua .
Vejam bem: um Mioislro do SuJRmo dizendo que o Coomaioria. uma tolice; pan alguns. uma ingenuidade; para ootros, grcsso tinha 120 dias pam. tDtar desse assunto- portanto, novemuma. :maluquice; pua outros ainda. I} ma in'esponsabilidadc.
bro; dezembro. janeiro, fcvtm=iro; c n6s o apmciamos em março.
Provarei. Sr~ President.e. que o Senado nao apRCiou neobu- Foi a segunda vez que o Supiemo Tril::tsnal Federal àwnou a ar.enma maluquice, nenhuma ingeuuiclade, nenhuma ii=pcasabilida· çio do Coo&resso NacionaL
de. O Senado cumpriu apenas o seu dever. E vou ler, para
o Sr. Carlos llcoerTa- Senado!: Jade< llaibolho, pennite·
coahecimento da Casa. documentos que~ a Ie$p011S&bi- me V~ Ex•umapmte?
licla:Je do Sen1do no lralamen!O do assunro.
O SR. JADER BARBALHO - ~o apone deuao
'Supremo Tribmal Fedaal
de inslanl<s, Senador Carlos Be2lCitL
Sr. Presldenlc, no dia 17 de fevereiro de 1995 -po<tanro, bá
Em !S de abril de 1994.
c=a de um mês-,ÕSupremoTribunal Fedenl. clirigindo-<e a V.
Ex·. disse o seguinte:
Oficion~316
''MANDADO DE INIUNÇÃO N' .rnl-6/400
Mandado de lnjlnção n'36!-l/400
JMPilTRANI'E: CNS NACIONAL DE SERVI·
lmpe!r.lntc: SlMPEC - Sindicaro das MicroemÇOSLTDA.
J'I=S e Empresas de. Pequeoo P - do Comélcio do
Estado do

RiodeJ~iro

Impetrado: Calgo:sso Nacioaal".
Dirigido ao ex..J>rosldenlc desta Casa, Senador Humberto
Luce113, e assinado pelo Ministro do Suptemo Tribunal Fedem!,
Mini>Uo Octavio Gallotti, Ptesidellle daquela Casa de Justiça. nó

segu:inre kOr:
"Senbor Presidente.

Jnfonno a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federa~ em sessão pleoária realizada no dia 08 do
cotieDte m&. deferiu. em parte. po;r maioria de votos. o
mandado de iJ::Uunçio em epiga.fe. a ían de que seja o
CoDgresso Naciooal cmmmic:ado da mera em c:pe se ea.cootra, para a adoçio das provid&cias necossUias para
o suprimeato da omissio relativamente ao art. 192. par.lgrafo 3", da Constituição Federnl.

IMPErRADO: CONGRESSO NACIONAL
Senbor Presidellle,
Commico a Vos&a Excelência que o Supremo
TnÕUDai Fedaal, em sessio pleoária realizada no dia !5
docotm1temés. deferiu em parte.-por maioria de votos.
o aimdado de injloção eDi epígrafe. pua coiDlDÍcar ao

Coagresso Nacional a mcn em que se cmcontm. a fim de
que sejam adotadas as provid&lcias Tl'O"ssárias A efetivoção da noona iosaita 110 art. 192. § 3', da ConstiiW·
çio FedeP.I."
Portanto. em reiaçio ao que se comentoo. sobre a ingenuída·
de. a maluquice. a tolice que o6s apreciamos aqui,. há muito tempo. a maior Casa de Justiça deste País comidera que o Congresso
Naciocal está a dever à sociedade brasileila a regulameotaçio desse artigo.
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OExccutivoacabadeenviarpuaoCong=soNacional-e
está em ttamílaçio na Câmaia- algumas medidu da ordem econômica. Se alguém considera que o art. 192, § 3°, é uma tolice.
que se providencie a sua IOtiDda ~ texto da Cooslituiçio. Não foi
uma tolice esta Casa ap-eciar a o:tatma. Caso se afmoe o CODttário, também se estará dizendo que & Soprem& Cem: de Justiça deste País. o STF. comete uma tolice ao ap!eCÜII' os maDCiados de
injuoção, havendo de•enninadn, p0< tr& vezos, ao Coogtesso Na-

Ma.ço de 1995

encargos soc:Ws e com bel!eficios prevideoci.lrios pua 9,5% e
8,7% da Despesa Oiçament.lria.." "Poc sua vez. os ga51os can ju-

ros, encargos e amortizaç:ões das dívidas intema e exrema aumeo.·
sigoi6cotiviÍDell<e sua participaçio na Despesa
Otçameutma. atingiDdo o quase ioacn:ditável mouante de 70%
tamm

da De$pCS& Orçamentária nos primeiros quatro meses deste ano
(1994)." Isso é csquizofrâlica tolic:e, sem sombra de dávida, nio a
- d o S...OO. discipfinmdo o lahebtmeDto constitucional dos

juros. Senador Jader Bubalbo, tenho aqui em mios uma planilba
<Jemor>mntiva p1blicada -.., The Eeooomlst em abril de 1994. Esses mlmeros sio de abril; hoje,"" que se tefeft: ao BiliSil. já s1o
superiores. Juros lUis ao aoo: Brasil - 26.85%. Hoje, já estamos
aehna de 30%. Em segundo lugar vem a Gttcia, com 8.69%; em
ten:eho lugar, a Coma do Sul, com 6.29%; F'ilipmas, com SAl%;
Brasil.eumadasmocmas--=arefo!maboncária.pois. Suécia. com 5.21%; Eslados Ullidcs, com 1.10%. Criou-se um
nessa época. os hanc:os cobmvam juro: de 2%, 3% ao m&. Hoje, gr&Dde meteado de coptaçio de""""""' no extetia pua se ap1i<:ar
os bancos cobmmjuros de 10%, 12% oo mós, espolialri> esta Na- no cmlo JDZO dos inveslimelllos finm<:eiros DO Brasil-28% das
çfo pobre que pnoci>a se desenvolver, espoliando a •.góculbmt, a ...:eilas eamhWs sio de cmlo pnzo. Isso, sem somln de dóvida,
pequena Clllpft!Sa. e não se vS falar nada CCiltra os baaqueiros, qae é csquizof:aú.a.. O Senado fez mais do que a sua obrigação: cumganham o que c:p.1crem neste Pais, que t!m lucms volumosos- n6s priu um dever c:om a sociedade. estabeleceDdo o tabelamento dos
acompanhamos os balanços. POII&DIO, hti um aoseio oacioaal pam pras. Nio é mais po&li!vel que o Govemo promova. cxmo única
que se modifKJUC isso, e o Govemo tem que trabelhar nesse seo:i- maucim de c:ontcr o proc:es:so inflaciouário. o enxugamento da. lido. Por exemplo. na questão da dívid& intema, que é cntra questão quidez por meio da elcvaçio sis'""í•ica dos juros, que atingem
grave que o nosso Partido tem debatido inaernameo.te e deve tmzer boje. insisto;indices acima de 30%. Isso é, sem sombra de dúvida,
aqui para este -plenário; temos que mudar o perfil dessa dívida in- uma ~malada. e c:lesuacioaa1iz tolice. Espero que seja mauJ.ida
tema pua o Pais poder supemr essa cDse. essás diliculdades. Pore SliSICntada pela Cãmam dos Deputados a atitude do Senado da
tanto, o que observamos t o desploparo 'dessas pessoas que ·Repíblic:a.
l i = tais coloc:açi5es infaotis a mpeito da tegUiamentaçfo dos
O SR. PRESIDI!NTE Qosé Samey)- V. Ex" dl$p1Se de 5
juros. No meu eotendimeniD, o Senado <la Replblic:a cumpriu o minutos. Senodor Jader Barl>olho.
seu dever. fez exatameote o que deseja a Nação: uma polllic& fiO SR. JADER BARBALHO - Nobt1: Senador Rohexto
naoceira c:ompallvel oom a nossa te;ilidade. que penai~& o desen- Requião, agnuleço a cmtribuição valiosa que V. Ex' di ao meu
volvimento do Paí~ que Dio seja ascoreh:mte, espead•tiva. cano · prol11lDCikmeuto. ~esses dados à discussão e dcmomtrando
aoonroce até hoje:. E bom que o Govemo se prepare pa:m discutir que;, esse E: um tema que deve pmx:upu a :socicdadc brasileira.
isso CODOSCO. para buscar um DOVO rumo para a p>litica financeira
. Quando vim. esta tnàma. Sr. ~ sn e Sn.. Senado BrasiL Parnbéos. Senado< Jade< Bubalbo, pela op<rtlnidade do 00.... nio foi com a disposição de debate< o projeto. O projeto já
seu pronuneiameoto. Muito obrigado.
·
foi de~tido. a Casa jA o Óp!ociou; calle agom à Clinwa dos DepuO SR. JADER BARBALHO- Agradeço e recolho o pro- !&dos a ap.-eciaçio do mérito, da qualidade do pmjeiD, depois de o
IlU~to de V. Ex• como uma contn:Duiçio 1 atiDba io.terven- SmadoterÇIÕvado.
.
cional que tomasse providências nesse sentido..
Ouço o aparte do Scmdor Carlos Be=nt.
0 Sr.Carlosllezerra-Senad<rJade<Bmbalbo. o seu pronuociamento é .WS do que opcxtuno. Exsa questáo dos juro: fiagela este Pais M décadas. Lemhm-me de que. na d!cada de 60. eu,
quando jovem. aiDda esbldaote, lutava pelas ,.fotm&S de bue DO

çfo nesta llibuna..

.
O Sr. Roberto Requião- Pemúto-me V. I r um apate?

O §R. JADER BARiiALHO -Ouço com JlWlde alegria o
Senador Rohexto Requião.
O Sr. Roberto Roquiio- Senado< Jade< Bubalbo, viJse e
oito por cento das reservas cambiais brasileiras boje sio mmtidas
à ·· sta de juros altíssimos. em curtíssimo prazA Desejo aduzir ao
• pi<lll11DCiameDID <>voto do Ministro do TCU. Bento José Bu'
,.nn, no rela1ó<io solre às CODias do'Govemoda República de 93,
publicado em 16'06194. ·Diz o Ministro: "-temos vislo o Govemo
Feder.ll apoo.tar como causas detemünanres de sua debilitada si·-ação fliWlCeiia as despesas com beneficios: prr:videuciário; e
com pessoal e eJlC3r!OS sociais.'' 'Tcda.via. (...)os benefícios pre--videociários atingô:am (em 1993) pouco .WS de 12% da Despesa
On;amentária. enquanto os disp&dios eoo1 o func:ionalismo, tanto
civil quanto mi!ilar, "'P"'S'"Iarun meros li% da Despesa Otça-

men<ária e pouco mais do que 18% das Reéeiw Cottentes, ficando muito abaixo do limite de 65% das Receitas Cottentes fixado
pelo art. 38 do ADCT. As despesas comjnros. tincaigoS e amortizações das dívidas intema e extcma, por- outro lado, elevaram-se
(em 1993) a c=a de 40% do total das o..p.... Orçamenlárias."
"Esses m1met0$ aJarm'!'•es (...) tollUUJl-Sc mais prcocup1Dtcs,
quando comparados aos teSUlwios da exeaJÇão orçamenrm• no

primeiro quadrimes~ de 1994. p1b6c:ados no DOU do dia
31/05194, que demonstl3m o""""' dos dispêDdios can pessoal e

Em..tanto. esiDU JX'OOC'Upado que a imagem do Senado seja
que- alpns {Qios da Úll:pmJSa estio a especular, ou se~
de que haveria um poosivel mal-estar .me o Govemo e lideranç..
nesta Casa p0< """-"'de c:argos públioos, nzio pela qual o Senado,
ou alguns Seru!dotts, teriam teanado essa deeisio.
~et&-

Seria .intems:saDtc que as pe3SO&S I'Oalistssem essa qucstio
sem pu:ooccito e fx:asscm restrilas ao tema. Por isso mesmo.. cu
Jrouxe a esaa ttibuna as decisões do Sup..mo Tribmal Federu que
obrigam o Senado Fedcntla uma tana<la de posição em relaçio a
este asmuto.

O Sr. José Roberto Arruda- Pmnitc-mc V. Ex• um apar-

te?

O SR.JADER BARJIALHO -Coooedo o aparte ao nolre
Seoado< José Rohexto Attuda. neste fmal de tempo que me ,...._
O SR. PRESIDI!NTE Qosé Samey)- NOO.. Senado< AIroda. seja bteve em seu apute. Lcmbfe..se de que o tanpo pemüiido pua o aparo: é de apenas 2 minutos.
O Sr. José Roberto Anuda- Pois nio, Sr. P,.sideme. Senador, o seu proaunciamer4:o. extremamen«e oportmlO, como V.&......, afumou. JJio cliscu~e o mérito da queslio. Ali pO<que a
questão jl foi disc.utida e. mais do que isso. vQtada. O resultado da
vOl&Çio ex.pn::ssa o somatório das coa.vic:ções pessoais de cada um
de nós. Mas V. ex•1evama a idéia. em defesa do Secado e em de·
fesa da Mesa do Senado, de que o assuuto nio foi colocado em

pauta de smpresa, ou com qualquer subtetfiígio. Os que lhe aptll'-
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tearam antes de mim,. C que COilfirmamm a tese de V, Ex•, Votuam
pelo tabelamento dos juros. Desejo aqui apaild-lo pua CXlbC<Xdar
COOl • tese que V. Ex" levama, neste DJOtDCDto, em nome dos que,
como eu. votamos COillr.L o tabelamc:DIO- e o fizemos de acordo
COOl as DOOsas coovicções. Também esramoo de acoolo em que a
ma.léria já havia sido anunciada. que cm uma cobraoça que esta
Casa Ie<:ebia. do SUJremO e que.. pxtmto. de forma. amnxiada, deveria ter sido votada aqui. Aproveito meus últimos 30 segundos
para regiSlr.lr a defesa de que entendemos que jnos não devem ser
tabelados como ma1éria oonstitnciOilll, porque DOS incluímos entre

aqueles que clese,Pm que. ncsre mcyneato. o~ u8ba.D:te oa
linha da desconstituciooaliDçio po11 que a Constimiçlocomcoha
aqueles valcxes pennanentes da aacicmlidacie, e deixe, at6 pm.lei
ordiDária e leis comp!CIIIellla%es, quaudo roc o caso. políti<:as de
govemo como essa. cpe ~ especif.icamente oo (J1e diz lCSpeilo a
juros. umaPJiíticamouetária. Maséclaroque,democntkamettle,

aceitamos o :resuhado e coucordamos com V. &• que a~ foi
colocada em pauta de fomJ& comta,Iegal c dicam<Dte, pela Mesa
do Senado.
0 SR. JADER BARBAIJIO- Reeolbo o apode de V.
Ex', respeitando o seu pooto de vista e dos demais Sc:Daclo= que
votaram COlllia o projeto. Agon.. estamos juiilos cem o Supemo
Tnõunal Federal. Quem achar que foi uma tolice. que foi uma ingenui.dade, terá que achar. lambém. que o Supremo Tribunal Fedemi. ao determinar a ~ Casa poc tJ€s vezes. lpP'Cim a IIUt!&ia
sob o ângulo da tolice e da ingetwidade. Quem odla que ..,.
questão não deva ser ttatada na Comtituíçio'deve çroveilar este
mom:nto e retirã·la do texto constiluc:iooal, porque. eDqUUIIO
existir no tex.to CODStilucional. ela é um dispositivo da Comtilllição, que eu c V. Ex's, como 5elJado= da Repúblic:a.jur.lmoo res-

-ore.

peitar. Muito obrigadq, Sr.
O SR. PRESIDENTE (J<><é Samey)- Omccdo a palavr& •
ao oom Senador ADI&io Carlos Magalhães. primeiro orado<imcrito.
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Essa baixa nml11nenrçãO 00 produto levou ao abandono dos
trQm ad1111l1is, com base cm teeuologia adequada. pua pmnitir
ganhos efetivoc de produtividade. As exponaçõcs do cacau, ·que
cootn"buúmn com 945 milhões de dó!ams. em 1979, atualmenf:e estão em tomo de 300 milhões. A produção eaiu de 410 mü toueladas. em 1986.Jm& 240. DO momento.
·
Os sueessivos planos ecooômicos. que vi:oham sendo iJ:n...
plam.ados no País, coo.tnOOiram para paralisar e aiDda continuam
penalizando priDc:ipalmcllt os ca.cauicultores.
A elevaçio das taxas de iDflaçio inteina serviram pua aomemar o custo da produçio, de vez que cootribuít2m paxa elevar
os valor dos iosumoc c o custo do aédÍIO rum!. que é iosuportáveL
Os periodos de sucessivas estiagens. que se prolongam desde 1987 DO Noolesle, mas principalltlenle na Sabia. vier.un a agnvar bastall.le a situaçio.
·
Em meio& tudo isso foi afetada, a partir de 1989, com uma
paga denomimda ''vassoura de bruxa'', OOeDça. pela experiência
vivida em oulloS poises, priDcipalme~~re DO Equador. que não foi
c:oo.troJ.da coov~temeute e que está tomando inviável a cultum do c:a<:alL Como re5uhado se verifica o eudividameoto doca.
caiÚCUito<, aammlaodo """ últimos aDOO despesas r.alizadas na
lavoura. sem que houvesse o retomo do eapital empregado. O deSC!~I~Jft-go de 250 mil trabalhadores, numa região que não oferece
oulla ahe:mativa de trabalbo, somando-se aos seus dependentes a
mais. de um milhão.
- A desatticulaçio de oulloS sctcns da ecouomia regiooal,
-depende:nf:es diretamente da economia cacaueiia. provocando um
quadro de detcriorizaçio da OCOilOmia c da sociedade da região.
- A ameaça mm....S<'!C!Ite de mais de um milhão de hectares da Mala Atlâutica, da qual muito se fala, mas não se defende,
que dependem do cacaueiro pua sua p<eSOIVaçáo. Caso • caeaui.
culbmt tome-se inviável. ccrtameole estará totalmente comprome.
~·

-

· Na busca de soluções para melhOCJr os. efeitos da calamidade que se instalou :na mgião. o Governo da Bahia vem desenvolveodo um hetóioo esfOtço. colocal1do à disposição do se!Or
J.'Oam<is linaDceiros alEm da sua possibilidade. po11 ver se pode

0 SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. ~ peço a pa.laVIa,comoLiderdoPDT.
·
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samcy) -Já awncici o )ri·meiro ~inscrito. Em seguida. darei a palavra a V. Ex-, com fazeralgllmaci:risa..
muita honra. ·
O apoio 1em sido alr.lVés iio Fundo Baiauo de Defesa da
O Senador'Am&rlo Carlos Magalhies dispõe de 50 miou- Cacauioll!ma. o FUNDACACAU• ..udade privada criada pelo
tos. na forma do_Re~to.
setor produtivo. que. visa encontrar soluções par.L o controle da
convivência com a vassoura de bruxa na án=a cacauei:m. porque a
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.. cEPLAC, o 6lpo cio Ministirio da Agriculturn. é como se oJo
Pronuncia o seguinte disanso.) -Sr. Presidcláe c S:rs. ScnadcftS. eiiSàSse. iais c tantas foam as suas- deturpações. E hoje é apenas
vou dividir esse meu primeiro ~ em dwts pll1eS: a um cabide de empregos a infelicitar a zooa cacaueira.
A aJocaçio de um miJhio de~ que coloquei para o exerprimeira. um assunto de muita improrfâDcia p1r1. a ccoocmia baiana. a ca.canicultura no meu Estallo e a segunda. a crise nos três Po- clcio de 1995, visaDdo a ação coojunla da =taria do Estado.
dewi da República. principolmenle DO .Judiciário, quaudo, edio, através da ~ de Desenvolvimento Agrícola. é muito pouco.
tetei oportunidade de RSpOQder. em parte, ao DObre Colega. o emi- porque o Ministério da AgriCultura também não existe na Bahia
nente Líder Jader B.arbaJho..
para fazer cpalquer coisa de útil em telaçiio a essa praga.
AlUe a exposiçio acima. com esse quadro leirivel. achei poc
Devo salienr:ar que o problem& do cacau é um dos problemas mais graves que o meu Estado atravessa. Uma áia estimada bem fazer uma exposição de motivos ao Presidente Itamar Fnmco
em 650 mü ha~ envolvendo 64 Munic!pios, ....poosáve1 po< 90% - modesta!! Tl'OlXe o Governador Eleito. o Govemador Carlos
de todo o cacau btasileiro, passando por uma Kria crise que c:onfi- Imbassahy ~e estava .DO Governo. viemos todos numa ação con81Jl3. um ve:dadciro estado de cdanrlda<Je- atingindo uma região junta também com o Ministro Ciro Gomes. Foi uma luta tremenda
com 3 milhões de babilalltes que dependem. bnkanrnte dessa ex- para o Presidente Itamar Franco; S. Ex•, cheio d~ boa vootade.
mandou para os canais. competeutes. mas, como sempre acontece,
ploração agricola.
Essa lenivel crise que a eronomia cacaueira vem vivendo. o Pre:;idcore pouca IllliDda. e o segundo escalão demrpou todas as
com reflexos negstivos na economia do Estaao e do Pús. é resul- ordens, e nada foi feito.
Para enuzr DO Cooselho Monetário uma desSas rt:soluções.
tante do somatório de vários fillores nocivos. men:ceDdo que se
destacplem os preços praticados no =do inl=aciooal.-que tEm tive que CODlar com a boa vontade do ~ Ciro Gomes. e. andeclinado progressivamente. camdo de 4 mü d6Ia=.,. década de tes disso- manda a Justiça que se diga-. coot.ei com a boa voutade de um homem que oão conhecia e conheci nesse dia. o Senador
70.pan1300dóia=.em 1994.
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BeDi. V eras, que. espontaneamente. inseriu, pol' sua vontade, nos meu discmso.
61limos dias de dezembro. na pauta do Cooselbo para im.,plemenrar
Nlio desc:anso DCStaluta; Há muito tenho P=oa;do a ázea
uma das providéncias c.. mesmo aprovada no Conselho, nio foi competente do Govemo e continuei a perconer IDeSJlX) antes de
posta em piática pelo Banco do Br.ISÍ!.
3SSIIIIÚr o Senado da Repibüea. Tomei como compromisso de
Enquanto isso, ass~ia. como todo brasileiro, ao BANESPA haura pa.m. a Bahia e para os beianos a soluç:io desse problema;
e o BANERJ, combinado oo nio, soâ=m uma interveuçio poc pois t uma queslio de hana para a Babia, para os ,..,.._...,..
causa de uma administração nefasta., per causa de uma .rumnistta- da Babia no Senado Fedmtl e na Câmara dos beputados. bem
ção incompetente, por causa de uma administraçio corrupta; por ccmo pam rodos os baianos.
causa de uma administração ligada. ao Oovemo do Estado que
Vamos tcsolver esse problema. Nio podc.temos ac:eitar que
.nada realizava a não ser a polrtica que nio leva a qualqaer coisa, isso Dlo seja teSOlvido. Temos visto hanens e Illl1llms chon.odo.
quando t feita atmvés dos bancos oficiais. Enqwmto isao, bilhões Homi= e mulb""" na fome e na pobreza do oordeste do oosso
e bilhões eram gastos pam salvar esses bancos e não se·tinha se- Estado. Nunca tfnbamos visto isso oo sul do Estado, que era prm..
quer cem ou duzeoros milhões para se empregar na lavoura ca- pero e rico, mas hoje ji..Yemos a pobreza gmss:mdo como se fosse
caueira; que .durante muito tempo foi o sustcDliculo do meu
uaputemaiStristêemaispobredaBab:ia.
Estado e, mais dQ. que isso, produzia divisas pam se ~parques
A situaçlo é de calamidade Nio desc:ans:amDO$ sem uma
industriais no oeo.tro e no sul do Pafs.
soluçio. Estive. hi IS dias. cem o Ministro Pedro Malan. Pedi-lhe
Esse t o quadro que aí está. O Ministto Ciro Gomes - - que maMasse algutm da sua coufiança - e eu nio queria saber
teu as providências. garantiu as providências,. mas foi iludido. O
quem seria- pam ver a situação na álea. Ele mandou. Ontem pro-Sr. W"mston Fritz que trabalhava naquele tempo no Ministério da curei saber o ~sultado e fui infonnado pelo Dr. Pedro Parente. que
Fazenda prcmeteu implemeDlá~las. mas sabotou. Pessoas do I1U&l coosideftva a situação gravíssima, uma sftuaçio das mais dificeis
Govemo também sabotaram. Ela o rDD do Governo, cntio, Dio se que vim. no-Bruil; estive com o Ministro José Serra. que também
podia tomar IlCDhuma provid&lcia c o m;ultado ~que a cacauicul-

tura passou os momentos dificeis pelos qoais est6. aiD.vessando c
essa «gião está- não é palaVIll de rcrórica oem qualquer si1uaçio
que eu esteja querendo alarmar- mas é uma sinlação de gravidade
inc:dvei em que vive essa região da Babia.
·
Pedi ao Ministro Ciro Gomes e- cheguei até a bomenageá~lo.
S. Ex• queria resolver e quis resolver, mas Dio teve coodições de
vencer a força do segundo escalão. que é quem manda. E. enlio,
disse a esse Sr. Fritz. que ablalclente está em um banco limdrinocomo acontece com os homens importa!lles da República. depois
que deixam ftmções importantes
governo: vio par.t. os baDcos
importantes e nós ficamos aqui clamando e reclamando as provi-

·oo

dências.
- ··
Disse a ele: "Se soubesse que quem manda:~a cn. o seubor
não teria procurado o Pmiideott: da República. teria o procura~
diretamente. mas infelizmente petdi meu tempo e a Babia cootinua
sofrenQo."

-

O Sr. Josapbat Mariabo - V Ex• me penpite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço

V.Ex•co!Bprnzer.
_
_
O Sr. Josapbat Mariabo - N~ Senador Amonio Carlos
Magalhães. em primeiro lugar, quero coagratular-me com sua presença pela primeira vez-nessa TrilKma. e. pua nossa sorte eoJWm.

me prometeu providênciu

imed.iati.s;- estive com o Presidente da

Repúblic::a. CP.JC também me prometeu.
Nlio adiamam mais, como salientoo o Semdoc Iosapbat
Marinho. grupos de tmbalho. EU v~i à região ecm uma sohlção. seja ela qual for. O Govcmo Federal tem até o di:D:ito de dizer
·que nio se plante cacau, de infoanar que se deve plantar oulm coisa, tem até o di:D:ito de dizerquequerextinguira CEPLAC; pouco
me importa, eu quero te$0lver o problema do cacau. Nós queremos c vamos resolver o problema do cacau. O caCau é .impoltanr.c
sobretudo pua esses Muniápios e-pUa esses 250 mil ~ga
• dos. ~ao é apenas para o govemo da. Bahia. porque a. Bahia ~
ceu.,e vive.
·
·
O meu governo. =·197l,Sr. Presideote, dependla60% do
caem. A receita do ~ era 60% do cacau; hoje pesa apenas
3%, e .a Babia está. ai vitoriosa. Cooseqüeutemente. não é por aí.
mas D6s nio pxlcremos deixar fenecer uma regiao que foi e é tão
impodanle para o Br.ISÍ!. Ela não. pode ser injustiçada. depois de
ter SICl'Vido tanto à pt6pria Bahia c ao Pais. Estaremos em sua defe.
sa com toda a CX>Illgem e todo desafio. &!e é um~ de
todososbaianos,sobretudodeseus~tantes.

Sr. Presidente.. vamos 1 segunda parte do nosso pronuncia~
meJll:o.

A crise brasileira passa. sem dívida. pela reabilitação dos
V.Ex' a ocupa principiando porttatar de um problema do iDtet=e trés Podetes. Vivemos ]Xllblemas gmves DO Executivo. DO Legisdc nossa tem.. ainda que com ramif~ões em diferentes poniOS lativo e no Judiciário.
do ~tório uaciorial. ,à• ftXa o pmblema do cacau com autoriNo Executivo. esta Casa e a
dos Deputados são tesdade suficiente de quem-buscou todas as providencias. seDio para lcmmhas do tanto que 8COilteccU c tem acootecido. Seja como for,
a soluçio. mas pelo menos para reduzir as dif:~a:~ldadcs que tem sem enllar no mérito. dos nossos advctSirios aqui nesta Casa. que
experimentado a Bahia. E a situação é tanto IIlllis gn.ve,. porque, evidentemente queriam um outro resultado. vencemos a eleiçio.
como V .Ex• bem sabe. boje o cacau se expande da região st1l para. criando a perspectiva muito boa para o povo brasileiro. O povo
a propria. R:gião sudoeste da Bahia e. tanto numa como noutra. a brasileiro ainda acmii1a- e tem razão para aaeditar- que vamos
vassoura de bruxa devasta a produçio. Em difenmtes momem:os. ter um governo sério. capaz.. que dará demcmstDçõcs de resolver
quando Governador, pediu providêocias. ~ mesmo tiv_c a opoitu- os principais: problemas do Pais.
Didade de encaminhar alguns desses pedidos aqui. nos meus piPenso que a p:iDcipal praga de qualquer governo - seja: no
meiros quatro anos de mandato. Nenhuma soluçio ocorre em imbiro fcde:ral estadual oo mu.aicipaJ- é a corrupçio. O governo
verdade. E o que é pior. as soluções. quando surgem. sio parcial~ que não for corrupto está fadado a ter ixito. Quem tem experiênmente adotadas e sem neohum critério de planejame:Dto, ou seja. cia administrativa sabe que se adm.iWstta bem o Estado. o Mmicísem. nenhum método capaz de assegurar cooiinuidade às soluções: pio ou a União quando existe moralidade administrativa; os
prometidas. Enquanto assim ocotte. ccmo V. ex• acaba de decla~ ~aparecem e se pode realizar.
rar, a Babia. continua sofrendo.
•
O Btasil alr.IVcssa. sem dúvida. UIJl!l. fase dificí.l,i:ma. Acredi0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Ag13deço to pcxán que se possa. ao mesmo lemJ>O. comer a infiação e se
ao brilhante Senador Iosapbat Mari.nho o seu importante aparte ao criar perspectivas de desenvolvimento. E .isso que Nação espera do
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Governo Femando Henrique Omloso. Nio lbe faliam qualidades.
Pa< quê? Porque ele aio era o polltic:o aperimentado que dcDlCIIlStiaJ. na campanh:t as cp11Ijdades que poucos polil.icos experimentados teriam pra realizar, como ele tcalimu, uma. campa""
tão ~ Podo. porllUdD, 110 governo, imprimir um rilmo
melhor do que está imprimindo. Comeqilenternen«e, cabe-DOS ajldi-lo com o nosso apoio e com a DOS&& cdtica. Com o nosso apoio
no Congresso e com a nossa advert&cia semp:e que o seu Governo pecise de uma advert&:acia pua eacor:d.m' o camiDbo certo que
os brasiiei:ros acc:essi!am para cbegar ao seu dcstiDo. Por tudo isso,
acho que é l1cil pm:oaer.
~
De reformas vamos occessitar, e hi uma compreeosio 00
povo bnsileiro para essas n;fomJ&S; e do Poder l..egislalivo para
!I

...-.
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desse r~r a sua vitoriosa ammcada e se eleger Presidem.e da República. Dai também por que as nossas responsabilidades são
:IJl2Í<m$ na suslentaçio e nas advertências que temos que fa21el'
para que S. &'possa bem governar o Pais.
O Sr. Pedro Plva- V. Ex.• me petmitc um aparte?
,
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALIIÃÉS- Ouço com
pra2J'1"

v. Ex'.

O Sr. Pedro Piva - Senador Antonio Carlos Magalhães,
quero lhe dar os parabéns. F~ muito satisfeito e bomado em poder fazer este aparte a V. Ex•. que é um dos maiores homens públicos. deste Paí$. Ouvi"com muita atenção as suas palavras a respeito
do problema do cacau. Estou iol.ciramcote de acordo. Este é um

problema. <fJC aflige todo o Brasil. Qualquer crise

""=tas

il~

aJ.;cultura.,

quaiquor c:riso que pre)I<Iique duzentas,
oo mü famllias
PortaJto. tenho certeza de que os UdeRs, as S~ ..~os Srs. do Brasil é u:n problema social incomensmáveL Aconlece na Bainteiramente dealiO dessa mentalidade que 6 hia. Senador, mais ou menos o que r.ooo.tt>cc"U Iõ.') País i.oteiro com
nova no Brasil- de um enteMD:nento feito em~ tecnor. que todos os problanas da agricultura.. De :m.mciia menos traumática,
não os do~ para q.~e o Pais euc:oo.tte o.rumo certo e o Pm- no Estado do São Paulo, foi o problema do café, onde a mão-dosidento Femando lkurique Cardoso possa ..alizar uma ldminis- obra foi intei:raJDente liquidada. acanetando o ~xodo para a cidade,
tnçio eficieDre.
com coaseqfiEociu funestas. Quanl<" a V. Ex' ter dito que podoMas lambém6 p«cisoquo o PlosideDte Femando He.mique mos ter estabilidade da moeda e desenvolvimento, poço licença a
Cardoso rec:et. os OCXlSCJhos de boas conselbeiros, nlo se prmda a
V. &• para dizJer mais: que s6 podctmlos ter a J:J:liOeda forte com o
uma mJquina que nio proWz, Dio soja'""""" cercado pelos iuli- desenvolv~. Sem o desenvolvimento e sem emprego moeda
c:os, que .oem semp~e sio os boas ccmelbeiros.
forte com o desenvolvimento. porque. sem desenvolvimento, sem
Nós ac:reditamos no Govemo. na SWl seriedade e estamos empregos. nós não poc!elcmos fazer nada por esrt País. N<Sf precidispostos- o meu Partido tem dado provas disSo- a apoiá-lo, a fa- samos de desenvolvimento. precisamos de empego pata melhozer com que, nesto Senado ou na Câman dosDeputados, elo- 'ra:DIIO$ e JenDO$ uma melhor justiça social. Dou-lhe parabéns, Sr.
nhaas vitórias e as refonDas de que o Pais DeeeSSíta.
Senador, pelo seu brilho costumeiro e habitual
O Sr. Hugo ~leio- V. Ex' me pomúle um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAEs- Mu~o obO SR. ANI'ONIO CARLOS MAGALHAEs- Ouço V. rigado. meu pruado amigo e Senador Pedro Piva.
Ex- com mrito pmzer.
Portanto. adlo que deve flC<irna cabeça do nosso Pmsidetlle
O Sr. Hugo Napoleão - V. Ex' mo pomilie um apane. no- • aquela m6xima, que é tão anr.iga- vem de Goelhe -,de que "mandxr,ó fácil, dificil ó sovomat'. Ele precisa mostrar que a dif!CU!dable SenadO< Anloaio Carlos Magalhãos?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAEs- Pois Dia, de do Govemo elo v...:ezi através do diálogo. mas, solnludo. da
vootade de exercer o govemo.
noln SenadO< Huso Napoleão.
O Sr. Hugo Nopoleio- Gostuia do dizer V. Ex' que o
.O Sr. Eduardo Sapic:y- Peonilo-mo V. Ex' um apxrte?
nosso partido, o Partido da Fm:lte Libenl.IJ)Oiou acandidatunl de
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAEs- Couoodo
Femando llopriquo Cmloso wma oolipçio-inicial com o PSDB o o apone a V. EXo, nobn; Senador Edwmlo SUplicy.
com o PfB, ~ quaudo S. Ex• estava com cetCa de 14% na pesO SR. PRESIDENTE (J1o.'Sé Samcy)- Peço aos aparteanquisa do opiDiio pllblica o o op!liiODe oom quase 40%. Eu mesmo tes que observem o tempO de dois m:imltos previsto pelo Regimentive ocasiio de saudar desta trituna. do Senado. na nossa conven- to.~ o orador tem tempo·limitado e a Mesa já anuncioo o
ção, os CODvmciooaís. E digo iSso pu1 mostrar (pJe aêredit.amos tempo do que dispõe. o omdo<.
O Sr. Eduardo Suplicy - Primeiiameote, no que se refere
""" causas hõorais e ..S propostas &piOSOOtadas pelo c:ancfidarD
Fem:mdo Hemicpe Ca1doso cm c:onjlgaçio com o hoje vice, Mar- aos problemas do cacau na Sabia,. eu gostaria de dizer que coosico Maciel. V. Ex' assoma à ln"boma do alto da experiência do ttes dero deverlie cada um dos Senadoms e~ especialmente. dos Partimandatos do govomado< do glorioso estado da Bahi.a, do div...OS dos JX'OCUfXl" coahecer mais de perto e quero dizer que, pelo PT,
man<jatos Da Ciman. dos DopÜiados. do Mmistto de Eslado, do embon não da Bahla. p:oeurarei esmdxr em profuD<lidado, melhor
Senador o de ocupxnte do direçio do alta empresa naciooaL E IJ:aZ inclusive, indo aos locais onde esrtja bavendo o problema de todos
um depoimento verdadeiro sotft a. postum que realmede devemos que ttabalbam com o cacau pua. coahecê-lo mais de perto e ajldar
adotar. Temos o direito de fazB..lo exalamezlte .pc,xque fomos os a pensar junto. V. Ex.. mencionou as diflCUidades do Govemo btaprimeiros. Exatamentc porque nos eupjamos no momento em que sileiro estar considotando Iibear algo eomo RS 100 ou RS 200 mías coisas enm incertas aiDda em :a:wéria de campanha eleitolal.
lbões para os produto= do cacau. Que lliZÕ<S? Que ~?
Acho que o rumo é exatamtutc esse. Devemos emprestar a nossa Que dificuldades existem paia isso? O Govemo teiá alegado algu<:olabonçio paquo osWnos oogtjxdos ~ o pri.oclpío e devo- ma desculpa? Gostaria de perguntar quais seriam aS coi:ldições de
mos nalUI'almente alertar e advertir quando isso se fJZer necessário. hêeraçio de aidito_? De que J ,11:.:; cza seria o :."tédito:> Como se caParab&ls a V. Ex• peta estma com o p6 direito nesta Casa.
mcteriza a propriedade da~ude:. ~ue P"-""b.t:."m o ocau'? F..xis!e,
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Muito ob- por venllml, uma concentoação de tcms muito grandes ne~ lrea?
rigado, meu caro Udor. per suas p.!avms o pelo testOIIIUIIbo que Ou. especialmeDte, essa agricultura - pergunto pcxque quero estar
IJ:aZ ao apoio que demos ao Presidcute Femaixlo Heariquo Cmlo- molbO< informado- se IIala, sobmudo, al6m do pequenos e de
so na hora mais dificil da sua eampallha. quando sequer existia o médios proprietários, alguns grandes'] Como se caracterivnia a
Plano Real e quando o seu C<JilCOin;llle tinha 40% o ele apoD2S distribuição proposta de cmlito? Gostaria de ter melhor essas in~
12%.
fcmnações pua puticipar do debate solre a melhor maneira de
E de!DC'S esse apeio que foi fundameDtal pua que S. Ex• pu- ajldara agricultura e aos~''\<;: l_.:õfl ..,il .r,.c: ... ,..,,t',,.~~:·,:.,w._ i·~·.J..'"
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V. Ex• tem :se pcrtado com absoluta imparcia.lidadc e com gr.mde
senso de ~ oo canaodo desta Casa do Coogt=o Na-

por
Ex· .. obviamente. aqueles que estio .,_.Jos ..
da agria.lltura. ConcluiDdo, V .. &-aqui fez uma ~ao f~
de autoridades ~ que. depois. passam a posiçiles-c!Jave ciooal.
Lembro que não pode:\:e:a»:>s transigir com o erro! O etro de
em instituições fiiLanccir:as.. A :revista Veja. nesta semana. trouxe
cada um de nós é um pecado que vamos canegar pol' todo o semum número considerável de pessoas que. tendo ocupado
inclusive de Presidência do Bánco Ccutml. depois, _passam-se para pm! Estamos numa. fase em que os holofotes estio solxe esta Casa.
instiblições financeiras. E V.. Ex• aqui mencionou este fato de ma- que ~ Dl.lito mais visada do que qualquer outm! Tudo aqui é tla1Dneira aftica.. Cocsidero que, dimtt:: desse levantamento, a.gora pueate: nio 6 como no Judiciário, no Judiciário que nos fJSCaliza.
mais expHcito da pn5pria revista v~.. que temsidoobjclode oo- cujo Ministro Néri da Silveim tem comgem de maDdar dizer que
men<ários em iD!meros 6<gioo de;_..,.... caberia ao Senado Fe- temos que agir em 120 dias. sob pena de o Supremo TribuDal Fedetal melhcr ~etir. assim como ao Congesso Nacioaal, sobre o detal tomar~
· projeto de lei do ex-~idente Itamar Franco relativame:ota a este
O Ministro Néri tem o ju]gamento de um agravo de coisa
Aémts. há quatro ...,.! A opinião jultitx> de pmcedi"'C'Qto: .se nio deve o~ Naciooal agilizar a simples, da Notdeste
tmnilaçio deste projeto, ji apmvodo pelo Senado. que faria com p. e nlo accdece nada neste País can os juízes que nãO j.ligam!
O Juclicimo 6 o poder que maio P=isa ser OOErigido neste
que as pessoas, owpondo impoll.mtes nas iDsliluições financ:eins oiiclais, depois. por algum tempo, Dio
ocu- País! Esd. se intrometendo no Legislativo a todo o momento, sem
,que esta Casa Ieaja! Tem que teagjr. esta e a outra Casa!
pando cargos em instimiç&$ fm•ncri!'ls privadas1
..
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-Sou m1ilo
Ele itxa saürio. É funçio nossa, do Legislativo. O Judiciário fixa. c nio acomece nada. Ninguém reage. Por isso. eles ousam
grato ao 11pa11e de V. Ex'. No eulallto, !Ião posso teSpODder como
gostaria, pua aio levar todo o meu tempo. Mas voo c6z..- • V. tentar corrigir-DOS nas nossas faltas. Se estamos enados. vamos
Ex", primeir.lmente, que os fazendas de cacau são diferentes das C<XIigir. Mas eles p<ecisam ter autaidade pom isso.
Acumulam-se processos em. todos os: trihma:is do Brasil O
fazendas de pealári.a: nio t&n as djmmsõc;s das mesmas: sio fazendas IDellCJrCS e. conseqUentemeute, não têm esse t.ammho que nepotismo. que infelizmente existia nas Assembléias. oa Câmara.
no Senado. eXiste em maior DÚmcro DO Judiciário. Não se julga.
pensa.
O cr6:lito de que se fala também ~ Clédito de custeio. Sjgni- Nio acootcc:e nada. A couupçõo. quando exiote, tudo passa por
fica também ropaciWimetllo das dívidas doo i:acauic:uito=, que, cima. Onde está a celeridade de um processo no Judiciário? O Ju.
tendo uma lavoura dessa Oidem, Dio pedem pâgar seus ck!bilos an- diciário 6 feito para qu6? Onde estão os J'lUDS do jlízos? Todos os
tigos, solm:tudo com as TRs. Esses são alguns dos poatos a ......, nogimentos fixam pmzos pam os juízes. Qual o juiz que cumpre
pram? E o que ocooteoe quando ele aio rumpre pram? Nada.
tt>Udos.
A rutra sustentação de preço tan em vista que o men::ado Qual a parte que llio tem advogado rico que tem defesa? Qual o
intemaciou.al hoje Dão. coloca os~ à altm:a do custo e da pro- rico que te:r:n coodcnaçio? Qual o crime contra o erário que já leVe
dução. Esses são alguns dos pcotos que temos tratado com as au- • c<::&ienado?
·
_ Ah. Sr. ~ideare. Sr..;. Scnadort:s. quanro lutei na .minha
IOriclades financeicls.
Quanto ao ootto ponto, a teSpeito do Banoo Ce!ml, como vida' para condenar llDlla.chio do enirio! Fui tantas vezes ao SupeV. &• falou, estou de pleuo acordo cem as suas idéias, mas o Pre- ricr Tn'buoal de Justiça. pedindo a sua cot>denaçio. Ele que rousidente Itamar não deve eslar tarto quanto ao seu piojeto, pois ele bou mjJhões e milhões dC d6la=, ponque pagou US$ I milhão a
tendo sido autor do mesmo uo seu Govemo deveria ter tomado um advogado que foi Ministro do SIIJ""mo e Procurador da República nio. aconicce nada. não entra em julgamc.o.to.. dila.tam-se prauma atitude mais sma e Dio tomou, deixou hldo como era antes.
· Prossesuin\lo. quanto ao Legislativo, <Jev.... c6z..- que hi. ZO&- Tudo isso acomecc sob as· vistas da Nação e tudo isso
sem dúvida alguma. uma ""1'llfiCOÇlio. Afumar-se que tudo mu- silencia-se. Nio se consegue sequer colocar uma nota DO jcmal!
Enquanto, no Legjslativo..qualquer das suas falhas ~ exposdou ~~em. mas não IeDderuma hoiDClllgem.a V. Ex~. Senador
José Samey, Presideule do Senado Fedeal, e ao Depulado Luis ta ii. exec:mção públiça. E isso que vivemos. É o tegime do medo.
Eduazdo, da Cim2ra dos Deputados. seria injlsto. v. Ex" tem im- Somos vitimas ele !IÓs mesmos e temos medo do que pede ••:cmteprimido, na Presid&!cia. uma atuaçio que digzmx:a sua vida públi- cec. se eamnos. tivezmos comgem não ~mos medo de ninguém.
ca. e o Deputado Luis Eduamo, ""
dos Deputados, tem É isso que quero, um S.....OO que não tenha medo de niDguém. É
agido com muita di~ o que tem~ &!<r impot<- um Seoado que faça com que eles aunp1m0 a Lei do c:olariDho
taote.pua reabilitaçio do Legislativo, pe:mte a opiniio pública btanco, que Dio eaiste pua ninguéiu. Ela é inei!CaZ. ela tem ptazos abwtdos. Não se consegue coisa oenhuma. Os prnzos da lei. o
nacionaL
•
Temos que prosseguir oa mesma linha. aio podemo$ trope- processo é moroso. o Judiciário está desaparelbado. Os feitos não
corran. O pocesso e1eitoml tem prazos rígidos. porque outras. leis
çar; ainda há coisas a corrigir. O SeDado aiDcla tem coisas a conigir. Temos um-piobiema sempre falado. aqui e lá ua outra Casa do não possuem. Por q.~e eles não se rtúncm. por que eles .alo procuCo.ogresso. que é o da jnnmjdacle; Dio podemos ter inumicfad.es ram uma maneira para eles fazc~em uma ~isão. com o nosso
amplas, não podemos ter viageus tio CODSiaD!es por cotta do mi- apoio e cauosco.dosc6digos de ~.que sãofei!Os para prorio. Há muito o que modificar e tenho propostas a tmzer à conside- telação e não para o andamento dos processos?
TudO ~ feito para o faz-de-<:oota, mas passou a hOia do faz.
ração do Senado. Há muito o que fazer, "mas se Dia enarmc:w.
de-couta. É preciso que haja a hora da veidade. Nio direi que to.
como no passado. já estamos fauodo bastante pm pnbar o a-6dito que a opinião pública deseja em relação ao Legislativo bnsilci- dos os juízes Dão sejam decentes._ Existem Uwilos juízes decentes e
- muitos homens de bem oa Justiça btasileira que :tnereeem o nosso
ro.
E V. Ex•- manda a }lstiça que se proclame - tem sido. nes-. xespeito. mas eles rambém se confundem quando não deounciam
se periocb. impeclvel oa suo açio de homem público e de l'lesi· seus colegas.
Nós: temos o bem ou o mal. talvez o bem. de expor os Coledente desta C... do Congt<Sso. Penso que ~ uma graDeie
oportunidade para a <Ua ablaÇlio, e =io que todos os Senadot<s. gas quando necessário e quando merecem e já punimos muitos demesmo os que são adversários de
hão de reconhecer que les. E ~ que tenhamos coragem também de exigir que eles

carsos.
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amam
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punam seus colegas que nlio cumprem o seu dever.

O Sr~ Pedro Simon- V. Er'me coo.cede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Tem V.
Ex,• O aparte..
O Sr. Palro Simon- SODll<ior Anlaúo Cadas Maplbães.
a Casa c o País agwudavam o prommciamento de V. &•. Sou uma
pessoa que leo!ho muito =peito pa: V. Ex'. Diz a Imprensa e os
poftticos que V. Ex• é olguém cujos """''"'lJheiros apreciam e sio
apúxooados e que os adveaá.rios. detestam. totalme«e.. Sou advcrshiode V. Ex•~ mas ooafesso que sou seu admiDdor. Quando ambos fomos Ministtos e, depois. V. Ex' fic:al o fui ser govemadcr
do Rio Grande do Su~ liguei pua o l'Iesidcnte José Samey e foi
V. Ex' quem atendeu. Fez o que podia fazer e teve um gesto oomigo que mmoa pude esqueoer. TCDbo admiroçio pa: sua pessoa.
Adio que esse estilo que está adotaDdo, esse debole, essa fraDque..
za estio marcaDdo um ponto Dmito importan.le neste Dovo' Senado.
V. Ex- disse bem: o Pn:sidente José Samey DCSta. Casa ç o ilusttc
Ptesidellle da Câmua dos Deputadeo estio enuondo com o pé <Ji.
reito em uma nova realidade que 6 fiuiO de várias questões e o momeD10 é pua isso. Estamos. a rigor, vivende ó momeuto da
colbeita de ezros. equívocos que f'i.zzmos no passado. Tivemos sorte de ter pessoas comp=:tentes e ~veis, oomo o Pmsideole
José Samey aqui e o Pmsidcnte Luís Eduardo na Cimu&. que estio cocxdenmdo esse trabAlho. Dentro desta oova JUlidadc. coosiclero impornn~ssimo.o promneiametto de V :Ex'. Can relaçio ao
Supremo 6 vezdade. V. Ex' está teDdo a aucüéia que tem e que às
vezes muita gente nio tem de dizer o que dévc ser dilo. Por que
que se fala do Coogn:sso e nio se fala do Judiciúio? Por que se
fala se Dio votamos um projeto c ele$ ficam anos sem votar um
projeto? Hoje vOiaJDOS na Comisslo de Constituição. Justiça e CidadaDia,. com ~laçio.a um~. com dez anos de auaso.
V Ex' tem toda azio; temco de enfiaúar o Judici!rio. Tem depu- •
tado e smadoc. que nomeia parente? Tem. mas tem muito _juiz.
como diz V Bx:-, que ncmeia pu:mes. O problema é que eles são

463

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Senador
Pedro Simon. sou-Ibc muito ,grato. pois sinto-me estÍIDilado com o
aparte vindo de V. Ex'. que possui uma gJ>Dde esperiência.já que
ele coloca um poDIO qtlC me tinha. faltado C que é base para tudo
isso. qual seja. somos teDOVados de Sem S"""" e os jlízes são vi·
talfcios e abusam do direito da vilaliciedade sem que nada Dtes
aamteça.
·
Entto1a11!o, nio podemos e Dio devemos """ silenciar. A
nossa voz tem que ser mais alta DO combate a esses privilégios.
O Sr. Ney Sne-un• - Petmite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Ouço V.
Ex' com Jl"'Z"l'·
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey)- O orador dispõe de
apcms IIWs S minutos pu>. fiDalizar seu cfiseuno.
O Sr. Ney s .......... - Goslaria apcms de puabenizar V.
Ex" e dizer que. nessa ctireçio. hoje. a Comissão de Constituição.
Justiça e c;,Jadania tomou a decisão de fazer um projeiO em que
prolbe o nepotismo DOS IrEs Podetes. Estou feliz de estar aqui pre·
sente pma ouvir o prommciamento de V. Ex•.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Muito obrigado.. Senador' Ney Suassuua.
Sr. Presidemc. nio quero terminar a mi:Dha oração despre.
tcnciosa. mas sei que com o objetivo de momlizar os três Poderes.
cm cspccial O Poder Judiciúio, porque tOdos n6s somos vitimas
dele, na medida em que ele se Ü>trcmele na ação de rod9s; sem.
também. falar ou di2ier alguma polavn sobre o absutdo que, infe·
iizm.eme. foi votado ua Câmam. DO SeDado, c sancionado pelo
Prcsidcr4c da República. num mau momento, que foi o Estatuto
dos Advogados.. Se n6s quc:Rlmos diminuir as JlOSS3S ÍlllUDidades.
fazer com que elas vinguem somente DO pleDário; nos assuntos da
oossa atividade parlamentar. DÓS cometemos erros gmves. Eu acho
que Dós pRcisamos ter coragem. de modif- o Estatuto dos Ad·
v~dos. um eStaiUto corpora1ivista. um estatuto que afroDla a Justiça e que a Justiça ainda Dão carigiu como deveria, e que é. em
verdade, um ponto negativo cm relação 1 Oldem dos Advogsclos
do I!IçiL Ela pt6pria deVeria se julgar acanhada de ter proposto e
de aceilarprivilégios como os votadoa pela Câmaia e pelo Senado.
e sanciooados Pelo P=idcule Itamar Franco. O Estatuto dos Ad·
vopdos é uma v~ e ccmo ver:gonba deve merecer a nossa
tcpUisa. e do Pais.
O SR. BERNARDO CABRAL -V. Ex' me permite um

vitalieios c n6s DOS ..,.,.ames de quatro em quatro anos. O proble= 6 que a sociedade está olhando pua 00.. pótque temco de
paestarcoaas e eles nio pm:isam paestar coaas. Como diz V :Ex'.
um cidadio {'CP" um processo e ficar com ele na gaveta aDOS alio
não tem l6gic:a e~ tem justif:acativa. V.Ex• está levmt&Ddo o debote. Estamos vivendo, pn:2lldo e querido Semdo<, um IDOIDCIIfD
talvez inédito na hist6ria deste Pais. O Pais vive com ~ilidade, tem na PleSidEneia da Ropúbli<:a nm homem digoo, de bem. aparte?
.
sáio. as oposiçõeo bnsi1eiDs estão querendo ajudar. Repoie VEx'
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Pois nlio,
que, olbmdo pua oudc olhar, o Bnsil imeiro está too::endo pua Senado< Bmwdo Cabia!.
que oSellhoc Fernando Henrique Cardoso do! oerro no Govemo e o
O SR. PRESIDENTE (José Samey ) - Eu quero advertir
BDSil inteiro está alhaDdo pua 00.. no seutido de n6s faz=nos as os emineJites Seuad<xes que o tempo do 01'lldo< eslá a se esgour, e
coisas. Bem ou mal. o Supremó' não pode allerarmuito a Vida dele; como V. Ex-s tém presenciado teDho o dever de manter o RegiDÓS pOdemoo alterar a vida do-Supremo. o Surremo nio pode aimeDIO da Casa.
tcrar a vida do Cougm:so NacioDal. N6s podemos criar uma YigiO Sr. Bemardo Cabral - Sr. Presideme. se Dão me for
Jáncia ex~ema. um conselho cxtcmo do Supremo; eles não podem. coaccdido o aparte vou ter que falar na bom da liderança c não daO pnv'nriameuo de V :Ex• ~ fantasticamente oportuno, a hca. é t?;i chance para. que o emineDte Senador possa. me coo.ttaditar. &agora.. VamosrevisarllOSS&Casa.vamosfazerc:omqueelascjad.- tou apenas qu_emldo ser- leal can. o Senador ADtooio Carlos
piela, real e concreta. Vamos dar um basta às =!liões do Coog!os- Magalhlles.
so apenas IrEs ve2JCS pa: sel!!aDO. Vamos faze< o nosso ea!elldário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa está apcms
Vamos votar os projetos com a rapidez nêoessMia Vamos fazer zelando pelo tempo da Casa e advertindo os Colegas e ao mesmo
tudo isso. mas vamos exigir que a sociedade e a imprensa também tempo o andor de que ele ao cooccdcr o apute está )lstamente n::olbem pa.13 o Poder Judiciário e façam com que ele tealize o que tirando o seu tempo de tribma.
tem que ser realimdo. Ouço o prommciamenlo de V. Exa c:om
O Sr. 8enardo Cabral- Sr. P:tesidente,. quero em primeimuito carinho e ~to. pois pomo que é IDÍlÍIO opo!IUDO, já que ro lugar situar o cfiseuno do eminente Senador Antonio Carlos
V. Ex.• esti iniciando. juntamente com todos n6s., um novo mo- Magaihies em dois pontos: primeiro. que regislmi cem profunda
meuo. pois c:om lideranças como a de v. Ex• seremos Capazes de inquietação quando S. &• rcgistrtu que em 1971 70% da receita
fazer as gomdes tranoíOIIIIOÇÕC$ que o B%ll5il está espezando. Meus provinha do cacau e hoje é apcnss 3%. Creio. Sr. l'=idente, que
cumprime:otos..
estoU ouvindo ~ tanta atenção que registrei isso e me solidarizo
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num novo estilo de universidade para uma nova geraçlo. S. Exsofreu. foi para o deslen'o. SIÚD e viu saa UDivemdade transfoonada. modificada. Mas agora que as águas voJWam a seus níveis. e
e as coisa:; estio :rctomazido a seus lu.gares. a UDivemct.de de
presta-lho uma bi>menagom que,-~ .OrMiii do ~vida.
foi uma das coisas mais lindas que poderiam ter •cxutc.coidn O

ã'rasilia

Campls Dalcy Ribeiro da UDivasidade do Brasilia. a partir de
boje. indisaJ,úvebnente. marca um& ilomcDagem ~e se Caz cm
vida- E diz bom Dalcy Ribeiro: "Que bom 'fWido as bomeD&gom
são~ em vida!" S. &• tecebe em vida- sei ~e ~
amigo de S.
talvez uma das homeo.egns que DWS gostaria
do rocobor. Meus cumprimentos a V. Es• pela c:ompd- do pro-

ex.•-

llWICiamento. pelo toma que 05li - 0 SR- SEBASTIÃO ROCHA- Puso a ler o dilomo do
Senador Darcy Ribeiro:

''Queridos amigos. aqri esrou. emx:ion&do. Vivo.
do colpo inteiro, do alma IOJlsa, .... bom de glória ~
ospe!>da. Vivi omoçQos somolhaotdfimte a oottu umversK!ados. que mo armazam Jouvaçilos- Maior é minb&
emoção agora. A UDiveaidadc que tenho. exageradamente. embora por filha miDha, lava os olhos pe:n. me
ver tal qual sou, aceitando meus defeitos, atn"'buindo-me
qualidades.
Quisem. hoje. ter a mente claD. cano lllnca__e um
respondesse inleixamci:ntê a meu comândo.
aquela fala sAbia • SOJiida que
ocsta
hora. Qual? O destino nos an:na tropeços. e cu VlYO um
dolos, tolhido. Ponsoi fundamolllo om temas que poderia
dos<lobmr &qui. Pcnsoi até 110 modo do dizt-loo. Bom
CCII'pO que
par.l di=

em:

,podia u~ toodestamenle. um tin:1bm camoui•no''Enei todo o disalnodos meus aDOS"

Acrescentando ainda. com a fala do DIOJbo:
"Enos meus. má fortuna, amo< ardoulo

Em minba pordiçllo so coojugaram." ..
-.; Tudo isto para dizer. vaidosõ. que nãoeaei tanto.
Acertei .muito mais do que eaei. Prosseguiria ~

ru:.

do umas poucas de tantas bobagens que
algumas
fru~ que osperimontoi, apoDOS pam .-....i-las

com. o elenco c;!e cspl&ldidas nmlinções Mas essa ~
nba mágica oral6rla envolhooou. O que ,. podo boje,
aqui. agora, é Um pouCO da verdade das coisas.
Prim.eira.me:D.te, a crua veidade de qDe nada me

comoveu tanto em mitlha vida. de tantas emoçõe: descocoo.lradas, como saber que este campOs da -Uoiversidade
do Brasília !ovará doravante meu nome. Saá o Culpas
UDiversitário Dan:y Ribeiro, uma glória que satisfaz. a
pleno, pela primoil:a voz. minba sedo iDsaciávol do ok>gios.
A lembr.mça que me veio. :insta.Dtaneamente. ~
sabê-lo foi a da noite vivida aqui bá 30 anos. logo depois
que essa faixa de tenu entre a Asa Norte e o Lago foi
concedida à nossa universidade :oasceote. Van com uma.
amiga. petcOIIetiios eSte campus. que em uma maeega.
andando por cada trilha que se abQa à uossa. frente. Pri·
meiro vimos, daqUi. com pasmo carioca nos olhos, o esplondor do pôr-do-sol do Brasília, do que fruíinos
longamente. Depois. deitados por aí. vimos o céu , se
acender, cintilando esrrelado. Lá ficamos. olhos no eco.
olhando o universo mover·se. Eu. se fosse ciente. deve-

465

ria ter,. DIA:plela hora. o gentjmenco profiJ.ndo, que minba
inci&lciaDio via, que~ bom pedaço do planeta Toaa. pua oelo cctificar a Casa do Esj>h:ito, enquanto
Slber, cubma. ci&Jcias: a UDivemdado do Brasilia. nos-

saUnB.
Meu •Uimento boje 6 o de l'eeDCCDtro com minha filba querida, já pusada dos IDnlaoos, que assoma
eomo uma primeira mcunação do que houvera sido, se
I&DiaS provações DiD lho calssom om cima. A diladuia
militar_.,;va e ,_;.a que avassaloo o Brasilassallou furiosa oossa UDivenidado. oiDda mouina. Aecmpauhei. em aDJPi:stia inclizfveL desde o exílio, o que aqui
sucodia. Ozesuei • pousas Jouanu. """"' • fRIODslo do

que oGovemõoooitaslc minbaootrega i prisão om troca
do paz pua a UDivmidado. Prdensõos minbas. Eu e.a
sabia.
Poucas coisas me doemm tanto, talvez DeDhuma me doeu
assim. eomo sabei', um dia. que a imensa maioria dos sibios que
trouXera pca ci, em defesa da dignidade dessa UDivCISidade, por

uada.-

nlo aceitllan seu avassaJ•mento, saimm em diáspon. mundo afo,._ Emn mais do 200 sábioo o ~ soloc:iooados por sou talento, pua p1m1ar &qui a aabododa bumana. Cada um dolos
moebcu, eou:i o COOIIato, um apctameoto mobiliado, pcrque c:udo
dcixaramaovim:n pua cá.. Agomsc dispetsavam. de .mias v~.
buscaudo um trat.lho aas tmivmi.dadcs nacioaais. também perse·
guidas O pua oJos foà>adas, OU DO OlittaDgoiro.
Peço a todos que me oovem que sintam por um
momcaiO, no íntimo de seus anções, a· aD.gÚstia daqueles bomeDs e mulbeteSy vítimas do ato mais violento da
ditodma militar "'"""' • uoivcr.ódado brasiloira. Cada
umdoleo levaria DO pcilo, pela vida afora. um fundo sentimeuto do orfmdado pela Uoivor.;idado soobada o perdida. Ainda h<!jo. onde estiverem. =adam daqueles
poucos: mos de-alegre criatividade. de convivência amiga. de esperança co-participada. que viveram aqui. cano
instincias esteJam: de suas vidas.

S6 muito ~ ao loogo do sofridas décadas, a nossa Univemdade de Brasília começa a reoascer.
Isto se dá pelo uabeJbo Idodito. silente. daqueles que
se fizeDm. aqui o sal de soa came. Retomaram nosso
idoal do implantar uesra c:idado-<:apit. do Btasil uma oomunidade a u - o indopolldootc do sábios capa=
do operarem duas órbitas: a do dominar todo o saborbumaoo, pua ganhar exi"Encia própria doDJro da c:omumdado cien~fica IDlllCiial- .... indispensávol pam que o
Brasil :ralizc as suas tnencialidades -. e também a de
acercar-se ao nosso povo mais humilhacb c oprimido.
par.t buscar os oaminbos do sualibonação o prosperidade.

r.

Havetá. quem pense que a universidade. cano
-wdo~çãodas~~~~da~~
denl;ro de uma civilização, tem mais a ver com a ~pe

ridado dos ricos do que com o dostiDo dos pobres- E até
moda em nossos di.u delegar aos automatismos da História as taJefas da rtdeDção social cuidando que os ricos
oWs emiquooidos
pobres.

"""""""'os

Essa postura. ou o seu cquivalcn_!C. que é odes~~
tetesse pelo bem ptiblico.. é compreenslVCl em acadêoucos de países :realizados. Eles estão em P'"'5ição tão
favorável no fluxo evolutivo. que o funcionamento es-
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pon!âneo da sociedade os leVuá à variguatda dos povos.
A'iás. ~ nin.guém espenju mmca neubuma contnõuiçio
fundamem.al doo teóricos da univemdado.

Olbando pua o futuro, DOOtálgioo de mim e dos
velbos tempos, o que poço é que voltem 110 Campos
Universitário Darcy Ribãro aquela convivéocia aloll""• aquele espfrito fratemal, aq>ela devoçio P'"!'fimda
ao~dominio do sabor o a sua aplicaçio frutlfeta. Énmos

Essa não pode ser a conc::epç:ão de uma universidade que se quer central e inspirada de um País que não
deu certo. As classes dirigenlcs emre u6s fcnm e sio as
responsiveis maiores por llOSSO fmcasso hist6rico. São

u:os b!asileiros apaixonados pelo Brasil. proul:os a refa7.6-lo como um projoJo po:óprio, que foose a expressio da
vootade doo bmsiloiroo. N""ao éramos DIOSlDOO complliVeis com. a dita.ckml que se iDstmmu c:oDJm o povo e
axllm a Nação. Foi mim ato de defesa própria que a ditadura dispersou oquole <X>!pO de professo= irredeuas.
Eles acreditavam que fôssemos perigosos. Gosto de pen-

tambán rulpadas pelo tipo do p«lllp<rldade mesquinha

que temos. incapaz de estender-se ao povo. Em DOSSaS
cin:unslincias, ó ra..fà da UDM:r.:idade criar iDieociooalmenl<> elites novas, elites orgulhosas do palrimlloio
que bOiclamos do pusado - um tetrilló> cootio...-al e
um povo muhitudinário. unifiC:Idos em uma nação cheia
dé vonladé de felicidade e de_....,, proola pua fio.
rescer como uma nova civilizaçio-, mas sobretudo .elites cheias de iDdigoaçio f=l<> ii realidade somda do
BIUil; elites ftéis ao nosso povo, proatas a re<:ollb<cer
que nossa ra..fa maior ó DOS eleVllD!lOS"i c:oodição de
uma sociedade justa e pr6spen, de p«lllp<ridade genemlizada a todos.
Quero aer que .a ~ chegada aqui. hoje, com
o novo Reitor, ProfessorTodomv, é lmt mau:c:o avançado, que se soma a monos outros implantados an~ da
reromada de uma das ambições maiores da inl<>loclualidade brasileira, enoamada nesta UDiver.ridade de Brasllia. Loagas e úduas fcam as bat.aJbu que tmvamos
pam chegar a essa bora de rumprimeutp doo deslgnios
da UnB. As próximas d6cadas sedo também de luw,
das gr.uas lutas doo ll<x=:imeatoo do renas=.
Antevejo algumas dessas batalbas. A primcim delas é rccouqniwr a instituciooalidade da lei original, que
criou a Universidade de 8PSília como organjzaçto niogovemamental.livre e auto-c::c:J'm1IutivL Simullaneamente, cumpre hOertar-DO$ da mtela. miDisterial. a:;sumindo

pleDamenl<> a respoosabilidad ua c:ooduçio de

D05SO

destino. Inchlsive e princip&lmellte, seu aui1.cr de universidade experimental, livre para midvertar o ensino
· superior de gmciJaçio e pós,~. f02l0Jido deles
instrumenlo$ de libcmçio do BmsiL E por igual indispensável defmir seu professolado cano um <X"P" de
pesquisadores que dão aulas, fugindo dó sistema inferur.do de p!Õfessomdo por discipliua, que iDcapacita as
universidades l:nsileilas pua o cuqrimento de seus
objetivos.

Alenlem bem! Tenham cuidado comigo. lá comecei, como se ri, a dar cooselhos. Se me deixarem li~.
prosseguirei na pregação. Es-c é um pendor inelulávol
Para ccmprová-lo. deixem-me dizer que teuho hOI'l:OI' ao
democmismo que anda solto peb ar. ~o caú.ter da universidade como instituição necessariamctte
biodrquica e bleru-quizadora. Esse ó um feio pecado
meu. Combal<>ndo a cátedr& todo-poderoo& do ontio,

querendo instituir uma depaltamc:P.taiiDÇio vigorosa.
igualm:i bisonbos ap:endi2<s a d.bios maduros, cegando
os jovens na ioci&cia e incapacitando-o de aprender.

P.ua compensar essa frustmçio. ~~i aqui um
acerto nosso, que foi a. asceosio ao quarto Divel. o da
pós,gt>teluaçio. Façanha da UDivemdade do Bmsilia que
se deve a Anisio Teixeim.. Graças 1 sua implantação
aqui e à sua difusão por-IOdo o País. o Bt3Siljá muhiplicro várias vezes os estudos tll0!10gráfieõ5 com que se
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oootava sobre temas e problemas televantcs. Mas cbega
do advertêocias, pondernções e conselhoo.

sar que éramos mesmo.

Obrigado, amigos quoriclos, por me aceilarem tal
qual sou. Não !<Dbo mais tempo pam melhonr. Mas .,...

cessitava muito dessas: ex.p!eSSÕe:S de •tfnriraçlo e carinho. Soo~ SCZl:lple fui. um ser CODfessadamr:nte C8IeJXe
~ do elogios. Muito obrisado·
O Sr. JoX Roberto Arruda- V. Ex.• me concede um apar-

te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Coocedo o aparto, com

muita alegria, ao Senador Jooé R.OOetto Amlda que pediu iDicial.,...._
.
~

O S<. Jooé Roberto Amlda -

Nom: Seuadot", oslive pre-

SOII!e c:an V. Ex" na solenidade, bojo, pela ID3IIbi, oa UnB. Cano

Seuadot" eleito por B!Uilia, ac:ilo que é do meu dever, mas, priDcipalmoote, do meu p!DZU", registmr que mais bonito do que o discurso do Seua&r Dan:y Ribeiro, bojo, na UnB, foi a omoçio de S.
Ex~ S. Ex- era o mais DlCDino dentie aqueles estudantes que estavam na lJniversidade.. E s6 não c:omeguiu ser o mais c:areca porque o SeDada' EsperidJio AmiD também nos acompanbava..
Na<,Jola manhi bonita, na UD!!, em que se deu o nane de Dan:y
Ribeiro ao c:ampus da Universidade de Brasília. foi um IDOIDellto
de emoção o ~ de relleslia. Rofloxio sobre tomas lovantadoo pelo-Senador Dan:y Ribeiro, da criatividade e da paixio
pelo Pais. Dessa relloxio, ou, partiallatmeDio sai motivado a voltar a uma das teses que seD:1J1K defCDdi em Btasllia: a dê que a
Ulliver.ridade de Bmsilia .io pode mais ficar incmstada DO PiaDO
Piloto, recebendo apeuas .ou quase apeuas os lilbos da<poles que
ali 12m ooadições de cursar uDivemdade paga. Ela l<>m que ..,
mais que isso. Tan que ter a comgem de sa: desoeJJtnljzada de
buscar eampus avançados nas pobres ci<fades.sarélites de Bmsllia
e· a ainda DliDter cursos uotumos pom que aqueles qoe trabalham
dlmmtc o dia possam ter o soobo o a de ausá-la. O S&nadot- Dan:y Ribeiro. inquieto, iirevo=l<> o. sobretudo. apaixcmado, escreveu bojo na Ulliver.ridade de Bnsilia uma das póginas
mais impcxtaDres da hisl6ria dosta cidade pela qual fui cloito. p.,._
béns a V. Exaque represeutro tio bem o Senado.
O SR. SEBASl'IÃO ROCHA- Coucedo o aputc, na z.
qü&.cia, aoo Seuadoa:s Jader Barbalho, Júnia Mariso o Jooé
EdualdoDutta.
O 5<. Jada' Barbalbo - Seuador Sebastião Rocba, quero
cumprimentar V. Exa por inserir nos Anais do Senado o pr:oamciamonto do Seua&r D:m:y Ribeiro. Quero me junla1- is bomoaagor.s que o sociólogo, educador, recebeu bojo da Ulliversidade de
Bmsllia. Mais do que mo=idas. E quero aqui fosl<>jar um dado
que mo pa=c importatlte. O Seuadot" Da!cy Ribeiro é um privilegiado, porque bi lrinta anos, pela ditaduta, pela fa;ça, pelo - trio. COIIlCI bem se referiu V. Exaemseu prommciameDlo.S.Exae
tantos outros educ:adores fcnm praticamente banidos. não s6 do
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mas tambén da vida pública c até do Pais. O sua h Semeie< D=y .mda IOCCbcu em vida. per portt> da sociedade lnO SR. SEBASTIÃO ROCHA - Calc:luo. Sr. P=ideute,
si!cim. o IO<OilhcciJJJ<Dlo de sua obra, de seu ll2balho em favor da pedindo que os Scnadop,s; Edu~~o:.!- Dcto z i~bl:..o.:.. !..ü~na
oducação c. particulumcntc. em favcrda Umvmidldc de llnlsl&, usem o . _ da tidcrança de seus portidos pan mallifesta:rc:m a
da qual foi fundador. S. Ex" 6 um privilegiado "'""" nio sua po~a.,._ sobte tema tão huportante.
coaseguimm receber o mesmo mcoobecia:leoto ao ~o da .nossa
Muilo obrigado.
hi>tótia do Bt>siL Num dell>tminBdc momento. Datey Ribeiro seDunmte o disall'so do Sr. Sebastião Rocha, o Sr.
guramente foi apresentado como um subvetSivo, como um ineslos/ Samey, Presit!:..:te, ckixa a azdeira da presit/Gncia,
po!L<ivcL eufUD. <0m0 pcnoaa aon pata llCSte Pais. F""""
que 6 ocopada p<lo Sr. Lery Dia.s, 3" S.cmário.
n<eessárias algumas dEcadas pan que a sociedade lnsi!cir& pudesse =alocá-lo na vCidadeim posiçio de homem pllblic:o que S.
O SR. EDUARDO DVTRA- Peço a palavra como Líder.
Ex"m= Aprcsc!Uomcus ~tos a V. Ex" c, tamb6m.l
O SR. PRESIDENTE (l.eyyDias)-Coocedo apalavm ao
UDiVersidade de 8wiJia, que, em """"' da sociedade lnsi!e.àa, iluslle Semdor Edomlo Du,._
,.sgatoo esse Pl"Í!O de jllsliça que se devia a essa figum tio queriO SR. JOSÉ EDUARDO DVTRA (PT.SE. Como Líder.
da, tão
Senador D""Y Ribcim.
.
• Prcaomcia o sesuinte clisamo. Sem revisio do orador.)- Sr. Presi0 SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias)- A Mesa avisa o om- dente, sn c s,._ Sculdoles, qu«<; em 11001e da bancada do l'arti·
dor que seu tempo está esgc:Udo.
.
do OOs Ttabllhadorcs, coognh•'Q"-me com o pmmlDC:iamenw do
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. P:rcsidcole. se V:Ex" 11<>1n Senador Scbastiio Rocha, <pmdo lN o discurso ['l'"f.,i<J.;
permitir, goswia de !« _ . mai> ai8Jlll3 minu!OS.
pelo Senador D=y Ribeiro na homo- que lhe foi JX"S!llda
O SR. !'RESIDENTE (l.eyy Dias) - V.Ex" tem mais doi> boje pela UDivmidldc de Braslli.L Lamelllo, inclusive, Dio ler pominuros pam eacemr o seu pramnc:iamemo.
dido participl:r daquela oobmi<fede em fuDÇio de compromissos
As.- ]Úilia Marise -Pctmito-mc V. Ex"umapottc?
ldll<liocmente ogenda<bs
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- OUço V. Ex" tom J'Wl'I'A UDiv=idade de lmlsília presta uma jlsta homellagcm ao
A S.. Júola Marisc -Senador Scbostião Roc:ha. a6< mluei- seu fimclador. nm homem que, sem dúvida. tem sido um exemplo
ros aftt'Dli.IDOS, ctn vários moJDeJK:OI!i, que Da:o?Y Ribeiro ~um mi,. de ~ de talento, de aiatividade e de inttligêDcia.para
neiiO que emprestamos ao Brasil c. quiçá. ao pmndo. Coobecendo rodols nó:i;, puticularmeo1e pira a DOVa gemçio. Esse homem. funa tiajetótia de vida de D=y como cdu<ado<. poofcsscr, um holuar- dador daquela Universidade, oo loogo desses 111105, teve a ttú<eu
te da ecilcação cm nosso Pais, c conhecendo a defesa '""'~" in- de ver a uDiversidade póblica btasi!cin. asshn como o cusiDo pú·
tmnsigente que fez da cidadania, das liberdades democdticas e blico brasileiro senm~. sueessivamente sucareados pelos govemos
dos interesses Il!llioo:s do llOOSO povo. tepho. ocrtcza de qu": UC";" que t&n possado pelo Bt>siL
dia em que teeebe o sibilo de Doutor hoaons c:aasa da Umver.aEsperamos que essa homenagem que a UnB presta ao SeDa.dade de Bns!Jia. D=y Ribeiro aio resgata apenas a ..,. alma c o · dor D=y Rihcim a1otte a Naçlio blasi!ciJ:a. pan que a oducação
..., rotação. que pcrtenc:<m a todos deste Pais, mas principolmeme deste Pais deixe de - sjmplesmcnte uma prioridade das campopersouifi<:o. em nomo da cultura. dll homlldcz. da iulcgridade c da ubas clcitomis. Obsclvando a história do l!llllldo, pcn:cbemos que
penooalidade viva do nosso Pais, um gmndc eJ«•mt>lo das gcraçõ- o pooocsso de dominação. de uma nação sobte a"""" vem mudancs do passado. do Jl'"SCI!Ie e do fu11JI0. A Comi<sio de Corulitui- do de sucossiya; inicialmente pa.- aqueles que detinham as
ção, Justiça c Cidadania, junWilOille oom a Comisaio . de matérios-primas. depois poc aqueles que deliubam o capital c. agoEdueaçio, m.afisari. o poojeto da Lel de Dilotózes e Bases da Edu- ,._cada vez mais, poc aquele$
aleCI>Oiogia c, cm semicação. E D=y, Cllltem. 110 tclefooc, diss&-""' que que< ser o to1ato< do mai> amplo, que detém o C<lllbocimento e o saber. Pc.- isso, é
desse gmndc poojek>. Cem todas as difu:uldadcs que cnfrenta,llCS- ~ fimda,.,.al que esta h<J!111<DaFm J'l"''ada ao Senador O""f Rite IIIOIIlOIIIO, o ~ D""f Ribeiro querdeii!IJIISll2r asna alUa· bcim :cja um alma panos g<m:mamcs c todos nós. sobte a t>reção pcmw!entc e vigilaDe ,.... · Scmdo da República fa que aliOcicdade bmilcâa
zealizarncste momcn10.
parúcipaDdo das dccioõeó impodantes do 1101!10 Pais. Foi poc isoo
emllOI!IC do Pf, ~com o p:<>DIIllciaquc a6< cedemos ao Senador D=y Ribeiro a vaga do PDTna Co- mcmo do Senador Sebesúio
este homem que, volto a
missão de Coustituiçio. Jusóça c CídodaDia, pan que S. Ex" pl- cii= foi nm exemplo e.m todos os ....,;dos c. principalmente. um
desse intcgmr essa Comisaio oomo tillllar c. assim. pudesse cxcmplodomoisudialcprofundoamodvida.
descmpcllhar papel impottallte -... dis<:ussiio desse l"'!icto de lei.
O SR. HVMBERI"O WCENA - Sr. Presidente, peço a
Estivemos, desde As 9h da maohi. como todos sabem. acompo- palavm como Uclcr.
nhlUido as discussões c votações de projetas na Canissio de
O SR. PRESIDENTE (l.eyy Dias)- Cooo::edo a palavra ao
Corutituiçio, Justiça c Cidadania Apoiados pela Mesa, indkamos iluslle Se1w1or Humbcllo LnccDa. como Udcr.
S. Ex" como "'!'<'C'<DWllc. não apcD&S do PDT. mas sobmudo do
O SR. HUMBERTO WCEN.\ (PMDB-PB. Como Líder.
Seoado Fedcml, pan P'Jiicipor da solenidade que~ a bistó- . Prommcia o scguintc discurso. Sem rcvisio do ooado<.)- Sr. Presiria em Br.u:ilia e do Brasil.. As homcnageos tnStadu hoje a Datey dente. pc.u:oaoeci em plenário com: o imuiro de apute:ar o nobre
Ribeiro estão aquém da sua intcligêDcia. de.? seu brilho. do seu ta- Senador Sebut:iio Rocha. que assomou lquela trituoa em uma
lcllto c, sobmudo, do exemplo que S. Ex" . . _ man:ou ao Joa.. bomellagem ao Scaadc< D=y Ribeiro.
go de toda sua tiajctótia polltica. E D=y Ribeiro <XllliÍIIUarií
s. Ex" se ant<cipou ao requerimento que faria amanhil. pcfazendo mu!to mais na defesa da. nossa univemdade póblica.. na diDdo ao Senado a inseP;io, DOS seus Anais. do extraordinário disdefcsa da oducaçio, de uma escola imcglal""""' idcalizoo pan o
h<lje prommciado pelo Profesacr D""f Ribeiro no Teatro da
BrasiL cujo exemplo está fmcado como uma 8!Uidc ..alidadc pan Am1a da UDivcr.ridade de Brasilia. por ocasião do rccebimcnto do
todo o País uo Estado do Rio de Janeiro. Olmprimento V· Ex". Sei h<llm>oo c mmcido IÍIU!o de ProfessO< Honoris C...... daquela
que o Scuado FedcmL ao tta=vcr DOS Aaai> desta €asa o dis- univ=idadc, da qual foi fundador.
curso de Datey Ribeiro, pooferido poc ocasião da cetimônia de roTtvc o prazer e a hoDra de c:ompa"'"'" àquela singela solccebiment:o do título de Doutor HODOris Causa. estam prestando a nidade. mas. ao mesmo tempo, altamei~~C signiflCltiva e simbólica.
setor oducacional.

ilu--
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porque oão é de hQje, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. que
sou admilador do Senador e Professor Darcy Ribeiro. Tive com S.
Ex• um caJ.Vfvio muito proximo. do pauto de vista politico e insti~
tucioaa.L Por ocasião do Gove:mo João Goulart. quando. integrando um grupo de parlameotaios do então Partido SociaiiJemocr>ta,
apoiava. as chamadas refonnas de base do então Presidente da Rcp6blica, notadamentc o projeto de reforma agnúia. Naquela fase
tumultuada da vida nacional, quantas e quantas vezes. nós. da ala
jovem do eo.tio PSD, nos IeUDi:nos can Dm:cy Ribeiro, então
Cllefe da Casa Civil da l'Iesidência da República, não apenas par.1
debatermos alguns aspectos das rofonnas propo<t.IS l Nação pelo
então Presidente Joao Gculart. mas também para fazemlos um le-vantamento das possibilidades de Sllslentaçio parlamentar do Governo no Congresso Nacioual e, sobretudo, DO meu_ cas~. na
Câmara dos Deputados, onde amava como pimeiro vice?Jcier da
maioria e do Governo, ao lado do saudoso Tancm:lo Neves.
Sr. Presidcnr.e. tive a oportunidade de privar de perto cOm
Darcy Ribeiro e de verificar o democrata que sm c o espírito admir.ível que tinha de homem público. Posso dW:r a V. Ex• e aos Srs.
Senadores que nunca encontrei desânimo em Darcy Ribeiro. Pelo
cootrário. Em plena efervescência dos acontecimentos pós 1° de
abril de 1964. o Professor Darcy Ribeiro. então Cllefe da~ Civil da Presidência da República. ali estava, destemido, altivo DO
desempenho das suas funções. defendendo, com toda a COlagem e
detetminaçãO. -oS princípios detDCJaátícos. c:om o nosso apoio e
com a nossa solidariedade.
Assim. no instante em que S. Ex• recebe o título de Profes.sor Honoris Causa da Universidade de BI'llSl1ia. da qual foi criador. fundador emérito, não vejo , ali apenas o professor. o
intelectual. o homem de cultuia ex.traotdinária que S. FC é,. o escritor renomado, mas..sobretudo o deiDOCI3ta convicto, o democrata progressista que sempte foi
~Por i'iSO, Sr. Presidenle. presto também a minha homenagem ao Senador 04rcy Ribeiro. Deste dia que considero u_~ ~
mais altos da sua vida pública.
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a pala""'
ao nolne Senador Antonio Carlos Valadares.0 SR. ANJ'ONIO CARLOS VALADARES (PP.SE. Pronuncia o seguinte diSl-urso. Sem :revL">ão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. !Jiinba pRsença nesta trihma tem
como principal objetivo pedir à Mesa que, -de acordo com o Regimento Interno. prOmova a transcrição. nos Anais desta Casa. de
um importante discurso prooonciado pela Deputada Estadual Suzana Azevedo na Assembléia Legislativa de Sergipe. no dia 8 de
ma.IÇO. por ocasiáo das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher.
•
--

Sr. Presidente. esse discurso teve

~rcussão

oo Estado e,

certamente. ínscrito- nos Anais desta Casa. .servir.í como mais um

adicional, um somatório das homenagens prestadas à mulher bnsileira e à mulher de todo o mundo, por tudo quanto a mnlber representa par.a o equilíbrio de nossa sociedade.
Esse discUrso. Sr. ~sidente. também homenageia uma das
t1guras mais impOrtantes do Judiciário seq;jpãDõ:-a Presideote do
Poder Judiciário de Se!:gipe. Dese~ Claia Leito Rezen-

de. que. peltJ descortino. intelig&cia e indepeodência. cooquistm
espaço ;:'!6prio junto aos seus concidadãos. Por esta mzão. mereceu da Assembléia Legislativa a bomenagem aprovada pelos seus
Pares. representativa também da homeoagel:n ooocedida, naquele
dia. à mulher brasileira..
Assim. Sr. Presidente, ao enc:emtr este meu pronunc@mento. reDovo t.'l pedido .de inserção, em Ata. do trabalho da Dep.~tada
Suzana Azevedo em bomemgem. a nossa Presidente do TribumJ
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de Justiça, .Dr-' Clara Leite Rezende. Quero também me somar aos
demais Senadores à homenagem que acpi foi prestada ao 110SSO
Colega Daicy RibeirO, que, pela soa estória de vida, pelo seu passado meroc:e de todos n6s o nosso mniio obrigado por DIdo quanto
fez e continua fazendo pela educação e pelo desenvolvimento aa~
cionaL

Muito obrigado;Sr. Prosidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AN·
TONTO CARLOS VAIL1DARES EM SEU PRONUN·
CIAMENTO:

Disalno ela Deputada s ....... Azevedo pronunclaclo ela Trihuoa ela Assembléia Legislativa por
ocasião de 8 de Março, Dia ID~ ela Mulher
"A -t:mrlb,;;.-nio~ uma~
A mnlbcrnio ~uma classe;
A mulher não é minoria;A mulher é a metade da bumaDjrlacte

A mUlher~ um serbumano. cujos
dileitos inalienáveis t!m que ser respeitados".
(Declaraçioclos Diroitos Humanos)

Seohor PresideDle.
Senhon Deputada.
Scnhoros Oepltados,
Autoric:lades P.l'esemc:s.
Foi justaiÍlentc assim. pensando assim, agindo assim. na
busca dos seus direi:os inalienáveis que 129 opeaúias ~~
canas, 110 dia 8 de maiÇO de 1887, f = cruelmente queimadas vi·
vas, quando em gm-e, defendiam igualdade salarial, melhoros
condições "" uabalbo • Ieduçio de jomada de 14 par.l 10 botas

diáÍias.

Numa homenagem à DDJiber heroína que lutoU em defesa de
emanc:ipação e pela afmnaçio de ma cid.adaaia: é que em
1975, a Organização das Nações Unidas-ONU-viria a instilucionalizar o Dia 8 de Mmço como o Dia Intemacional da Mulher.
PoriDicialiva C<Jnjmtada Deputada MariaMmdoaça e nossa. com ~poio de todos os parlamm•ams com assento nesta Casa
da Ilemcaacia, vimos hoje em sessão especialhancm"&"" a Mulhc<.
Entm tantas e J:llllitas b:.tlalhad:Ds mulbe:res ~ que
representam o espírito de luta c altivez. neste 8 de março. queremos desla<:ar aq~ela que nascida em Riachuelo, deu a Sergipe.
exemplos de que a dignidade. o b:abtJho, austeridade e a autoridade mo têm sexos.
Referimo.nos a Clam Leito Rez<nde.
Desembugadom Prosidente. Vossa Excelência SiguiflCO a
Vrtória da Muiber contra preconceitos e tabus.
Senbor Ptesidente. Senhoros Deputados. a desigualdade.
entre homens e mulheres. é uma das fcmnas mais cruéis da opi':Ssão Da história humana. Remota. praticameDI.e,. à origem da espécie e tem pemstido na esfera sócio-ecooômica desde entio.
Ahistó<ia da Mulher tem sido escrita. oestes dois mil&Dos.
can muita luta, ~ marcada pelo sooho da coostruçio de um
novo mundo.
M.utirizada pela pseudoforça. do homem. a mulher jamais
petdeu a fé, nem abdicoo do amor.
Coosideiada objeto. não tejeitc:u aqueles que a subjugavam.
Pelo C<JnlrÚio, l'f"CU1W conquislá·los. abrindo o seu espaço pela
demonst!llçio de soa capacidade. que sempte soube c:onciliar com
os sentimentos da tolerância. compreensão e teJ:DUDMuitas, porém, tombar.Lm diante elos obstáculos. Outtas enfrentaram as mais diversas fOIIIlaS de violência. Outras for:am es,

-~

tigmarjzadas pela força. Muitas fomm assassinadas e outras tan.laS,
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pade<:=m pela segregação e pelo ódio.

No nosso Pais o palriart:ado impediu que a mulher fosse.
igua!mento consttubml dos DOSSOS desiÍIIoS, deixando-<> em posição pem:liDCDte de subtitemidadc. COilfmada em funções meooteS.
inferiorizada da hi"'""!11ia da .,... • da famlliaA coloo.izaçio 1:nsi1cira. feita de banem e de esaavos. dispensou o concurso colabc:ncb' da muher.
No sóc:ulo passado, quando jl. ocoavam os gritos de libmlade pam os • de República para o Pais. o pr=aoito C<XItn.
a mulher era dom.iDante e a excluía do proc:esso politico.
O nosso Código era uma. abetraç:io. A muBler casava e ftcava :inteiramente sob o poder do marido. Passava a :n::Iativameol:c
incapaz. cm pior siruaçio do que os indios, do que os menores.
Ela Dio.podia lrlbolhar fon. rem a auraiuçio do marido. O
domiálioera fixadocxclusivlDDCillc pelo marido. A JDJiherpe:dia
os dimtos dos 6lbos.
.
A Ullllhernio podia votare nem ser votada.
•
O C6di8o de Napoleio, no s6c:ulo XIX. cm que ainda hoje
~ 1:ueiam vários púses, equit:mava a mulher h crianças e aos de-

mentes.·
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sistêocia aos tipos mais sutis de disctiminaçio, dificeis de combatere eliminar.
É muito comum verificar-se em qualquer tipo de eotpie~o:

''Precisa-se de moça de boa aparência". Ninguém nunca pede:
''Precisa-se de :ctpaZ de boa apu6ncia".
É o teSUltado mesmo. de faton~:s os mais oomplexos e derivados dos estágios culturais que vém se desenvolvendo no passar
dos anos. cm todas as sociedades univetRis. A igualdade plena,
sem artificies e látiCa:s Alglla engano~ será u-ma -cõilquista do
dia a dia.
·
É mais uma. c:onsc:iência empresarial na mudança da política
na soleção dos •"'!""gados. levando em coosidetaçio a capacidade e a fcmnação profissiottal do candidato e Dão o sexo.
O empresariado tem uma Dllida pn:fcrência •!" R>lação a
mão-de-obra masculina em detrimento da feminina. E o ônus tesultanre das medidas de proreção a u:tm:e:::nidade. as limitações ao
trabalho ootumo. as proibições ao trabalbn insalubre, etc.
A :realidade dos problemas enfrentados pelas mulheres, nos
difermtes países do tllUlldo. em seus esforços por paniciparem da
ati:vidadc económica e social e na administração política de seus
paiscs teiminaram pcr iD.ensiflC&l' medidas tendentes a protll()ver a
igualdades de direilos. ~ c ..spoosabilidades de ambos os sexos. a assegum:r a integração da mulher nos esforços cm
favor do desCuvolvimento e a lograr sua participação aiDpla na
c:ooperaçio int=laciooalc no fortalecimentc da paz mundiaL
Nas úllimas d6c:adas, milbõcs de mulheres orpnizlidas em
todo o IIIIlDCio vêm Qjgindo direito civis. admissão a cultllia. acesso ao tn.balho, direiiO de imbito familiar e demlnciado quaisquer
t:ipls de tabus e disa:imiDação coo.tra a: mulher.

No BlliSil Cololaia, 6Dmos togidos pelas o.dcuaçõcs de
Portugal. que davam direito ao marido de castigar fisicamente as
Dllllhezes.
a.epmoo AComtituiçio do Império cm que so cogitou de
a mulbcr obter o dàoit<>do VOID. Nio VÍDg<>U, apesar de José JloDi..
fácio ter tido a id6a.
·
Na Comtilllição Rcpublicaua de !890'id&uic:a modida foi
ID!Dida.mas não viiJsou, da mesma .foana.
As mulbexes desenvolveram em todo o muodo uma luta especlfic:a. pelo dimro de v01ar c serem votadas, que se proloogou
Em todo mmdo. organizações govemamentais e não governamentais se dedicam atualmente a pesquisa e ao estudo da oondi!lOS Estados Unidos c. na lDglal=a por sdC décadas c, no Btasil.
por 40 a.nos, SCDCio mobilimdo amplo con•ingente da população • ç:io feminina. ioc:entivando e legitimado as reivindicações dos
femiDiaa. Foi um movimento político de massa de 8J:2Ilde enver- movimentos das mulh~
' No Bzasil. a batalha pelos cllieiros da população feminina
gadura • significação.
Somcute no Século XX, pClR:m. a M.llber comegue o Dircí- vem se uavando no deoorret' dos tempos, em várias i:D.stâncias: nos
rodoVOID.
.
SÍildica,!OS. nas organizações de mulheres,. nos IllOV'imemos femínislllS mais recentes. nos partidos políticos e·no Legislativo.
A~ era enomlC, pua a mulher Dio vOtar e nem ser
N~ Cisa. por exemplo com várias décadas de funcionavotada pois 59 alegava que a :mulber, com 05 mesmos diJ:eitos do
homem. ..,.,;a. dcsagregoção da familia".
mento apenas cioco mulbexes pass;iram por aqui: Maria AuxiliadoNo Bnsil sé cogilou na dé<:Rd& de 20 cooscguir o dimro de ta Santos,. Núbi.a Macedo e, após aproximadamente 30 anos,
vo1o pua a mulher. Ela votava e seria votada. mas só J)9deria to- reromam aqui rep~<SCI~tadas por Susana Azevedo. Maria Mendonmar posse se o Domem c:oosemisse O Projeto, lpC$II' de ter o ça c Venúzia Rodrigi!CSapoio de alguns Depulados e SeDid<res levou, clllle a p<imciia c a
Essa. presença feminina ainda está basteote resumida.. Te-segunda vo<açio. dez 110$.
mos que ter a pe:seoça da mulher sergipana na. Cimara Federal. no
A pimelJa Coustiluiçio, a dar direiro a mulher DO Bnsil Senado Fedcr.tl e. em. maior quantidade nas Prefeinmu e no Govotar, foi a do Rio GnDde do Norte, em 1928 e,. dessa maneira. o verno EstadnaL
Temos que cooquistar a. plena cidadania acaballdo com taBmsil tem a primazia de ter sidb o pàmcitO Pais suJ..Iliiii:ricano a
ccacedcr o direito de voto às malbcics e ter a primeira mulher Pie- bus e precoaceitos cristaljzados através de séculos. Vamos transfeita, na cidade de Lajes, aS,. AlziP Sociaoo.
por bamiras ideológicas: questionar o papel IXCCS"belecido que
Na époc:a da vo<açio, apesas do Estado do Rio Grande do ttadicionalmeote. a sociedade patrialt'al destinou às mulheres - O
Nade ter aprov~ este düc~ CDaXltt:lva-se ainda sérias resist&J.- DE MÃE E ESPOSA -- desmistificar os conceitos da superioridade maswlina e da inferioridade feminiriã: denUricia:ndo-os
cias. Foram distnõuidos c:artazes em todo o País:
"apareciam figux:a. de mulheres vestidas. de homem. masculi- com uma coosttução ideológica. e não como coisa natural. reflexo
nizadas~ de colarinho

e gravata. saindo com uma pasta debaixo do da difctenciaçio biológica. Temos que ~jeitar- quaJquer tipo de
escrito Voto os filhos em casa sujos-e a casa toda desanu- domfnio, explotação ou OJmSSâo; livtar-se dos condicionamentos
_culturais que levam a mulher a ser submissa.
mada". Abalao havia a seguinte legenda:
Temos que lutar em defesa da mulher do campo. denunciar
"'Se você comentir que sua JDIB:Ier vote. verifique como sua
a COQdição da mulher que vê os seus filhos c:rescetem desnulridos,
casa fJCUL"
Em.l932omoda "Vlt6rla'".A DlUiberpassaapodavotare ignorantes. com deficiências mentais por falta de alimento na priser votada. Sio pioneiras Carlota Peteila de Queiroz e Belta Lutz, meim inf"ancia.
Temos que lutar para acabar com a violência praticada por
se elegem Deputadas Fedetais.
•
machistas que atentam cor.t!:t a .!igpfdade d01 m1:!l;t"r. :ltr:>,;é-o;: úe
Não s6 na políli<:a a mulher
dis<:riminações.
O papel da mulher oa vida e<alÔIDica ICDI comprovado per- mélOdoscondenáveis. tentandohumllha-!a.'>c•• 1 .: ·= ·•··
braço~

som:
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rem-na a oetlpU"Uma posição seamdázia e apagada.

· A solidariedade de todas na defesa daquelas que ainda por
questões culturais e sociais ficam caladas sofrendo ua. pele a opressão. a divriJninação e a covardia de quem não sabe o valor da mulher.
Cõnclamamos a t.odis-as mulberes para se capacitarem para
a vida, não sendo apenas ecos amortecidos do gBDClO masculino.
A mulher deve impor-se à sua comunidade atiavés de um melhor
auto-conbeci.meato e da consci&c:ia <1.> privi16gio que sigoiírea. ser

Mulher.
SCI!hom P=idenle Desembaigadara:

Vossa Excelência é exemplo desta lllDiher que soube se impor pela capacidade. sensibilidade e amo< à causa da Justiça.
Na Legião B=ileim de Assisr.!ocia. a Dr" Clara Leile R..
zendc emprestoU a sua contribuiçio ccmo Dim.ora da Casa da
Criança
Vugas. oode. com uma administração lJW1:3da pela
dedicação e t;rofiçiêacia pela causa do men<r e dos excluldos deu
um demonstiatiYo que a Mulher 6 mais amor no lidar com as causas sociais.

o.m

Ingressa na. magistratura em 1970, seiJdo juiza na Comarca
de Nossa Senhota da Gl6ria.. F~i Paulo, Maruim. Estância e Aracaju, sem~ justa e humma no c:ammho cego da. justiça. da verdade.
No seu novo desaf10, ~ 1981, como Juiza Eleitoral da 2•
Zona e. posteriotmente. P=idenle do TRE. mesmo-com l:llizes familiares políticas, a sua passagem por este Iuizado fJCaJ gravada
pela booestidade de ação e de indepeD:Jência. mostrando ser a Mulher forte e desvinculada de quaisquer tipos de subm.issio que lhe
quis impor várias gerações de machistas comPonellleS de um exército que não conseguiu manter a guerra dos sexos pela gana de heroínas. como as. opetárias norte-americanas. da biasileira Berta
Lutz. de tantas Marias que nas cidades e nos campos lutam pela

elim:ina.ção de precooceitos. .
E a primeira mulher sergipana a ser desembargadon.. em ·
nosso Estado.
É a primeira mulher sergipms. a comandar um poder o da
Justiça..
É a mulher na prática. cooquistandÓ o esp:lÇÔ. lutando pelo
ideal de um Estado livre c sem preconceitos c dando uma prova
que a.pportunidade é pata aqueles que têm capacidade e se prepa~
:ram para cootnõyir com o processo iDJ.eg:ral de desenvolvimento
da sua gente.
_
Es!_e Poder, o Legislativo. presta. portanlo,. homenagem a
uma mulher que. com tanta serenidade, seriedade c competência,
sabe com:spoodei aos anseios de um povo que não quer c nem admite a presença de excluídos, numa sociedade como a nossa. onde
poucos têm tudo, tantos não têm nada.
Portanto, nada mais. justo que. no Dia lolemaciooal da Mtilher. homenagear a todaS àquelas que. de baodciia em punbo, através dos tempos, deram a sua vida. tombaram em defesa da mulher

ser sociaL no exemplo de vitória que nos di a Desembargadora
Clara Leite Rezeode, concedendo-lhe a Ordem do Mérito Parlamentar, numa prova inconteste de RCODhecimento deste Poder à
capacidade da mulher que. enfrentando tradicionalismos e ultrapassadas barreiras, soube se impor e alcançar o mais alto posto da
magistrarura sergipana.

É o Legislativo e o povo de SetgipC: fazendo jUstiça à Desembo!pdoot Clar.l Lei1e Rezende.

Seoho< I'Icsidellle
SCI!hores Deputados

Deputada Maria Mendonça
Finalizando. merecem citação as palaVIa$ de Santo AuFPstinho:
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• tiiaria da cabeça;
se quisesse mr..jor. a tiiaria dos p6s.
Mas como a quis igual,
tirou-a do meio das coste.las11•
Temos juntas que nos lançar na grande tazefa de COIIIb:uir
um mundo novo, menos violento c mais humano, voltado pca a
Justiça. po:ma Paz e pam o IOspeÍU> à._.-. oocle todoa porum
viver em hatmonia: homens e mulheres:
Um mundo sem exchiÍdosMuilo obrigado.
D.wante o discwso do Sr. AWónio Canos Vd:;.
dmts, o Sr. Levy Dias~ r Secretário, deiRJ a cadeirrt da
prui&nda, qúe l ocupada pdo Sr. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Vahnir Campelo)- CoDc<do a palavta ao nobre Senador Levy Dias.
0- SR. LEVY DIAS (PPR-MS- Pmmmcia o seguimo discurso. Sem toVisio do oradOr.)- Sr. Plesidedc, SI'> e Sts. Senadcm:s. .não pOOeria me auseiur hoje da Tribuna do Senado. sem
me Ill2UJifestar a respeito do protesto que a classe produtca. de aJi..
memos deste País faz por todo o território brasiJeiro, especillmente os prodntpres rumis dos Eszados do Rio Grande do SUl, do
Estado do Paraná, do Estado de SIDIA Catarina, de Mato Grosso,
de Mato Grosso do Su~ de Goiás, de Toeantins e 4< Sio Polllo,
hoje param as suas máquinas. hoje param o seu tnbalho. prrâ dci·xarregistrado peranle • Nação brasileira o seu proleStD pelo descaso do Governo Federal em relação aos produrcms de •li meatos
GNaria imensameutc de ver p!eSCDteS aqai no pleuitio.
nesle DIOIDOilto, todos os Senado= de São Paulo. do Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina. do Pamná_ do meu Estado- Mato GroOso do SUl. de Mato Grosso, deRorldllma, de Goiás, para que me
apelassem a prestar esta solidariedade aos ptodulores nnais do
nosso País.
Costumo dizer que neàmma nação tem um indivíduo mais
impoltonle do que o produtor de alimentos. Sem alimoulo, nio bi
vida. Não apianta a oduc:a.ção. nio adianta a saúde. se ~houver
alimentos. E bonito ver na televisão a campanha do BetiDbo cootra
a fome. mas para se conrbaera fome é~ haver aJjmrntoc,
Investir o dinheiro do Otçamento llJICioml é uma queSiio de
prioridades. Gastar a dinheiro pu'blic:o é uma questio de prioridades. Sr. I'Iesiden!e,.Senador Valmir Campelo, hoje, a Impreosa
Nacional 1nZ IOgistiado o volume de dinheiro gasto a>m publicidade no último ano de Governo do PR:sidentc Itamar Fimca 240
milhões de dólaiOs. É uma questão de prioridade. é uma questio
de estabelecer o que é maís ill!p01t2llte para o povo l:nsileiro. Du·
zentos c quarenta milbões de d6lues ~o suflâeatC ~tirar
da vida miser.lvel 120 mil fam!llas. E uma questio de pDoridade

aplicar o recurso da Nação.

.

.

A TR que o Govemo Fedetal impô< ao prodnt« ronl6 ID1par.ri6tica. Digo inais: ela é desumana. Digo mais: ela é desorlesta
Numa moeda estável, numa economia estável. c::obnr 1R do homem que produz comida é dcsoaesto.

Pena que os problemas da agricultuno es1ejom no Minist6rio
da F.3zenda, namah:nentc em mão que nunca procmziu um gdo de
alimento, em mão que não coohecc o problema da agricul:lm:L Isso
não é de hoje, Sr. Presidenle.lsso vem de loaga dalaHoje. a agricultura brasileira precisa. mais do que ~
não do discurso do Governo Fedeal, mas do apoio. da - .
da ação do Govemo federaL
H;! uma distância muito grande do discurso 1 ação. Ontem.
• • .l ... vi<:ão. qué é uma prioridade do Govemo federal
u.::.u.i\cf •,; iJ•'I..llllema da agriculwm. Mas fica s6 no disCurso! Pnx:i-

MaiÇo de !995
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O Sr. Ney Suassuoa- Concede-me V. &a um aparte?
0 SR. LEVY DIAS- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Ney Suassuna- Na teoria, SenadorLovy Dias, ambos teriam o risco. Na prática, o risco fiCa ~6 com o a~tor.
porque, este sim está exposto às intempéries. Os outros_jogam com
carta IIl31Cada, sabendo de infonnações privilegiadas e toa!imldo
lucros na certeza de ~e não têtp petda nenhuma. lêm s6 blcro.
O SR. LEVY 'DIAS- Senador Ney Suassuna, ÚIIX:IlpOIO,
com muita satisfação, as suas palavras ao meu disanso. Falo mais
com o coração e con:i a ahna do que com a razio, porque nasci e
vivi DO campo~ Soü ftlho de pequenos proprietários rurais, analfabetos. que lutaram a vida inreirn. no campo. Cooheço a vida. DO
campo.
Uma matéria como essa gera rt:Volta. Há uma revolta D:Pito
gnpde em toila a classe produtcn naciOOaL po<tJUe o &>vemo não
vai além do discuiso.
Sou do tempo em que emprestar dinheiro a 3, 4. S% era
agiotagem. O oolbe que se dava era agictagem.
·
Hoje a agio<agem -é oflcial. Ninguém podé pagar os oompromissos dos juros e da TR que os bancos cobtam. com a produção.. Fui- Constituiute com o ex-Deputado Bemudo Cabral.
trabalhamos junros. Votei contra a fJXação dos juros em 12% na
ConstittJiçio. Eu achava que cão se poderia tabelar ;nos na Constituição.
Dias atrás. elnque 213 do Senado votaram pela aprovação
da regulameotação dos 12%. vor.ei a favor. porque enteodo que a
responsabilidade é nossa, Senador Bematdo Cal!ml• Senador Romeu Tu ma. Acho que a responsabilidade é nossa. Alguém tem que
fazer isso parar. Imaginem V. &'s: deu uma viladinha no câmbio
e, diz a tepartagem da. Revista Veja, aquela foi a semaDa em que
o Banco Central quase quebrou.
Imaginem se alguém tivesse alguma seoslõilidacle: em relaçio à produção de alimentos e enxergasse essa enorme trave que
está diante dos D0$$0$ olhos. que é o problema da TR. e que alguém da equipe econômica do Govtmo e dissesse: ca:remos o risco muito grande de prejldica.r a produção tutal. Vamos aplicar
rt::cursos boje na produção rural.
Elos ap!ic"""'!_ US$ 7 bilhões numa semana! Eles têm poder
para usar US$ 7 bilhões! Eles têm cobertura legal para lançar mão
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deUS$ 7 b~s pam salvar um aro de cxmuniclçlo.
Quem está dizendo isso Dio sou cu, 6 almpleDsa. Pata salvar uma besteira feiaa e uma briga intema. lmça-se mão de US$7
bilhões, qumdo o ex-Govcmad« da Boma deixru est.t. trihma bá
poueo dimldo que ~ de US$1 bilhio pua salvar a Babia,
para salvar tJ:ês milhões de hluilciros da zoaa acmc.im. O agri.cultot uacioaal pode US$ 1 bilbio pua salvar a safra agdcola e
Dio existe.
O Sr~ ADtoaio Carlos Valadua- V. ex.• me coocedc
umapute?
. O SR.LEVYDJAS- Temv.&•apolavr&.
O Sr. Autialo Carlos V - - V. &•traz ao <lOIIbccimemo da Casa iDf~
graves, que
não somente o Govc:mo como o pr6pão LegisJativo poderiam tomarprovid!ocias seveas pua. que se evite, de uma vez pol" todas,
que o ....,.,..., de iDfcxmaçi5os privilegiadas cootidas DO Banco
CeDtral dlegue .ao c:cd!.ecimento de insrifniç&s finaDccir.ls. Acredito que, uooleiiiCIIIOIIID, gnnde porte da socitdade bnsileint está
suspeilaDdo da a1UaÇio do Bauco Centt2l 110 ó!limo epis6dio,JWito emlxn tenbamoo o maior I<SpOito pelo Pn:sidente da República. pelo MiJ!istro da Famnda, pelo Ministro do Plano,ÍIIDieDfO e até
pelo pt6prio P.rcsidenle do Bmc:o CeDtml. Esse fato foi denunciado pelo ex.-Mitüsuo Delfm Netto, que coabccc melhor do que to-.
doo o6o os meandroc do selo< linanceúo e ludo o que pode
aooDifleer, em maláia de mazelas, dentro daquele setorpir.l o beneí,ci"""""o doo...,.... plivado e linanceúo. Recebi, há poucos
dias, U!JI& pub!icoçiodaRcceilaFodeml.enviadape!o p:óprioGovemo, segundo o que o sdol' produtivo, iDcluiDdo os trabalhador%s
e proprielúios. slo taxados IDDll& bue de 16% a 19%, eDqWmto
que o capilal, que suga oo roc:I1DOS nacioaais, que tem maior !naatividade, que nio sua a camisa p:m obfm esse lucro, ~ taxado em
• apenas 8,18%. V. Ex" se
bom ao artigo da Coosliluiçio que
tegnlamerct a aplicaçio de um& taxa de 12%, no miximo, sohe a
cot:imça dos bucos. Iuo.DDilo e:mlxD. possa Dio ter uma conseqüâlcia imediata. pr:cocapl1'á o Govemo c as autoddades responsáveis. DO sentido de eocattratem uma fómmla de baixar os juros,
de nio-pcnolizar mais a classe P"""•mo a classe tDbalbadom. de
exigir daque1e$: que sugam o ctiDheiro da Naçio uma maior cootribuiçio pG. o - = " de nossa lelm, do nosso BDsil. Po<tanto,
Se:lador Lovy Dias, puabeDizo V. Ex" e solidarizo.me com suas
palavras. pc1q11e ~ c::erteza qae estio sinlo!Ün 00 s com o pensamemo desta Casa e dos inbalhadcres e podu.totu do Bmsil.
O SR. LEVY DIAS - Muito ollrigado, Senador Ant&io
Carlos Valadat=
VejaV.Ex.•aangóstiaeod TEJf •odoGovemoembusca
desses diabcims inlemlcioaais. cbam•dos ''voWeis". São reamos
de bu!sa, de meza eapocu!açio, que nio gemo l:lllp'<gO. que nio
genm ~czas pua o nosso Pús. Hi um vmiadeiro des 1 ro em
busca desses~ emdd:rimellto de quem. trabalha..
A minha voz e a miriaa defesa sempe eáiio do lado daquele que trabalha, que prodllz e que gem riquezas. Um produtor
rural me trouxe, OD.km. um projdo de oompn. de uma máquina
agricola financiada pelo FINAME rusal- do BNDES. Comprou a IDÍI.Jlina.. pagou 25% e deve mais do que o valor de uma
miquina uova.
Sed. q~e o Govemo nio emerga essas c:oi.sas? PaieCC que
nas escolas. de Ec:ooomiaemillam a todos os ecmouiistas que. havendo qualquer c:ôse,. os juros devem sct elevados. Nio sabem falar ou fazJel' outra coisa a Dlo Jerem elevuos jJms.
Q:aem é pmlli7ldo coma alta dos jzros? Aqueles que produzem. que tt:abelbnn aqueles que clepenriem do capital de giro.
De cada 10 emp~egos desla Noçio, 6 sio geddos pela pequena e
microem.p1esas. Quem i penalizado com o custo do dinheiro? A

samos da ação do Governo fedenl no problema da agricultu:IaL
Sr. Presidente, somos poucos aqui no plenúio. Por isso,
peço a aJ.enção dos companbeiros Se:oado!es pieSe1lleS pam a observaçio que quero fa= sobn: a questão mais discutida ....,. semana: o problema do Banoo Cemml. Tenho certeza de que o
Senador Ney Suassuna acompanhou, como nós o fizemos, na
Vcja, o que foi dito nesta semana sobre o Banco Central: a facilidadc de se ganba:r dinheiro sem ttabalbar, a facilidade de se fazetem fortunas sem detramarumagotadesuor!
O:tegou 1 minha ICSidência. Srs. Senadores. oa seguoda-feim, um grupo de produtores rurais. Um deles trazia llliSmios arevista Veja. Lendo a mat<ria sobre umex-Diretordo Banoo Centt2l
de ll01De Pedro Bodin. um rnpazjovem que, segundo a - da
revista. ganh~.wm úDico lglO USS3 ~ões em espondaçio, um
dos produtores nn:iis peigUntou-me: 'Senado:', como é qo; a gente
faz para enttar oesse negócio? Eu !Dbalbo, produzindo, 365 dias
por ano. Eu dou emprego, gero riquezas, coostmo uma vida para
as pessoas que oomigo Lmbalham. Eu caro o_!i= da sôc:a.ou da
chuva, pago insu11105 caros. pago juros caros. Não coosigo ganhar
nem puocido com esse nómero. Como é que a geme faz pua ent= nisso? Com quem a gente fais para elllDr nisso?'
E um dos produtores, um homem mais velho. mais sereno.
mais equilibrado, com seus cabelos brancos sujos de tem., disse:

...Jmeme-_
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pequena e a média empresas. ConseqilenleiDCilte, a taxa de empre..;
--Senador Bemaido Cabral. qwmto ao Banco Ctntzai. que cigo cai. Será que ninguém enxerga isso?
te i há pouco, fiZ teferênc:ia aO fato de que alguns funcionários deConwdo, há um risco do dólar, o Governo entta em deses- têm o poder de injetar, em uma semana, sete bilhões de dólares no
pero em busca dos dólares ex.temos para a Bolsa. Não soo contra a mercado fmarii:eiro. Emão. oomo se pode dizer que não temos teBolsa. mas pc.oso que deva haver prioridades.
cursos pua salvar o cacau da Sabia ou para salvar a agricultuia do
Há pouco referia-me ao que accateoeu no último ano do go- nosso País'?
'-'emo do ex-Presidente Itamar F:ranco: US$240 milhões investidos
O Sr. Romeu Tumã.- Petmite V. Ex• um aparte. nobre Se•>m publicidade. S6 para a TELEBRÁS. _uss48 milhões. Quem nadar?
detém monopólio precisa de propaganda? E uma questlo de prioriO SR- LEVY DIAS- Concedo o aparte ao Senador Romeu
nr. O dinheiro existe e é po.!CO; pecisa ser bem administrado, Toma.
precisa serpatrioticameotc bc!D administrado.
- O Sr. Romeu Tuma- Não tenho a doçura das palavras. dos
Sr. Presidente. Sen:ldr ''almir Campelo, Senadcx: Leomar Senadores que o aparteatam. mas. cc.no eles. invoco a imagem de
Quintanilha, Senador Anr6w Carlos V~ Senador Ney Cristo para me solidarizar com V. Ex• em defesa daqueles que tuSuassuna. Senador Bemaxdo Uxa!, Senador Romeu Toma. so- Iam por melhores condições para os lrabalhadaes do BtaSil. prin1tos apenas sete nestt:: plenário, mas quero deixar :registiado que cipalmenlt pa.m os que labutam na tão sofrida zona rural. Tive
nós ca:mmbamos para. um impasse sério,
iJ::õj)aSse-do povo que oportunidade de constatar em várias viageos que fiZ, oio só pelo
produz. neste País e que está marginalizado pelo Govemo do PJ:e- interior de São Paulo. mas de 'norte a sul. leste a oeste de todo esse
sidente Fernando Henrique Cardoso. Não in~ se a Política ~ tecitório brasileiro. nas regiões mais inóspitas. que o agricultor.
tio Ministro da Fazenda ou do Banco Central mas o Presidente da muitas vezes. é obrigado a ampliar 5\la área de produção. abandoRepública.. que fez esse compromisso em pm.ça pública. diante dos nando a própria subsistência. pm1 conseguir pagar o custeio da sua
~redutores. precisa abrir os olhos e atacar r.apidameme esse proprodução. P.OUCO se importando. lalvez,. com o lucro. Vi muitos
blema.
produtores rurais chorando. tendo de vender as suas máquinas e,
Nós estamos diante de uma chamada supemdia. Não temos às vezes. as tea'aS recebidas de hercmça das mies calejadas de seus
onde guudá-!a; Dão temos como u.nsportá-!a; o Govemo nio tem pais, pua pagar os juros e emp!istimos bancários. V. Ea' fala - e
:in:inciã.Dieoto .pua comprá-la.
aqui se referiram a elas - das infotmações privilegiadas, os iDO Sr. Bernardo Cabral- V. Ex• me pemrile um aparte?
sights. Realmente. não as \i.. Senador; vi comunicaçio ofiCial aos
O SR. LEVY DIAS - Ouço V. Ex' com puer, Senado< dealers, para que, prelimiu:u:mente, soubessem o que iria acooteBemardo Cabral.
cer som a !D1IdaDça da política do câmbio. Eles usuam a infor0 Sr'. Bernardo Cabral- Semdor J...Cvy Dias. veja V. Ex• mação que receberam para repassar a outros com os quais tinham
o parn.dox.o que existe nas Casas legislativas. v. Ex.· abcmla um obrigação. N"ao sei se praticaram um
porque eSse deve
1~ma e quem decompõe o seu diScurso observa facilmente que ele
um vício que vem bá muitoS anos. uma. mi1iLância que se aplicava
::siá composto de umã linearidade absoluta. V. Ex• não picota o • dentro do sistema. Quancb V. Ex• fala no capital vagabundo que
·~w discurso. Todavia. talvez amanbã pOucas linhas a lmpRma regira Da ciranda fmao.ceim na rosca do lucro fácil. sem wor. sem
,s:istrará. sobre ele. E o tema é Dão s6 momentoso como de altares- saciificio, lembro-me. quando das oossas investi~ -_à época
!l·,~bilidade. V. Ex• ataca uma das ~- q~ J!lllis prejudicam o
o Senador Bemardo Cabml era Mmistro da Justiça -, das imporPaís. que é a falta de fomento à produção. O que SC'observa hoje é tâncias que hoje ouço aqoi de bilhões e milhões de d6l.azes s6 baa cir.mda fmanceüa. as especulações. os ganhos fáceis. os mgistros vidas iio tráfico intemacional de droga. Eles se aproveitam dessa
na Imprensa. e quando, ao fmal da taide. VL Ex.. fala ao Plenário, ciranda ~maoceira para esquentar o dinheiro sujo. oriuDdo da des'!UÇ; deveria estar repleto - e a minha illselÇão V. Ex• gaoha pela
gmça de vúias famílias. Que DeUs o proteja. Senador. por ter le~Jualidade dos qu~ aqui estão. ainda que não peJa quantidade-. devantado esse problema aqui.
ploro que uma temática dessa importância Dio teDha aqui todas as
O SR. LEVX DIAS - ~uito obrigado, Senador Romeu
li~ para apartei-lo e solidarüar-se com V. Ex'". O" que queTuma. Assistimos pela televisão - creio que está dentro da linha
<D dizer, e o faço deplorando, 6 que um disanso dessa. envezgadudo seu proDJociamei:lto - a um cidadão que. diante da catástrofe
ra. desse porte, dessa absoluta oporrunidade. Dão tenba- e dai eu permanente da chuva no interior de São Paulo9 u:rancava do chio
.:eplorar- amanhã, em IOda almpreosa falada, escrita e lelevisada, um pó de feijão podre. Ele demunavalágrimas com o pó de feijão
a :repercussão que meece. Se isso não acontecer. V. Ex• pelo me- oamiopcxquetodoottabalhodeum. anoestavajogadof001.
nos poderá. daqui a muitos anos, quando rever & sua amação nesta
Com essas palavntS digo que precisamos acordar para esses
Casa; lembrar dos apartes de companheiros que não fugiram. que fatos. O que mais me c:bamou a atenção esta semana foi verificar
não desertaram. não se acocoraram em lhe dar, como eu llie dou que alguns burocJ:ãta$laDçam mio de sete bilhões de dólares com
::.gora. a minha solidariedade.
a facilidade de um _p~ de olhos. Conmdo.. Dão conseguimos
O SR. LEVY DIAS- Obrigado, Senador Bemardo Cabral.
cem milhões, um bilhio de d6!ares para salvar muita coisa imporEste asSunto da produção de alimeDtos é muitõ- sério. ~ao tan!e.
t,.vstamos muito, rms se olbannos a hist6ria recente do mundo. vaA imprensa publicou esta semana. relaciooada .à dívida, o
r:~os encontrar uma grande naçio, a União das: Repúblicas Sociagasto com propaganda do ano passado. do último ano do Governo
Jzstas Soviéticas, que tiDha um exén:ito gigantesco. o homem no Itamar FiaDCO. algo que deve chamar a nossa atenção. Se a TELEc~aço, a bomba atómica para destruir o mundo várias vezes. e. de BRÁS pm:isa ga.s:tai 48 milbões de dólares - meu Deus.. quanta.
!c-pente. descobre que não tinha comida. Dispondo de tudo isso e coisa se faria com 48 milhões de dólaics- em divulg.a.çã.o. é uma
mais o nome de superpotência. Dão tinha comida.
estatal que detém mooopólio. EDtlo, pm:isamos clatear as nossas
Somos uma Nação maravilhosa. temos um clima espetaat- mentes. O dinheiro existe. Ele est-6. é mal utilizado.
hr. com chuvas regul:m:s. não OCOIIem catástrofes. dispomos de
O Sr. Leomar Quintanilba- V. &,• me pemlite um aparl'<do par.a acabar com a fome. mas só vamos eliminá-la com a pro- te. nobre Senador Levy Dias?
('~çào de alimentos. Não dispomos de dois caminhos para el..im.ioar
O SR. LEVY DIAS - Pois não. nobic Senador Leomar
i' tOme.
•
Quinlanilha..

um

crime.--

ser
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O Sr. Lcomar Qujntaoilba - Nome Senador Levy Dias, caso ele não puder nos ajudar. É um problema sério para lodo~
sem pretender perturbar o curso deste opodUDO e importa.Dte pro- nós. o ·aesses planos económicos. lançados permanentemente nos
D1.lllciamento que V. Ex• t:r.az a esta Casa. de uma vetdadeira tragé- últimos anos. destruindo a vida de quem trabalha e produz. r\
dia que se abate neste Pais há vários anos. resta-me apenas uma - coodução dessa política é extremamente burra.
alegria: a de perceber que tema voz. a inteligência. de V. Ex• e que
Eu gostaria de chamar aqui a atenção para o depoimento do
alguns Pares aqui DO SeDado começam a cnteuder que é bom de Senador Romeu Tuma. Senador pelo Estado de São Paulo. que
tomar uma posição çom relaçio a essa atividade ecoD6mica. que
contém um gigantesco contingente humano. grande parte dele mt·
parece ser uma atividade econânic::a qualquer. que reúne poculiari- grame da área rural. sobrevivendo miseravelmente nas faixas peridadcs especiais. CJJC impõe a pmsença do Governo de fama per- férias da cidade de São Paulo. É o chamado êx.odo rural.
[J18lleDte

na sua guarda. na sua proteção. que é a agriwlluta.

Se o Govemo Fedeta1 úvesse implanrado uma política agrâ.-

porque é uma atividade essenciaL Passamos sem a gravata e sem o ria. possibilitando ao agricultor permanecer no campo. São Paul~'
automóvel per trinta. sessenta ou DOVCDla dias. mas nio passamos não estaria vivendo esse problema.. Cito São Paulo como exempltl
uma semana sem. o g!io, sem os alimeJ::tos. Nio há uma p:llítica maior. mas todo o País vive esse drama. Se hoje o Governo qui
agrfcola defmida nesle País. a <:Urt.o, médio e la1g0 prazos. que sesse devolver esse homem ao campo. o volume de dinheirn qut·
permita ao agricultor uatar da sua atividadc como uma atividade ele pm;;isaria despeoder seria gigantescamente superior ao que teec::onômica qualquer. Ao coo.tr.irio. ele vive aos sobressaltOs. Hoje ria gasto COm uiria política agrária de fiXação do homem no camé na:mal se ver o produtoc com o seu patrimônio totalmente com- po.
prometido. endividado, constr.mgido eom a su.a família. constranO homem do campo não o abandona a não ser que SCJ<•
gido com os agentes fmanceiros. já que o custo da lavoura é pressionado. Ele trabalha pua o sustento de sua família. mas. fungrande e ele precisa do dinheiro cmp!stedo para conduzi-la. Ele damentalmente. ele faz isso por amor. porque gosta da terra. porchega c:oostmngido às instituições fmanceims. que já estão reoe- que vive da terra. Da tem. sai tudo. até o petróleo. Portanto. ,~
beDdo boje o seu clieDte produror de c:am fec:bada. Digo-lhe isso agrialltor só sai do campo sob pressão. quando se sente impotenttde átedta. F1Z CIII'eila ·no Banco do Brasil, sou proWtoc. Conheço em permanecer no campo. E essa política agricola insipiente obti
os dois lados da moeda. O que estamos: assistindo boje é a um ver- gou o agricultor a trocar o campo pela cidade. a qual não tem a midadciro massacre iqu.ele que ainda resiste. reluta. sob sacrifício. nima condiçio de mantê-lo. como também de devolvê-lo an
sob pena de pmlcr seu polrimêoio. de sacriJic:ar o patrimônio de campo. As gnndes cidades formam vetdadeiras legiões de misera.
sua famflia.. pua colocar à mesa do povo braSileiro o alimento es- veis, vivendo como se fossem caranguejos na beira dos riachos.
senci1d à sua vida. Temos muito a falar soi:R .esse aspocro. PreocuO Sr. Ney Suassuna- Pennite V. Ex.• um aparte?
pa.-oos sobremodo o que vem acootccendo com o Sistema
O SR. LEVV DIAS - Ouço V. Ex•. nobr-e Senador Ncy
Fimmceiro. que enteDâo foi concebido para dar suporte. para dar Suassuna.ap:ri.o ao sistema pro;dutivo nacional Jeitoso. engCilhoso~ descoO Sr. Ncy Suassuna - Para se criar um emprego na ãll;'.,
brin as fómrulas de ganhar dinheiro fácil, sem Jftclsar dar o su- • petroquímica é preciso aplicar !80 mil dólares; na área automohi.
porte ao sistema JX9CfutiVo, e hoje espolia e exploct o siste!Da- .lísttca. 140 mil dólares: na área de construção civil. 40 mil dólares.
produtivC? nacioaal. E com tristeza-que vejo esse quadro, mas com maS. na agriculwra. gera-se emprego com apenas 5 mil dólares dt·
alegria que ouço uma voz p1jante. uma voz inteligente como a de aplicação. Não enrendo o que os economistas do Governo fazem
V. Ex•, nesta taide memcrivcl, que COIJlaiDinou a lodos aqui pm- que nig seguem o ca.miribo mais fácil e bJscam sempre - cl~
seotes a nos juntar para envolver os demais membros desta C4sa- que outros também podem ser buscados - o caminho mais difkil
o produtor. 9Jstante. . . """' I1ll2l. que já .eo<perimentou. que já para a soluçao problemas socmis.
viu- seus vizirihos experimenW>do o êxodo. tugindo para a cidade
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nobre Senador
em busca da sob!Óviv6ocia. está lá sem saber quem~ que r.solve o Levy Dias. apesar do brilbaDiismo do seu pronunciamento. pedina
problema do agricultor, se é o GoveiDo Fcdenl se sio ~s tepn:· a V. &-que enceti3SSC o seu disanso. pois o prazo já está esg''"
seataa!eS. c..ioque D6S. -~os do poVo tnsi- lado.
leiro. temos que tomar; de fOIJD& defmítiva. uma posiÇão. O
O SR. LEVY DIAS - Sr. Pn:sideate. ooixos Senadores.
pronunciamento de V. Ex- DeSta tardec:cdlUIIeiUe seri. a alavanca. neste fmal de. taide, com poucos Parfamentazes. oo plenário. Ct.,no mote. a motivação pua que oos ummos pua tomar essa provi- cluo minhas humildes palavras, dizendo que caminhamos para um
dência e chamar o Govemo às falas. para uma realidade que ele sério impasse.
faz um esf~ muito grande debiiocoobecer.
Sr. Plesidentc. eu gostaria de registrar a minha solidarieda·
· Permita-me incorporar a .minha modestt contribuição a esse de aos bOIDCD5 deste País que aaba.Ibam. que produzem. que consexuaordinário expediente que V. &• utilim r:ma fazer um alerta ~ troem riquezas. que geram empregos e fonnam a verdadeira base
Nação e ao Poder Executivo do BrasiL
da Nação bnsileira.
O SR. PRESIDENTE (Va1mir Campelo) - Com a pemtisMuito obrigado.
são de V. Ex". Senador Levy Dias. iafOilllO que. estando prestos a
O SR. NEY SUASSIJNA - Sr. Presidente. peço a palavra
esgotar o prazo desta sessão, submeto ao Plenário a prmrogação pela on:iem.
da sessão por 10 minutos. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Va1mir Campelo)- Concedo a paEstá proarogada a sessão por dez minütos.
laVIa ao nobre Senador Ney Suassu:aa.
Retomo a palavra ao nobre Senador- Levy Dias, que ainda
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela Oidem. Sem redispõe de 3 miJJulOS parã. OeJiCeml"se'fl proDUnciam.clllO.
visão do Oiador.) - Sr. Presidente. eacamiDbo um projeto de resoO SR. LEVY DIAS - Incluo o seu aparte. nobre Senador lução qu~ extingue a repteSCDtaç3o do Senado Federal no Rio de
Leomar Quintanllba, com muita felicidade aõ meu pequeno e mo- Janeiro. E necessário que se faça isso,-princijialmente numa hora
desto pronunciamento sobre uma área que julgo a mais importante em que buscamos a lr.IDSpai'êocia e seriedade desta Casa. Esta repdo País. se não de qualquer nação. Parece-me. conbl~~ que muitas resentação no Senado. que prioritariamente faz o re<."ebimento e o
transporte dos Senadoies no aeroporto- serviço que de"· .... na com i·
~snã.o aquetenJ. enxergar.
Nosso grande sonho é que o Govemo não Q.OS_ ~. nuar- hoje tem 83 pessoas. tetido inclusive ane-fman.-;:ic;. assis-
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tentes de plenário. quando o plenário e a Gttiica estio em Brasilia,
além de outros cargos que Dio se justificam estar locados DO Rio
de Janeiro.
- ~
-Por essa razio, ~ o projeto e damos a segui.Dte

justificaÇão:
"A pennau.Srx;ia de uma~ do Seuado
Federal "" cidade do Rio de jmcüo, se, DOS pimciros
tempos da mudmça da çapitai. apoiava..se numa razoavelmente ~ I3Zio de ser. DOS dias atuais. Dão
eDCODlla neubuma justifx:ativa plausiveL nem IeSplldo
cm mcdclos coosÍ5tenteS do aplioaçio de ~ pllblicos.
Dcsativá·la. além dos bcacficios 6bvics, podcnl
se tomar um fato emb'lcmitico. uma guaDtia coocreta da
vontade pol!tic:a de romper com fomw; ultmposSadas de
gestão da coisa poiblica.

A cxtinçio gradativa, ao loaiO de .dois anos, sa·
t31ltirt aos SCIViclomo !orados naquele 0!8fo o lapso
tcmpa:al liOC:CSdrio 1 DD!dmça domiciliar, I<Sj)Citado
um pmzo de adaptaçio 1 id& c ittqmscindlvcl às medidas pd!icas que !aio do ser tomadas cm funçio da
ttansf~··

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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criou excepciooaís condições de desenvolvimento mas, infelizlllellle, durou muito pouco e se desvaneceu ftenle a engenhosidade_de ootros pov~ cóméi os ingleseS na Malásia. que sou~
aproveitar melhor que DÓS sua capacidade de ttabalho e nos vence"í:am cm poucos anos. pondo um ftm ao primeiro grande Sonho de
desenvolvímento da Amazônia. nos idos dos Auos Vinte.
O segundo gmnde momento da Amazônia Brasileira ~ deu
qwmdo foi criada a Zooa FI8llca de Manaus.
Foí a partir desse momento que o Brasil se pôde pennitir
soohar outra vez; foi a panir dali que o H~ da Amazônia viu
tenasccmn as suas esperanças de retomada do sonho de uma
Amaz6uia desenvolvida c próspcn.
Este segundo momento DOS penniliu acreditar de novo na
possibilidade de u:a:ta ocupação inteligente da Amazônia brasileira
e Da CODSO!idaçio da nossa sobetania sobre todo aquele imenso
tetrit6rio. Foi a partir da criaç§o daquela primeira experiência de
implantaçio de uma Zona de Livre Comércio em território nacional que vimos pa.c1 ali acorrerem capitais de todo o mundo. criando-se um novo pólo de desenvolvimento dentro do Brasil. capaz

de 1\..Sgal2r da pobreza e da estagnação. milhares de ber6is anônimos que ali.haviam plantado em outros tempos os seus sonhos de
poder viver um dia e:tt1 um país próspero. rico e feliz. O que se viu
a partir daquele instante ainda hoje DOS surpreende. Não foi apenas a cidade 'de Manaus que acordou de um sono de décadas e se
transformou em uma vetda.dc:iia meuópole em plena selva. Foi,
toda uma tegião que se viu, quase que da noilc parn. o dia, cbama:da a produzir c a gernr riqueza c, como fJZeta outrota oos tempos
de omo da. Bonacha. soube responder com o mesmo ímpeto, o

Muito obrigado.
•
0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campclo)- Coocecfo a po·
lavra ao nobre Senadcr João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PP.R,R. Pmmmcia o scguintie mesmo empenho e a mesma competência, para consuuir uma das
disa.nso..) - Sr. Presidcote, sn e Srs. Senadores. a hist6ria da mais bem sucedidas experiências de promoção bumamt nos tiópí·
Amazônia br.isileim se esaeveu e coo.ti.mla sendo escrita com o
cos.
sangue de milhares de cidadiat anônimos. que ali p1antaram uma • .
O que pm:cia ser apenas um sonho transfonDOU·se em tea·
experiência vitoriosa de coosttuçiio de uma sociedaclehumma nos lida~ O caboclo da Ama:zôn.ia. por tantos anos injustamente acu·
trópicos.
sadó de mépcia. demoostrou todo o seu valor quando se viu
A Amazônia cODtinua sendo um dos maiores desafJOS que a chamado a novos desa.íros e aprendeu a manobrar com invejável
t:.:.-pécie humana en:frentoo na soa luta de adaptação de convivêa- pericia_0$ mais sofisticados equipamentos que a tecnologia mocia com o meio ambiente. E se hoje ela ainda não deiltou de ser o dema lhe pôs nas miO$. E vencendo esses desafios., abriu para o
lnfonJQ V~rtk de que nos falavam os :autores do século :r:assado. BmsiluD;l_oovó capímlo na sua H~ória. pois a partir dali se tirava
ela "Coo.úoua sendQ, oontudo. um obstáculo fccmidivel às pmcusõ- do esquecuneu.to e do marasmo quase a metade do teJ:rit6rio Jl3cio..
es bumanas de ocupaçio daquele: imeoso tm:itório.
nal. coloca.va·sc oa vanguarda da tecnologia uma região que as gep
M!_s o Brasil soube veacer esses obstác:ulos.
mções passadas pareciam ler. destinado ao esquecimellf.o, e
O caboclo da Ama7&ia soube vencer esses obstácu.los e criavam-se as condições para uma efetiva ompação de roda aquela
boje a Amazônia brasilc:im ~um triunfo da eugeiilosida- áml.
E. par.t completar a grandiosidade do que ali se implantou,
de e da capacidade inventiva de gmoçõcs de c:idadios basilciros
que pam ali se dcsloc:arun c ali soolx:!lom produzir riqueza. gernr o- Bras:il. ~ com a criação da SUFRAMA. com trabalho e
prosperidade e consolidar nessas pamgens a própria soberania na:. produtividade. is tentativas de invasão, nem sempre muito sutis.
com que de há muito nos ameaçavam algumas forças internaciodonal
·
" A construção de uma sociedade humana assentada em pleoo nais.
Coma criação da Zooa Franca de Manaus.lOruaram-se ridícoração do pai2ÍsO tropical ' hoje um fato indisallfvel e um feito
culas e inteiramente dispensáveis as grandíosas propostas interna·
monumental de que nos cxgulbamos todos.
Mas as tentativas de destrui.ç:iode todo um esforço de séw- clonais que, em certo momento, por exemplo. propunham inundar
e fazer submergir a mgião com a criação de um Grande Lago
los de trabalho é uma ameaça ~e nos ~pe. a todos.
Na sua trajetória histáica. a Amaz6uia bnsilcir.l viveu dois A.ma.mcico em nome do progresso e da tecnologia. Uma proposta
del.imnle. um absurdo de que poucos ainda se lembnm em nossos
grandes momemos..
O seu primeiro gcmde DlOliiemo eJã não soube aproveitar. dias. Um delírio. aliás. que aconteceu nos recentes Anos Sessenta.,
Melhor dizendo, o Brasil nio soube aproveitar a oporblnidade que seduziu e eoganou tanta gente! Talvez porque viesse embalado na
se abriu par.1 a Amazaoia quando acoo.tcoeu o chamado Ciclo da falsa ciência de um Projeto para o Ano Dois Mil. que boje faria rfr
Bcma.cba no infc:io do s6culo. Naquele momento a Amaz&ia ex~ qualquer um de nós. mas que. naquela época. acobertado pelo
perimentou pela prlmcin. vez o emiqoeciD:leato que enamúahou, prestigio do conceimado Instittno Hudson. nos parecia tão vetda·
para aquelas ~ainda mal cxmhecidas. o c:opital que gerou. poc deiro. tão hoocsto. e tão desin~en::ssado!
exemplo, a Opera de Mmaus.. edificio simbolo de um era de
Hoje sabemos que oult3S propostas igualmente delliantes.

e

fausto, de riqueza e de Juxo.
Uma era que gerou grandes fortuuas. movimentou riquezas,

sustentadas JX1C alguns organismos internacionais deste tipo, têm a
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origem daquelas. São JXOPOSições igualme!lte absurdas,
mas .c:obe:rladas pcx C'l8'"jzações de gmnde prestígio~ que aprendcnm a colocar. debaixo de idéias vetdadeiras e podOrosas em
Defesa do Meio Ambiente, a defesa de interesses escusas. Um discun:o que para muitos de n6s. i.ofelizmeo.te, soa inteiramente verdadeiro, bollesto e desinteressado.
mesQll.

Essas organizações SODbam em se apoderar das riquezas da
Ama2lOnia tanto quanto queria Herman Khan com o seu " O Ano
Dois Mil·.
Essas orpnizações Dio desistimm e COU:tinualn soohanào
can a posse e a domiDaçio da Amazclaia.
Hoje, firassuda a loucura do Projeto do Gnnde Lago
Am•z'mico se·valem de um modelo de Pleservacionismo tio exigeale que faz do próprio Homem um elemcuto de perturhação. ou
a16 mesmo um mala ser evitado.
·
Para esses gmpos.. inreressa evidenteioentc uma Amazônia.
vuia, desoc:upoda.
··
Seri. muito mais acll de ser ocupada, invadida e intema.cjmttil!da

A prop>Sta de inkmacíonalizaçiio da Amazônia foi unia
bcldeú1. de luta. auti-uacioDal que úteressava de muito perto aos
iDimisos da AmazOOia BrasileU.. Fci denowla pela ação de ilustmJ e ba.vos cidadios·btasiJeiros, alguns deles alUando desta mes-

ma tribma ~boje tenho a homa de ocupar•.
Agora. mais uma vez. em nome da c:iéncia e do bom senso,
em IIOJDC do avanço tecnológico e do bem-estar de toda a Humani-

Uma tealidade que não é

J?l3is sonho.

Uma certeza que em 1994 aue~ou cinco i;."lhões c quinhen~
tos milhões de dólares à renda do Setot Industrial bras.iieiro. E.
mais que isto. amescentoo ou~ros cinco bilhões c ntcio de dólares à
tmda oacional • gmmdo tea.l1"SSS fora do parque industrial da ma
da SUFRAMA. peias ellljlRSU fome<e<loras de -insumos e bens
de capila!As indúsuias da Zona l'ra!K-a de Mauaus.
Uma milidade conc:reta e indiscutível. pois boje toda a in~
dústria basileira de produtos eletrônicos -áudio e vídeo- está lo~
calizada naquela região. O mesmO se pode Jizer de !I'Kll .a
produção brasileira de relógios. notocicletas. bidc-lctas com marcbas. fomos~ ~cias e aparelhos de ar-cond!C"i<"nadc'.

A ameaça de extinção prcmatua dos mecanisr:.l,>S Je 'tf.M.JU,
a todo este importante segmento da indústria nacional p-:x!.~ d._.t:l.~·
taro fzm da pt'Õpria alividade prodJtora, pois. mell1or 411e se tr<!ru:.
ferir pa13 outras regiões do tcnitóri.o nacional. seria mais ~·t>niO<!o
e mais inteligente para aquelas empresas deixar de prOOu7;r . ;;;..;.
sar ~ importar o produto estrangeiro. .-'\.!IQ~ todos Os awais capitães de indústria
Zoaa Fra.oca de Manaus eram comerciantes
importadcrés até a proiiiJigação da lei que criou os incelll.ivos fiscais de apoio à indústria ilacional em 1967.

na

Interromper o processo de coosolidação de uma indúst(ia. de
ponta em pleno coração da Amazônia é ameaçar a extinção de
seSsenta mil e ~ postos de uabalho somente na Região

:Amazônica. Estima-se que seriam também extintos outros sessetlla
mil empregos que se implantaiam em todo o País para .atender à
demanda dos bens produzidos em Manaus.
Eliminar o sistema de incentivos "fiscais que gerou toda essa
rique:m seria desprezar o patrimônio gereocial que o empresariado

dade e frente 1 necessidade evidente de preservar as riquezas do
plmera.. atribui-se i ~ até mesmo a ~dade de
,gu:mtir a boa qualidade do ar que se respira em Londres, Paris e
Nova Iorque. E em nome da J)Rserva.ção se quer desmonlar todo o ' nacional. ~guiu acumular na Amazônia.. Um esfetço de atualização em Tecnologia de Processo. aa ma da Elettônica. o segrico &pa%Clbamento que ali se implantou a partir da criação da SUindustrial mais atua:ot.e e mais dinâmico nas últimas
FRAMA. a Pft:lCXto de elimioar os incentiVOS fLSCãis que fman- mento
~S.
.
cia:r:ml todo o eficiente sistema que conseguiu tfazt:r a Região
A mezArrica para o Séallo Vinte.
Õ projeto de desenvolvimento implementado pelo Brasil na
Região ~mazõnica deveria ser mais propriamente chamado de
Aos g111pos intemacionais. parece qüe se soma agora utn
Zona Franca do Brasil. pois de há"muito deixoo de ser um projeto
grÇo intemo. mi-D8cional que, inocentemente ou não. serve
voltado exclusivamente para o desenvolvimento regional da Amamuito bem lOS interesses da cobiça intcmaciooal. Para esses gru~
pos., o desenvolY.imento da Amazônia é uma ameaça. Para esse zônia Ocidental e passou a ocupar um importante espaço no progrupos. o sonho de uma .Amazôcia rica deve ser interrompido. cesso de desenvolvàpento do País como um todo.
Para esses grupos. a Amazônia Bnasi.leita deve permanecer pobre e
A renúncia fiscal atualmente em vigor na· Zona Franca de
vazia..
Manaus atinge. segundo alguns. o equivalente a dois bilhões de
reais.
Se depender desses mesmos grupos. a competência geren•
cial e a capacidade e~~~p~Undedora do Homem da Amazônia. se
Estes recursos já não são apropriados pelas empresas que
lriDSf"""""'- cm pesadelo. Um pesadelo que trnnsfomwá mais de operam na região ncn:i pelo povo da Amazônia. Desde o mpmento
sesseDta mil empregos em postos vagos.
em que o Brasil abriu sua ecõnomía para o mercado internacional.
Querem destruir. nos Anos Noventa. o segundo sonho do esses recursos passaram a ser apropriados por todos os consumídoHomem d& Amaz6nia. como se permitiu que destruíssem o primei- res nacionais. principalmente na Região Sudeste. onde se coocenro sonho nos idos dos ADos Vmte. Se o Brasil não soube ou nào tra o grosso da demanda dos bens de consumo produ2'jdos em
quis. ou não p5de. reagir ao processo que levou -ao fracasso o so- Manaus.
nho de riqueza pam a A.mazf.aia vivido PQf nós nos Anos Vinte.
agora DÓS sabemos cano enfrentar c como vencer essas ameaças e
garantir o p1eoo sucesso para o esfOIÇo de desenvolvimento que
boje se abriga debaixo daquilo que todos nós nos acoswmamos a
cbamu de Zona Franca de Manaus. mesmo quando seria mais
apoopriado dizounos. a Zona Franca do Brasil.

E com que argumentos tentam frustrar a cspe~ de toda
uma geração c destruir este segundo sonho que nos pennitimos soDharhoje?

-

A renúncia fiSCal. no caso da Zona Franca de Manaus. tem
sido um instrumento que. entre outros aspectos. procura compensar os custos deconentes das enonnes distâncias cm que se enc.:ontra a Amazônia com telação aos principais centros produtores de
insumos e dos principais mercados consu~ de seus produtos. Compensa ainda. em parte. a ausência de investimentos puôlicos em infra-estmtura na Amazônia. um fenômeno cruel que se
prolonga desde a década de setenta.

Os incentivos fiScais permitem ainda que a produção nado-
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nal tenha condições de melhor enfren~ a cooconência da pro:lução estrangeira e fazer frente à importação inespoosável e predat6-.
ria que inunda o Brasil de bem dispensáveis.
O Aeroporto de Manaus é hoje o ~egundo maior do Brasil
em movimentação de carga transportada. E um dos poucos superavítários em ope:açio ao País e ger.t. rccu.ISOs pari- cObrir o déftcit
de outros aeroporros, em ootras regiões do BrasiL Este é um iildicador da melhor qualidade. pois aponta para um dinamismo- que
não merece ser sequer deses~lado. menos ainda. ~tivaOO.

Os seus encantos não podem cootinuar sendo um privilégio
do caboclo Dllcioo>L Eles p<ecisam ser ap!Ociados po< todos.

Esses encantos podem getar mais renda e mais empregos
para a Região. O Pólo deve ser implantado imediataTDMJte. enquanto pe:rdnra o ~- âe reoúocia flSCal que deverá ser desat.ivado. sem atropelos. somenle noanode-2013.

Isto não pode ser destruído.

Melhor do que desttuir o que foi construfdo com:tmto sacrificio. e melhor do que reduzir em noventa e cinco por cento a
aneca.dação de impostos oa região, é piumover a melhoria e o
aperfeiçoamento de um modelo vitorioso que não precisa_m_ajs ser
teSE ado paxa provar a sua competência.

Fazendo isto. estaremos sendo coem:ues com o que construímos: até aqUi e estam:rios garantindo ao Povo da Amazônia um
futuro· de prosperidade. que se ti:ansfOIDlllr.iÍ em benefício para
todo o Br.ISÜ.
Porque. sem uma Amãzônia próspeia. jamais tm=mos um

[~ pn:(:istl manter o modelo de desenvolvimenlo ém Víp,
Anlazônia urii piocesso constante

Brasil rico.

I.JU~· tem garanttdo ao f lomcm da

de "-rcscunemo cconômico com preservação ambienla.l.

Em o que tinha a di=, Seabe< Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pa-

E imponamc que -;c amplie o parque indurtrial sem chaminis a!i instalado e é fundamenr..a1 pan o Brasil que essa expêriência de ocupação cconômica de imensas e importautcs áreas de

lavra ao nobre Senador- Edison Lobão.

O SRo EDISON LOBÃO (PFL..MA. Pronunda o seguinte
discutso.)- Sr. Presidente, SI's e S... Senadomi, no JX6ximo dia
21. inicia-se festiVamente em Balsas. no Sul do Maranhio. a- co-

fronteira seja "deftnitiva:menae coriSolida.da.

É necesSário ampliar o que foi ali implantado e pensar. de$..de já. em lransfotmar a-Zona F~ de_ Manaus em um Pólo Ex-

lheita de soja, safra 1994/1995. estimando-se uma produ~ de
200.000 IOtleladas.

ponador.
A p<,Jítka industrial brasileira poderia repensar o papel que
n<-la foi dc51inado à .irea da SUFRAMA e. considetando a amplitu~l1." ~ a o;igni fica'iã<) ~o seu parque industrial. estabelecer um moddn cxptlrtador para aquela regiih>.
·
Este seria o desdobramento natural e lógico para a expano;à,l Jt: um modelo industrial vitoriôso que se adotou ali e que está
:1gm-:1 a exigir de nós uma decisão inteligente que lbi gar.mta a-capacidade de continuar eficiente e de permanecer vencendo.
llcntm de uma Política Nat·ional de CompetitiVidade lndustriaJ, Jcria possível implantar-se. na Zona FiallC'a de Manaus. um
modd·, f.J.Ue lhe P,.·nnitisse transformar-se em Zona de Processanll'nh' industrial. deixando em segundo plano, ou até mesmo abandonando U modelo atual que privilegia a chamada Zoiaa Franc.it.
Comt!rdal. l."l'nlt> as que existem em Miami. Iquique e Barcelona.

Ú uq;ent<- qu~.: se estabcle<r-am medidas para consolidar o
r;1•\[lll' induo;uial de Manaus. como pane de um programa de de~l·n•oh·imcnto industrial brasileiro. l, 4UC exige um programa dé
lll\ ~stimcnlt)S govemamCntaiS Cm ínfra:eSUUWia, de modo a permitir às emprt'sas ali instaladas uma efetiva competitiVidade frente
U' mercad<' ~·xh"11l0. Urge a ampliar;.ào do Porto de Manaus ou a
,,no;tru<;ãll J,· IJill novt) JX'lltO voltado para a exportação.
I~ lunJamcntal que se faça a C(lndusãoda BR~l74.

s,)

assim. estaremos dando c.mdições de competitividade
a• 'IS pnx.futt)S ali littTk·ados. abrindo, liter.almente. caminhos novos
par.! a indUstria naciunal implantada na Região Amazónica.

I:. nesse pro(:esso de reformulação e ampliação do que ali
t'í.li çonstruído. é preCisõ-nio esqU~ a necesSidade de se promover um dt.-senvolvimento integrado êle· toda a Amazônia Ocidental.
c.ml a iftdustriali7.açã0do Setor Agiosilvopastoril e Mineral. tendo
cm \;sta. cm tod("r..; os casos. t<lnto a expOrtação quanto o abasr.ecinl\'llhl do mcn:ado interno.
- -e

I:. para t:•lmplctãr o quadro aqui esb()çados. é fundamentai
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que se illvista Da criação de um verdadeiro Pólo Turlslico oa Ama~
z&ía. Mais que ser o pulmio do mundo. a Ama7Dnia se constitui. boje em dia. em um dos: maiores alralivos turísticos e continua
despertando a curiosidade ImlDdiaL Ela :meteee ser vista e apreciada de perto por- todos os outros povos.

Tal êxito deve-se ao e~iriro empn:endcdor dos que têm. labutado .oaqueJa região. muitos ali nascidos. e outros, vindos de outras partes do P:Us. acmiitaram na excelência das t.enas
maranbenses. nelas investirai:n; lá radicaram-se e colhem os frutos
do~ trabalho.

_ _ ___ Ao iniciar o meu periodo de Govemo no Maranhão em
1991, a região de Balsas, naquele aoo, oolh= apenas 8.037 toDeladas de soja em 4.580 bec"""" planlados.

Sr, Prosidente. Srs. Senadores.
I:>ep-m:i~me na região Com uma cOmunidade desmqtivada.
sem ânimo e sem estiDllllos para revolver e semear a tena dadivo-

sa.
A "'gião sul-mai:lnllense fom negligeiJdada, pan não di=
abandonada pelos poderes públicos. Carente de enetgia elélrica. de
serviços de s.úde. de escolas, de lazer. os que podiam :moviinentila ecoo.Omicamente ainda alegavam que estavam sufocados pelos
tributos e pelas difxculdades até entio intt::ms:Poaíveis da fazerem
escoar a tempo e a hora os seus produtos.

A partir dai, a região de Balsas- à qual se integram. I...oreto.
Riachão. Sambaíba. São Felix de Balsas, São Raimu.ndo das Mangabeir.ts.. Tasso Fragcoo. Alto Pamaíba, Benedito Leile. Carolina e
F01talcza dos Nogueixas.- passou a ~ prioridade da admiO.:'ilr.J.ção. tal a minha conf18.Dç.a oas suas potencialidades.
Resullado: as 8.037 toneladas de soja de 1991 pulanm pan
140.000 10ne1adas na safra 1993/1994. O cteScimen10 fulminante
da produção de soja. portanto. foi de dezoito vezes nos ttis anos
da minha administração.
Entre as providências que pude agilizar como Govemador
do Estado. destacaram-se a redução de impostos pelo deferimenlO
de ICMS da soja e a redução do mesmo tn'buto sobre acame bovina: consiJUção da linha de transmissão Porto Franco-Fortaleza dos
km ciOS
progr;uOados-; obias rodo-

Noguems. -cooaumdo roo

-tso
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cotrCSpOtldeDte. 20 milbõeo de dólaiCs; iDcJu.

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO. l'romlncia o se-

llalsas no Ptograma de Desenvolvimcnto do Ccmldo m., provideDcilrs que acelemmm a montagem da infra-esttutura voltada para
o desenvolvimcDto da regiio.

guinte discurso.)- Sr. Presidenle. Sr's e Srs. Senadores. o Libano
é um país castigado pai' comta:ntes cooflitos amados. O Sul e a
lleb&-Oeste. então. sofi= teníveis assédios militares pcr parte
de Israel. cujas ag:ressões vêm se ac:entuando e fazendo vítimas civis e do~ destmições. ao loàgo do tenitório sulino e oestino.

-

110 -

silo do MariDhio no Cottodor de Expo<uçio NOite o da regiio de

E muilo mais fiz per Balsas, Senhor Presidezzte, dentro das
poasibilidades do Estado.
As infonn•ções que noS chegam. procedeo.les da AssemU insla1ei o seu Laboratório de Solos e o Esai!6do Regio- bléia Nocional da República L>'baDosa, coooam que muitos h'bamnal do Instiluto de Tonas do Marlnbio, este com a ímalidade de ,.. sofi= injus~ detenções ~ famigcra<las ~ de Kbyam.
· - a dis!zibtriçio de tltulos de """'- illiciei em Balsas a coos- bem como em prisões da Pales- ocupada. oode estão em vigor
lmçio do Ceolxo de Pesquisas da EMAPA. Rofom>ei e equipei es- as "'""'ições prevÍSIIIS na Convenção de Genebra. Ali acomece
colas. ilumiDei seu esttilio espottivo, pua lá enviei que integrantes da coiDmidade libanesa são detidos, sem serem
ênibns-hoopitais em soca10 ioua populaçlo carente.Umdos meus julgados. E ameia sio to<tur:Kios cruelmente.
últimos atas como Govemadcx' foi o de SIIJCioaar o projeto que
Occrtc ainda cpJe. COill a reaovaçio de rotina das Forças de
cóoo o Ca!tro de Estudos Superiores de Balsas, cuja~ Sesuru>ça ~DO Sul do Libano, Is=! vem--P""'e, om fublm jll6ximo, a impla!Uçio do cuno de ~ do sua dispooiçio de llio levar em consi<iençio as resoiuçõcs do
Agdcola, tio =hmldopela regiio.
..
Conselbo de Sesuru>ça da ClJgaoi7ação das Nações Unidas, relaliA mmha odminisbaçio, Senhor PresidcDie, dis1rlbuiu gm- vamente iquele País, espocialmente com vista às Resoluções n"s
mitameue semeues seloci<xwl&s e mudes fm~teras pua millweJ 425•426.
de peqtlCDOO ~em todo o Marmhio, emc os quais estiAs .11itoridades e o povo. lideiados pela Assembléia NaciovenmiDcluldos os daregiio de Balsas.
nal, criginm o dia 14 de m.atÇO de 199S como "Dia Libanl:s Inter-E.stimaJei a divolgaçio DO Brasil e no exreóor das poteJlda.. naciooal", pan. o Sul e Beba-Oeste,. teDdo em conta que essa data
)idade:$ ~ o, pessoslrnente, atuci nas aegociações para. assinala o dkimo-sâimo aniversário da invasão israelense no Líque DOYIS opodUDidades de invesiÚilellklS fOssem dirccioDidas bano, em 1978.
pca o sul-IDCalÚlel!Je. Criei estúmlos pua cjle empn:sas de todo
Com essa inicialiva. visa--se a pressionar o E.Slãdo de Israel ·
o Pais U se es'abeka:ssem, e. em fimçio disso, li apartaram mais a acatar as teSOluções da ONU, la.Dlbém libertando os deteotos liinveslimeutol polbliooo e privldos..Sallw!' ~ Se- baneses das prisões imelenses
nh<ns s-loc= fmlffaas pont milhares de pequeoos produfD.
Pam este Senado<, descondenle da volcrosa raça libanesa.
teS em todo o MIDlDio. entre-os quais estivemn incluídos os da.
esta I!: uma oportunidade de DOS solidarizatmos com o sofrido povo
"'sii<> de Balsas. Estimulei a divu1goçio no Brosü 0 110 exterior • ~ Ubono. um dos mais belos pai= asiáticos, botço de figums ludas poteDcialidadcs ma:rmbemes e, pessoeJmeore atuei uas nego- DliiUlies: da arte, da litcratum c da poesja comovente, além de um
ciaçl5eo pont- DOYas opo1tUDidades de inveaimeDtos f<>=m di- adillhtado CO!llÓ!ciO cc:m os paises viziDhos.
pora o .W-....-emc. Criei estfmulos pont que
Este 14 de """"'' iDstimldo como o "Dia Libanês lnl<ma. _ . . . , de todo o Pois lá so oslabcleoesscm, e, eoi limçia disso, cioaal"• mc<oco ~ espocial de toclos os inlegr.mtes da
lá apoltlram mais inveaünmtos públicos e~ Plesi- mmnnblpde ~ do globo, mcnoco:te OS l.i.bmeses, que devem
deme,seah~ Seuadores. LembrcMDe com emoção do 1.mçamen- ~~seu ~e ~ ~ aos imlios violentados DOS seus
to da colbeila da sa&a 1!il91/1993. com a - de OCDtmas de direitos e na sua mtegridadc flsica c moral. pela p!CpOIEncia de aude. Coopenlivas. de smdi<Mos de Tmbolbodoleo toridados esttaDgeiras •lim""''""' de crue1semimento de desuma~ de F~ _ . . . propiol'rioolUI:ais, t6c;oicos em nidadc.
agrialhura e politic:os.. Foi IÍ, ucsse eD:OIDO a cp. sé denominou
Com o nosso Jironnnciprpênto de integal solidariedade. ro·~ ~". o início da '"Vúada", 0 DW'CO q~e uuil1 Go- gamos ao Gllndc Al'quiteto do Universo qu.e faça tocar o coração
vemo c IDI.c:iatiV& pnvada pua a arrmc:ada do desenvofvimemo do empedcmido dos dirige.Ius israelenses. c que aconteçam. com
Sul do Mamnhio! Nesse lançamento festivo da nova colbcita. Bal- brevidade. a libertação dos detent.os libaneses em Istael e a aplica·
sas vai sa: P"SJJId<ns Lembro-me com <moçio do Jmça"'"""' çio, racioMle jlsta. das Resoluções n"s 425 e 426. do Con.sclho c
da CC!lbcita da safra 1992/1993'~ c:om a pisc::nça de centeDas de Segurança da Organiza9lo das Nações Unidas. que deletminam li·
_ . . . . . , de Coopcnlivas. de Sindicotos de Ttabalbado<es ber.ição dos ten-itórios bõancses.
~de F~ _ . . . propiol'rioo IUI:ais, téaJicoo em
S... o que tíubamos a dizer.
agrialhura e poltioos. Foi ai, nesse """"""" a que se denominou
Obrigado.
·~ ~~coll:"· o inicio da "virada", o ma= que uniu GoO SR. PRESIDENTE (ValmU: c.mPe!ol- Concedo a pa.
vemo e IDIClltiVa pnvada pau. a arrmcada do desenvolvimento do lavrai DObre Senadora Marb.Jce PinlO.
Sul do Mamnhâo! Nesse Jançemetlto festivo da nova colheita. BaJ..
A sR• MARLUCE PIN'I'tJ {PTB-RR. Pronuncia o seguinsas vai ser pmtigiada com a preseuça da Govemadora Rosos.t!a
Samey, cujo excelente Jl'08I&ID& de goverõo levá àquela região te discurso.)~ Sr. Presidente, St's c Srs. Senadore.<>. a situa~'ão granovos zncl_bonmentos. novas cooquistas que visam a:mpiiar o seu ve que momentaneamente vive o Estado de Roraima no que diz
desenvolVi:mellto e ofm:cer melhor qualídldc de vida aos que lá ICSpeito à falta de combustivel, creio ser por todos meus pues covivem c rmt-Jb•m Aqui desta tribuua do Senado. ooagntu.lo-me nhecida, uma vez larga e fartameote foi abordada pela imprensa
.
com a populaçio da tcgiio sul-Dlalallhe=.- almejando-lhe cons- escrita e falada do Pois.
tan!l:o êxitos.
Intoleri.voL cntrelaD!O, é a pregação do apocalipse que setoF..:m o qoe Úl:lba a di7Jcr.
:res, de:sa:>wplowetidos com a realidade bJ:asileira e com o desenO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Coocedo a pa- volvimento de Roraima. alardeiam com intuito úniCo de
lavn ao noblc Senado< C>noi'IC Quizwl.
desestabilizar _o Governo Estadual e dis~~ ~ pânico t!ntre a
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roraimense.

Devo ressaltar a fnme e determinada posiçio do Govema.dor Neudo Campos, que não mediu esfOIÇOS pua a solução do
problema. inclusive estaodo. aqui em Btasilia para relatar os fatos
junto aos setoieS competentes e exigir a imediata regularizaçio do
abastecimento faltoso devido a inlem.péries naturais, DO caso, o R:baixamento do volume d igua do rio Bcmco que Dão permitiu a
chegada da balsa com o combustíveL

Usar. pottanto, um pmblema de desabastecimc:nto tcmpor.l-rio e de causas justificáveis pam p1lp01'. simploriameotc, a importação de derivados de pettóleo e sua ~ente evasão de
divisas é, no uúnimo, agn>dir a inlelig&cia nacional; é desacreditar no programa petrolífero brasileiro e por cm 11Xeque-matc" o
plano económico do Govemo Federal.
A veniadc. sn e SIS. S~ deve e precisa ser dita.
Romima não esta-em colapso; o caos Dio se instalou enhe nossa
genre e, felimlente, o País não possa por nenlniina crise de falta de
peUÕieo e seus derivados.•.Somos, sim., um Estado carente de ttllitos beneficias, vivendo momemos de sacrific:ios, mas somos. também. orgulhosos e fortes o bastmle pam enfrentar vicissitudes
como a de agom, pois muito fiZemos. muito mais fatemos e CODli-

nuaremos etemamenle a fazer pua um futuro~ promissor.
Neste mbmentc, tcoho a. grata sat.isfaçio de dizer qiC o
abastecimento já se regulariza em Roraima. Q Govemo Estadual.
por nós àpoiado, com o apoio do Governo Federal e daqueles que
verdadeiramente buscamm solução ao inv& de lellllr apagar o
fogo com gasolina..,-conseguimos a tn:nqüilidadc mesmo que ainda
diante de alsumas dificuldades por sanar.
RoraDna, uni Botado pujante, de porenciai IIIÍDeia!, agtlcola
e peruário invejáveis, em pleno descnvolvimeo.to e que pmticamente duplicOu sua população nos últimos dez aoos. necessita é de
maiores investimentos.. eSpeciaiD2r:lte ilo setol' de tmnsportes..
Nossa =lidado, neste particular, diversa dessa p!OgaçiO terrorista
que maus brasileiros insistem em vociferary IS a cJependb1cia do
asfaltamenw de tl1:Cbo da BR-174, falta de meios de transpodeS
mais otkieotes e a necessidade de aumento "da capacidade de depósito de combustlveís da Petrobris.
Temos, ettl Roraima. apenas um depósito localizado na cidade-porta de Carnconi, is margens do rio Bmnco, que recebe de
Manaus, via transporte fluvial, através de balsas, o oombusrível
que atende toda a demanda do Estado. Neste época, pico de estiagem. as águas do rio Br.mco baixam e inviabiliza o tmmporte.
Nossa sesunda opção, a BR-174, óníca via...,.,... que liga
Roraima ao restàute do Jl!is.. na tealidadc existe apenas no mapa ó
u:echo que liga Manaus até a divisa com ROOlima. Verdadeira artéria para o desenvolvimedto da mgiio Norte. é inadmissível que tal
estrada. parte dela fruto de acotdo binacioaal assiaado CJJlm o Brasil e a Venezuela para a interligação dos dois palses. CODtinuc em
lastimável abandooo. A.liá.s., nosso país livrou-se da pec:ba de inadimplente freote a Venezuela gmçu ao ex-Govemada: Ottomar
Pinto que. com recursos próprios do Estado, asfahou o ttcd:Jo objeto do acordo e que hoje liga Boa Vista ao 1ll3lOO BV-8. na fronteira venezuelana..
•
Urgel!le. então. não é a im.portaçio pura e simples do combustíveL Urgeate é o Govemo Federal propiciar as condições para
que o produto chegue ao consumidor. U~tc 6 a Pelroblás aumetllar ma capacidade de esbX:agem. inclusive em outros pontos
do tenirório ronirileriSe. Urgeute é o Govemo Federal cumprir
com o compromisso fm:nado com DOSSO povo, na. pessoa do. exGovernador Ottomar.Pinto c ieaf.mnado com o atual Govemador,
Neudo Campos. de hõerar os reausos para a complementação do
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asfaltamento da BR-174. Urgente é o Govemo Federal desemperrar a l:urocmcia que impede a construção da Hidleléttica de Catingo, antiga aspitação de tOOo um povo que depende de precárias e
obsoletas tennoelétricas.

Essas. nobre colegas, as urgências de que padece a comuni·
dade roraimeDse. A..l:i'ás. urgências nada ooerosas mas que. se realmênle sanadas, abrirão as portas do progresso para um povo que

at:redita em seu país e que não se queda diante de dificuldades passageiras.
. Estas, Sr. ~idente, sr-s e Srs. Senadores, as colocações
que. por devere por justiça. não poderia deixar de levar ao conhecimento da Nação. F.m. Roraima, oos preocupamos com os destioos do País; temos coJJSCiência de -~ posição estratégica

geogmlicamente e de nosso po""cial como pólo exponador. Desbravamos uma fronteila até pouco inóspita e li plantamos raizes

que, nlo temos dúvida. fecundarão e produzirão os. melhores e

maio: saudáveis frutos.
Reitero, pois, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Fcmando Henrique Cardoso, o cumprimento das promessas feitas ao-laborioso povo roraim.ense. Dê-nos o mínimo e deixe
por COlll.a da criatividade, perseverança e garra do povo o retomo.
multiplicado por mil. dos investimentos necessários ao noss.o de·

senvolvimento.

Em o que tiDba a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENI'E (Valmir Campelo)- Concedo a pa-

lavra ao nobre Senador José Ignácio Fem:íra.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREmA (PSDB-ES. Sem ,..
visão do orad<r.)- Sr. Presidente. St's e SlS. Senadot<s, profundamc!nte emocionado. quero ler pata. este Plenário a cronica de uma
• morte anunciada. Minha tem. nat.a.I. o Espírito Santo. eilcontra-se
DB. UII em estado temLinal. vitimado, humilhado e esbulhado por
uma seCa brutal. a maiOr dos últimos cem anOs. que destruiu as
nossas colheitas, amasou .com os nossos rebaobos c provocou. na
nossa área nmll. o maior &todo de desesperados de que se tem notícia na bist6ria espirito-santense. Levado pela comoção. não pretendo me tomar seatimco.ta.l ou melocframátiro na análise desse
sinistro acontecimento. Desejo, apenas. fazer um relato frio c realista dos gravissimos problemas que n6s, capixa.bas. estamos viveuOO e apelar para os meus Pares c pam o Governo Central no
sentido de que sejam adotadas providêacias que venham a minimizar os efeitos delet6rios da seca inclemente. ajudando o Espírito
Santo a se IUtgUer das cinzas. Esta não é uma frase simplesmen!e
retórica. Na verdade, Sr. Presidente. Srs. e sn Senadoras, o sol
~literalmente calcinando o meu Estado.
'·
Os efeitos da seca já se fazem sentir de modo violento na
economia do Espírito Santo. Com o fracasso da safra agrícola
94195, que chegou a ser total em alguns municípiOs. Oc.oiTe o aban·
dono das propriedades n11:ais. Levas e levas de retirantes, tão comuns DO sofrido NOldeste, mas inéditas numa das mais
florescentes regiões do Sudeste brasileiro, estão abandonando os
campos c se deslocando pua ootros locais. notadamente a região
metropolitana da Grande Vitórii. inchando mais ainda uma já superpopulosa capital. Para que se tenha uma idéia de extensão do
ptOblema, ~ss.alte-se que somente no município de Vila Pavão,
cm:a de duas famílias estão deixando a cidade a cada 7 dias, porque lá .não existe nem água pc1ável para coosurno humano.

Os pt-=jlizos no setor agrlcola são imensuráveis. Já perdemos 65% da rufttna cafeeira. 80% da produção de milho está condenada e pnticamente não tm::mos qualquer colheita de feijão. Da
produção estimada de 600 míi toneladas. nossos agriadtores reco-
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lhetio da t=a ressequida pouco mais de 50 mil tooeladas, com
uma quebra de quase 95%. A produção de pimenta do toino, IOda
ela c::<p<llUda, sofrerá uma quOlxa de 55%, <:<l!l1 P"';.izos de mais
de 3 milhões de dóbres em nossa bolmça comm:ial. O liacasso da
produç3o agrico!a lr.IIá """' a ccooomia do Espirilo Sanro o juízo bnllal de 700 milhões de reais em impostos, compromctcndo
gravemente todos os seus programas administiativos e sociais.
O Govemador Virar Bwtiz. diante da pvidade do quadro,
de=rou estado de emetg€Dçia no Espirita Sanro e tem feiro eira·
miticos apelos l baDcada federal do Estado e ls autoridades federais para que todos se 11lllllll num só objetivo: a mlv.açio do
tetritl>rio arpillaba. Embon. eleiro por um ponido ao qual aio per·
teDço, Dio ~. nesta bom de &Dgllstia, deixar de atender ao

apelo do Gweinador Vlt.Or Buaiz. Como capixaba. não posso admitir que meus interesses polílic:o$ e pessoais se sotnpooham aos
interesses maiores do meu Estado e da miDba gente.
~~=apeb~co~~~~

Hem;que CmJoso para que nio deixe o Espirilo Sado relegado l
sua própria sorte. autoriZando a ?""':estio de auxffios fi:naDceiros
c~ peanitindo, oom isso, que o meu- Estado~ I!JlC tiaba·
lha. como se tudo dependesse de si e COIÚ18. como se tudo dependesse de Deus, possa, !eteralmeult, fugir do infemo que a
inclemência do tempo criou.

O SR. PRESJiiENTE (Va1nili: Campelo) - Concedo a pa·
lavta ao nolxe Senador Jocl de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PJ'L.PE. Proauncia o soguinte discurso.) - Sr. Presidenre. SI's e SIS. Seoado=. pemambuoo festeja neste IS de ll13IÇO os 95 anos de oascimento do
sociólogo e antropólogo Gilberto Fre)te. figura símbolo da rokura
wcional. a quem o Pals muiro deve pela importincia da soa vasta
obra e o pioneirismo da sua expressiva contribuição aos. diferentes
• campos do coohecimen1o.
O Bmsil e o mundo ICCODbcccm no autoc daÇasa Grande &
Seoula o descobridor do homem brasileiro c o inovador' dos zné..
todos científicos de conceituação de nossa miscigenação &:ica e
social
...
•
- Coasidemd~ em recente pesquisa •
obm literária mais.
importante de DO<SO Pals- só JlOrdet!do pailL os Senões, de Euclides da Omha -._esse livro promoveu uma verdadeim J;eYoluçio
nos meios iDtelectuais do Bmsil. e no exlericr. Como se não bastasse o seu estilo, estélica e f = poólica admir.lveis, produziu Gil·
berro Freyte uma obra mullifacetada, tio importante á Ciência
·Social quanto à Litemtuia.
A semelhança d Os Lusíadas. poema épico que sintetiza aS
faaotas da vida pormguesa, Casà Gmlde & Senzala a!mmge, esiU·
da e conceill12 a problemática btasileira. em todos os seus prismas,
nos div=s aspectos de implicação tropical.
Posterio!Dlente, com as publicações de Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso. o ''meslm de Apipacos.", como assim fu:::ou conhecido - apesar de não lhe agradar o título_ de
''mestre", porque professoral-. completou com o seu livro máXimo a trilogia que analisa densa e jiJiensa~te a 1'Calidade nacional, vista então como uma vitória da uoidadc na variedade.
Poder-se-à afumar que já em conhecida essa lição. legado
inesquecível dos Guatampes. O que Dão se sabia. enrretanto, era
que nessa unidade havia o sentimento de iguaJdade cultural das ta- _

z·

ças.
Entre Gilberro Freyre e Jooquim Nabuco - dois "J'poenleS
da cultun pemambucana -.havia uma forte identifiCaÇão. a começar pelo estilo de escritores telúricos. ambos regionalistas e universalistas ao mesmo tempo.

Quando Deputado Federal, na sua rápida incursão pela sea.
m política. o aulm' de Como e Porque Sou e Não Sou Soci61ogo
criou o entio Instituto de Pesquisa Sociais Joaquim Nabuco, boje
transfonnada em Fundação. Presidida pelo Dr. Femando Fre)'Ie, a
FuDdaçio Joaquim Nabuco é uma entidade intcmaciona.lmente
respeitável pelos seus estudos e pesquisas. e pelo fomento da culturil cm Pcmambuco. no Ncxdesf.e. no Bmsil e cm vários países do
mundo, com os quais mantém saudbel i.uterdmbio.
Gilberto Freym. tio presemc à vida do seu povo. idealista e
culblador dos gestos e feitos de Pemambuco,' c:riw o neologismo
''pemambuamidade", defin.i:nc:»o como um estado de espirito. um
perma!1CI11C amcrà sua tma·berço.

Alcançou grande teperCUSsio o seu '·'Manifesto Regionalista, Tradiciooalista e a seu modo modernista. de 1926"- o condão
da Slla ingente obm de sociólogo ncm:lestiDO com visão abrangente
da lnsileiridade regioaal.

·

Com cenlenas de livros, coaf=ncias. estudos e artigos pu·
blicados e traduzidos 1*1- difem~tes idiomas. sua obta atravessoo
froo.tei:ras. tomando-o autor' lido e estudado em importantes Uni.
versídadcs e·iDstitnjçõcs de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos. Todavia. o livro do seu especial afeto não foí o clássico Casa
Grande & Scm:ala. mas sim o Nordeste. coofOODC: assegura a sua
dedicada esposa e a.dmir.ivel colaboradora Dona Madalena Fl':'yre.
á págim 19 do livro O Coddlaoo em Gilberto Frcyre. Editado
pela FUNDAJ. essa exceleole public:açio cootém um depoimen1o
afetivo daquela que ~te incCntivou _o marido na sua
proficua vida de cientista e pensador social. tantas vezes premiad()
pelas expressivas assembléias literárias. instituições culturais e
científicas do mundo.
· Já no ocaso da sua presença entre nós, o autor de Aventur.a
• e Rotina, com a coocozdância da famüia,. fez a doação da sua casa
em Apipucos e de todo o seu acc:rvo wltural á Fundação que recebeu o seu nome. Presidida magisttalmente deste sua criação por D.
Madalena. a Fundação Gilberto Fxeyre se CODSti.IUi boje num espaço votWo daquele homem singulanneme plural Uma instituiçã()
abert.i. aos pesquisadc:Rs e-esbldiosos do Brasil e do exterior e de
tantos quantos desejem coohccer e se aprofundar na interprelação
da extensa otn fr:cyriana.. Uma Casa que bem se pode dizer t('d.
ela imp:egnada da p-esença de Gilberto freyie e também de eternidade, para lcmbmrum outro gcmde pernambucano. o poeta ManuclBandeiia.

Sr. P=iden,., St's e Srs. Senadore~
Nesta tarde. com a aquiescência de todos. fica regístradn
nos ADais do Senado Federal em nome do meu Estado. essa palavras de homenagem desse modesto Senadol' que desde os banc-o.;
e~ aprendeu a ler Giberto Freyre, admirando a sua genialidade e Ie<:Oihendo pedagogicamente as suas liçõt-~ Je pemamhucanidade e de brasileiridade.
É o que tinba a di=, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em cumpri·

meotoao disposto no art. lcoda Resolução nco 17. de: 1993. do Senado Fcdeml a ~ cozxnmica ao Plenário que fará reali:t~,_,
oa sessão oniinária de amanhi a eleição do Corregedor do Scn.,_J, 1
Federal e dos três Corregedores substitutos.
A S~ Senadora Marina Silva enviou à Mesa proposíçtx-..,
cuja tramit.ação, de acotdo comodisposlo noart. 235. m. a, 4. J,,
Regimento Interno, deve ter início oa Hcxa do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encenar os trabalhos, de.<õignaml•'
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA .

t·
REQUERIMENTO~ 292,

DE 1995

Votação, em turno único, do Requerimento n° 292, de
1995, do Senador Lúcio Alcântara, em aditamento ao
Requerimento n° 201, de 1995, de sua autoria, que prevê a criação
de comissão temporária interna com o fim de eláborar e apresentar
proje.to de resoluçâo.reformando o Regimento bttemo, solicita,
nos termos regimentais, a alteração do número de participantes de
sete para onze membros da referida comissão.
2
Sl'BSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DÂ
CÂMARA No 206, DE 1993
Discussão, em turno SUplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmará n° 206, de 1993 (n° 478/91,.
na Casa de origem), ·que altera _os arts. · 472 e 476 da
_Consolidação das Leis do Trabalho, tendo·
.
· Parecer sob n° 56, de 1995, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

3
St:BSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA
.
CÂMARA No 80, DE 1994
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 80, de 1994 (n° 2.267/91,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 860 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer sob n° 60, de 1995, da Comissão
~ Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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4
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N° 84, DE 1994
Diseussão, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de. Lei da Câmaran• 84, de 1994 (n° 1.888/91,
na Casa de origem), que regula o§ 3° do art. 226 da Constituição
Federal, tendo
Parecer sob n•.. 61, de.1995, da Comissão
- Diretora, oferecendo. a redação do vencido.

5
MENSAGEM N° 78, DE 1995
Mensagem n• 78, de 1995 (n° 187/95, na .origem), do
Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei
da Cãmâra n° 61, de 1994 (n° 3.552/93, na Casa de origem), que
altera o§ ] 0 do-art. 12 da Lei n° 5.700, de 1 de setembro de 1971,
que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
l\'acionais.
'

.

.

6

.

.

MA TERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Requçrimento n• 1.449, de 1993, do Senador Gilberto
·Miranda, solicitando, nos tennos regimel1tais, a transcrição nos
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "De 1823 a 1993,
170 anos da dívida externa, empobrecendo o Brasil, roubando
nossas riquezas. Dois advogados e um juiz provam a prescrição
da dívida'~ de autória de Hélio Fernandes, publicado no jornal
Tribuna da Imprensa, edição de 27 de dezembro de 1993.
O SR. PRESWENTE (ValDúr Campelo)- Esti encemda
a sessão.

